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W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tylko umieć je odnaleźć.

Obowiązkiem nauczyciela jest odszukać je i rozwinąć.

(Lucy Maud Montgomery)

Praca nauczyciela nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy. Polega ona na czymś 
znacznie więcej – między innymi na podejmowaniu działań, które kształtują ucznia jako człowieka i 
pomagają mu wybrać życiową drogę. Nauczyciel potrafi zarazić swoją pasją, może też pomóc uwierzyć 
w siebie i zmotywować do systematycznej pracy. Są to wartości, które uczniowie wspominają później 
przez długie lata. 

Nauczyciel w edukacji wczesnoszkolnej jest pierwszą osobą, która buduje wzór relacji uczniów 
ze szkołą i odpowiada za ich przyszłe nastawienie do nauki. Praca z najmłodszymi uczniami wymaga 
wiele uwagi. Często to właśnie nauczyciel zauważa problemy zdrowotne lub emocjonalne dziecka.

Trudnym  momentem  w  relacji  nauczyciela  z  uczniem  jest  okres  nauki  w  gimnazjum. 
Gimnazjalista działa w świecie wielu sprzeczności. Z jednej strony czuje się już dorosły, z drugiej jest  
ciągle  dzieckiem potrzebującym  pomocy.  Sprzeciwia  się  ustalonym  zasadom i  normom,  mimo  to 
potrzebuje ich,  aby czuć się pewnie i  bezpiecznie.  Młodzież buntuje  się przeciwko nauczycielowi, 
podobnie jak przeciwko rodzicom, lecz jednocześnie zabiega o ich uwagę i akceptację. Nauczyciel 
odnosi sukces w kontaktach z gimnazjalistami, kiedy nie traktuje buntu uczniów jako ataku na własną 
osobę. Dużym sprzymierzeńcem dla obu stron tej relacji jest poczucie humoru i umiejętność śmiania 
się z samego siebie. Drugi sposób to poszukiwanie niepowtarzalnego „klucza” do każdego ucznia – dla 
jednych  są  to  pochwały,  dla  innych  więcej  uwagi  na  lekcji,  jeszcze  inni  potrzebują  wyraźnie 
wyznaczonych granic oraz określenia grożących za ich przekroczenie konsekwencji. 

Kolejny etap edukacji – szkoła ponadgimnazjalna – wiąże się z nowym rodzajem relacji. Po raz 
pierwszy uczniowie mają pewien wpływ na to, czego i od kogo będą się uczyć. Relacja nauczyciel – 
uczeń w szkole średniej opiera się na większej samodzielności, odpowiedzialności uczniów za siebie i 
swoje wyniki. Dobrzy nauczyciele potrafią doskonale obserwować uczniów, podpowiadać i wspierać 
ich tylko w takim zakresie, w jakim potrzebują pomocy, i wycofać się w tym momencie, w którym 
podopieczni samodzielnie radzą sobie z wyznaczonymi zadaniami. Uczniowie mają obecnie dostęp do 
wielu źródeł informacji. Korzystając z internetu, jednym kliknięciem myszki mogą przenieść się na 
strony  bibliotek  uniwersyteckich  na  całym  świecie,  czerpią  z  tekstów  źródłowych,  opracowań  i 
interpretacji wielu osób. Cenią sobie pieczołowicie przygotowane i ciekawie prowadzone wykłady, ale 
oczekują czegoś więcej. Potrzebna im jest możliwość dyskusji, prezentowania swoich poglądów oraz 
konfrontacji  sposobu  myślenia,  chcą  sami  wyciągać  wnioski.  Nauczyciel  powinien  cierpliwie 
wysłuchać wywodów młodzieży, docenić ciekawy tok myślenia lub oryginalny pomysł i zachęcić do 
dalszego wysiłku. Na lekcjach takiego nauczyciela nawet słabsi uczniowie podejmują próby udziału w 
rozmowie bądź korzystają z zajęć, przysłuchując się rozmowom innych uczniów z profesorem. Istotne 
w udzielaniu pomocy dorosłym lub prawie dorosłym ludziom jest uszanowanie ich samodzielności i 
potrzeby decydowania o sobie. Prawdziwy mistrz natomiast potrafi pozwolić uczniom na samodzielny 
wybór,  nawet  wtedy,  gdy się  z  nim nie  zgadza,  i  spokojnie  czeka,  aż  podopieczni  sami  odnajdą 
właściwą drogę. 

Zespół redakcyjny
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mgr Beata Zbrońska

nauczyciel języka polskiego, lider WDN

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

ZAŁOŻENIA I ORGANIZACJA NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI

 

 

Według ekspertów obecny system doskonalenia nauczycieli i wspierania szkół nie realizuje w 

pełni celów i założeń. Proces doskonalenia jest nastawiony na pojedynczego nauczyciela i zaspokaja 

jego potrzeby szkoleniowe, często odbiegające od potrzeb szkoły. Uczestnictwo w rożnych formach 

doskonalenia  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  praktyce  zawodowej  nauczycieli,  jak  również  nie 

wpływa na proces wprowadzania zmian w szkole. Różne formy doskonalenia rozproszone są między 

wieloma  instytucjami  systemu  wsparcia.  Brakuje  także  mechanizmów  wymuszających  współpracę 

między tymi  instytucjami.  Tak  więc  nowoczesny system wspomagania  rozwoju  oświaty w Polsce 

powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, powinien służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań 

nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów. 

Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia powinna być wynikiem analizy sytuacji konkretnej 

placówki, do której jest adresowana. Najważniejsze zadania zmodernizowanego systemu wspomagania 

wynikają  z  dostosowania  działań  do  potrzeb  konkretnej  szkoły.  Zadania  te  będą  polegały  między 

innymi na:

• opracowaniu (we współpracy z dyrektorem i nauczycielami) szczegółowej diagnozy potrzeb szkoły i 

pracujących w niej nauczycieli,

• pomocy w zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych 

problemów,

• pomocy w dobraniu najlepszej dla danej szkoły formy doskonalenia (np. szkolenie czy konsultacje) 

oraz w realizacji tej oferty,

•  wsparciu  szkoły  we  wdrażaniu  nowych  rozwiązań  do  praktyki  zawodowej  nauczycieli,  aby 

wprowadzona zmiana rzeczywiście przyczyniła się do poprawy jakości pracy danej szkoły,

10



• udostępnianiu niezbędnych materiałów i narzędzi merytorycznych.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie powiatu do realizacji projektu wdrożeniowego będzie 

Powiatowy Organizator Rozwoju Edukacji.

Najważniejsze zadania PORE to:

• oszacowanie posiadanych zasobów (instytucje, specjaliści),

• pozyskanie szkół i przedszkoli do współpracy,

• przygotowanie wstępnej koncepcji organizacji wsparcia szkół/przedszkoli według nowych zasad,

• przygotowanie wniosku o dofinansowanie,

• prowadzenie działań informacyjnych.

Natomiast  osobą  odpowiedzialną  za  prowadzenie  poszczególnych  rocznych  planów 

wspomagania  realizowanych  bezpośrednio  w  szkołach/przedszkolach  będzie  Szkolny  Organizator 

Rozwoju Edukacji. 

SORE  jest  zewnętrznym  konsultantem  zatrudnionym  w  ramach  projektu  przez  powiatowego 

koordynatora.  Wspiera  szkołę  i  dyrektora,  służy  pomocą  na  kolejnych  etapach  realizacji  planu 

wspomagania.  Do  jego  zadań  należy  nawiązanie  kontaktu  ze  szkołą,  przedstawienie  dyrektorowi 

pakietu dostępnych w projekcie ofert doskonalenia, przybliżenie i omówienie zasad, na jakich opiera 

się  nowy  system.  Po  uruchomieniu  projektu  SORE  odpowiada  za  jego  prawidłową  realizację. 

Komunikuje  się  i  buduje  relacje  ze  szkołą,  pozostaje  w  stałym  kontakcie  z  jej  dyrektorem 

i pracownikami zaangażowanymi w realizację rocznego planu wspomagania. Swoje działania realizuje 

bezpośrednio w szkole, którą wspiera. 

Zadania  SORE  obejmują  również  organizowanie  współpracy  i  wymiany  doświadczeń  pomiędzy 

szkołami  i  przedszkolami  oraz  inicjowanie  powstania  i  moderowanie  działań  lokalnych  sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów.

Szkolny organizator  rozwoju  edukacji  pełni  w opisanym procesie  wyłącznie  funkcję  koordynatora 

działań, moderatora i doradcy. Angażuje się w organizowanie działań mających na celu opracowanie 

diagnozy  potrzeb  rozwojowych,  m.in.  dostarcza  odpowiednich  narzędzi,  pomaga  zbierać 

i interpretować  dane  o  sytuacji  w  szkole,  bada  potrzeby  i  problemy  różnych  grup.  bazuje  na 
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informacjach przekazanych mu przez dyrektora w trakcie  wywiadu oraz na wiedzy pozyskanej  od 

nauczycieli w trakcie spotkania z radą pedagogiczną. Następnie prowadzi warsztat diagnostyczno – 

rozwojowy  dla  powołanego  w  tym  celu  zespołu  nauczycieli,  którego  planowanym  efektem  jest 

określenie  priorytetowego  w  danym  roku  szkolnym  obszaru  rozwoju,  doprecyzowanie  elementów 

rocznego planu wspomagania.  Ostateczne decyzje dotyczące określenia  priorytetów, wokół  których 

będzie budowany roczny plan wspomagania, należą do szkoły i jej dyrektora.

Wspomaganie  będzie  realizowane  w  szkołach  na  podstawie  szczegółowych  rocznych  planów, 

zawierających  cele,  zadania,  spodziewane  efekty  i  określony  harmonogram  działań.  Dzięki  temu 

działania  podejmowane  w  szkole  będą  na  bieżąco  monitorowane,  a  na  koniec  przeprowadzonego 

procesu poddane ocenie. 

Materiały udostępnione  przez  Ośrodek Rozwoju  Edukacji  zawierają  przykładowe tematy rocznych 

planów wspomagania (oferty doskonalenia):

• Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

• Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.

• Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

• Wspieranie pracy wychowawców klas.

• Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

• Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych.

Te propozycje mogą stanowić punkt wyjścia do działań rozwojowych szkół również w następnych 

latach  i  posłużyć  do  przygotowania  konkretnych,  szczegółowych  rocznych  planów  wspomagania 

szkoły.

 

 

Literatura:

- artykuł opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronie ore.edu.pl – projekt „System 

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”
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mgr Monika Zych

pedagog szkolny

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

WSPOMAGANIE ROZWOJU MOWY I KOMUNIKACJI U DZIECKA 

Z AUTYZMEM

Autyzm - rozważania terminologiczne
 

Autyzm jest jednym z najcięższych zaburzeń rozwoju i zgodnie ze współczesną wiedzą, dzięki 

badaniom C. Delacato, zaliczany jest do problemów o podłożu neurobiologicznym. Biorąc pod uwagę 

ogromne  zainteresowanie,  jakie  budzi,  nadal  pozostaje  stosunkowo  słabo  poznany.  Tajemnicze  i 

odwołujące do świata magii i baśni określenia dzieci z autyzmem, opisywanych jako zamknięte we 

własnym świecie lub zamienione przez wróżki jeszcze do niedawna były odbiciem wiedzy na temat 

autyzmu1.. W baśniach i dawnych mitach częsty jest motyw dziecka, które rozwijało się normalnie, a 

później  zostało  „odmienione”  lub  „zabrane”  przez  wróżkę.  Lucyna  Bobkowicz  –  Lewartowska 

przytacza w swojej książce przykłady podań ludowych, gdzie można napotkać opisy dzieci, które nie 

kontaktowały  się  z  ludźmi  i  nie  bały  się  żadnych  niebezpieczeństw.  Wśród  legend  o  następcach 

świętego  Franciszka  z  Asyżu  znajduje  się  historia  brata  Junipera,  którego  charakteryzowały  brak 

społecznej intuicji i skrajna naiwność. Współczesna literatura także opisuje bohaterów, których cechują 

zachowania podobne do spotykanych w autyzmie, choćby w „blaszanym bębenku” G. Grassa2.

Termin  autyzm (z języka greckiego  autos – sam) został wprowadzony już w 1911 roku jako 

jeden  z  osiowych  objawów  schizofrenii.  Autyzm  definiowano  wówczas  jako  zamknięcie  się  we 

własnym  świecie  i  rozluźnienie  dyscypliny  logicznego  myślenia3. Nieco  później,  w  1943  roku 

austriacki pediatra Leo Kanner, jako pierwszy wprowadził autyzm do osobnej kategorii diagnostycznej. 

Jeszcze  do  niedawna  autyzm  był  traktowany  jako  niepełnosprawność.  Digby  Tantam  z 

Uniwersytetu w Manchesterze opisał autyzm jako upośledzenie wynikające z wielu chorób łącznie z 

wirusowymi, które powodują uszkodzenia mózgu mające miejsce przy porodzie. 
1  E. Pisula, Małe dziecko z autyzmem, Gdańsk 2005, s. 13.
2 L. Bobkowicz – Lewartowska, Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, s. 11.
3  Tamże.
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Według jego badań, autyzm występuje w powiązaniu z innymi upośledzającymi stanami – opóźnieniem 

umysłowym, nieporadnością ruchową i epilepsją4.

Przy obecnym stanie wiedzy trudno zgodzić się z powyższą definicją i założeniami autora, jednak daje 

ona  obraz  powszechnych  kontrowersji,  jakie  były  związane  z  definiowaniem  autyzmu.  Inna 

kontrowersja to pierwotne uznawanie autyzmu za psychozę. W dwóch pierwszych wydaniach systemu 

klasyfikacji zaburzeń umysłowych opracowanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, 

czyli DSM – I i DSM – II, charakteryzowano autyzm jako postać schizofrenii dziecięcej (1952 i 1968 

rok).  W 1980  roku  w  DSM  –  III  wprowadzono  termin  –  całościowe  zaburzenie  rozwoju,  czyli 

odniesiono się do koncepcji Carla Delacato i uwzględniono szeroki charakter zaburzeń podstawowych 

funkcji  psychicznych,  jak  uwaga,  percepcja,  motoryka,  które  mają  wpływ  na  rozwój  zdolności 

społecznych  oraz  językowych  dziecka5. Pojęcie  całościowych  zaburzeń  rozwoju  swym  zakresem 

znaczeniowym obejmowało autyzm dziecięcy, rozwijający się według dawniejszych kryteriów przed 

ukończeniem przez dziecko 30 miesiąca życia, jak całościowe zaburzenia rozwoju pojawiające się w 

dzieciństwie  po  30  miesiącu  życia.  W  kolejnych  wydaniach  prac  Amerykańskiego  Towarzystwa 

Psychiatrycznego, czyli DSM – III – R i DSM – IV z 1994 roku rozszerzono zakres całościowych 

zaburzeń rozwoju. Obecnie w ten zakres wchodzi pięć jednostek: zaburzenie autystyczne, zaburzenie 

Aspergera, zaburzenie Retta, dziecięce zaburzenie dezintegracyjne oraz całościowe zaburzenie rozwoju 

nie ujęte w innych kategoriach diagnostycznych6.

Różnicowanie  w  obrębie  całościowych  zaburzeń  rozwoju  sprawia  wiele  trudności  i  wiąże  się  z 

licznymi błędami.  Bez wątpienia autyzm nie jest  jednorodnym zespołem chorobowym, ale stanowi 

bardzo złożone zjawisko, na które składa się wiele problemów o skomplikowanej etiologii. Tak więc 

wokół  kwestii  definiowania autyzmu i  ścisłego ujęcia  jego istoty,  a  co za tym idzie  także w jego 

rozpoznawaniu  istnieje  pewien  problem.  Spośród  wielu  wybrałam  trzy  definicje  moim  zdaniem 

najlepiej  oddające  charakter  autyzmu.  Jako  pierwszą  przytoczę  definicję  Tadeusza  Gałkowskiego, 

według  której  „[...]  autyzm  dziecięcy  jest  rozległym  zaburzeniem  rozwojowym  o  charakterze 

kompleksowego syndromu z wieloma symptomami, nie w pełni jeszcze opisanymi. Zaburzenie to jest 

wysoce  zróżnicowane  i  wielopostaciowe.  Nie  ma  dwojga  takich  samych  dzieci  dotkniętych 

autyzmem”7.
4 D. Tantam, Czyjś niezależny umysł, [w:] Dziecko autystyczne, t. IV, Warszawa 1996, s. 4.
5 E. Pisula, Małe dziecko…, s. 14.
6 Tamże.
7 A. Maciarz, M. Biadasiewicz, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Kraków 2000, s. 9.
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Amerykańskie Towarzystwo Autyzmu definiuje autyzm jako „złożone upośledzenie rozwojowe, które 

typowo objawia  się  w pierwszych trzech latach życia  i  jest  wynikiem zaburzenia  neurologicznego 

wpływającego na rozwój w obszarach interakcji społecznej i zdolności komunikacyjnych. Zarówno 

dzieci jak i dorosłe osoby dotknięte autyzmem typowo przejawiają problemy w komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej, interakcjach społecznych i zabawie”.

Joanna  Kruk  –  Lasocka  ujmuje  istotę  autyzmu  jako:  „zespół  poważnych  zaburzeń  rozwojowych 

dziecka manifestujących się do 30 miesiąca życia, związanych z wrodzonymi dysfunkcjami układu 

nerwowego."8 Autorka uzupełnia definicję o przyjętą powszechnie tzw. triadę zaburzeń, czyli:

1. Zaburzenie  więzi  międzyludzkich  przejawiające  się  niewystarczającą  świadomością 

egzystencji czy uczuć innych ludzi, trudnością naśladowania innych, wchodzenia z nimi w 

kontakty i więzi oraz rozumienia konwencji w interakcjach społecznych.

2. Zaburzenie  komunikacji  i  fantazji  sprowadzające  się  do:  braku  porozumiewania  się 

werbalnego i pozawerbalnego, trudności w odgrywaniu ról i zabaw fikcyjno – iluzyjnych, 

upośledzenia zdolności inicjowania i podtrzymywania rozmowy.

3. Ograniczony  repertuar  aktywności  i  zainteresowań  wyrażający  się  stereotypiami 

ruchowymi,  uporczywym  zajmowaniem  się  tymi  samymi  przedmiotami  czy  sprawami, 

zawężeniem,  zainteresowań i  przejawami  niepokoju  przy nieznacznych  już  zmianach w 

otoczeniu9.

 

Komunikacja u dzieci autystycznych

Wielu autorów opisuje szeroko kwestię komunikacji u dzieci autystycznych. Badania wykazują, 

że połowa populacji osób autystycznych nie mówi, bądź nie komunikuje się w sposób jasny z punktu 

widzenia  społecznej  konwencji.  Obecnie za jedną  z  najbardziej  charakterystycznych cech autyzmu 

uważa się zaburzenia w społecznym używaniu języka mówionego i gestów. W DSM – IV akcentowane 

są  jakościowe  zaburzenia  w  komunikowaniu  się,  od  opóźnionego  lub  całkowitego  braku  rozwoju 

mowy, poprzez zaburzoną zdolność do inicjowania i podtrzymywania konwersacji do  stereotypowego

8 A. Maciarz, M. Biadasiewicz, Dziecko autystyczne…, s. 11.
9 Tamże.
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użycia języka lub języka idiosynkratycznego10. 

W poniższej tabeli wyróżnione są podstawowe deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci 
autystycznych11:

Deficyty ilościowe Deficyty jakościowe Deficyty w pragmatycznym użyciu 
języka 

Brak mowy:

- z brakiem gestykulacji,
- z elementarną gestykulacją
 

Opóźnienia w mowie:

- krótkie (miesięczne),
- długotrwałe (wieloletnie).
 

Ograniczona mowa:

- tylko łańcuch: bodziec – 
reakcja,
- bardziej zaawansowane, 
lecz ograniczone 
posługiwanie się mową. 

Echolalia:

- natychmiastowa,
- opóźniona.

Odwracanie zaimków.

Neologizmy.

 

Metaforyczne użycie 
języka.

Nieodpowiednie uwagi.

Język stereotypowy.

Defekty w artykułowaniu. 

Niezdoloność do naprzemiennego 
wysławiania się.

Brak komunikowania się w stosunku do 
dorosłych.

Brak komunikowania się w stosunku do 
rówieśników.

Niezdolność do symbolicznego użycia 
przedmiotów.

Słabe używanie prozodii dla wyrażenia 
zamiaru.

Słabe wykorzystanie bodźców wzrokowo – 
twarzowych dla metakomunikacji. 

 
Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji u dziecka z autyzmem.
 

Terapia logopedyczna dzieci z autyzmem powinna przebiegać dwutorowo, a mianowicie:

• w zakresie komunikacji,

• w zakresie mowy.

10 L. Bobkowicz – Lewartowska, Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, s. 57.
11 Tamże, s. 58.
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Rozwój mowy u dziecka z autyzmem wspomagają:

• praca nad komunikacją niewerbalną, w której należy uwzględnić: pracę nad rozpoznawaniem 

stanów emocjonalnych (własnych i innych ludzi), reagowanie na uczucia własne i innych ludzi, 

przyswajanie wiedzy z tzw. teorii umysłu o przekonaniach i intencjach innych;

• wspomagające metody porozumiewania się, w których należy zwrócić szczególną uwagę na 

kształtowanie umiejętności odczytywania gestów i używania ich podczas interakcji z innymi 

osobami;

• dobra współpraca z dzieckiem, jasne granice ze strony otoczenia, w której należy uwzględnić 

przekazywanie  informacji  zwrotnych  dotyczących  zachowania  dziecka  w  konsekwentny  i 

przewidywalny sposób oraz znajomość podstawowych zasad i reguł,

• rozwijanie  umiejętności  naśladowania,  które  jest  podstawą  uczenia  i  rozwoju;  bez  niego 

dziecko nie jest w stanie nauczyć się mowy; planowanie programu nauki naśladowania zawsze 

musi  być  poprzedzone  oceną  rzeczywistych  umiejętności  naśladowczych  dziecka, 

rozpoczynając ćwiczenia z zakresu naśladowania powinno wyjść się od prostych powtórzeń, a 

następnie przejść do bardziej złożonych; mowa wiąże się z ruchami warg i języka, dlatego też w 

wielu przypadkach ćwiczenia rozpocząć od nauki naśladowania czynności z zakresu motoryki;

• ćwiczenia w naprzemiennym działaniu; istotą rozmowy jest wymiana myśli i emocji, każdy z 

jej uczestników na przemian skoncentrowany jest na sobie i na partnerze, inicjatywa należy raz 

do jednego, raz do drugiego rozmówcy, dialog bezsłowny opiera się więc na wspólnym polu 

uwagi, naśladowaniu i wzajemnym towarzyszeniu sobie w działaniu; należy tu zaznaczyć, że 

podstawą uczestniczenia w dialogu przez dziecko autystyczne są zrytualizowane wymiany z 

terapeutą;  celem  ćwiczeń  jest  budowanie  wspólnego  pola  uwagi  oraz  nauka  prowadzenia 

dialogu:

- terapeuta obserwuje dziecko, wybiera powtarzane zachowanie i natychmiast je naśladuje (w 

tej  samej  modalności,  w tym samym tempie,  rytmie,  z  lekkim opóźnieniem w stosunku do 

czasu trwania jego aktywności),

- terapeuta stopniowo zwiększa czas opóźnienia, starając się wypełnić luki między elementami 

serii aktywności dziecka,

- terapeuta stara się coraz dłużej utrzymać uwagę dziecka i zwiększyć ilość wymian - po kilku 

wymianach  terapeuta  zmienia  sposób  prowadzenia  dialogu  zachowując  rytm  i  tempo,  np. 
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naprzemienne z dzieckiem stukanie zamienia na adekwatne słowa, np. „stuk” (jeśli dziecko nie 

akceptuje zmiany, terapeuta powraca do poprzedniej aktywności),

-  w  trakcie  dialogu  terapeuta  zaczyna  używać  innego  zachowania,  takiego,  które  jest  w 

repertuarze dziecka, oczekując od niego przyjęcia nowego zachowania i używania go podczas 

wymian (jeśli dziecko nie akceptuje zmiany, mimo zachęty czy podpowiedzi, terapeuta powraca 

do poprzedniej aktywności),

• usprawnianie  sensomotoryczne -  u  dzieci  autystycznych obserwuje  się  zaburzenia  percepcji 

bodźców sensorycznych, które mogą przejawiać się nadwrażliwością, zbyt małą wrażliwością 

lub  tzw.  „białym szumem”,  czyli  sensoryzmami,  dla  zagubionych  w rzeczywistości  dzieci, 

postrzeganie samego siebie i kontrola własnego ciała są więc bardzo ograniczone; dzieci mają 

problemy  z  odczuwaniem  własnego  ciała  i  z  uświadamianiem  sobie  jego  położenia  w 

przestrzeni  oraz  ze  zróżnicowaniem  wrażeń  płynących  z  ciała  i  z  otoczenia;  tymczasem 

wyodrębnianie siebie z otoczenia jest warunkiem rozwinięcia się poczucia istnienia; stąd też, 

uwzględniając w sposób szczególny indywidualne cechy każdego dziecka, należy prowadzić 

ćwiczenia  z  zakresu  somatognozji,  czyli  znajomości  swojego  ciała;  na  tym  etapie  terapię 

integracji sensorycznej można wspomóc, stosując m. in.: Programy aktywności Knillów, Ruch 

Rozwijający (elementy metody V. Sherborne); 

• ćwiczenia stymulujące lewą półkulę - pracę półkul różnicuje sposób przetwarzania informacji, 

wynikający  z  ich  odrębności  anatomicznej  i  biochemicznej;  zadania  prawopółkulowe 

(prymarne)  zawsze  stanowią  początek  drogi  do  umiejętności  lewopółkulowych.  Zadania 

aktywizujące tylko jedną półkulę nie mogą być dominujące w pracy z dzieckiem, ponieważ bez 

względu  na  przyczyny  zaburzeń,  dysfunkcje  lewej  półkuli  mózgu  zawsze  prowadzą  do 

problemów  z  odbiorem  i  tworzeniem  przekazów  językowych;  wśród  głównych  strategii 

lewopółkulowych wymienić należy: 

- szeregowanie i układanie sekwencji (wzrokowych, słuchowych, ruchowych),

- relacje – przestrzenne, czasowe, gradualne, przyczynowo – skutkowe),

- analizę.
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W  procesie  wspomagania  rozwoju  mowy  dzieci  autystycznych  należy  uwzględnić  szereg 

czynników. Przede wszystkim zwrócić uwagę na:

• przygotowanie układu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego do podjęcia funkcji mowy, 

• rozwijanie rozumienia mowy - cała terapia dziecka z autyzmem opiera się na rozwijaniu mowy 

biernej i rozwijaniu czynności poznawczych; rozumienie mowy, znaków i symboli, opanowanie 

umiejętności dopasowywania, kategoryzacji i  tworzenia ciągów sekwencyjnych są niezbędne 

do organizowania i rozumienia informacji napływających z otoczenia. 

Przykłady ćwiczeń:

1. Ćwiczenia rozwijające rozumienie pojęć rzeczownikowych:

 - dopasowywanie konkretnych przedmiotów – zakrywanie przedmiotu takim samym przedmiotem,

 - dopasowywanie zdjęć tych samych przedmiotów,

 - dopasowywanie przedmiotu do jego zdjęcia,

 - dopasowywanie zdjęcia do przedmiotu,

 - dopasowywanie przedmiotów, które nie są identyczne (mają taką samą nazwę, ale nie są identyczne),

 - tworzenie kategorii (naczynia, warzywa, owoce), generalizacja umiejętności.

2. Ćwiczenia rozwijające rozumienie pojęć czasownikowych:

 - wczesne rozumienie mowy, („usiądź prosto”, „wstań”, „przerwa”, „koniec przerwy”),

 - naśladowanie z nazywaniem czynności, np. „klaśnij”,

 -  wprowadzenie  następnego  polecenia,  np.  „podskocz”  po  opanowaniu  polecenia  „klaśnij”, 

naprzemienne  wykonywanie  poleceń  (jeśli  dziecko  się  myli  powrót  do  pierwszego  polecenia)  w 

różnych sytuacjach,

 - ćwiczenie rozumienia kolejnych określeń działań, takich, jak: „idź”, „skacz”, „biegnij”, „połóż się”, 

„jedz”, „pij”, „machaj”, „rzuć”, itp., 

- używanie określeń w nie programowanych sytuacjach,

 - identyfikowanie działania lub zachowania ludzi na obrazkach,

 - wykonywanie czynności lub ich naśladowanie na podstawie wierszy i rymowanek.
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3. Ćwiczenia rozwijające rozumienie zaimków mój – twój.

4. Ćwiczenia rozwijające rozumienie przyimków.

5. Ćwiczenia rozwijające różnicowanie wielkości, koloru, kształtu.

• rozwijanie mowy czynnej; etap ten poprzedzić należy ćwiczeniami wstępnymi,  których celem 

jest  zwiększenie  liczby  wypowiadanych  głosek,  doprowadzenie  do  czasowej  kontroli 

wokalizacji, ustanowienie prawidłowej wokalizacji; budując słownik dziecka należy skupić się 

na tych słowach lub znakach, które są kluczowe dla podstawowych jego potrzeb; najważniejszą 

rzeczą, którą należy nauczyć dziecko jest jak prosić o rzeczy, których pragnie; w momencie, 

gdy dziecko potrafi poprosić o wiele rzeczy terapeuci powinni rozpocząć dodawanie nowych 

zadań między okazjami do proszenia o pożądane przedmioty; nazywania uczyć należy zawsze z 

użyciem konkretu, najlepiej wykorzystując naturalne sytuacje; własny język dziecka zaczyna 

być komunikatywny wtedy, gdy dziecko rozumie znaczenie naśladowanych słów i używa tych 

słów adekwatnie do sytuacji. 

W zakresie  doskonalenia  umiejętności  porozumiewania  się  dzieci  autystycznych  stosuje  się 

wiele  ćwiczeń,  których  celem  jest:  nauka  prawidłowego  zestawiania  słów,  ćwiczenie  budowania 

równoważników zdania, ćwiczenie budowania prostych, poprawnych gramatycznie zdań, zadawanie 

pytań  i  odpowiadanie  na  pytania,  wyrażanie  stanów  emocjonalnych,  kształcenie  prawidłowych 

zachowań związanych z konkretnymi sytuacjami dnia codziennego.

W terapii dziecka autystycznego bardzo ważny element stanowią ćwiczenia i zabawy grupowe. 

Podczas  zabaw grupowych dzieci  w naturalny sposób wykorzystują  umiejętności  zdobyte  podczas 

indywidualnych  zajęć  z  terapeutą.  Udział  w ćwiczeniach  i  zabawach  grupowych  pozwala  dziecku 

dostrzec, że dzielenie przestrzeni z innymi osobami nie musi być zagrażające, pozwala przezwyciężać 

lęki  i  obawy  przed  swobodnym  komunikowaniem  się  oraz  „trenuje.  Ćwiczenia  te  są  swoistym 

treningiem zachowań społecznych i pomagają zdobyć zaufanie do siebie i do innych osób z otoczenia. 

Wybierając  ćwiczenia  na  tym  etapie  pracy  trzeba  jednak  pamiętać,  że  powinny one  uwzględniać 

zarówno potrzeby całej grupy, jak i indywidualne potrzeby poszczególnych dzieci.

Wspomaganie  rozwoju  mowy  i  komunikacji  u  dziecka  z  autyzmem  jest  zadaniem 

wymagającym  od  terapeuty  odpowiedniej  taktyki  postępowania.  Aby  ułatwić  dziecku  rozumienie 

innych osób i pomóc mu wykształcić własny ekspresyjny język, terapeuta powinien:
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ü ograniczyć swój język do słów, które są dla dziecka znajome oraz starać się używać za 

każdym razem w podobnych sytuacjach tych samych słów,

ü używać krótkich, prostych zdań lub wyrażeń,

ü mówić powoli, wyraźnie i czekać,

ü wyolbrzymiać ton swojego głosu i wyraz twarzy,

ü używać gestów lub innych pomocy wizualnych,

ü naśladować to, co dziecko mówi, nieznacznie rozszerzając jego wypowiedzi,

ü w  przypadku,  gdy  dziecko  zajmuje  się  czymś,  co  jest  dla  niego  interesujące,  przy 

opisywaniu tego, co robi, posługiwać się prostym językiem; łączenie wyrazów z czynnościami 

sprawia, że wyrazy nabierają większego znaczenia.
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KSZTAŁTOWANIE SIĘ STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH SYSTEMU 

OPIEKI NAD DZIECKIEM W LATACH POWOJENNYCH.

Rozwój systemu opiekuńczo - wychowawczego w Polsce w pierwszych latach powojennych 

był zaledwie fragmentem w całokształcie wysiłków zmierzających w kierunku ogólnego podniesienia 

poziomu  powojennego  życia  społeczeństwa.  Jego  wielonarodowy  charakter  inspirował  i  nadawał 

ogólny rys działaniom pomocowym płynącym ze strony państwa i organizacji społecznych. 

Rozmiary powojennego sieroctwa, brak kadry i odpowiedniej bazy lokalowej zadecydowały, że 

władze komunistyczne były zmuszone tolerować działalność Kościoła,  a  także pozostawić znaczny 

margines swobody organizacjom społecznym. Stąd też bezpośrednio po wojnie akcję pomocową na 

rzecz  dzieci  podjęły  głównie  odradzające  się  organizacje  charytatywne.  Szczególną  rolę  odegrali, 

powołany w miejsce Rady Głównej Opiekuńczej- Centralny Komitet Opieki Społecznej oraz Caritas. 

Działalność opiekuńczą podjęły również organizacje międzynarodowe, takie jak czerwony Krzyż oraz 

YMCA (Young Man Christian Association). Akcję na rzecz dzieci żydowskich prowadziły: Centralny 

Komitet Pomocy Żydom oraz amerykańska organizacja Joint1. 

Działalność Centralnego Komitetu Opieki Społecznej

W pierwszych latach powojennych ogromną, być może nawet największą pracę wykonał w tym 

zakresie  wspomniany  już  Centralny  Komitet  Opieki  Społecznej  (CKOS).  Organizacja  ta  została 

powołana do życia 7 grudnia 1944 r. przez kierownika Resortu Pracy, Zdrowia i Opieki Społecznej 

PKWN  Bolesława  Drobnera  i  miała  zastąpić  działającą  w  czasie  wojny  RGO2,  która  została 

jednocześnie zobowiązana do przekazania nowej organizacji całego majątku. Biura pełnomocników 

1 Kronika - po wojnie, „Dzieci i Wychowawca” 1946, nr 1, s. 44 - 45.
2 AAN, sygn. 164, CKOS, Wstęp do inwentarza.
3 AAN, sygn. 18/XI/5, PKWN, Statut CKOS.
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RGO  zastąpiono  przez  Wojewódzkie  Komitety  Opieki  Społecznej  (WKOS),  a  zadania  Polskich 

Komitetów  Opiekuńczych  przejęły  Powiatowe  Komitety  Opieki  Społecznej  (PKOS).  Obowiązki 

delegatur Polskich Komitetów Opiekuńczych objęły Gminne Komitety Opieki Społecznej (GKOS)3. 

Ostatecznie  ustalony  podczas  pierwszego  spotkania  skład  osobowy  CKOS  przedstawiał  się 

następująco:

- prezes - Stanisław Kalinowski - Dziekan Izby Adwokackiej,

- wiceprezes – Joanna Suchodolska – były pełnomocnik RGO,

- sekretarz – Krystyna Mikulska – literat i redaktor,

- skarbnik – Witold Giełżyński – redaktor, były prezes syndykatu dziennikarzy,

- zastępca skarbnika – Ryszard Obrączka – sekretarz CKW PPS,

- ks. Tadeusz Anderson – członek,

- Janina Siwińska – referendarz opieki społecznej w resorcie Pracy Zdrowia i opieki Społecznej,

- Kazimiera Witaszewska – sekretarz Centralnego Komitetu Związków Zawodowych,

- Franciszek Wójcikowski – referendarz Resortu Informacji i Propagandy4.

Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań CKOS należało:

- wykonywanie, względnie nadzorowanie ogólnej dobrowolnej opieki społecznej,

-  organizowanie,  zakładanie  i  wspieranie  zakładów  opieki  społecznej,  kuchni  ludowych,  punktów 

dożywiania, pomocy dla uchodźców, przesiedlonych i ofiar katastrof żywiołowych,

-  utrzymywanie  kontaktów  z  odpowiednimi  władzami  administracyjnymi,  państwowymi  i 

samorządowymi w zakresie opieki społecznej5.

Struktura formalna CKOS przedstawiała się następująco:

- Wydział Ogólny – zajmował się sprawami personalnymi, prawnymi i kancelaryjnymi,

- Wydział Organizacyjno – Inspekcyjny i Opieki – powoływał lokalne jednostki Komitetu, organizował 

zbiórki pieniężne i zajmował się propagandą. W jego ramach działała również sekcja opiekuńcza, do 

której zadań należało organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz współpraca z innymi 

4 AAN, sygn.185/XI/5, Skład osobowy CKOS.

5 AAN, sygn. 18/XI/5, PKWN, Statut CKOS.
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organizacjami charytatywnymi.

- Wydział Finansowo – Gospodarczy, który zarządzał finansami Komitetu.

W  roku  1948  zarządzeniem  Prezesa  CKOS  wprowadzono  nowy  podział  organizacyjny, 

skutkujący doprecyzowaniem zadań poszczególnych wydziałów. Nowa struktura była bardziej złożona:

- Zarząd - ogólny nadzór i kontrola nad wszystkimi Kos-ami, gromadzeniem środków finansowych i 

gospodarczych,  ustalanie  planów,  decydowanie  o  zbyciu  majątku,  zawieszanie  i  uchylanie  decyzji 

wszystkich ogniw, zatwierdzanie rachunków, zmiana statutu lub likwidacja instytucji,

-  prezes  –  reprezentacja  CKOS,  czuwanie  nad  realizacją  uchwał  Zarządu,  przedkładanie  do 

zatwierdzenia rozdzielników, ogólny nadzór nad pracą KOS-ów, podpisywanie pism,

-  dyrektor  Biura  CKOS  –  realizowanie  przez  wydziały  decyzji  CKOS,  ogólnie  kierowanie  pracą 

wszystkich biur KOS, kierownictwo i nadzór,

- Wydział Ogólny – sprawy personalne, propaganda, prowadzenie kancelarii,

- Wydział Organizacyjno- Inspekcyjny – organizacja i ustalanie kompetencji komitetów terytorialnych, 

szkolenie podopiecznych, badanie sprawozdań z lustracji, nadzór nad ośrodkami rolnymi i warsztatami 

pracy,

-  Wydział  Finansowo  –  Gospodarczy  –  preliminarze,  bilanse,  analizy  zestawień  budżetowych, 

gospodarka towarowa, ewidencja majątku CKOS,

– Wydział Opieki – wytyczne pracy dla placówek opiekuńczych, analiza sprawozdań i zarządzeń 

polustracyjnych, plany i organizacja akcji specjalnych6.

Przypuszczać można, że konkretyzacja obowiązków miało związek z rozpoczętą w 1946 roku 

akcją  przejmowania  przez  Ministerstwo  Oświaty  nadzoru  nad  placówkami  opiekuńczo-

wychowawczymi. Zatwierdzanie przez centralę decyzji podejmowanych w terenie zwiększało kontrolę 

nad procesem przekazywania majątku trwałego CKOS resortowi oświaty7.

6 AAN, sygn, 164/2, CKOS, Zarządzenie Prezesa CKOS z dn. 14 IV 1948 r., okólnik nr 39.
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Koordynacja toczącej się na wielu płaszczyznach akcji opiekuńczej przebiegała dwutorowo, z 

jednej  strony  nadzorował  ją  resort  opieki  społecznej,  z  drugiej  Ministerstwo  Oświaty.  Przy 

Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej powołano Komitet Koordynacyjny złożony z przedstawicieli 

większych organizacji społecznych, a przy Ministerstwie Oświaty podkomitet, którego zadaniem było 

załatwianie  wszelkich  spraw  związanych  z  zagraniczną  pomocą  dla  dzieci  i  młodzieży.  Struktura 

Komitetu była mieszana, w jego skład wchodziło dwóch przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Opieki 

Społecznej,  po  jednym  przedstawicielu  Ministerstwa  Oświaty  i  Ministerstwa  Zdrowia  oraz 

przedstawiciele  CKOS,  YMCA,  PCK,  Caritas,  RTPD,  Związku  Inwalidów  Wojennych  i  UNRRA 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration)8.

Do  najistotniejszych  zadań  Komitetu  Koordynacyjnego  należało  nawiązanie  i  utrzymanie 

kontaktów z zagranicznymi organizacjami charytatywnymi w celu uzyskania środków finansowych na 

prowadzenie akcji opiekuńczej, gromadzenie materiałów umożliwiających informowanie organizacji 

zagranicznych  o  sytuacji  w  Polsce,  opracowywanie  planu  rozdziału  pozyskanych  środków  i 

przygotowywanie stosownych  sprawozdań9.  Zarówno skład, jak i zadania Komitetu odzwierciedlały 

sytuację, jaka panowała w obszarze opieki nad dzieckiem w roku 1945. 

Sprawy  z  zakresu  pomocy  regulowane  były  prawem  powielaczowym,  głównie  okólnikami  i 

instrukcjami,  a  świadczenia  często  przyznawane  były z  pominięciem procedury administracyjnej10. 

Zrezygnowano  z  uchwalenia  ustawy  całościowo  obejmującej  problematykę  pomocy  społecznej, 

utrzymując  formalnie  w  mocy  nieaktualną  i  niedostosowaną  do  nowych  rozwiązań  ustrojowych 

Ustawę  z  dnia  16  sierpnia  1923 r.  o  opiece  społecznej11.  Decyzje  legislacyjne  miały  jednak  inny 

charakter,  bowiem  nadawały  opiece  treść  eksponującą  egalitarny  i  powszechny  aspekt  celowo 

organizowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą, opieki nad ludźmi niedołężnymi, poszkodowanymi na 

zdrowiu oraz bezradnymi społecznie12.

7 Por.: A. Kołakowski, Opieka nad dzieckiem sierocym w województwie gdańskim w latach 1945-1956, 
Gdańsk 2010, s. 47.
8 Kronika - po wojnie…, s. 45.
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Wszystkie przepisy ogólne i szczegółowe regulujące politykę opiekuńczą państwa nawiązywały 

również do ustawy zasadniczej, tj. Konstytucji, której art. 68 najpełniej odzwierciedlał kierunek zmian: 

Polska  Rzeczpospolita  Ludowa  otacza  szczególną  opieką  wychowanie  młodzieży  i  zapewnia  jej  

najszersze możliwości rozwoju. Inne artykuły Konstytucji - z późniejszymi zmianami - gwarantowały: 

prawo do pracy, prawo do wypoczynku, prawo do ochrony zdrowia oraz pomocy w razie potrzeby lub 

niezdolności do pracy, prawo do nauki oraz prawo do ochrony małżeństwa i rodziny. Wszystkie te 

postanowienia współbrzmiały z Deklaracją Praw Dziecka i Deklaracją Praw Człowieka13.

Pierwszym,  bardzo  istotnym dokumentem w zakresie  organizacji  działalności  opiekuńczo  - 

wychowawczej, była Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 1945 r.14 o podziale kompetencji 

między resortami zdrowia, oświaty oraz pracy i opieki społecznej15. 

Pozostawiając w gestii Ministerstwa Zdrowia troskę o dzieci do lat trzech, a w gestii Ministerstwa 

Oświaty od lat trzech do lat osiemnastu zdecydowała ona jednocześnie o tym, że zaczęto tworzyć dwa 

typy zakładów opieki  całkowitej  dla  sierot;  resort  zdrowia  organizował  domy małego dziecka  dla 

wychowanków  do  lat  trzech,  zaś  resort  oświaty  -  państwowe  domy  dziecka  dla  dzieci  powyżej 

trzeciego roku życia. Najważniejszymi placówkami i instytucjami zapewniającymi opiekę społeczną 

były:

9  AAN, sygn. 283/3603,  Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydane w porozumieniu z Ministrem Oświaty i  

Ministrem Zdrowia o ustanowieniu Komitetu Koordynacji Zagranicznej Akcji Pomocy.
10 Szerzej o proceduralnych aspektach przyznawania świadczeń: M. Niezgodka - Medkowa, Rozstrzyganie spraw z zakresu  
pomocy społecznej a podstawa prawna decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo”, 1983, nr 3, s. 101 - 106; M. Mincer, 
Pomoc społeczna jako instytucja prawna, „Nowe Prawo”, 1983, nr 1, s. 95.
11  Szerzej: J. Szumlicz, Pomoc społeczna w polskim systemie zabezpieczenia społecznego, Warszawa 1987, s. 45; T. Kuta, 
Zaspokajanie potrzeb socjalno bytowych i oświatowo - kulturalnych obywateli, [w:] System prawa administracyjnego, tom 
IV, Ossolineum 1980, s. 130.
12 Por.: S. Badora, D. Marzec, Twórcy polskiej pedagogiki opiekuńczej, Częstochowa 1999, s. 35.
13 Ibidem, s. 35.
14  Dz. U., 12 VI 1945, nr 6, poz. 49,  Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 VI 1945 roku o podziale kompetencji między  
resortami zdrowia, oświaty oraz pracy i opieki społecznej.
15  Wojna  i  okupacja  spowodowały  wyniszczenie  i  wyczerpanie  narodu  polskiego.  W latach  1939  -  1945  na  skutek 
hitlerowskiego  terroru  i  działań  wojennych  zginęło  co  najmniej  2225000  dzieci  i  młodzieży,  co  stanowi  około  35% 
ogólnych strat ludnościowych poniesionych przez Polskę. W wyniku tej sytuacji, zachodziła potrzeba określenia skutków 
wojny, które odbiły się na zdrowiu psychicznym i fizycznym tych, którzy przeżyli. W pierwszych dniach niepodległości  
problemy te, rozwiązywane z różnych punktów widzenia, podjęły powołane następujące instytucje: Ministerstwo Oświaty,  
Ministerstwo  Pracy  i  Opieki  Społecznej,  Polski  Instytut  Służby Społecznej,  Państwowy Instytut  Higieny Psychicznej,  
Ministerstwo Zdrowia.
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- domy małego dziecka dla dzieci do lat trzech (organizowane przez Ministerstwo Zdrowia),

- pogotowia opiekuńcze, sprawujące opiekę nad dzieckiem jedynie okresowo,

-  domy  dziecka  i  domy  młodzieży,  dające  dzieciom  i  młodzieży  potrzebującej  całkowitej  opieki 

wychowawczej,

- specjalne zakłady wychowawcze dla dzieci upośledzonych lub kalekich,

-  zamknięte  zakłady poprawcze organizowane przez  resort  sprawiedliwości,  do  których kierowano 

nieletnich na podstawie wyroku sądu dla nieletnich,

- rodziny zastępcze, przysposabiające dzieci osierocone,

- opiekunowie społeczni i terenowi współdziałający z władzami oświatowymi w sprawach opieki nad 

dziećmi na terenie poszczególnych osiedli i wsi,

-  poradnie wychowawczo -  opiekuńcze,  organizowane przez  instytucje  społeczne,  a  głównie  przez 

Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci,  służące  radą  i  niosące  pomoc  dzieciom  i  rodzicom  w  sprawach 

opiekuńczych i wychowawczych,

- kolonie i półkolonie dla dzieci oraz inne formy wczasów dziecięcych,

- wszelkie placówki zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych16.

Miało to służyć podporządkowaniu całej działalności wychowawczej jednemu resortowi17.

Można ponadto wnioskować, że włączenie opieki do działalności państwowej miało dodatkowo inne 

swe powody. Pierwszy - to skutki II wojny światowej, drugi - dążenie państwa do rozszerzenia wpływu 

na oświatę i wychowanie. Stąd organizowaniu opieki towarzyszył wzrost roli państwa w zakładaniu i 

utrzymywaniu instytucji oświatowych i opiekuńczych. W związku z tym instytucje opiekuńcze zaczęto 

traktować nie tylko jako formę organizacyjną świadczenia opieki społecznej, lecz także jako nowe 

środowisko wychowawcze.
16  AAN,  sygn.  185/XI/5,  Zespół  Akt  Ministerstwa  Oświaty,  Pismo  Wydziału  Opieki  nad  Dzieckiem;  Konstytucja  i  
podstawowe akty PRL, Warszawa 1952, s. 122 – 123.
17 Ostatecznie jednak, z przyczyn organizacyjnych, do 1950 roku opiekę nad dziećmi sprawowały równolegle Ministerstwo 
Oświaty, Ministerstwo Opieki Społecznej oraz Kościół i organizacje społeczne. Działalność społecznych domów dziecka  
koordynował  i  wspierał  Centralny Komitet  Opieki  Społecznej  mający formalnie  status  stowarzyszenia  społecznego,  w 
praktyce jednak podległy zupełnie innemu resortowi. Warto nadmienić, że do roku 1950, tworzenie państwowych domów 
dziecka nie miało żadnych podstaw prawnych. Por.: A. Kołakowski,  Rozwój systemu opieki całkowitej nad dzieckiem w  
województwie gdańskim w latach 1945 - 1956, [w:] S. Walasek (red.),  Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów  
oświaty w XX wieku, Kraków 2008, s. 153 - 154.
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W ramach struktur Ministerstwa Oświaty nadzór nad instytucjami opieki objął,  powołany w 

1945  r.,  Wydział  Pozaszkolnego  Wychowania  Dziecka,  podniesiony  w  roku  1946  do  rangi 

departamentu18.  W celu  podkreślenia  wychowawczego  aspektu  zadań  opiekuńczych  w  roku  1947 

Departament przemianowano na Departament Wychowania  i Opieki nad Dzieckiem19. 

Na mocy Rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 12 kwietnia 1945 r. departament podzielono 

na następujące wydziały:

-  Ogólnoorganizacyjny –  do  jego zadań  należało  załatwianie  spraw finansowych i  gospodarczych, 

kwestie unormowań prawnych,  repatriacja dzieci i  młodzieży,  prowadzenie statystyk,  współpraca z 

innymi ośrodkami sprawującymi opiekę nad dzieckiem, koordynacja działań departamentu;

- Domów Dziecięcych, nadzorujący wszystkie sprawy wchodzące w zakres opieki całkowitej; do jego 

zadań  należała  w  szczególności  organizacja  państwowych  domów  dziecka  oraz  nadzór  już  nad 

istniejącymi;

- Opieki Otwartej, który nadzorował m.in. rodziny zastępcze, dożywianie dzieci, kolonie, półkolonie, 

świetlice;

- Referat Szkolenia Personelu Wychowawczego, którego zadaniem było opracowywanie programów 

szkoleń  i  kursów  przygotowawczych  do  zawodu  wychowawcy,  opracowywanie  materiałów 

szkoleniowych20.

22  lutego  1947 r.  Sejm Ustawodawczy zadeklarował  m.in.  prawo do pracy i  wypoczynku, 

prawo do zabezpieczenia  w przypadkach niemożności  zarobkowania,  prawo do nauki,  opiekę  nad 

rodziną, matką i dzieckiem, ochronę zdrowia i zdolności do pracy. Deklaracja ta była jednocześnie 

podsumowaniem  i  programem  ważniejszych  posunięć  w  dziedzinie  zabezpieczenia  społecznego. 

Wiązały się one z przeobrażeniem struktury gospodarczej  i  społecznej  w kraju,  zwłaszcza reformą 

rolną i nacjonalizacją przemysłu. Te zasadnicze decyzje i przemiany natury gospodarczej pozwoliły 

zdynamizować gospodarkę,  zapewnić w krótkim czasie  zaludnienie i  podstawowe środki  do życia. 

Posunięcia natury gospodarczej usuwały główne źródło niedostatku  materialnego ludności w okres 

18 AAN, sygn. 283/3603, MO, Dekret o przejęciu przez Ministerstwo Oświaty opieki nad dzieckiem od lat 3 do 18.
19 A. Kołakowski, Opieka nad dzieckiem…, s. 50.
20  APCz, sygn. 1178/14,  Zarządzenie wewnętrzne nr 4 z dn. 12 IV 1946 r. w sprawie organizacji i zakresu kompetencji  
poszczególnych komórek Ministerstwa Oświaty.
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międzywojennym,  bezrobocie.  Rozszerzono  znacznie  zakres  ubezpieczeń  społecznych,  przy  czym 

ciężary z tytułu ubezpieczeń spoczęły na pracodawcy. Podjęto decyzje w celu zapewnienia ludności 

powszechnej opieki lekarskiej, poczynając od ochrony macierzyństwa i zdrowia dziecka. Rozpoczęto 

zdecydowaną  walkę  z  chorobami  społecznymi:  gruźlicą,  chorobami  wenerycznymi,  alkoholizmem. 

Uchwalone  zostały  nowe  przepisy  prawa  rodzinnego  i  cywilnego,  likwidujące  długotrwałą 

dyskryminację  dziecka  ze  związku  pozamałżeńskiego  i  dziecka  kobiety  samotnej.  Wprowadzone 

zostało obowiązkowe powszechne nauczanie. Posunięciom o charakterze powszechnym towarzyszyły 

prace nad zapewnieniem opieki oraz znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej21. 

Ukształtowana wówczas sytuacja utrzymywała się przez wiele lat. Należy również zaznaczyć, 

że istotne zmiany w regulacji  podstaw prawnych nastąpiły w okresie  nie  objętym cezurą czasową 

dysertacji,  a mianowicie po roku 1950. Wprowadzono wówczas terenowe organa jednolitej  władzy 

państwowej,  znosząc  samorządy  terytorialne  i  przekazując  państwu  zadania  opiekuńcze  przez  nie 

wykonywane. Tym samym ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 

1950 roku, w praktyce anulowała postanowienia ustawy z roku 1923. Odtąd podstawy prawne opieki 

stwarzały ogólne przepisy zabezpieczenia społecznego oraz przepisy szczegółowe, wydawane przez 

kompetentne w tych sprawach resorty. 

 

 

 

21  M Żebrowska,  Wpływ wojny na przestępczość nieletnich, „Psychologia Wychowawcza” 1946, t. XII, nr 4; S. Batawia, 
Wpływ ostatniej wojny na przestępczość nieletnich, „Psychologia Wychowawcza” 1948, t. XIII, nr 1 - 2, s. 4.
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III. Z PRZESZŁOSCI NASZEGO  
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mgr Anita Ziomko - Nowak

nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ogólnopolicyjnej

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

  

DZIEJE PARAFII KŁOBUCKIEJ W OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ
 

Zwyczaje religijne w roku liturgicznym
Ze względu na rolniczy charakter parafii św. Marcina w Kłobucku, obchody roku liturgicznego 

nawiązywały do świąt i wydarzeń związanych z podstawowym zajęciem ludności. Rolniczy rytm prac 

polowych,  wyznaczał  okresy  odpoczynku  i  świętowania.  Życie  ludu  wiejskiego  płynęło  by 

monotonnie,  gdyby nie  uroczystości  i  obrzędy religijne.  Włościanie nie orientowali  się w podziale 

czasu na miesiące, dzielono go według świat kościelnych lub dni, którym patronowali różni święci. 

Uroczystości te wiązano z terminami wykonywania prac gospodarczych. Doskonałym przykładem są 

uroczystości poświęcone Najświętszej Marii Pannie. Po dziś dzień dla wielu ludzi oczywistą rzeczą jest 

Święto  Matki  Bożej  Zielnej  czy  Siewnej,  a  problem  będzie  stanowiło  wskazanie  terminu  takich 

uroczystości, jak Wniebowzięcie NMP czy Narodzenie NMP.

Rok  liturgiczny  rozpoczyna  czas  adwentu,  cichnie  gwar  i  śmiech,  ludzie  wyciszają  się 

odprawiając roraty. Był to czas, gdy w długie zimowe wieczory kobiety zbierały się do wspólnej pracy, 

śpiewając pobożne pieśni. Stopniowo nasilał się ruch przedświąteczny, młócono zboże, czyszczono i 

bielono  chaty.  W  tradycji  włościańskiej  dużą  wagę  przywiązywano  do  dnia  św.  Łucji,  gdyż  z 

następujących po nim dwunastu dni, wróżono pogodę na następny rok.

Okres skupienia i ciszy zmieniał się wraz z nadejściem świąt Bożego Narodzenia. Wieczerza 

wigilijna  miała  charakter  domowej  i  rodzinnej  uroczystości,  zachowywano  tu  szereg  odwiecznych 

zwyczajów. Na stół kładziono siano, po czym dopiero przykrywano go obrusem. Stawiano też w kątach 

izby snopy i rozściełano słomę po podłodze - na pamiątkę żłobu. Tradycyjną potrawą wigilijną była 

zupa "siemieniotka", gotowana z nasion konopi, podprawiana mlekiem i podawana z dodatkiem kaszy 

jaglanej oraz kapusta z grzybami i grochem. 

Tradycyjnie parafianie schodzili  się na Pasterkę do kościoła parafialnego. Dla mieszkańców 
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okolicznych wsi była to pełna wrażeń, nocna, zimowa wyprawa, nabożeństwo które się wspominało. W 

tę  świąteczną  noc  istniał  zwyczaj  "kradzieży  na  szczęście".  W zagrodach,  gdzie  były  panny  na 

wydaniu, znikały wrota, młodzi ludzie rozgradzali drogę dla swatów. Zwyczaj ten jest jeszcze dziś 

kultywowany w niektórych miejscowościach parafii kłobuckiej.

Dnia  26  grudnia  w  uroczystość  św.  Szczepana,  który  jako  pierwszy  męczennik  zginął 

ukamienowany za wiarę, obrzucano po skończonej Eucharystii kapłana owsem. Według tradycji św. 

Szczepan jest hodowcą koni, stąd w tym dniu święcono owies. Przez cały okres Bożego Narodzenia 

śpiewano kolędy.

Dnia 2 lutego w Święto Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni powszechnie znana jako Matki 

Bożej Gromnicznej, święcono świece. W ciągu roku zapalano je w czasie w czasie burzy i gromów, 

aby oddalić od niebezpieczeństwo pożaru, dawano je też do rąk konającym. Następnego dnia 3 lutego 

w  dzień  św.  Błażeja,  patrona  od  bólu  gardła,  święcono  małe  świeczki,  tzw.  "błażejki",  którymi 

okadzano gardło chorego.

W dwa dni później, 5 lutego, w dzień św. Agaty święcono w kościele chleb, sól i wodę, środki 

te miały być skuteczną obroną przed ogniem, stąd zachowało się przysłowie "Sól Świętej Agaty broni  

przed ogniem chaty". W związku z pobliską granicą "chleb Świętej Agaty" był stosowany jako relikwia 

zabezpieczająca przed gorliwymi celnikami.

Czas  Bożego  Narodzenia  osiągał  szczyt  w  zapustny  wtorek,  a  Popielec  był  nie  tylko 

uroczystością  kościelną,  to  zmiana  stylu  życia,  czas  oszczędności  i  niepokoju  o  przyszły  czas 

przednówka. Zaczynał się czterdziestodniowy Wielki Post, którego sumiennie przestrzegano. 

Uroczystości Wielkanocne rozpoczynano od Niedzieli Kwietnej czyli Palmowej. Przygotowania 

do świąt osiągały swój szczytowy moment w Wielkim Tygodniu - wzniosłym misterium prowadzącym 

do  zmartwychwstania.  Obrzędy  męki  pańskiej  głęboko  i  obrazowo  przemawiały  do  świadomości 

prostych ludzi. Typowo polską tradycją są "Groby Chrystusowe" i straż ich strzegąca oraz procesje 

pasyjne. Narastało napięcie i oczekiwanie, milkły dzwony.

Niedzielę  Wielkanocną  od  wieków  rozpoczynała  „Rezurekcja”  –  jej  integralna  część  to 

uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem, głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego w asyście 

tłumów,  jarzących  się  świec,  dzwoniących dzwonów i  wystrzałów -  radość ze  Zmartwychwstania. 
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Niezbędnym elementem Świąt Wielkanocnych były świąteczne potrawy: baby drożdżowe, kiełbasy, 

szynki i oczywiście jaja. To przecież święconym jajkiem dzielono się z domownikami i znajomymi. W 

poniedziałek wielkanocny istniał zwyczaj polewania się wodą.

Ważnym  dniem  w  tym  rejonie  był  25  kwietnia,  któremu  patronował  św.  Marek,  opiekun 

dobrych urodzajów. W tym dniu procesje wiernych obchodziły pola, modląc się o urodzaj. Jeszcze dziś 

istnieje tradycja zakazująca pracy w tym dniu przy ogrodzeniach, aby "nie zagrodzić deszczu".

Zielone Świątki były świętem szczególnie ważnym dla rolników, tatarakiem zdobiono okna i 

obrazy, wysypywano ścieżki i ogrody. Obchodzono z procesją pola i śpiewano pieśni kościelne dla 

zabezpieczenia pól przed gradobiciem.

Wielkie  uroczystości  łączyły się  z  procesją  w Święto  Bożego Ciała.  W parafii  ustawiano i 

zdobiono zielenią ołtarze, które następnie rozrywano i dawano przeciw nieszczęściu lub zakopywano 

na polu.  Obecnie ołtarze są  ozdabiane brzózkami,  według tradycji  ich gałązki  wetknięte  w ziemię 

ogrodu gwarantują udane plony. Jak widać popularnym sposobem manifestowania wiary była procesja, 

czyli uroczysty religijny pochód. Jego celem było dziękczynienie, wzmocnienie prośby lub okazanie 

Bogu szczególnej czci. Procesje miały bardzo uroczysty charakter. Proboszcz pod baldachimem niósł w 

monstrancji Przenajświętszy Sakrament, asystę stanowiły chorągwie, sztandary, feretrony i poduszki z 

szarfami  niesione  przez  wiernych.  Na  uposażeniu  kościoła  kłobuckiego  znajdowało  się  wiele 

akcesoriów wykorzystywanych w czasie procesji. Do dziś zachowały się ludowo - barokowe feretrony 

z  obrazami:  Matki  Boskiej  Kodeńskiej,  św.  Stanisława  biskupa,  Matki  Boskiej  oraz  Chrystusa 

Ubiczowanego. XVIII wieczny feretron, przedstawiający Chrystusa Frasobliwego, jest po dziś dzień 

wystawiany na środku kościoła w czasie Wielkiego Postu.

Najważniejsze uroczystości letnie przypadały na 15 sierpnia czyli Święto Wniebowzięcia NMP. 

Był to czas, gdy po polach przeważnie zebrano już zboże, a w ogrodach dojrzewały owoce. Bardzo 

często  dożynki  obchodzono  właśnie  w  tym  dniu  niosąc  do  kościoła  wianek  dożynkowy.  Od 

najdawniejszych czasów w tym dniu święcono zioła lecznicze. Z tego zwyczaju wywodzi się popularna 

nazwa święta czyli "Matki Boskiej Zielnej".

Dnia 8 września w Święto Narodzenia NMP, zaczynano najczęściej siew jesienny, stąd termin 

"Matki Boskiej Siewnej" był więc dla włościan bardziej zrozumiały. Jesienne uroczystości wiązały się 

ze  spłatami  długów  i  uiszczaniem  opłat.  Poczynając  od  Dnia  Zadusznego,  obdarzano  ubogich  i 
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dziadów wędrownych jałmużną. 

Ogromnym wydarzeniem w życiu parafii  były dla  wiernych odpusty.  Warunkiem uzyskania 

odpustu jest: „ bycie w jedności z Kościołem, stan łaski i spełnienie specjalnych warunków nakazanych 

przez  Kościół”.  W  parafii  kłobuckiej  w  końcu  XIX  w.  obchodzono  rocznie  kilka  uroczystości 

odpustowych.  Zachował  się  wykaz  z  roku  1899  sporządzony  przez  przejmującego  probostwo  ks. 

Kazimierza Puacza: 

1. Odpust to uroczystość Poświęcenia Kościoła obchodzony w I niedzielę po Wszystkich Świętych. 

2. Odpust wypadał 11 listopada w dzień poświęcony patronowi parafii św. Marcinowi. 

W całym kraju dzień ten był obchodzony szczególnie, znane jest przysłowie ludowe głoszące, że: "Od 

św. Marcina zima się zaczyna". Od najdawniejszych czasów był to dzień wolny od zajęć, "festum fori",  

czyli  święto  nakazane,  zobowiązujące  od  wstrzymywania  się  od  pracy  fizycznej,  nauki  szkolnej, 

rozpraw sądowych i pracy w młynie. Nic więc dziwnego, że w ten dzień ściągali do Kłobucka wierni z 

całej okolicy.

3. Odpust wypadał w dzień św. Izydora, 4 kwietnia. Był on patronem rolników, zrozumiały jest więc 

jego kult , który wywodzi się w tradycji kłobuckiej jeszcze z XVI w. 

4. Odpust obchodzono w parafii 28 maja w dzień św. Augustyna. Był to patron otaczany szczególną 

czcią  przez  Kanoników  Laterańskich  Reguły  Świętego  Augustyna,  którzy  przez  wiele  lat  pełnili 

posługę duszpasterską w tutejszej parafii. Odpusty w dniu św. Izydora i św. Augustyna w Kłobucku 

obchodzono bez specjalnego świętowania, miały one wymiar duchowy.

5. Odpust przypadał na czas "40-godzinnego Nabożeństwa" obchodzonego przez trzy dni w czasie 

Zielonych Świątek. 

6. Odpust związany z dniem poświęconym św. Annie, według lokalnego zwyczaju, nie był obchodzony 

w dniu patronki 26 lipca, lecz w najbliższą niedzielę. 

Odpustowy charakter miały również w parafii św. Marcina wszystkie uroczystości większe, ku czci 

Najświętszej Marii Panny. Jak widać dni świątecznych było w parafii sporo, wydarzenia te posiadały 

nie  tylko  wymiar  religijny.  Był  to  bowiem  czas  ożywionego  handlu,  rozrywki  i  kontaktów 

towarzyskich.
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mgr Marta Wawrońska - Koch

nauczyciel wiedzy o kulturze

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

CZY TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA MOŻE BYĆ JEDNĄ Z FORM 

KOMUNIKACJI? JAKĄ ROLĘ MOŻE SPEŁNIAĆ KOMUNIKACJA 

PLASTYCZNA?

 
 

Komunikacja werbalna i niewerbalna to dwa główne narzędzia komunikacji międzyludzkiej. 

Komunikacja niewerbalna pełni trzy podstawowe funkcje: wspomaga komunikację językową, 

zastępuje mowę oraz komunikuje postawy i emocje. Ta ostatnia funkcja jest szczególnie ważna dla 

odpowiedniego  funkcjonowania  w grupie  społecznej.  Można  przyjąć,  że  komunikacja  niewerbalna 

służy do uzgadniania postaw interpersonalnych, natomiast kanał werbalny - głównie do przenoszenia 

informacji.

Twórczość  plastyczna  jest  również  formą  komunikacji.  Niepostrzeżenie  towarzyszy 

człowiekowi od najmłodszych lat.  Podobnie jak język niewerbalny może pojawić się wcześniej niż 

mowa. A z czasem gdy mowa, a wraz z nią język werbalny zaistnieją w życiu dziecka, rozwijają się 

równolegle. 

Język rysunków dziecka jest tak samo ważny jak język werbalny. Dziecko rysując, uczy się 

nazywać rzeczy. Dziecko rysując, wyraża emocje, których nie potrafi jeszcze nazwać. Dziecko tworząc 

plastycznie, ujawnia to, co jest dla niego ważne w momencie, tego tworzenia. Twórczość podobnie jak 

język werbalny i niewerbalny są wskaźnikiem aktualnego stopnia rozwoju dziecka.  W rozwoju ich 

można dostrzec przechodzenie od egocentrycznych ujęć rzeczywistości do stopniowego dostrzegania 

siebie jako części otoczenia. Dziecko rysując, porządkuje, organizuje i obejmuje przestrzeń, która je 

otacza.  Nawet  nieokreślone  kształty  gryzmołów  dziecka  mogą  stanowić  istotny  wyraz  jego 

indywidualności. Nie jest wykluczone, że pierwszy wizerunek człowieka stanowi prezentację własnego 

„ja”. 
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Twórczość  plastyczna  jest  z  całą  pewnością  nośnikiem  informacji  o  jednostce,  która  ją 

podejmuje. Tak jak mowa, czy język ciała - język plastyczny jest bezspornie wyrazem wewnętrznej 

ekspresji. Ujawnia cechy osobowości każdej jednostki, jej stosunek do otaczającej rzeczywistości, do 

innych ludzi. Jest nośnikiem informacji i przekazywaniem energii. Dla jednostek, które obawiają się 

wyrazić swe zdanie werbalnie, możliwość wypowiedzi artystycznej jest dobrą metodą uwalniania się 

od lęków. Bowiem komunikowanie za pomocą twórczości plastycznej może mieć wartość kathartyczno 

–  kompensacyjną,  pozwala  na  opanowanie  niepokojących  uczuć,  odreagowanie  lęku,  na  osiąganie 

chwilowego  zapomnienia  od  przeżyć  dnia  codziennego.  Pozwala  na  wyładowanie  energii,  często 

zaspokaja potrzebę agresywności,  atakowania.  Umożliwia zastępczą realizację  niejasnych pragnień, 

impulsów, przeżyć.  Twórczość może wynikać z potrzeby utrzymania stanu równowagi psychicznej, 

zmniejszenia  stanu  napięcia,  harmonizowania  czynności  psychicznych,  zaspokajania  potrzeb 

poznawczych i  adaptacyjnych.  Człowiek,  tworząc plastycznie,  dzieli  się powyższymi doznaniami z 

otoczeniem, komunikuje o nich samemu sobie i innym.

U dzieci posługiwanie się językiem plastycznym jest naturalnym elementem towarzyszącym ich 

rozwojowi.  Jednak  w  pewnym  momencie  życia  większość  ludzi  odchodzi  od  tego  sposobu 

komunikowania się. Pozostają wierni językowi werbalnemu i ten rodzaj komunikacji w zupełności im 

wystarcza do funkcjonowania w społeczeństwie. 

Tylko niektórzy wyrażają się dalej w języku plastycznym. Są to artyści i jak wskazuje nauka, 

osoby o zaburzeniach psychicznych (dobrym przykładem jest tutaj postać Vincenta van Gogha). Ci 

pierwsi  poprzez twórczość chcą powiedzieć więcej,  inaczej,  niekonwencjonalnie  o tym,  co czują i 

widzą.  Dla  tych  drugich  język  plastyczny  pozostaje  dodatkowym  narzędziem  komunikacyjnym, 

pomagającym  im  odnaleźć  się  w  społeczeństwie.  Oczekują,  że  pozwoli  im  normalnie  w  nim 

funkcjonować i spełniać role społeczne. Dlaczego wybierają taką drogę?

Osobowość,  jednych jak i drugich,  wyróżnia pewna wrażliwość emocjonalna,  którą poprzez 

twórczość chcą wyrazić. Występuje tu pewna analogia do języka niewerbalnego, częściej ten rodzaj 

komunikacji wybierają osoby o usposobieniu introwertycznym, które mają problemy z komunikacją 

międzyludzką, w ogóle. Jednostki introwertyczne, szczególnie wrażliwe, mają bowiem o wiele więcej  

problemów z komunikowaniem się. Osoby takie charakteryzują się mniejszą produktywnością mowy, 

stąd ich komunikacja werbalna może być zaburzona. 

Komunikat plastyczny daje bardzo dużą swobodę w wyrażaniu emocji. Środki artystycznego 
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wyrazu  są  tak  różnorodne,  że  pozwalają  na  wyrażenie  właściwie  każdej  emocji,  za  pomocą 

odpowiedniej formy, faktury, barwy itd. Zwracając się ku historii można zauważyć, że już od końca 

XIX wieku,  twórczość  w  zakresie  stylów i  kierunków  zaczęła  odchodzić  od  przedmiotowości  ku 

ekspresji.  Twórca  za  główny cel  zaczął  sobie  stawiać  takie  kształtowanie  i  organizowanie  obrazu 

plastycznego, by jak najpełniej wyrazić siebie, podzielić się ze światem własnymi emocjami. Wezwać 

odbiorcę do dialogu z obrazem plastycznym, nieść konkretny przekaz zmuszający do odpowiedniej 

reakcji, pewnych przemyśleń, wniosków. Komunikat plastyczny bazuje na emocjach, sam je wyraża i 

ma je  wzbudzać.  Może zdradzać oznaki  lęku,  udręki  psychicznej,  smutku,  rezygnacji,  samotności, 

braku zrozumienia, niekiedy radości, humoru, pewności siebie, zadowolenia.

Odbiorcą  komunikatu  plastycznego  może  być  każdy  kto  się  z  nim  zetknie.  W przypadku 

odbiorcy tego typu komunikatu, rządzi się on nieco innymi prawami niż w komunikacji werbalnej. Nie 

styka  się  najczęściej  bezpośrednio  z  nadawcą  komunikatu,  ale  wytworem sztuki  pochodzącym od 

niego. Angażuje się właściwie jedynie w wewnętrzny dialog z samym sobą, którego przedmiotem jest 

obraz plastyczny, wyrażający emocje twórcy. Nie bez przyczyny Vincent van Gogh mawiał: „mogą 

o nas  mówić  tylko  nasze  obrazy”.  Ta  wewnętrzna  rozmowa  jest,  podobnie  jak  w  przypadku 

komunikacji  werbalnej  i  niewerbalnej,  przefiltrowana  przez  własne  przeżycia  i  emocje.  Odbiorca 

zaznaje  obrazu,  to  jest  zaznaje  przepływu  energii  między  dziełem,  a  sobą.  Język  obrazu  może 

przemówić głośniej niż słowa, bowiem zamiast opisywać, lepiej nic nie mówić, tylko patrzeć, myśleć i 

po prostu przeżywać jego tajemnicę - tajemnicę innego człowieka. 
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„DZIEWCZYNA Z PERŁĄ” W REŻYSERII PETERA WEBBERA 

A MALARSTWO VERMEERA

 

Po obejrzeniu filmu „Dziewczyna z perłą” w reżyserii Petera Webbera pomyślałam o ekfrazie. 

Zgodnie  z  definicją  gatunku jest  to  utwór poetycki  będący opisem dzieła  malarskiego,  rzeźby lub 

budowli. To właśnie dzieło filmowe jest swoistą ekfrazą nie tylko tytułowego obrazu Vermeera, ale 

jego twórczości i procesu tworzenia. 

Jan  Vermeer  van  Delft,  właściwie  Johannes  Vermeer (1632 -  1675 )  to  znany  malarz 

holenderski.  W 1653 roku Vermeer poślubił w  Schipluy Catharinę Bolnes (ok. 1631-1688), pomimo 

początkowego sprzeciwu jej matki Marii Thins. Mieli prawdopodobnie 11 dzieci.

Vermeer namalował ponad 30 obrazów.  Sprawa  fałszerstw kilku płócien Vermeera, dokonana 

przez Hana van Meegerena (1899-1947) to znana afera w XX wieku. Van Meegeren wypuścił na rynek 

kilka obrazów (rzekomo Vermeera), które rzeczoznawcy uznali za oryginały. Były to m.in. Chrystus w 

Emaus i  Ostatnia wieczerza, kupione w 1938 roku przez muzeum w Rotterdamie, które oparło się na 

opinii  wybitnego  rzeczoznawcy  –  Abrahama  Brediusa.  Ta  kwestia  dodatkowo  komplikuje  sprawę 

autorstwa dzieł Vermeera.

Malował 2- 3 obrazy w roku, przede wszystkim sceny rodzajowe, wykorzystując mistrzowsko 

grę świateł. Na początku swojej kariery stworzył także dwa płótna historyczne, dwa widoki miasta i 

dwie  alegorie.  W  dorobku  malarza  dominują  przedstawienia  kobiet  we  wnętrzach  mieszkalnych, 

zajętych m.in. muzyką, lekturą listu czy rozmową. W wielu obrazach badacze doszukują się ukrytych 

alegorii lub  symbolicznych  przesłań.  Sceny  zazwyczaj  przedstawiał  w  mieszczańskich  wnętrzach, 

zapewne wzorowanych na wnętrzach swojego domu.  Niejednokrotnie  na  różnych obrazach artysta 
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przedstawiał to samo pomieszczenie. Postacie (a najczęściej są to kobiety) zazwyczaj znajdują się w 

pobliżu okna, będącego źródłem światła. Na obrazach często pojawiają się te same przedmioty, m.in. 

zasłony,  dywany  i  tkaniny,  które  sprawiają  wrażenie  kurtyny,  oddzielającej  widza  od  sceny, 

namalowanej  na  obrazie;  biała  karafka  (Lekcja  muzyki,  Dziewczyna  z  kieliszkiem  wina,  Śpiąca 

dziewczyna); mapy (Oficer i roześmiana dziewczyna, Kobieta w niebieskim , Kobieta z lutnią, Kobieta  

z dzbanem, Alegoria malarstwa); krzesła obite skórą, perły, obraz Dircka van Barburena Stręczycielka 

(Koncerty,  Dama siedząca przy wirginale); obraz Cesara Van Everdingena, przedstawiający kupidyna 

lub putto (Dama stojąca przy wirginale, Przerwana lekcja muzyki). 

Jednym z najbardziej znanych obrazów Vermeera jest  Dziewczyna z perłą albo Dziewczyna w 

perłowych kolczykach. Znajduje się obecnie w muzeum Mauritshuis w Hadze; bywa często nazywany 

Mona Lisą północy lub Holenderską Mona Lisą. Nie jest znana dokładna data jego powstania. Nie ma 

także  pewności  co  do  tego,  czy  powstał  na  zamówienie,  a  jeśli  tak,  to  kto  był  zleceniodawcą. 

Przedstawiona  na  obrazie  dziewczyna,  której  tożsamość  jest  nieznana,  sprawia  wrażenie  jakby 

odwróciła  się  na  dźwięk  znajomego  głosu.  Jej  sylwetka  odcina  się  od  czarnego  tła.  Z  czernią 

kontrastują kolory jej stroju – brąz kubraczka, biel kołnierza oraz błękit i żółć  turbana. W uchu ma 

zawieszony kolczyk z perłą w kształcie łezki. 

Obraz ten stanowił inspirację do powstania powieści historycznej autorstwa  Tracy Chevalier 

(1999) o takim samym tytule. W 2003 roku brytyjski reżyser, Peter Webber, nakręcił film pod tytułem 

Dziewczyna z perłą, którego kanwą były okoliczności powstania obrazu. W rolę tytułowej dziewczyny 

z perłą wciela się  Scarlett Johansson. Obsada filmu to m.in.:  Colin Firth jako  Jan Vermeer,  Scarlett 

Johansson jako Griet, Tom Wilkinson jako van Ruijven, Essie Davis jako Catharina Vermeer, Alakina 

Mann jako Cornelia Vermeer,  Cillian Murphy jako Pieter,  Judy Parfitt jako Maria Thins,  Geoff Bell 

jako Pieter, Joanna Scanlan jako Tanneke, Anna Popplewell jako Maertge.

Wydarzenia  przedstawione  w  filmie  opowiedziane  są  z  punktu  widzenia  Griet,  pod  której 

wpływem rozbłyska geniusz Vermeera. Mimo dzielącej ich przepaści społecznej, to w prostej służącej 

twórca  odnajduje  osobę,  która  kocha  kolory,  patrzy  na  świat  z  ogromną  wrażliwością  i  pojmuje 

artystyczne zamysły swego pana. Griet zdaje sobie sprawę z roli światła na obrazach mistrza, dlatego 

zastanawia się czy może umyć w pracowni okna.

Griet  przychodzi do domu państwa Vermeer,  by rozpocząć u nich służbę.  Jest  protestantką, 

wychowywaną  w ubogiej,  purytańskiej  rodzinie.  Ta  prosta  dziewczyna  zostaje  jednak  postawiona 
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wobec trudnych wyborów i niejednoznacznych zachowań. I choć życie rzuca jej pod nogi same kłody, 

musi  ciężko  pracować,  przychodzi  taki  czas  każdego  poranka,  gdy  świat  Griet  nabiera  pięknych 

kolorów. Ów świat, tworzy jej pan pośród sztalug, pędzli i barwników. Jan zauważa, że służąca nie jest 

byle  jaką  dziewczyną,  ograniczającą  swój  czas  do  sprzątania,  spania  i  flirtowania  z  okolicznymi 

czeladnikami,  zwłaszcza  rzeźnikiem  Pieterem.  Nie  każdy  może  pojąć  sztukę,  nawet  jego  żona 

Vermeera Catherine, czy będący mu mecenasem van Ruijven. A Griet wie, że taki szczegół jak umycie 

okien  w  pracowni  zmienić  może  natężenie  światła,  potrafi  odnaleźć  istotę  barw  w  pozornie 

jednobarwnych rzeczach, wreszcie sama podsuwa mistrzowi istotny detal, który uwiecznia artysta na 

swoim obrazie. To ona odsuwa krzesło, które jej zdaniem więziło kobietę przedstawioną na obrazie.  

Jan  jest  zafascynowany  służącą.  Griet  natomiast  widzi  w  nim  nieosiągalnego  twórcę  żonatego, 

mającego kilkoro dzieci na utrzymaniu. Wie, że Jan ma zazdrosną i zdolną uczynić wiele złego żonę. 

Wreszcie ma świadomość, że Jan jest katolikiem, a ona protestantką, co w ówczesnych czasach nie 

było  takie  łatwe  do pogodzenia.  Ta  społeczno-materialna  granica  musi  pozostać  nienaruszalna.  W 

przeciwnym razie  doszłoby do  skandalu.  Mimo to  obydwoje  w pełni  świadomie  balansują  na  tej  

granicy.  Nie do końca jednak przekonani  do swych ostatecznych wyborów. To dlatego do niczego 

między nimi nie dochodzi. Niepewni samych siebie, tłamszą uczucie (Griet spędzając noc w ramionach 

Pietera, syna rzeźnika, Jan malując obrazy). W końcu dochodzi jednak do sytuacji, kiedy van Ruijven 

żąda  od  Jana  sportretowania  Griet.  Jan  bez  namysłu  przyjmuje  ofertę.  Griet  w  zasadzie  zostaje 

postawiona przed faktem. Teraz, po kryjomu przed żoną, spotykają się, by mistrz mógł namalować 

dzieło.  Griet  zdaje  sobie  sprawę,  czym  mogłoby  się  skończyć  ujawnienie  tajemnicy.  Jana  to  nie 

obchodzi.  On  za  wszelką  cenę  chce  namalować  obiekt  swej  duchowej  fascynacji.  Podczas 

portretowania  Griet  musi  przezwyciężyć  kolejne  granice.  Griet  odkrywa  spod  czepka  pęk  swoich 

rudych włosów, pozwala Janowi  przekłuć koniuszki  uszu,  na  jego polecenie  zwilża usta,  wreszcie 

zakłada perłowe kolczyki jego żony. Jan jest zafascynowany pięknem dziewczyny. Powstaje przy tym 

wyjątkowe dzieło, które staje się dla wszystkich bohaterów momentem przełomowym w ich życiu.  

Niewiele  pada  tu  słów.  Ważniejsze  są  gesty,  spojrzenia.  Rozpuszczone  włosy  Griet,  jej 

rozchylone usta i symboliczny kolczyk, który malarz zakłada swej modelce budują erotyczną atmosferę 

filmu. To dojrzewające pragnienie bliskości nigdy nie przerodzi się w nic konkretnego, ale rodząca się 

fascynacja między mistrzem i jego muzą da owoc w postaci wspaniałego obrazu. Aktorstwo w filmie 

stoi  na  wysokim  poziomie.  Zwraca  uwagę  rola  Scarlet  Johansson.  Gra  dziewczynę  nieśmiałą, 

posłuszną,  ale  silną.  Radzącą  sobie  w  trudnych  chwilach  i  potrafiącą  zachować  godność  wobec 
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Vermeera, Catherine i van Ruijvena. Johansson potrafi bardzo dobrze zagrać i odtworzyć bohaterkę 

powieści Tracy Chevalier. Colinem Firth gra rolę raczej spokojną i milczącą, dobrze jednak wypada na 

planie. Równie dobrze prezentuje się drugoplanowa rola Marii Thins, teściowej Vermeera. Jest ona 

kobietą  surową,  nieprzystępną,  pragmatyczną  i  sprytną.  Jej  nadrzędnym  celem  jest  zapewnienie 

przyzwoitego poziomu życia domownikom i dlatego to ona załatwia sprawy finansowe i dba o dobry 

wizerunek swojego domu. 

To,  co stanowi o niepowtarzalności  filmu,  to zdjęcia,  scenografia  i  muzyka.  Jest  to  film w 

którym każdy kadr jest  obrazem samym w sobie.  Małym arcydziełem złożonym z martwej natury, 

portretów, scen rodzajowych i pejzaży. Malarski sposób widzenia świata przejawia się też w sposobie 

realizacji filmu, w którym każda niemal scena wygląda tak, jakby wyszła spod pędzla utalentowanego 

twórcy.  Twórcy  doskonale  uchwycili  grę  światła.  Eduardo  Serra  (zdjęcia),  Cecile  Heideman 

(scenografia) i Diena van Straalen (kostiumy) zasługują na uznanie. Owocem ich pracy jest galeria 

obrazów,  w  której  nawet  niewprawne  moje  oko  wychwyciło  detale  z  innych  dzieł  Vermeera.  Do 

podobieństw  można  zaliczyć:  wystrój  pracowni  (np.  Para  pijąca  wino 1658-1661,  Kobieta  z  

naszyjnikiem z pereł 1664), służącą Tanneke (Nalewająca mleko 1658-1661), Catherine przy wirginale 

(Koncert 1664-1667), czy Griet myjącą okna (Młoda kobieta z dzbankiem wody 1664-1664). Vermeer 

korzystał prawdopodobnie z camera obscura , aby na swoich obrazach pokazać np. mapy. Odpowiednią 

atmosferę tworzy też piękna muzyka Alexandra Desplat. Ulotna, delikatna, oniryczna wypływająca z 

barwnych obrazów mistrza z Delft. Jest w tym filmie, we wszystkich jego cząstkach jakaś nieokreślona 

magia XVII-wiecznych Niderlandów. Sugestywne obrazy, w połączeniu z muzyką malują ówczesne, 

nieco odrealnione, ale prawdopodobne życie.

Vermeer,  jak  inni  twórcy,  sam przygotowywał  farby.  Peter  Weber  ukazując  wspólną  pracę 

malarza  i  służącej,  jednocześnie  odsłonił  tajniki  warsztatu  i  samą  pracownię.  Malarze  musieli 

postępować  według  określonych  reguł  –  samo  przygotowanie  farb  wymagało  codziennej  pracy  i 

wiedzy na temat właściwości poszczególnych  pigmentów. Paleta Vermeera była bardzo ograniczona, 

podobnie jak i  wielu  współczesnych mu malarzy – w jego dziełach  znaleziono w sumie  tylko 20 

różnych pigmentów, z czego 12 używał w miarę często. Od innych artystów różniło go zamiłowanie do 

błękitu,  uzyskiwanego  z  bardzo  kosztownego  lapis-lazuli,  podczas  gdy powszechnie  używany był 

azuryt.  Malarz  używał  farb  olejnych,  a  jako  podobrazia zazwyczaj  płótna.  Proces  rozgniatania  i 

mieszania pigmentów w filmie nabiera dodatkowo podtekstu seksualnego, wprowadza widza także w 

tajemniczy świat sztuki.
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Korzystając z języka filmu reżyser uchwycił w kadrze obrazy Vermeera. Wolny montaż, najazd 

kamery na detale pozwala widzowi „zobaczyć” na ekranie kolejne dzieło mistrza z Delft.  Film jest 

hołdem dla malarstwa Vermerra. Charakterystycznym tematem dla Vermeera jest list. Pojawia się on 

już ok. 1659 roku na płótnie Dziewczyna czytająca list (albo: Dziewczyna czytająca list przy otwartym 

oknie),  przedstawiającym samotną  dziewczynę  stojącą  przy otwartym oknie.  Widz  widzi  tylko  jej 

profil,  ale  w  szybie  okiennej  widoczne  jest  delikatne  odbicie  twarzy  czytającej.  Podobnie 

skomponowany jest obraz Kobieta w błękitnej sukni albo Czytająca list (ok. 1662-65), ale tu nie widać 

okna, przed którym stoi kobieta. Niewykluczone, że jest ona w ciąży, ale możliwe, że ma ona na sobie 

modną wówczas krynolinę, nazywaną vertugalles albo vertugadins. W filmie modelką do tego obrazu 

była żona artysty,  która przecież tak często była brzemienna (urodziła 7 z 11 dzieci).  Motyw listu 

pojawia się jeszcze na obrazach: Dziewczyna pisząca list (ok. 1666), Dama z pokojówką (ok. 1666-67), 

List miłosny (ok. 1667) i Pisząca list (ok. 1671). Perły są jednym z elementów niezwykle typowych dla 

Vermeera – są obecne na wielu jego obrazach. Na płótnie  Sznur pereł (albo:  Kobieta z naszyjnikiem 

pereł,  ok.  1662-65)  przedstawił  dziewczynę,  przeglądającą  się  w  lustrze,  wiszącym  obok  okna. 

Zapewne  Vermeer  chciał  ukazać  tutaj  próżność  –  wszak  perły  są  symbolem  dobrobytu,  na  co 

wskazywać  może  także  obecność  lustra.  Niektórzy  w  naszyjniku  widzą  symboliczną  obecność 

mężczyzny, który zapewne ofiarował go dziewczynie, a może także przysłał bilecik, leżący na stole. 

Obraz ten oglądają bohaterowie filmu. Perły są także głównym tematem Ważącej perły (albo: Kobieta z  

wagą, ok. 1662-65). Najbardziej znanym obrazem artysty jest Dziewczyna z perłą (albo: Dziewczyna w 

perłowych kolczykach, ok. 1665-66) w niebiesko-żółtym turbanie na głowie, ukazana na czarnym tle, 

odwrócona przez ramię w stronę widza. Tytułowa perła w kształcie kropli jest elementem kolczyka 

dziewczyny. Bardzo podobnym pod względem kompozycji jest  Głowa dziewczyny (ok. 1672-74). W 

obu przypadkach na neutralnym, czarnym tle ukazana została młoda dziewczyna w charakterystycznej 

pozycji. Modelka odwrócona jest przez swoje lewe ramię w stronę widza. Także obie dziewczyny mają 

w uchu kolczyk z perłą. Jednak Głowa dziewczyny nie nosi cech idealizacji, tak jak Dziewczyna z perłą: 

modelka ma dość szeroką twarz o znacznie rozstawionych oczach, przez co obraz ma cechy portretu. 

Malarz  inspirację  czerpał  z  otoczenia.  Mleczarka (albo:  Nalewająca  mleko,  ok.  1660-61) 

przedstawia  służącą,  skupioną  na  wykonywanej  pracy,  która  ze  spuszczonym  wzrokiem  przelewa 

mleko z dzbanka do innego naczynia. W wizji twórców filmu Vermerr obserwując Griet myjącą okno 

stworzył kolejne dzieło:  Kobieta z dzbanem (albo:  Kobieta przy oknie, ok. 1662).  Płótno przedstawia 

samotną  kobietę  we wnętrzu  mieszkalnym,  stojącą  w pobliżu  okna.  Okno,  znajdujące  się  z  lewej  
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strony, wypełnione jest witrażem – być może tym samym, co na obrazach Kielich wina i Dama i dwóch 

panów, gdzie witraż widoczny jest w całości. Inni badacze sugerują, że to samo okno znajduje się na 

obrazie  Lekcja muzyki. W pomieszczeniu znajduje się także stół, przykryty wielobarwnym dywanem. 

Stoi na nim szkatułka z kosztownościami oraz dzban z misą.  Za stołem znajduje się krzesło,  a na  

ścianie - mapa, przedstawiająca 17 niderlandzkich prowincji. Kobieta stoi między oknem i stołem – 

jedną ręką trzyma dzban za ucho, a drugą otwiera lub zamyka okno. Wzrok ma spuszczony. Większość 

obrazów  Vermeera,  przedstawiających  zajęcia  kobiet,  krytykuje  różne  przywary,  m.in.  próżność  i 

pijaństwo. Tymczasem  Kobieta z dzbanem oraz dwa inne płótna:  Koronczarka i  Mleczarka, ukazują 

pozytywne wzorce. Umieszczając akcję filmu w pracowni Vermeera, widz przypomina sobie obraz W 

pracowni  artysty (ok.  1662-65)  uznawany  za  alegorię malarstwa  i  tak  też  często  jest  ten  obraz 

tytułowany.  Oto  malarz  –  może  i  sam Vermeer  –  maluje  modelkę  w  niebieskiej  sukni  i  wieńcu 

laurowym na głowie, trzymającą książkę i trąbkę. Takie właśnie atrybuty przypisuje się Klio – muzie 

historii. Pewnego dnia Griet widzi malarza słuchającego gry żony. Nasuwa się skojarzenie z obrazem 

Lekcja  muzyki (ok.  1659-  64)  Płótno  przedstawia  scenę  rozgrywającą  się  w  bogatym,  jasno 

oświetlonym wnętrzu, w pobliżu okien. Scena oddalona jest od widza. Na pierwszym planie stoi stół, 

nakryty  wielobarwnym dywanem,  a  na  nim stoi  biała  karafka  i  talerz.  Obok  stołu  i  krzesła  leży 

wiolonczela lub  viola  da gamba.  Pod ścianą ustawiony jest  drugi  instrument,  identyfikowany jako 

wirginał,  szpinet bądź  klawesyn, na którym gra kobieta. Choć jest odwrócona plecami do widza, jej 

twarz widoczna jest w lustrze, zawieszonym nad instrumentem. Na instrumencie znajduje się łacińska 

inskrypcja:  MUSICA LETITIAE CO[ME]S /  MEDICINA DOLOR[IS] (Muzyka jest  towarzyszką  w 

radości  i  lekiem na strapienia).  Drugą osobą,  przedstawioną przez malarza,  jest  elegancko ubrany 

mężczyzna,  słuchający muzyki,  którego szarfa i szabla wskazują na wysoką pozycję społeczną. Na 

ścianie z prawej widać fragment obrazu, najprawdopodobniej Caritas Romana (Rzymskie miłosierdzie), 

utrzymanego w stylu Caravaggia. Scena przedstawia uwięzionego Cimona, którego karmi piersią jego 

własna córka Pero. 

Wejście  Griet  przerywa  koncert  (Przerwana  lekcja  muzyki ok.  1658-  61).  W kameralnym 

pomieszczeniu przedstawiono młodą kobietę w białej chuście, błękitnej sukni i czerwonym kaftanie, 

która  była  zajęta  grą  na  lutni.  Zaprzestała  lekcji,  by  zająć  się  czytaniem  listu,  prawdopodobnie 

miłosnego, przekazywanego jej przez młodego mężczyznę. To prawdopodobieństwo może potwierdzać 

znajdujący się  w tle,  słabo  widoczny obraz,  obramiony ciemną  ramą  –  jest  to  obraz  Cesara  Van 

Everdingena, przedstawiający kupidyna lub putto (pojawia się on także w tle innego dzieła Vermeera – 
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Kobieta stojąca przy klawesynie,  gdzie jest dużo lepiej  widoczny). Mężczyzna o ciemnych długich 

włosach ubrany w gruby kaftan lewą rękę opiera się o krzesło, na którym siedzi kobieta i spogląda na 

tekst,  zaś  niewiasta  w stronę  widza.  Na przykrytym skromnym obrusem stole  leży  lutnia,  karty z 

zapisem nutowym oraz biała karafka, ozdobiona niebieską dekoracją roślinną; jej forma przypomina 

zarówno wyroby z  manufaktur w  Delft,  jak porcelanę chińską.  Przy stole znajdują się trzy krzesła 

przypominające dzieła hiszpańskie. Na ścianie obok okna dostrzegalna jest niewielka półka na której 

znajdują się wiola i klatka na ptaki. Goście Mecenas Vermerra van Ruijven zamówił obraz na którym 

jest ukazany on ze swoją żoną . Dama i dwóch panów albo Dziewczyna z kieliszkiem wina (ok. 1658-

62) przedstawia scenę, w której mężczyzna częstuje kobietę winem (lub innym napojem), by w ten 

sposób ją uwieść. Pochyla się w stronę dziewczyny i patrząc na nią, podaje jej kieliszek. Ona z kolei 

spogląda  z  uśmiechem w stronę  widza.  Mężczyzna  uważany jest  za  pośrednika  między kobietą  a 

drugim mężczyzną, który siedzi za stołem. Stół przykryty jest niebieskim obrusem i leży na nim biała 

serweta, taca z owocami (cytrynami lub pomarańczami) i biała karafka. Karafka ta jest elementem, 

który pojawia się  kilkakrotnie  na płótnach Vermeera (Pijana dziewczyna śpiąca przy stole,  Lekcja 

muzyki,  Kielich  wina).  Być  może  napój,  którym częstowana  jest  dziewczyna,  nie  jest  winem,  ale 

poculum amatorium, które według XVII-wiecznej literatury medycznej mogło rozbudzić miłość bądź 

wywołać  melancholię,  którą  widać  u  mężczyzny  siedzącego  za  stołem.  Scena  rozgrywa  się  pod 

nieobecność mężą, który przedstawiony jest na portrecie, zawieszonym na ścianie. Nie przypadkowo 

jego wzrok skierowany jest właśnie na żonę. Z lewej strony znajduje się uchylone okno, wypełnione 

witrażem,  zawierającym  przesłanie  moralne.  Jest  na  nim  przedstawienie  czworoliścia  z  herbem 

Jannetje  Vogel  (zm.  w  latach  20.  XVII  wieku),  pierwszej  żony  Mosesa  Jans  van  Nederveen. 

Małżeństwo  to  mieszkało  w  domu  Vermeerów  lub  było  ich  sąsiadami.  Herbowi  towarzyszy 

symboliczne  przedstawienie  -  personifikacja Temperantii  (umiarkowania),  zaczerpnięta  ze  zbioru 

emblemów  Nucleus Emblematum Gabriela Rollenhagena (1611). Temperantia, jedna z czterech  cnót 

kardynalnych,  przedstawiona  jest  z  uzdą (w  celu  hamowania  namiętności)  i  ekierką  (aby działać 

sprawiedliwie). Przedstawienie to jest więc rodzajem przestrogi, która odnosi się do rozgrywającej się 

sceny. Przestroga jest tym cenniejsza, że modelka została kochanką mecenasa, a po zajściu w ciążę 

jego żoną. 
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W filmie nawiązano do prawie każdego z 30 obrazów Vermeera. Nawet pejzaże przypominają 

ruchome widoki z obrazów (Widok Delft ok. 1661 i Uliczka ok. 1661). Oczywiście fabułę wzbogacono 

o  motywy  miłości,  zazdrości  (zwłaszcza  żony  malarza),  różnic  społecznych  i  wyznaniowych. 

Najważniejsze  jest  jednak  dzieło  malarskie  połączone  z  muzyką.  Film sugestywnie  przemawia  do 

widza kolorami,  dekoracjami,  wystrojem wnętrz.  Każda scena to  dokładne odwzorowanie jakiegoś 

obrazu Vermeera. Oczywiście najważniejszym dziełem jest tytułowa Dziewczyna z perłą, ale subtelny 

gust reżysera w zaprezentowaniu twórczości malarza i wpływanie na zmysły wzroku i słuch, wywołują 

u widza niezapomniane chwile wzruszenia, zadumy, a w konsekwencji zainteresowanie malarstwem 

XVII- wiecznym.

Film  (a  wcześniej  powieść)  nie  jest  pierwszym  przykładem  zainteresowania  twórczością 

Vermeera.  Przez  wiele  lat  był  malarzem  zapomnianym,  dopiero  w  XIX  w.  zaczęto  ponownie 

interesować się jego dorobkiem artystycznym. Nie jest jednak przypadkiem, że to właśnie w połowie 

XIX wieku zachwycono się Vermeerem – wszak to wtedy działali  impresjoniści, równie wrażliwi na 

światło  i  barwę,  jak Vermeer  oraz  realiści,  którzy tak  jak on podejmowali  tematykę codzienności. 

Vermeerem zachwycał się szczególnie Auguste Renoir, Salvador Dali uważał go za najgenialniejszego 

artystę w historii.  Vermeer i jego dzieła stały się inspiracją dla innych malarzy, pisarzy i muzyków. 

Znacząco wpłynął na twórczość duńskiego malarza Vilhelma Hammershøi (1864-1916). Wspomniany 

już Salvador Dalí namalował w 1934 roku obraz Duch Vermeera, który może być używany jako stół, a 

w  1955 stworzył  rzeźbę  Nosorożcowe  popiersie  "Koronczarki"  Vermeera.  Nazwisko  Vermeera 

wielokrotnie pojawia się w  W poszukiwaniu straconego czasu Prousta. Jeden z bohaterów, Bergotte, 

umiera przed obrazem Widok Delft. Do postaci Vermeera nawiązuje książka dla młodzieży W pogoni za 

Vermeerem autorstwa  Blue  Balliet,  która  opowiada  o  kradzieży  obrazu  Dziewczyna  pisząca  list. 

Powstała także jej druga część,  The Wright 3. Książka  Susanny Kaysen pt.  Przerwana lekcja muzyki 

oraz jej ekranizacja tytuł zaczerpnęły z obrazu Przerwana lekcja muzyki. Podobnie było w przypadku 

książki Susan Vreeland Girl in Hyacinth Blue, której tytuł także pochodzi od jednego z dzieł Vermeera. 

Na jej podstawie powstał film telewizyjny Brush with Fate (2003).

Holenderski kompozytor  Louis Andriessen swoją operę  Writing to Vermeer (1997-98, libretto 

Petera  Greenawaya)  zainspirował  twórczością  i  postacią  Vermeera.  Natomiast  piosenkarz  Jonathan 

Richman w piosence  Vincent  Van  Gogh nazwał  Van  Gogha  the  baddest  painter  since  God's  Jan 

Vermeer (najgorszym malarzem od czasów Bożego Jana Vermeera). 

50

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Richman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Richman
http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Greenaway
http://pl.wikipedia.org/wiki/Louis_Andriessen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przerwana_lekcja_muzyki_(film)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przerwana_lekcja_muzyki_(powie%C5%9B%C4%87)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susanna_Kaysen
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Balliet&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/W_pogoni_za_Vermeerem
http://pl.wikipedia.org/wiki/W_pogoni_za_Vermeerem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
http://pl.wikipedia.org/wiki/W_poszukiwaniu_straconego_czasu
http://pl.wikipedia.org/wiki/1955
http://pl.wikipedia.org/wiki/1934
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Hammersh%C3%B8i
http://pl.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Auguste_Renoir
http://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm_(malarstwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Impresjonizm


Nazwisko Vermeera i jego dzieła są także obecnie wykorzystywane w celach komercyjnych 

(przykłady:  likier Vermeer  Dutch  Chocolate  Cream  Liqueur,  na  którego  butelce  widnieje  obraz 

Dziewczyna z perłą, produkty mleczarskie  La Laitière firmy Nestlé, wykorzystujące fragment obrazu 

Mleczarka.  Do  tego  obrazu  nawiązała  Wisława  Szymborska  w  wierszu  Vermeer).  Vermeer  nadal 

inspiruje. 
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V. OD TEORII DO PRAKTYKI TYLKO 

JEDEN KROK
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mgr Marzena Pyrak

nauczyciel języka angielskiego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

WYJŚĆ POZA SCHEMAT SZKOLNEJ ŁAWKI, CZYLI JAK SPRAWIĆ, 

ABY LEKCJE JĘZYKA ANGIELSKIEGO STAŁY SIĘ KREATYWNYM 

I INSPIRUJĄCYM DOŚWIADCZENIEM DLA KAŻDEGO UCZNIA

 
 

Spędzanie  wielu  godzin  na zajęciach  lekcyjnych może powodować,  że  uczniowie  czują  się 

zmęczeni,  a często wręcz zniechęceni do aktywnego uczestnictwa na kolejnych lekcjach. Wówczas 

spada ich motywacja, zmniejsza się zdolność koncentracji,  w miejsce czego pojawia się ospałość i 

narastające, już wyżej wspomniane, zniechęcenie. Istnieją jednak metody, dzięki którym nauczyciel 

języka obcego może w łatwy sposób zachęcić ucznia do pracy na lekcji, a tym samym sprawić, że 

zajęcia staną się formą zabawy i przygody, w którą uczeń z chęcią się zaangażuje. Poniżej postaram się 

omówić dwie formy takich aktywności, za pomocą których można zmotywować i zaciekawić uczniów. 

Jedną z nich są mapy myśli, a drugą teatr czytania.

 

Mapa myśli,  z języka angielskiego ‘mind mapping’, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza 

mapowanie myśli jest to jedna z technik pozwalających na szybkie usystematyzowanie informacji i 

efektywne  zapamiętywanie  nowej  wiedzy.  Mapa  myśli  to  rodzaj  notatki  wykonanej  w  formie 

graficznej, w której nacisk kładziony jest na wyodrębnienie, a tym samym wyróżnienie kluczowych 

informacji.

Zamiast długich zdań i definicji stosuje się głównie kluczowe słownictwo. Przy czym wskazane jest 

użycie przynajmniej trzech kolorów do oddzielenia od siebie poszczególnych informacji, oraz użycie 

rysunków,  symboli  bądź  znaków,  co  pozwala  na  łatwe  skojarzenie  ich  z  danymi  informacjami. 

Tworzenie  mapy myśli  powinno  rozpocząć  się  od  umieszczenia  słowa  kluczowego  w centralnym 

punkcie kartki, natomiast pozostałe zagadnienia powinny się znaleźć dookoła pamiętając, że im coś jest 
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istotniejsze, powinno znaleźć się tym bliżej słowa kluczowego.

Tony Buzan, twórca mapy myśli, w swojej książce „Pamięć na zawołanie. Metody i techniki 

pamięciowe.” zwraca uwagę, że ludzie w większości nie są w stanie przypomnieć sobie wykonanych 

notatek,  ponieważ w trakcie  ich tworzenia  wykorzystują  jedynie  niewielką  część  swojego umysłu. 

Podczas tworzenia tradycyjnych zapisków – jak wyjaśnia dalej Buzan – pracuje przede wszystkim lewa 

półkula  mózgowa,  która  jest  odpowiedzialna  za  logikę,  a  więc  liniowy lub  kolumnowy ciąg  liter, 

wszelkie zwroty oraz liczby, które są charakterystyczne dla zwykłej notatki. Ideą tworzenia map myśli 

jest  zaangażowanie  zarówno  lewej  jak  i  prawej  półkuli  mózgowej  jednocześnie,  co  uskutecznia  i 

usprawnia przyswajanie,  a precyzyjniej  mówiąc zapamiętywanie istotnych informacji,  jak stwierdza 

Buzan: „Nowy sposób notowania wymaga zerwania z dotychczasową tradycją i wykorzystania lewej i 

prawej półkuli, a więc i wyobraźni z jednoczesnym użyciem podstawowych technik pamięciowych. W 

tym systemie notujesz na kartce czystego papieru, na środku której zaznaczasz najpierw słowo-klucz 

(prawa  półkula),  będące  obrazowym  skrótem,  kondensatem  głównego  tematu.  Od  tego  centrum 

prowadzisz szereg łączących się ze sobą linii (lewa półkula), wzdłuż których piszesz (lewa półkula) lub 

rysujesz (prawa półkula) kolejne obrazowe słowa-klucze lub znaki-symbole oddające poboczne myśli i 

wątki. Z tymi liniami łączysz następne, jeśli trzeba, i oznaczasz je podobnie. W ten sposób dla każdego 

tematu możesz zbudować wielowymiarową,  wielopołączeniową,  twórczą i  kolorową  mapę myśli  - 

notatki pamięciowe.” 

Taki  rodzaj  graficznej  notatki  jest  pomocny  w  wielu  obszarach  życia  codziennego.  Jest  ona 

wykorzystywana  choćby  podczas  tworzenia  różnego  rodzaju  projektów  lub  prezentacji,  aby 

wyodrębnić zasadnicze elementy i wskazać jak istotne kwestie łączą się ze sobą. Również i przede 

wszystkim  ma  szerokie  zastosowanie  i  wykorzystanie  w  procesie  uczenia  się  nowych  rzeczy, 

przygotowywania do testów bądź sprawdzianów czy to przez początkujących uczniów czy uczniów 

szkół policealnych. Technika ta może być również z powodzeniem wykorzystana przez nauczycieli do 

zaprezentowania uczniom nowego materiału czy to leksykalnego czy też gramatycznego, może zostać 

zarówno przygotowana wcześniej jak też być rozdana uczniom w etapie tworzenia czyli pozostawienia 

wolnych miejsc aby uczniowie uzupełnili  je samodzielnie zmuszając się wcześniej  do odnalezienia 

kluczowych i brakujących informacji tak, aby w efekcie powstała kompletna całość.
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Poniżej przedstawione zostają mapy myśli wykonane przez uczniów:

Wykonała: Daria Warzycha, 1TŻ

Wykonał: Przemek Adamik, 1TŻ
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Reader’s theatre, czyli potocznie mówiąc teatr czytania jest kolejnym sposobem na oderwanie 

ucznia od często monotonnego spędzenia lekcji siedząc w szkolnej ławce. Cała tajemnica zawarta jest 

w czytaniu  tekstu,  bardzo często  z  podziałem na  role,  co  sprzyja  wywoływaniu  interakcji  między 

uczniami,  z  jednoczesnym  gestykulowaniem,  zmiana  barwy  i  intonacji  głosu,  czy  też 

przemieszczaniem się.

W moim odczuciu  jest  to  jedna  z  najlepszych dróg,  która  prowadzi  do poznawania  języka 

poprzez zabawę z nim. Metoda ta pozwala na połączenie ćwiczenia poprawnej wymowy, utrwalania 

słownictwa i struktur gramatycznych oraz ruchu, który wspomaga pracę mózgu i w pozytywny sposób 

wpływa na procesy poznawcze uczniów. 

Jest to nie tylko dobra zabawa dla miłośników książek i wszelkich dzieł spisanych na papierze, 

ale również dla tych, którzy kojarzą czytanie z czymś monotonnym, długotrwałym i pozbawionym 

ekspresji. Teatr czytania pozwala nie tylko na ćwiczenia językowe, ale również na wyrażanie swoich 

emocji i odczuć jakie pojawiają się w trakcie czytania kolejnych słów, w pewnym stopniu pozwala na 

spontaniczność w intonacji, zmianach barwy głosu, ruchu. Jest to forma aktywnego czytania, która nie 

wymaga  bycia  w  jednym  miejscu  przez  dłuższy  okres  czasu,  a  wręcz  zmusza  do  aktywności 

psychoruchowej.

 

Literatura:

Buzan Tony,  Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, wyd. 3, przeł. Marek Siurawski, 

Łódź, Aha!, 2007, Mapy myśli – notuj, aby zapamiętać, s. 137 -138.
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mgr Cezary Michalski

nauczyciel przedmiotów informatycznych

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

DIAGNOSTYKA KOMPUTERA I ROZWIĄZYWANIE WYBRANYCH 

PROBLEMÓW

 

 

Komputer osobisty jest tylko urządzeniem, w którym mogą wystąpić błędy w prawidłowym 

działaniu. Właściwe zidentyfikowanie i usunięcie problemu to zadanie dla diagnostyki komputerowej, 

w  której  w  równej  mierze  pomocne  są  wiedza  i  doświadczenie,  oprogramowanie  diagnostyczne, 

osprzęt diagnostyczny oraz zestaw sprawnych podzespołów komputerowych.

Ze względu na montaż elementów elektronicznych na płytach drukowanych za pomocą techniki 

montażu powierzchniowego naprawa takich urządzeń jest właściwie niemożliwa.

W związku z powyższym naprawa takich elementów, jak: płyty główne (z wyjątkiem wymiany 

uszkodzonych kondensatorów), twarde dyski, pamięci RAM, mikroprocesory polega na ich wymianie 

na sprawne.

Poniżej przedstawię wybrane problemy, z którymi możemy spotkać się w czasie użytkowania 

komputera.

1. Uruchomienie komputera – problemy: 

• brak reakcji na wciśnięcie przycisku Power.

Możliwe przyczyny:

• najczęstsza  najbardziej  prozaiczna:  kabel  zasilania  nie  włączony  do  gniazda  zasilania  lub 

przepalony bezpiecznik w listwie zasilającej,

• nie włączony przełącznik na zasilaczu,
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• błędnie podłączony przycisk Power do płyty głównej,

• awaria zasilacza,

• awaria płyty głównej,

• komputer uruchamia się, jednak sygnalizuje błędy w postaci tekstowej , dźwiękowej.

Tu  właśnie  spotykamy  oprogramowanie  diagnostyczne  -  procedurę  POST,  która  jest  zawarta  w 

systemie BIOS. W celu rozpoznania danego sygnału dźwiękowego lub tekstowego najlepiej skorzystać 

z instrukcji do płyty głównej, gdzie są zawarte opisy kodów błędów.

Błędy wykrywane przez procedurę POST:

• uszkodzony lub niezamontowany procesor,

• brak podłączenia lub nieprawidłowo podłączono klawiaturę, mysz,

• nieprawidłowo zamontowana, uszkodzona pamięć RAM lub brak,

• brak karty graficznej lub jej uszkodzenie, nieprawidłowy montaż,

• błędnie podłączone dyski twarde (w przypadku dysków IDE nieprawidłowo ustawione zworki 

Master/Slave/CS),

• nieprawidłowo zamontowana karta rozszerzeń lub jej uszkodzenie,

• w przypadku komputerów ze stacją dyskietek FDD - błędne jej podłączenie do płyty głównej, 

problem z jej zasilaniem lub pozostawiona w niej dyskietka,

• uszkodzony Master Boot Record (główny rekord startowy) dysku,

• brak systemu operacyjnego na dysku lub uszkodzony program ładujący system.

Często  spotykany komunikat  w starszych komputerach podczas  uruchamiania  komputera  to 

CMOS checksum error - błąd sumy kontrolnej układu CMOS. Najczęściej wystarczy wejść do BIOS 

Setup i zapisać ustawienia komunikat się nie pojawi ponownie. Można również przywrócić ustawienia 

serwisowe płyty głównej  poprzez  przełożenie  zworki  na  piny resetujące  oraz  ponownie  włączyć  i 
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wyłączyć komputer. Kolejnym rozwiązaniem jest wyciągnięcie baterii zamiast przełączania zworek. 

Często  zdarza  się  również,  że  bateria  jest  po  prostu  zużyta  i  należy  ją  wymienić  na  nową.  Jeśli 

uszkodzona jest fizycznie pamięć CMOS to należy wymienić płytę główną na nową.

2. Dysk twardy - uszkodzenia, nieprawidłowa praca.

Zasada w postępowaniu z dyskami twardymi jest  prosta  -  lepiej  przeciwdziałać niż usuwać 

skutki. Uszkodzenia fizyczne dysku powodują utratę danych, ewentualnie jesteśmy zmuszeni oddać go 

do firmy zajmującej się profesjonalnym odzyskiem danych.

Uszkodzone sektory dysku to kolejny problem. Bad sec tors to oznaka złej  eksploatacji lub 

starzenia się napędu. Nie da się ich naprawić, można je jedynie oznaczyć, tak aby nie zapisywać w nich 

danych.

Uszkodzenia drugiego typu, czyli logiczne można próbować usunąć. Otrzymamy w rezultacie 

poprawnie działający dysk, lecz z miejsc uszkodzonych niestety nie odzyskamy informacji. Jeśli zależy 

nam na danych, to w pierwszej kolejności powinno się wykonać kopie całego dysku i dopiero z tej 

kopii próbować odzyskać dane i dalej w kolejności próbować naprawiać strukturę dysku.

Zalecania dla prawidłowej eksploatacji dysku:

• dysk musi pracować w stabilnej pozycji, nie może być narażony na drgania i wstrząsy,

• chronić przed wysokimi dla dysku temperaturami (powyżej 25 stopni C),

• należy prawidłowo wyłączać komputer,

• prawidłowa pozycja dysku po montażu - najlepiej poziomo, wszelkie inne skracają czas pracy 

dysku.

Objawy wskazujące na uszkodzenie dysku twardego:

• dziwne dźwięki podczas pracy dysku (najczęściej stukanie),

• wolny czas zapisu i odczytu,

• błędy zapisu i odczytu,
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• brak dostępu do danych na dysku,

• załączanie  się  programów  skanujących  strukturę  dysku  podczas  uruchamiania  systemu 

operacyjnego.

3. Pamięć operacyjna .

Najczęściej oznaką problemów z pamięcią operacyjną jest pojawienie się niebieskiego ekranu 

podczas normalnej pracy komputera. Jest dużo programów testujących pamięć RAM, najbardziej znany 

to Memtest.

4. Chłodzenie mikroprocesora.

Samoczynny  reset  komputera  podczas  pracy  to  objaw  zbyt  dużego  wzrostu  temperatury 

procesora. Komputer wyłącza się i włącza. Przyczyny mogą być następujące:

• uszkodzony wentylator na radiatorze procesora,

• zabrudzenia pomiędzy wentylatorem a radiatorem – kurz,

• zbyt mały radiator,

• ustawienia BIOS - zbyt mały próg zabezpieczający dla danego procesora.

5. Problemy z zasilaniem.

Najczęściej  komputer  się  nie  uruchamia,  ewentualnie  świecą  się  tylko  kontrolki  zasilania  i 

pracują  wentylatory.  Należy  wymienić  zasilacz  na  sprawny.  Może  zdarzyć  się  również  restart 

komputera  lub  inne  niepokojące  zachowanie,  gdy  obciążymy  zasilacz  podczas  np.  gier.  Podczas 

normalnej pracy jest wszystko w porządku. Należy wówczas pomyśleć o zmianie zasilacza na bardziej 

wydajny.

6. Karta grafiki - wybrane problemy 

Na nieprawidłową pracę karty graficznej mogą mieć wpływ następujące elementy:

• nieaktualne sterowniki i oprogramowanie,

• nieprawidłowe ustawienia obrazu,

• niewydajny zasilacz, 
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• system chłodzenia karty.

Myślę, że przedstawione wyżej problemy i sposoby ich usunięcia przydają się nieraz Czytelnikowi.

Literatura:

Tomasz Kowalski, Urządzenia techniki komputerowej, Wydawnictwo Helion.
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ANALIZA PRZYPADKU -

UCZEŃ WYMAGAJĄCY OPIEKI WYCHOWAWCZEJ

Identyfikacja problemu.

W  roku  szkolnym  2010/11  otrzymałam  opiekę  nad  klasą  pierwszą  Zasadniczej  Szkoły 

Zawodowej. W klasie pojawił się uczeń mający problemy w nauce, nie mogący odnaleźć się w nowym 

środowisku.

Uczniowie nie byli wówczas w pełni zintegrowani, ponieważ do klasy wciąż dochodziły nowe 

osoby. Przez pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego atmosfera w klasie nie była dobra, uczniowie 

wyraźnie ustalili między sobą swe pozycje w grupie. Na najniższym szczeblu hierarchii znalazł się 

właśnie Mateusz.  Uczeń nie mógł zaimponować kolegom siłą fizyczną,  gdyż nie był zbyt sprawny 

fizycznie. Nie odnosił żadnych sukcesów, a jego oceny były bardzo słabe. Zależało mi na tym, żeby 

uczeń poczuł się w klasie lepiej i poprawił oceny.

Geneza i dynamika zjawiska.

Uczeń był zamknięty w sobie,  nietowarzyski,  zawsze trzymał się na uboczu, nie przejawiał 

żadnej chęci zaistnienia w zespole klasowym, sprawiał też wrażenie przestraszonego. Unikał kolegów, 

siedział sam w ławce i nie brał udział w klasowych ani szkolnych imprezach. Jednocześnie uzyskałam 

informację,  że  pochodzi  z  wielodzietnej  rodziny  o  bardzo  złej  sytuacji  materialnej.  Rodzice  nie 

pracowali i utrzymywali się z zasiłków opieki społecznej oraz małego gospodarstwa. Ojciec pracował 

dorywczo  przy  pracach  sezonowych.  W związku  z  tym  rodzice  nie  byli  w  stanie  kupić  synowi 

niezbędnych podręczników. Zorientowałam się wkrótce, że problemy Mateusza w nauce nie wynikają 

jedynie  z  zaniedbań  w  domu,  ale  są  spowodowane  również  faktami  nie  uzyskania  promocji  i 

konieczności pomocy rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
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Znaczenie problemu.

Nie ulegało wątpliwości, że uczeń potrzebuje pomocy: wsparcia materialnego, umożliwienia mu 

nawiązania prawidłowych relacji z klasą i osiągnięcia sukcesu. Było jasne, że uczeń nie jest w stanie 

samodzielnie poprawić ocen. Ponadto, ciągłe niepowodzenia szkolne i brak akceptacji ze strony klasy 

pogłębiały jego emocjonalne problemy.

Prognoza.

Prognoza pozytywna:

- uczeń zacznie chętnie uczęszczać na zajęcia szkolne,

- uwierzy, że w szkole może się czuć bezpiecznie,

- zdobędzie pozytywne oceny i w efekcie zda do następnej klasy,

- zainteresuje się życiem klasy i zacznie w nim aktywnie uczestniczyć,

- wzrośnie jego samoocena, pozna swoje mocne strony.

Prognoza negatywna:

- uczeń nie poprawi ocen w nauce,

- nie otrzyma promocji,

- straci motywację do pokonywania trudności oraz wiarę we własne możliwości,

- jeżeli będzie odrzucony przez klasę, pogłębi się jego niechęć do nauki,

- nie będzie uczestniczył w życiu klasy,

- straci poczucie bezpieczeństwa w szkole.

Propozycja rozwiązania problemu.

Po rozwiązaniu sytuacji postanowiłam pomóc Mateuszowi, stawiając przed sobą następujące 

cele i zadania:

• przeprowadzić serię ćwiczeń dotyczących empatii,

• przeprowadzić indywidualną rozmowę z Robertem – nieformalnym przywódcą klasy,

• pomóc w zdobyciu wszystkich podręczników,

• zorganizować pomoc koleżeńską w nauce, aby uczeń mógł poprawić oceny,
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• przedstawić nauczycielom uczącym jego trudną sytuację rodzinną.

Wdrażanie oddziaływań.

Najprostsze  okazało  się  zintegrowanie  Mateusza  z  klasą.  Na  godzinie  wychowawczej 

przeprowadziłam  z  uczniami  serię  ćwiczeń  dotyczących  empatii,  a  następnie  poprosiłam  na 

indywidualną rozmowę ucznia, który według mnie cieszył się największym prestiżem wśród kolegów. 

Wiedziałam też, że to właśnie on budzi w Mateuszu największe obawy. Robert to nie formalny lider  

klasowy, jak wynika z klasowej popularności. Poprosiłam, aby otoczył Mateusza szczególną opieką, 

uzasadniając prośbę tym, że mam do niego największe zaufanie i wiem, że mogę liczyć na jego pomoc. 

Powołałam się na jego autorytet w klasie, odpowiedzialność. Poczuł się wyróżniony. Efekty pojawiły 

się z dnia na dzień. Robert zapewnił Mateuszowi poczucie bezpieczeństwa, sprawiając, że ten przestał 

być lekceważony i odnalazł swoje miejsce w klasowej społeczności. 

Po pierwszym spotkaniu z matką ucznia okazało się,  że ich sytuacja materialna jest  bardzo 

trudna i nie stać ich na zakup podręczników. Udało mi się jednak namówić uczniów starszych klas, aby 

podarowali używane podręczniki Mateuszowi.

Zmobilizowałam  najlepszych  uczniów  klasy,  aby  pomogli  Mateuszowi  poprawić  oceny  z 

innych przedmiotów. 

Przedstawiłam nauczycielom trudną sytuacje materialną Mateusza i jego niską samoocenę co 

spowodowało,  że  otoczono  go  większą  opieką  i  okazano  mu  większe  zainteresowanie.  Duża 

wyrozumiałość nauczycieli oraz pomoc koleżeńska w nauce sprawiły, że Mateusz uwierzył w siebie, 

poprawił oceny.

Efekty oddziaływań.

Dzięki moim staraniom Mateusz zaczął odnosić pierwsze sukcesy w szkole. Stał się jednym z 

lepszych uczniów. Uwierzył w siebie, a jego pozycja w klasie unormowała się. Kiedy Mateusz poczuł 

się pewniej i podwyższyła się jego samoocena, stał się bardziej otwarty i swobodny. Dzięki pomocy 

koleżeńskiej  i  okazanej  dużej serdeczności nauczycieli  Mateusz zdał do następnej  klasy z dobrymi 

wynikami i zupełnie nie przypominał wyobcowanego ucznia, jakim był wówczas, gdy zaczął się rok 

szkolny. 
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mgr Marek Nowak

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

PONADREGIONALNE STOWARZYSZENIE WIENIAWA
 

 

Ponadregionalne Stowarzyszenie Wieniawa zostało utworzone w 2002 roku przy Zespole Szkół 

Nr 2 w Kłobucku. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie postaci największego dziejopisa Polski ks. 

Jana Długosza (1415-1480). Był to wybitny historyk polski , kanonik krakowski, wychowawca synów 

królewskich; od 1480 arcybiskup -nominat lwowski. Fundator beneficjów Kościoła katolickiego. Autor 

wielu prac o charakterze źródłowym. Najważniejsze jego dzieło to Roczniki, czyli kroniki sławnego 

Królestwa Polskiego, obejmujące dzieje Polski od czasów legendarnych do 1480 w 12 księgach (1455- 

80). Jan Długosz był proboszczem parafii św. Marcina w Kłobucku w latach (1434-1448), w związku z 

tym wpisał się na trwale w historię miasta Kłobucka. 

We współczesnych czasach istnieje trend,  aby znaleźć jakieś  ważne wydarzenie związane z 

danym miejscem. Obecność takiego wydarzenia z historii daje danej miejscowości tożsamość. Nie jest 

to już jakieś nieznane miejsce w spisie nazw miejscowości, ale znaczący punkt na mapie historii Polski. 

Historię państwa czy narodu budujemy w oparciu o historię małych ojczyzn, każda z nich wnosi swój  

mały wkład w dzieje wielkiej ojczyzny.

Idea  Stowarzyszenia  jest  jak najbardziej  słuszna  i  godna pochwały.  Osoby,  które  tworzą  tą 

instytucję  starają  się  wszelkimi  sposobami  zainteresować  młodzież  i  społeczność  naszego  regionu 

historią o Janie Długoszu i jego Kronice oraz o innych wydarzeniach powiązanych z tą postacią. W 

czasie  trwania  Dni  Długoszowskich  odbywają  się  różne  spotkania  i  imprezy.  Są  to  wykłady 

akademickie wygłaszane przez profesorów historii z różnych uczelni naszego kraju. Drugim ważnym 

punktem programu jest  międzyszkolny konkurs  historyczny o Janie  Długoszu.  Inne  wydarzenia  to 

m.in. bieg uliczny, czy turniej rycerski oraz wiele innych.
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Młodzież z naszej szkoły co roku uczestniczy w jednodniowych wykładach historycznych w 

MOK-u w Kłobucku oraz w konkursie pt. ,,Jan Długosz i jego czasy”. Konkurs historyczny to okazja 

do szlachetnej rywalizacji pozwalającej uczestnikom na wykazanie się swoją znajomością postaci Jana 

Długosza.  Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie uczniów m.in.  ze szkół w kraju, które 

noszą imię Jana Długosza. Najczęściej są to przedstawiciele około piętnastu szkół, najwięcej jednak 

reprezentacji jest z powiatów kłobuckiego i częstochowskiego. Szczególnie ważny jest dla nas udział 

uczniów z naszej szkoły. W okresie dwunastu edycji konkursu uczniowie z ZS Nr 1 w Kłobucku kilka 

razy  zajmowali  pierwsze  miejsca.  Już  podczas  pierwszych  Dni  Długoszowskich  Waldemar 

Szczepaniak,  uczeń  Technikum  Ekonomicznego,  uzyskał  pierwsze  miejsce.  W  czasie  VII  edycji 

Monika  Bernaś,  uczennica  Technikum Ekonomicznego,  zajęła  drugie  miejsce.  Podczas  VIII  edycji 

Kamila Bernaś, uczennica Technikum Ekonomicznego zajęła pierwsze miejsce.  W czasie IX edycji 

Marta  Chmielewska,  uczennica  Liceum Ogólnokształcącego,  zajęła  pierwsze  miejsce.  W X edycji 

Martyna Wręczycka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego zajęła pierwsze miejsce. W XII edycji tj. 

w 2013 roku Martyna Wręczycka uzyskała trzecie miejsce.

Nad  przygotowaniem  uczniów  do  konkursu  czuwali  nauczyciele  historii.  Ze  względu  na 

ważność chronologii w historii, mam na uwadze staż pracy nauczycieli, wymienia ich w następującej 

kolejności:  mgr  Czesław  Głąb  (obecnie  na  emeryturze),  mgr  Marek  Nowak,  mgr  Wojciech 

Grzybowski, mgr Wiktoria Wilk i mgr Bernardyna Leszczyńska.

Konkurs ,,Jan Długosz i jego czasy” na trwale wpisał się w kalendarz imprez szkolnych w ZS 

Nr1 w Kłobucku. Młodzież chętni w nim uczestniczy, co cieszy, pomimo coraz większych wymagań 

stawianych uczestnikom. 
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mgr Iwona Szczepaniak

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, 

której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz 

umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację 

planów zawodowych.

Fundacja działa w ramach Junior Achievement Worldwide, najstarszej i najszybciej rozwijającej 

się świecie organizacji zajmującą się edukacją ekonomiczną młodych ludzi, działającej obecnie w 120 

krajach.

Organizacja ta oferuje programy, które przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczy 

przedsiębiorczości  i  poruszania  się  w  świecie  finansów.  Ucząc  przez  działanie  oferuje  wiele 

możliwości  praktycznego  sprawdzenia  wiedzy,  rozwija  umiejętności  krytycznego  myślenia  oraz 

kształtuje aktywny stosunek do życia. Dotychczas 5 628 381 uczniów wzięło udział w oferowanych 

programach.  W poprzednim roku  szkolnym  w „Dniu  przedsiębiorczości”  wzięło  udział  ponad  47 

tysięcy uczniów z 707 szkół, 19 tysięcy firm i instytucji oraz ponad 47 tysięcy wolontariuszy z całego 

kraju. 

Od  wielu  już  lat  uczniowie  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku  biorą  udział  w  programie 

jednodniowych  praktyk  dla  uczniów szkół  ponadgimnazjalnych.  W tym roku szkolnym uczniowie 

technikum ekonomicznego oraz technikum logistycznego wzięli udział w 11 edycji programu „DZIEŃ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Biorąc udział w „Dniu przedsiębiorczości”, uczniowie mają możliwość:

• poznania specyfiki wybranego przez nich zawodu oraz skonfrontowania swojego wyobrażenia 
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o pracy w tym zawodzie z rzeczywistością,

• zdobycia wiedzy na temat  kwalifikacji  i  predyspozycji  niezbędnych do wykonywania danej 

profesji,

• zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową,

• przekonania się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu 

pracy,

• zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Przed pójściem na jednodniowe praktyki uczniowie biorą udział w spotkaniu organizacyjnym, 

podczas którego wybierają firmę i konsultanta, otrzymują i wypełniają odpowiednie dokumenty oraz 

otrzymują wskazówki co do przebiegu praktyk.

Jak wygląda taki dzień praktycznej nauki?

• Uczniowie zgłaszają się w firmie na umówioną godzinę.

• Przedstawiciel w formie krótkiego wykładu, zapoznaje uczniów z działalnością firmy, instytucji 

bądź urzędu.

• Uczniowie  przechodzą  na  przydzielone  stanowiska  i  pozostają  pod  opieką  indywidualnych 

opiekunów - konsultantów (wolontariuszy) do końca trwania praktyki.

• Konsultant zapoznaje ucznia ze swoim stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami 

na dany dzień.

• Opiekun  zaprasza  ucznia  do  współpracy,  powierzając  mu  wykonanie  prostych  zadań,  np. 

wysyłanie faksu, wyszukiwanie informacji, sporządzanie notatki, segregowanie dokumentów, 

wypełnianie druków itp.

• Uczeń prosi wolontariusza o potwierdzenie odbycia praktyk w Karcie ucznia. 

• Uczeń dopytuje opiekuna o dodatkowe informacje niezbędne do uzupełniania Karty ucznia, np. 

o wymagane wykształcenie, przydatne umiejętności czy perspektywy zatrudnienia

Po  powrocie  do  szkoły  uczniowie  biorą  udział  w  spotkaniu  podsumowującym  „Dzień 

przedsiębiorczości”. Uczniowie relacjonują swoje pobyty w firmach, instytucjach czy szkołach, dzielą 
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się swoimi wrażeniami i doświadczeniami oraz okazują  wypełnioną podczas praktyk Kartę ucznia.

Zasadność  i  potrzebę  organizowania  i  kontynuowania  takiego  programu  widzą  również  firmy  i 

konsultanci opiekujący się praktykantami. Uważają, że to wspaniały sposób na przekonanie uczniów 

do  określonych  zawodów.  Ponadto,  dołączając  do  grona  firm  i  instytucji  realizujących  projekt, 

otrzymują szansę na:

• zdobycie uznania dla osiągnięć firmy,

• budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością,

• poznanie i pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie,

• satysfakcję  z  pomocy  młodym  ludziom w  podjęciu  trafnej  decyzji,  dotyczącej  ich  ścieżki 

dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego,

• udział w uroczystej Gali Przedsiębiorczości.

Jak zgłosić firmę do udziału w „Dniu przedsiębiorczości”?

• Bezpośrednio – poprzez wypełnienie internetowego formularza rejestracyjnego, dostępnego na 

stronie  internetowej:  www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl i  przesłanie  do  Fundacji 

potwierdzenia  zgłoszenia.  Wówczas  aktywowane  jest  konto  firmy.  Następnie  w  zakładce 

definiowanie stanowisk należy wprowadzić nazwy i ilości oferowanych w firmie miejsc pracy.

• Za pośrednictwem szkoły poprzez zgłoszenie oferty do wybranej szkoły.

Podsumowaniem  całego  projektu  jest  uroczysta  Gala  Przedsiębiorczości,  podczas  której 

najaktywniejsze  szkoły oraz  firmy i  instytucje,  uczestniczące  w „Dniu  przedsiębiorczości”,  zostają 

uhonorowane statuetkami i dyplomami. Nagrody otrzymują również uczniowie – laureaci Konkursu na 

Najlepszy Fotoreportaż z „Dnia przedsiębiorczości”.
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mgr Laura Paludkiewicz

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

ANALIZA PRZYPADKU -

PRACA Z UCZNIEM CELOWO OPUSZCZAJĄCYM ZAJĘCIA SZKOLNE

 

 

Identyfikacja problemu.

Absencja ucznia na zajęciach szkolnych powoduje wiele problemów: luki w wiedzy, trudności 

w przyswajaniu treści programowych, oceny niedostateczne, możliwości nie promowania do następnej 

klasy, możliwości pojawienia się używek.

Podczas pracy z klasą zasadniczej szkoły zawodowej, której byłam wychowawczynią przez trzy 

lata, poznałam i obserwowałam bacznie moich wychowanków. Specyfiką jest to, że klasa zawodowa to 

sami chłopcy.

Od czasu kiedy istnieje  szkoła,  mamy do czynienia  z  opuszczaniem zajęć  szkolnych przez 

młodzież, szczególną więc uwagę zwracam na systematyczne uczęszczanie do szkoły i uzyskiwane 

wyniki z poszczególnych przedmiotów.

Analizując frekwencję w klasie, moją uwagę zwrócił Adam, na co dzień miły, grzeczny, nie 

sprawiający większych trudności wychowawczych. Z biegiem czasu zauważyłam pojawiające się coraz 

częściej  nieobecności  na  pierwszych  lub  ostatnich  lekcjach,  wybieranie  zajęć,  na  które  uczęszczał 

według  uznania.  Istniało  więc  duże  ryzyko  nieklasyfikowania  z  kilku  przedmiotów  na  pierwsze 

półrocze, a przy kontynuowaniu takiego postępowania nie ukończenia klasy.

Postanowiłam  zająć  się  tym  problemem,  ponieważ  chciałam  pomóc  uczniowi,  aby  mógł 

ukończyć klasę, a w przyszłości i szkołę. Z drugiej strony obawiałam się, że jego wagary stanowić 

mogą niewłaściwy wzorzec  do naśladowania  dla  innych uczniów klasy,  zwłaszcza  tych,  którzy są 

podatni na tego typu naśladownictwo.
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Geneza i dynamika zjawiska.

Podczas  analizy  dziennika  i  frekwencji  na  zajęciach  zauważyłam,  że  nieobecności  Adama, 

począwszy od września, pojawiły się sukcesywnie, coraz częściej. Oceny w dzienniku były pozytywne 

z tych przedmiotów, na które uczęszczał, natomiast część przedmiotów dawała powody do niepokoju.

Usprawiedliwienia  od  rodziców  wpływały  jednak  bardzo  rzadko.  Kontakty  telefoniczne  z 

rodzicami inicjowane były tylko przez wychowawcę.

Postanowiłam przyjrzeć się bliżej zarówno samemu uczniowi, jak również jego rodzinie, by 

móc  wyjaśnić  powody  takiej  postawy.  Miało  to  zadecydować  o  podjęciu  odpowiednich  działań 

wychowawczych.

Z wywiadu przeprowadzonego na początku roku szkolnego wiedziałam, że Adam wychowuje 

się  w  pełnej  rodzinie,  której  status  określany  jest  jako  dobry,  jest  młodszym  dzieckiem,  starsze 

rodzeństwo studiowało i starało się usamodzielnić.

Ponieważ rodzice nie stawiali się na zebraniach, wysyłałam wezwania listowne z prośbą o pilny 

kontakt. Częściej reagował ojciec ucznia, dostarczał mi informacji m.in. o tym, iż:

- mama dużo czasu poświęca pracy, mało czasu przebywa w domu z rodziną (Adam to wykorzystuje);

- ojciec jest otwarty na współpracę i zależy mu, aby syn ukończył szkołę i zdobył zawód;

- ponieważ Adam pochodził z okolicznej miejscowości, do szkoły musiał dojeżdżać;

- przebywał w środowisku, które przysparzało mu problemów.

Zdałam sobie sprawę, że muszę przystąpić do działania, w przeciwnym razie Adam nie ukończy 

szkoły. Zanalizowana sytuacja pozwoliła mi na opracowanie planu działań naprawczych.

Znaczenie problemów.

Wagary pozostają w ścisłym związku z pojawiającymi się trudnościami w nauce, rzutują na całą 

naukę  szkolną,  na  dalsze  losy  ucznia.  Zaczyna  się  od  opuszczania  najpierw  pojedynczych  lekcji, 

później całych dni i w końcu tygodni. Szkoła zostanie zaniedbana.

Duża ilość nieusprawiedliwionych godzin oraz brak ocen może spowodować negatywną ocenę 

z zachowania, nie klasyfikowanie czy też oceny niedostateczne z przedmiotów, a w konsekwencji nie 

ukończenie  szkoły.  Ponadto  istnieje  niebezpieczeństwo,  że  uczeń  znajdzie  swoje  miejsce  w grupie 
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nieformalnej, będzie sięgał po papierosy, alkohol, narkotyki, może też wejść w kolizję z prawem.

Wiek dojrzewania to wiek w życiu człowieka, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w 

osobę  dorosłą.  Okres  dojrzewania  zwiększa  wrażliwość  młodzieży  na  kontakt  z  otoczeniem,  jego 

akceptację, bądź odrzucenie. 

Nastolatkowie często nie wiedzą, jacy powinni być, jakie wartości wyznawać. Dlatego dziecko, 

które wagaruje, które nie wie, jak ma postępować, musi znaleźć pomocną dłoń kogoś bliskiego, kogoś, 

kto udzieli fachowej pomocy i wskaże, jak ma odnaleźć siebie.

Prognoza.

Prognoza pozytywna:

• uczeń zrozumie swój błąd, zacznie w miarę regularnie uczęszczać na zajęcia,

• nadrobi zaległości w nauce,

• zda do następnej klasy, a w przyszłości ukończy szkołę,

• wypracuje właściwy system wartości,

• poprawi swoje relacje z klasą,

• odbuduje zaufanie rodziców i nauczycieli, 

• będzie odróżniał zachowanie dobre od złego.

Prognoza negatywna:

• pojawią się dodatkowe nieobecności z zajęć praktycznych,

• nie ukończy klasy, a w konsekwencji szkoły,

• poddanie się demoralizacji,

• nadużywanie papierosów, alkoholu, narkotyków,

• negatywny wpływ na innych uczniów.
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Propozycja rozwiązania. 

Mając na uwadze dobro ucznia i rozwiązanie problemu wyznaczyłam sobie cele naprawcze:

- doprowadzenie do sytuacji, w której Adam zrozumie błąd, zauważy pozytywne rozwiązania, zacznie 

uczęszczać na lekcje i poważnie traktować swoje obowiązki,

-  stworzenie  atmosfery  wzajemnego  zaufania,  dzięki  której  zrozumie,  że  nie  jest  sam  ze  swoim 

problemem,

- pomoc w uzupełnieniu zaległości w nauce.

Cele te realizowałam przez:

-  cykliczne  rozmowy  indywidualne  z  uczniem,  uświadomienie  problemu  i  wynikającego  z  niego 

zagrożenia, poświęcenie uczniowi więcej czasu, chwalić nawet za drobne sukcesy,

- stałe obserwowanie postępów w nauce i uczęszczania do szkoły;

- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z nauczycielami uczącymi ucznia,

- stały kontakt z rodzicami,

- rozmowa z klasą, aby wspierali Adama, nie wyśmiewali i krytykowali,

- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, powierzenie uczniowi zadania do wykonania na rzecz klasy i 

szkoły,

-  prowadzenie  na  godzinach wychowawczych zajęć  dotyczących słabych i  mocnych stron,  postaw 

tolerancji, systemu wartości.

Wdrażanie oddziaływań.

Po dostrzeżeniu problemu związanego z Adamem,  postawieniu celów i  zadań zaczęłam ich 

realizację.  Zależało  mi  na  utrzymaniu  ścisłego  kontaktu  ze  środowiskiem  rodzinnym  w  celu 

informowania  na  bieżąco  o  postępach i  ewentualnie  trudnościach  ucznia  oraz  możliwych formach 

pomocy  w  domu.  Ustaliliśmy,  że  każdą  zaplanowaną  nieobecność  syna  rodzice  będą  zgłaszać 

telefonicznie.  Ojciec obiecał,  że  częściej  będzie kontaktował  się  ze  szkołą.  Działania  takie  zostały 

przyjęte, aby pokazać uczniowi, że widzimy problem i zależy nam na jego rozwiązaniu.
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Jako wychowawca przeprowadziłam indywidualną rozmowę z uczniem. Przyjął do wiadomości 

konsekwencje,  jakimi  jest  zagrożony  z  powodu  wagarowania  tzn.  brak  klasyfikowania  z  kilku 

przedmiotów,  nieodpowiednia  ocena  z  zachowania.  Tłumaczyłam,  że  jego  postępowanie  sprawi 

przykrość rodzicom, musi podjąć działania zmierzające do poprawy swojego wizerunku w szkole i 

otoczeniu. 

Uświadomiłam mu, że problemy nie znikną z dnia na dzień, ale dołożę wszelkich starań, aby 

mu  pomóc.  Poinformowałam  Adama  o  ustalonych  kontaktach  z  ojcem.  Chciałam  uświadomić 

Adamowi,  że rodzicom zależy na tym, by zmienił  swoje postępowania,  zdał do następnej  klasy,  a 

pośrednio też żeby zdał sobie sprawę, że nie może pozwolić sobie na wagary.  Zachowanie Adama 

podczas rozmowy wykazywało, że rozumie wagę problemu i przystaje na ofiarowaną pomoc. 

Poprosiłam również  o  pomoc  nauczycieli  uczących  w  mojej  klasie,  którzy  wykazali  dużo 

zrozumienia  i  umożliwili  nadrobienie  zaległości.  Utrzymywałam  stały  kontakt  z  nimi,  uzyskując 

informacje o postępach w nauce.

Rozmowy  z  Adamem  odbywałam  systematycznie,  chwaliłam  za  każdy  widoczny  postęp, 

dawałam odczuć, że zależy mi, aby wszystko nadrobił, że mu ufam, że chcę aby dobrze czuł się w 

klasie i w szkole. Rozmowy dotyczyły również każdej nieobecności w szkole. Starałam się podkreślać 

nawet małe osiągnięcia ucznia, aby wzmocnić jego wiarę we własne siły i poczucie wartości.

Praca  wychowawcza  i  wszystkie  zabiegi  wychowawcze  nie  koncentrowały  się  jedynie  na 

Adamie, ale objęły całą klasę. Byłam mile zaskoczona reakcją klasy, która pozytywnie zareagowała na 

moją prośbę aby wspierać kolegę, pomóc nadrobić mu zaległości w nauce. Chodziło mi też, o to, aby 

klasa nie była biernym obserwatorem poczynań ucznia, nie naśladowała jego zachowań oraz potrafiła 

wpłynąć na jego zachowanie. Temu celowi miały służyć zajęcia na godzinach wychowawczych m. in. 

problemy młodzieży i radzenia sobie z nimi. Miały one na celu integrować zespół klasowy, uczyły 

właściwych norm społecznych. Dostarczały informacji dotyczących systemu ważnych w życiu wartości 

i umiejętności radzenia sobie zarówno z sukcesami jak i porażkami oraz ze stresem. 

Do końca nauki Adama w szkole wspólnie z rodzicami i  nauczycielami uczącymi w klasie 

dbałam  o  wyeliminowanie  wagarów.  Jego  relacje  w  klasie  poprawiły  się,  uczęszczał  na  zajęcia, 

ukończył klasę.
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Efekty oddziaływań.

Podjęte działania dotyczące Adama były skuteczne dzięki współpracy z rodzicami. Dzięki stałej 

kontroli  uczeń  rzadziej  wagarował.  Prowadzone  przeze  mnie  rozmowy  indywidualne  z  uczniem 

przyczyniły się do tego, że uwierzył w siebie, zaufał innym, nabrał pewności, że chcę mu pomóc, 

odbudował swój wizerunek w oczach kolegów, nauczycieli i rodziców. 

Prowadzone przeze mnie na godzinach wychowawczych zajęcia przyczyniły się do tego, że 

klasa  stała  się  bardziej  zintegrowana  oraz  wrażliwa  na  problemy innych  ludzi,  zwłaszcza  swoich 

kolegów.  Rodzice  i  szkoła  narzucili  uczniowi  większą  kontrolę,  ale  jednocześnie  okazana  mu 

serdeczność, cierpliwość i wyrozumiałość przyniosły oczekiwane skutki. Dzięki temu uzyskane zostały 

przewidywane w pozytywnej prognozie efekty.
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mgr Anna Kasprzak

nauczyciel języka niemieckiego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

PROJEKTY UNIJNE – SKARBNICĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI
 
 

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”

(Ludwik Pasteur)
 

 

Projekt  Comenius  „Demokracja  –  działajmy  na  jej  rzecz!” realizowany  był  w  latach 

2011/2012  –  2012/2013  w  Zespole  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku.  Partnerami  Zespołu  Szkół  Nr  1  w 

Kłobucku były szkoły ponadgimnazjalne z państw: Austria, Niemcy i Finlandia.

Udział  w  projekcie  umożliwił  polskiej  młodzieży  bezpośredni  kontakt  z  młodzieżą 

ponadgimnazjalną z w/w państw, udział w ich życiu szkolnym jak i pozaszkolnym, a przede wszystkim 

bliższe poznanie istoty ustroju demokratycznego.

Spotkania młodzieży polskiej z młodzieżą niemiecką, austriacką czy finlandzką i komunikacja 

w języku obcym (w j.  angielskim czy j.  niemieckim)  wpłynęły na przełamanie  istniejących barier 

językowych.  Bariery  językowe  są  częstym  problemem  uczących  się  języków  obcych.  Spotkania 

młodzieży w gronie międzynarodowym, dyskusje w trakcie warsztatów na ważne tematy dotyczące 

tematu projektu, a następnie publiczne wystąpienia młodzieży pomogły uczniom przełamać tremę i 

zniwelować w dużym stopniu istnienie barier językowych.

Projekty unijne umożliwiają kontakty bezpośrednie młodzieży z różnych krajów, przełamują 

stereotypy, likwidują bariery psychiczne i językowe, poszerzają horyzonty, zainteresowania. Spotkania 

uczniów w gronie międzynarodowym, jak również kontakty nauczycieli, wymiana ich doświadczeń w 

zakresie edukacji stanowić mogą niezwykłą skarbnicę wiedzy ucznia i nauczyciela.
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Organizacją umożliwiającą realizacje projektów unijnych jest FRSE w Warszawie.  Fundacja 

Rozwoju Systemu Edukacji istnieje już 20 lat. Jej zadaniem jest wspieranie edukacji w Polsce. Dzięki  

tej  organizacji  setki  tysięcy osób w Polsce  miały szansę  uczestniczyć  w projektach  edukacyjnych 

realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej. Udział w programach, takich jak: „Uczenie się przez 

całe życie” (tu: „Comenius”, „Erasmus”, „Leonardo da Vinci”, „Grundtvig”), „Młodzież w działaniu”, 

„Wizyty  studyjne”  i  „Wizyty  przygotowawcze”,  pozwala  nie  tylko  zdobyć  wiedzę  z  konkretnych 

dziedzin,  ale  przede  wszystkim  uczy  aktywności  w  podejmowaniu  działań,  które  mogą  zmienić 

otaczającą nas rzeczywistość. 

Poznawanie  nowych  kultur,  rozwijanie  pasji,  odkrywanie  talentów.  Każdemu  z  działań 

towarzyszy zawsze wiele emocji, a spotkania w gronie międzynarodowym uczą elokwencji, przełamują 

bariery  językowe,  obalają  stereotypy,  uczą  asertywności.  Dzięki  realizacji  projektu  Comenius 

„Demokracja – działajmy na jej rzecz!” uczniowie mieli możliwość prowadzenia rozmów na ważne 

tematy  polityczne  w  grupach  międzynarodowych  i  zróżnicowanych  pod  względem  kulturowym. 

Zajęcia  metodyczne prowadzone w trakcie  projektu,  takie  jak  gra planowa,  umożliwiły młodzieży 

empatię, wykraczającą poza granice państwa, zmianę punktu widzenia i wcielenie się w role polityków. 

Projekt ten rozbudził zainteresowania młodych ludzi tematami politycznymi, jak również możliwością 

wypowiadania się na różne tematy polityczne.  Wizyty w Parlamencie Europejskim, Parlamencie w 

Salzburgu,  Parlamencie  w  Helsinkach,  w  Sejmie  w  Warszawie  wzmocniły  poczucie  wartości 

europejskiej  demokracji  wśród  młodzieży.  Projekt  umożliwił  młodzieży  poznanie  politycznych 

gremiów, narodowych i ponadnarodowych instytucji oraz ich roli w procesie decyzyjnym. 

Uczniowie mieli okazję poznać nie tylko tło historyczne początków ustroju demokratycznego, 

lecz również poznać działania demokratyczne bezpośrednio uczestnicząc aktywnie w podejmowaniu 

decyzji,  licząc  się  z  ich  konsekwencjami  dla  reszty  społeczności.  Poprzez  uczestnictwo  w 

odpowiednich grach z podziałem na role - POLIS, NEWLAND uczniowie opracowali demokratyczne 

rozwiązania  konfliktów,  sytuacji  problemowych  dotyczących  funkcjonowania  państw  w  trakcie 

symulacji  zbliżonych  do  otaczającej  europejskiej  rzeczywistości.  W  trakcie  realizowanych  zadań 

uczniowie zajmowali się ważnymi, aktualnymi tematami dotyczącymi rzeczywistości i podejmowali 

wspólnie  decyzje.  Uczestnictwo  w  grze  symulacyjnej  POLIS  było  możliwe  dzięki  niemieckiej 

Bundeswerze, która to była inicjatorem tego rodzaju gry jako gry edukacyjnej dopuszczonej do użytku 

przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji.
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Projekt  przyczynił  się  do  uświadomienia  uczniom  związku  pomiędzy  demokratycznym 

modelem państwa i szkolnym modelem o zasięgu europejskim. W trakcie jednego ze spotkań (Zespół 

Szkół Nr 1 w Kłobucku, Polska) uczniowie zapoznali się z działalnością samorządów szkolnych szkół 

zaangażowanych w realizację działań nad projektem.

Projekt  wspierał  praktyczne  wyćwiczenie  demokratycznych,  elementarnych  zachowań, 

mających  na  celu  osiągnięcie  gotowości  do  podejmowania  samodzielnych  decyzji  i  sądów 

politycznych.  Kolejnym  zadaniem  projektu  było  wzmocnienie  u  młodzieży  poczucia  posiadania 

wpływu na decyzje polityczne, szczególnie w zakresie bezpośredniego, aktywnego uczestnictwa  w 

życiu  obywatelskim.  Opracowane  zostały  funkcje  demokratycznych  instytucji  narodowych  i 

europejskich, ich kompetencje oraz konkretne korzyści dla poszczególnych obywateli (przy włączeniu 

wymiaru historycznego i  różnych filozofii  państwa).  Niezwykle istotnym okazało się analizowanie, 

porównywanie i ewentualne optymalizowanie reprezentowanych przez partnerów szkół interesów w 

ramach  demokracji  szkolnej  i  poznawanie  nowych  pomysłów,  dotyczących  kształtowania 

demokratycznych procesów decyzyjnych w przyszłości (np. liquid democracy, głosowania online).

Uczniowie  uzyskali  wgląd  do profesjonalnego  świata  polityki  dzięki  wycieczkom do politycznych 

instytucji  decyzyjnych,  spotkaniom  z  poszczególnymi  politykami.  Dowiedzieli  się  w jaki  sposób 

podejmowane  są  istotne  decyzje  i  jakie  mają  oddziaływanie.  Uczestnicząc  w grze  planowej  mieli 

okazję wcielić się w rolę polityków i podejmować decyzje w sposób demokratyczny z uwzględnieniem 

ich  konsekwencji.  Uczniowie  wspólnie  podejmowali  demokratyczne  decyzje,  a w  trakcie 

niejednokrotnie kontrowersyjnych dyskusji i debat argumentowali swoje stanowisko. Przedstawiciele 

samorządów szkolnych wymieniali się pomysłami, dotyczącymi tego, jak wpłynąć na życie szkolne. 

Posługiwanie się językami obcymi stanowiło dla uczniów duże wyzwanie. Uczniowie reprezentowali 

swoje stanowisko przed plenum i prowadzili dyskusje.

Uczniowie  z  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku  uczestniczyli  w  następujących  wycieczkach 

tematycznych, w trakcie których realizowali zadania dotyczące wybranych zagadnień horyzontalnych:

• odwiedzili fiński Parlament, gdzie przeprowadzili z posłem dyskusję na temat rozwiązywania 

problemów dotyczących Finlandii,

• zwiedzili  europejską  instytucjię  podczas  pobytu  w  Strasburgu  we  Francji  -  Parlament 

Euriopejski,
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• zwiedzili Parlament w Salzburgu w Austrii, rozmawiali z posłem mgr. Karl Schmiedlechner,

• uczestniczyli w posiedzeniu w Parlamencie w Salzburgu,

• prowadzili rozmowę z Panią Burmistrz miasta Innsbruck,

• uczestniczyli  w  dyskusji  z  Panem Burmistrzem  miasta  Mittersill  Dr.  Viertler  i  posłem do 

parlamentu mgr. Schmiedlechner.

Innymi aktywnościami i działaniami podjętymi przez uczniów były:

• przeprowadzenie gry planowej "Polis" wraz z niemiecką Bundeswehrą (tydzień),

• poznanie  zasad  działania  antycznej  maszyny losującej,  zbudowanej  według oryginału  przez 

austriackich uczniów, 

• przygotowanie prezentacji na temat "wpływ uczniów na życie szkolne", prezentacja dotyczyła 

aktywności samorządu szkolnego,

• wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłobucku,

• przygotowanie i  przeprowadzenie prezentacji  „podsumowanie działań dotyczących realizacji 

projektu Comenius: „Demokracja – działajmy na jej rzecz!” z okazji zakończenia projektu.

Każdy  projekt  umożliwia  też  danej  placówce  oświatowej  wzbogacenie  bazy  dydaktycznej 

poprzez zakup np. sprzętu elektronicznego czy innych pomocy naukowych wykorzystywanych podczas 

realizacji projektu i służących udokumentowaniu działań nad projektem. 
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mgr Magdalena Trzepizur

nauczyciel języka angielskiego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

PROJEKT „ZDROWIE POPRZEZ ODŻYWIANIE I RUCH”

  

Zespół Szkół Nr 1 po raz kolejny będzie uczestniczył w programie Comenius – partnerskie 

projekty szkół, tym razem w projekcie „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”. 

Projekt będzie realizowany przez dwa lata i ma na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat 

zdrowego odżywiania się, kształtowanie świadomości konsumenckiej, propagowanie zdrowego trybu 

życia, a także zapoznanie uczniów z unijną polityką jakości produktów rolnych oraz dostosowywaniem 

polskiego  prawa  do  prawa  Unii  Europejskiej  w  zakresie  produkcji  żywności  modyfikowanej 

genetycznie.

Uczniowie  i  nauczyciele  ZS  Nr1  w  Kłobucku  będą  uczestniczyć  w  wyjazdach  do  państw 

partnerskich biorących udział  w tym projekcie:  Niemiec,  Austrii  oraz Włoszech.  Zaplanowany jest 

również przyjazd młodzieży z państw partnerskich do naszej szkoły.

W wizycie przygotowawczej, która odbyła się w październiku w Niemczech, wzięły udział: 

koordynator – mgr Magdalena Trzepizur wraz z mgr Joanną Morawską. Podczas spotkania ustalono 

harmonogram wyjazdów, omówione zostały założenia i cele projektu na najbliższe dwa lata.

Wizyta  przygotowawcza  wypadła  bardzo  interesująco  –  mówi  koordynator  Magdalena 

Trzepizur  – spędziliśmy wiele  godzin  na omawianiu  działań związanych z projektem, ale  również 

dzięki  uprzejmości  partnera  koordynującego  (Niemcy),  mogłyśmy  zwiedzić  przepiękne  zakątki 

Niemiec, takie jak: Koblencja oraz Mosel. 

Kolejny wyjazd  w  ramach  projektu  już  w lutym,  tym razem nauczyciele  wraz  z  uczniami 

udadzą się do Austrii.

Udział szkoły w projekcie to niesamowity zaszczyt i sukces. Konkurencja była ogromna i wiele 

szkół  starało  się  o  dofinansowanie  z  Unii  Europejskiej.  Dzięki  wspólnej  pracy  i  zaangażowaniu 

dyrekcji oraz nauczycieli udało się to Zespołowi Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
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VIII. SZKOŁA UCZY I BAWI - 
SCENARIUSZE ZAJĘĆ
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mgr Agnieszka Król - Nowicka

nauczyciel biologii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

SCENARIUSZ LEKCJI - ZDROWY STYL ŻYCIA

 

 

I. Cele lekcji:

Cel ogólny: zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:

- zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego odżywiania,

- kształtowanie umiejętności oceniania własnego sposobu żywienia,

- wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.

II. Metody pracy: pogadanka z elementami dyskusji, „burza mózgów”.

III. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

IV. Pomoce dydaktyczne:

• test do samooceny błędów w swoim żywieniu – „Jak się odżywiamy?”,

• prezentacja multimedialna – „10 zasad racjonalnego żywienia”,

• tabela BMI (wzór, normy, wykres).

V. Przebieg zajęć:

Część I – faza wstępna

1. Przedstawienie uczniom tematu oraz celu zajęć. 

2. Krótka pogadanka na temat zdrowego stylu życia. 

O zdrowiu naszym i naszej rodziny decydujemy sami – zależy to od naszego stylu życia. Złe 
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nawyki  żywieniowe  i  siedzący tryb  życia  to  najczęstsze  przyczyny nadwagi  i  towarzyszących  im 

chorób cywilizacyjnych głównie chorób serca i naczyń krwionośnych. Zastanówmy się, jakie korzyści 

osiągniemy wprowadzając zmiany w naszym codziennym zachowaniu. Poprawa stylu życia jest wtedy 

skuteczna, jeśli sami zaangażujemy się, a nie będziemy tylko ustnie przekazywać polecenia. Musimy 

przyzwyczaić  się  do  zdrowego  stylu  życia,  a  zmiany  wprowadzić  na  stałe.  W codziennym  życiu 

najważniejsze  jest  zdrowe  odżywianie  oraz  aktywność  fizyczna.  Codzienna  aktywność  fizyczna  i 

odpowiednia  dieta  jest  kluczem  do  zachowania  zdrowia.  Aktywność  ruchowa  wpływa  na  wiele 

czynników:

• pomaga spalić kalorie dostarczone wraz z pożywieniem,

• ruch rozwija mięśnie,

• wpływa na prawidłowy wzrost i kształt kości,

• rozwija układ krążeniowo – oddechowy,

• podnosi sprawność i wydolność fizyczną,

• korzystnie wpływa na dobre samopoczucie.

Niedostatek ruchu powoduje, że rosnący organizm nie osiąga pełni rozwoju: ma mniejszą pojemność 

płuc, mniejszą wydolność fizyczną.

Poznajmy  „10  zasad  racjonalnego  żywienia”  –  czyli  dziesięć  przykazań  zdrowotnych, 

wypracowanych  przez  Radę  ds.  Diety,  Aktywności  fizycznej  i  Zdrowia  przy  Ministrze  Zdrowia: 

(prezentacja multimedialna):

1. Kluczem do zdrowia jest codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta. Ćwicz, co najmniej 1 

godz. dziennie wystrzegaj się nadwagi i otyłości.

2. Podstawą prawidłowej diety jest  różnorodność spożywanych produktów.  Spożywaj 3-5 posiłków 

dziennie, w tym koniecznie śniadania. Pamiętaj, że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe 

niż 4 godziny.

3.  Znaczną  część  codziennej  diety  powinny  stanowić  warzywa  i  owoce,  –  co  najmniej  5  porcji 

dziennie.

4. Głównym źródłem energii powinny być pełnoziarniste produkty zbożowe – np. chleb razowy, grube 
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kasze.

5. Codziennie, co najmniej dwa razy dziennie spożywaj mleko i jego przetwory: jogurty, sery, kefiry.

6. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych, zastąp je tłuszczami roślinnymi – np. olej rzepakowy i 

margaryny miękkie.

7. Spożywaj głównie mięso drobiowe, ryby oraz nasiona roślin  strączkowych /groch, fasola,  soja/. 

Ogranicz spożycie tłustego mięsa czerwonego.

8. W codziennej diecie ograniczaj spożycie cukru i soli.

9.  Dostarczaj  organizmowi wystarczającą  ilość płynów -  /głównie wody/  -  minimum 1,5 – 2 litry 

dziennie.

10. Unikaj alkoholu. 

Część II – faza główna

1. Przeprowadzenie  testu  „Jak  się  odżywiamy?  –  Samoocena  błędów  w  swoim 

żywieniu. /Nauczyciel rozdaje uczniom testy prosząc o ustosunkowanie się do każdego zdania 

wybierając odpowiedź – tak lub nie (ankieta jest anonimowa). 

Jak się odżywiamy? – Zakreśl właściwą odpowiedź TAK NIE 
1. Czy zjadłeś rano śniadanie? 
2. Czy masz dzisiaj ze sobą drugie śniadanie? 
3. Jak sądzisz, czego brakowało w Twoim wczorajszym jadłospisie? 

- płynów,

- owoców i warzyw,

- mięsa,

- słodyczy,

- innych posiłków /wpisz, jakich?/.
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4. Czy często jadasz ryby? 
5. Czy wybierając różne potrawy wybierasz zazwyczaj takie, które są: 

- słone i pikantne,

- łagodne i niezbyt słone.

6. Jakie napoje najczęściej wybierasz?

- gazowane,

- owocowe,

- pitne jogurty.
7. Gdy kupujesz sobie coś do zjedzenia do szkoły to jest to najczęściej:

- coś słodkiego,

- owoce,

- bułka /zwykła lub drożdżówka.
8. Twoja kanapka do szkoły zrobiona jest najczęściej: 

- z pieczywa ciemnego /np. razowego chleba/,

- z pieczywa białego /np. bułki wrocławskiej/.
9. Czy, gdy kupujesz różne produkty zwracasz uwagę?:

- na ich, jakość,

- termin ważności,

- zawartość konserwantów i barwników,

- na cenę.
10. Gdy odpoczywasz po lekcjach najczęściej wybierasz:

- oglądanie telewizji,

- komputer,

- spacer,

- jazdę na rowerze,

- grę w piłkę.
11. Czy jesz kolację? 
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2. Burza mózgów – na podstawie testu i własnych obserwacji – uczniowie podają przykłady 

najczęściej  popełnianych  błędów  żywieniowych  i  stylu  życia  oraz  wnioski  zapisują  na 

tablicy. 

Mogą to być np.:

1. Spożywanie obiadu bez surówki.

2. Zbyt częste jedzenie słodkich deserów, ciastek i innych słodyczy.

3. Spożywanie białego pieczywa zamiast ciemnego.

4. Picie słodzonych napojów gazowanych zamiast koktajli mlecznych lub owocowych.

5. Brak w jadłospisie świeżych ryb.

6. Zbyt małe spożycie świeżych warzyw i owoców.

7. Nieprawidłowa technika przyrządzania lekkostrawnego mięsa.

8. Domowe konserwowanie żywności przy pomocy soli zamiast zamrażania.

9. Podjadanie między głównymi posiłkami.

10. Brak ruchu na świeżym powietrzu.

3. Ćwiczenie – obliczamy BMI (Body Mass Index) i sprawdzamy wg tabeli i wykresu. 

                                                                         masa ciała /kg/

                   BMI = 
                                                                    wysokość 2/m2/

Waga Dziewczęta Chłopcy

Norma 16,4 – 23 16,4 – 23,2 
Niedowaga Mniej niż 16,4 Mniej niż 16,4
Nadwaga 23 – 23,9 23,2 – 24,2 
Otyłość Więcej niż 23,9 Więcej niż 24,2
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Część III – faza podsumowująca

Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala najważniejsze zasady zdrowego stylu życia. 

Aby zachować zdrowie należy:

1. Być aktywnym na co dzień, a nie od święta.

2. Stosować zbilansowaną dietę, czyli:

• regularnie spożywać posiłki, w odpowiednich odstępach czasu, 

• spożywać  posiłki  urozmaicone,  które  zapewnią  wszystkie  składniki  odżywcze  naszemu 

organizmowi,

• kontrolować ilość zjadanych tłuszczów zwłaszcza nasyconych,

• jeść warzywa i owoce, co najmniej 5 razy dziennie,
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• pamiętać o ilości wypijanej wody i napojów – ok. 1,5 – 2 litrów dziennie,

• nie przesalać potraw – można je zastąpić ziołami.

3. Kontrolować swoją wagę, a w razie problemów zasięgnąć porady u specjalisty. 
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mgr inż. Lidia Ochocka

nauczyciel biologii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

Temat : Różnorodność biologiczna – czynniki ją kształtujące i sprzyjające jej 

utrzymaniu

 

• Przedmiot: Biologia

• Klasa: III LOB

• Prowadząca zajęcia: Lidia Ochocka

• Czas: 2 godziny lekcyjne

• Zakres materiału nauczania:

 - poziomy różnorodności biologicznej, 

 - czynniki kształtujące różnorodność biologiczną,

 - wpływ różnorodności siedlisk na różnorodność biologiczną,

 - wpływ konkurencji międzygatunkowej i drapieżnictwa na różnorodność gatunków, 

 - znaczenie interakcji protekcyjnych dla przetrwania gatunków,

- wartość i znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka.

• Cel ogólny: Zdefiniowanie różnorodności biologicznej i jej poziomów oraz określenie czynników ją 

kształtujących.

93



• Operacyjne cele nauczania w kategoriach:

a) kształcenia

• w zakresie wiadomości

Uczeń potrafi:

• zdefiniować pojęcie: różnorodność biologiczna, 

• wskazać poziomy różnorodności biologicznej, 

• określić czynniki kształtujące różnorodność biologiczną, 

• omówić wpływ różnorodności siedlisk na różnorodność biologiczną, 

• wskazać i scharakteryzować oddziaływania międzygatunkowe, 

• wskazać wartość i znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka. 

• w zakresie umiejętności

Uczeń potrafi:

• przyporządkować definicję do pojęcia, 

• wskazać wpływ różnorodności siedlisk na różnorodność biologiczną, 

• wyjaśnić na wybranych przykładach, jakie są zależności międzygatunkowe oraz ich znaczenie 

dla utrzymania różnorodności biologicznej, 

• analizować  znaczenie  interakcji  pozytywnych  i  negatywnych  dla  przetrwania  gatunków  w 

środowisku oraz dla ewolucji organizmów (wybrane przykłady), 

• uzasadnić,  że  wyginięcie  gatunku  lub  jego  nadmierna  liczebność  narusza  równowagę 

ekologiczną,

• wskazać znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka w różnych dziedzinach życia. 

b) wychowania

 Uczeń:

- ma świadomość znaczenia różnorodności biologicznej w życiu człowieka,
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− ma świadomość konieczności zachowania różnorodności biologicznej,

−  ma  świadomość  wpływu  człowieka  przez  różne  działania  na  bioróżnorodność  i  czynniki  ją 

kształtujące.

Metody i formy pracy:

• Typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału.

• Forma nauczania: lekcja w klasie.

• Forma organizacyjna: nauczanie zbiorowe, zespołowe. 

• Strategia: operacyjna, emocjonalna.

• Metody:  obserwacyjne, słowne, praca z podręcznikiem, praca z materiałem źródłowym, dyskusja, 

pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna.

• Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, materiały źródłowe, foliogramy.

• Przebieg zajęć:

I. Faza przygotowawcza:

1) sprawy organizacyjne

a) sprawdzenie listy obecności

2) nawiązanie do tematu

a) przypomnienie klasyfikacji organizmów jako przejawu różnorodności biologicznej,

b) wskazanie przykładowych różnic między organizmami (między królestwami).

II. Faza realizacyjna:

1) zapisanie tematu zajęć,

2)  wyjaśnienie  pojęcia  różnorodność  biologiczna,  wskazanie  poziomów różnorodności  biologicznej 

oraz ich znaczenia,

3) określenie głównych czynników kształtujących różnorodność biologiczną,

4) wskazanie wpływu różnorodności siedlisk na różnorodność biologiczną,

5) wskazanie i wyjaśnienie interakcji międzygatunkowych oraz określenie ich znaczenia dla ewolucji 
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gatunków i ich przetrwania w środowisku,

6) wykazanie wartości i znaczenia różnorodności biologicznej dla człowieka,

7)  rozwiązywanie  zadań w zespołach  (dwójkach/czwórkach/indywidualnie)  zgodnie  z  instrukcjami, 

tekstem źródłowym, podręcznikiem, własną wiedzą,

8) sprawdzenie rozwiązań, wspólny komentarz.

III. Faza podsumowująca:

1) Notatka z lekcji:

I. Różnorodność biologiczna – bogactwo życia na Ziemi rozumiane jako zróżnicowanie organizmów, a 

także jako częstość ich występowania i ilość wzajemnych powiązań. Zróżnicowanie to ma podstawowe 

znaczenie dla stabilności i rozwoju życia na Ziemi.

II. Poziomy rozpatrywania różnorodności biologicznej:

a) genetyczny (wewnątrzgatunkowy) – wpływa na zdolności adaptacyjne populacji danego gatunku i 

jego możliwości ewolucyjne,

b) gatunkowy – jest podstawą trwałości i odporności ekosystemów na zmienne warunki środowiska,

c) ekosystemowy (ponadgatunkowy, siedliskowy) – wynika z różnorodności genetycznej i gatunkowej, 

warunkuje trwałość i rozwój biosfery.

III. Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną:

• zmienność genetyczna – mutacje, rekombinacje,

• procesy ewolucyjne, np. powstawanie nowych gatunków, wymieranie,

• zmniejszanie lub zwiększanie zasięgu gatunków,

• klimat i jego przemiany w dziejach Ziemi, zmiany proporcji gazów atmosferycznych,

• zlodowacenia, 

• zasobność i dostępność wody,

• ukształtowanie powierzchni, różnorodność siedlisk,

• przekształcenia  litosfery,  np.  dryf  kontynentów,  ruchy  górotwórcze,  procesy  erozyjne, 

96



wulkanizm,

• losowe czynniki międzyplanetarne, np. upadki meteorytów, zmiany aktywności słońca,

• działalność człowieka.

IV. Charakterystyka interakcji międzygatunkowych.

V. Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka:

• wartość duchowa i kulturowa,

• wartość ekonomiczna (gospodarcze wykorzystanie surowców).

2) Podsumowanie pracy uczniów – komentarz słowny (ewentualne oceny lub „+” za aktywność na 

lekcji) oraz sprawdzenie kart pracy. 
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mgr Katarzyna Muniak

nauczyciel biologii, wychowawca świetlicy

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

KONSPEKT ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

Akcja plastyczna : Drzewko świąteczne 

 

Miejsce: świetlica szkolna

Czas zajęć: 90 min

Uczestnicy: uczniowie klas Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (20 osób)

Cele:

• Główny:

- wykonanie drzewka świątecznego na formie z tektury;

- zapoczątkowanie odczuwania atmosfery zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

• Operacyjne:

wiadomości i umiejętności:

- uczeń potrafi estetycznie wykonać pracę na formie z tektury;

- uczeń potrafi właściwie dobierać techniki i kolory do zadanego tematu pracy;

- uczeń cechuje się dużą dokładnością w wykonaniu pracy.

• Wychowawcze:

- zwrócenie uwagi na międzyludzki wymiar Świąt Bożego Narodzenia;

- kształtowanie właściwych postaw podczas współpracy;

- rozwijanie talentów młodzieży;

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone materiały i miejsce pracy.

Forma organizacyjna: indywidualna

Metody: instruktaż,  techniki  plastyczne:  wydzieranka,  wyklejanka,  collage,  mozaika,  malowanie 
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farbami, pastelami suchymi.

Środki  dydaktyczne:  forma  tekturowa  drzewka  świątecznego,  farby  plakatowe,  pędzle,  bibuła 

karbowana  i  gładka,  wycinanki,  kolorowe  brystole,  kolorowe  flamastry,  kredki,  cekiny,  folia 

samoprzylepna.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca:

1.  Instrukcja  dotycząca  wykonania  drzewka  świątecznego  dotycząca  metody  składania  formy  i 

możliwych sposobów jej ozdobienia.

2. Wybór techniki plastycznej, w której wykonana będzie praca spośród podanych powyżej.

Faza realizacyjna:

1. Przygotowanie miejsca pracy i materiałów.

2. Wykonanie drzewka świątecznego wybraną metodą.

Faza podsumowująca:

1. Zakończenie pracy nad formą i jej ozdabianiem.

2. Wybranie najładniej wykonanych prac.

3. Prezentacja wykonanych prac w świetlicy szkolnej oraz w ramach dekoracji stołów na wigilii 

szkolnej.

4. Porządkowanie miejsca pracy.

kartonowa forma:
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IX. Z ŻYCIA SZKOŁY
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mgr Magdalena Klimaszewska

nauczyciel technologii fryzjerstwa

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

XIII ŚLĄSKI FESTIWAL FRYZJERSTWA - HAIR FAIR

 

 

Jesień na Śląsku należy do fryzjerów – zarówno tych uznanych, z sukcesami zawodowymi na 

swoich kontach, jak i młodych adeptów sztuki fryzjerskiej – artystycznie uzdolnionej młodzieży ze 

szkół o profilu fryzjerskim.

W listopadzie 2013 roku branża fryzjerska spotkała się w Sosnowcu, w Hali Wystawienniczej 

Expo Silesia, gdzie zorganizowano XIII Śląski Festiwal Fryzjerski Hair Fair. 

Program Targów obejmował m.in. tętniącą spektakularnymi pokazami scenę główną, na której 

swoje  umiejętności  prezentowali  wielcy  mistrzowie  polskiego  i  światowego  fryzjerstwa:  Tomasz 

Migdal, Jakub Ziemirski, Maria Korzeniowska, Robert Wypych, Beata Berendowicz i Sławek Kublin. 

Gwiazdą główną i zarazem gościem specjalnym Festiwalu był Didier Mattelini – uznany, francuski 

mistrz sztuki fryzjerskiej,  laureat wielu prestiżowych nagród, wizjoner i kreator mody,  wielokrotny 

organizator  i  współtwórca  największych światowych pokazów fryzjerskich,  mistrz  nożyczek,  który 

zaprezentował publiczności spektakl fryzjerski France Pokaz Chaos.

Utalentowana,  zdolna  i  ambitna  młodzież  miała  możliwość  pochwalenia  się  swoimi 

umiejętnościami  podczas  Parady  Szkół.  Wśród  jedenastu  placówek,  oferujących  kształcenie  w 

zawodach: fryzjer i technik usług fryzjerskich, którym udało się zakwalifikować do występu, znalazła 

się  również nasza szkoła.  Dziewczęta z  klas:  II  i  III  technikum usług fryzjerskich zaprezentowały 

publiczności  pokaz  praktycznych  umiejętności  zawodowych,  zorganizowany  w  formie  spektaklu 

artystycznego  Fantazyjne  varietes  we włosach. Aplauz  publiczności  był  ogromny.  Nasza  młodzież 

zawładnęła  duszami  i  oczami  widzów.  Jeszcze  długo  po  występie  uczennice  znajdowały  się  w 

„centrum  uwagi”:  odpowiadały  na  pytania  organizatorów  i  publiczności,  pozowały  do  zdjęć 

fotoreporterom, promowały swoją szkołę i  godnie reprezentowały kierunek nauczania.  Gdy opadły 

emocje,  młodzież  skorzystała  z  bogatej  oferty  wystawienniczej  Festiwalu.  Zapoznała  się  z 
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propozycjami  kosmetycznymi,  oferowanymi  przez  znane  marki  fryzjerskie  oraz  zaobserwowała 

innowacje technologiczne w działach mebli i sprzętu fryzjerskiego. Adeptki sztuki fryzjerskiej miały 

również  możliwość  przejrzenia,  zakupienia  bądź  zaprenumerowania  branżowych  wydawnictw 

profesjonalnych.  W  panelu  seminaryjnym,  oferowanym  przez  Organizatora,  znalazły  się  ciekawe 

wykłady,  konferencje  i  szkolenia,  z  których  skorzystali  obecni  na  Targach  nauczyciele  z  branży 

fryzjerskiej: Magdalena Klimaszewska, Zofia Zimmermann, Iwona Gabrysiak, Katarzyna Zając i Olga 

Kwiatkowska.

Uczestnictwo  w XIII  Śląskim Festiwalu  Fryzjerskim Hair  Fair  zaowocowało  integracją  ze 

środowiskiem  zawodowym,  a  uczennicom  pozwoliło  nawiązać  wiele  interesujących  kontaktów  z 

młodzieżą uczęszczającą do szkół o podobnych profilach.  Było również doskonałą formą promocji 

naszej szkoły w regionie.
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mgr Magdalena Trzepizur

nauczyciel języka angielskiego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KŁOBUCKU

 W AUSTRII
 

W  dniach  17  –  20  marca  2014  roku  odbyło  się  spotkanie  uczniów  i  nauczycieli  szkół 

partnerskich  z  Polski,  Niemiec  i  Włoch  w  Austrii  w  miejscowości  Mittersill,  w  ramach  projektu 

Comenius. Tematem projektu był: „Zdrowy styl życia poprzez odżywianie i ruch”.

W poniedziałek uczniowie spędzili wieczór w rodzinach, natomiast nauczyciele zapoznali się z 

przebiegiem obecnej wizyty. 

We wtorek, cała międzynarodowa grupa zwiedzała fabrykę przypraw WIBERG z siedzibą w 

Niemczech, w której zapoznano się z cyklem produkcyjnym różnych przypraw spożywczych, co miało 

bezpośredni związek z tematem projektu.

W środę uczniowie opracowywali zagadnienia związane ze zdrowym trybem życia. Pracowano 

w międzynarodowych grupach, w których uczniowie tworzyli ankiety dotyczące zdrowej żywności i 

właściwego sposobu odżywiania się, porównywali je ze swoimi austriackimi, niemieckimi i włoskimi 

rówieśnikami, a wyniki swojej pracy prezentowali na forum, w formie prezentacji multimedialnej.

Odbył się także konkurs na logo projektu, w którym wybrano najlepszy pomysł. Hospitowano 

również lekcje w partnerskiej placówce.

W  środę  cała  międzynarodowa  grupa  wzięła  udział  w  zajęciach  sportowych  na  wolnym 

powietrzu.  Odbył  się  spacer  w  rakietach  śnieżnych  szlakami  górskimi  w  rejonach  Mittersill. 

Wieczorem odbyła się impreza integracyjna dla uczniów i nauczycieli.

W czwartek młodzież wraz z nauczycielami wyjechała do domów.
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mgr Magdalena Trzepizur

nauczyciel języka angielskiego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS.

WIZYTA MŁODZIEŻY Z AUSTRII, NIEMIEC, WŁOCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

W KŁOBUCKU

W dniach 17 – 20 marca Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku gościł partnerów z Austrii, Niemiec i 

Włoch w ramach realizacji projektu Comenius „Zdrowie poprzez odżywianie i ruch”.

Głównym punktem wizyty było wspólne gotowanie pysznych, a przede wszystkim zdrowych 

potraw. Uczniowie zagraniczni wraz z uczniami z ZS Nr 1 przygotowali w grupach międzynarodowych 

potrawy, takie jak: tartę budyniową z bananami, przystawkę z musem z awokado i łososiem, zapiekane 

pomidory nadziewane pieczarkami, sałatkę owocową w czekoladowych pucharkach, tartę z serkiem 

mascarpone i  musem truskawkowym,  tartinki  z  ogórka,  koktajl  brzoskwiniowy,  kurczak z  suszoną 

śliwką,  mus  bananowy  z  herbatnikami,  mus  owocowy,  orzeźwiające  smoothie,  rożki  z  salsą 

pomidorową i  kminkiem,  napój  owocowa  tęcza,  a  wszystko  to  pod  czujnym okiem nauczycieli  i 

specjalistów z zakresu żywienia – pani Anny Wiśnik, pani Magdaleny Polis, pani Iwony Gloc oraz 

pana Pawła Wróblewskiego. 

Uczniowie po zakończeniu gotowania opowiedzieli o swoich potrawach i zostali nagrodzeni 

dyplomami ukończenia międzynarodowych warsztatów kulinarnych przez dyrektor Annę Nowicką.

Po warsztatach kulinarnych odbyły się prezentacje multimedialne dotyczące kuchni w każdym z 

krajów,  a  także  wspólna  degustacja.  Zespół  Szkół  Nr  1  na  podstawie  prezentacji  sporządzi 

międzynarodową książkę kucharską. 

W kolejnym dniu wizyty uczniowie wraz z nauczycielami udali się na wycieczkę do Kopalni 

Soli w Wieliczce. Zwiedzanie z anglojęzycznym przewodnikiem dostarczyło niesamowitych wrażeń 

gościom zagranicznym, a także polskim uczniom. Wycieczka była ściśle związana z tematyką projektu 

uczestnicy dowiedzieli się o historycznym, socjologicznym i ekonomicznym aspekcie wydobycia soli. 

Na zakończenie wycieczki cała grupa udała się do Krakowa i zwiedziła Wawel, Kościół Mariacki i 
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Sukiennice. 

W ostatnim dniu wymiany uczniowie zagraniczni uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez 

polskich nauczycieli. 

W maju odbędzie się kolejna wizyta – tym razem uczniowie wraz z opiekunami udadzą się do 

Treviso we Włoszech.
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mgr Krystyna Dębska

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 

 

Jak  co  roku,  Wyższa  Szkoła  Bankowa  z  siedzibą  w  Chorzowie,  zorganizowała  obchody 

tygodnia  przedsiębiorczości.  Tym  razem  pod  nazwą  Światowego  Tygodnia  Przedsiębiorczości. 

Zaproszeni zostali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Skorzystaliśmy z 

zaproszenia, wyjeżdżając  4 grudnia 2013 roku z uczniami klasy II i III TE/TL do Chorzowa.

Organizacja tej imprezy była bardzo dobrze przemyślana, a co za tym idzie zorganizowana. Po 

uroczystym otwarciu obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości młodzież została zapoznana 

z funkcjonowaniem uczelni, zasadami rekrutacji itp. Następnie skorzystaliśmy z przygotowanych (do 

wyboru) wykładów i warsztatów.

Wykładowca uczelni, jednocześnie Kierownik d/s marketingu wygłosił wykład na temat "Do 

odważnych świat należy! Masz pomysł? Zacznij działać!" który młodzieży bardzo przypadł do gustu. 

Były pytania  dotyczące  wykładów i  nagrody za  dobre  odpowiedzi.  Warsztaty natomiast  dotyczyły 

tematu „Jak cie widzą, tak Cię piszą-czyli tworzenie prezentacji i wystąpień publicznych" Młodzież 

bardzo  aktywnie  pracowała,  poznając  tajniki  stresu  związanego  z  wystąpieniami  publicznymi.  W 

przerwie między wykładem a warsztatami przygotowano poczęstunek.

Jak  zawsze,  uważam  że  tego  typu  zajęcia  są  bardzo  dobrze  odbierane  przez  młodzież. 

Najczęściej są to tematy, zachowania i reakcje z życia wzięte. 
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mgr Zofia Zimmermann

nauczyciel bibliotekarz i przedmiotów technologii fryzjerstwa

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

WARSZAWSKIE MEDIA W KŁOBUCKU

 

 

Dziennikarz Polityki w szkole na Zagórzu

W poniedziałek 10 czerwca 2013r. doszło do ciekawego spotkania społeczności Zespołu Szkół 

Nr 1 w Kłobucku z redaktorem Adamem Krzemińskim. 

- Obecny przyjazd przedstawiciela międzynarodowych mediów, jest kolejną wizytą składaną w naszej 

szkole.  Zainicjowana  w  2006  roku  współpraca  przyniosła  dzisiaj  nowe  efekty  –  podkreśla  Pani 

Dyrektor Anna Nowicka.

Niecodzienne  wydarzenie  obejmowało  najpierw  prelekcję,  podczas  której  redaktor  Polityki 

zwrócił uwagę na kwestie uporządkowanych płaszczyzn unijnego współistnienia w Europie. Wskazał 

także obszary,  gdzie ogólnoeuropejskich porozumień nadal nie osiągnięto. Dotyczą one m.in.  – jak 

podkreślał mówca - braku spójnej i silnej polityki zagranicznej oraz bezpośredniego charakteru wyboru 

naczelnych władz UE.

Tematyka  wypowiedzi  redaktora  Adama  Krzemińskiego  nie  była  zdominowana  jedynie 

porządkowaniem unijnej rzeczywistości w politycznym i administracyjnym aspekcie. Poczesne miejsce 

-  jak  na  szkolny  charakter  spotkania  przystało  -  zajęły  zagadnienia  związane  z  rolą  i  szansami 

młodzieży, na wymagającym europejskim rynku pracy.

Ponadgimnazjalny etap kształcenia w naturalny sposób predysponuje naszych uczniów – mówi 

Pani  Dyrektor  Nowicka  -  do  rozpoznawania  rynku  pracy.  Interesują  się  tym  zarówno  przyszli 

absolwenci zamierzający zakończyć swoją edukację i  rozpocząć aktywność zawodową, jak i  osoby 

poszukujące dobrze rokujących kierunków studiów. Bardzo ograniczone perspektywy zatrudnienia na 

rodzimym rynku pracy, coraz częściej skłaniają młodych do emigracji zarobkowej. Nasza szkoła stara 

im się takie decyzje ułatwiać. Służą temu realizowane przez nas projekty, podczas których uczestnicy 

wyjeżdżają  do  różnych  państw europejskich.  W ten  sposób od kilku  lat  np.  uczniowie  technikum 
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żywienia – a od 2014 roku także uczennice technikum usług fryzjerskich -  odbywają programowe 

praktyki  zawodowe we Francji  (fryzjerki  wyjadą  do  Włoch).  Wykorzystujemy wszelkie  okazje  do 

przybliżania naszej młodzieży problematyki zagranicznych kontaktów, również przy okazji spotkania z 

redaktorem Krzemińskim uwzględniono - wykorzystując jego ogromne doświadczenie w pracy poza 

granicami – ten temat.

Publicysta Die Zeit nawiązując do - obserwowanego przez siebie niegdyś - spotkania młodzieży 

z trzech krajów: Francji, Niemiec i Polski, uczestniczącej w projekcie dotyczącym historii - w ramach 

tzw.  Trójkąta  Wajmarskiego (Weimar  Dreieck)  opisał,  jak  model  kształcenia  (stosowany w danym 

kraju) wpływa na poziom wiedzy i umiejętność jej zastosowania. Z powyższego przykładu wynikało, 

iż: Francuzi dysponowali bardzo wnikliwymi informacjami, ale jedynie na temat własnych dziejów, 

Niemcy z kolei  relatywnie niewielki  zasób encyklopedycznych faktów wspaniale  interpretowali  do 

wielu  zdarzeń,  Polacy  natomiast  (jak  się  po  fakcie  okazało)  byli  wszechstronnie  i  bardzo  dobrze 

przygotowani,  jednak  nie  zdołali  przełamać  bariery  językowej  i  nie  zademonstrowali  swoich 

możliwości,  adekwatnie do reprezentowanego wysokiego poziomu. To zdarzenie powinno zachęcać 

nas  do  nauki  języków,  ponieważ  w  dzisiejszych  warunkach  jest  to  podstawowe  narzędzie  do 

zdobywania zatrudnienia i kreowania własnych możliwości na wspólnotowym rynku pracy. 

Autor  Lekcji  dialogu przekonywał  do  nauki  języków obcych,  podając  różnorodne  korzyści 

wynikające z ich opanowania, np.: w postaci bezpośredniego dostępu do ogromnego zasobu wiedzy (w 

tym internetowej) w oryginale oraz możliwości nawiązywania osobistych kontaktów, podejmowania 

wyjazdów w celach zarobkowych lub turystycznych. Pojawiający się wątek zagranicznego zatrudniania 

- jego zdaniem - powinien się łączyć z docelowym powrotem do Polski i zainicjowaniem (na bazie 

nabytego na obczyźnie doświadczenia) niezbędnych zmian w naszej gospodarce. Ogromna rywalizacja 

na  rynku  pracy  wymaga  od  uczestników  tych  zmagań  posiadania  dużej  wiedzy  i  wyjątkowych 

umiejętności.  Tylko  dążenie  do  bycia  najlepszym  w  wybranej  dziedzinie  i  ustawiczne 

samodoskonalenie, dają szansę na przewagę na tym konkurencyjnym polu, do czego również gorąco 

zachęcał młodzież mówca.

W  tej  części  spotkania  redaktor  Krzemiński  odniósł  się  także  do  wpływu  mediów  na 

dzisiejszego  potencjalnego  użytkownika  informacji.  Zasygnalizował  postępującą  eskalację 

niebezpiecznego  obniżania  jakości  informacji  –  wynikającą  częściowo  z  pokusy dostosowania  się 

wydawców  do  oczekiwań  (i  poziomu)  odbiorcy,  aby  tylko  zrealizować  własny  plan  rynkowy 
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(sprzedaż).  Znikome  i  notorycznie  podupadające  czytelnictwo  ambitnych  tekstów  przegrywa  z 

rzeszami  oczekującymi  jedynie  łatwego,  obrazkowego  przekazu.  Adresaci  krótkich  treści  z 

konieczności  poinformowani  są  bardzo  powierzchownie,  a  sami  nie  czynią  zazwyczaj  żadnego 

wysiłku, aby tę lukę uzupełnić. 

Sytuacja  powyższa  wzbudza  uzasadniony  niepokój  o  poprawne  relacje  między  światem 

rzeczywistym a wykreowanym przez media i bezkrytycznie przyjmowanym, jako fakt przez nie (źle) 

poinformowanego odbiorcę - czytelnika, słuchacza bądź widza. 

Komentator  Polityki wskazywał na konieczność samodzielnego poszukiwania kompetentnych 

źródeł wiedzy o współczesnym świecie. Namawiał do czytania i zagłębiania się w treść przyswajanego 

tekstu, do poszukiwania sedna danej informacji, analizowania przyczyn relacjonowanego wydarzenia 

czy zjawiska. 

Przy  tej  okazji  prelegent  uświadomił  uczestnikom  spotkania  wartość  zapominanej  i 

lekceważonej dzisiaj sztuki konwersacji. Zakres współcześnie najchętniej i najczęściej formułowanych 

do  naszego  najbliższego  otoczenia  (domowników)  wypowiedzi,  ogranicza  się  zwykle  do 

wyartykułowania przekazów (komunikatów), najlepiej w minimalistycznej formie oznajmień, pytań i 

poleceń. Karykaturalna sytuacja zaniechania dialogu nie sprzyja wymianie myśli i budowaniu rzetelnej 

prawdy o otaczającym nas świecie.

W  drugiej  –  moderowanej  przez  Panią  Dyrektor  Annę  Nowicką  -  części  spotkania  z 

warszawskim  gościem,  uczestnicy  zadawali  bardzo  liczne  i  różnorodne  pytania.  Zainteresowania 

uczniów i nauczycieli dotyczyły m.in.: szczegółów warsztatowych dziennikarstwa międzynarodowego, 

kwestii finansowych związanych z wykonywaniem tego zawodu, ciekawości - czy redaktor poleciłby 

ten zawód dzisiaj innym, czy sam wybrałby go jeszcze raz, opinii na temat obecnej reformy oświatowej 

i jakości naszego kształcenia na tle innych systemów edukacyjnych w Europie, potrzeby czytania lektur 

czy (lepiej) jedynie oglądania filmowych adaptacji dzieł literackich, stanowiska w sprawie wyjaśniania 

przyczyn katastrofy smoleńskiej, sytuacji i roli mediów jako IV władzy oraz przyczyn - dlaczego teksty 

dziennikarskie często są niezrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy?

Spotkanie  zakończyły  owacje  i  kwiaty  wręczone  przez  uczniów,  w  dowód  serdecznego 

podziękowania redaktorowi Adamowi Krzemińskiemu, za złożoną nam kolejną bezinteresowną wizytę.
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mgr inż. Anna Jędryszczak

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

TURNIEJ DLA GIMNAZJALISTÓW W RAMACH PROJEKTU 

„GIMNAZJALISTO – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”

12  marca  2014  roku  nauczyciele  przedmiotów  ekonomicznych  z  Zespołu  Szkół  Nr  1  w 

Kłobucku zorganizował Turniej dla gimnazjalistów w ramach realizowanej przez szkołę II już edycji 

projektu „Gimnazjalisto – bądź przedsiębiorczy”.

Realizowany przez nas projekt skierowany był do uczniów gimnazjów i miał na celu:

• promowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych postaw i zachowań przedsiębiorczych, 

• rozbudzanie  zainteresowania  tematami  związanymi  z  przedsiębiorczością,  ekonomią  i 

logistyką, 

• rozwijanie umiejętności szukania informacji oraz prezentowania swojej wiedzy w innowacyjny 

sposób, 

• zachęcanie do aktywności na rynku pracy. 

Realizując  projekt  pragnęliśmy zwrócić  uwagę,  jak  ważne  są  zagadnienia  ekonomiczne  w 

edukacji młodych ludzi oraz jak szerokim zainteresowaniem cieszy się tematyka zarządzania własnymi 

zasobami wśród uczniów.

W Turnieju,  który odbył  się  w ZS Nr  1  udział  wzięły zespoły gimnazjalistów z  Pajęczna,  

Ostrów nad Okszą, Libidzy i Opatowa. Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała komisja, w 

której  zasiedli  m.in.  pan  Marcin  Wojtysek  z  Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku,  p.  Mariusz 

Mandat  z  Młodzieżowego  Centrum  Kariery  oraz  nauczyciele  przedmiotów  ekonomicznych  i 

logistycznych  z  ZS  Nr  1.  Obecnością  zaszczycili  nas  również  pan  Maciej  Biernacki  –  Naczelnik 

Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz z-ca Dyrektora PUP w Kłobucku 

– pani Ewelina Kotkowska.
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Turniej  składał się z  dwóch etapów. W etapie I  uczniowie przedstawili  wypracowane przez 

siebie prezentacje multimedialne na jeden z zaproponowanych tematów z zakresu przedsiębiorczości, 

ekonomii  i  logistyki.  II  etap  miał  charakter  zadaniowo  –  testowy,  w  którym  mogli  wykorzystać 

informacje  zdobyte  podczas  warsztatów  „ABC  dokumentów  aplikacyjnych”,  prowadzonych  przez 

nauczycieli ZS Nr 1 w poszczególnych gimnazjach. Wszystkie zespoły prezentowały wysoki poziom 

oraz wykazały się dużą kreatywnością.

Ostatecznie, najlepszą okazała się drużyna z Pajęczna (I miejsce), tuż za nią drużyna z Opatowa 

(II miejsce) i II drużyna z Pajęczna (III miejsce), dalej uklasyfikowały się drużyny z Libidzy i Ostrów 

nad Okszą. 
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mgr Urszula Borowska

nauczyciel przedmiotów ekonomicznych

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

Po  raz  pierwszy  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie 

Logistycznej 19 października 2012 roku. Była to V edycja OOL, którą od 2008 roku organizuje Wyższa 

Szkoła Logistyki  w Poznaniu.  Wtedy to ośmioro  uczniów, szczególnie  zainteresowanych tematyką 

logistyczną, zmierzyło się z testem liczącym 40 pytań. Tegoroczna – VI edycja – cieszyła się sporym 

zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, byliśmy bowiem reprezentowani w olimpiadzie przez 

26 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk. W olimpiadzie co roku bierze udział ok. 7 

tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, z których do drugiego etapu kwalifikuje się 

500 uczniów. W dwóch dotychczasowych edycjach, w których mieliśmy swoich przedstawicieli, nasi 

reprezentanci dwukrotnie osiągali szczebel półfinałowy: Monika Pilarz w roku 2012 (Gliwice) oraz 

Martyna Buczkiewicz w roku 2013 (Bytom). Naszym uczennicom nie udało się dobrnąć do finału, 

niemniej udział w półfinale także uważamy za duży sukces! 

Celem  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Logistycznej  jest  pobudzanie  i  rozwijanie  zainteresowań 

uczniów problematyką logistyczną,  dokonanie oceny praktycznej  programów nauczania w szkołach 

ponadgimnazjalnych, stopnia ich zrozumienia i przyswojenia przez uczniów oraz podnoszenie poziomu 

kształcenia. Olimpiada jest jedynym w Polsce turniejem tematycznym z dziedziny logistyki, którego 

laureaci i  finaliści  są zwolnieni z obowiązku zdawania części pisemnej  egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe. Zwycięzca olimpiady oraz zdobywcy II i III miejsca otrzymują w nagrodę 

bezpłatne studia I  i II  stopnia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu oraz wartościowe nagrody 

rzeczowe ufundowane przez organizatora oraz instytucje i firmy współpracujące z poznańską uczelnią.
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Honorowym Patronem olimpiady jest Minister Edukacji Narodowej. Partnerem Merytorycznym jest 

Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne.

Olimpiada logistyczna, mająca zasięg ogólnopolski, przebiega w systemie trzystopniowym: 

- zawody I stopnia odbywają się w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych, 

- zawody II stopnia odbywają się w okręgach obejmujących jedno lub kilka województw, 

- zawody III stopnia odbywają się w siedzibie organizatora. 

Tematyka olimpiady odpowiada zakresem „Podstawie programowej  kształcenia  w zawodzie 

Technik logistyk” – symbol cyfrowy 342[04] oraz 333107 i „Podstawie programowej kształcenia w 

zawodzie  Technik  spedytor”  –  symbol  cyfrowy 342[02]  oraz  333108”.  Każda  z  kolejnych  edycji 

olimpiady posiada swoje hasło przewodnie, z którym jednocześnie związany jest cel dydaktyczny oraz 

bloki  programowe  poszczególnych  etapów.  W programach  dotychczasowych  olimpiad  najczęściej 

pojawiały się  bloki  programowe obejmujące treści  związane z  logistyką,  gospodarką magazynową, 

transportem i spedycją. 

Szczegółowa tematyka zadań, z którymi zmagali  się przyszli  logistycy dotyczyła często ciekawych 

zagadnień,  takich  jak  m.in.  centra  logistyczne,  zasady działania  przedsiębiorstwa transportowego i 

spedycyjnego, transport międzynarodowy, systemy i procesy logistyczne.

Edycja VII  Ogólnopolskiej  Olimpiady Logistycznej  już cieszy się  dużym zainteresowaniem 

wśród  uczniów.  Być  może  rok  szkolny  2014/2015  będzie  szczęśliwy  i  przyniesie  sukces,  jakim 

niewątpliwie byłby udział naszego ucznia w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej?

Źródło: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
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mgr Beata Pluta

nauczyciel chemii i bibliotekarz,

mgr Joanna Zmora

pedagog szkolny

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS „KRĘCI MNIE ZDROWIE”
 

Od 21 lutego do 21 marca 2014 r. nasza szkoła brała udział w Wojewódzkim Konkursie „Kręci  

mnie zdrowie” zorganizowanym przez Fundację Alchemia Sportu w Chorzowie.

Celem konkursu było wykształcenie potrzeby aktywności fizycznej, racjonalnego odżywiania, 

propagowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu, troski o zdrowie fizyczne i psychiczne 

wśród młodych ludzi. 

Założenia konkursu realizowane były poprzez różne zajęcia i warsztaty tematyczne począwszy 

od  ekspresji  twórczej,  zajęć  ruchowych,  sprawnościowych,  kulinarnych  i  duchowych.  Zajęcia  te 

zachęcały uczestników programu do dbania o własne zdrowie szczególnie w zakresie higieny osobistej, 

do  prawidłowego  odżywiania  się,  pobudzania  aktywności  fizycznej,  a  także  zwracały  uwagę  na 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz w kontaktach międzyludzkich.

Realizacja naszej akcji opierała się również na współpracy z rodzicami, dlatego też celem tego 

programu było rozszerzenie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę, na dom i rodzinę ucznia. Akcja 

miała  przede  wszystkim  charakter  czynnościowy.  Zajęcia  prowadzone  były  głównie  metodami 

aktywizującymi  m.in.  w  formie  warsztatów  tematycznych  i  zajęć  rekreacyjno  -  sportowych  pod 

czujnym okiem nauczycieli  i  instruktorów praktycznej  nauki  zawodu.  Szkoła  w ramach konkursu: 

„Kręci mnie zdrowie” podjęła następujące działania:

 Warsztaty  kulinarne  -  pod  hasłem:  „Zdrowie  w  plecaku  –  moje  drugie  śniadanie”- pod 

kierunkiem mgr inż. Anny Wiśnik; 

 Konkurs kulinarny - „Zdrowo, czyli warzywnie i owocowo” pod kierunkiem mgr inż. Iwony 

Gloc, mgr inż. Magdaleny Polis i mgr inż. Pawła Wróblewskiego; 
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 Warsztaty chemiczne: „Wiem, co jem – stop konserwantom” - pod kierunkiem mgr Beaty Pluty; 

 Warsztaty  fryzjersko – kosmetyczne:  „Dbam o zdrowie i  urodę”  pod kierunkiem mgr Zofii 

Zimmermann, p. Olgi Kwiatkowskiej, p. Katarzyny Zając, p. Iwony Gabrysiak; 

 Warsztaty plastyczne „Zdrowiem malowane… ” – pod kierunkiem mgr Marty Wawrońskiej - 

Koch i mgr Katarzyny Muniak; 

 Warsztaty  polonistyczne „  Czytanie  jest  dla  umysłu  tym,  czym  ćwiczenie  dla  ciała.”- pod 

kierunkiem mgr Agnieszki Detki i mgr Joanny Cendal; 

 Audycja radiowa - „Antropologia jedzenia” pod kierunkiem dr Artura Dąbrowskiego; 

 Zajęcia sportowo – rekreacyjne: „Skok po zdrowie…” i w „ Zdrowym ciele zdrowy duch” pod 

kierunkiem mgr Grzegorza Garbaciaka i mgr Michała Kalke; 

 Rajd pieszy:  „W poszukiwaniu szalonego naukowca”  pod kierunkiem mgr Beaty Pluty i mgr 

Moniki Zych; 

 Warsztaty taneczne „Zumba na zdrowie”  pod kierunkiem mgr Joanny Zmory i  mgr Moniki 

Zych; 

 Warsztaty  herbaciane połączone  z  degustacją  herbat  świata  –  „Herbatka  na  zdrowie”  pod 

kierunkiem mgr Beaty Pluty, mgr Joanny Zmory i mgr Moniki Zych. 

Podsumowaniem działań  konkursowych był  happening zorganizowany w dniu 21 marca br.  na 

Rynku Jana  Pawła  II  w Kłobucku.  Organizując  imprezę  na  rynku miejskim chcieliśmy przybliżyć 

wszystkim potrzebę aktywności fizycznej, propagować zasady racjonalnego odżywiania, zachęcić do 

ciekawych form spędzania wolnego czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Podczas  przejścia  na  Rynek  Jana  Pawła  II  w  Kłobucku  młodzież  śpiewała,  skandowała  hasła 

reklamujące zdrowy styl życia. Rozdawała ulotki promujące zasady zdrowego odżywiania, porady z 

zakresu pielęgnacji  zdrowia i  urody oraz  informacje  na temat  dodatków do żywności  i  ich  roli  w 

naszym  pożywieniu.  Mieszkańcy  Kłobucka  częstowani  byli  jabłkami  i  zdrowymi  przekąskami.

W czasie przejścia młodzieży ze szkoły na rynek miejski nad ich bezpieczeństwem czuwała Komenda 

Powiatowa Policji w Kłobucku oraz uczniowie z klas drugich o profilu ogólnopolicyjnym w ramach: 

Młodzieżowej  Służby  Ruchu  Drogowego  pod  opieką  mgr  Anity  Ziomko-Nowak.

Podczas  happeningu  na  Rynku  młodzież  zaprezentowała  wszystkie  grupy  tematyczne  warsztatów, 
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tańczyła  wspólnie  Zumbę.  Uczestnicy  akcji  brali  udział  w  różnych  zajęciach  sprawnościowo  – 

sportowych m.in.: rzuty ringo do celu, chodzenie na szczudłach, kręcenie hula – hop na czas, rzuty 

piłeczkami, biegi rekreacyjne. Do przedsięwzięcia i wspólnej zabawy podczas  happeningu przyłączyły 

się  dzieci  z  Gminnego  Przedszkola  Nr  1  w  Kłobucku  oraz  społeczność  lokalna.

Akcja zakończyła się utworzeniem wspólnego kręgu na rynku miejskim i przesłaniem symbolicznego 

„uścisku zdrowia” przez wszystkich uczestników performanceu.

W dniu 28 kwietnia 2014 r. w naszej szkole odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Kręci mnie  

zdrowie”. Gośćmi honorowymi Gali byli:  Premier RP w latach 1997 – 2001  Jerzy Buzek, Ryszard 

Bosek Mistrz  Świata  i  Mistrz  Olimpijski  w  siatkówce  oraz  Waldemar  Fornalik, trener,  były 

selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej. Obecni byli również: przedstawiciele lokalnych władz 

samorządowych, przedstawiciele szkół biorących w konkursie, nauczyciele i młodzież naszej szkoły.

Nasza  szkoła  znalazła  się  w  ścisłej  czołówce  konkursu  –  zajmując  III  miejsce.

Nagrodą  dla  szkoły  był  bon  o  wartości  1.5  tysiąca  złotych  na  zakup  sprzętu  sportowego.  Szkoła 

otrzymała również dyplom i pamiątkową statuetkę wraz z certyfikatem udziału w konkursie. 

Koordynatorkami projektu w szkole były: mgr Joanna Zmora, mgr Monika Zych i mgr Beata Pluta. 

W  czasie  trwania  Gali  odbył  się  panel  dyskusyjny  młodzieży  z  gośćmi  honorowymi.  Podczas 

uroczystości  swoje  umiejętności  artystyczno  –  wokalne  zaprezentowali  uczniowie  naszej  szkoły: 

Małgorzata  Duleba,  Justyna  Borycka,  Daria  Kasprzyca  i  Radosław  Wilk.  Poczęstunek  dla 

zaproszonych  gości  przygotowała  młodzież  z  Technikum  Żywienia  pod  kierunkiem  nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu.
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X. TALENTY MŁODYCH - 

TWÓRCZOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW
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Monika Socha 

uczennica kl. III LOe2, 

opiekun: mgr Wiktoria Wilk

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

INTERNET - KORZYŚCI A ZAGROŻENIA
 

Korzyści jak i zagrożenia internetu się różnią. Internet - tak jak i telewizja, radio, prasa i media 

posiadają swoje zalety i wady. W dzisiejszych czasach prawie każdy z nas na całym świecie korzysta z 

internetu.  Zarówno  starsi  jak  i  młodsi  ludzie  szukają  tam  różnych  informacji.  Jedni  szukają  tam 

rozrywki, a dla innych internet stanowi źródło wiedzy i pomaga w nauce lub w pracy.

W  latach  siedemdziesiątych  XX  wieku  rozpoczął  się  szczególnie  intensywny  postęp  w 

dziedzinie  nowoczesnych  technologii  informacyjnych.  Rozwój  telefonii  komórkowej,  łączności 

satelitarnej  oraz komputerów znacznie ułatwia komunikowanie się,  tak potrzebne w coraz bardziej 

zacieśniającej się współpracy międzynarodowej.

Internet ma swoje zalety, ale również posiada też wady. Nic nie jest idealne, więc technologie 

komputerowe mają swoje zagrożenia.  W internecie można wpaść na wiele  stron wulgarnych lub z 

treścią pornograficzną, różne zdjęcia, teksty, lub nawet filmy zawierają pornografię. Niektórzy ludzie 

tworzą czasem złe strony internetowe, w celu np. nielegalnym, służące do omamienia i przekonania na 

swoją stronę innych,  chcących się uczyć ludzi.  Bardzo irytujące są reklamy,  które włączają się na 

niektórych  stronach  po  załączeniu.  Negatywną  opcją  są  również  spamy.  Nieporządane  treści  oraz 

wiadomości zawierające wirusy komputerowe. Internet może uzależniać, pochłania ludzkie umysły. Od 

siedzenia i serfowania po internecie psuje się wzrok, ludzie tyją, nie mają ruchu, nie mają czasu by 

wyjść i  oddychać świeżym powietrzem. Osoba siedząca dużo czasu przy komputerze może zostać 

ofiarą  hakerstwa,  może  wywołać  agresję  i  być  jednym z  ważnych  czynników  przemocy.  Czasem 

wolimy świat wirtualny, tam wszyscy nas lubią i są dla nas mili, nie tak jak w rzeczywistym świecie, 

lecz  często  ma  dużo  poważniejsze  skutki.  Osoby spłacające  rachunki  przez  internet  mogą  zostać 

okradzione z pieniędzy, znajdujących się na koncie bankowym. Młodzi ludzie mogą zostać wciągnięci 

do różnych sekt i grupek, subkultur.
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Korzyści.

Światowa  sieć  komputerowa  ,,Internet”  niesie  ze  sobą  wspaniałe  możliwości  zdobywania 

informacji, kontaktów z innymi ludźmi, wymiany poglądów, przesyłania danych, zamawiania towarów 

konsumpcyjnych,  dokonywania  zakupu  książek  oraz  innych  publikacji,  jak  również  wykonywania 

wielu innych czynności bez potrzeby zbędnego marnowania czasu. Dzisiaj, od komputera nie da się 

uciec,  jest  on  dla  nas  świątynią  wiedzy  i  pomocy  w  różnych  aspektach.  Komputer  jest  dla  nas 

doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji. Do internetu mają dostęp wszyscy, dlatego można 

to  wykorzystać  jako narzędzie  do kształcenia  dzieci.  Komputer  może służyć  nam do rozrywki,  za 

pomocą  różnych  gier  i  programów  możemy się  zrelaksować  i  miło  spędzić  czas.  Można  poznać 

nowych ludzi lub nawet podszkolić język, konwersując lub pisząc z ludźmi z całego świata. Internet dla 

niektórych jest źródłem pracy, jest też drogą komunikowania się np. z pracodawcami itp. Przez internet 

możemy kupować różne  rzeczy jak sprzęty AGD itd.  Możemy bez wychodzenia  z  domu zapłacić 

rachunki  lub przelać  pieniądze  na  inne  konto.  Internet  umożliwia  nam naukę języków za  pomocą 

różnych  kursów  i  ćwiczeń  leksykalno  -  naukowych.  Za  pomocą  internetu  możemy  pobrać  jakiś 

przydatny nam program lub chociażby gry edukacyjne lub rozrywkowe. Internet jest dla nas źródłem 

informacji  z  całego  świata  we  wszystkich  językach.  Gdziekolwiek  jesteśmy,  zawsze  możemy  się 

połączyć z internetem.

Z.Smutek, J.Maleska, B.Surmacz, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik, zakres rozszerzony cz.2,wyd. Operon .

Zagrożenia.

Internet  to  niestety  nie  tylko  same  korzyści.  Niezbędne  jest  uzmysłowienie  sobie  drugiej, 

ciemnej strony tej sieci, pokus i zagrożeń czyhających na jej użytkowników. Dotyczy to głównie osób o 

nie wyrobionym jeszcze światopoglądzie, a więc młodzieży kształtującej swój obraz świata w oparciu 

o  zdobywaną  ciągle  wiedzę,  również  za  pośrednictwem  internetu.  Nie  znaczy  to,  że  zagrożenia 

niesione przez tę globalną sieć dotyczą tej grupy, narażeni na nie są wszyscy jej użytkownicy, młodzież 

natomiast stanowi grupę o podwyższonym ryzyku.

Większość osób, nawiązując połączenie z internetem, przegląda wiele witryn WWW, wypełnia 

mnóstwo formularzy, nawiązuje kontakty z nieznanymi im ludźmi, wymienia z nimi korenspondencję. 

Nie uzmysławiamy sobie jednak faktu, iż wiele stron WWW zbiera wiele informacje o nas, m.in. dane 

techniczne naszego komputera, rodzaj oprogramowania, nasze dane osobowe z plików zawierających 

dane rejestracyjne różnorodnego oprogramowania. Formularze, które wypełniamy z pełną beztroską 
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wykorzystywane  są  w  najlepszym  przypadku  do  celów  marketingowych,  co  skutkuje  często 

zapychaniem naszej skrzynki e-mail oraz domowej skrzynki pocztowej różnorakimi reklamówkami. 

Według badań statystycznych w Polsce obecnie jest około 2.000.000 stałych użytkowników w sieci 

,,,Internet”. Największą grupę użytkowników stanowią osoby w wieku 15-25 lat. Bardzo dużą grupę 

stanowią również dzieci do lat 15. Świadczy to o tym, że dużo większa część dorosłego społeczeństwa, 

w stosunku do młodzieży, nie miała nigdy styczności z internetem lub ma bardzo ograniczoną wiedzę, 

co potwierdzają dotychczasowe doświadczenia. Wielokrotnie rodzice kupują swojemu dziecku drogi 

sprzęt,  finansują  jego  podłączenie  do  Internetu  i  na  tym zainteresowanie  się  kończy.  Wszyscy są 

zadowoleni, rodzice - bo pozbyli się kłopotu, dziecko - bo dostało do ręki teoretycznie przez nikogo nie 

kontrolowane medium. Rodzice pewni bezpieczeństwa swojego dziecka nie  zdają sobie sprawy,  że 

internetowy  kolega  ich  syna,  Janek,  może  być  50  -  letnim  pedofilem  wielokrotnie  karanym  za 

zgwałcenia  nieletnich,  koleżanka,  Joasia,  członkinią  sekty  planującej  dokonanie  za  dwa  lata 

zbiorowego samobójstwa. Natomiast  najlepszy sieciowy przyjaciel,  Adam, z  którym syn wymienia 

informacje  o swojej  rodzinie,  statusie  materialnym,  planowanych wakacjach  swoich i  rodziców, w 

rzeczywistości  jest  członkiem grupy złodziejskiej,  w ten  sposób  zbierającym informacje  o  swoich 

przyszłych ofiarach. Brak nadzoru nad użytkownikami internetu zauważalny jest również w ośrodkach 

szkolnych i akademickich, skąd notuje się dużo naruszeń prawa, związanych z korzystaniem z tej sieci.  

Wszystkich zagrożeń związanych z internetem nikt nie jest w stanie wymienić, gdyż ograniczone są 

jedynie  ludzką  inwencją  i  wyobraźnią.  Dlatego  też  w  dalszej  części  szerzej  omówię  tylko 

najważniejszą część z tych zagrożeń.

Internet  jako  doskonałe  medium  komunikacyjne  stał  się  niestety  wspaniałą  platformą  do 

rozpowszechniania różnego rodzaju nielegalnych treści. Pornografia dostępna jest w sieci praktycznie 

wszędzie  i  w  momencie,  gdy  znajduje  się  na  serwerze  w  kraju,  gdzie  jest  ona  legalna  nie  ma 

możliwości zlikwidowania tego typu stron, również brak jednoznacznej jej definicji w Polsce ogranicza 

możliwości  skutecznego  ścigania.  Coraz  większym  problemem  polskiego  internetu  jest  rosnące 

zainteresowanie  wśród internautów zwłaszcza ze  środowisk szkolnych i  akademickich,  pornografią 

dziecięcą  oraz  ekstremalną  z  użyciem  przemocy  i  wykorzystywaniem  zwierząt.  Ponieważ 

rozpowszechnianie tego typu pornografii jest w Polsce niedozwolone, strony WWW o tej  tematyce 

pojawiają się sporadycznie i  są sukcesywnie likwidowane,  natomiast policja  w takich przypadkach 

niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do ustalenia sprawców. Trudniejsze do ustalenia jest 
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jednak przekazywanie  tego typu zdjęć pomiędzy poszczególnymi użytkownikami  sieci.  Ponadto w 

internecie można natrafić na inne, nielegalne treści, np.:

• oferty sprzedaży pirackiego oprogramowania komputerowego oraz nagrań audio i video, 

• oferty sprzedaży przedmiotów pochodzących z kradzieży lub przemytu (nagminne są oferty 

sprzedaży  sprzętu  elektronicznego,  np.  telefonów  komórkowych,  radioodtwarzaczy 

samochodowych, podzespołów komputerowych), 

• informacje  propagujące  używanie  narkotyków  oraz  wskazujące,  gdzie  można  się  w  nie 

zaopatrzyć, 

• propozycje współpracy w przestępczej działalności. 

Nie ma praktycznie dziedzin przestępczej działalności, które nie zostałyby w jakiś sposób powiązane z 

siecią ,,Internet” poprzez propagowanie związanych z nimi nielegalnych treści.

Niewielu użytkowników internetu zdaje sobie sprawę, iż zaraz po włączeniu się do sieci, ich 

komputery  są  skanowane  przez  komputerowych  włamywaczy  pod  kątem  znalezienia  luk  w 

konfiguracji oprogramowania, uzyskania informacji o otwartych portalach itp. Wszystkie te działania 

mają na celu uzyskanie jak największej ilości informacji w celu przejęcia kontroli nad komputerem 

ofiary.  Bardzo  popularne  wśród  komputerowych  włamywaczy  jest  stosowanie  koni  trojańskich 

popularnie  nazywanych  ,,trojanami”.  Najczęściej  instalowane  na  komputerze  ofiary  są  za 

pośrednictwem poczty e-mail.  Ile  osób,  a  zwłaszcza  początkujących  ,,internautów”,  otwiera  każdą 

przychodzącą  korenspondencję,  często  z  dziesiątkami  załączników.  Pomijając  już  możliwość 

zainfekowania komputera programem wirusowym, w ten sposób można zainstalować sobie ,,trojana” 

np.  przesyłającego  do  sieci  informacje  o  użytkownikach  komputera  oraz  ich  hasłach  lub  wręcz 

robiących z naszych maszyn serwery sieciowe. W tym drugim przypadku komputer internauty może 

być przyczyną wizyty przedstawicieli organów ścigania w mieszkaniu niczego nie świadomej ofiary. 

Przed tego typu działaniami w dużym stopniu zabezpieczają nas programy antywirusowe, programy 

ograniczające dostęp do naszego komputera z sieci (fire-walle), jak również uaktualnienia systemów 

dostarczane  przez  producentów  oprogramowania.  Jednocześnie  żelazną  zasadą  powinno  być  nie 

otwieranie  korenspondencji  pochodzącej  z  nieznanego  źródła  oraz  wstrzemięźliwe  nawiązywanie 

nowych kontaktów.

• Prawo polskie wobec przestępstw w sieci.
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• Przepisy mówiące o przestępczości w internecie i grożących karach znajdują się w ustawie z dn. 

4 lutego 1994 r. i z dn. 6 czerwca 1997 r. z późniejszymi zmianami. Prawo to nie jest zebrane w 

jednym miejscu, lecz w różnych rozdziałach Kodeksu Karnego.

• ,, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny wymienia następujące rodzaje przestępstw 

komputerowych :

1. W rozdziale  Przestępstwa  przeciwko  wolności  seksualnej  i  obyczajności  wymienić  można 

pedofilię- uprawianie i prezentowanie treści, zawarte to jest w: 

art.200.§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej 

małoletniemu  poniżej  15  lat  składa  propozycję  obcowania  płciowego,  poddania  się  lub 

wykonania  innej  czynności  seksualnej  lub  udziału  w  produkowaniu  lub  utrwalaniu  treści 

pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W rozdziale  Przestępstwa  przeciwko  wolności  seksualnej  i  obyczajności  wymienić  można 

rozpowszechnianie pornografii, zawarte to jest w : 

− art.202.§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje 

lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem 

małoletniego  albo  treści  pornograficzne  związane  z  prezentowaniem  przemocy  lub 

posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

3. W rozdziale Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej polskiej wymienić można: szpiegostwo 

albo wywiad komputerowy (art.130. § 2 i 3 K.k.). Przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 2) lub pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 

(§ 3). 

4. Rozdział  Przestępstwa  przeciwko  bezpieczeństwu  powszechnemu  przedstawia  następujące 

stany fizyczne: sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób albo mienia w 

znacznych rozmiarach (art.268.§ 1 K.k.), zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do lat 8 oraz przestępstwo zamachu terrorystycznego na statek morski lub powietrzny (art.167.§ 

1 i 2 K.k.) zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

5. W  rozdziale  Przestępstwa  przeciwko  ochronie  informacji  są  to:  hacking  komputerowy 
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(art.267.§  1  K.k.).  przestępstwo  zagrożone  karą  grzywny,  ograniczenia  wolności  lub 

pozbawienia  wolności  do  lat  2.  nieuprawnione  przechwytywanie  informacji  na  zasadzie 

podsłuchu  komputerowego  (art.267.§  2  K.k.),  przestępstwo  zagrożone  karą  grzywny, 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. niszczenie informacji (art.268.§ 2 

K.k.  oraz  art.268.§  1  i  2)  zagrożone  karą  pozbawienia  wolności  do  lat  3,  tzw.  sabotaż 

komputerowy (art.269.§ 1 i  2 K.k.,  art.269a.  Oraz 269b K.k.).  przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz 

pozbawienia wolności do lat 3. 

6. Przestępstwa  przeciwko  wiarygodności  dokumentów:  fałszerstwo  dokumentów,  zarówno  w 

całości jak i w częściach np. podpis (art.270.§ 1 K.k.) zagrożone karą grzywny, ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. 

7. W rozdziale Przestępstwa przeciwko mieniu wymieniać należy: nielegalne uzyskanie programu 

komputerowego (art.278.§ 2 K.k.),  kradzież karty bankowej ( art.278.§ 5 K.k.) przestępstwa 

karane pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do lat 5, oszustwo telekomunikacyjne (art.285.§ 

1  K.k.)  karane  pozbawieniem wolności  do  lat  3,  oszustwo komputerowe (art.287.§  1  K.k.) 

zagrożone  karą  pozbawienia  wolności  od  3  miesięcy  do  lat  5,  paserstwo  programu 

komputerowego (art.293.§ 1 K.k.) zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

8. Przywłaszczenie autorstwa lub wprowadzenie w błąd, co do autorstwa całości lub części utworu 

(art. 115 ust.1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 3. 

9. Rozpowszechnianie cudzego utworu (programu) bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy 

(art. 115 ust.2). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 3. 

10. Rozpowszechnianie bez upoważnienia lub wbrew jego warunkom cudzego utworu (programu) 

(art. 116 ust.1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia 

wolności do lat 2. 

11. Utrwalanie lub zwielokrotnianie bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom cudzego utworu 

(programu) (art. 117 ust.1). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności do lat 2. 
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12. Paserstwo  przedmiotu  będącego  nośnikiem  programu  (art.  118).  Przestępstwo  zagrożone 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

13. Wytwarzanie urządzeń lub ich komponentów w celu usuwania lub obchodzenia skutecznych 

technicznych  zabezpieczeń  przed  odtwarzaniem,  przegrywaniem  lub  zwielokrotnianiem 

programów lub dokonywaniem obrotu tymi  urządzeniami  albo ich reklamowanie (art.  118). 

Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do l. 3. 

14. Uniemożliwienie lub utrudnienie wykonywania prawa do kontroli korzystania z programu (art. 

119). Przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności 

do 1 roku.

Literatura:
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Gdynia: Operon, 2010. ISBN 978-83-7680-251-0.

3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. 
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Paulina Pytel

uczennica kl. IV TL, 

opiekun: dr Artur Dąbrowski

nauczyciel religii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

„NIE ŻYJE SIĘ, NIE KOCHA SIĘ, NIE UMIERA SIĘ – NA PRÓBĘ”
 

 

Człowiek, szczyt i korona stworzenia, nosi w sobie obraz Boga. Człowiek przedstawia się jako 

pewne dobro,  które Stwórca wyposażył w rozum, wolną wolę i  pragnienie poszukiwania prawdy i 

miłości. Tym czasem nie kto inny, ale właśnie człowiek nie tylko popełnia zło i w nie popada, lecz staje 

się często jego siewcą i propagatorem, a więc tym, który czyni zło sobie i innym. Usiłuje kochać, żyć z 

drugą osobą na próbę. Chce stworzyć pozorne więzy miłości bez odpowiedzialności.

Człowiek, od początku swego istnienia obdarzony został przez Boga wolnością. Dlatego często 

wybiera  grzech.  Grzech  spowodował  osłabienie  natury  ludzkiej,  które  przejawia  się  w skłonności 

człowieka do grzechu oraz łatwości popełniania go. Dlatego skłania się ku rzeczywistościom, które są 

pozorna miłością, pozornym życiem i pozornym zakończeniem własnego życia.

Jan Paweł II uczy, że w osobie Jezusa Chrystusa człowiek na nowo został wezwany do udziału 

w darmowej miłości Boga, od której oddalił się poprzez grzech. To odkupienie człowieka dokonało się 

na  kalwaryjskim krzyżu,  poprzez  który Bóg Miłość  przyszedł  wykupić  człowieka  z  jego pozornej 

wolności i miłości. Jan Paweł II przypomina, dzięki osobowej więzi z Chrystusem człowiek potrafi na 

nowo  ze  swoim niepokojem,  niepewnością,  a  także  słabością  i  grzesznością,  ze  swoim życiem i 

śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Przesłanie tekstu Papieża Jana Pawła II: „Nie żyje się, nie kocha 

się, nie umiera się – na próbę” nawiązuje wprost do twórczości literackiej Karola Wojtyły. W jednym z 

wierszy późniejszy papież napisał: „Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość mi wszystko rozwiązała. 

Dlatego uwielbiam tę miłość gdziekolwiek by przebywała.
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 XI. O CZYM WARTO WIEDZIEĆ ? 
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mgr Bernardyna Leszczyńska

nauczyciel historii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

JESZCZE RAZ O PRAWACH CZŁOWIEKA

 

 

Według  mnie  jedne  z  najważniejszych  praw  człowieka,  które  są  zbyt  często  łamane  to 

niedyskryminacja  rasowa,  prawa  mniejszości  narodowych  i  uchodźców.  Wyszczególnię  więc 

problematykę przestrzegania tychże praw w UE, gdzie liczne są przypadki ich łamania.

Niedyskryminacja rasowa

Dyskryminacja rasowa prowadzi do powstawania takich zjawisk jak ksenofobia i separatyzm 

narodowy ( które nasiliły się w Europie wraz z upadkiem komunizmu). Prawo do niedyskryminacji 

mówi, iż: ludzie rodzą się wolni i równi w godnościach i prawach, mają prawo do jednakowej ochrony 

prawnej, bez żadnej dyskryminacji z takich powodów, jak: rasa, język, religia, płeć, wiek, przekonania 

polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, 

urodzenie  itd.  Zazwyczaj  źródłem  dyskryminacji  są  różnorodne  uprzedzenia,  które  determinuje 

potrzeba  uzasadnienia  własnego,  najczęściej  dyskusyjnego  moralnie,  postępowania  czy  własnych, 

egoistycznych  celów.  Określone  przypadki  dyskryminacji  są  najczęściej  powodem  obywatelskich 

sporów i konfliktów, np.; belgijska sprawa językowa z 1968 roku.

Jeśli  zamierza  się  odwoływać  do  naruszenia  zakazu  dyskryminacji,  trzeba  skrupulatnie 

rozpatrywać konkretne warunki społeczne w danym kraju i czasie, a następnie ocenić, czy ograniczenia 

są konieczne w społeczeństwie demokratycznym, a także czy zachowano proporcje pomiędzy różnymi 

celami  i  wartościami.  Zasada  niedyskryminacji  ma  również  aspekt  materialny.  Nie  każde 

zróżnicowanie może być traktowane jako dyskryminujące, np.; Komitet Praw Człowieka Genewie nie 

dopatrzył  się  dyskryminacji  w  ustawie  obowiązującej  w  Słowacji  i  Czechach,  ograniczającej 

rekompensaty  wyłącznie  dla  ofiar  reżimu  komunistycznego  (a  nie  obejmującej  przykładowo  osób 

pochodzenia niemieckiego, których majątki zostały znacjonalizowane po II wojnie światowej).
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Pojęcie dyskryminacji w rozumieniu art.14 obejmuje w ogólności sytuacje, gdy osoba lub grupa 

jest traktowana bez właściwego uzasadnienia mniej korzystnie niż inna, nawet jeśli bardziej korzystne 

traktowanie  nie  jest  wymagane  przez  Konwencję,  np.;  Trybunał  wskazał,  że  odmówienie  prawa 

dostępu  do  sądu  Kościołowi  katolickiemu  w  Canei  (Grecja),  który  nie  uregulował  kwestii  swej 

osobowości  prawnej  (w sprawie dotyczącej  ochrony własności  ziemi i  budynków),  w sytuacji  gdy 

cerkiew prawosławna i gmina żydowska mogą to uczynić bez jakichkolwiek ograniczeń.

Prawa mniejszości narodowych

Państwa  powinny  chronić  oraz  rozwijać  warunki  do  umacniania  tożsamości  mniejszości 

narodowych,  a  osoby  do  nich  należące  mają  prawo  do  korzystania  z  własnej  kultury,  używania 

własnego języka  prywatnie  i  publicznie,  uczestniczenia  w  życiu  publicznym,  zakładania  własnych 

stowarzyszeń,  kultywowania  swoich  tradycji,  religii  itd.  Mniejszości  narodowe i  należący do nich 

obcokrajowcy  często  wywołują  niechęć  ludności  m.in.  spowodowaną  zabieraniem  miejsc  pracy, 

podczas gdy miejscowi są bezrobotni. Naród lekceważący w taki lub inny sposób cudzoziemców, może 

zostać odebrany przez nich jako mający wąskie horyzonty kulturowe i nie szanujący innych ludzi.

W praktyce  sądów  zachodnio  -  niemieckich  jako  prześladowanie  traktuje  się  pozbawienie 

człowieka wszelkich możliwości zarabiania. W tym systematyczna odmowa zatrudnienia w ogóle bądź 

zgodnego z kwalifikacjami albo zapłata wskazująca na niewolniczy charakter pracy. Cudzoziemcy są 

czasami ofiarami nieuczciwych pracodawców, którzy mogą ich oszukiwać w różnych przypadkach w 

wyniku tego, iż ci pochodzą z innych krajów i nie znają realiów pracy w danym kraju. 

Prawa cudzoziemców

Prawa cudzoziemców mówią iż: Każdy kto przebywa legalnie na terytorium danego państwa, 

ma  prawo do swobodnego poruszania  się  i  do swobodnego wyboru  miejsca  zamieszkania  na  tym 

terytorium. Każdy może swobodnie opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny. Zbiorowe 

wydalanie cudzoziemców jest zabronione. Cudzoziemiec może być wydalony, jeśli jest to konieczne z 

uwagi  na  porządek  publiczny  lub  uzasadnione  względami  bezpieczeństwa  państwowego.  Władze 

danego kraju mogą z własnej inicjatywy pozbawić obywatelstwa tylko wtedy, gdy osoba otrzymała 

obywatelstwo  innego  kraju,  otrzymała  obywatelstwo  w  wyniku  oszustwa,  podania  fałszywych 

informacji, dobrowolnie odbywa służbę wojskową w obcej armii albo gdy ustały autentyczne więzy z 

krajem osoby stale zamieszkałej za granicą.
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Prawa uchodźców

Można  stwierdzić,  iż  pojęcie  uchodźcy  odnosi  się  do  ofiary  łamania  praw  człowieka  w 

szczególności w okresie wojny i zamieszek wewnętrznych, osoby żyjącej w stałym zagrożeniu i braku 

ochrony ze strony państwa macierzystego. Obok uchodźców zewnętrznych, mogą wystąpić '' uchodźcy 

wewnętrzni '', którzy uciekając przed przemocą i prześladowaniami, nie przekraczają granicy własnego 

kraju.  Warunkiem koniecznym uzyskania  statusu  uchodźcy jest  ''wystąpienie  uzasadnionej''  obawy 

przed  prześladowaniem.  Prześladowanie  to  m.in.  tortury,  nieludzkie  i  okrutne  traktowanie, 

niewolnictwo, złamanie zakazu lex retro non agit, naruszenie wolności przekonań i wolności religijnej 

oraz poszanowanie życia rodzinnego. 

W  świetle  dokumentów  UNACR  ''bezpiecznym  krajem  trzecim''  jest  kraj  będący 

sygnatariuszem Konwencji Genewskiej, a więc przyjmujący i rozpatrujący wnioski o nadanie statusu 

uchodźcy oraz przestrzegający zasady niewydalania wnioskodawcy. W praktyce reguły te są jednak 

łamane  i  uchodźców  wydala  się  do  państw,  w  których  mogą  być  prześladowani,  bądź  przez 

kilkadziesiąt miesięcy przekazuje się ich z jednego do drugiego państwa. By uniknąć takiej sytuacji, 

kraje UE podpisały konwencję dublińską (z wyjątkiem Danii). Prawo do swobodnego poruszania się 

obejmuje możliwość swobodnego wyboru miejsca zamieszkania na obszarze danego kraju i przynależy 

każdej  osobie  przebywającej  legalnie  na  terytorium państwa.  Obywatelstwo  UE nie  powinno  być 

również zamknięte dla  obywateli  innych państw zamieszkujących na obszarze Wspólnoty.  Obecnie 

obywatelstwo  UE  posiadają  wyłącznie  obywatele  państw  członkowskich,  co jest  sprzeczne  z 

integracyjną koncepcją tego obywatelstwa.
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XII. SPORT I REKREACJA

W NASZEJ SZKOLE
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mgr Grzegorz Garbaciak

nauczyciel wychowania fizycznego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

 

XIV UROCZYSTE PODSUMOWANIE POWIATOWEGO 

WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK SZKOLNY 2012 / 2013

26  czerwca  2013r.  w  Szkole  Podstawowej  nr  1  w  Kłobucku  odbyła  się  uroczysta  gala 

podsumowująca  sportowy  rok  szkolny  2012/2013  powiatu  kłobuckiego.  Nasi  uczniowie  dokonali 

rzeczy wyjątkowej drugi rok z rzędu: lekkoatleci, piłkarze,  siatkarze, koszykarze i tenisiści stołowi 

zdobyli pierwsze miejsca we wszystkich dyscyplinach zdobywając komplet punktów ! ( w 13-letniej 

historii  współzawodnictwa  PSZS  wcześniej  żadna  szkoła  nie  zanotowała  takiego  osiągnięcia  ). 

Dziewczęta w klasyfikacji generalnej wywalczyły II miejsce.

Obecni  byli  nauczyciele  wychowania  fizycznego  oraz  dyrektorzy  szkół  najlepszych  w  kategorii 

dziewcząt i chłopców: 6 szkół podstawowych (I m. dziewczęta i chłopcy ze szkoły podstawowej nr 1 w 

Kłobucku),  6  gimnazjów  (I  m.  dziewczęta  z  Kłobucka  i  chłopcy  z  Krzepic)  oraz  4  szkół 

ponadgimnazjalnych (  I  m.  chłopcy z  ZS Nr  1 i  dziewczęta  z  ZS nr  3  ).  Laureatów dyplomami, 

pucharami  i  sprzętem sportowym dekorowali:  dyrektor  ZS Nr 1  Anna Nowicka,  starosta  kłobucki 

Roman  Minkina,  wicestarosta  Henryk  Kiepura,  naczelnik  oświaty  i  sportu  Maciej  Biernacki, 

wiceburmistrz Kłobucka Marian Szyiński oraz prowadzący uroczystość przedstawiciele Powiatowego 

SZS Dariusz Wojnowski i Grzegorz Garbaciak. 

W imieniu naszej szkoły nagrody odebrali nauczyciele w-f: Mariusz Nicia i Michał Szczypior.  

O kształtowaniu postaw prozdrowotnych,  krzewieniu zasady fair  play,  roli  aktywności  fizycznej  w 

życiu młodego człowieka wspominali w przemówieniach zaproszeni goście, dziękując nauczycielom 

wychowania fizycznego za solidną pracę i poświęcenie na zajęciach SKS oraz w sekcjach i klubach 

sportowych. Sprawozdanie z rocznej działalności SZS i problematykę sportu szkolnego; organizację 

imprez, obecność i dostępność infrastruktury i bazy sportowej, sposoby zwiększania udziału dzieci i 

młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej omówił przewodniczący SZS Dariusz Wojnowski. 

Obecni  byli  także  przedstawiciele  lokalnych  mediów:  „Gazety  Kłobuckiej”  i  „Dziennika 
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Zachodniego”, którzy na bieżąco publikują fotorelacje z zawodów. Na wspólne sukcesy młodzieży w 

naszej szkole pracowali wszyscy nauczyciele w-f: Alicja Borowczyk-Szymanek, Dorota Szymczyńska, 

Piotr Borowski, Grzegorz Garbaciak, Wojciech Grzybowski, Michał Kalke, Witold Morawski, Mariusz 

Nicia i Michał Szczypior.

Podczas  gali  odbyła  się  prezentacja  multimedialna  o  sporcie  szkolnym  oraz  zawodach 

powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, które z zaciekawieniem obserwowali goście. Może m.in. 

dzięki niej więcej gimnazjalistów dowiedziało się, że ZS NR1 W KŁOBUCKU -  SPORTEM STOI…
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mgr Wojciech Grzybowski

nauczyciel historii i wychowania fizycznego

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

 

PIŁKA NOŻNA - 
 DYSCYPLINA SPORTU WZBUDZAJĄCA NAJWIĘKSZE EMOCJE

 

Współcześnie  dyscypliną  sportu  wzbudzającą  największe  emocje  jest  piłka  nożna. 

Zaangażowane są w nią olbrzymie pieniądze. Wywołuje ona żywą w dyskusję w środkach masowego 

przekazu. Niektóre z reakcji  są nacechowane niebywałymi emocjami.  Sytuację taką opisał Ryszard 

Kapuścinski w swym reportażu „Wojna futbolowa”, gdzie ukazał genezę konfliktu zbrojnego, którego 

przyczyną był mecz pomiędzy Hondurasem a Salwadorem. Również w naszym kraju trwa nieustanna 

dyskusja o kondycji naszego futbolu, którą wywołało niedawno zakończone EURO 2012.
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Piłkarskiej  reprezentacji  Polski  udało  się  pokonać  Brazylię  tylko  raz,  podczas  Mistrzostw 

Świata w 1974 r. (1:0). Mało kto wie, że o krok od podobnego wyczynu byliśmy blisko trzydzieści  

sześć lat wcześniej. Podczas mundialu we Francji (1938 r.), Polacy przegrali 5:6 i udowodnili, że w 

kraju nad Wisłą rodzą się nie mniejsze talenty niż w Rio de Janeiro. Właściwie jeden talent: Ernest 

Wilimowski.

Grał w reprezentacjach Polski i Niemiec. O sobie mówił, że jest Górnoślązakiem. Jego biografia 

jest pełna zawirowań, typowych dla okresu po I wojnie światowej. Urodzony 23 czerwca 1916 r., Ezi  

stał się obywatelem II RP dopiero w 1922 r. (gdy Górny Śląsk przyłączono do Polski w wyniku III  

powstania śląskiego).  Początkowo nie  nazywał się nawet  Wilimowski:  w pierwszych dokumentach 

widnieje nazwisko Ernst Otto Pradella. Ezi od początku swojej kariery sportowej nie ograniczał się do 

piłki nożnej. Jego zainteresowania były szersze. Obejmowały m.in. piłkę ręczną oraz hokej na lodzie. 

Wychowanek  niemieckiego  FC Katowice  w  wieku  siedemnastu  lat  przeszedł  do  polskiego 

Ruchu  Wielkie  Hajduki  (dziś  Chorzów).  Już  w  pierwszym  meczu  sezonu  1934  z  Cracovią 

zaimponował,  zaliczając  dwie  asysty.  Było  to  preludium  do  wspaniałego  sezonu,  zwieńczonego 

trzydziestoma trzema bramkami i koroną króla strzelców. Z Ezim w składzie Ruch został czterokrotnie 

mistrzem  Polski,  a  łącznie  w  chorzowskich  barwach  Wilimowski  zdobył  sto  dwanaście  bramek. 

Potrzebował do tego zaledwie osiemdziesięciu sześciu spotkań! Do tego dorobku mogą współcześnie 

nawiązywać  jedynie  Leo  Messi  i  Cristiano  Ronaldo.  Ernest  był  za  szybki.  Najczęściej  po  prostu 

wjeżdżał z piłką do bramki,  a po strzelonym golu miał zwyczaj  śmiania się w twarz zawodnikom 

drużyny przeciwnej. Do historii przeszedł mecz z Unionem Touring Łódź (maj 1939 r.). Zaaplikował 

wówczas  przeciwnikom  dziesięć  goli  –  rekord  do  dziś  nie  został  pobity.  Innym  razem  łącznik 

Niebieskich miał mniej szczęścia. W czerwcu 1936 r. śląskich piłkarzy czekał pojedynek z krakowską 

Wisłą. Wilimowski i spółka wygrali 1:0 i tak długo cieszyli się ze zwycięstwa, że nazajutrz, w meczu 

towarzyskim,  ulegli  Cracovii  0:9.  Cała  drużyna  Ruchu  została  zawieszona,  ale  w  perspektywie 

zbliżającej się olimpiady w Berlinie kara mogła zostać anulowana. W zamian piłkarze mieli przyznać 

się do pijaństwa i wyrazić skruchę. Na warunki przystali prawie wszyscy zawodnicy. Wszyscy oprócz 

Wilimowskiego, którego zawieszono na kilka tygodni. Zawieszenie zbiegło się w czasie z igrzyskami 

olimpijskimi, na których Polacy zajęli najgorsze dla sportowca, czwarte miejsce. Z Wilimowskim w 

ofensywie moglibyśmy liczyć nawet na złoto.

Reprezentacja to oddzielna karta w piłkarskiej biografii Eziego. W polskiej kadrze zadebiutował 

21 maja 1934 r. w Kopenhadze, miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności. Nigdy wcześniej w polskiej 
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reprezentacji nie zagrał tak młody piłkarz Francja, 1938 rok. Polska po raz pierwszy uczestniczy w 

piłkarskich Mistrzostwach Świata. W pierwszym meczu czeka na nas rywal najgorszy z możliwych- 

Brazylia, Pierwszą bramkę strzelił Brazylijczyk, ale odpowiedź Polaków była błyskawiczna. Ezi minął 

trzech  obrońców  oraz  bramkarza,  który  w  ostatniej  chwili  powalił  go  na  ziemię.  Rzut  karny 

wykorzystał  Fryderyk  Scherfke,  ale  to  był  początek  popisów  Ernesta.  Wprawdzie  Brazylijczycy 

wygrywali 3:1, ale Wilimowski swoimi cyrkowymi, jak pisano, zagraniami zdołał wyrównać wynik. Po 

meczu  krążyły  legendy,  że  wściekły  Leonidas  chciał  zdjąć  buty  i  grać  boso,  ale  spotkał  się  z 

gwałtownym sprzeciwem arbitra. Kanarkowi objęli prowadzenie 4:3, ale Ezi na minutę przed końcem 

spotkania  doprowadził  do remisu.  Konieczna była  dogrywka,  w której  Leonidas  zdobył  dwa gole. 

Ernest zrewanżował się jedną bramką. Polacy przegrali ostatecznie 5:6, ale z mistrzostwami pożegnali 

się  w stylu godnym mistrza.  Wyczyn Wilimowskiego,  cztery bramki w jednym meczu Mistrzostw 

Świata, nie został pobity do 1994 r. Ostatni mecz w narodowych barwach Ezi rozegrał 27 sierpnia 1939 

r. Na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej pokonaliśmy wicemistrzów świata, Węgrów (4:2),  

a Wilimowski  popisał  się  hat-trickiem (zdobył  trzy kolejne gole,  nie  oddzielone od siebie żadnym 

golem zdobytym przez przeciwnika).  Licznik jego występów w polskich barwach zatrzymał się na 

dwudziestu dwóch meczach i dwudziestu jeden bramkach. Przeszkodą w kolejnych sukcesach z naszą 

kadrą okazała się agresja hitlerowskich Niemiec. Ernest, aby przeżyć, musiał podpisać Volkslistę, stając 

się obywatelem III Rzeszy. Po rozwiązaniu Ruchu Wielkie Hajduki trafił do FC Katowice, a stamtąd 

m.in. do Polizei-Sportverein Chemnitz i TSV Monachium. Po dwudziestu miesiącach rewelacyjnej gry 

w niemieckiej lidze Ezi został powołany do reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów. Wilimowski 

nie  zawiódł  i  w  ośmiu  meczach  strzelił  dla  Niemców  trzynaście  bramek!  Mimo  wspaniałej  gry 

Wilimowski  nigdy  nie  był  uznawany  przez  nazistów  za  prawdziwego  Niemca.

Po wojnie odmówił pracy w Niemieckim Związku Piłki Nożnej, osiadł w Karlsruhe i został 

urzędnikiem. Niestety, Polacy też go nie akceptowali, bo podpisał Volkslistę, a po wojnie pozostał na 

emigracji.  Komunistyczna  propaganda  sprawiła,  że  w  niektórych  wydawnictwach  jego  nazwisko 

zniknęło z list strzelców. Wilimowskiemu nie dane było nawet odwiedzić reprezentacji Polski podczas 

Mistrzostw Świata w 1974 r., rozgrywanych w Niemczech. Ernestowi odmówiono wstępu do miejsca, 

gdzie przebywali Lato, Deyna czy Gadocha. W 1995 r. otworzyła się szansa powrotu na Śląsk z okazji  

obchodów  75-lecia  Ruchu  Chorzów.  Z  powodu  choroby  żony  Ezi  nie  mógł  jednak  skorzystać  z 

zaproszenia. Umarł w zapomnieniu, 30 sierpnia 1997 r. w Karlsruhe. Ernest Wilimowski pozostanie 
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piłkarzem,  którego  wspaniale  zapowiadającą  się  karierę  zatrzymała  wojna.  Najwybitniejszy 

przedwojenny polski piłkarz, związany przez los również z reprezentacją Niemiec, nie bawił się w 

politykę.  Jego jedyną motywacją była chęć gry w piłkę,  czego nie  potrafiły zrozumieć powojenne 

władze. Ezi zajął dziewiąte miejsce w plebiscycie PZPN na piłkarza 75-lecia, w Brazylii okazał się dla 

niego ostatnim wielkim turniejem. W oficjalnych spotkaniach do siatki trafiał 1185 razy, ale przegrał z 

jednym przeciwnikiem.
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XIII. EUROPĘ DA SIĘ LUBIĆ
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POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ 

 DANIA
 

Królestwo  Danii,  będące  najmniejszym państwem Skandynawii,  położone  jest  w  północnej 

części  Europy.  Na  jego  czele  stoi  królowa  Małgorzata  II  oraz  premier  Helle  Thorning-Schmidt. 

Znaczna część kraju (około 70%) położona jest na półwyspie Jutlandzkim, natomiast reszta znajduje 

się na 443 wyspach, z czego tylko 76 jest zaludnionych. Do Danii należy również Grenlandia oraz 

Wyspy Owcze. Zabudowa kraju zaskakuje niezwykłą prostotą i wygodą. Malownicze wioski, piękne, 

złote pola uprawne, zabytkowe miasteczka w które wkomponowano nowoczesność nie burząc tradycji 

pielęgnowanej od wielu lat.

Fauna i flora
Znaczna część krajobrazu Danii jest przeznaczona pod grunty orne lub pastwiska dla zwierząt 

hodowlanych dlatego lasy stanowią niewielką jej część (12%). Są to w głównej mierze lasy składające 

się  z  sosen,  jodeł  i  świerków  powstałych  dzięki  zalesiającej  działalności  człowieka.

W porach  wiosennych  jak  i  letnich,  popularne  wrzosowiska  w  niesamowity  sposób  wpływają  na 

krajobraz kraju, ukazując prawdziwe piękno szerokich połaci łąk.

Dania  jest  idealnym  miejscem  dla  wędkarzy  dzięki  swoim  intensywnie  zarybionym  wodom. 

Najczęściej  występującymi  rybami  są  pstrągi  morskie,  potokowe  i  tęczowe  a  także  lepienie 
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występujące w wodach półwyspu Jutlandzkiego. Znaczne ilości szczupaków i okoni można spotkać w 

malowniczych  jeziorach  na  terenie  całego  kraju.  W  ujściach  rzek  jak  i  w  słonych  wodach 

obmywających brzegi Danii spotkać można flądry, węgorze oraz wspomniane wcześniej okonie.

Kuchnia
Smorrebrod

Narodowa Duska potrawa w postaci kanapki z razowego chleba i dodatkami oblanymi sosami 

majonezowym i tatarskim. Obecnie sposób przyrządzania znacznie różni się od klasycznej receptury. 

Wymogi stawiane zdrowej żywności czy dostosowywanie się do panującej mody wymusiły na kanapce 

pewnego rodzaju modyfikacje w stylu grubszego chleba, czy zmniejszenie ilości masła i sosów, aby nie 

"zagłuszały" one smaku innych składników. Jedną z najstarszych kompozycji kanapki składającą się z 

pasztetu, galaretki, słonego mięsa oraz cebulowych krążków jest "Dyrlegens Natmad", której korzenie 

sięgają lat osiemdziesiątych XIX w.

Wędzony ser

Niezwykle popularnym serem, obok zagranicznych, jest typowy duński ser wędzony, którego 

odmiana pochodząca z Fionii cieszy się największym uznaniem. Wytwarza się go w wędzarniach na 

słomie z owsa, którą tnie się w określony sposób niwelując tym samym ryzyko jej pękania co wpływa 

negatywnie  na  cały  proces  wędzenia.  Ser  zostawia  się  tam  na  tylko  30  sekund  aby  nadać  mu 

specyficzny posmak a następnie wyjmuje.

Śledź

Ten  rybny przysmak  jest  integralną  częścią  prawdziwego  duńskiego  obiadu.  Zasiadając  do 

stołu, zwykle zaczyna się od śledzia w jakiejkolwiek postaci. W przeszłości potrawę tę podawano z 

roztartymi ziarnami pszenicy bądź jęczmienia. W restauracjach, takich jak "De 5 Stauerne" możemy 

skosztować śledzia z koperkiem czy też w sałatce warzywnej lub podawanego razem z marakują, w 

sosie pomidorowym lub curry czy też zasmażanego śledzia wędzonego. "Sortebro Kro" specjalizuje się 

w podawaniu tej  ryby w szafranie z dodatkiem włoskiego kopru.  Z najlepszych potraw ze śledzia 

(śledzie Pani Ruth) słynie wyspa Christians położona niedaleko Bornholmu. Przepisy na peklowanie 

tych ryb są owiane tajemnicą, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Będąc tam warto 

odwiedzić jedną z wytwórni gdzie będziemy mogli dokonać zakupu.
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Co warto zwiedzić? 
Skagen

To jeden z najpiękniejszych rejonów do podziwiania duńskiej przyrody. Skagen to bezkresne 

wrzosowiska i strome wapienne klify znajdujące się na pobliskich wyspach. Na jednej z największych 

wysp rejonu, Limfjorden znajduje się imponujący Park Jasperhus, na terenie którego rośnie ponad pół 

miliona kwiatów, a zwiedzającym udostępniono piękne akwaria oraz wydzielone tereny, gdzie można 

podziwiać  okazy  egzotycznych  ptaków  i  zwierząt.  Wyjątkowym  punktem zwiedzania  Skagen  jest 

urocze,  zabytkowe miasto  Aalborg.  Oprócz  spaceru  historycznymi  uliczkami  warto  spędzić  trochę 

czasu w miejscowym Zoo można pooglądać aż 1300 zwierząt pochodzących ze wszystkich rejonów 

globu oraz położonym nieopodal największym parku rozrywki Jutlandii Północnej - Tivoliland.

Bornholm

Bornholm to najbardziej wysunięta na wschód duńska wyspa. Wspaniałe kontrasty pomiędzy 

skalistymi klifami, piaszczystymi, rozległymi plażami, tajemniczymi lasami czy uroczymi okrągłymi 

kościółkami, a nadbrzeżnymi rybackimi miasteczkami wywierają niesamowite wrażenie na każdym, 

kto je zobaczy. Bornholm znany jest ze swej społeczności artystów i rzemieślników pracujących w 

szkle i  w kamieniu,  a także z wędzarni i  miejscowego specjału,  wędzonego śledzia.  Wyspa ta jest 

idealna zarówno dla szukających relaksu na plaży, jak i dla miłośników aktywnego wypoczynku, Będąc 

na Bornholmie warto odwiedzić dwie małe wysepki Christianso i Frederikso, gdzie na stałe mieszka 

ok. 100 mieszkańców. Są one ufortyfikowane i znajdują się pod jurysdykcją duńskiego Ministerstwa 

Obrony. Pierwszym przystankiem na mapie każdego turysty bez wątpienia powinny być ruiny zamku 

Hammershus, będące jednym z największych kompleksów ruin w całej Europie Północnej.

Ribe
To najstarsze miasto północnej Europy liczy już ponad X wieków. To tutaj powstała pierwsza 

świątynia katolicka, dająca początek nawracania Danii, a w późniejszym czasie całej Skandynawii. Po 

„złotych  latach”  miasta  datowanych  na  XVI  wiek,  pozostały  świetnie  zachowane  domy,  miejskie 

uliczki, XV-wieczne opactwo oraz XII-wieczna katedra. Obowiązkowym miejscem do zwiedzenia jest 

Muzeum Wikingów  oraz  stylizowany  na  czasy  średniowiecza  jarmark,  podczas  którego  zobaczyć 

można, jak wyglądało codzienne życie ludzi z tamtej epoki.
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Legoland
Park rozrywki Legoland jest największą, nowoczesną atrakcją całej Danii. Park w całości został 

zbudowany z kilku milionów klocków firmy Lego. Wykonany z klocków smok, na którym można się 

przejechać,  spływ  „drewnianą”  łódką  po  górskiej  rzece,  a  nawet  wykonana  z  klocków  replika 

miasteczka wprost z Dzikiego Zachodu czy zbudowane najbardziej znane budynki i pomniki z całego 

świata robię niesamowite wrażenie. Na poznanie wszystkich oddanych do użytku ponad 50 atrakcji 

trzeba przeznaczyć kilka dni. Będąc w Legoland warto odwiedzić okoliczny Park Safari w Givskud. Na 

powierzchni  mającej  ponad 60 hektarów żyje  kilka  tysięcy zwierząt  wielu  gatunków.  Poruszać  po 

parku można się swoim pojazdem albo specjalnie przeznaczonym do tego celu autobusem. Najnowszą 

wybudowaną część parku przeznaczono na Wyspę Goryli, które od zwiedzających oddziela otaczająca 

ją rzeka.

Ciekawostki na temat Danii

Dania jest jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla turystów. Bardzo sprawnie działa tu 

sieć  połączeń  lotniczych,  kolejowych,  drogowych  i  promowych.  Na  duńskich  drogach  rządzą 

rowerzyści.  Wszyscy  jeżdżą  tutaj  na  rowerach,  niezależnie  od  wieku  i  zamożności.  Rowerzyści 

przeważnie mają pierwszeństwo, zwłaszcza w Kopenhadze,  więc należy na nich uważać.  Wszędzie 

wytyczone są bardzo dobre i ciekawe trasy rowerowe, po których można jeździć przez cały rok. Na 

poboczach  znajdują  się  drewniane  stoliki  z  termosami  z  herbatą,  słoikami  z miodem  i  innymi 

smakołykami. Nikt niczego nie pilnuje, stoi jedynie puszka, do której wrzuca się zapłatę za wybrany 

produkt. To się nazywa kultura! Duńczycy bardzo cenią sobie przytulność i ciepło domowego ogniska, 

czego symbolem są palące się świeczki na stole w trakcie każdego posiłku,  nawet przy śniadaniu. 

Zużycie świeczek w Danii na głowę mieszkańca jest chyba najwyższe na naszej planecie! Język duński 

jest  zupełnie  niepodobny do  polskiego  a  w wymowie  nawet  do  innych  języków skandynawskich. 

Pozostali  Skandynawowie nazywają duński "chorobą gardła".  Ucząc się  tego języka trzeba zmusić 

struny głosowe do wydawania chrapliwych spółgłosek oraz nauczyć się połykać niektóre środkowe 

głoski. Na szczęście niemal wszyscy Duńczycy mówią płynnie po angielsku, więc z porozumiewaniem 

się nie ma żadnych kłopotów. Niemniej jednak mile będzie widziane nauczenie się choćby jednego 

prostego zwrotu, np. "tusind tak" ("tysięczne dzięki"). 
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Dania  jest  bardzo bezpiecznym krajem.  Prawie  wcale  nie  zdarzają  się  tu  kradzieże.  Dzieci 

zostawiają zabawki w piaskownicy, dorośli nie przywiązują rowerów na ulicy. Duńczycy nie używają 

w  oknach  firanek,  a przechodnie  nie  zaglądają  do  nich  dyskretnie  odwracając  wzrok. 

Najpopularniejszym przysmakiem dzieci w całej Skandynawii, a więc i w Danii, są czarne lukrecje. 

Lukrecje mają bardzo charakterystyczny smak, a najdziwniejsze jest to, że najczęściej wcale nie są 

słodkie, tylko bardzo słone! Duńskie dzieci jednak uwielbiają lukrecje, szczególnie te o wymyślnych 

kształtach np. sznurowadeł, fajek, płyt gramofonowych.

Duńczycy przykładają wielka wagę do ochrony środowiska naturalnego. Ludzie sortują śmieci 

już w swoich domach, bo wiedzą, że zostaną one ponownie wykorzystane. Około 60% odpadów w 

Danii  podlega ponownemu przetworzeniu.  Od wielu lat  nie  buduje się tu  wielkich elektrowni lecz 

wykorzystuje siłę wiatru. To właśnie w Danii w 2002 roku powstała największa na świecie morska 

farma  wiatrowa,  znajdująca  się  kilkanaście  kilometrów  od  morskiego  brzegu.  

Dania ma fascynującą historię, która sięga aż do czasów Wikingów, a nawet jeszcze wstecz. W 

pewnym okresie Duńczycy rządzili  w Skandynawii,  północnych Niemczech sporej części Anglii,  a 

także  kontrolowali  Morze  Bałtyckie.  Dopiero  w XVII  wieku  zbyt  ambitne  plany  niektórych 

monarchów  doprowadziły  Danię  na  skraj  upadku.  Chociaż  państwo  to  nigdy  nie  odzyskało 

zajmowanych wcześniej  ziem i znaczenia politycznego, odrodziło się w dziedzinie kultury i sztuki. 

Dzisiejsza Dania to spokojny i przyjaźnie nastawiony do przybyszów kraj.

1. Dania odłączyła się od Królestwa Islandii w 1918 roku. 

2. Gęstość zaludnienia wynosi 130 osób/km 2. 

3. Kraj ten jest 7,3 razy mniejszy od Polski. 

4. Główna religią jest luteranizm.

5. Najwyższym szczytem jest Mollehoj 170 m n.p.m. 

6. Najdłuższą rzeką jest Gudena, 158 km.

7. Średnia długość życia wynosi 78 lat. 

8. Ustrój polityczny - monarchia konstytucyjna. 

9. Motto kraju - "Boża pomoc, miłość Narodu, siła Danii". 
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10. Kraj ten zamieszkuje około 25 000 Polaków.

11. Duńskie kobiety mają najniższy poziom otyłości w UE. 

12. Duńczycy uwielbiają ciasteczka. W większości sklepów można je kupić. 

13. Leczenie jest całkowicie darmowe, odszkodowania wypłaca rząd. 

14. Mają dziwne poczucie humoru. W żartach często się obrażają.  

15. Duńskie dzieci są bardzo spokojne, rzadko kiedy płaczą lub krzyczą. 

16. W Danii są bardzo wysokie podatki (przeciętnie pracownikowi pobierane jest 43 % podatku). 

17. Duńskie kobiety bardziej lubią ubierać się w wygodne ubrania, niż w eleganckie. 

18. W każdym transporcie jest darmowy dostęp do wi-fi. 

19. Posiadanie samochodu jest czymś bardzo luksusowym. 

20. Duńczycy uwielbiają wyścigi rowerowe,  jest to również najbardziej popularny środek transportu.

21. Dania zajmuje 43 miejsce w rankingu najpotężniejszych armii na świecie.  

22. Jest w niej 25 000 zawodowych żołnierzy i 65 000 rezerwistów. 

23. Dania ma 57 czołgów, 700 wozów opancerzonych, 85 samolotów odrzutowych i 33 helikoptery. 

24. Flota morska składa się z 90 okrętów. 

25. Na armię rocznie wydaje się ponad 4,4 miliardy dolarów.
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XIV. Z NAUKOWEGO PUNKTU 
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NA CZYM POLEGA ODKUPIENIE CZŁOWIEKA WEDŁUG JANA PAWŁA II

Człowiek,  szczyt  i  korona  stworzenia,  nosi  w  sobie  obraz  Trójjedynego  Boga.  Z  natury 

człowiek przedstawia się jako pewne podmiotowe dobro, które Stwórca wyposażył w rozum, wolną 

wolę i pragnienie poszukiwania prawdy.  A tym czasem nie kto inny, ale właśnie człowiek nie tylko  

popełnia zło i w nie popada, lecz staje się często jego siewcą i propagatorem, a wiec tym, który czyni  

zło sobie i innym 1.

Człowiek, który od początku swego istnienia obdarzony został przez Boga wolnością wybiera 

grzech. Ta niewola grzechu nie jest bezwzględna. Grzech spowodował osłabienie natury ludzkiej, które 

przejawia się w skłonności człowieka do grzechu oraz łatwości popełniania go2.

Sobór  Watykański  II  podkreśla,  że  tajemnica  człowieka  wyjaśnia  się  w  Tajemnicy  Słowa 

Wcielonego twierdząc przy tym, że Syn Boży zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem3. Papież Jan 

Paweł II, analizując boski wymiar tajemnicy Odkupienia w encyklice „Redemptor hominis”, podkreśla, 

że jedynie Jezus Chrystus - Syn Boga żywego, stał się naszym pojednaniem u Ojca4. Na szczególną 

uwagę zasługuje fakt, że Papież w celu ukazania dramaturgii odkupienia świata nazywa wstrząsającą 

tajemnicą miłości5.

1  L. Balter, Problem reinterpretacji skutków grzechu pierworodnego w człowieku, w: Zło w świecie, „Kolekcja Communio” 
nr 7, Poznań 1992, s. 247. 
2  Por. A. Dąbrowski, Naturalizm i pseudosupernaturalizm w nauce o grzechu pierworodnym, Kłobuck 2011, s. 24. 
3  Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, 22. 
4  Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 9.
5  Tamże. 
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Odkupienie,  jak  uczy  Jan  Paweł  II  stanowi  w  rzeczywistości  usprawiedliwienie  człowieka  w 

Jednorodzonym Synu Bożym. W Jezusie Chrystusie człowiek na nowo został wezwany do udziału w 

łasce i miłości Boga, od której oddalił się poprzez grzech. To odkupienie człowieka dokonało się na 

kalwaryjskim krzyżu, poprzez który Bóg Miłość przeszedł ze śmierci do życia. Dzięki odkupieńczej 

śmierci  Chrystusa  faktem  stało  się  to,  że  w  wydarzeniu  Odkupienia  zawarte  zostało  zbawienie 

wszystkich6.

Krzyż  Chrystusa jest  pełnym objawieniem miłości  Ojca względem każdego człowieka7.  Jan 

Paweł II uczy, że bez cierpienia i śmierci Chrystusa miłość Boga dla ludzi nie ukazałaby się w całej  

swojej głębi i wielkości8. W tej perspektywie, Krzyż na Kalwarii  stanowi klucz, którym Ojciec otwiera 

bezgraniczne  zdroje  swego  miłosierdzia  na  przybrane  dzieci.  Tym  samym  człowiek  wchodzi  w 

rzeczywistość zbawienia. Chrystus, jak podkreśla to Jan Paweł II: objawia w pełni człowieka samemu 

człowiekowi. To jest ów - jeśli tak wolno się wyrazić - ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek  

odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa9. Znamienne jest 

to,  że  Papież  mówiąc  o  ludzkim wymiarze odkupienia,  kieruje  swe spojrzenie  na  objawioną przez 

Chrystusa prawdę o człowieku.  Jan Paweł  II  prawdę tę  wyraźnie przeciwstawia  jakimś doraźnym,  

częściowym, czasem powierzchownym, a nawet pozornym kryteriom i miarom swojej wielkości10, jakie 

proponują współczesne koncepcje ideologiczne11. 

Papież uczy również,  że najpełniejsze objawienie prawdy o człowieku odkupionym ukazuje 

misterium paschalne. W treść celebrowanej liturgii wpisana jest prawda o niezwykłej godności każdego 

człowieka:  Jakąż  wartość  musi  mieć  w  oczach  Stwórcy  człowiek,  skoro  zasłużył  na  takiego  i  tak  

potężnego Odkupiciela12. To przejście Chrystusa przez krzyż objawia człowiekowi właściwą postawę w 

relacji  do Boga. Jest  to postawa synowskiego posłuszeństwa zanurzonego w miłości aż po granice 

oddania życia. Jedynie taką miłością można odpowiednio odpowiedzieć na miłość Boga. To dlatego 

Chrystus odsłania najgłębszą tajemnicę ludzkiej natury, ponieważ człowiek nie może żyć bez miłości i 

bez niej pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą13. 
6  Por. Jan Paweł II, redemptoris missio, 4. 
7  Por. Jan Paweł II, Redemptor hominis, 9.
8  Jan Paweł II, Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa, 275.
9  Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.
10  Tamże.
11  Por. M. A. Krąpiec, Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1974, 278-293..
12  Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.
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Jan Paweł II przypomina, że skutki odkupienia urzeczywistniają się dzięki osobowej więzi z 

Chrystusem14. Dlatego nalega aby człowiek  ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i  

grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z  

sobą samym, musi sobie „przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby  

siebie odnaleźć15.

Na szczególna uwagę zasługuje stwierdzenie Papieża, że odkupienie nie jest jakimś katalogiem 

łask,  wysłużonych  przez  Zbawiciela.  Papież  dokonuje  personifikacji  odkupienia  stwierdzając,  że 

Odkupienie ma jedno imię.  Nazywa się: Jezus Chrystus16. Odkupienie jest zatem propozycją, z którą 

Bóg wychodzi w stronę człowieka, a człowiek może ją przyjąć lub odrzucić.

13  Tamże.
14  Por. A. Dąbrowski, Naturalizm i pseudosupernaturalizm…, s. 26.
15  Jan Paweł II, Redemptor hominis, 10.
16  Tamże, 9.
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dr Artur Dąbrowski

nauczyciel religii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
 

GŁÓWNE KIERUNKI, KTÓRE WYTYCZY PAPIEŻ DLA KOŚCIOŁA 

W ADHORTACJI „EWANGELIUM GAUDIUM”

Pontyfikat  papieża  Franciszka  wprowadza  w  przestrzeń  Kościoła  radość  z  przeżywania 

indywidualnie  i  wspólnotowo  wiary.  Przyglądając  się  zagadnieniu  wiary,  w  kontekście  wskazań 

adhortacji  papieża  Franciszka  „Evangelii  Gaudium”,  odkrywamy  papieskie  pragnienie  zaniesienia 

Ewangelii każdemu człowiekowi. 

„Radość Ewangelii napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem”. Tymi 

słowami  rozpoczyna  się  adhortacja.  W  niniejszym  dokumencie  Papież  rozwija  nade  wszystko 

problematykę głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 

Ojciec Święty w niniejszym dokumencie odnosi się stale do Ojców Kościoła, teologów i pisarzy, w tym 

także  G.  Bernanosa.  Powołuje  się  również  na  dokumenty  swoich  poprzedników  na  Stolicy 

Apostolskiej.  Najczęściej,  bo  aż  13  razy,  przytacza  adhortację  apostolską  Pawła  VI  „Evangelii 

nuntiandi”, a także dokumenty poszczególnych episkopatów. Znawcy tematyki podkreślają, że papież 

Franciszek  nie  omieszkał  zawartego  w  tytule  adhortacji  łacińskiego  słowa:  „gaudium”  „radość”, 

przytoczyć w całym dokumencie aż 59 razy.

Motyw radości  przewija  się  w całej  treści  dokumentu  i  stanowi  jego zasadniczą  treść.  We 

wstępie,  Papież  wskazuje  na  zjawisko  smutku,  które  w obecnym świecie  zagraża  współczesnemu 

człowiekowi. W perspektywie tego smutku i braku nadziei Franciszek pisze mówi o odnawiającej się i 

udzielającej się innym radości ewangelizowania. Ojciec Święty daje szereg wskazówek dotyczących 

już nie tylko ewangelizacji, ale nowej ewangelizacji, w perspektywie współczesnego świata. Zaznacza 

przy tym jednak, że: nie jest rzeczą stosowną, żeby Papież zastępował lokalne episkopaty w rozeznaniu  

wszystkich problemów wyłaniających się na ich terytoriach. 

Papież zdecydował się zaproponować Ludowi Bożemu założenia, które pobudzą na nowo w 

całym  Kościele  nowy  etap  ewangelizacyjny.  Kierując  się  wskazaniami  soborowego  nauczania  z 

„Konstytucji dogmatycznej o Kościele” – „Lumen gentium” szeroko omówił poniższe kwestie:
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a) Reforma Kościoła wychodzącego na misję.

b) Pokusy pracujących w duszpasterstwie.

c) Kościół pojmowany jako całość ludu Bożego, który ewangelizuje.

d) Homilia i jej przygotowanie.

e) Społeczna integracja ubogich.

f) Pokój i dialog społeczny.

g) Duchowe motywacje zaangażowania misyjnego1.

Warto  zaznaczyć,  że  kluczowym  kierunkiem  wyznaczonym  przez  Papieża  w  omawianej 

adhortacji jest ewangeliczne przeobrażenie powyższych etapów ludzkiej egzystencji. Jest to propozycja 

przywrócenia Kościołowi jego pierwotnego zapału misyjnego, który cechował pierwszych chrześcijan. 

W ten sposób wspólnota Ludu Bożego ewangelizuje i jest ewangelizowana. Dlatego wskazuje drogę 

duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia, ażeby Kościół rozumiany jako wspólnota Ludu Bożego był 

nieustannie  w  notorycznym  stanie  misji.  Dlatego  Ojciec  Święty  wychodzi  z  propozycją  reformy 

struktur Kościelnych. Pragnie, by stały się one wszystkie bardziej misyjne. 

Kolejnym kierunkiem, do którego wezwany jest Kościół, jest wyjście ku innym, w celu dotarcia 

do ludzkich peryferii. W tym wychodzeniu Kościoła w kierunku współczesnego człowieka, jak uczy 

Ojciec Święty, nie chodzi o to, by biec do świata bez kierunku i bez sensu. Papież pragnie, by wszędzie  

były kościoły z otwartymi drzwiami. 

W  adhortacji  Papież  Franciszek  przestrzega  przed  zagrożeniami  wypływającymi  z 

wyznawanymi  przez  współczesne  społeczeństwa wartościami.  W tym kontekście  przestrzega  przed 

bałwochwalstwem pieniądza. W świetle wyzwań współczesnego świata, nie omieszkał zwrócić uwagi 

na pokusy ludzi  zaangażowanych w duszpasterstwo, wśród których neguje pesymizm czy uleganie 

trendom światowym. Dokument zachęca również, by dowartościować w misji i apostolstwie Kościoła 

rolę wiernych świeckich. 

1  Papież Franciszek, Evangelii Gaudium, 17, Kraków 2013, s 14.
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Adhortacja przypomina o tym, że centrum ewangelizacji ma być kerygmat. W przepowiadaniu 

kerygmatycznym  powinno  się  powracać  do  pierwszego,  a  co  za  tym  idzie  głównego  orędzia 

chrześcijaństwa, zawierającego się w przesłaniu:  Jezus Chrystus cię kocha, dał swoje życie, aby cię  

zbawić, a teraz jest żywy u twego boku codziennie, aby cię oświecić, umocnić i wyzwolić.

Nie ulega wątpliwości, że papież Franciszek zakotwiczony jest dogłębnie w spuściźnie papieży 

odnowy soborowej – Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz swego poprzednika Benedykta XVI.  

Ojciec Święty przekonuje, że nie tylko papież, biskupi i księża powołani są do niesienia światu światła 

Ewangelii.  Ten  obowiązek  spoczywa  na  wszystkich  członkach  Kościoła.  Taka  jest  eklezjologia 

adhortacji. „Evangelii gaudium” proponuje nam  spojrzeć na Kościół jako żywą wspólnotę wiary, która 

nie tyle zachwyca się samą sobą, co ewangelizuje, formuje i wychowuje ludzi poprzez czynną miłość  

opartą na prawdzie. 

W takiej wspólnocie, zarówno świeccy, jak i duchowni, mają do spełnienia stosowne do stanu 

zadania. Z adhortacji wyłania się również przesłanie, w którym, jak można wnioskować, Papież chce 

Kościoła który żyje autentyczną żywą wiarą, którą niesie światu. Nie chodzi tu o niesienie doktryny, 

ale osoby Jezusa Chrystusa. Papież w adhortacji pragnie Kościoła, który jest wspólnotą żywej wiary. 

Tak żyjący chrześcijanie będą w stanie zanieść współczesnemu człowiekowi kerygmat o Bogu, który 

jest Miłością.

Rozpoczęcie  ewangelizacji  Papież  proponuje  zacząć  od  rodziny  -  podstawowej  komórki 

społecznej. Ona jest miejscem, gdzie człowiek uczy się współżycia w różnorodności i przynależności do  

innych oraz gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę2. Niestety, w chwili obecnej, małżeństwo często 

uważa się za formę emocjonalnej nawiązki, którą można dekretować w jakikolwiek sposób i zmieniać 

w  zależności  od  indywidualnej  wrażliwości.  Taka  propozycja  wpływa  na  sposób  myślenia  i 

postępowania chrześcijan, powodując łatwość uciekania się do rozwodu lub faktycznej separacji. W 

tym kontekście Papież Franciszek nie omieszkał zwrócić uwagi duszpasterzy na możliwość udzielenia 

pomocy tym osobom, które znajdują się na peryferiach ewangelii. Nikt nie może się czuć wykluczony 

z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych chrześcijan oraz z troski Kościoła o ich zbawienie. 

Chodzi o zadanie sobie kluczowego pytania: w jaki sposób pomóc ludziom, żeby nie porzucili wiary i 

wychowywali swoje dzieci w pełni doświadczenia chrześcijańskiego?

2  Tamże, 66.

159



Papież pragnie, by wspólnoty kościelne stawały się miejscami słuchania, dialogu, pocieszenia i 

wspierania małżonków w ich wspólnej drodze i misji wychowawczej. W związku z tym, w postawę 

duszpasterską  wpisał  dialog,  jako podstawową formę komunikowania  między członkami  Kościoła. 

Papieska koncepcja żąda od duszpasterzy,  by rodziny zawsze znajdowały w ich postawie wsparcie 

autentycznych  ojców  i  przewodników  duchowych,  którzy  będą  je  chronili  przed  zagrożeniami 

negatywnych ideologii i pomagali stawać się silnymi Bogiem i Jego miłością.

Opcja na rzecz ubogich stanowi klucz do rozumienia adhortacji. Adhortacja papieża Franciszka wydaje 

się mieć wybitnie proroczy charakter, ponieważ wskazuje na społeczny wymiar ewangelizacji, która 

ma uobecniać Królestwo Boże w świecie. Ojciec Święty przypomina opcję Kościoła na rzecz ubogich. 

Krytykuje obecny system gospodarczy i wiarę w samoregulujące prawa rynku, które nie są w stanie 

stworzyć  większej  sprawiedliwości  i  uczestnictwa  społeczeństwa  w  życiu  gospodarczym.  Papież 

ubolewa,  że  obecnie,  w  celu  utrzymania  stylu  życia  wykluczającego  innych,  albo  żeby  móc  

entuzjazmować się tym egoistycznym ideałem, rozwinęła się globalizacja obojętności3.

Krytyka  duszpasterska  dosięgła  również  rozpowszechnioną  w  skali  globalnej  korupcję, 

egoistyczne  unikanie  płacenia  podatków oraz  żądzę  posiadania  władzy,  bezgranicznej  władzy nad 

ludźmi.  Papież  kocha  wszystkich,  bogatych  i  ubogich,  ale  w  imię  Chrystusa  ma  obowiązek  

przypominać,  że  bogaci  powinni  pomagać  ubogim,  szanować  ich  i  promować.  Wzywam  was  do  

bezinteresownej solidarności oraz do powrotu ekonomii i finansów do etyki sprzyjającej człowiekowi4.

Znane jest  powszechnie  stwierdzenie  Papieża:  Pragnę Kościoła  ubogiego dla  ubogich.  Oni  

mogą  nas  wiele  nauczyć.  Oprócz  uczestnictwa  w  sensus  fidei,  dzięki  własnym  cierpieniom  znają  

Chrystusa  cierpiącego.  Jest  rzeczą  konieczną,  abyśmy  wszyscy  pozwolili  się  przez  nich  

ewangelizować5. Kierunek,  który  w  tej  kwestii  wytycza  Papież  Kościołowi  w  adhortacji  sugeruje 

wyraźnie, że absolutnie nikt nie może poczuć się wyłączony z troski o ubogich i o sprawiedliwość 

społeczną.  Człowiek  ubogi  jest  nie  tylko  podmiotem  ewangelizacji  Kościoła,  ale  sam  jest  jego 

członkiem, który otrzymując miłość Chrystusa, poprzez nadzieję ewangelizuje innych.

3  Tamże, 54.
4  Tamże, 58.
5  Tamże, 198. 
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Wiele  uwagi  adhortacja  poświęca  sposobowi  komunikowania  orędzia  we  współczesnym 

świecie. Obecnie, przy szybkości komunikacji oraz interesownej selekcji treści przeprowadzanej przez 

media, głoszenie Ewangelii narażone jest bardziej niż kiedykolwiek na selekcję, która skupia się na 

drugorzędnych aspektach. Kierunek ewangelizacji w mediach powinien dążyć do wyeliminowania z 

ich obszaru wszelkich form zatrutego powietrza, jaki panuje w mediach. Treści adhortacji stanowi apel 

o położenie kresu kalumniom i dezinformacji istniejących w mediach. 

Papież  Franciszek  podnosi  głos  w  obronie  dzieci,  które  mają  się  urodzić.  Ubolewa  

nad  próbami  przedstawiania  podejmowanej  przez  Kościół  obrony  życia  nienarodzonych  jako  coś 

ideologicznego, obskuranckiego i konserwatywnego. A przecież obrona rodzącego się życia jest ściśle  

związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka. Zakłada ona przekonanie, że każda ludzka istota  

jest zawsze święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju6. Aborcja 

pozostanie zawsze dowodem na istnienie kultury odrzucenia, która pozostanie zawsze kulturą śmierci. 

Dlatego,  wszelki  gwałt  zadany  osobistej  godności  istoty  ludzkiej  wzywa  o  pomstę  przed  obliczem  

Bożym i jest Obrazą Stwórcy człowieka7 W tej materii Kościół nigdy nie zmieni swego stanowiska i  

zawsze będzie uważać będzie ją za przejaw dyskryminacji i eliminacji osób najsłabszych.

Wydaje się, że dopełnienie przesłania zawartego w adhortacji, stanowią słowa Papieża, że : woli 

On raczej Kościół poturbowany, poraniony i brudny, bo wyszedł na ulice, niż Kościół chory z powodu  

zamknięcia się i wygody z przywiązania do własnego bezpieczeństwa. Papieska wizja Kościoła zawarta 

w dokumencie wyprowadza nas ze stateczności, z jaką spotykamy się w duszpasterstwie. Chodzi o 

odejście  od  postawy oczekiwania  na  wiernych  w kościele  i  przeniesienia  w świat  konfrontacji  ze 

zlaicyzowanym światem, który jest zamknięty na ewangeliczne orędzie. Ta prawda przypomina nam, 

że  Kościół  z  natury  jest  misyjny.  Dlatego,  każdy  ochrzczony,  ponosi  odpowiedzialność  za 

ewangelizowanie swego środowiska. Uważam, że papieskie zawołanie:  „Spojrzał z miłosierdziem i 

wybrał”,  dokładnie  koreluje  z  treścią  „Evangelii  gaudium”  i  wpisuje  się  w  treść  i  kierunek 

ewangelizacyjnych działań członków Ludu Bożego.

7  Tamże.
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OGÓLNOPOLSKI KONGRES KATOLIKÓW „STOP ATEIZACJI”

WYKŁAD: Ateistyczna koncepcja człowieka 
dr Artur Dąbrowski Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej

Nasze rozważania nad koncepcją człowieka rozpoczniemy od zdefiniowania marksizmu. W tej 

materii podeprzemy się twierdzeniem, które w swej publikacji „Źródła i sens komunizmu rosyjskiego” 

wypracował Mikołaj Bierdiajew. Ten wybitny krytyk komunizmu zauważa, że marksizm jest nie tylko  

nauką i polityką, ale także wiarą, religią, w czym tkwi jego siła1. 

Autentyczna religia objawiona, którą stanowi chrześcijaństwo, jest dla  wyznawcy marksizmu 

wrogiem numer jeden. Marksista obietnicę chrześcijańskiej wieczności, interpretuje jako narkotyczną 

iluzję o urojonej boskiej rzeczywistości. Dlatego pragnie on uwolnić uzależnioną osobę od religii i 

wiary.  Bazując  na  tym,  co  mówi Marks,  stawia  konkretną  diagnozę:  religia  jest  opium dla  ludu2. 

Podkreśla przy tym, że należy umieć walczyć z religią, w tym zaś celu trzeba materialistycznie wyjaśnić  

źródła wiary i religii wśród mas3. Materialistyczne i antyreligijne credo omawia wiele zagadnień. Nade 

wszystko ateistycznie wyjaśnia tajemnicę człowieka.

Jeden z piewców ateizmu jakim był bez wątpienia Fryderyk Nietzsche, mówił wprost, że wiara 

wpajana przez chrystianizm przyczynia się do zwątpienia w człowieka4. W związku z tym, uznaje za 

słuszne wystosować postulat,  w którym domaga się wyrwania z ludzkich serc wiary,  która krępuje 

wolność człowieka. W tym kontekście ogłasza światu śmierć Boga5. 

1  N. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, tłum. H. Paprocki, Kęty 2005, s. 76.
2 Por. K. Marks, Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa., w: K. Marks, F. Engels: Dzieła, t. 1, Warszawa 1976, s. 
458.
3  W. I. Lenin, O stosunku partii robotniczej do religii, w: Marks. Engels. Marksizm, Warszawa 1949, s. 249.
4  Por. A. Dąbrowski, Źródła humanizmu ateistycznego, w. „Biuletyn Szkolny”, 7 (2009), Kłobuck 2009, s. 27.
5  Tamże.
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Jeżeli  Bóg umarł,  można powiedzieć  tylko  jedno:  niech żyje  Nadczłowiek!6.  W rozumieniu 

nietzscheańskim, tego Nadczłowieka należy uwolnić od wszelkich form gwałtu,  jakich od wieków 

dopuszcza się chrześcijaństwo na ludzkiej naturze7. W tych okolicznościach Nadczłowiek przedstawia 

się  jako  byt  celebrujący  własną  boskość  i  wielkość,  a  te  przymioty  należą  się  wyłącznie  Bogu  8  . 

Nadczłowiek detronizując Boga, zajmuje Jego miejsce. W oparciu o materializm stwarza człowieka, 

proklamuje własny mesjanizm, który pod szyldem poprawności politycznej, znosi z obszaru dyskusji 

społecznej  chrystianizm.  Korzystając  z  dorobku  materialistów  przyjmuje  za  pewnik  fakt,  

że  osobę ludzką, stanowić może jedynie sama materia9. W tej koncepcji człowieka nie ma już miejsca 

na rozumną duszę, która jest niczym innym, jak zasadą życia ożywiającą ciało10. Tym samym, człowiek 

nie stanowi już zwornika łączącego dwa kluczowe elementy materialne - ciało i niematerialną duszę, 

które konstytuują jego byt11. 

W  dzisiejszych  realiach,  ateistyczna  koncepcja  człowieka  wspierana  jest  silnie  przez 

postmodernistów. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio” zwraca uwagę na to, że niektóre nurty 

ponowoczesności  artykułują  wprost,  że:  epoka  pewników  minęła  bezpowrotnie,  a  człowiek  teraz  

powinien  nauczyć  się  żyć  w  sytuacji  całkowitego  braku  sensu,  pod  znakiem  tymczasowości  

i przemijalności12. 

Materializm  marksistowski  pozbawiając  człowieka  rozumnej  duszy,  rzuca  go  w  objęcia 

postmodernizmu i każe mu żyć w poczuciu utraty sensu życia. To sprawia, że człowiek nie możne już 

być określany za Boecjuszem indywidualną substancją natury rozumnej 13. Tę nieufność wobec rozumu 

podchwytuje wypływająca z ateizmu ideologia gender, która postuluje, że płeć jest w rzeczywistości 

kwestią umowną, którą determinuje kultura14. Zaprzecza się temu, że człowiek bytuje w dwóch płciach, 

jako mężczyzna i kobieta. Jest on czymś w rodzaju plastycznego materiału, który można modelować, 

tworząc z niego przeróżne formy materialistycznego bytu. 
7  Por. H de Lubac, Dramat humanizmu ateistycznego, tłum, A. Ziernicki, Kraków 2002, s. 70
8  Por. A. Dąbrowski, Źródła humanizmu ateistycznego, s. 27.
9 Tamże.
10  Por. J. Szpiler, Warszawa 
11  Por. A. Dąbrowski, Źródła humanizmu ateistycznego, s. 27.
12  Por. Cz. Bartnik, Osoba i historia, Lublin 2001, s. 315-326.
13  Por. Jan Paweł II, Fides et ratio, 91, Warszawa 2007, s. 122.
14   Boecjusz,  O pocieszeniu filozofii, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2005, s. 172.[2] Por. G. Kuby,  Rewolucja 
genderowa. Nowa ideologia seksualności, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007, s. 55-98.
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W tych okolicznościach, zarówno kobiecość, jak i męskość, przedstawiają się jako składniki, które nie 

mogą posiadać stałego zakotwiczenia w ludzkiej  naturze15.  Zgodnie z założeniami gender człowiek 

który  nie  rodzi  się  mężczyzną  lub  kobietą,  może  przyjąć  jedynie  w społeczeństwie  jakąś  rolę  do 

odegrania. Sam fakt, że ktoś podejmuje się w społeczeństwie odegrania roli kobiety lub mężczyzny, 

wynika z założenia, że osobnik taki poddał się presji społecznej, kulturowej lub religijnej16.

Neomarksistowska,  ateistyczna  ideologia  gender  dąży  do  stworzenia  nowego  człowieka, 

którego pobudza  do  istnienia  jedynie  instynkt  płciowy,  który nie  koniecznie  tak  jak  w przypadku 

zwierząt  przedłuża  gatunek.  Ten  człowiek  może  zrezygnować  z  płodności,  a  naturalny  przyrost 

ludzkości  poddać  ścisłej  kontroli.  Niemniej  jednak,  w razie  nieplanowanej  ciąży może pozbyć  się 

materiału plastycznego (człowieka), który w przyszłości nie wybierze sobie płci. W tym kontekście 

można uznać, że gender, jest jeszcze gorszy niż bolszewizm17. 

Nadeszła  już  pora,  by chrześcijanie  uświadomili  sobie  kluczową prawdę,  że  dopóki  istnieć  będzie  

wiara w Boga dopóty będzie istniał ateizm w różnych przejawach i odmianach18. Ateistyczna koncepcja 

osoby ludzkiej w wydaniu postmarksistowsko - postmodernistyczno - genderowym, wprowadza już za 

życia  człowieka  w  przestrzeń  piekła  na  ziemi,  przekonując  ludzkość  słowami  

z „Boskiej komedii”: rzućcie nadzieję, wy co tu wchodzicie!19. 

 

 

 

 
15   Por. M. Wyrostkiewicz,  Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, w: „Wychowawca” 5 (244), Kraków 
2013, s. 6.
16  Por. A. Szafulski, Ideologia gender i płynące z niej zagrożenia, w: „Teologia i moralność”, Warszawa 2008, s. 170.  
17  D. Oko, Gender ideologia totalitarna, w: „Niedziela”, 24.16.06.2013, s. 42.
18  Cz. Bartnik, Bóg i ateizm, Lublin 2002, s. 200.
19  D. Alighieri, Boska komedia III, 7, tłum. A. Świderska, Kęty 2003, s. 29.
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mgr Małgorzata Rokosa
nauczyciel języka polskiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

PRZEDWIOŚNIE A INNE POWIEŚCI POLITYCZNE LAT DWUDZIESTYCH 
I POCZĄTKU NASTĘPNEJ DEKADY

Rozkwit powieści politycznej przypadł na lata 1923 - 1926. Był to okres nacechowany wysoką 

temperaturą życia politycznego w Polsce, okres stałej walki o władzę, gwałtownej aktywizacji partii 

politycznych, nieustannych zmian gabinetów, koalicji, zjednoczeń i rozłamów. Jednocześnie był to czas 

gwałtownych  spięć  wewnętrznych,  spowodowany  zabójstwem  prezydenta  Narutowicza,  strajkiem 

generalnym i wypadkami krakowskimi w 1923 roku. W tych latach doszło również do poważnych 

wstrząsów gospodarczych, wzrastała inflacja, ciągle wisiały w powietrzu zamachy stanu, z których 

jeden zrealizował się naprawdę i okres ten definitywnie zakończył. Te lata polskiego parlamentaryzmu, 

demokracji,  chaosu, zamknięte przewrotem majowym w 1926 roku stały się podatnym gruntem dla 

rozwoju powieści politycznej.

Prozaicy dwudziestolecia unikali postawy tyrtejskiej zarówno wobec problematyki wojennej, 

jak i politycznej. Obca im była wzniosła i  patetyczna tonacja, mieli  świadomość,  że rola literatury 

polega tu na krytyce, nie na aprobacie. Tę postawę daje się odczytać z wszystkich głównych utworów 

tworzących nową prozę polityczną w odrodzonej Polsce. Do takich dzieł zaliczyć wypada:  Generała 

Barcza (1923) Juliusza Kadena-Bandrowskiego,  Romans Teresy Hennert (1924) Zofii  Nałkowskiej, 

Przedwiośnie (1925) Stefana Żeromskiego i Pokolenie Marka Świdy (1925) Andrzeja Struga. Spośród 

utworów niższego lotu warto wymienić Dom w śródmieściu (1924) Piotra Choynowskiego; powieść ta 

relacjonuje warszawskie nastroje po odzyskaniu niepodległości i wobec klęsk i zwycięstw kampanii 

1919 - 1920.

Najbardziej odrębną pozycję wśród powieści politycznych dwudziestolecia międzywojennego 

zajmuje Generał Barcz, drukowany w odcinkach na łamach „Kuriera Polskiego” w 1922 roku. Dzieło 

Kadena  ma  charakter  kroniki  literackiej,  rejestrującej  wypadki  polityczne,  dziejące  się  na  progu 

niepodległości, w okresie od października 1918 do jesieni 1919. Ukazuje rozpad państw centralnych, 

rozbrajanie  okupantów,  tworzenie  się  organów  administracji  państwowej,  wojnę  na  wschodzie  i 

rywalizację  o  władzę  między  endecję  a  tak  zwanym  obozem  belwederskim  Piłsudskiego.  Autor 
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szczególną uwagę zwrócił  tu  na mechanizm kształtowania się  władzy w wyzwolonej  ojczyźnie,  na 

trudne  narodziny  polskiej  państwowości  w  kraju,  który  był  tej  państwowości  od  półtora  wieku 

pozbawiony.  Ukazał  ścieranie  się  różnych  sił,  ambicji  osobistych,  partyjnych  i  społecznych,  grę 

kompromisów  i  układów,  mieszając  przy  tym  rzeczywistość  powieściowej  fikcji  z  wydarzeniami 

historycznymi  i  autentycznymi  ludźmi.  Powieść  tak  mocno  tkwiła  w  realiach  ówczesnego  życia 

politycznego,  że  uważano  ją  za  książkę  z  kluczem  personalnym.  We  współczesnym  odbiorze 

czytelniczym widziano w Barczu - Piłsudskiego, jego główny antagonista Krywult miał coś z Józefa 

Dowbora-Muśnickiego i Józefa Hallera, major Pyć, doradca bohatera, z Adama Koca, a pisarz Rasiński 

z  samego  Kadena.  Publikacja  Generała  Barcza pierwszej  powieści  o  II  Rzeczypospolitej,  a 

jednocześnie pierwszej polskiej powieści politycznej, wywołała wiele dyskusji i polemik oraz ataków 

na  osobę  pisarza.  Już  wówczas  niektórzy  odczytywali  ten  utwór  jako  skandalizujący  pamflet 

rozczarowanego legionisty skierowany przeciw piłsudczyźnie, ponieważ tak wiele w nim demaskacji, 

satyry, a nawet goryczy. Kaden nie idealizował tu wodza, Barcza, chciał jednak ukazać jego wielkość, a 

nawet heroizm w zmaganiach o władzę. Nie ukrywał, że nieraz wymagało to stosowania drastycznych 

środków,  brutalnego łamania  sprawiedliwości,  deptania  dawnych  ideałów.  Na tym właśnie  polegał 

dramat  Barcza  -  człowieka  o  potężnej  indywidualności,  o  wybujałym  instynkcie  państwowym; 

człowieka  który  aby  rządzić,  aby  zbudować  zręby  „silnej  władzy”,  „uprzątnąć  śmietnik”,  musiał 

stworzyć własny aparat do brania „za pysk” narodu. Gdyż „odzyskany śmietnik”, czyli niepodległość, 

cuchnął  odorem zawiści,  egoizmu,  sprzecznych wielointeresów, wygórowanych ambicji,  wyzysku i 

lekkomyślności. Tak skomentował tę bolesną rzeczywistość generał Dąbrowa - jeden z ludzi Barcza: 

„Strzelamy  już  do  służby  rolnej  ...  sądzisz,  że  Barcz  tego  nie  wie?  ... 
Wmiastach strzelamy do bezrobotnych - sądzisz, że Barcz tego nie wie?” 

Ostatecznie  zwyciężył  Barcz,  ale  jego  zwycięstwo  jest  okupione  samotnością  i  pustką,  gorzką 

„radością  z  odzyskanego  śmietnika”.  W tej  ostatniej,  ironicznej  formule  kryje  się  gorycz  samego 

pisarza, który stwierdził, że sam fakt odzyskania przez Polskę niepodległości nie rozwiązał żadnego z 

zasadniczych problemów politycznych i społecznych, że frakcyjne, osobiste interesy i walki między 

przywódcami pogrążyły kraj w chaosie i biedzie. Szokiem dla ówczesnych czytelników była stylistyka 

powieści Kadena: dosadność, ostrość, potoczność słownictwa, która szła w parze z nieznanym w naszej 

prozie  połączeniem naturalizmu z  chwytami  ekspresjonistycznymi,  z  techniką  niemalże  filmowego 

montażu poszczególnych scen i obrazów. Szokował także sposób prowadzenia dialogów, w których 

podteksty  są  ważniejsze  od  wypowiedzianych  słów.  Oto  na  przykład  fragment  rozmowy  między 
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Barczem a Rasińskim:

„- Właśnie!... I to ja tobie, generale, my wszyscy porządni ludzie, żołnierze!! 
Zawsze wyrzucać będziemy!!...  Kamień śmiertelnej obrazy!... Gorsze niż najcięższe 
straty i najstraszniejsza jatka... Bo my nie chcemy żyć w śmietniku!!... Mogę zdychać 
bluzgając  krwią na pudełko zaśmierdłych sardynek -  ale  żyć  w tym śmietniku  nie 
będę!!  Bo  jeżeli  to ma  zostać  śmietnikiem!?!...  W  którym  choćby  dla 
najpraktyczniejszych celów - gra się sumieniem, honorem człowieka!?! ... Ja wiem ... 
Nie ma ceny, której nie warto wyłożyć za prawdę ...”

Szczególne cechy językowe tego dialogu w dużej  mierze tłumaczy sytuacja -  jest  to  bowiem spór 

bardzo emocjonalny, Rasiński wykrzykuje swoje racje jakby „przyciśnięty do muru”, postawiony w 

skrajnej sytuacji.  Generał Barcz i dalsza twórczość Kadena pozwalają wyraźnie dostrzec wewnętrzną 

dwoistość  postawy  twórczej  pisarza,  jego  szamotanie  się  między  narastającym  krytycyzmem  w 

stosunku  do  polskiej  rzeczywistości  a  kultem  „komendanta”,  między  wiernością  wobec  dawnych 

kombatancko-legionowych  ideałów a  kruszeniem się  tych  haseł  w nieznającej  żadnych  skrupułów 

walce o zdobycie i utrwalenie władzy.

Świadectwem tych sprzeczności w postawie Kadena jest obszerny cykl powieściowy, którego 

pierwszą  część  stanowią  dwutomowe  Czarne  skrzydła;  tom  I  zatytułowany  -  Lenora.  Romans  i  

powieść, t. II - Tadeusz. Romans i powieść. Pierwsza wersja książki ukazała się w odcinkach na łamach 

warszawskiego tygodnika „Świat” w roku 1925-1926, jeszcze przed zamachem majowym Piłsudskiego 

i miała w zamyśle autorskim przyczynić się do skompromitowania w opinii społecznej rządzących 

przed przewrotem ugrupowań politycznych. Trzy lata później ukazała się książkowa wersja Czarnych 

skrzydeł (1928-1929),  gruntownie  przez  Kadena  przerobiona  i  rozszerzona.  W  tym  późniejszym 

kształcie powieść nabrała ostrzejszej wymowy społecznej, ale nadal była wymierzona w opozycję i 

miała wspomagać walkę Piłsudskiego z sejmem. Na czoło wybił się w niej wątek robotniczej krzywdy, 

kapitalistycznego wyzysku, zdrady pracowniczych leaderów socjalistycznych, ciemnych machinacji i 

matactw różnych polityków burżuazyjnych. Punktem wyjścia jest fakt katastrofy górniczej w kopalni 

„Reden”,  należącej  do  kapitału  francuskiego.  Świat  wielkiego  kapitału  reprezentuje  tu 

międzynarodowy aferzysta, Francuz, Coeur - jednocześnie zarządca kopalni z ramienia właścicieli i 

akcjonariuszy.  Świat  robotniczy  zaś  reprezentują  działacze  partyjni  PPS  i  KPP -  Drążek,  Koza, 

komunista Duś i poseł Tadeusz Mieniewski przybyły z Warszawy. Przedmiotem ich licznych zabiegów 

są ludzie  pracy wyzyskiwani  przez międzynarodowy kapitał,  niezbyt  przy tym skutecznie bronieni 

przez  swych  przedstawicieli,  wśród  których  nie  brak  cynicznych  demagogów  i  karierowiczów. 
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Tytułowych  bohaterów:  Lenorę  -  dziewczynę  pochodzenia  robotniczego  -  i  Tadeusza  - 

przypominającego  nieco  postać  Cezarego  Baryki  z  Przedwiośnia Żeromskiego,  byłego  legionisty 

szukającego własnej drogi w pracy dla kraju i ludzi - łączy romans. Tadeusz utracił Lenorę w rezultacie 

krótkotrwałej  rewolty robotniczej, wywołanej w Osadzie Górniczej  wskutek zbrodniczego sabotażu 

Coeura, i rozczarowany otoczeniem podjął pracę w kopalni jako zwykły robotnik. Powieść  Czarne 

skrzydła ukazuje atmosferę świata nędzy, wyzysku, zdrady przywódców robotniczych; w podtekstach i 

aluzjach  odwołuje  się  do autentycznych  postaci,  toteż  wywołała  skandal  i  liczne  polemiki.  Kaden 

opisał  tu  modelową  katastrofę  w  kopalni,  ukazując  ją  na  szerokim  tle  stosunków  panujących  w 

Zagłębiu  i  główne  oskarżenie  skierował  przeciw  reprezentantom  obcego  kapitału,  nie  oszczędził 

również polskiej administracji; utwór ten stanowi ponadto ostrą satyrę wymierzoną przeciw miejscowej 

PPS.  Z  sympatią  ukazał  natomiast  przedstawiciela  komunistów:  młodego  robotnika  Jana  Dusia, 

ginącego bohatersko w czasie  pożaru kopalni.  Ów Duś jest  też  głównym przeciwnikiem ideowym 

bohatera  powieści,  Tadeusza  Mieniewskiego.  Autor  Czarnych skrzydeł podjął  tu  -  częsty w prozie 

politycznej  poprzedniego  okresu  -  motyw  sporu  między  patriotą  a  komunistą,  obecny  również  w 

Przedwiośniu między Baryką a Lulkiem. Tak krytycznego, pesymistycznego, wręcz czarnego obrazu 

stosunków gospodarczych, politycznych i moralnych panujących w Zagłębiu Dąbrowskim nie nakreślił 

dotąd nikt w Polsce. Było to tym bardziej szokujące, że obraz ten wyszedł spod pióra piłsudczyka. 

Książka  ta  jeszcze  bardziej  wstrząsa,  przypominając  ów  zły  czas,  kiedy  nad  Zagłębiem i  Polską 

rozpinały się „czarne skrzydła” obcego kapitału.

Ideową i artystyczną kontynuacją Czarnych skrzydeł jest trzecia z wielkich satyr politycznych 

Kadena, trzytomowa powieść Mateusz Bigda (1933). Także i ona, jak jej poprzedniczka, związana była 

tematycznie  z  przedmajowymi  latami  polskiego  parlamentaryzmu:  stanowiła  literacką  transpozycję 

tzw.  paktu  lanckorońskiego  (1923),  zawartego  między  „Piastem”  i  endecją,  oraz  przesilenia 

gabinetowego, w którego efekcie stronnictwa te doszły do władzy, a premierem został Wincenty Witos.  

Tak więc tym razem autor  Generała Barcza zajął się polityką chłopską. Jak zwykle u tego pisarza, 

powieść była przesycona współczesnością, pełna postaci o niesamowitej sile wyrazu i sytuacji jakby 

żywcem wziętych z  ówczesnej  rzeczywistości,  tyle  że poddanych pisarskiej  deformacji.  Niektórzy, 

usiłując  rozszyfrować  te  aluzje  i  dobrać  klucz  personalny  do  powieści,  identyfikowali  Bigdę  z 

Witosem,  leadera  Mieniewskiego  z  Daszyńskim,  Ciaracha  z  Ratajem,  Cynwajsa  z  Diamandem, 

arystokratę Lachowskiego z Maurycym Zamoyskim. Z punktu widzenia politycznego Mateusz Bigda 

był,  niezwykle  ostrym,  pamfletem na prawicowy odłam ruchu ludowego,  ale  także na cały polski 
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przedmajowy parlamentaryzm.

Generał  Barcz,  Czarne  skrzydła,  Mateusz  Bigda to  trzy  wielkie  satyry  polityczne, 

które wywołały burzę wśród prawicy i lewicy, ponieważ ich autor kompromitował metody działania 

sanacji,  endecja  ciskała  w  niego  gromy  pomawiając  go  o  komunizm,  ludowcy  uważali  go  za 

paszkwilanta, koła rewolucyjne widziały w nim przede wszystkim przeciwnika ideowego. J. Kaden-

Bandrowski  patrzył  na  ten  świat  okiem  satyryka  i  ukazał  go  w  monstrualnym  wykrzywieniu, 

posługując  się  następującymi  zabiegami  ekspresjonistycznymi:  brutalizacja  opisu,  spęczniały  od 

metafor  barokowy  styl,  gwałtowny  tok  zdań,  dążenie  do  zdeformowania,  skarykaturowania, 

wyolbrzymienia i przejaskrawienia rzeczywistości. Postacie prawie wszystkich jego bohaterów, może z 

wyjątkiem Tadeusza Mieniewskiego, Lenory i paru robotników, są odczłowieczone, zdemonizowane, 

to nie ludzie, lecz bestie chodzące po Polsce - dżungli. Dziś współcześni badacze literatury uważają 

powieści Kadena za cenny dokument literacki ówczesnej rzeczywistości polskiej, jej politycznych i 

społecznych problemów. Autor wstępu do powojennego wydania całego cyklu Czarnych skrzydeł, Jan 

Zbigniew Słojewski, pisał:

„Pięciotomowy  traktat  Juliusza  Kadena-Bandrowskiego  o  państwie  jest 
syntezą  Polski,  która  skończyła  się  definitywnie,  za  którą  we wrześniu  1939 roku 
zatrzasnęły się drzwi historii na zawsze. Traktat ten jest manifestacją negacji niemal 
totalnej; nikt w literaturze polskiej nie pisał o polskiej państwowości przedwojennej z 
taką odrazą, mało kto usiłował ją zdemaskować tak gruntownie”.

Ta pentalogia jawi się jako demaskacja Polski sprzed września 1939 roku, jako ostra i celna karykatura 

państwa i sfer nim rządzących.

W powieści  politycznej  lat  1923-1925 wyraźnie  zaznaczyły się  różnice  między poetykami 

poszczególnych  pisarzy,  o  zjawisku  tym świadczy  dzieło  z  grupy tej  chronologicznie  następne,  a 

mianowicie  Romans  Teresy  Hennert (1924)  Zofii  Nałkowskiej.  Utwór  ten  jest  już  osadzony  w 

konkretnej  rzeczywistości,  bo  w  pierwszych  latach  polskiej  niepodległości  i  reprezentuje  dążenie 

przeciwstawne, aniżeli wcześniej  omówione powieści, ponieważ zwraca się ku klasycznej prostocie 

wypowiedzi,  zainspirowanej  między  innymi  literaturą  francuską.  Czas  i  diagnoza  społeczna  łączą 

powieść  Nałkowskiej  z  takimi  dziełami,  jak:  Pokolenie  Marka Świdy A.  Struga  czy  Przedwiośnie 

Żeromskiego.  W odróżnieniu od  Generała Barcza,  a  podobnie  do powieści  Żeromskiego i  Struga, 

Romans Teresy Hennert jest w większym stopniu powieścią ideowo-społeczną niż w ścisłym znaczeniu 

polityczną. W centrum jej zainteresowania znajdują się, bowiem, nie mechanizmy walki o władzę, lecz 
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społeczne  konsekwencje  istnienia  takiej  a  nie  innej  władzy.  Autorka  dała  w swym utworze  trafną 

charakterystykę  sfer  rządzących  w  Polsce  po  odzyskaniu  niepodległości,  pokazała  nieuczciwość  i 

karierowiczostwo ludzi wykorzystujących władzę polityczną w celu powiększania swojego majątku. 

Rozwarstwienie społeczne po I wojnie światowej spowodowało przesunięcie się szczebli hierarchii we 

władzy państwowej. Upadłe ziemiaństwo przeszło w służbę monopolistycznego kapitału wyniesionych 

na  szczyty  koniunktury  fabrykantów,  przemysłowców,  bankierów.  Bohaterowie  wojny,  czyli 

„bezrobotni”  po  wojnie  oficerowie,  zapełniali  urzędy  w  aparacie  administracyjno-gospodarczym, 

ostrzyli sobie apetyty na fotele ministerialne, czekali na swoją godzinę, a w międzyczasie organizowali 

sobie grunt i zaplecze w koligacjach z wielką finansjerą; ponadto w tej kaście ujawniły się skłonności 

faszystowskie.  Na  rzecz  przyszłego  faszyzmu  pracowali  zdemoralizowani  intelektualiści,  uczeni, 

profesorowie,  ideolodzy  „pełni  życia”,  życia  takiego,  jakie  jest  pod  ręką.  Z  kolei,  inteligenccy 

radykałowie, rewolucjoniści, oderwani od mas ludowych, narkotyzowali się fikcjami, anarchistyczną 

utopią.  Ci  ludzie  tworzyli  sfery  rządzące  w  ówczesnej  Polsce,  sfery  hermetycznie  zamknięte  i 

całkowicie oderwane od reszty społeczeństwa, niekontaktujące się z dołami społecznymi. Nałkowska 

nie przedstawiła w swej powieści proletariatu, nie zdołała również przedstawić toczącej się wówczas 

walki klasowej. Jeden z bohaterów - młody Laterna - przedstawiciel ideologii rewolucyjnej, w istocie 

niezwiązany  z  proletariatem,  raczej  typ  drobnomieszczańskiego  anarchisty,  skierował  do  tych 

współrządzących w odrodzonej Polsce elit - zwłaszcza wojska - następujące słowa:

„Wasz trud był próżny, bo nie zmieniło się nic: więzienia są przepełnione, a na 
ulicach rozpędza się bezrobotnych kolbami. Oto jak wygląda wasza Polska. (...) Wam 
szło  tylko  o  niepodległość.  Rewolucja  socjalna  była  tylko  pokrywką  zwykłego 
powstania narodowego. To był fałsz i ten fałsz się zemścił. (...) I dlatego wy wszyscy 
jesteście bankrutami, dożywszy tej chwili, gdy urzeczywistnił się wasz sen”.

Nałkowska  ukazała  tu  grę  brudnych  interesów i  pasożytnictwa  na  społecznym organizmie  młodej 

państwowości,  która spowodowała,  iż  przyszłość ustroju rysowała się  posępnie i  beznadziejnie.  W 

Romansie Teresy Hennert, podobnie jak w Przedwiośniu i Pokoleniu Marka Świdy, obecny jest wątek 

romansowy, opowiadający o fatalnej miłości pięknej pani Teresy, żony ministerialnego dygnitarza, i 

pułkownika  Omskiego,  byłego  legionisty  zasłużonego  i  ustosunkowanego  w  obozie  piłsudczyzny. 

Zabija on swoją ukochaną z zazdrości, nie o męża jednak, ale o dawnego kochanka. Ponadto należy 

zwrócić uwagę na to, iż powieści Struga i Żeromskiego kreują wyrazistego bohatera i opowiadają o 

zetknięciu  się  jego szlachetnych  marzeń  o  wolnej  Polsce  z  prozaiczną  rzeczywistością.  Natomiast 

Nałkowska posługuje się całą galerią  postaci,  nie skupia uwagi  na jednej  z nich,  lecz na pewnym 
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środowisku. Są to sfery wojskowe oraz towarzystwo skupione wokół niejakiego Hennerta,  „prawie 

wiceministra”, postaci niejasnej, ale wpływowej. Narrator przenosi uwagę z postaci na postać, dzieje 

niektórych bohaterów opowiada także wstecz, na przykład Teresy. Na scenie powieściowej to pojawiają 

się, to znikają różne osoby: mężczyźni o niespełnionych ambicjach sekretarki w biurze Hennerta i ich 

adoratorzy,  zdradzane  żony i  zapijaczeni  mężowie.  Wreszcie  z  różnych  wątków wyłania  się  afera 

szpiegowska  i  finansowa,  w  której  uczestniczą  dawni  bohaterowie  wojenni.  Autorka  tej  powieści 

ukazała  moralną  degrengoladę  „dobrego  towarzystwa”,  demoralizację  armii  w  okresie  pokoju, 

chorobliwe ambicje mężczyzn zestawione z ograniczeniem bądź cynizmem kobiet. Postać Bini, żony, 

która usprawiedliwia cynizm męża, jednego z aferzystów, porucznika Gondziłła, to jedna z niewielu 

postaci  moralnie  „czystych”,  choć  zarazem to  przykład  ograniczenia  umysłowego  i  bezsensownej 

dobroci. Binia przystaje na swą podległość i drży, aby nie wydać się, że wie o romansie męża, gdyż w 

ten sposób - w swoim mniemaniu - czyni jego winę nieświadomą i ocala dawny obraz wojennego 

bohatera walki za ojczyznę.  Romans Teresy Hennert powieść niegdyś współczesna, dziś jest ważnym 

dokumentem swoich czasów, obok Przedwiośnia i  Generała Barcza uważa się ją za najodważniejszą 

próbę oceny stosunków polityczno-społecznych w pierwszych latach Polski niepodległej.

Romans Teresy Hennert stanowił jedną z zapowiedzi najwybitniejszej powieści z kręgu prozy 

politycznej, mianowicie  Przedwiośnia (1924) Stefana Żeromskiego. Autor  Wiatru od morza był tym 

pisarzem, który - całą swoją dotychczasową twórczością zyskał sobie największe prawo do pytania o 

sprawiedliwość  społeczną.  w  odrodzonej  ojczyźnie.  Jego  reakcja  na  nową  rzeczywistość 

uwarunkowana była elementami społecznej utopii i narodowego mesjanizmu, jakie pojawiły się w jego 

utworach, jak również głęboko patriotycznym (czego brak było Nałkowskiej) i głęboko społecznym 

(czego brak było Kadenowi) charakterem wszystkich jego dzieł. Dlatego też najboleśniej przeżył, a 

także najsugestywniej ukazał,  dysproporcję między ideałem a jego realizacją, między marzeniem o 

dostatniej i szczęśliwej egzystencji wszystkich obywateli a rzeczywistością pełną społecznych krzywd i 

politycznych walk, między wizją szklanych domów a rzeczywistością odrapanych ruder. Wewnętrzne 

napięcia  i  konflikty  odrodzonego  państwa  zostały  w  Przedwiośniu uwypuklone  dzięki  umiejętnie 

zastosowanemu efektowi obcości. Zabieg ten polega na tym, że bohater powieści - Cezary Baryka - 

młody człowiek, którego oczami czytelnik ogląda Polskę lat tuż powojennych, nigdy dotychczas Polski 

nie  widział.  Swoje  wrażenia  konfrontuje  on,  po  pierwsze  -  z  romantyczną  legendą  o  nieznanej 

ojczyźnie,  po  drugie  -  z  doświadczeniami  i  przeświadczeniami  wyniesionymi  z  rewolucji  i  wojny 

domowej w Rosji. Ów przybysz wrzucony nagle w świat egzotycznej dla niego polskości, stoi z jednej 
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strony - między patriotyzmem i ideologią powolnej, aczkolwiek konstruktywnej pracy, a komunizmem 

i  ideologią przewrotu społecznego -  ze strony drugiej.  W zakończeniu powieści,  w sławnej  scenie 

pochodu na Belweder, Cezary Baryka dokonuje wyboru: opowiada się za rewolucją. Nie znaczy to 

jednak, by wybór ten zyskał aprobatę autora, świadczy o tym nie tylko autokomentarz Żeromskiego, 

lecz  przede  wszystkim wymowa  całego  dzieła,  której  bliższe  były  zapewne  słowa  wewnętrznego 

dajmoniona, mówiące, „iż ta droga prowadzi nigdzie...”. W owym nowoczesnym moralitecie, jakim 

jest  Przedwiośnie walka  toczy się  nie  tylko  między dwiema ideologiami.  Toczy się  także  między 

pokusą korzystania z urody życia, reprezentowanej przez uroki wiejskiej sielanki, jak również przez na 

nic  niezważające  szaleństwo  miłosne,  a  ideałem  społecznej  służby  w  obronie  skrzywdzonych  i 

poniżonych. Żeromski należał do grona nielicznych pisarzy w literaturze polskiej, którzy urodę życia 

przedstawiać  naprawdę  umieli  -  stąd  niezawodny  dramatyzm  jego  utworów,  a  między  nimi  i 

Przedwiośnia.

Liczne podobieństwa łączą z ostatnim z wielkich dzieł Żeromskiego powieść Andrzeja Struga 

pt. Pokolenie Marka Świdy (1925). Obydwa te utwory zaliczyć można do gatunku Entwicklungsroman, 

czyli do tzw. „powieści rozwojowej”, przedstawiającej kształtowanie się osobowości bohatera. Postacie 

pierwszoplanowe  tych  dzieł,  a  więc  Cezary  Baryka  i  Marek  Świda,  są  dzielnymi  żołnierzami  i  

obrońcami  ojczyzny,  podróżnikami  z  konieczności,  wreszcie  namiętnymi  kochankami.  Przede 

wszystkim, jednak, obydwaj są ludźmi, którzy uważnie i krytycznie przypatrując się rzeczywistości 

niepodległego państwa, przeżywają rozczarowanie,  uświadamiają sobie,  że w latach walki o wolną 

Polskę byli tylko idealistami. Są przerażeni niedołęstwem młodego parlamentaryzmu w stolicy, mierzi 

ich rozpasane środowisko aferzystów. W tej sytuacji szukają dla siebie właściwej roli i właściwego 

sposobu  postępowania  -  Baryka  wybiera  rewolucję,  Świda  literaturę,  może  dlatego,  że  przeżycia 

wojenne  oddziałały  na  niego  traumatycznie  i  obezwładniająco,  w  przeciwieństwie  do  ludzi  typu 

Omskiego, Baryki. Bohater Struga jako pisarz planuje wielką powieść o Polsce, oto jego zamiar:

„Wyczarować utajone, w żywych ludziach wykazać jak na dłoni to, co poza 
wrzawą, za pyłem powszedniego dnia jest naszą istotą i prawdą. Uczcić cud dziejowy i 
uwiecznić  go  w  sercach  pokoleń,  opowiedzieć  ludziom  baśń  nieznaną  o  tym,  co 
przeżywaliśmy w te  lata  dzień  po  dniu,  w niepokoju,  w zamęcie,  w obłąkaniu,  w 
momentach nieprzebranej radości i w godzinach straszliwej rozpaczy”.

W tym  niewielkim fragmencie  monologu  wewnętrznego  Marka  widać  oddziaływanie  na  bohatera 

światopoglądu modernistycznego, ponieważ obecny jest w jego sposobie myślenia podział: na utajoną 

istotę bytu narodowego i miałką powszechność, będącą jedynie jej zgrzebną pokrywą. Marek Świda 
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wierzy bowiem w pewną esencję  nieskażoną codziennością.  Planowana powieść wciąż  jednak nie 

może się  wykrystalizować,  przybrać  konkretnego kształtu,  a  przeszkodą jest  właśnie  karykaturalna 

rzeczywistość.  Tadeusz  Gałecki  w  losach  swego  bohatera  przedstawił  genealogię  pokolenia 

legionowego,  wychowanego  na  tradycji  romantycznej,  wcześnie  gotowego  do  wielkiej  próby, 

składającego  dowody  bohaterstwa  na  polu  bitwy,  świadomie  walczącego  o  polskość,  a  następnie 

zranionego  miałkością  gier  politycznych  i  małych  interesów  w  niepodległej  ojczyźnie,  która  nie 

przypominała wyśnionego ideału. Jego diagnoza, nie mniej pesymistyczna  niż Żeromskiego, wskazuje 

na konieczność sanacji, w mniejszym zaś stopniu ostrzega przed wielkim dramatem. Strug niebawem 

okazał  się  pisarzem  najbliższym  zachodniej  literaturze  o  tematyce  wojennej,  ponieważ  już  w  tej 

powieści na przykładzie losów Marka Świdy i kilku jego rówieśników wprowadził pewne elementy 

modelu  „straconego  pokolenia”.  W  Pokoleniu  Marka  Świdy,  podobnie  jak  w  Przedwiośniu, 

rzeczywistość  została  ukazana  poprzez  szereg  oddzielnych  obrazów,  epizodów  dziejących  się  w 

różnych  środowiskach,  a  konstrukcja  całości  polega  na  śmiałym  montażu,  operowaniu  skrótami  i 

kontrastem.  Ponadto  Gałecki  pozostał  tu  wierny swoim ulubionym motywom:  koszmaru  sennego, 

stanów  z  pogranicza  halucynacji.  Te  elementy  współtworzą  wizję  powieściową  Pokolenia  Marka 

Świdy i  pozwalają  zaliczyć  ten  utwór  do  innej  niż  Generał  Barcz odmiany  prozy  typu 

ekspresjonizującego. Do tej odmiany, którą nazwać można oniryczną lub halucynacyjną. Pokolenie... to 

utwór mówiący o rozczarowaniu tych, co jak Strug, jak Żeromski, jak tylu innych patriotów witali 

Polskę niepodległą z entuzjazmem i wiarą, łudząc się, że będzie ojczyzną sprawiedliwą dla wszystkich 

swych  obywateli,  a  potem z  bólem i  goryczą  musieli  patrzeć  jak  rosły  w  niej  krzywda,  ucisk  i 

bezprawie.

Okres rozkwitu prozy politycznej w latach 1923-1926 zamyka następna powieść T. Gałeckiego 

pt.  Wielki dzień. Kronika niedoszłych wypadków (1926). Formalnie - znajduje się ona na pograniczu 

fantastyki  politycznej,  przedstawia bowiem fikcyjny,  nacjonalistyczny zamach stanu,  który mógłby 

być,  a  który  może  wydarzyć  się  w  przyszłości.  Utwór  ten  jest  wymierzony  w partie  prawicowe, 

głównie  w  Stronnictwo  Narodowo-Demokratyczne.  Jego  klucz  personalno-polityczny,  nadzwyczaj 

przejrzysty,  ośmieszał  endeckich pretendentów do władzy.  Ważniejsze jednak z perspektywy czasu 

wydaje się ukazanie i skompromitowanie w Wielkim dniu faszystowskiej metody zdobywania władzy. 

Strug  przedstawił  cały  przebieg  „reakcyjnej  rewolucji”,  wszystkie  etapy  i  metody  przewrotu:  od 

systematycznego wzburzania opinii publicznej i wywoływania masowej psychozy, atmosfery pogromu 

i niepewności - poprzez Wielki Tydzień Narodowy z pochodami, z buszowaniem bojówek tak zwanej 
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Straży  Obywatelskiej,  dowiezionych  specjalnym  pociągiem,  z  rozbrzmiewającym  nieustannie 

„Hymnem do pałki gumowej” - aż po przybycie męża, którego misją dyktatorską jest wyzwolić naród 

spod „okupacji zżydziałej lewicy”. Powieść ta, traktuje o brudnych metodach współczesnej polityki, 

przynosi także zjadliwą parodię sposobu myślenia nacjonalistycznej i faszystowskiej prawicy. Oto, dla 

przykładu, esencja doktryny Chuliganiewicza o politycznym pożytku rozhisteryzowanego tłumu:

„Taki  właśnie  tłum,  odpowiednio  podkarmiony  przez  odpowiednią  prasę 
narodową,  jest  w  pewnych  zwrotnych  momentach  narodowych  najwspanialszym  i 
niezawodnym podłożem dla polityki czysto narodowej w ściśle narodowym znaczeniu 
tego słowa”.

Przywódcy Żółtej Milicji, Chuliganiewicz i Prowoczyński, redaktor Szurgot z prasy narodowej, dalej 

główny reżyser reakcyjnego przewrotu, „genialny praktyk”, Piach, któremu „było wszystko jedno, czy 

kto idzie za nim z przekonania, czy z głupoty, z czystego poświęcenia, czy z brudnego wyrachowania” 

- to groźne, choć groteskowe kukły, które długo jeszcze nie schodziły ze sceny polskich dziejów. Z 

kolei, niedoszłe wydarzenia doszły jednak do skutku, tylko że ich autorem był nie człowiek skrajnej 

prawicy, jak tego obawiał się Strug w Wielkim dniu, ale człowiek, którego pisarz darzył zaufaniem - 

Piłsudski.  Wielki  dzień stanowił  w  zamierzeniu  satyrę  na  atmosferę  polityczną  w  Polsce  w 

początkowym  okresie  niepodległości,  kiedy  to  nad  powstającym  państwem  wisiała  stale  groźba 

prawicowego zamachu stanu. Stało się inaczej.

Drugą połowę lat  dwudziestych  i  początek  następnej  dekady cechowało  odsunięcie  się  od 

aktualnej  historii.  Rzeczą  znamienną  było,  że  w  funkcji  prozy  politycznej  występowała  wówczas 

fantastyka  historiozoficzna  w  obrębie  której  znalazły  się:  powieści  Witkacego  i Jasieńskiego  oraz 

opowiadania Wata. Proza tego okresu nabrała wobec aktualnej historii dystansu; widziała ją w szerszej 

niż  przedtem  perspektywie.  Ponadto,  utrzymana  w  tonacji  groteski  bądź  karykatury,  stanowiła 

zapowiedź nieodwołalnej  katastrofy;  cechowała ją fascynacja wielkimi kataklizmami społecznymi i 

psychiką  ludzi  daleko  odbiegających  od  normy,  od  psychiki  szarego  człowieka.  Fantastyka 

historiozoficzna drugiej połowy lat dwudziestych i początku następnej dekady zajęła miejsce fantastyki 

historiozoficznej  poprzedniego  okresu  i  podjęła  jej  katastrofizm,  w  sposób  jednak  doskonalszy  i 

odmienny ideowo. Wszystkie najważniejsze utwory tego nurtu łączy fakt, że reprezentują katastrofizm 

silnie nasycony konkretem politycznym. W odróżnieniu od dominującej w poprzednich latach tendencji 

do operowania baśnią, alegorią, aluzją, bufonadą, tu mamy do czynienia ze światem nawiązującym do 

konkretnej  rzeczywistości  politycznej  lat  dwudziestych,  ale  w sposób groteskowy i  zdeformowany. 
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Kulturze zachodnioeuropejskiej, przeżywającej głęboki kryzys, kładą kres w tych dziełach dwie siły: 

rewolucja  proletariacka  i  żółta  rasa,  zwłaszcza  Chiny,  które  przeżywały  wówczas  okres  wojen 

domowych  i  prób  otrząśnięcia  się  spod  politycznych  i  gospodarczych  wpływów  rasy  białej. 

Wydarzenia te, w połączeniu z gigantyczą liczebnością narodu chińskiego, szybko zaczęły wywoływać 

u  Europejczyków  poczucie  zagrożenia  i  lęk  przed  „żółtym  niebezpieczeństwem”,  lęk,  który  w 

świadomości tych społeczeństw tkwił już od czasu najazdów mongolskich. Ponadto istotną kwestię w 

fantastyce historiozoficznej tego okresu stanowił fakt, iż „żółte niebezpieczeństwo” bywało tu także 

kamuflażem  lub  hiperboliczną  metaforą  -  „niebezpieczeństwa  czerwonego”.  Obydwa  te  motywy 

występowały wówczas często w literaturze popularnej, w której, zazwyczaj, świat kultury europejskiej,  

zagrożony  ostateczną  katastrofą,  wychodził  jednak  zwycięsko  ze  zmagań  z  barbarzyńskimi 

najeźdźcami. Tak działo się na przykład w powieści Wacława Niezabitowskiego Huragan od Wschodu 

(1928),  zakończonej  rozgromieniem  najazdu  Azjatów  przez  zachodnioeuropejską  koalicję,  przy 

współudziale wojsk polskich.

Pomyślne  zakończenie,  choć  innego  rodzaju,  zamyka  także  powieść  Palę  Paryż (1929) 

Brunona  Jasieńskiego,  w  której  katastrofa,  symbolizująca  rewolucję,  została  ukazana  pod  postacią 

dżumy  sprowadzonej  na  Paryż  przez  mszczącego  się  za  swoje  niepowodzenia  robotnika.  Zaraza 

niszczyła bezlitośnie i  bez wyboru ludność miasta stanowiącego symbol Europy. Pomimo, również 

symbolicznych - społecznych i narodowych gett, w jakich zamykali się mieszkańcy przed zarazą, nie 

ocalał z nich nikt, ani kameloci, ani republika robotnicza. Dopiero po wygaśnięciu moru, na stosach 

palonych trupów, ale wśród zachowanych dóbr i narzędzi dawnej cywilizacji, izolowany dotychczas 

proletariat  rozpoczął  budowę  państwa  przyszłości.  Zwycięska  rewolucja  unieważniła  radykalnie  i 

natychmiast wszystkie problemy byłej epoki: tworzyła, jak u początku świata, nowe źródła i kryteria 

wartości. Zachowała tylko instrumentalne zdobycze cywilizacji, zaś aksjologia kultury miała być jej 

własnym  dziełem.  Ta  niesamowita  powieść  -  metafora  nie  była  odosobniona  swą  tematyką  w 

ówczesnym piśmiennictwie. Jej oryginalność polega raczej na znaczeniu końcowej prognozy a nie na 

katastroficznej wizji zagłady. Dzieło  Palę Paryż to dokument nacechowany dobitnie zarówno przez 

kulturę  literacką  tamtych  lat,  jak  i  przez  poglądy  właściwe  wielu  ówczesnym  działaczom 

rewolucyjnym. Metafora zagłady wypowiedziana w utworze Jasieńskiego to nie ostrzegawczy apel 

moralisty, jak twierdził Kaden, ale raczej budzący satysfakcję wyrok sprawiedliwości dziejowej, choć 

bezpośredni sprawca moru, Pierre, sam też ginie.

Odmienną natomiast drogę wybrał, w swojej twórczości literackiej, inny komunizujący eks-
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futurysta, Aleksander Wat. Jego tom opowiadań pt.  Bezrobotny Lucyfer (1927) stanowi udaną próbę 

odnowienia  powiastki  filozoficznej,  jeśli  zaś  chodzi  o  tematykę  to  wykracza  ona  poza  fantastykę 

historiozoficzną  i  zwraca  się  w  kierunku  fantastyki  metafizycznej.  Tonacja  totalnej  drwiny, 

nieprawdopodobieństwo  pomysłów,  ludyczność  katastroficznej  wyobraźni,  to  cechy,  które  zbliżają 

Bezrobotnego  Lucyfera do  Wesela  hrabiego  Orgaza.  Pod  innymi  zaś  względami  opowiadania  te 

odbiegają całkowicie od powieści Romana Jaworskiego. Mianowicie, poetyce barokowego nadmiaru 

przeciwstawił  Wat  powściągliwą  i  rzeczową  stylistykę,  absolutnej  dowolności  -  surowy  rygor 

intelektualnego  konceptu,  skłonnościom  do  błazenady  -  subtelny  komizm.  W  niektórych 

opowiadaniach  krytyka  dostrzegła  zabieg  sprowadzenia  do  absurdu  mieszczańskich  mitów 

katastroficznych, na przykład Chińczycy zdobywają Europę i stają się jej patriotami, Kościół katolicki 

zostaje opanowany przez Żydów, a antysemici przyjmują judaizm. Jednak ich przesłanie nie ogranicza 

się do tej roli,  Bezrobotny Lucyfer jest przede wszystkim znakomitą literacko, po trosze nihilistyczną 

„grą  w  katastrofizm”,  zabawą  w wypróbowywanie  jego  skrajnych  możliwości.   Kryje  się  w  niej 

przekonanie o głębokim kryzysie współczesnej kultury, jej ideałów, wierzeń i mitów, a także myśl o 

absolutnej niewyobrażalności społecznych kataklizmów i historycznych przemian.

Do nurtu fantastyki historiozoficznej drugiej  połowy lat  dwudziestych i  początku następnej 

dekady  przynależą  również  dwie  katastroficzne  powieści  Stanisława  Ignacego  Witkiewicza: 

Pożegnanie jesieni (1927) i Nienasycenie (1930), stanowiące po części odmianę Entwicklungsroman i 

przerastające swoją wartością inne utwory tego nurtu. Omawiając je pamiętać trzeba, że Witkacy dał 

się  najpierw  poznać  jako  programotwórca,  teoretyk  i  dramaturg,  dopiero  w  drugiej  połowie  lat 

dwudziestych  wystąpił jako powieściopisarz. Nie traktował on powieści jako dzieła sztuki, ponieważ 

jej  bezkształtność  uniemożliwiała  zaistnienie  Czystej  Formy  i  co  za  tym  idzie,  przeżycia 

metafizycznego. Wręcz przeciwnie rodzaj ten określał jako „worek, w który nie zwracając uwagi na 

Czystą  Formę  wszystko  wepchnąć  można”,  worek  wypełniony  różnorodną  i  często  przypadkową 

treścią. Do worka tego wpychał przede wszystkim treści filozoficzne, w ilościach w literaturze polskiej 

do tego czasu niebywałych. Toteż z tej  racji wolno włączyć go w szereg pisarzy współtworzących 

proces amorfizacji i eseizacji powieści, rozpoczęty już w okresie Młodej Polski przez takich pisarzy,  

jak  Irzykowski,  Miciński,  Żeromski.  Wolno  również  rozpatrywać  Witkacego  na  tle  tradycji 

preekspresjonistycznej prozy młodopolskiej, jej „rozjątrzenia” i demonicznej wizji świata obecnej u 

Przybyszewskiego  i Micińskiego.  Wolno  także  podkreślać  pokrewieństwa  autora  Nienasycenia z 

ponurą groteską i  parodystyczną tonacją  Wesela hrabiego Orgaza i  Kadenowskim brutalizmem  w 
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widzeniu  człowieka  i  historii,  dając  tym  samym  obydwu  jego  powieściom  miejsce  w  sferze 

ekspresjonizmu dwudziestolecia. Wszystkie te powiązania nie dają jednak wyobrażenia o jedynej w 

swoim  rodzaju,  szokującej  oryginalności  prozy  Witkacego.  Wynika  ona  z  nieprawdopodobnego 

pomieszania  tonacji  i  konwencji:  język  autentycznego  filozoficznego  dyskursu  przeplata  się  tu 

z cynicznie „kawalerskim” nazywaniem rzeczy po imieniu, parodystyczna stylizacja na młodopolską 

emfatyczność, zdegenerowaną i szmirowatą - z tonacją bezpośredniej, kawiarnianej, niezmiernie przy 

tym inteligentnej rozmowy, atmosfera beztroskiego wygłupiania się - z poczuciem metafizycznej grozy 

i rozpaczy. Kontrasty te, łącząc się, tworzą jakość estetyczną wysokiej klasy - po pierwsze - dzięki 

znakomitemu poczuciu komizmu, w którym czarny humor spotyka się z pełnym brawury humorem 

intelektualnym i  który jest  przyczyną wewnętrznych estetycznych  zgrzytów tej  prozy;  po  drugie  - 

dzięki niezwykłej wrażliwości na język, przejawiającej się w wynalazczych neologizmach, a także w 

stałej  autotematycznej  refleksji  językowej.  Szokująca oryginalność prozy Witkacego wynika przede 

wszystkim  ze  stworzonego  przez  samego  autora  systemu  filozoficzno-historycznego,  który  jest 

przepojony treściami egzystencjalno-psychologicznymi utrzymanymi w wysokim tonie emocjonalnym.

W tym systemie filozoficzno-historycznym do bardzo wysokiej rangi podniesiona została sfera 

przeżyć seksualnych; stymulują one twórczość artystyczną i objawiają przeżycia metafizyczne, które 

stanowią  dla  autora  Pożegnania  jesieni miarę  prawdziwego  człowieczeństwa.  Zgodnie  z  tymi 

założeniami kształtują się losy bohaterów obydwu powieści: Atanazego Bazakbala i Genezypa Kapena. 

Opisy  składające  się  na  historię  ich  życia  seksualnego  znacznie  przekraczają  granice  przyjętych 

ówcześnie konwencji. Ich wyjątkowość polega nie tylko na śmiałości w przełamywaniu obyczajowych 

i językowych tabu, nie tylko na szczególnej wnikliwości analizy psychologicznej, z pasją śledzącej 

poruszenia i zachcianki „id” głównych bohaterów. Jest to-także- seksualizm o wyjątkowo dramatycznej 

i czarnej tonacji, w którym tradycje Schopenhauerowskiej metafizyki płci, ponurego erotyzmu fin de 

siécle’owego  o  odcieniu  diabolicznym,  (w  tym  metafizyki  płci  Przybyszewskiego  i  wizji  kobiety 

demonicznej Micińskiego), łączą się z przekonaniem autora Nienasycenia o roli sztuki jako odkrywcy 

potworności epoki, w jakiej przyszło mu żyć.

Seksualizm Witkacego był jednym z elementów jego katastrofizmu, najgłębiej przemyślanego i 

najbardziej dramatycznego w całym dwudziestoleciu. W oczekiwanej przez siebie katastrofie widział 

on wynik nieuchronnego i nieodwracalnego procesu historyczno-kulturowego. Miała ona ostatecznie 

zniweczyć to, co było dla niego najcenniejsze, a mianowicie: zdolność do metafizycznych przeżyć; 

miała  pozostawić  po  sobie  to,  co  było  dla  niego  nie  do  przyjęcia  -  „absolutne  ujednolicenie”,  
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zbydlęcenie ludzkości.  Historia utorowała jej  już drogę,  zaś Witkacy z pasją ukazywał degenerację 

kultury, tej kultury, poza którą nie potrafił istnieć. Także i własną sztukę traktował jako przejaw owej 

degeneracji. Uważał, że nie pozostawało mu nic innego, jak ukazywać wizję ostatecznego dopełnienia 

się losu, potęgując i upotworniając efekty, wzmagając niesamowitość przeżyć psychicznych swoich 

bohaterów po perwersję, obłęd i zbrodnię. Czynił to trzymając się blisko historycznej rzeczywistości, 

do  tego  stopnia,  że  pewne  sytuacje,  postacie,  klimaty  społeczne  obydwu  powieści  dają  się 

interpretować jako, niezmiernie gorzka i okrutna, ale aktualna satyra polityczna. W samych zaś opisach 

kataklizmów, które kładą kres dotychczasowej kulturze, niejeden element wzorowany jest na realiach 

niedawno minionych wydarzeń wojenno-rewolucyjnych.

Kataklizmy  te  to  -  trzecia  z  kolei,  definitywna  rewolucja  „niwelistyczna”  w  Pożegnaniu 

jesieni,  i  -  zwycięski  najazd  komunistycznych  wojsk  chińskich  w  Nienasyceniu.  W  pierwszej 

z wymienionych  powieści  bohaterowie  nieustannie  bronią  się  przed  zwykłością  egzystencji,  toczą 

dysputy filozoficzne i poszukują komplikacji, żeby pozbyć się banalności mieszczańskiego bytowania, 

opartego na stałym scenariuszu: małżeństwo, rodzina, stabilizacja materialna. Postacie tu pojawiające 

się to: niezrealizowany artysta - Atanazy Bazakbal, jego banalna ukochana - Zosia Osłabędzka oraz 

bajecznie bogata, demoniczna kobieta - Hela Bertz, w której kochał się nawet szach perski i książę 

dekadent - Prepudrech. W Pożegnaniu jesieni polityczne wstrząsy doprowadzają do trzech przewrotów: 

faszystowskiego  Bruizora,  socjalistów  -  chłopomanów  i  „niwelistycznego”  Sajetana  Tempe 

(nieudanego poety). Po ostatniej rewolucji, nowy ustrój cechuje przede wszystkim nieprawdopodobna 

biurokracja,  która sprawia,  że niczego nie można po ludzku załatwić,  bo nad wszystkim dominuje 

bałagan. Panuje fikcja równości - za wszystkie klasy pociągu płaci się na przykład tyle samo, ale klasą 

pierwszą  jeżdżą  wysocy funkcjonariusze,  niższymi  -  wedle  hierarchii  służbowej.  Wszystko jest  na 

kartki,  panuje  nędza,  powszechna  wzajemna  nieufność  i  szpiegostwo.  Atanazy  ma  pewne  idee 

ulepszenia ustroju, dochodzi do wniosku, że walczyć z „niwelizmem” można „zbiorową świadomością 

i czynem”, ale okazuje się, że nikomu o to nie chodzi. W związku z tym postanawia odebrać sobie 

życie, wybiera do tego miejsce po słowackiej stronie, ale pod wpływem kokainy wraca raz jeszcze, by 

spróbować  coś  naprawić.  Na  granicy  zostaje  schwytany  przez  straż  i  bez  żadnych  dochodzeń 

rozstrzelany,  w  pięknej  tatrzańskiej  jesieni.  Tytuł  powieści  oznacza  zarazem śmierć  indywidualną 

bohatera,  jak  i  kres  cywilizacji  zachodniej  znajdującej  się  obecnie  właśnie  w  swojej  jesiennej, 

krańcowej fazie. Upadek bohatera jest prefiguracją upadku społeczeństwa. Stanie się tak, ponieważ 

starej  formacji  brak  idei  o  wielkim  wymiarze,  zdolnych  do  odrodzenia  sił  twórczych   w  skali 
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społecznej i jednostkowej. Brak jej zresztą idei jakiejkolwiek, gdyż wszystkie programy są pozorne. 

Formacja ta jest wstrząsana konfliktami, tonie w bezwładzie i kretynizmie, czeka na nowych władców, 

ale wśród niej - jedyni, którzy wiedzą o nieuchronności dokonania się przemiany to myśliciele i artyści, 

ale  „artyści  bez  formy i  bez  dzieł  skończonych”.  Śmierć  Atanazego  jest  bezsensowna,  z  niczego 

bowiem nie wynika i niczego nie kończy. Okazuje się, że - w strukturze powieści Witkiewicza - nie 

racja bohatera jest ważna. Z tego punktu widzenia różnią się one od powieści młodopolskiej, gdzie 

pozycja moralna i oceniająca bohatera była nadrzędna. Własna, indywidualna racja Atanazego, logika 

jego  wewnętrznego  rozwoju,  zamiary  na  przyszłość,  idea  którą  odkrył  w  ostatnich  chwilach  -  to 

wszystko  okazało  się  nieważne  wobec  mechaniki  społecznego  systemu.  W  zderzeniu,  na  pozór 

absurdalnym, nie miał on żadnych szans. Okazuje się, że jednostka, wewnętrznie rozbita, nie mogąca 

zdobyć swej wewnętrznej jedności, nie jest w stanie zapanować nad światem zewnętrznym.

Nienasycenie również kończy się porażką głównego bohatera, ale jest to klęska innego rodzaju, 

ponieważ  Genezyp  Kapen,  który  stracił  swą  osobowość,  stał  się  bezwolnym wykonawcą  poleceń 

chińskich przywódców. W tej powieści katastroficznej fantastyczne tło polityczne jest przedstawione 

dużo dokładniej niż w Pożegnaniu jesieni, akcja rozgrywa się u schyłku XX wieku. Europa, pogrążona 

w rozkładzie nie potrafi się obronić przed naporem chińskich komunistów, dokonujących podbojów 

między innymi za pomocą „pigułek Murti-Binga”. Polską rządzi wówczas niejaki Kocmołuchowicz, 

kraj chyli się ku upadkowi, elity rządzące i intelektualne popadły w dekadencję, wybujały erotyzm, 

narkomanię. Oto panorama sytuacji:

„Mężów  stanu  wszystkich  partii,  które  zatraciły  swą  dawną  odrębność  w 
ogólnym, sztucznym, pseudofaszystowskim bezideowym au fond dobrobycie, ogarnęła 
nie  znana dotąd  w kraju  szerokość  poglądów i  beztroska,  granicząca  już  z  jakimś 
zidioceniem na  wesoło.  Ruchomy chiński  mur  potężniał  i  rósł,  rzucając  złowrogi, 
żółtawy  cień  na  całą  resztę  Azji  i  na  Zachód.  [...]  Nawet  Anglicy,  rozbici  na 
zbolszewizowane państewka, przekonali się nareszcie, że nie są jednym, jednolitym 
narodem.  W  ogóle  poza  Polską  nikt  o  narodach  nie  mówił.  Ostatnie  wyniki 
antropologii były z tym zresztą w zgodzie”.

Wszystko kończy się upadkiem, Kocmołuchowicz poddaje się Chińczykom i zostaje stracony, główny 

bohater traci niezależność, wschodni totalitaryzm triumfuje. Zawarta w Nienasyceniu myśl polityczna 

Witkacego  to  ostrzeżenie  przed  totalitarnymi  reżimami,  które  niszczą  hierarchię,  doprowadzają  do 

degeneracji wszelkich struktur i w istocie powodują „koniec świata”, czyli zapanowanie bezkształtnego 

chaosu wobec zaniku wszelkich „wyższych wartości”. W tej powieści groźne zjawiska nadciągające ze 

Wschodu  to  doskonale  zorganizowany  chiński  komunizm  i  „murti-bingizm”,  pułapka  duchowa 
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wymyślona  przez  pewnego  mędrca.  Jest  to  system zalecający  użycie  tabletek  nowego  narkotyku, 

powodującego, że człowiek pogrąża się w doskonałej bezmyślności.

W zakończeniu  zarówno  Nienasycenia jak  i  Pożegnania  jesieni panuje  tonacja  absolutnej, 

czarnej  beznadziei,  zabarwionej  niesamowitym  humorem.  U  Witkacego  komizm  i  tragizm  są 

wzajemnie  powiązane.  Język zdradza  często  cechy ekspresjonistycznej  brutalizacji,  ale  z  wyraźnie 

parodystycznymi  akcentami.  Tak  oto  komentuje  narrator  wypowiedź  jednego  z  bohaterów 

Nienasycenia: „rzekł Prucydydes brutalnie, jakby się wyrzygał na wspaniały raszczucki dywan”. Jako 

prozaik Witkacy nie był nowatorem programowym, ale w powieściach chciał przede wszystkim dać 

wyraz  swojej  wizji  świata.  Jego  światopogląd  jest  katastroficzny,  w  swoich  utworach  przewiduje 

nadchodzący  kres  istniejącej  formacji.  Zapowiedź  nieuchronnej  katastrofy  wynika  z  obserwacji 

współczesności, z postępującego zaniku poczucia metafizycznego, spłaszczenia przez kulturę masową 

wszelkich wartości,  ze  sztuką włącznie.  Ludzkość zaszła  na skraj  przepaści  -  a  katastrofa oznacza 

„powszechne  zbydlęcenie”,  zapanowanie  siły  i  dyktatury,  posługującej  się  otumanionymi  masami 

ludzkimi. Najgroźniejszym objawem jest zanik uczuć metafizycznych, gdyż w przeszłości ich źródłem 

były religia, sztuka i filozofia. Obecnie znajdują się one na granicy wyczerpania.

W prozie po roku 1918 szerokie odzwierciedlenie znalazła ideologia polityczna i społeczno-

polityczna. Pisarze coraz częściej odmalowywali postacie żyjące w środowisku głęboko przenikniętym 

ideami  i  namiętnościami  polityki,  na  przykład  działaczy  ruchu  socjalistycznego,  bojowników 

rewolucji, forsowali określone stanowiska i programy partyjne lub je bronili, w utworach dawali ujście 

swoim poglądom i  racjom,  w  sposób  mniej  lub  bardziej  zamaskowany.  W konfiguracji  powieści 

politycznej i polityczno-społecznej lat 1923-1926, stanowiącej rodzaj ideowego bilansu i krytycznego 

obrachunku z państwem niepodległym, z jego strukturą socjalną, metodami rządzenia i elitą władzy, 

znalazły  również  wyraz  ogólne  problemy dotyczące  dezintegracji  kapitalistycznego  społeczeństwa, 

braku szans na działanie w myśl wielkich ideałów. Całość tych zagadnień znalazła odzwierciedlenie w: 

Generale  Barczu,  Romansie  Teresy  Hennert,  Przedwiośniu,  Pokoleniu  Marka  Świdy.  Po  śmierci 

Żeromskiego ukształtowała się w kolejnej  fazie okresu międzywojennego inna wielka i  znamienna 

konfiguracja powieściowa. Otwarty kryzys ustroju społecznego, nietrwałość struktur ekonomicznych i 

kulturalnych, polityczny bezład, zatrata perspektywy dziejowej w losach zbiorowości, wypowiedziały 

się w niej szeregiem metaforycznych moralitetów i mitów o świecie współczesnym, takich jak: Czarne 

skrzydła, Mateusz Bogda, Palę Paryż, Pożegnanie jesieni i Nienasycenie.
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W pierwszej  konfiguracji  utworów,  skupionych  wokół  Przedwiośnia jako  najwybitniejszej 

powieści  politycznej  całego  okresu,  którym  towarzyszyły  pewne  koncepcje  ideowe,  procesy 

i wydarzenia  historyczno-polityczne  były  ujmowane  przy  zachowaniu  realistycznej  perspektywy 

poznawczej.  Choć  z  pewnymi  odchyleniami,  z  czego  najbardziej  skorzystał  Kaden  w 

ekspresjonizującym  Generale  Barczu,  i  Strug  zafascynowany  w  Pokoleniu  Marka  Świdy ideową 

sytuacją  pokolenia,  jego  przeżyciami  wewnętrznymi.  W  konfiguracji  drugiej  natomiast,  zjawiska 

historii  i  mechanizmy społeczne zostały ukazane poprzez elementy fantastyki,  hiperboli  i  groteski, 

w poetyce koszmaru, wizji sennej, ostrzegawczej przypowieści między innymi w dziele  Palę Paryż, 

lub totalnej drwiny, jak w powieści Nienasycenie. Zjawiska te jawiły się jako wyalienowane, wrogie i 

niszczycielskie moce, jako demoniczne fatalizmy i potężne mity zbiorowe, władające człowiekiem i 

kwestionujące dotychczasowe kształty, dotychczasowe racjonalne postawy jego osobowości i ludzkiej 

tożsamości. Był to więc mit Walki Klas - w Czarnych skrzydłach; mit wszechogarniającej Polityki - w 

Mateuszu Bigdzie; mit Upadku Zachodu w powieściach Witkiewicza; mit kolektywistycznej Rewolucji 

-  u  tegoż  Witkiewicza  i  u  Jasieńskiego.  W powieści  społeczno-ideologicznej  drugiej  połowy  lat 

dwudziestych  i  początku  trzydziestych,  przenikniętej  ekspresjonizmem,  zawartą  ogólną  diagnozę 

polityczną,  historyczną  i  cywilizacyjną  cechowało  zabarwienie  katastroficzne,  ale  realistycznie 

znamienne. W związku z tym odpowiadała ona nastrojom zawiedzionych nadziei i pogłębiającego się 

rozczarowania,  atmosferze  martwoty  ideowej,  jaką  usiłowały  przełamać  rządy  Piłsudskiego,  w 

rezultacie jeszcze bardziej ją pogłębiając. Zamach majowy 1926 roku, dokonany przez ludzi obozu 

legionowego  przy  początkowym  poparciu  lewicy,  zarówno  socjalistycznej,  jak  i  skrajnej, 

komunistycznej, zamiast spodziewanego zwrotu na lewo - doprowadził rychło do faszyzacji kraju, do 

antydemokratycznych  i  antyparlamentarnych  sposobów  rządzenia,  do  brutalnej  rozprawy  ze 

stronnictwami  opozycji  i  ich  przywódcami.  Szumnie  zapowiadania  „sanacja  moralna”  ustroju,  w 

praktyce  okazywała  się  anachroniczną  i  niebezpieczną  próbą  oparcia  życia  społecznego  na  micie 

wojskowej siły. Dyktatura „ludzi drygu, drygu i awantury, i krwi” - tych, co w młodości bili się o  

Polskę,  tych  samych,  w  których  Kaden  chciał  widzieć  praktyczną  alternatywę  dla  rządów 

parlamentaryzmu  z epoki  przedmajowej  -  prowadziła  cały  naród  na  skraj  przepaści.  Kadenowscy 

„ludzie drygu” przegrywali przyszłość Polski.

Powieść polska znalazła się ponownie w obliczu szeregu palących, lecz nierozwiązalnych - w 

ramach półdyktatorskiego państwa burżuazyjnego - problemów społecznych, i jednocześnie w obliczu 

kryzysu światowego i wojny, która mogła powrócić.
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