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rocznic  odzyskania niepodleg o ci, nie traktujmy tego oboj

cze  wybitnemu cz owiekowi – Marsza kowi Józefowi Pi sudskiemu za to, jak wielki by  Jego wk

wydarzenie.  Aleksandra Fryc Polska Szko a Sobotnia im. b . ks. J. Popie uszki, Derby, CT, Jestem 

Polk  mieszkaj c  w Stanach Zjednoczonych. Urodzi am si  w Polsce, a przyjecha am tutaj z moj  ro-

dzin , kiedy mia am pi  lat. Nie mówi am wtedy jeszcze po angielsku. Mama zapisa a mnie do polskiej 

szko y w Derby, CT. J zyk polski, tradycje i kultura na zawsze zostan  ze mn . Wierz , e zawsze 

b d  mie  odwag , eby broni  polskiej historii i dobrego imienia mojego 

kraju. Jestem wdzi czna moim rodzicom i ca ej rodzinie w Polsce za wsparcie. Aleksandra Zak 

Ka dy cz owiek ma inny pogl d na znaczenie s owa „patriotyzm”. Dla niektórych bycie patriot  zna-

czy wi cej ni  dla innych. Patriota kocha swój kraj i jest w stanie wiele po wi ci  

dla swojej ojczyzny. Polska by a przez wiele lat pod okupacj  niemieck  i sowieck . Przez ten 

czas Polacy nie zgubili swojej mi o ci do Polski. Historia o nierzy Wykl tych jest wspania ym 

przyk adem patriotyzmu i walki o wolno . Po latach walki o wolno  z niemieckim nazizmem Polacy 

musieli stawi  czo a nowej rzeczywisto ci.Kacper Koszelnik Polska Szko a Dokszta caj ca Polskiej 
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Na dobry pocz tek prezentujemy kolejny numer naszego „Asystenta”, w którym 

znajdziecie wiele ciekawych artyku ów i materia ów edukacyjnych. Oferujemy 

wam wiele relacji z uroczysto ci, imprez i konferencji, które s  ju  za nami, ale 

wci  wydaj  si  wa ne i wymagaj  komentarza.

Niepostrze enie min y wakacje. Dla wszystkich uczniów by  to czas odpo-
czynku, zwiedzania ró nych zak tków wiata — niektórzy by  mo e odwiedzi-
li Polsk ; to na pewno czas licznych przygód i niesamowitych prze y . Trzeba 
jednak wraca  do szko y — do przyjació  i kolejnego etapu zdobywania wiedzy.

Marianna Borawska relacjonuje przebieg III Kon-

gresu O wiaty Polonijnej. Wzi y w nim udzia   pla-

cówki z ca ego wiata.

Dzia o si  tak e sporo na naszym w asnym podwór-

ku:  maja oÞcjalnie zosta  powo any LOM, wspieraj -

cy instrukta owo szko y. Odby  si  XV Zjazd Nauczy-

cieli Polonijnych — informacje na temat tego wa nego 

wydarzenia przekazuje w swoim artykule Anna Tracz. 

W  tek cie jest o tym, co dzia o si  od  do  maja 

 roku w Portland, w miejscu wyj tkowym, 

„gdzie PacyÞk spotyka si  z rzek  Kolumbi , a Góry 

Kaskadowe otaczaj  horyzont”.

W dziale „Halo! Tu Centrala” wspominamy o szcze-

gólnej uroczysto ci przyznania stypendiów CPSD. Po 

raz kolejny Zarz d Centrali doceni  i nagrodzi  najlep-

szych absolwentów szkó  rednich.

S  te  i sprawy przyjemne — w ród nich sprawoz-

danie z organizowanych ju  po raz trzeci kolonii dla 

naszych uczniów. Tym razem polonijne dzieci i m o-

dzie  pow drowali szlakami mazurskiej przyrody i hi-

storii. O atrakcjach, które tam na nich czeka y, pisze 

Aneta Matyszczyk.

„Po s siedzku” odwiedzamy w tym numerze ro-

daków ze Stanu CT. Powodem tej wizyty jest jubi-

leusz -lecia istnienia Polskiej Szko y Sobotniej 

w Stamford. Po kartach historii szko y i dziejach polo-

nusów prowadzi nas Kazimiera Ferenc.

Z kolei dla relaksu warto przeczyta  felieton 

Barbary Kosmowskiej, która przestrzega wszystkich 

przed nadmiernym po piechem.

W sta ej rubryce „Z teki »Asystenta«” znajdziemy 

ciekawe propozycje konspektów: dotycz ce -lecia 

odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci oraz rocznicy 

wybuchu II wojny wiatowej. Nauczyciele podpowia-

daj , jak przyswoi  j zyk polski przy pomocy odgry-

wanych przez uczniów historyjek z dialogiem i wy-

korzysta  dram  jako ciekaw  form  pracy z dzie mi 

i m odzie .

Tematem numeru, lektur  zatem obowi zkow , jest 

interesuj cy artyku  Marianny Borawskiej „Zbigniewa 

Herberta niepoddawanie si ”. Tekst ten, zwi zany 

z uchwalonym przez Sejm RP z okazji . rocznicy 

mierci tego wybitnego poety, Rokiem Zbigniewa 

Herberta, opisuje jego trudne losy i wyj tkow  posta-

w  yciow : „By  uosobieniem wierno ci — samemu 

sobie i s owu”. 

O roli ba ni w yciu dziecka, o przekazywanym 

przez nie systemie warto ci, o tym, e s  one skarb-

nic  kultury narodu, a tak e o swoim wysi ku szuka-

nia w krajach nadba tyckich wspólnoty ba niowych 

motywów pisze Jolanta Nitkowska-W glarz w artyku-

le „Oswajanie wiata”. Na jesienne dni polecamy te  

tekst jej autorstwa, w którym dostrze emy uniwersa-

lizm w tków wyst puj cych w ba niach „w druj cych 

wokó  Ba tyku”.

Nale y te  przeczyta  artyku  o Marii Wojciechow-

skiej „Pierwszej Damie II Rzeczpospolitej...”, kobiecie 

m drej, skromnej i odwa nej, któr  wydobywa z zapo-

mnienia Agata Szeska.

Nie zabrak o równie  doniesie  o „Wakacjach 

z Panem Bogiem”. A kontynuacj  tego tematu jest wy-

wiad z Arcybiskupem Wac awem Depo, który mówi 

o formach pracy z m odzie .

Jak zawsze polecamy niezb dnik praktycznej wie-

dzy nauczycielskiej. Tym razem Ma gorzata Jab o ski 

radzi, kiedy warto, a nawet trzeba, uda  si  z dziec-

kiem do logopedy, a Mariola Dudek w swoim arty-

kule pragnie na dobry pocz tek obudzi  w nas ape-

tyt na muzyk . Natomiast dobrych rad na temat tego, 

co warto przeczyta , udziela, jak w ka dym numerze, 

Marianna Borawska.

yczymy zatem Pa stwu pi knej jesieni 

z „Asystentem”, ba niami i polecanymi ksi kami. 

Zespó  redakcyjny

ystkich uczniów by  to czas odpo-
ata — niektórzy by  mo e odwiedzi-
ód i i it h T b

DRODZY 
    Czytelnicy!
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To wa ne dla wszystkich placówek o wiaty polonij-

nej w ca ym wiecie spotkanie odbywa o si  w dniach 

od  czerwca do  lipca  roku w Krakowie. By o 

niezwykle starannie przygotowane przez organizato-

ra: Kongres O wiaty Polonijnej, wspó organizatorów: 

Stowarzyszenie  O wiaty i Kultury Polskiej i Centrum 

J zyka i Kultury Polskiej w wiecie; Þnansowe-

go wsparcia udzieli  Senat RP i Instytucje 

Województwa Ma opolskiego, part-

nerami za  byli: Stowarzyszenie 

„Wspólnota Polska” oraz Centrum 

Macierz Polonii.

Uczestnicy spotkali si  z yczliw  

opiek  ze strony Urz du Prezydenta 

Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego 

i pracowników Domu Polonii wspó dzia aj -

cych z uczestnikami i organizatorami podczas trwania 

Kongresu.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokona a w pi k-

nym Domu Polonii usytuowanym w Rynku G ównym 

dr Jolanta Tatara — Prezydent KOP, a po wyst pieniach 

dostojnych go ci — przedstawicieli Sejmu, Senatu, 

Rz du, „Wspólnoty Polskiej”, Urz du Prezydenta m. 

Krakowa, Centrali Polskich Szkó  Dokszta caj cych 

w Ameryce, odby o si  uroczyste wr czenie nagród  

KOP, które otrzymali:

—  Marsza ek Województwa Ma opolskiego Jacek 

Krupa

—  Senator RP Jerzy Fedorowicz

MARIANNA BORAWSKA

III KONGRES 
O WIATY POLONIJNEJ
Kongres O wiaty Polonijnej to samorz dna organizacja przedstawicieli o wiatowych 

rodowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Jego celem jest dba o  o za-

pewnienie o wiacie polonijnej i polskiej poza granicami kraju nale nych jej praw, statu-

su i rodków; integracja i wzmocnienie ruchu o wiatowego Polonii i Polaków poza gra-

nicami kraju; troska o zachowanie przez m ode pokolenie Polaków poza granicami kraju 

j zyka polskiego oraz narodowego dziedzictwa kulturowego i historycznego; rozwijanie 

poczucia wspólnego dobra i wi zi narodowej Polaków poza granicami z macierz ; dba-

o  o dobre imi  Polski i narodu polskiego przy poszanowaniu innych kultur i narodów. 

(ze strony internetowej Kongresu O wiaty Polonijnej)

—  Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Piotr 

Bonis awski

—  Naczelnik MEN Beata Pietrzyk

—  Stowarzyszenie O wiaty i Kultury Polskiej na r ce 

Barbary Dudzik

Nast pnie g os zabra  prof. dr hab. W adys aw  

Miodunka, za o yciel Katedry J zyka  Polskiego jako 

Obcego na UJ, nestor o wiaty polonijnej, który przy-

pomina  dzieje zjazdów polonijnych poprzedzaj cych 

powstanie Kongresu oraz zaprezentowa  najstarsze 

podr czniki j zyka polskiego i pierwsz  gramatyk , 

wydan   lat temu.

Wieczorem uczestnicy Zjazdu spotkali si  na 

uroczystym bankiecie wydanym przez prezyden-

ta Krakowa w zabytkowym Pa acu Wielopolskich, 

JJJJJJJJJJJJ zyka i Kultu

gogggggggggggggggggg  wsp

WoWWWWWWWWWWWWW je

nennnnnnn r
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M
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podczas którego Jacek Majchrowski wyst pi  z prze-

mówieniem skierowanym do zgromadzonych go ci. 

Podczas bankietu bardzo wa ne okaza y si  rozmowy 

uczestników z licznie przyby ymi przedstawicielami 

krakowskich uczelni, towarzystw naukowych i innych 

placówek.

Kolejny dzie ,  czerwca, by  znacz cy i bardzo 

intensywny dla delegatów przyby ych na Kongres 

z  krajów, poniewa  odby y si  wybory nowych 

w adz na kolejn  kadencj .

W trakcie obrad plenarnych dr Jolanta Tatara 

przedstawi a sprawozdanie z dzia alno ci Kongresu 

za okres minionej kadencji, podkre laj c wzrost licz-

by nowych organizacji cz onkowskich o , zwróci a 

te  uwag  na formy realizacji przyj tych zada  do-

tycz cych o wiaty polonijnej wobec wspó czesnych 

wyzwa  edukacyjnych. Po przyj ciu sprawozda  

przyst piono do wyboru nowych w adz. W trakcie 

dalszych obrad wa nym tematem by y programowe 

dzia ania na przysz o , zarówno na terenie ró nych 

krajów, jak i w resorcie o wiaty w Polsce, w poszcze-

gólnych placówkach naukowych.

Podczas dyskusji przedstawicielka szkó  polo-

nijnych w Nadrenii-Wes alii zaprezentowa a cieka-

we spostrze enia dotycz ce nauki j zyka polskiego 

w szko ach tego regionu, stosowane formy pracy, zna-

czenie spotka  ze wiadkami historii, które s  cz sto 

realizowane w szko ach. Mówi a te  o  atrakcyjno ci 

wycieczek szkolnych do Polski, o konkursach wiedzy 

czytelniczej, wiedzy o Polsce itp.

Bardzo istotna dla uczestników Kongresu by a wia-

domo  przekazana przez dyrektora Departamentu  

O wiaty z Ministerstwa Edukacji dotycz ca podpisania  

przez minister Ann  Zalewsk  prawa o wiatowego 

oraz zasad awansu nauczycieli polonijnych. Omówi  

nast pnie: 

—  zasady organizowania kszta cenia uczniów za gra-

nicami i formy wspomagania nauczycieli j zyka 

polskiego, historii i geograÞi,

—  koordynowanie dzia alno ci szkolnych punktów 

konsultacyjnych,

—  zasady kierowania nauczycieli do pracy w ród 

Polonii,

—  metody organizowania doskonalenia zawodowe-

go nauczycieli,

—  zasady organizowania kursów i obozów wakacyj-

nych.

W trakcie dalszych obrad naczelnik Departamentu 

O wiaty szczegó owo wyja ni  zasady awansu, spra-

wy dotycz ce wiadectw itp.

Z kolei prof. dr hab. Zygmunt Kolenda na wietli  

znaczenie PAU w dziejach nauki polskiej i przedstawi  

sylwetki wybitnych cz onków Akademii oraz tematy-

k  dotychczasowych kongresów naukowych, a tak e 

zapowiedzia  problematyk  nast pnego, planowane-

go na rok , który po wi cony b dzie „M odzie y 

polskiej w wiecie”.

W mi dzyczasie przedstawiono wyniki wyborów 

do nowych w adz Kongresu.

W zwi zku z tym, e Kongres O wiaty Polonijnej 

w maju br. zosta  cz onkiem Polonii  wiata nowo wy-

brane kierownictwo zaproponowa o dokonanie po-

dzia u okre lonej liczby delegatów dla poszczególnych 

krajów cz onkowskich.

W trakcie dyskusji reprezentanci krajów uczest-

nicz cych w Kongresie zwracali uwag  na ró ne 

HALO! TU ŚWIAT…

K

Biesiada 

uczestników 

Kongresu
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problemy wyst puj ce na ich terenie. Na przyk ad 

Józef Kwiatkowski z Litwy podkre la  trudn  sytuacj  

szkó  polskich w tym pa stwie, wynikaj c  z braku 

podr czników, du ej liczby m odych wyje d aj cych 

z Litwy, skomplikowanego systemu egzaminów dla 

m odzie y polonijnej, a równocze nie, co jest niezwy-

kle satysfakcjonuj ce, wskazywa  na zwi kszaj cy si  

znacznie wska nik przyj  na wy sze uczelnie, mimo 

ró nych przeszkód.

W trzecim dniu Kongresu, po niadaniu uczest-

niczyli my we Mszy w. w  niepowtarzalnych wn -

trzach Bazyliki Mariackiej, gdzie ka dy element sta-

nowi cz stk  historii Polski.

W ramach zaj  odbywa y si  tego dnia profesjo-

nalnie poprowadzone warsztaty dla nauczycieli, których 

tematyka dotyczy a „Innowacyjnego kszta cenia poko-

lenia polonijnego, czyli j zykowo-przedmiotowego na-

uczania j zyka odziedziczonego metod  skorelowan ”.

Prowadz ca w sposób nowatorski warsztaty 

dr hab. Ewa Lipi ska zaprezentowa a kryteria  podzia-

u Polonii i efekty edukacji zale ne od:

—  kraju osiedlenia,

—  przyczyn znalezienia si  poza granicami Polski,

—  czasu przebywania poza Polsk ,

—  wspó istnienia innych grup etnicznych,

—  zró nicowania pokoleniowego Polonii,

—  stopnia znajomo ci j zyka polskiego,

—  warunków i mo liwo ci u ywania j zyka polskiego 

w kraju osiedlenia,

—  statusu Polaków i j zyka polskiego w danym kraju,

—  aspiracji kulturalnych Polaków mieszkaj cych za 

granic .

Pani profesor wyja nia a tak e, z czego wynikaj  

ró nice mi dzy polszczyzn  krajow  a t  emigracyjn  

oraz jakie odmiany j zyka mo emy wyodr bni  w ro-

dowiskach polonijnych.

W ramach tego bloku szkole  nast pna prowa-

dz ca — dr hab. Anna Seretny — zwraca a uwag  na 

wa no  odmian kompetencji lingwistycznych, rodza-

ju dzia a  i funkcji. To by y warsztaty niezwykle przy-

datne dla nauczycieli i uwa am, e by oby po yteczne, 

gdyby referaty obu pa  mog y si  znale  w ca o ci 

w naszym „Asystencie”.

W poobiedniej cz ci wyk adów uczestni-

cy mieli okazj  dowiedzie  si  m.in. o dzia alno ci 

Stowarzyszenia O wiaty i Kultury Polskiej. Dzie  ob-

Þtowa  ponadto w dodatkowe wydarzenia — w godzi-

nach popo udniowych uczestnicy Kongresu pojechali 

do pi knie po o onego w Woli Wi c awskiej Domu 

Macierzy Polskiej, gdzie przy biesiadnym stole odby-

o si , prowadzone przez dwoje aktorów, ucztowanie 

urozmaicone ywymi obrazami, inscenizacjami, ta ca-

mi i innymi atrakcjami.

Wzruszaj cym prze yciem by o bez w tpienia 

zasadzenie d bu Kongresu Polonii, który b dzie rós  

w ród innych, posadzonych przez zas u onych ludzi.

  lipca, w ostatnim dniu Kongresu, przedstawi-

ciele krakowskich uczelni prezentowali oferty swoich 

placówek dotycz ce kszta cenia studentów zagranicz-

nych, podawali przyk ady konferencji i dorobku na-

ukowego. Szczególnie interesuj ce propozycje, a tak e 

swoje osi gni cia zaprezentowa y: AGH, Krakowska 

Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz 

Biblioteka Pedagogiczna, której pracownicy zwrócili 

uwag  na ró norodne formy dzia alno ci skierowane 

do  wszystkich grup wiekowych, zró nicowane w za-

le no ci od ich potrzeb.

Niew tpliwie Kongres dostarczy  uczestnikom 

nowych inspiracji i bod ców, umo liwi   nawi zanie 

ciekawych kontaktów, zaopatrzy  ich w interesuj ce, 

bardzo potrzebne wydawnictwa, wzbogaci  te  o nie-

powtarzalne prze ycia wywo ane duchem tego stare-

go, magicznego miejsca polsko ci. Du  zas ug  tego 

spotkania, jak s dz , by o tak e integrowanie dzia a-

czy polonijnych z ca ego wiata i stworzenie im okazji 

do wymiany do wiadcze  w zakresie wprowadzania 

efektywniejszych form pracy we w asnych rodowi-

skach. By a to równie  szansa na uzyskanie informacji 

dotycz cych realnych uprawnie , form wsparcia, naj-

nowszych przepisów zwi zanych z organizacj  ycia 

polonijnego.

Wyrazy uznania nale  si  wszystkim, którzy 

wnie li swój wk ad w organizacj  tego jak e wa nego 

przedsi wzi cia.

W

Pami tkowe 

zdj cie 

w Urz dzie 

Miasta Krakowa

Wybory nowych 

w adz Kongresu 

O wiaty 

Polonijnej 
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 maja br. w Konsulacie RP w Nowym Jorku, 

prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz 

Bonis awski dokona  uroczystego otwarcia Lokalnego 

O rodka Metodycznego. Partnerem w tym przedsi -

wzi ciu jest Centrala Polskich Szkó  Dokszta caj cych, 

której  prezesem jest Dorota Andraka, a doradc  me-

todycznym Maria Marchwi ska. Nowojorski o ro-

dek zosta  szóst  tego typu placówk , obok Chicago, 

Dublina, Budapesztu, Madrytu i Sydney, na mapie po-

lonijnych szkó .

Po powitaniu zebranych go ci przez wicekon-

sul Alicj  Tunk, jako pierwsza g os zabra a dr Dorota 

Andraka. Obecnym na sali przybli y a histori  

powstania i dzia alno ci Centrali Polskich Szkó  

Dokszta caj cych oraz podzi kowa a prezesowi 

Dariuszowi Bonis awskiemu za inicjatyw  otwarcia 

Lokalnego O rodka Metodycznego. Pani prezes nie 

kry a zadowolenia, gdy  jak zaznaczy a, powo anie 

LOM-u to wa ne przedsi wzi cie wspieraj ce inte-

gracj  szkó , nauczycieli i o wiaty polonijnej. Doda a 

równie , e Wschodnie Wybrze e posiada ogromny 

potencja , który dzi ki nowojorskiemu o rodkowi na-

reszcie zostanie wykorzystany. 

Prezes ODN SWP Dariusz Bonis awski podczas 

swojego wyst pienia przedstawi  g ówne za o enia  

Lokalnego O rodka Metodycznego. Jego rol , jak pod-

kre li , jest wykorzystanie mo liwo ci, które istniej  

w lokalnych rodowiskach nauczycielskich. Wszystko 

po to,  aby nawzajem sobie pomaga , dzieli  si  wiedz  

oraz motywowa  do aktywno ci. Korzystaj c z okazji, 

Dariusz Bonis awski podsumowa  równie  pierwsz  

edycj  projektu „Przystanek Dwuj zyczno ”, który 

odby  si  w dniach —  maja br. w Nowym Jorku 

i w New Jersey. Jak sama nazwa wskazuje, by y to 

dzia ania (lekcje pokazowe w szko ach, szkolenia, kon-

sultacje logopedyczne, psychologiczne) maj ce na 

celu promowanie dwuj zyczno ci w ród polonijnych 

dzieci mieszkaj cych w Ameryce. 

Nast pnie dyrektor programowa Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” Katarzyna Czy ycka opowiedzia a 

o projektach i programach realizowanych przez ODN 

SWP, s u cych podnoszeniu kwaliÞkacji nauczycieli 

i promocji j zyka polskiego w ród polonijnych dzieci 

na ca ym wiecie.

Pani dyrektor poprowadzi a równie  panel dys-

kusyjny, który by  kolejnym punktem spotkania. 

JUSTYNA BEREZA

W NOWYM JORKU 
POWSTA  LOKALNY 
O RODEK METODYCZNY
O rodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie 

wspiera i promuje szkolnictwo polonijne na ca ym wiecie. Jedn  z jego inicjatyw 

jest powo ywanie Lokalnych O rodków Metodycznych. Ich zadaniem jest integra-

cja polonijnych rodowisk nauczycielskich, wsparcie merytoryczne oraz  inspira-

cja do dzia a  edukacyjnych. Na wiecie istnieje ju  kilka takich placówek, do któ-

rych z ochot  do czyli my równie  my! Centrala Polskich Szkó  Dokszta caj cych, 

skupiaj ca szko y Wschodniego Wybrze a, mo e pochwali  si  nowo powsta ym 

Lokalnym O rodkiem Metodycznym w Nowym Jorku. 

HALO! TU ŚWIAT…

O
OÞcjalne 

podpisanie 

umów
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Jego uczestnikami byli prezesi — Dorota Andraka 

i Dariusz Bonis awski oraz dwie nauczycielki, któ-

re otrzyma y tytu  „Polonijnego Nauczyciela Roku 

” — Ilona Szliter-Wyzi ska, nauczycielka histo-

rii ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Wiedniu 

i Justyna Bereza, nauczycielka z Akademii J zyka 

Polskiego w Manchester, NJ. Zgromadzeni w Sali 

Lustrzanej Konsulatu go cie wys uchali rozmowy na 

temat potrzeb polonijnych nauczycieli, roli wymiany 

do wiadcze  mi dzy rodowiskami polonijnymi, a tak-

e znaczenia nauczania historii w polskich szko ach 

sobotnich.

Debata spe ni a funkcj  podsumowuj c  to wa -

ne wydarzenie. Po nim nast pi o oÞcjalne podpisa-

nie umów. Pierwsza z nich — partnerska, zosta a za-

warta mi dzy O rodkiem Doskonalenia Nauczycieli 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” a Central  

Polskich Szkó  Dokszta caj cych, druga — liderska— 

z Mari  Marchwi sk , która na jej mocy zosta a dorad-

c  metodycznym Lokalnego O rodka Metodycznego 

w Nowym Jorku.

   Maria Marchwi ska, nauczycielka z Polskiej 

Szko y Dokszta caj cej Fundacji Kulturalnej w Clark, 

NJ oraz prezes terenowa NJ i PA, nie kry a wzrusze-

nia. „Bardzo si  ciesz , e Polska doceni a nas, na-

uczycieli polonijnych, nasz warsztat pracy i mo liwo-

ci realizacji” — powiedzia a na wst pie. W swoim 

przemówieniu podzi kowa a za nominacj  zdobyt  

po licznych szkoleniach i kursach, które pomy lnie 

„przesz a”, „zda a” i dzi ki temu „Jest!” — jak okre li a 

to Katarzyna Czy ycka. Wyrazy wdzi czno ci skiero-

wa a pani Maria do rodziny i najbli szych przyjació , 

którzy nieustannie wspierali j  w tym nie atwym wy-

zwaniu. Z rado ci  te  o wiadczy a, e teraz jako do-

radca b dzie mia a okazj  ws ucha  si  w potrzeby na-

uczycieli polonijnych i stosownie do ich ycze  b dzie 

przygotowywa  ró nego typu warsztaty czy szkole-

nia. Obieca a, e do o y wszelkich stara , aby LOM 

pr nie dzia a  i rozwija  si , ale przede wszystkim, by 

spe nia  oczekiwania nauczycieli. Doda a, e b dzie 

tak e mog a w ród aktywnie dzia aj cych pedagogów 

wyszukiwa  twórcze osobowo ci, które ch tnie b d  

dzieli  si  swoj  wiedz , do wiadczeniem z innymi na-

uczycielami, staj c si  dla nich inspiracj .

Podczas uroczystego powo ania Lokalnego 

O rodka Metodycznego, oprócz przedstawicie-

li O rodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” oraz zarz du Centrali Polskich Szkó  

Dokszta caj cych, dyrekcji i nauczycieli szkó  polonij-

nych, obecni byli równie  zaproszeni na t  okazj  go-

cie. Poza wicekonsul Alicj  Tunk, tak e Alicja Winnicki 

— kurator o wiatowa . dystryktu nowojorskiego 

Departamentu Edukacji, dr Iwona Korga — prezes 

Instytutu Józefa Pi sudskiego, Bo ena Kami ski — pre-

zes CPS, Bogdan Chmielewski — prezes PSFCU oraz 

o. Tadeusz Lizi czyk — kapelan CPSD. Szczególnego 

charakteru tej uroczysto ci doda  recital w wykona-

niu m odego i bardzo zdolnego pianisty Nicholasa 

Kaponyasa, wychowanka Kobo Music Studio.

Powo anie Lokalnego O rodka Metodycznego 

w Nowym Jorku to niezwykle wa na inicjatywa. 

Praca polonijnego nauczyciela wymaga merytorycz-

nego przygotowania i ogromnego zaanga owania. 

Ucz szczanie do polskich szkó  to dodatkowe zaj cie 

dla naszych wychowanków, dlatego te , aby ch tnie 

do niej przychodzili, musi by  atrakcyjna w swojej for-

mie. I tu rodzi si  potrzeba doskonalenia, dokszta -

cenia nas nauczycieli. Lokalny O rodek Metodyczny 

wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom.

Spotkania w ramach o rodka b d   doskona  

okazj  do podzielenia si  wiedz , do wymiany do-

wiadcze  i do wzajemnych inspiracji. Nikt przecie  

nie zrozumie lepiej potrzeb polonijnego nauczyciela 

jak drugi nauczyciel. Ogromn   warto ci  nowo po-

wsta ego LOM-u jest równie  fakt, e tworzy  go 

b d  osoby wywodz ce si  z lokalnego rodowiska, 

które doskonale znaj  realia, problemy i wyzwania po-

lonijnych szkó  w naszym regionie. 

D

Na uroczysto ci 

powo ania LOM

Dariusz 

Bonis awski, 

Dorota Andraka, 

Maria 

Marchwi ska, 

Anna Tracz
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Poprzednie zjazdy nauczycieli polonijnych odby y 

si : w Cambridge Springs w Pensylwanii (  i ), 

Waszyngtonie, DC ( ), Mundelein ko o Chicago, IL 

( ), Nowym Jorku, NY ( , ), Los Angeles, 

CA ( ), Las Vegas, NV ( ), Bu alo, NY ( ), 

Houston, TX ( ), Bostonie, MA ( ), San 

Francisco, CA ( ), Chicago, IL ( ) i w Orlando, 

FL ( ).

Zorganizowania ca ego przedsi wzi cia podj -

a si  skromna liczebnie, ale jak e twórcza, pr na 

i pe na po wi cenia grupa ludzi skupionych przy 

Komisji Kulturalno-O wiatowej „Szko a Polska” 

przy Towarzystwie Biblioteki Polskiej w Portland 

z Renat  Dajnowsk  na czele. 

W zje dzie uczestniczy o ok.  osób, wszyscy 

bardzo zaanga owani w prac  w szkolnictwie polonij-

nym, wszyscy w ró noraki sposób promuj cy polskie 

tradycje i kultur  w swoich rodowiskach. W ród go-

ci byli przedstawiciele . stanów Ameryki, skupieni 

w Centrali Polskich Szkó  Dokszta caj cych w Ameryce, 

ANNA TRACZ

XV ZJAZD NAUCZYCIELI 
POLONIJNYCH I KOMITETÓW 
RODZICIELSKICH 
W PORTLAND, OR
XV Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich odby  si  w dniach 

25—28 maja 2018 roku w Portland, Oregon, w przepi knym miejscu na ziemi, 

gdzie PacyÞk spotyka si  z rzek  Kolumbi , a Góry Kaskadowe otaczaj  hory-

zont. Nad tegorocznym zjazdem honorowy patronat obj a Pierwsza Dama RP 

Agata Kornhauser-Duda. 

HALO! TU ŚWIAT…

P

Zarz d CPSD 

z pani  minister 

A. Zalewsk , 

fot. Z. Za usi ski
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Zrzeszeniu Nauczycieli Polskich z Chicago, w Forum 

Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrze a, de-

legaci Kongresu O wiaty Polonijnej, Konsulatu RP 

w Los Angeles oraz pedagodzy i go cie z Kanady, 

Irlandii i Polski. 

Przybyli równie  reprezentanci Ministerstwa 

Edukacji Narodowej z minister Ann  Zalewsk , 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wyk adowcy 

z Uniwersytetu l skiego, Uniwersytetu Muzycznego 

z Warszawy, Uniwersytetu Warszawskiego, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu 

Miko aja Kopernika w Toruniu oraz Szko y J zyka 

Polskiego GLOSSA. 

G ównymi tematami Zjazdu by y: „Sto lat 

Niepodleg o ci Polski” oraz „Szko a polska twórcza 

i z inicjatyw ”. XV Zjazd by  znacz cym wydarzeniem 

kulturalnym i o wiatowym. Zaplanowane przez orga-

nizatorów interesuj ce wyk ady, warsztaty artystycz-

ne, dyskusje panelowe oraz szkolenia, które prowa-

dzili do wiadczeni pedagodzy z Polski i ze Stanów 

Zjednoczonych, odbywa y si  w blokach przezna-

czonych dla nauczycieli ucz cych w ró nych grupach 

wiekowych, osób odpowiedzialnych za zarz dzanie 

szko ami polonijnymi, instruktorów harcerstwa i ka-

techetów. 

Rok  jest szczególnym czasem i zarazem 

wspania  okazj  do pokazania patriotyzmu, polskiej 

to samo ci i dumy narodowej wszystkich Polaków na 

obczy nie ludziom innych narodowo ci. Z racji przy-

padaj cej rocznicy stulecia odzyskania przez Polsk  

niepodleg o ci organizatorzy przygotowali konkurs na 

najciekawsz  lekcj  historii pt. „Stulecie niepodleg o ci 

Polski”. Nagrody za interesuj ce konspekty, ufundowa-

ne m.in. przez konsula RP w Los Angeles, wr czy a na 

bankiecie grupie  nauczycieli pose  Joanna Fabisiak. 

W ród nagrodzonych znalaz y si  nauczycielki z NJ 

i PA: Justyna Bereza z Akademii J zyka Polskiego i Anna 

Dr ek ze Szko y Ogniwo. Organizatorzy wyró nili po-

nadto wszystkie nades ane prace. Spotkanie pozwo-

li o te  na wyró nienie przez prezes Fundacji „ wiat 

na Tak”, pose  Joann  Fabisiak, najlepszych konspek-

tów lekcji o niepodleg o ci pt. „Rok  — spe nione 

marzenia pokole ”. W ród prac nades anych z ca ego 

wiata II miejsce zaj a jedyna przedstawicielka USA 

Justyna Bereza z AJP w Manchester.

Zjazd rozpocz  si  oÞcjalnie w pi tek wieczorem 

wyk adem prof. Jana Wiktora Sienkiewicza przedsta-

wiaj cym „Drogi do niepodleg o ci Polski”, uroczyst  

kolacj  oraz wyst pem lokalnego chóru z Portland. 

Pe en wra e  wieczór zako czy  si  dobrze po pó -

nocy Polskim Maratonem Artystycznym Muzylek 

Moni. Sobota wype niona by a zaj ciami i wyk adami, 

w czasie których ka dy uczestnik z pewno ci  zna-

laz  dla siebie co , co go zainteresowa o i zainspiro-

wa o do dalszej twórczej pracy. By y zaj cia interak-

tywne, z edukacji z wyobra ni , warsztaty promuj ce 

i aktywizuj ce prac  z dzie mi dwuj zycznymi, ofer-

ty edukacyjne IPN, prezentacje i dyskusje dotycz ce 

egzaminów z j zyka polskiego, zaj cia Þlmowe, prze-

gl dy osi gni  lokalnych o rodkach metodycznych 

oraz doradztwa metodycznego na wiecie, omawiano 

propedeutyk  problemów o wiaty polonijnej w ró -

nych krajach, zagadnienia katechetyczne, a wszystko 

to wzbogacone zosta o ró norodnymi zaj ciami arty-

stycznymi i tanecznymi. 

Mount Hood         

fot. K. Zió kowska

Symboliczne 

karykatury

autorstwa

R. Drucha

wr czone na

pami tk  Annie 

Zalewskiej,

Dorocie Andrace 

i Renacie

Dajnowskiej
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Nale y podkre li , e nauczyciele szkó  polonij-

nych skupionych w CPSD mocno zaanga owali si  

w przygotowanie i prowadzenie warsztatów. W ród 

nich trzeba wymieni  osoby szczególnie aktywne: dr 

Dorot  Andrak , dr. Krzysztofa Gospodarca, Ann  

Tracz, Justyn  Berez  i Sylwi  Wadach-Kloczkowsk , 

Punktem kulminacyjnym by y spotkania z mini-

ster Ann  Zalewsk , podczas których przedstawiano 

oczekiwania  nauczycieli oraz mo liwo ci ich reali-

zacji, dyskutowano na temat proponowanej ustawy 

dotycz cej nauczycieli polonijnych wracaj cych do 

Polski oraz prezentowano projekty wspó pracy szkó  

w Polsce ze szko ami polonijnymi w USA, czego przy-

k adem mo e by  projekt „Rodzina Polonijna”, realizo-

wany ju  w br. przez CPSD w Ameryce.

Tradycyjn  cz ci  ka dej konferencji nauczycieli 

polonijnych jest uroczysty bankiet. Nie zabrak o wi c 

ciekawego i jak e wymownego programu artystycz-

nego w wykonaniu uczniów, nauczycieli i rodziców 

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ks. 

Konstanty Pruszy ski z FiladelÞi. Jak powiedzia  

ks. Piotr, po raz pierwszy od  lat istnienia paraÞi a  

tyle osób bra o udzia  w jednej mszy. Wspólna modli-

twa i piew zbli y y nas wszystkich jeszcze bardziej. 

Bezpo rednio po Mszy w. uczestnicy cz sto-

wali si  kaw  i domowym ciastem w Polskim Domu 

Narodowym oraz w sali pod ko cio em, a nast pnie 

odwiedzili lokaln  polsk  bibliotek . Tu po raz kolej-

ny wszyscy odczuli polsk  go cinno , otwarte serca 

i rado  z  pobytu w ród Polonii w Portland. Dalsza 

cz  dnia up yn a na relaksuj cej wycieczce stat-

kiem po rzece Kolumbia, która pozwoli a pozna  wy-

j tkowe zak tki przyrody, pokaza a, w jaki sposób 

wielu mieszka ców obcuje z natur , jak sp dza wolny 

czas, oddaj c si  wodnym szale stwom typu windsur-

Þng, kitesurÞng itp. Zwie czeniem dnia by  przejazd 

autokarem na u piony wulkan, gór  Mt. Hood, gdzie 

na wysoko ci ponad  m n.p.m., w przepi knym 

schronisku górskim, go cie zjedli pyszny obiad, mieli 

mo liwo  pospacerowa , zrobi  pami tkowe zdj cia 

oraz podziwia  narciarzy, którzy przez ca y rok mog  

korzysta  tutaj z zimowych sportów.

W poniedzia ek,  maja, przed po udniem oÞ-

cjalnie zako czono XV Zjazd. Udzia  wielu z nas by  

dowodem na to, e szkolnictwo polonijne w Stanach 

Zjednoczonych pr nie dzia a i kultywuje trady-

cje przekazywania kolejnym m odym pokoleniom 

Polaków naszej historii i bogactwa ojczystego j zy-

ka. Zjazd stworzy  równie  okazj  do podzielenia si  

do wiadczeniami, nawi zania kontaktów z placówka-

mi dydaktycznymi w Polsce i polonijnymi w Ameryce, 

a tak e do zapoznania si  z nowo ciami wydawniczy-

mi i medialnymi.  

Wyrazy uznania sp yn y z wielu o rodków dla 

kwartalnika Centrali „Asystenta” i zespo u redakcyj-

nego z redaktor Renat  Jujk  na czele.

Spotykamy si  za dwa lata 

w Toronto w Kanadzie na XVI Konferencji. 

Do zobaczenia!

szko y w Portland, którzy zaprezentowali wi zank  

ta ców ludowych i nowoczesne uk ady choreogra-

Þczne. By y wzajemne podzi kowania i skromne pa-

mi tki, ciep e s owa i zapewnienia o dalszej wspó -

pracy, towarzyskie rozmowy i integracja wszystkich 

obecnych ambasadorów j zyka polskiego, historii 

i kultury polskiej na emigracji, a potem gor ce ta -

ce i piewy przy muzyce orkiestry Yazda. To wszystko 

na zawsze pozostanie w pami ci wielu z nas. Warto 

wspomnie  o wyrazach wdzi czno ci przekazanych 

rodzinie szkó  polonijnych Centrali przez dyr. Hann  

Tomaszkiewicz z Houston, TX. Fundusze zebrane 

w kwocie prawie ,  zosta y przeznaczone dla 

najbardziej poszkodowanych przez huragan Harvey 

(wrzesie   roku) polskich rodzin skupionych przy 

Szkole Polskiej im. Miko aja Kopernika w Houston.

Trzeci dzie  zjazdu rozpocz li my Msz  w. 

w paraÞi w. Stanis awa w Portland, któr  celebro-

wa  proboszcz ks. Piotr Dzikowski. Wraz z nim msz  

koncelebrowali m.in. ks. dr hab. Jaros aw J cze  

HALO! TU ŚWIAT…

Panel „Dyrektor  — 

nauczyciel, 

wspó praca 

zespo owa” 

prowadzony przez 

dr D. Andrak , 

fot. A. Tracz

Warsztaty 

i spotkanie 

z pose  

J. Fabisiak,    

fot. A. Tracz
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„Jest to grupa m odzie y, która sko czy a dwie 

szko y, zda a wszystkie kwaliÞkacyjne egzaminy SAT, 

AP, polonijn  matur , niektórzy z nich równie  eg-

zamin certyÞkacyjny z j zyka polskiego jako obcego 

oraz zosta a przyj ta na uczelni  w asnego wyboru” 

— powiedzia a Alicja Jachna, przewodnicz ca Komisji 

Stypendialnej od momentu jej powo ania. Na uro-

czysto ci obecni byli honorowi go cie: wicekonsul 

RP w Nowym Jorku Mateusz Gmura, przedstawiciel-

ki Rady Dyrektorów Polsko-S owia skiej Federalnej 

Unii Kredytowej Ma gorzata Gradzki i dr Iwona Korga, 

nauczyciele i rodzice.

Zadaniem Komisji Stypendialnej w sk adzie: 

Alicja Jachna, Anna Tracz, Ewa Za usi ska, Danuta 

Rasztubowicz, Agnieszka Pogorzelska, Elizabeth 

Laskowski, Waldemar Rakowicz, by o ocenienie po-

da  wed ug ustalonych kryteriów, takich jak: dobre 

oceny w szkole polskiej i ameryka skiej, zaanga owa-

nie w ycie Polonii oraz ocena pracy pisemnej na je-

den z dwóch podanych tematów:

.  Rozwi  my l Paderewskiego: „Nie zginie Polska, 

nie zginie! Lecz y  b dzie po wieki wieków w po-

t dze i chwale. Dla was, dla nas i ca ej ludzko ci”.

.  Krytyczny wp yw otoczenia i zwi zków z lud mi 

na rozwój Twojej osobowo ci i to samo ci.

BO ENA MAHMOUD

STYPENDIA CENTRALI 
POLSKICH SZKÓ  

DOKSZTA ACAJ CYCH 2018
„Dzisiaj, ju  mog  powiedzie  tradycyjnie, bo od o miu lat spotykamy si , aby absolwentom 

szkó  polonijnych wr czy  stypendia. To wielki zaszczyt i honor móc stan  przed Wami i po-

gratulowa  Wam wszystkich osi gni  w piel gnowaniu j zyka polskiego, Waszej postawy, Wa-

szych dojrza ych planów na przysz o . Wspinajcie si  na wy yny ka dego dnia, pod ajcie la-

dami wielkich postaci, ale d c do zamierzonego celu, pami tajcie o zasadach etyki i b d cie 

wzorem do na ladowania dla innych” — takimi s owami 25 czerwca 2018 roku prezes CPSD 

dr Dorota Andraka przywita a 27 laureatów stypendium CPSD w g ównej siedzibie Polsko-S o-

wia skiej Federalnej Unii Kredytowej na Brooklynie.

Go cie  

honorowi: 

wicekonsul RP 

Mateusz Gmura, 

Ma gorzata 

Gradzki,

dr Iwona Korga

Angelika Tracz — 

Akademia J zyka 

Polskiego, 

Manchester, NJ

Z
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HALO! TU CENTRALA...

Julia Ksi ek — 

PSD im Gniazda 

946 Soko ów 

Polskich, 

Manville, NJ

Zdaniem pani Jachny my li zawarte w esejach 

by y wyrazem dojrza o ci, ch ci poznania i siebie, 

i wydarze  historycznych, a tak e dowodem na pi k-

n  i oÞarn  prac  nauczycieli, dyrektorów szkó , rodzi-

ców i cz sto dziadków.

Przyk adem wnikliwo ci bohaterów wieczoru 

mog  by  te  przemy lenia Olivii Katan, absolwentki 

PSD im. gen. Kazimierza Pu askiego na Brooklynie, 

NY, na temat s ów Jana Paw a II: „Musicie od sie-

bie wymaga , nawet je eli inni od was nie wymaga-

li”, którymi podzieli a si  ze wszystkimi zebranymi 

na sali: „Zgadzam si  z tymi s owami, bowiem ka dy 

musi od siebie wymaga , poniewa  tylko my jeste-

my odpowiedzialni za samych siebie i swoje czyny. 

S
Cz owiek rozwija si  przez ca e ycie, pod warun-

kiem, e od siebie wymaga i stawia sobie cele, do 

których d y”.

I tego nale y yczy  wszystkim tegorocznym sty-

pendystom — osi gni cia zamierzonych celów i wy-

trwa o ci w drodze do nich, bo jak to pi knie podsu-

mowa a Alicja Jachna: „do sukcesu nie ma windy i tylko 

mia y krok za krokiem doprowadzi nas do celu”.

Stypendy ci CPSD :

— Szko a J zyka i Kultury Polskiej im. Jana Paw a II, 

Maspeth, NJ: Amelia Gawrysiak, Marcin Hajduczek, 

Julia Izak, Julia Klepad o, Nicol Swiatkowski, 

Thomas Wojtal

— Polska Szko a Jagiellonów, Passaic, NJ: Karolina 

Lokaj

— PSD im. b . ks. Jerzego Popie uszki, Derby, CT: 

Natalia Kozdra, Magdalena Dutkowska

— PSD im. gen. Kazimierza Pu askiego, Brooklyn, 

NY: Micha  Idzik, Olivia Katan, Marta Karpinski

— PSD im. Miko aja Kopernika, Mahwah, NJ: Izabela 

Zawartka                

— PSD Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ: Natalia 

Sokolnicki

— PSD „Ogniwo”, Trenton, NJ: Samanta Bryk

— PSD im. gen. Kazimierza Pu askiego, Hackensack, 

NJ: Pawe  Sliwinski

— Akademia J zyka Polskiego, Manchester, NJ: 

Angelika Tracz

— PSD im. Gniazda  Soko ów Polskich, Manville, 

NJ: Patricia Ko odziejski, Filip Maziarz, Anna 

Peczak, Klaudia Smutek, Julia Ksi ek

— Szko a J zyka i Kultury Polskiej im. Jana Paw a 

II, Bridgeport, CT: Alexandra Kalicki, Dominika 

Michnik

— PSD im. w. Stanis awa Kostki, GarÞeld, NJ: Marta 

Cyrkla , Mateusz Walicki, Paulina Walicka.

Stypendy ci, cz onkowie 

Komisji Stypendialnej, 

zarz d CPSD, go cie 

honorowi
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Hej, hej, hej Mazury!
Zobacz z nami wielki cud natury,
Razem, razem, krok po kroku,
Przemierzymy je w tym roku.
Hej, hej, hej Mazury!

 lipca -osobowa grupa polonijnych uczniów 

wyruszy a na d ugo oczekiwany podbój magicznej 

krainy Warmii i Mazur. Na kolonie zorganizowane 

przez Fundacj  na rzecz Wspierania Rozwoju Szkó  

ANETA MATYSZCZYK

KOLONIE SZLAKIEM 
MAZURSKIEJ PRZYRODY 
I HISTORII — UKTA 2018

Polaków z Zakonem Krzy ackim, tereny cz ce si  

z I wojn  wiatow , w tym z odzyskaniem niepod-

leg o ci, oraz z II wojn  wiatow . I tak przemie-

rzaj c Mazury, koloni ci zobaczyli zamek krzy acki 

w K trzynie. W zachodniej cz ci Gi ycka zwiedzi-

li twierdz  Boyen, zbudowan  w latach —  

z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV. Dzi ki ogrom-

nej wiedzy przewodniczki — pani Moniki Cwali skiej, 

ka dy pozna  wielu interesuj cych faktów, mi dzy 

innymi to, e twierdza przygotowana by a dla za ogi 

Polonijnych zakwaliÞkowa o si   uczniów ze szkó  

polonijnych w Stanach Zjednoczonych oraz po dwo-

je dzieci z Kanady, Norwegii i Irlandii. Trwa y one od 

 do  lipca. M odzie  zamieszka a na terenie o rodka 

wypoczynkowego PTTK w Ukcie. Obóz zosta  sÞnan-

sowany ze rodków publicznych — z Kancelarii Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, które Fundacja pozyska a 

w ramach konkursu „Wspó praca z Poloni  i Polakami 

za granic  w  roku”.

Tematem przewodnim kolonii by y cie ki histo-

rii — obejmowa y one miejsca zwi zane z walkami 

T

Sp yw kajakowy 

na trasie Kruty  

— Ukta
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licz cej oko o  o nierzy. Bunkry i fortyÞkacje 

II wojny wiatowej m odzie  zobaczy a w Mamerkach. 

W Gier o y — w Wilczym Sza cu, g ównej kwaterze 

Hitlera i Naczelnego Dowództwa Si  Zbrojnych w la-

tach — , koloni ci poczuli atmosfer  o nier-

skiego ycia. I tak e w tym miejscu dzieci dowiedzia y 

si  wielu ciekawostek, np., e w a nie tutaj  lipca 

 roku dokonano nieudanego zamachu na ycie 

Hitlera. Przewodniczka opowiedzia a im równie  

o tym, co lubi , czego nie lubi  i czego najbardziej si  

ba  twórca i dyktator III Rzeszy.

Dzi ki dwóm wycieczkom rowerowym oraz sp y-

wowi kajakowemu na trasie Kruty  — Ukta kolo-

ni ci mogli podziwia  pi kno przyrody najbardziej 

ekologicznej cz ci Polski. W urokliwej le niczów-

ce w Praniu poznali sylwetk  znakomitego poety 

— Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego. Zobaczyli 

miejsce, które ukocha  poeta oraz po wi cone mu 

muzeum. W wi tej Lipce, podczas zwiedzania klasz-

toru, obejrzeli osobisty ksi gozbiór w. Jana Paw a II 

oraz wys uchali przepi knego koncertu organowego. 

W czasie ostatniej wyprawy rowerowej m odzie  od-

wiedzi a Galindi , jedno z najbardziej unikatowych 

miejsc w Polsce — Mazurski Eden. Galindowie byli 

lud mi, którzy yli w przyja ni z natur . Galindi  przed 

laty za o y  psychoterapeuta i lekarz Cezary Kubacki. 

yj c w tym miejscu wraz z rodzin , podj  prób  

HALO! TU CENTRALA...

odtworzenia wiata plemienia Galindów zamieszku-

j cych od V wieku p.n.e. do XII wieku obszar Wielkich 

Jezior Mazurskich. Galindia to nie tylko o rodek tury-

styczny, ale tak e terapeutyczny, bo jak mówi w a ci-

ciel „Galindowie byli niezwykle skutecznymi lekarza-

mi dusz”. Dzi ki przewodnikowi, który mówi  o sobie 

„W ciek y”, polonijna m odzie  przebrana w kos umy 

nawi za a do ycia, tradycji i obyczajów sprzed se-

tek lat.

Program kolonii obejmowa  równie  zaj cia roz-

wijaj ce kompetencje w zakresie j zyka polskiego 

jako odziedziczonego. Przez  dni m odzie  czyta a 

i wykonywa a wiczenia j zykowe do ksi ki Beaty 

J dryki zatytu owanej „Walizka”. Niesamowite przy-

gody g ównego bohatera — Amerykanina polskiego 

pochodzenia — wci gn y wszystkich kolonistów, 

a zako czenie ksi ki zaskoczy o niejednego czytel-

nika. Przygod  z „Walizk ” na pewno b d  wszyscy 

bardzo dobrze pami ta .

Kolonie na Mazurach by y organizowane po raz 

drugi przez Fundacj  na rzecz Wspierania Rozwoju 

Szkó  Polonijnych. I po raz drugi zako czy y si  suk-

cesem. Profesjonalnie przygotowany program, wy-

kszta cona, z pe nymi uprawnieniami kadra kolonijna 

oraz najlepsi z najlepszych— polonijna m odzie , to 

wszystko sprawi o, e te wakacje b d  wspominane 

jeszcze przez d ugie lata. 

W imieniu wszystkich uczestników tegorocz-

nych kolonii serdecznie dzi kuj  Prezes Fundacji — 

dr Beacie J dryce oraz Zarz dowi Centrali Polskich 

Szkó  Dokszta caj cych za zorganizowanie Kolonii 

Szlakiem Mazurskiej Historii i Przyrody.

Do zobaczenia na polskich szlakach!

D

Wycieczka 

rowerowa

Uczestnicy 

kolonii



18

W  roku przy paraÞi Holy Name of Jesus 

Church powsta a szko a paraÞalna, której celem by a 

nauka j zyka polskiego i krzewienie polskiej kultury 

i tradycji w ród emigracji polskiej. W pó niejszych 

latach jej dzia alno  zosta a przerwana, jednak ro-

dzice z tej paraÞi, d c do kultywowania j zyka pol-

skiego w ród dzieci i m odzie y, ponownie organizo-

wali polskie szko y sobotnie. Polska Szko a Sobotnia 

im. Adama Mickiewicza kontynuuje te tradycje. 

Funkcjonuje od  roku w budynku dawnej szko y 

paraÞalnej Holy Name of Jesus przy  Washington 

Blvd. Powsta a z inicjatywy rodziców mieszkaj cych 

w Stamford, Norwalk i w okolicznych miejscowo-

ciach przy poparciu miejscowego duchowie stwa. 

Za o ycielem i pierwszym dyrektorem szko y by  

Jerzy Karwowski. W  roku nauk  rozpocz o tu 

 uczniów. Opiekowa a si  nimi jedna nauczycielka — 

Teresa Suchecka. Przez pierwsze lata rodzicie nie p a-

cili za nauk . Z pocz tku zamiast klas istnia  podzia  na 

poziomy: najm odszy, redni i dwa poziomy najstarsze.

W  roku nast pi a zmiana na stanowisku dy-

rektora. Nowym dyrektorem zosta a Anna Sawicka, 

która by a na tym stanowisku do  roku. Przez ko-

lejne lata funkcj  t  sprawowa a Halina Szeligowska. 

W szkole wprowadzono podzia  na klasy I—V, klasy 

czone od VI—VIII oraz zerówk  i dwie grupy przed-

szkolne. Istnia a te  klasa angielskoj zyczna, do której 

ucz szcza y starsze dzieci. Nawi zana zosta a wspó -

praca z Central  Polskich Szkó  Dokszta caj cych.

W latach —  obowi zki dyrektora szko-

y pe ni a Alina Zelwis. W tym okresie historia sta a 

si  przedmiotem obowi zuj cym, a nauka ko czy a 

si  na klasie V. 

W  roku stanowisko dyrektora szko y przej a 

Barbara Korus. Nast pi a cz ciowa zmiana podr czni-

ków. Najstarsze klasy — V i VI, korzysta y z podr czni-

ków przeznaczonych dla polonijnych szkó  sobotnich, 

a wydawanych w Chicago. Stopniowo powi ksza  si  

ksi gozbiór biblioteki szkolnej. Zosta  te  przeprowa-

dzony konkurs na logo placówki, którego zwyci zc  zo-

sta  jeden z rodziców — Adam Pawelski. Do czasu wpro-

wadzenia przez CPSD ujednoliconych wiadectw, przez 

kilka lat logo to widnia o na naszych wiadectwach.

Po rezygnacji Barbary Korus funkcj  dyrektora 

szko y w  roku powierzono Kazimierze Ferenc. 

Nast pi y dalsze przekszta cenia. Obecnie istniej  

 grupy przedszkolne: -, -, -latki. Nauka szkolna 

zosta a przed u ona do VIII klasy, a w  roku 

utworzone zosta o -letnie liceum, które ko czy si  

matur . Od  roku absolwenci szko y podstawo-

wej przyst puj  do egzaminu Polish Regents, obecnie 

nazywanego LOTE, daj cego im szanse ubiegania si  

o dodatkowe kredyty w high school.

Szko a utrzymuje cis y kontakt z Central  Polskich 

Szkó  Dokszta caj cych. Nauczyciele uczestnicz  we 

wszystkich wydarzeniach organizowanych przez 

Central : w konferencjach, warsztatach i szkoleniach 

oraz w Zjazdach Nauczycieli Polonijnych. Uczniowie 

bior  udzia  w ró nych konkursach. W  roku na-

sza uczennica Julia Matusiewicz znalaz a si  w gronie 

laureatów Mi dzynarodowego Konkursu Literackiego. 

Liceali ci dotarli do Fina u Mi dzynarodowej 

Olimpiady Wiedzy o Polsce w Toronto, Kanada 

(V miejsce w  r.), a uczniowie szko y podstawo-

wej dwukrotnie zaj li tam . miejsce (w latach  

i ).

Co roku liczne grono naszych podopiecznych bie-

rze udzia  i odnosi sukcesy w konkursie „Bo lubi  j -

zyk polski”, organizowanym przez s siedni  szko  

w Derby.

W  roku delegacja szko y uczestniczy a 

w Spotkaniu Pokole  z arcybiskupem Stanis awem 

Dziwiszem w ameryka skiej Cz stochowie (Doy-

lestown w Pensylwanii), a w  roku wzi a udzia  

w Diecezjalnym Dniu Dziedzictwa Polskiego na 

Brooklynie z Metropolit  Lwowskim biskupem 

KAZIMIERA FERENC

POLSKA SZKO A W STAMFORD 
MA JU  30 LAT! 

Jubileusz 30-lecia istnienia Polskiej Szko y Sobotniej w Stamford sta  si  okazj  

do przypomnienia wszystkich, którzy przyczynili si  do jej powstania i rozwoju 

oraz do z o enia im serdecznych podzi kowa . To tak e chwila, aby z satysfakcj  

wspomnie  o pi knych kartach historii szko y i jej osi gni ciach.

PO SĄSIEDZKU

W
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Mieczys awem Mokrzyckim. W  roku szko a by a 

organizatorem Balu Nauczyciela, a w  roku zosta a 

gospodarzem IV Fes walu Szkó  Polonijnych.

W szkole istnieje tradycja organizowania uroczy-

stych akademii i spotka  z okazji  listopada, Dnia 

Matki, wizyt w. Miko aja, jase ek, zabawy noworocz-

nej, wystaw prac uczniów i zdj  dokumentuj cych 

dzia alno  placówki. Do kalendarza imprez szkolnych 

wesz o te  uroczyste lubowanie pierwszoklasistów, 

Dzie  Nauczyciela, Dzie  Dwuj zyczno ci, akademia 

z okazji Dnia Babci i Dziadka, wi to Patrona Szko y, 

nasz szkolny fes wal „Sk d nasz ród” oraz wi to 

Konstytucji  maja organizowane wspólnie z innymi or-

ganizacjami polonijnymi — wtedy odbywaj  si  uroczy-

sta msza w. za ojczyzn  i akademia w Parku Ko ciuszki. 

Co roku dumnie maszerujemy V Alej  Nowego Jorku 

podczas Parady Pu askiego. Dla uczniów organizowa-

ne s  wycieczki, wyjazdy do teatru itp.

Uczniowie PSS w czaj  si  te  w ycie paraÞi, 

uczestnicz c w uroczysto ciach ko cielnych i okolicz-

no ciowych (paraÞalne do ynki, . rocznica zsy ki na 

Sybir — w Bridgeport, CT).

Szko a organizuje równie  akcje charytatyw-

ne. Od  roku istnieje przy szkole Sztab Wielkiej 

Orkiestry wi tecznej Pomocy. Do tej pory, w wyniku 

hojno ci okolicznej Polonii, wp acili my na konto fun-

dacji:  , . . Od  roku organizujemy te  ak-

cj  „I TY mo esz by  w. Miko ajem”. Co roku przed 

wi tami Bo ego Narodzenia, dzi ki pomocy paraÞan 

Holy Name of Jesus Church, spe niamy marzenia dzie-

ci z domów dziecka w Polsce. Wys ali my ju  paczki 

do ponad  dzieci z . domów dziecka. Staramy si  

te  organizowa  pomoc Þnansow  innym dzieciom 

skrzywdzonym przez los oraz doros ym walcz cym 

o powrót do zdrowia.

Wraz z up ywaj cymi latami szko a doskonali a si  

pod wzgl dem organizacyjnym. W zasadzie od samego 

pocz tku istnia  podzia  ról i zada . Nauczyciele uczy-

li i wychowywali, a rodzice dbali o zaplecze Þnanso-

we, cho  zdarza y si  sytuacje, e i nauczyciele musieli 

w cza  si  w zdobywanie funduszy. W  roku zo-

sta y zatwierdzone dokumenty reguluj ce prac  naszej 

szko y: Statut Szko y, Regulamin Rady Rodziców i Rady 

Pedagogicznej, a pó niej Wewn trzszkolny System 

Oceniania i Regulamin Szko y. 

W  roku Rada Rodziców uruchomi a szkolny 

sklepik, gdzie uczniowie mog  kupi  lunch.

W  roku przy szkole powsta  Zespó  Pie ni 

i Ta ca „S owianie”, a pó niej tak e „Mali S owianie”— 

dyrektorem artystycznym i instruktorem obu zespo ów 

jest by a nauczycielka naszej placówki Swiet ana Habis.

Z okazji -lecia szko y Rada Rodziców ufundowa a 

sztandar — symbol najwy szych warto ci — honoru-

j cy wszystkich, którzy przez lata oÞarowali jej swoj  

prac  i serce.

Na przestrzeni tych lat w szkole prowadzone by y 

ró nego rodzaju zaj cia dodatkowe: gimnastyka arty-

styczna, szkolny teatrzyk „Pres ”, zaj cia plastyczne 

Art-Club, teakwondo, tenis, taniec towarzyski, szachy, 

a tak e kurs j zyka angielskiego dla doros ych. Biblioteka 

szkolna zosta a wzbogacona o ponad  pozycji, 

w tym pomoce naukowe, lektury, mapy i projektory.

Przez ca y okres swojego istnienia szko a mog a 

si  rozwija  dzi ki wietnie przygotowanej kadrze na-

uczycielskiej, która z zaanga owaniem i entuzjazmem 

podchodzi do swojej pracy. W gronie odznaczonych 

Medalem Komisji Narodowej s  nauczycielki: Dorota 

Ga zka, Halina Ocho ska, Irena Dec, Irena Grab, 

Izabela Falger, dyrektor szko y Kazimiera Ferenc oraz 

przewodnicz cy Rady Rodziców Grzegorz Rus, który 

pe ni t  funkcj  od  roku.

Nieocenion  pomoc  s u  rodzice, którzy po-

wi caj  szkole swój czas, staraj  si  polepszy  wa-

runki nauczania dzieci, pomagaj  w remontach (szko a 

zyska a  nowych sal lekcyjnych oraz nowe azienki) 

i dy urach szkolnych. 

 czerwca br. celebrowali my -lecie powsta-

nia szko y w znamienitym gronie. W uroczysto ciach 

uczestniczyli: Konsul RP Emilia Gmiter, Prezes na 

stan CT Wiole a Jusi ska, ks. wikary Tomasz Przyby , 

przedstawiciele First County Bank — g ównego spon-

sora bankietu, dyrektor Halina Szeligowska, nauczycie-

le, przedstawiciele Rad Rodziców, Al Koproski — Polish-

-American Cultural Society — fundator corocznych 

prezentów gwiazdkowych dla naszych uczniów oraz 

inni przyjaciele naszej placówki. Wieczór  sta  si  oka-

zj  do wspomnie  i dobrej zabawy. Wierzymy, e nasza 

szko a b dzie dalej si  rozwija , zaszczepiaj c ducha 

polsko ci nowym pokoleniom Polonii, a w przysz o ci 

b dzie obchodzi  kolejne jubileusze.

U

Na uroczysto ci 

jubileuszowej



20 Chwal  nas pracodawcy, kiedy dokonujemy cudu 

pojawienia si  o w a ciwej porze. Patrz  z aprobat  

petenci w kolejkach, doceniaj c nasz  zawodow  ak-

tywno . Oddychamy z ulg . Znowu nam si  uda o 

bezkolizyjnie dotrze  do celu, poprawi  sp ywaj ce 

makija e i przekrzywione krawaty. Przemilcze  k o-

poty syna z matematyki, k ótni  z m em dotycz c  

odwlekanego remontu, scysj  z on  na temat wa -

no ci zawodowych obowi zków. Ba! PotraÞmy nawet 

zdoby  si  na ca kiem przekonuj cy u miech, którym 

b dnie informujemy wszystkich, e jest wietnie! 

Wspaniale! A gdy wyciszymy d wi k telefonu komór-

kowego, by adna rodzinna afera nie rozd wi cza a 

si  alarmuj co, mo emy przez kolejne godziny y  

w b ogim przekonaniu, e nale ymy do nielicznej gru-

py szcz ciarzy wietnie godz cych prac  z yciem 

prywatnym. 

Ale czy rzeczywi cie godzimy?… Czy potraÞmy 

zadba , aby w skie granice rodzinnego królestwa nie 

zmniejsza y si  z miesi ca na miesi c? Czy jeste my 

w stanie utrzyma  t  niezwykle chwiejn  proporcj  

pomi dzy obowi zkiem s u bowym a zobowi zania-

mi wobec bliskich?… Nie zawsze, prawda?

Bliscy s  bliscy, wi c wybacz  i zrozumiej . W ko -

cu dla nich tak tyramy, p dzimy, bierzemy nadgodziny. 

Okupujemy sw  nieobecno  gad etem, buziakiem, 

skarg  na ten galopuj cy czas, a potem, ju  spokojni, 

zmieniamy w kalendarzach terminy, starannie usuwa-

j c sprawy domowe na drugi plan.

— Co zrobi , eby moje dziecko czyta o? — pytaj  

mnie cz sto zrozpaczone mamy. — Kiedy  si  w na-

szych domach czyta o, a teraz… — dodaj  z gorycz , 

same udzielaj c sobie odpowiedzi. Bo by  mo e czy-

tanie jest w a nie luksusem wymagaj cym najbardziej 

potrzebnej waluty — czasu. A my go zwyczajnie nie 

mamy, bardziej lub mniej wiadomie rozmieniaj c mi-

nuty, godziny i miesi ce na inne dobra, te dostrzegalne 

i pozornie niezb dne, by y  godnie.

— Dlaczego ta dzisiejsza m odzie  nie rozmawia? 

Burcz  tylko, mrucz , monosylabami rzucaj  — rodzi-

ce patrz  na mnie pytaj co, szczerze zawiedzeni.

Có  odpowiedzie ? e pokolenie dzisiejszych ma-

tek, ojców, bab  i dziadków mia o wi cej szcz cia, 

bo kto  bliski znajdowa  czas, aby zaspokaja  nasz  

dzieci c  ciekawo ? e na tysi c naszych pyta  cier-

pliwie udzielano przynajmniej pó  tysi ca odpowie-

dzi? Czy mo e wspomnie  o arkadyjskich czasach, gdy 

sz o si  w niedziel  do cukierni na rurki z kremem. 

Szed  ojciec i mama, brat i siostra. Albo obiad przy 

wspólnym stole, którego ju  dawno nie ma.

Nie o to chodzi, by zmieni  rzeczywisto , któ-

ra zdecydowanie bardziej zmienia nas. I rozpieszcza. 

Mo e tylko warto, zanim ca kowicie miniemy si  w p -

dzie z w asnym rozumem, na chwil  przystan , aby 

w po piechu i nadgorliwo ci nie zgubi  najcenniejsze-

go daru — czasu. Znajd my go i dzielmy si  nim z bliski-

mi, bo nie ma pi kniejszego prezentu. Po wi my czas 

tym, którzy maj  go coraz mniej. Oddaliby wszystko, 

by ich kalendarze trwa y. Obdarujmy wreszcie samych 

siebie, zatrzymuj c czas cho by na chwil  wa kiej re-

ßeksji, na powrót do wa nej przesz o ci, na my l o tym, 

co przed nami. Czas to jedyny pieni dz, którym op a-

cimy wzruszenie i szcz cie. Który powróci mi o ci  

i dobrem. I jedyna taka moneta maj ca rewers i awers 

z ludzk  twarz .

W tym sensie, moi drodzy, czas to pieni dz!

BARBARA  KOSMOWSKA

CO MO NA 
ZGUBI  W BIEGU?

czy nas po piech. Nas, tu, nad Wis , Was tam — za oceanem. I cho  yjemy o ró nych 

porach, wstajemy o sze  godzin wcze niej lub pó niej, wsiadamy do poci gu czy Sub-

way’a, do ó tej taksówki lub podmiejskiego autobusu — p dzimy z podobn  szybko ci  

i w tym samym celu: by w maratonie codziennego biegu unikn  kolejnego spó nienia, 

by  na czas, zas u y  na pochwa  szefa, kierowniczki, petenta w kolejce lub cho by 

s siadów czy przyjació . Bo i oni zarz dzaj  naszym czasem, oczekuj c punktualno ci, 

towarzyskiego stawiennictwa, biesiadnej wspó pracy…

ROZWAŻANIA I OPINIE

C
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 Jak zrealizowa  pomys  na lekcj  z ciekaw  hi-

stori  w tle? Mo na przedstawi  opowie  o uczniu, 

który niedawno przylecia  do Polski ze Stanów 

Zjednoczonych po to, by ucz szcza  na kurs j zyka 

polskiego i pozna  swoich kuzynów oraz nowych 

przyjació . Nowy, obcy j zyk jest dla niego bardzo 

interesuj cy, a elementy kulturowe stan  si  cz ci  

tej przygody. Podczas nauki prowadzi wiele dialogów 

i odkrywa tajniki polszczyzny. W tym celu tworzymy 

krótkie historyjki zwi zane z posta-

ci . Mo emy podzieli  je nawet na 

kilkana cie lekcji, tak aby koniec 

opowie ci zbieg  si  z zako czeniem jednego seme-

stru szkolnego. Podczas ka dych zaj  uczniowie 

mog  przez —  minut poznawa  wybran  histo-

ryjk . Ods ona kolejnej cz ci b dzie dla nich elemen-

tem mi ej i oczekiwanej niespodzianki. Dzi ki temu 

mo emy rozbudzi  wyobra ni  nie tylko swoj , ale 

przede wszystkim uczniów. 

Uczniowie stan  si  aktorami 

odgrywaj cymi poszczególne 

scenki. Bohater opowiada  

b dzie spotyka  na swojej dro-

dze ró ne osoby i zawiera  nowe 

SCENKI J ZYKOWE 
jako ciekawy sposób nauki 

j zyka polskiego jako obcego

EWA MARQUEZ

Osoby, które zetkn y si  z nauk  j zyka polskiego, wiedz , i  jego opanowanie jest bar-
dzo trudne. Moja przyjació ka, rodowita W oszka, stwierdzi a nawet, e j zyk polski jest 
drugim po j zyku chi skim najtrudniejszym j zykiem wiata. Hmm… Skomplikowana 
ortograÞa i rozbudowana gramatyka przysparzaj  zagranicznym uczniom wielu proble-
mów, nie mówi c ju  o wymowie czy s owotwórstwie. Dlatego nauczanie polskiego jako 
obcego, zw aszcza dzieci, powinno zawiera  elementy zabawowe, poniewa  po czenie 
nauki z porcj  zabawy jest wietnym sposobem, by „zdoby ” uwag  uczniów. Taka forma 
sprawi, e b d  oni zainteresowani lekcj  oraz aktywniej wezm  w niej udzia . Jednym ze 
sposobów zdobywania sprawno ci j zykowej jest opowiadanie historyjek, w których m o-

dzi ludzie mog  si  nie tylko odnale , ale równie  kreatywnie w nich uczestniczy .

J
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przyja nie. Mo ecie wspólnie z uczniami wybra  imio-

na postaci. Mo na powierzy  rol  g ównego bohatera 

w ca ym cyklu jednej osobie, jednak równie dobrze 

mo na zmienia  aktorów w poszczególnych odcin-

kach. Przed rozpocz ciem odtwarzania scenki napisz 

na tablicy jej opis. Uczniowie przepisuj  go do zeszytu, 

aby wykorzystywa  te informacje na koniec w swojej 

wersji prezentacji.

Historia, któr  powinni przedstawi  twoi ucznio-

wie, powinna by  skonstruowana w formie dialogu. 

Pierwsza linijka tekstu winna ogólnie wprowadza  

w tematyk  inscenizacji, a zaraz po niej nast puje roz-

mowa postaci.

Oto przyk ad:

Mar n i Stuart id  razem do polskiej restauracji.

Kelnerka: Dobry wieczór! Stolik dla dwóch?

Stuart: Tak. Dzi kuj .

Mar n: Restauracja jest pe na dzisiejszego wie-

czoru. Czy tak jest z powodu soboty?

Stuart: Jasne. Oprócz sobót inne dni s  napraw-

d  ciche.

Kelnerka: ...

Taka formu a konwersacji umo liwi uczniom wi -

cej praktyki w u ywaniu codziennych dialogów. 

SCENKA PIERWSZA: 
NOWY S SIAD
Historyjka wymaga dwóch osób: jedna b dzie gra-

a ch opca z Ameryki, który uczy si  j zyka polskiego. 

Druga — ch opca w podobnym wieku, mieszkaj cego 

naprzeciwko, który przylecia  na kurs j zyka polskiego 

z Irlandii. Ch opcy powinni rozpocz  dialog powita-

niem: nale y zastosowa  ró ne formy powita ; pozna-

j  te  swoje imiona. Nast pnie mog  np. poda  krót-

ki opis okolicy i swoich warunków mieszkaniowych, 

a tak e zadawa  pytania na temat szkolnych kursów.

SCENKA DRUGA: 
RODZICE S SIADA
Do odegrania tego epizodu potrzeba czterech 

uczniów. Jeden pochodzi z Ameryki, drugi jest jego 

s siadem z Irlandii. Pozosta ych dwóch b dzie od-

grywa o role rodziców s siada, którzy martwi  si , 

czy syn jest bezpieczny podczas wspólnej wypra-

wy ch opców do restauracji. S  równie  zdziwieni, 

e ameryka ski ucze  tak dobrze mówi po polsku. 

Ciesz  si , e ich syn b dzie mia  szans  nauczy  si  

wielu nowych s ówek!

SCENKA TRZECIA: 
WSPÓLNA KOLACJA
Wymaga uczestnictwa trzech osób. Jedna jest 

ameryka skim uczniem, druga jego koleg , a trzecia 

kelnerk  w restauracji, gdzie ch opcy b d  wspólnie 

jedli kolacj . Scenka rozpoczyna si  tym, e kelnerka 

pokazuje ch opcom stolik, przy którym mog  usi  

i podaje im menu. Ch opcy rozmawiaj  ze sob  o da-

niach, które chcieliby zje  i zamawiaj  potrawy. Aby 

doda  przedstawieniu dynamiki, kelnerka mo e le zre-

alizowa  zamówienie lub zapomnie  poda  sztu ców.

SCENKA CZWARTA: 
ZAPOZNANIE KOLE ANEK
Do wykonania tej scenki trzeba czterech uczniów. 

Jeden jest irlandzkim studentem, drugi jego koleg  

z Polski, a dwóch pozosta ych odegra role dziewczyn, 

które równie  przylecia y do Polski na kurs j zyka 

polskiego. Student z Irlandii s yszy, e dwie dziew-

czynki rozmawiaj  po angielsku ze znanym mu ak-

centem, wi c wysy a koleg , by zacz  z nimi rozmo-

w . Dziewczyny przylecia y z Anglii na ten sam kurs. 

Ch opcy do czaj  do nich i decyduj  si  rozmawia  

po polsku, m.in. o ró nych zwyczajach ywieniowych, 

przede wszystkim o tych charakterystycznych dla 

swojego kraju. Mówi  o tym, kiedy ludzie zazwyczaj 

jedz , jaki rodzaj jedzenia, wyra aj  opinie na temat 

fast foodów. Mo na doda  informacje o korzy ciach 

p yn cych ze spo ywania warzyw i owoców.

SCENKA PI TA: 
PRZYSTANEK AUTOBUSOWY
Bior  w niej udzia  dwie osoby: jedna to ame-

ryka ski ucze , a druga jest dziewczyn  poznan  

w restauracji. Ch opiec zauwa a, e jest ona prze-

zi biona z powodu z ej pogody. Oboje rozmawia-

j  o warunkach atmosferycznych w swoich krajach 

i porównuj  je ze sob .

SCENKA SZÓSTA: 
POCZTA POLSKA
Do jej odegrania potrzebnych jest dwóch uczniów. 

Jeden jest ch opcem z Ameryki, maj cym polskie ko-

rzenie, a drugi nowym koleg  z kursu. Ch opcy bardzo 

si  polubili i siedz  razem w awce. Niespodziewanie 

spotykaj  si  na polskiej poczcie, poniewa  jeden 

z nich otrzyma  ma  przesy k  od dziewczyny ze 

swojego kraju. Ch opcy dostrzegaj  kolekcj  polskich 

znaczków pocztowych. Jedna z serii przedstawia pol-

skie muzea. Zaczynaj  wi c rozmawia  o Muzeum 

Narodowym oraz o innych atrakcjach turystycznych 

w Polsce.

SCENKA SIÓDMA: 
KO COWA AKTYWNO
Mo esz wyd u y  lub skróci  liczb  scenek, aby do-

pasowa  je do harmonogramu szkolnego. Po odegraniu 

wszystkich inscenizacji popro  uczniów, eby utworzy-

li pe ne opowiadanie o przygodach ameryka skiego 

ucznia i wszystkich osób, które pozna  i z którymi pro-

wadzi  rozmowy. Mo esz nawet u y  tego scenariusza 

jako cz ci ko cowej testu, co pomo e ci oceni  wiedz  

uczniów i nabyt  przez nich sprawno  j zykow .

Z TEKI „ASYSTENTA”
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 DRAMA
 maja, z okazji Dni Matki i Ojca, uczniowie szko-

y im. w. Jana Paw a II w Bostonie obejrzeli insceni-

zacj  pt. „Jak mama tat  pozna a...”. Po raz pierwszy 

w roli aktorów wyst pili: dyrekcja, nauczyciele i rodzi-

ce z naszej szko y. Wszyscy wykazali si  wysokim po-

ziomem umiej tno ci aktorskich. Niezapomnianych 

wra e  artystycznych dostarczy y doskonale dobra-

ne stroje oraz dekoracja inspirowana tematyk  przed-

stawienia. Sposób prezentacji, oparty na humorze 

i grotesce, tworzy  nastrój rado ci i aktywnego odbio-

ru przedstawienia. Dzieci i rodzice reagowali entuzja-

stycznie na kolejne cz ci spektaklu. Po wyst pie ar-

ty ci zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Ten dzie  

na d ugo pozostanie w pami ci naszych uczniów.

Obecnie postuluje si , by w edukacji stosowa  no-

watorskie oraz twórcze podej cie do nauki. Innowacje 

pedagogiczne s  z ca  pewno ci  du ym wyzwa-

niem dla nauczycieli. Zawsze warto pokusi  si  o za-

proponowanie swoich pomys ów i projektów, które 

stan  si  odpowiedzi  na konkretne potrzeby ucznia, 

b d  wsparciem dla jego wszechstronnego rozwo-

ju, a ponadto, ze wzgl du na zmiany dokonuj ce si   

w szeroko poj tej edukacji,  przyczyni  si  do wzrostu 

atrakcyjno ci szko y. Tak  metod  nauczania i wycho-

wania, która odkrywa w cz owieku naturalne zdolno-

ci i mo liwo ci oraz stymuluje jego rozwój, jest mi -

dzy innymi drama.

DRAMA to metoda nauczania i wychowania sprzy-

jaj ca wszechstronnemu rozwojowi uczniów i przygo-

towuj ca ich do odgrywania ról spo ecznych w zmie-

niaj cej si  rzeczywisto ci. Dzi ki odwo ywaniu si  

do indywidualnych w a ciwo ci ka dego cz owieka 

sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu najbardziej po -

danych cech jego osobowo ci. Rozwija samodzielno  

my lenia i kreatywno  zarówno uczniów, jak i pro-

wadz cego zaj cia, kszta ci umiej tno  nawi zywa-

nia dialogu, a tak e wyzwala aktywno  emocjonaln  

i pozwala samodzielnie dochodzi  do wiedzy. 

Poj cie drama pochodzi od greckiego s owa 

„dran” —‘dzia a , czyni , usi owa ’. Cz owiek odkrywa 

to wszystko, co jest poza nim, a tak e i to, co jest 

w nim samym, poprzez wysi ki emocjonalne i Þzycz-

ne. W procesie dramy wyobra enie staje si  czynem. 

Drama pojmowana jest jako:

• utwór dramatyczny, 

• spektakl teatralny, 

• wielogodzinne dzia ania parateatralne o charakte-

rze edukacyjnym,

• metoda ca o ciowego rozwijania osobowo ci, 

SZKO A TWÓRCZA I Z INICJATYW  — 

MA E FORMY TEATRALNE

SYLWIA WADACH KLOCZKOWSKA

W szkole tradycj  sta o si  przygotowywanie przedstawie  i inscenizacji w trak-

cie roku szkolnego. Takie uroczysto ci szkolne stanowi  jeden z elementów in-

tegralnego procesu nauczania. Jednocze nie imprezy te upowszechaniaj  doro-

bek kulturowy i naukowy, dostarczaj  bod ców emocjonalnych oraz wzbogacaj  

j zyk polski uczniów.
O
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• metoda przygotowania do ycia w spo ecze stwie, 

• metoda dydaktyczna wspomagaj ca uczenie 

przedmiotów szkolnych, 

• metoda odkrywania, rozwijania i kszta cenia 

uzdolnie  artystycznych, w tym aktorskich i lite-

rackich, 

• metoda tworzenia spektakli szkolnych.

Drama wi e si  z ekspresj , wyobra ni , a tak e 

z zabaw . Zabawa dla dziecka jest warunkiem pra-

wid owego rozwoju. Przez ni  dziecko przygotowuje 

si  do wype niania ró nych zada  w doros ym yciu. 

Dzieci bawi c si  w dom, szko  czy sklep, przygoto-

wuj  si  do realizacji przysz ych funkcji spo ecznych. 

Teatr wieku szkolnego powinien by  kontynuacj  tych 

„teatralnych” zabaw dzieci cych. W pó niejszym okre-

sie ta naturalna forma zachowa  zostaje ukryta pod 

ró nego rodzaju maskami, które przybieraj  ludzie. 

Drama, wykorzystuj c naturalne predyspozycje cz o-

wieka do wchodzenia w role i jednocze nie je ukie-

runkowuj c, jest wiadom  kontynuacj  owych spon-

tanicznych zabaw dziecka, przez co przyczynia si  do 

jego rozwoju, kszta ci wyobra ni , uczy my le  i dzia-

a  samodzielnie.

G ówne cele dydaktyczne i wychowawcze realizo-

wane podczas organizowania inscenizacji dzieci cych:

  .  Kszta cenie pi knej i wyrazistej mowy dziecka. 

  .  Bogacenie czynnego s ownictwa uczniów.

  .  Wdra anie do d u szych wypowiedzi na okre lony 

temat.

  .  Kszta cenie uwagi, spostrzegawczo ci i pami ci 

wzrokowej.

  .  Rozwijanie logicznego my lenia.

  .  Kszta cenie wyobra ni i wra liwo ci twórczej.

  .  wiczenie poprawno ci ortograÞcznej dzi ki cz -

stemu kontaktowi z tekstem.

  .  Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy.

  .  Kszta towanie umiej tno ci pracy w zespole, 

wiadomej dyscypliny, szacunku dla pracy innych.

.  Przygotowanie do w a ciwego odbioru sztuki.

. wiczenie pami ci przez zapami tywanie kon-

kretnych kwes i.

Podczas spotka  z nauczycielami, mi dzy innymi 

na Zje dzie Nauczycieli Polonijnych w Portland, gdzie 

mia am okazj  poprowadzi  wyk ad pt. „Ma e formy 

teatralne — drama”, dostrzegam du e zainteresowanie 

przygotowywaniem uroczysto ci szkolnych. S  one 

potrzebne jako forma pomocy w pracy dydaktyczno-

-wychowawczej, pomagaj  rozwija  inwencj , two-

rzy  w asne projekty. Buduj cym jest fakt, e bardzo 

wielu nauczycielom zale y na tym, by polsk  szko  

uczyni  atrakcyjn  placówk  edukacyjn  i wycho-

wawcz . Poszukiwanie coraz ciekawszych form pra-

cy z uczniem, równie  przez organizowanie imprez, 

umo liwia prawid owy rozwój psychiki dzieci, wyzwa-

la pozytywne emocje, uczy integracji w grupie, patrio-

tyzmu, umiej tno ci wzajemnego okazywania uczu . 

Uczestniczenie uczniów, zw aszcza w sposób czynny, 

w wydarzeniach szkolnych stwarza im szerokie mo -

liwo ci rozwoju intelektualnego. Uczenie si  poprzez 

prze ywanie jest najbardziej skuteczn  metod .

 Poza rozwojem indywidualnym ucznia, ró nego 

rodzaju obchody przybli aj  szko , czyni c j  pla-

cówk  ciekaw  i integruj c  rodowisko. Nic tak nie 

zbli a dzieci do nauczyciela i do siebie nawzajem, jak 

wspólne zabawy, gry, inscenizacje, konkursy, przed-

stawienia, które  przez wyzwalany entuzjazm roz ado-

Z TEKI „ASYSTENTA”
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wuj  napi cia i likwiduj  bariery mi dzy nauczycielem 

a uczniem. Uroczysto ci, w których uczestniczy ca a 

spo eczno  szkolna, pozwalaj  skuteczniej budowa  

autorytet nauczyciela, który pe ni funkcj  nie tylko 

opiekuna i doradcy, ale i wspó partnera. Aktywny 

udzia  w imprezach szkolnych umo liwia uczniom 

wykazanie si  w asnym talentem, zaanga owaniem 

spo ecznym przez odgrywanie ró nych ról, rozwija 

w nich odwag  i odpowiedzialno .

Etapy pracy zwi zane z przygotowaniem insceni-

zacji:

  .  Wybór utworu: tre  obrazków, opowiada , ba ni, 

wierszy…

  .  wiczenia w czytaniu w celu dobrego zrozumienia 

tre ci, obejmuj ce: ustalenie tematu utworu, sfor-

mu owanie g ównej my li, wyodr bnienie kolejno-

ci zdarze , okre lenie czasu, miejsca.

  .  wiczenia w czytaniu z podzia em na role, umie-

j tno  wyodr bniania dialogów, monologów.

  .  Dobór dzieci do poszczególnych ról; wa ne jest, 

aby ka de dziecko dosta o rol .

  .  wiczenia w klasie i w domu maj ce na celu pa-

mi ciowe opanowanie ról.

  .  wiczenia kszta c ce poprawn  dykcj  z wykorzy-

staniem materia ów audio z nagraniem recytacji 

jako wzoru pi knego mówienia.

  .  Wybór przez dzieci techniki wykonywania insce-

nizacji: teatrzyk cieni, teatrzyk lalkowy (pacynki, 

kukie ki, marionetki), ywy plan.

  .  Praca dzieci z lalk , przygotowanie lalek, synchro-

nizacja ruchu ze s owem.

  .  Projektowanie dekoracji, wykonanie rekwizytów.

.  Przygotowanie cz ci muzycznej.

.   Ewentualne opracowanie zaprosze  na insceni-

zacj .

.  Przedstawienie inscenizacji.

Nauczyciel dramy
Powinien nim by  cz owiek, który zdaje sobie 

spraw  z w asnych zalet i wad, wie jak je wykorzy-

stywa , ma otwarty i poszukuj cy umys , cechuje go 

„twórczy niepokój innowatora”, umie podejmowa  

decyzje co do problemów pojawiaj cych si  w pro-

cesie animowania grupy, potraÞ wytworzy  atmos-

fer  naturalno ci, bezpiecze stwa i przyja ni, darzy 

zaufaniem samego siebie i wszystkich uczestników, 

kszta tuje poczucie zbiorowej odpowiedzialno ci oraz 

wspólnot  d c  do jednego celu, nie ma sk onno ci 

do sta ego oceniania. Wie ponadto, e ka dy cz owiek 

kryje w sobie jakie  uzdolnienia, a indywidualne po-

mys y i uczestnictwo w pracach zespo u powinno by  

okazj  do ich ujawnienia. Jest szczery i przenikliwy, 

czuwa troskliwie nad rozwojem autonomii w grupie. 

Fachowo, z du ym talentem re yserskim pracuje nad 

ca o ciowym projektem, jakim jest dana inscenizacja.

Eliksir nauczyciela kreatywnego:

• odwaga, odwaga, odwaga,

• szklanka wiedzy,

• bardzo du o wyobra ni,

• dwie szklanki do wiadczenia,

• szczypta szale stwa,

• wiadro cierpliwo ci i opanowania,

• iskierka fantazji,

• dwie kostki oryginalno ci,

• spora gar  humoru.

Reasumuj c — szko a twórczych nauczycieli cie-

szy si  szacunkiem rodziców i uczniów, stymuluj co 

wp ywa na rodowisko szkolne i lokalne. Kreatywna 

edukacja powstaje z pasji i marze  nauczyciela, 

zw aszcza pracuj cego za granic . Dlatego ju  dzi  

wiem, e za rok spróbujemy z nowymi pomys ami, 

bogatsi o nowe do wiadczenia, o now  wiedz . Bo 

szko a to miejsce warto ciowych i wa nych spotka  

z drugim cz owiekiem. 

ycz  wszystkim nauczycielom, rodzicom, dzie-

ciom przyjemnej pracy, mi ej zabawy w teatr, w a-

snych twórczych pomys ów i rado ci z osi ganych 

sukcesów.

BibliograÞa:
. Ma gorzata Bara ska, Bajdobrzenie na szkolnej scenie, 

Wydawnictwo Harmonia, Gda sk .

. Janina D ugosz, Imprezy i uroczysto ci w procesie 

dydaktyczno-wychowawczym klas pocz tkowych, 

Wydawnictwo FOSZE, Rzeszów .

. Uroczysto ci szkolne (apele, konkursy, pantomima, 

teatr) w szkole podstawowej — , praca zbiorowa 

pod red. Barbary Blei-Sosny, Wydawnictwo Bea-

Bleja, Toru  .

. Uroczysto ci szkolne  w gimnazjum. Apele, teatr, 

imprezy, kabaret, tom I, praca zbiorowa pod red. 

Barbary Blei-Sosny, Wydawnictwo Bea-Bleja, 

Toru  .
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Temat lekcji: Stulecie niepodleg o ci Polski. „Nie ma 

rado ci bez niepodleg o ci”. 

Cel: Poznajemy fakty historyczne zwi zane z . 

rocznic  odzyskania przez Polsk  niepodleg o ci. 

Utrwalamy s ownictwo, poznajemy symbole narodowe.

Wiek uczniów: —  lat

Cele lekcji:
a) j zykowe

—  utrwalamy poznane wcze niej s ownictwo: ßa-

ga, hymn,

—  poznajemy nowe s ownictwo: ojczyzna, rocz-

nica, god o,

—  poszerzamy s ownictwa zwi zane z warto cia-

mi patriotycznymi,

—  doskonalimy umiej tno ci dokonywania anali-

zy i syntezy sylabowej w wyrazach.

 b) edukacyjne 

—  poznajemy fakty historyczne zwi zane z odzy-

skaniem przez Polsk  wolno ci,

—  utrwalamy s owa hymnu.

c) emocjonalne

kszta tujemy: 

—  poczucie przynale no ci do kraju przodków,

—  budzenie dumy narodowej (duma z naszych 

korzeni),

—  szacunek dla bohaterów walcz cych o wol-

no  Polski,

—  szacunek dla symboli narodowych,

—  postawy patriotyzmu.

Metody i techniki zastosowane 
podczas lekcji: 

Metody:
—  s owna: opowiadanie, rozmowa, obja nienia, pra-

ca z tekstem;

—  ogl dowa: obserwacja, pokaz;

—  czynna: praca w grupach, karty pracy (rozsypanka 

sylabowa, rozsypanka wyrazowa, obrazki), projekt 

plastyczny, konkursy, wspólny piew i taniec.

D ugo  lekcji:  x  min

MARTA WESOLOWSKI

Czas Nauczyciel Ucze Materia y

 min Wprowadzenie:
Temat: Stulecie niepodleg o ci Polski. „Nie 
ma rado ci bez niepodleg o ci”. Symbole na-
rodowe Polski.

Nauczyciel wita zebranych uczniów i przed-
stawia im temat i cel zaj .

Nauczyciel zaprasza do obejrzenie krótkie-
go Þlmu: „Polak Ma y” www.pamiec.pl/po-
lakmaly

Komputer: Film 
„Polak Ma y”
www.pamiec.pl/
polakmaly

*Dyskusja na temat znaczenia symboli naro-
dowych: orze  bia y, bia o-czerwone barwy, 
hymn.

Forma pracy: zbiorowa.
Uczniowie wymieniaj  sym-
bole narodowe. Dyskusja z 
nauczycielem na temat zna-
czenia tych symboli.

God o, ßaga Polski

Rozwini cie:
Na podstawie obejrzanego Þlmu nauczyciel 
prosi uczniów o podsumowanie wys uchanej 
legendy „Lech, Czech i Rus”. Dyskusja na te-
mat symboliki god a Polski.

Forma pracy: zbiorowa, bu-
rza mózgów.

KONSPEKT
LEKCJI

Z TEKI „ASYSTENTA”

M
NIE MA RADO CI 
BEZ NIEPODLEG O CI
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Po pierwszej cz ci lekcji nast puj  -minutowa przerwa, w czasie której nauczyciel przygotowuje histo-

ryjk  obrazkow : „Nie ma rado ci bez niepodleg o ci!”.

 min Zaproszenie uczniów do konkursu. 
Podzielenie klasy na  grupy. 

wiczenia j zykowe: 
Nauczyciel rozdaje uczniom obrazki, które 
przedstawiaj : or a, ßag , god o, legend .

Zadaniem uczniów jest u o-
enie god a Polski.

Gra edukacyjna 
„Polak Ma y”.

Doskonalenie umiej tno ci dokonywania 
analizy i syntezy sylabowej w wyrazach.

Uczniowie uk adaj  pod 
obrazkiem tyle guzików, ile 
sylab s ysz  w nazwie przed-
miotu z obrazka.

Obrazki, guziki.

Nauczyciel wspólnie z uczniami redaguje no-
tatk , zapisuje j  na tablicy.

Uczniowie zapisuj  temat lek-
cji oraz notatk  w zeszycie.

Zeszyty.

Nauczyciel prosi uczniów, aby z przygotowa-
nych materia ów prawid owo u o yli ßag  
Polski.

Indywidualna: uczniowie 
wykonuj  ßag  Polski.

Poci te w prosto-
k ty bia e i czer-
wone kartki, d ugie 
wyka aczki, klej.
W asnor cznie wy-
konane ßagi.

Odczytanie wiersza 
Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”. 

Uczniowie s uchaj  wiersza.

Nast pnie nauczyciel zadaje uczniom pyta-
nie: Co oznaczaj  kolory na ßadze?

Uczniowie w asnymi s owa-
mi odpowiadaj  na pytanie.

Podsumowanie: Nauczyciel og asza konkurs 
klasowy*.
Na podstawie informacji z lekcji uczniowie 
odpowiadaj  na pytania i zdobywaj  znaczki 
„Orze ki” z napisem: „Nie ma rado ci bez nie-
podleg o ci”. Wszyscy uczniowie otrzymuj  
za to zadanie nagrody lub oceny. Nauczyciel 
zadaje pytania wszystkim uczniom, tak 
aby ka dy móg  wzi  udzia  w konkursie i 
otrzyma  dobr  ocen  lub nagrod  (naklejki, 
o ówki itp.).

Uczniowie indywidualnie 
odpowiadaj  na pytania.

Znaczki „Orze ki”.
Drobne upominki.

Nauczyciel podsumowuj c lekcj  podkre la 
wa no  i znaczenie symboli narodowych, 
przypomina uczniom okoliczno ci napisania 
hymnu przez Józefa Wybickiego i czas, w 
którym Polska znajdowa a si  pod zaborami.

 min Na zako czenie lekcji nauczyciel prosi 
uczniów o przyj cie prawid owej postawy i 
za piewanie hymnu (I zwrotka i refren).

Uczniowie od piewuj  
hymn, pami taj c o prawi-
d owej postawie.

Magnetofon i p yta 
z podk adem mu-
zycznym: „Mazurek 
D browskiego”

Czas Nauczyciel Ucze Materia y

 min Wst p:
Rozmowa z uczniami na tematy: „Ile lat 
Polska by a w niewoli?”. „Jakie wi to ob-
chodzimy  listopada?”. „Czym jest niepod-
leg o ?”.

Praca zbiorowa: burza mó-
zgów. Ch tni uczniowie 
udzielaj  odpowiedzi na 
pytania.

Nauczyciel pokazuje uczniom na mapie po-
dzia  Polski w czasie zaborów.

Mapa „Polska 
w czasie zaborów”.

 min Rozwini cie:
Nauczyciel rozdaje historyjk  obrazkow  ka -
demu uczniowi i prosi o opisanie poszczegól-
nych obrazków.

Uczniowie opisuj , co przed-
stawiaj  poszczególne ilu-
stracje.

Historyjka obraz-
kowa.

Z
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Nauczyciel prosi uczniów o uwa ne wys u-
chanie wiersza: „Nie ma rado ci bez niepod-
leg o ci!”. 
Nauczyciel wraz z uczniami analizuje tre  
wiersza, wyja nia niezrozumia e wyrazy i 
przybli a im posta  Józefa Pi sudskiego.

Burza mózgów — analiza 
wiersza.

Wiersz — 
M. Wesolowski
„Nie ma rado ci bez 
niepodleg o ci!”.
Portret Józefa 
Pi sudskiego

Nauczyciel powtórnie odczytuje wiersz (po 
ka dej zwrotce robi przerw ) i prosi uczniów 
o dopasowanie obrazków do jego tre ci.

Uczniowie s uchaj c wiersza, 
staraj  si  w odpowiedniej 
kolejno ci, zgodnie z tre ci  
utworu, u o y  ilustracje.

Obrazki z histo-
ryjk .

Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie 
obrazków w asnymi s owami opowiedzieli hi-
stori  odzyskania przez Polsk  niepodleg o-
ci, a nast pnie wkleili obrazki do zeszytów.

Ch tni uczniowie opowiada-
j  histori  odzyskania przez 
Polsk  niepodleg o ci i wkle-
jaj  obrazki do zeszytu.

Zeszyt, historyjka 
obrazkowa, klej.

Nauczyciel wraz z uczniami formu uj  na ta-
blicy notatk  w formie mapy zdarze : 
„Droga do niepodleg o ci”.

Uczniowie zapisuj  map  
zdarze  w zeszycie: „Droga 
do niepodleg o ci”.

Zeszyt, obrazki z 
napisem „ -lecie 
niepodleg o ci”.

Nauczyciel rozdaje uczniom obrazki z napi-
sem „ -lecie niepodleg o ci”.

Uczniowie wklejaj  ilustra-
cj .

Dyskusja na temat stulecia niepodleg o ci 
Polski. 
Nauczyciel zadaje pytania: „Jakim dniem jest 
Dzie  Niepodleg o ci?”, „Jak mo emy go ce-
lebrowa  w domu i w szkole?”.

wiczenia j zykowe: praca w parach.

Burza mózgów

Nauczyciel rozdaje uczniom rozsypank  sy-
labow : oj-czy-zna, ro-czni-ca, nie-po-dle-
-g o .

Ucze  wraz z koleg  uk a-
daj  wyrazy z rozsypanki 
sylabowej i po wspólnym 
sprawdzeniu wklejaj  je do 
zeszytu.

Zeszyt, rozsypanka 
sylabowa, klej.

 min Podsumowanie: Dyskusja z uczniami. 
Od  lat Polska jest wolnym krajem, ma 
w asny j zyk, w asne symbole narodowe.
Powinni my doceni  po wi cenie naszych 
przodków i bohaterów narodowych. Jest to 
powód do dumy i rado ci. Co o tym s dzicie? 

Forma pracy: zbiorowa, bu-
rza mózgów.

Nauczyciel prosi uczniów o wys uchanie re-
frenu piosenki „Jestem Polakiem”. Nast pnie 
zaprasza uczniów do wspólnej zabawy, ucz c 
ich prostej choreograÞi.

Uczniowie powtarzaj  ruchy 
pokazane przez nauczycie-
la, piewaj  refren piosenki 
i ta cz .

CD z nagraniem 
„Jestem Polakiem”.

Ocena zaj  przez nauczyciela. 
Podzi kowanie za udzia  w lekcji.
Omówienie pracy domowej (rozsypanka syla-
bowo-wyrazowa).

Ocena zaj  przez uczniów.
Wklejenie do zeszytów za-
dania z prac  domow .

Zeszyty, koperty 
z rozsypank  syla-
bowo-wyrazow .

Praca domowa:
Uczniowie w ma ych kopertach otrzymuj  rozsy-

panki sylabowo-wyrazowe. 

Z rozsypanki sylabowo-wyrazowej u ó  zdania i za-

pisz je w zeszycie: 

. Po-wie-wa ßa-ga, gdy wiatr si  zer-wie, a na tej 

ßa-dze biel jest i czer-wie .              

. Nie ma ra-do -ci bez nie-pod-leg- o -ci!

. W li-sto-pa-dzie wiel-kie wi -to, ka -dy ma twarz 

u- miech-ni -t .

* Przyk adowe pytania konkursowe:

—  „W górach mieszka wielki ptak, to jest Polski na-

szej znak. Zobaczysz go kiedy  mo e. To jest .........”.

—  Jakie znacie symbole narodowe? 

—  W jaki sposób dzieci od najm odszych lat mog  

wspiera  swoj  Ojczyzn ?

—  Jakie barwy ma polska ßaga?

—  Ile lat Polska by a w niewoli?

—  Któr  rocznic  odzyskania przez Polsk  niepodle-

g o ci obchodzimy w tym roku?

Z TEKI „ASYSTENTA”

N
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Pomoce dydaktyczne u yte podczas 
lekcji:

a) materia y literackie, materia y ród owe

Cz. Janczarski, 
„Barwy Ojczyste”
Powiewa ßaga, 

gdy wiatr si  zerwie,             

A na tej ßadze 

biel jest i czerwie . 

             

Czerwie  — to mi o ,

biel — serce czyste…

Pi kne s  nasze 

barwy ojczyste.

Marta Wesolowski, 
„Nie ma rado ci bez niepodleg o ci!”
W historii Polski kiedy  tak to by o,

e  lata na mapie jej nie by o.

Dzieci polskiego nie mog y si  uczy ,

Marzy  ka dy Polak, by jej wolno  wróci .

A gdy nadzieja si  pojawi a,

Armia Pi sudskiego do boju ruszy a.

Polscy o nierze dzielnie walczyli,

I to zwyci stwo sobie wymarzyli.

Nasza Ojczyzna wolno  odzyska a! 

 lata na to czeka a.

 lata marze  o wolno ci!

Marze , by znów dzieci uczy  o polsko ci.

Dzisiaj ju   lat od dnia tego mija,

Lecz rado  i szcz cie ci gle nie przemija.

Rocznica to pi kna, rocznica weso a,

J zyk polski s ycha  wsz dzie dooko a.

I teraz ju  zawsze  listopada,

Wspania y dzie  w roku, w kalendarzu wypada.

Jest to Dzie  Niepodleg o ci!

Dzie  szczególny, dzie  rado ci!

I cho  polski naród rozrzucony po wiecie,

To korzenie znajdzie ka de polskie dzieci .

Do ojczyzny przodków zawsze mo e wróci ,

Nowe pokolenia o polsko ci uczy . 

Wszyscy pami tamy o naszej przesz o ci, 

e rado ci nie ma bez niepodleg o ci!

b) Þlmy/fragmenty Þlmów

„Polak Ma y!” — Þlm o polskich symbolach naro-

dowych

c)  gry dydaktyczne

Gra „Polak Ma y”

d)  utwory muzyczne/piosenki — „Polak ma y”

Podk ad muzyczny do „Mazurka D browskiego”

d) prace plastyczne — ßagi Polski wykonane przez 

uczniów

f)  ruch, gest — nauka choreograÞi do piosenki 

„Jestem Polakiem”

g)  inne:

—  magnetofon, p yty z nagraniami piosenek,

—  komputer,

—  mapa Polski w czasie zaborów,

—  znaczki do wklejenia w zeszycie „Stulecie nie-

podleg o ci Polski”,

—  znaczki do wklejenia w zeszycie „Nie ma rado-

ci bez niepodleg o ci”.

Instrukcja 
do historyjki obrazkowej
Ka dy z uczniów otrzymuje wyci te obrazki. 

Nast pnie uczniowie opisuj , co one przedstawiaj  

(praca zbiorowa). Zadaniem uczniów jest u o enie ilu-

stracji w odpowiedniej kolejno ci, zgodnie z czytanym 

przez nauczyciela tekstem.   

Historyjka 
obrazkowa

I
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IWONA PERU Y SKA

PIE  O O NIERZACH 
Z WESTERPLATTE 
Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego

Wrzesie  budzi nieod czne skojarzenia z pocz tkiem roku szkolnego, pierwszymi dnia-

mi kalendarzowej jesie  i kolejnymi rocznicami wybuchu II wojny wiatowej. W tym cza-

sie mo na uczniom zaproponowa  poznanie i omówienie jednego z wierszy Konstantego 

Ildefonsa Ga czy skiego. Sugerowany przeze mnie scenariusz zaj  czy zagadnienia 

historyczne, geograÞczne i literackie. Mo e obj  3 lub 4 jednostki lekcyjne w kl. VI.

. Cele lekcji
a) wiadomo ci

Ucze

— rozumie specyÞk  przekazu literackiego (do-

strzega ró nic  mi dzy relacj  historyczn  

a poetyckim opisem zdarze ),

— zna pie  i legend  jako gatunki literackie,

— wie, jakie s  wa niejsze wydarzenia i miejsca 

zwi zane z kampani  wrze niow   roku 

w Polsce.

Kiedy si  wype ni y dni
i przysz o zgin  latem,
prosto do nieba czwórkami szli
o nierze z Westerpla e.

(A lato by o pi kne tego roku.)

I tak piewali: Ach, to nic,
e tak bola y rany,

bo jak e s odko teraz i
na te niebia skie polany.

(A na ziemi tego roku by o tyle 
wrzosu na bukiety.)

W Gda sku stali my tak jak mur,
gwi d c na szwabsk  armat ,
teraz wznosimy si  w ród chmur,
o nierze z Westerpla e.

Pie  o o nierzach z Westerpla eKonstanty Ildefons Ga czy ski

I ci, co dobry maj  wzrok
i s uch, s yszeli pono,
jak dudni  w chmurach równy krok
Morskiego Batalionu.

I piew s yszano taki:  By  
s oneczny czas wyzyska ,
b dziemy grza  si  w ciep e dni
na rajskich wrzosowiskach.

Lecz gdy wiatr zimny b dzie d
i smutek kr y  wiatem,
w rodek Warszawy sp yniemy w dó ,
o nierze z Westerpla e.

( ród o: h p://www.kigalczynski.pl/
wiersze/ozolwesterpla e)

b) umiej tno ci

Ucze

— doskonali umiej tno  czytania ze zrozumie-

niem,

— potraÞ odwo a  si  do tekstu,

— potraÞ zaprezentowa  swoje zdanie w dys-

kusji,

— umie wskaza  na mapie Polski podane miejsca 

zwi zane z kampani  wrze niow   roku 

i omawian  legend .

SCENARIUSZ 
ZAJ

Z TEKI „ASYSTENTA”
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. Metody i formy pracy
Metoda problemowa, metoda ogl dowa, burza 

mózgów, praca z tekstem poetyckim, praca zbiorowa, 

praca grupowa, praca indywidualna.

. rodki dydaktyczne i materia y
• Tekst wiersza dla ka dego ucznia. Kartki samo-

przylepne. Kartki ze zdaniami podsumowuj cymi.

• Dost p do Internetu, rzutnik mul medialny.

• Filmy z serwisu internetowego YouTube: Obro cy 

Westerpla e ( ,  min) i Pomniki Historii, odc.  

— Westerpla e (  min); Legenda o u pionych 

( , min).

• FotograÞe wspó czesnego Westerpla e i archi-

walne, ukazuj ce wydarzenia z  roku; wize-

runek K. I. Ga czy skiego – materia y fotograÞcz-

ne na: h p://www.kigalczynski.pl/galeria/zdjecia/

wojna.html; fotograÞe Giewontu.

• Dost p do serwisu internetowego YouTube z na-

graniami Pie ni o o nierzach z Westerpla e w wy-

konaniu Maryli Rodowicz/ Przemys awa Mazurka/ 

zespo u Forteca.

• Mapa Polski

. Przebieg lekcji
a) Informacja od nauczyciela, e na zaj ciach b -

dzie mowa na temat wiersza K. I. Ga czy skiego 

o Westerpla e. 

• Zapytanie uczniów z czym kojarz  Westerpla e. 

Swobodne wypowiedzi i zanotowanie wa niej-

szych dat i wydarze  wojny - , np.:

—  wrze nia  r. — wybuch II wojny wiato-

wej, atak na Westerpla e,

—  wrze nia  r. — napa  Zwi zku Radzie-

ckiego na Polsk ,

—  marca  r. — zamordowanie oÞcerów pol-

skich w Katyniu,

—  kwietnia  r. — wybuch powstania w get-

cie warszawskim,

—  sierpnia  r. — pocz tek Powstania 

Warszawskiego,

—  maja  r. — kapitulacja Niemiec.

Uczniowie wskazuj  na mapie Polski: Gda sk, Hel, 

Warszaw .

b)  Cicha lektura wiersza. Nast pnie jedna z osób g o-

no czyta tekst. Rozmowa o wra eniach uczniów 

po lekturze utworu. Czy wydarzenia przebiega y 

tak, jak napisa  poeta?

Projekcja Þlmu Obro cy Westerpla e.

Zapisanie tematu lekcji: Prawda historyczna 

a poetycka wizja wydarze  w Pie ni o o nierzach 

z Westerpla e Konstantego Ildefonsa Ga czy skiego.

Czym ró ni si  wiersz od przekazu historycznego?

Uczniowie zapisuj  na samoprzylepnych kartkach 

elementy prawdziwe i zmy lone w wierszu. Kartki 

przyklejaj  na tablicy w kategoriach: 

Prawda Zmy lenie

— miejsca walki
— czas (wrzesie  z kwit-

n cymi wrzosami), 
pi kna pogoda

— kompania piechoty 
broni a Westerpla e   

— heroiczna walka
— kapitulacja 

Westerpla e, nie wszy-
scy o nierze zgin li

— mier  wszystkich o -
nierzy

— marsz bohaterów do 
nieba

— piew o nierzy
— obietnica poleg ych, 

e powróc  do walki 
o  Warszaw  

Odpowiedzi uczniowie wpisuj  do zeszytów.

Kilka s ów z biograÞi K.I. Ga czy skiego (prezenta-

cja fotograÞi poety z czasów wojny). „  sierpnia  

roku Ga czy ski zostaje zmobilizowany,  wrze nia 

dostaje si  do niewoli. Powstaj  wówczas pierwsze 

wiersze wojenne: Pie  o o nierzach z Westerpla e 

i Sen o nierza. Wraz z innymi polskimi je cami wo-

jennymi Ga czy ski odmawia podpisania zobowi za-

nia, w my l którego cz  o nierzy przeznaczano na 

robotników cywilnych w Rzeszy. Wobec tego w roku 

 wywieziony zostaje do mi dzynarodowego obo-

zu jenieckiego w Altengrabow pod Magdeburgiem”.

(z h p://galczynski.kulturalna.com/g- .html)

• Dlaczego K.I. Ga czy ski w poetycki sposób przed-

stawi  los o nierzy? 

Wiersz powsta  we wrze niu  roku. Poeta nie 

by  wiadkiem walki o Westerpla e. 

Swobodne odpowiedzi uczniów, zapisanie wszyst-

kich pomys ów na tablicy, a potem najbardziej traf-

nych w formie notatki w zeszytach (np.: twórca opisa  
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heroizmu o nierzy, ich mier  przedstawi  jako zwy-

ci stwo; broni cy Westerpla e byli szlachetni, swoje 

ycie po wi cili ojczy nie — tylko tacy zas uguj  na 

miejsce w niebie; ich postawa mog a podtrzymywa  

na duchu innych walcz cych z naje d c ; s  postacia-

mi legendarnymi).

• Nawi zanie do wiedzy uczniów pytaniem, czy 

przypominaj  sobie jakie  legendy. Kto jest ich

bohaterem, gdzie rozgrywaj  si  wydarzenia? 

Swobodne wypowiedzi uczniów.

Projekcja Þlmu Legenda o u pionych.

• Co wiadczy o tym, e zaprezentowana animacja 

jest legend ?

Swobodne odpowiedzi uczniów. Uporz dkowanie 

propozycji, np. legenda zawiera elementy realistycz-

ne: miejsce — Tatry, Giewont, Ko cielisko;

elementy fantastyczne: grzmot otwieraj cy i za-

mykaj cy wej cie do groty, rycerze pi cy d ugi czas 

w jaskini, wojsko obudzi si , eby broni  polskich gór 

i polskiej ziemi. Zapisanie ich w zeszytach.

Uczniowie wskazuj  na mapie Polski: Tatry, 

Ko cielisko; ogl daj  fotograÞe Giewontu.

• Jakie podobie stwa do legendy dostrzegacie 

w omawianym wierszu?

Uczniowie wysuwaj  propozycje i zapisuj  notat-

k  w zeszytach, np.: elementy realistyczne: miejsce 

— Westerpla e, Gda sk, Warszawa, fakty — obrona 

Westerpla e, czas — wrzesie ; elementy fantastycz-

ne — piewaj cy o nierze id cy czwórkami do nie-

ba, rajskie wrzosowiska, obietnica westerplatczyków 

sp yni cia z chmur do Warszawy, gdy b dzie trzeba 

broni  ojczyzny.

• Przyjrzyjcie si  jeszcze raz tytu owi wiersza. 

Dlaczego pojawi o si  w nim s owo pie ?

Swobodne wypowiedzi uczniów, którzy powin-

ni dostrzec, e utwór jest podzielony na wersy, któ-

re uk adaj  si  w strofy, jest rytmiczny (s  rymy, ale 

zmienna liczba sylab w wersach — g ównie  lub , ale 

równie  ,  i ). Wiersz dotyczy mierci za ojczyzn , 

a wi c czego  wznios ego. 

Nauczyciel obja nia, e pie  to gatunek literacki 

wywodz cy si  z obrz dów i muzyki. Pie ni jako for-

m  literack  w staro ytno ci tworzy  Horacy, w Biblii 

jedna z ksi g Starego Testamentu nosi tytu  Pie  nad 

Pie niami, autorem pie ni by  Jan Kochanowski. Cechy 

charakterystyczne pie ni, oprócz wymienionych wy-

ej, to wyst powanie refrenów i powtórzenia podob-

nie zbudowanych zda . Zale nie od tematyki wyró -

nia si  pie ni religijne, patriotyczne, mi osne, biesiadne. 

Cz sto do tekstu poetyckiego tworzy si  muzyk .

Zanotowanie w zeszytach cech charakterystycz-

nych pie ni.

Wys uchanie wiersza z muzyk  w ró nych wyko-

naniach.

• Jak muzyka wp yn a na wasz odbiór Pie ni o o -

nierzach z Westerpla e?

Uczniowie wypowiadaj  si  na temat swoich od-

czu .

• Podzia  uczniów na dwuosobowe grupy, ka da 

z nich losuje pytanie, na które odpowiada, cytuj c 

odpowiedni fragment wiersza. Prezentacja pyta-

nia i odpowiedzi na forum klasy.

. Kiedy rozgrywaj  si  wydarzenia?

. W których zwrotkach utworu wypowiadaj  si  

jego bohaterowie?

   W jaki sposób o nierze opisuj  swoj  walk  

z wrogiem?

. Jak westerplatczycy szli do nieba?

. Co o nierze b d  robi  w niebie?

. Jak  obietnic  z o yli polegli?

. W jakiej sytuacji westerplatczycy stan  znów do 

walki?

. W których fragmentach wiersza dostrzegasz kon-

trast (sprzeczno ) sformu owa ?

d)  Podsumowanie zaj

• Jak  rol  mo e odegra  poezja w poznawaniu hi-

storii?

Swobodne wypowiedzi uczniów, którzy na pewno 

zauwa , e historia opowiedziana w wierszu s u y 

przede wszystkim zachowaniu pami ci o wielkim czy-

nie obro ców Westerpla e i podtrzymaniu na duchu 

walcz cych z naje d c . Utwór podkre la o nierskie 

cechy: odwag , znoszenie bólu i cierpienia, nieust -

pliwo  wobec wroga, gotowo  po wiecenia si  dla 

ojczyzny. Bohaterowie z Westerpla e s  godni na la-

dowania. Poeta nie przekszta ca historii, poniewa  ce-

lem wiersza jest poruszenie wyobra ni czytelników, 

wywo anie jego emocji i reßeksji, a nie prezentacja 

rzeczywistych wydarze .

Teksty literackie wp ywaj  na doznania i prze ycia 

odbiorców, teksty u ytkowe dostarczaj  informacji.

Po uporz dkowaniu uczniowskich propozycji zapis 

w zeszytach odpowiedzi na powy sze pytanie.

Projekcja Þlmu Pomniki Historii, odc.  —

Westerpla e.

Sprawdzenie stopnia osi gni cia celów przez 

uczniów.

Uczniowie ko cz  zdania podsumowuj ce:

Z dzisiejszej lekcji zapami tam…, 

Dzisiaj najbardziej zdziwi o mnie, e…,

Chcia abym/chcia bym si  dowiedzie  wi cej o….

e)  Praca domowa do wyboru (obja nienie zadania)

.  Napisz, o jakiej postawie polskich o nierzy do-

wiedzia a /dowiedzia e  si  z dokumentów histo-

rycznych i wiersza K.I. Ga czy skiego. Twoja praca 

powinna sk ada  si  przynajmniej z  zda .

.  Dlaczego warto odwiedzi  Westerpla e? Uzasadnij 

swoj  opini . Twoja praca powinna liczy  przynaj-

mniej  zda .

Z TEKI „ASYSTENTA”

S



Promyk s o ca

delikatnie pie ci li cie.

Suchy szelest

muska nasze uszy.

To ju  jesie . S ycha  jesie .

Palet  ciep ych barw

rumieni  si  owoce w sadzie.

Czarne kapelusze

na puchowym dywanie mchu.

To ju  jesie . Wida  jesie .

Za oknem zapach

deszczu jesiennego.

A w ciep ym domu

zapach konÞtur.

To ju  jesie . Czu  jesie .

Jesie  ma kasztanowe oczy

i d ugie z ote w osy

Id c alej  Wojska Polskiego

s ysz  jej kroki

Dochodz  do Jasnych B oni

i s ucham piewu sikorek

Spogl dam w niebo

Jest ono szare i zm czone

Przechadzam si  wzd u  Wa ów Chrobrego

Mg a otula moj  drog

Czy  ona...

nie prowadzi do nieba?

Id  po kolorowym dywanie li ci

deszcz zmusza mnie do marszu,

aby mi dzy jego kropelkami

przemkn  do celu

Nostalgicznym krokiem id  Ku S o cu

Widz  b ysk migocz cych wiate ek

nieustannie krzycz ce: Pami tam!

Uciekam, aby krople deszczu

nie zamieni y si  we zy

Jaka pora mo e

tak przebiera  w kolorze?

Od zieleni do czerwieni

przyroda wokó  si  mieni.

Z lasu grzyby wygl daj

w chowanego z nami graj .

Sprawiaj  nam przyjemno ci

i mamy czym przyj  go ci.

Taka pi kna jesie  przecie

chyba jest na ca ym wiecie.

Ale w Polsce w szczególno ci

tyle jest rozmaito ci.

Weronika Adamiak

Marta Szymczak

Peter Slawik

Wiersze uczniów nades ane na XXXIV Mi dzynarodowy Konkurs 

Literackiej Twórczo ci Dzieci i M odzie y im. Wandy Chotomskiej 

w S upsku mo na wykorzysta  na lekcjach j zyka polskiego, rozmawiaj c 

na przyk ad o tym: co sk ania do pisania o jesieni, na jakie zmys y oddzia uj  

utwory, jaki jest ich nastrój, jakie rodki poetyckie wykorzystuje si  najcz -

ciej w tekstach o porach roku. Literackie próby poetów amatorów mog  

by  inspiracj  dla m odych czytelników i zach ci  ich do pisania wierszy.

Jesie  w poezji



TEMAT NUMERU

Uchwała
Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej
z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie ustanowienia roku 2018 

Rokiem Zbigniewa Herberta

W dniu 28 lipca 2018 roku minie 20 lat od śmierci 
Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych po-
etów polskich i europejskich XX wieku. Z tej okazji Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług 
Artysty, postanawia oddać Mu hołd.

W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia 
Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – 
kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów 
etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był 
uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu.

W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę 
w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał 
jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżony-
mi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rze-
czywistych znaczeń.

Przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci sumie-
nie”. A zatem „Należy [...] zrobić wszystko, by odbudować 
imponderabilia i autorytety. Ich brak bowiem to dla losów 
narodu śmiertelne zagrożenie”.

Wprowadził do polszczyzny wiele zdań budujących na-
szą tożsamość i wyobraźnię, z których najważniejsze brzmi: 
„Bądź wierny Idź”.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, głęboko przekonany 
o wyjątkowym znaczeniu Jego twórczości, ustanawia rok 
2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.   

   M a r s z a ł e k  S e j m u
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„B D  WIERNY ID ”
Zbigniewa Herberta niepoddawanie si

MARIANNA BORAWSKA

Sejm RP przyj  uchwa  w sprawie ustanowienia 

roku  Rokiem Zbigniewa Herberta dla uczczenia 

. rocznicy jego mierci, która przypada  lipca. By  

jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europej-

skich XX wieku. W uchwale napisano m.in.: „W epoce 

kryzysu warto ci i g bokiego zw tpienia Zbigniew 

Herbert zawsze sta  po stronie zasad: w sztuce — kano-

nu pi kna, hierarchii i rzemios a, w yciu — kodeksów 

etycznych, jasno odró niaj cych poj cia dobra i z a. 

By  uosobieniem wierno ci — samemu sobie i s owu. 

W swojej poezji wyra a  umi owanie wolno ci, wiar  

w godno  jednostki i jej moraln  si . Patriotyzm ro-

zumia  jako mi o  surow , wymagaj c  solidarno ci 

z poni onymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem 

poj ciom ich rzeczywistych znacze ”.

Herbert zapisa  si  tak e w historii Uniwersytetu 

w Berkeley, na którym by  wyk adowc , odby  te  licz-

ne spotkania i wyk ady w USA, st d konieczne wydaje 

si  przypomnienie jego sylwetki, wybitnej osobowo-

ci i twórczo ci czytelnikom „Asystenta”.

Warto przy tym pami ta , e w latach siedemdzie-

si tych poeta zosta  usuni ty ze spisu lektur, w zwi z-

ku z czym kilka roczników maturzystów nie pozna o 

jego ycia i pisarstwa.

Wielokulturowy Lwów — miasto 
zapami tane
Zbigniew Herbert urodzi  si   pa dziernika  

roku we Lwowie w rodzinie prawnika i ekonomisty kie-

ruj cego bankiem. Jego pradziadkowie Anglicy przy-

w drowali z Austrii, ukochana babka by a Ormiank . 

Ze wzruszeniem wspomina  j  w wierszu „Babcia”:

[…] siedz  na jej kolanach 
a ona mi opowiada wszech wiat
od pi tku do niedzieli

zas uchany 
wiem wszystko —

— co od niej  
nie zdradza mi tylko
swego pochodzenia […]

chce mi zaoszcz dzi  
kilku lat z udzenia1

Dewiz  Lwowa by o ac. semper Þdelis ‘zawsze 

wierny’, która umieszczona zosta a przed ratuszem 

strze onym przez dwa pot ne lwy. Lwów — miasto 

uniwersyteckie, handlowe, z tradycjami orientu i wie-

lowyznaniowe, posiada o ko cio y obrz dku rzym-

skokatolickiego, greckokatolickiego, prawos awnego, 

ormia skiego, protestanckiego i synagogi. Polskiej 

kulturze ta wielonarodowo  dawa a ogromne szanse.

Rodzina Herbertów mieszka a kolejno przy ycza-

kowskiej, Piekarskiej, obok Parku Stryjskiego, ale ma y 

ch opiec najbardziej si  cieszy , gdy na ca e lato wyje -

d ali do Le nej Willi w Brzuchowicach. 

Po uko czeniu szko y powszechnej ucz szcza  do 

VIII Pa stwowego Gimnazjum im. Króla Kazimierza 

Wielkiego, wielokrotnie wspominanym z ogromnym 

sentymentem, z jego Szatni  — kuchni  szkolnych 

woni..., niezapomnianym, gro nym nauczycielem a-

ciny, który sprawi , e nie czu  si  zagubiony w ród 

kamieni staro ytnego Forum Romanum.

Lato  roku Herbertowie sp dzili w Jastarni nad 

Ba tykiem, ale  wrze nia we Lwowie i Brzuchowicach 

prze yli „zawalenie si  wiata” na widok setek o nie-

rzy id cych do obozu.

Po wkroczeniu Rosjan do Lwowa  wrze nia 

 roku nast pi y masowe wywózki na Sybir, do 

Kazachstanu. -letni m odzieniec ucz szcza  do 

sowieckiej dziesi ciolatki, a kiedy po okupacji 

sowieckiej w  roku nast pi a okupacja nie-

miecka, przysz y poeta robi  matur  na tajnych 

kompletach. Konspiracyjn  polonistyk  rozpo-

cz  na Uniwersytecie Jana Kazimierza, jednocze-

nie odbywa  wiczenia do zada  desantowych 

w tajnej szkole podchor ych. A eby unikn  wy-

wózki do obozu, pracowa  jako „karmiciel wszy” 

w Instytucie prof. Weigla, gdzie przyk adano mu do 

cia a klateczki z wszami, które hodowano tu dla po-

trzeb produkowania szczepionki przeciwtyfusowej.

 marca, przed ponownym wej ciem sowieckiej 

armii, Herbertowie wyje d aj  z Lwowa do Krakowa, 

a nast pnie do Proszowic. Lwów pozostanie odt d 

mitem, miastem spe nie , utracon  ojczyzn , wspo-

mnieniem ludzi yj cych i tych najzdolniejszych, któ-

rzy polegli, lub jak „Pan od przyrody” na zawsze po-

zostaj  w pami ci.

H
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ale by y to trudne czasy masowych zwolnie  wybit-

nych, przedwojennych profesorów.

W tym okresie Herbert nie mia  pracy, nie móg  

si  zameldowa , powsta y wi c problemy z miesz-

kaniem. Tak by o do momentu, gdy zatrudniono go 

w „S owie Powszechnym” i „Tygodniku Powszechnym”, 

który na pocz tku lat pi dziesi tych zosta  zamkni -

ty, kiedy redakcja odmówi a opublikowania nekrologu 

po mierci Stalina.

Poeta zostaje znów bez pracy, rezygnuje tak e 

 z cz onkostwa w ZLP, pisze do szußady, trzymaj c si  

konsekwentnie z dala od ycia literackiego i podej-

muj c prac  w takich miejscach, jak gda skie radio, 

NBP w Gdyni, pracuje te  jako ekspedient, projektant, 

kierownik administracyjny.

Przyja ni cy si  z nim wówczas Leopold Tyrmand pi-

sa  ze zdumieniem, e podziwia pogod  ducha, z jak  ten 

wybitny cz owiek, maj cy uko czone  fakultety, znosi 

swoj  sytuacj . To by a w a nie wyra ana przez Pana 

Cogito wierno  swoim idea om i wewn trzna uczciwo .

Na mo liwo  sprawdzenia swojej twórczo ci 

Herbert czeka  a  do roku , kiedy „ ycie Literackie” 

zorganizowa o „premier  poetów” — Zbigniewa 

Herberta rekomendowa  wówczas Jan B o ski, okre-

laj c go jako kontynuatora Ró ewicza.

Zacz  si  wtedy czas „odwil y, wyj cia z podzie-

mia literackiego i rozpocz cia wspó pracy z miesi cz-

nikiem „Twórczo ”, a w  roku nast pi  powrót do 

„Tygodnika Powszechnego”.

„Barbarzy ca w ogrodzie” — fascynacja 
podró ami
Herberta od dzieci stwa cechowa a ogromna 

ciekawo  wiata, a podró owanie wed ug niego to 

„Porównywanie siebie ze wiatem po czone tak e 

z poczuciem w asnej ma o ci” . Podró  oznacza a nie 

tyle opuszczenie domu, ale by a rodzajem wi ta, przy-

W mie cie kresowym do którego nie wróc
jest taki kamie  skrzydlaty lekki i ogromny
pioruny bij  w ten kamie  skrzydlaty

[…] jest taki chleb co ywi  mo e
ca e ycie czarny jak dola tu acza jak 
kamie   woda chleb trwanie wie  o wicie

    „W mie cie”

Do tego miasta, które nie znajduje si  „na adnej 

mapie”, nie ma powrotu… .

 

Okres powojenny i trudne lata 
pi dziesi te w Warszawie
Okres okupacji, walk Armii Krajowej, czas tra-

gedii Powstania Warszawskiego sp dzi a rodzina 

Herbertów w Krakowie, na której w  roku po-

eta podejmuje studia na ASP, na Wydziale Prawa 

UJ, ucz szcza tak e na zaj cia z ÞlozoÞi i studiuje 

w Akademii Handlowej, gdzie w  roku uzysku-

je tytu  magistra ekonomii (bo to dawa o szans  na 

ewentualny wyjazd na jak  placówk  dyplomatyczn , 

byle dalej od sowieckiego re imu).

W tym okresie w wielu utworach pojawiaj  si  dra-

matyczne strofy zwi zane z rozpaczliwymi decyzjami 

tych, którzy musieli wyj  z podziemia, z AK. To by o 

pokolenie zmuszone do przystosowania si  do nowych 

warunków ycia, gdy konspiracja by a ju  beznadziej-

na. On sam kontynuowa  studia prawnicze w Toruniu 

i ÞlozoÞczne u prof. Henryka Elzenberga, który, jak 

wspomina artysta, uczy  greckiej m dro ci i wpoi  mu 

entuzjazm do stoików. Materialnie jednak wiod o mu 

si  wówczas le, pami ta kupowanie nadgni ych jab ek, 

atanie butów od rodka gazetami — przed ob dem 

ratowa a go wówczas ÞlozoÞa stoików. 

W ko cówce lat czterdziestych bywa  cz sto 

w Sopocie, gdzie wówczas mieszkali rodzice oraz 

jego wielka mi o  — Halina Misio kowa, która 

mia a ogromne zrozumienie dla poetyckich pasji 

Herberta, pomaga a mu, przepisywa a jego teksty. 

W Warszawie poeta kontynuowa  studia ÞlozoÞczne, 

TEMAT NUMERU

O



38

gody, czasu wyj tego z codziennego ycia. Prawdziwie 

dalekie podró e zacz  poeta w  roku wyjazdem 

na stypendium do Francji, potem by a Anglia, W ochy, 

Austria, Grecja, Niemcy, Holandia i USA — wyje d a  

na konferencje, wyk ady, odczyty, po odbiór nagród. 

By y to okres radosnego podró owania, poznawania 

ludzi, krajobrazów, dzie  sztuki, kultury. Na dobre 

zatrzyma  si  w tym biegu, dopiero gdy zamieszka  

w Warszawie przy ul. Promenada, ale niestety by o to 

zwi zane równie  z powa n  chorob . 

Tom esejów „Barbarzy ca w ogrodzie” to efekt 

fascynacji ródziemnomorskimi zabytkami, miasta-

mi, lud mi, kafejkami i smakami, zw aszcza e ten po-

dró nik mia  bardzo ma o pieni dzy a apetyt na no-

wo ci wielki. Przy tym „Barbarzy ca” mówi pi knie, 

bo jest poet  dostrzegaj cym uroki katedr, budyn-

ków, pomników, obrazów, które cz sto szkicuje, jest 

zauroczony inno ci  ludzi, przyrody, dzie ami sztuki. 

W dzie ach mistrzów redniowiecza czy renesansu 

dostrzega  doskona o , szczególnie gdy ogl da  je 

tam, gdzie ich twórcy mieszkali.

Kiedy przebywa  we Francji, w kwietniu  

roku mia  okazj  odprowadza  z Pary a na statek 

Czes awa Mi osza z rodzin , wyje d aj cych wów-

czas do USA. Z kolei w  roku odebra  w stolicy 

Francji nagrod  Fundacji im. Ko cielskich, a w  

roku w Wiedniu pres ow  nagrod  Nikolaus Lenau 

Preis. W  roku, w jego korespondencji coraz 

cz ciej pojawiaj  si  informacje o nawiedzaj cym 

go kryzysie depresyjnym, intensywnym leczeniu, 

zbyt du ej ilo ci odczytów. W  roku o eni  si  

z Katarzyn  Dzieduszyck  i w tym e roku polecia  do 

Nowego Jorku na zaproszenie Nowojorskiej Centrali 

Poetów (Poety Center), gdzie mia  liczne odczyty, tak-

e w Los Angeles i Berkeley. Wróci  z USA duchowo 

na adowany we wrze niu tego  roku, ale najazd wojsk 

Uk adu Warszawskiego na Czechos owacj  znowu 

obezw adnia go psychicznie i sk ania do zadania so-

bie pytania: „czy ta mi o  do ojczyzny mo e by  dalej 

kontynuowana, bo ju  cierpliwo ci brak i perspekty-

wy do  ponure” . Tak pisa  w Spoleto  lipca  

roku, przebywaj c tam na Fes walu Dwu wiatów, 

gdzie reprezentowa  poezj  niepodleg  podbitego 

kraju, zalanego przez hordy barbarzy skie (tam e 

s. ). W  roku ponownie wyje d a jako visi ng 

professor do Los Angeles.

Pan Cogito — symbol umiaru 
i autoreßeksji
Pan Cogito pojawia si  w poezji Herberta w okre-

sie, gdy wkroczy o nowe pokolenie, dla którego II woj-

na wiatowa stawa a si  ju  tylko histori  i trzeba by o 

postaci, która zachowuj c odpowiedni dystans, prze-

ciwstawi m odzie czej impulsywno ci umiar i zdol-

no  do autoreßeksji. Taki by  Pan Cogito pos uguj cy 

si  nieco staro wieckim j zykiem i zachowuj cy si  

zupe nie inaczej ni  m odzi ludzie. Pan Cogito „po-

wsta ” w Los Angeles w roku akademickim / , 

gdy Herbert wyk adaj c wspó czesn  literatur  i dra-

mat europejski, musia  pokonywa  ogromne trudno ci 

wynikaj ce z braku elementarnej wiedzy na ten temat 

w ród studentów. By y to ponadto burzliwe czasy 

wojny w Wietnamie, procesu Mansona, zabójcy ony 

Pola skiego, Black Panters, którzy wdarli si  kiedy  

równie  na wyk ad Herberta, jednak e uspokoi  ich 

i ci po krótkiej dyskusji opu cili sal . O sile oddzia y-

wania osobowo ci poety wiadczy  mo e fakt, e od-

czytywane przez niego wiersze o Panu Cogito wzbu-

dzi y tak du e zainteresowanie, i  powsta o nawet 

studenckie pismo „Mr. Cogito”, które sta o si  swego 

rodzaju wyzwaniem rzuconym nihilizmowi i niszcze-

niu dotychczasowego dorobku kultury. Formu uje te  

Herbert pogl d, jak e pasuj cy do trwaj cego w tym 

roku Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, 

e na obecno  przesz o ci w naszym wspó czesnym 

wiecie mo emy wp ywa  poprzez wybór i kszta to-

wanie tradycji i cho by rekonstrukcj  zabytków.

Pan Cogito sta  si  bardzo wa ny tak e ze wzgl -

du na jego przes anie, które zosta o zamieszczone 

w ostatnim utworze cyklu zatytu owanego „Pan Cogito”.

id  wyprostowany w ród tych co na kolanach 
w ród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocala e  nie po to aby y
masz ma o czasu trzeba da  wiadectwo

b d  odwa ny gdy rozum zawodzi b d  odwa ny
w ostatecznym rachunku jedynie to si  liczy […]

B d  wierny Id   

Ten wyj tkowy wiersz sprawi , e w tamtych cza-

sach Zbigniew Herbert by  poet  wa niejszym ni  

Czes aw Mi osz.

Twórcza i polityczna aktywno  
Herberta w latach  osiemdziesi tych  
i  dziewi dziesi tych
Po ostatecznym powrocie do Warszawy w  

roku Herbert aktywnie wspiera  ró ne przedsi wzi -

cia dzia aj cej ju  Solidarno ci. Wówczas wzros a te  

popularno  jego wierszy, które traktowano jako na-

wo ywanie do czynów. Poeta sta  si  odt d symbolem 

niez omnego, który nie uleg  komunistycznym w a-

dzom, co wynika o tak e z jego wewn trznej potrzeby 

bycia moralnym przywódc  narodu.

„Przes anie Pana Cogito” by o wsz dzie — cyto-

wano je i przyjmowano niemal jak manifest. Z kolei 

„Raport z obl onego miasta” uwa ano za poetyck  

syntez  dziejów Polski. Poeta by  ze strajkuj cymi 

studentami UW w  roku, w rocznic  pozna skie-

go czerwca uczestniczy  w spotkaniach w Poznaniu, 

w gda skim ko ciele w. Brygidy wyst powa  

z Lechem Wa s .
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G os Herberta by  g osem intelektualisty najwy -

szej klasy, który czu  moraln  odpowiedzialno  za 

losy narodu — udziela  licznych wywiadów, pisa  ar-

tyku y do „Tygodnika Solidarno ”. Warto pami ta , 

e poeta jako jeden z pierwszych wyst pi  w spra-

wie rehabilitacji pu kownika Ryszarda Kukli skiego, 

pisz c w tej sprawie do prezydenta Lecha Wa sy. 

Pu kownik odwiedzi  pó niej pisarza podczas pobytu 

w Polsce w maju  roku.

W swojej najnowszej „BiograÞi” Herberta 

A. Franaszek cytuje Adama Michnika, który mówi , e 

kiedy by  internowany, wiersze tego wybitnego po-

ety by y jak modlitwa, która pomaga a y .  Tak e 

na spotkania w ko cio ach, gdzie czytano wiersze 

Herberta, przychodzi y t umy ludzi, którzy czuli si  

w tym zjednoczeniu s uchaj cych i byli przekonani, i  

w ten sposób przeciwstawiaj  si  komunistycznej w a-

dzy. Twórca nie pisa  ku pokrzepieniu serc, on wzywa : 

„B d  wierny Id ”. Równocze nie jednak uwa a , e ide-

a  pa stwa jednolitego etnicznie jest gro ny i niszcz cy, 

a najciekawsze formacje spo eczne tworz  si  na sty-

ku wielu kultur. Poet  w polityce brzydzi a wszelka gra, 

fa sz i kompromisy, ceni  natomiast patriotyzm i odda-

nie sprawie, st d jego poparcie Dudajewa w Czeczenii, 

a w latach osiemdziesi tych napisa  list do prezydenta 

Busha w obronie Kurdów. Herbert zawsze by  po stro-

nie mniejszo ci, które jego zdaniem intelektualnie za-

p adniaj  wi kszo ci, wielokrotnie te  opowiada  si  po 

stronie krzywdzonych.

Zmagania Poety z ci k  chorob
Dramatem w yciu poety by a bardzo ci ka cho-

roba — zespó  maniakalno-depresyjny, która nasili-

a si  po uko czeniu przez  niego  lat. Traci  przez 

ni  wol  ycia, zmaga  si  z nasilaj cymi l kami, któ-

re próbowa  zapija , w efekcie czego one si  nasila-

y, powoduj c agresj  wobec najbli szych i otoczenia. 

Nie chcia  d u ej y , ba  si  samotno ci, trzeba by o 

si  nim troskliwie opiekowa , a gdy mija a depresja 

nast powa a euforia — zara a  wtedy ca e otoczenie 

entuzjastyczn  rado ci  ycia. Ten dobry czas wyko-

rzystywa  na podró e i pisanie — wówczas powstawa-

y jego najlepsze utwory. Niestety z ka dym rokiem 

okresy depresji si  przed u a y, a do tego dosz a ci -

ka astma, która powodowa a, e podczas ostatnich 

 lat cz sto wr cz si  dusi . W listach do przyjació  

nazywa  siebie „druhem astmatycznym”, który yje 

tylko dzi ki wiedzy i yczliwo ci lekarzy.

Ostatnim za ycia poety wydanym tomikiem jest 

„Epilog burzy” z wierszami zawieraj cymi wiele ak-

tualnych odniesie , np. do mierci ksi nej Diany, 

mierci Artura Mi dzyrzeckiego i do innych bie -

cych problemów. Niezwyk a jest ok adka tego to-

miku: obraz Giorgionego z kobiet  karmi c  dziec-

ko, w g bi sielankowy krajobraz, a jeszcze dalej 

burzowe chmury i b yskawice. Bardzo ciekawie 

interpretuje to Jacek ukasiewicz — jako proro-

cze, dalekowzroczne spojrzenie poety zwi zane 

z rzeczywisto ci  ko ca lat dziewi dziesi tych, 

a mo e kojarzy  nale y to wy cznie z ostatni  sztu-

k  Szekspira? (J. ukasiewicz)

Jak e rozpaczliwe, a równocze nie pe ne wdzi cz-

no ci i modlitwy o przetrwanie tych ostatnich trud-

nych dni s  wersy „Brewiarza”: 

Panie 
wiem, e dni moje s  policzone
zosta o ich niewiele

A w innej jego cz ci: Panie obdarz mnie si .

I wreszcie podzi kowanie za przedmioty zmniej-

szaj ce cierpienie: 

Ostatniego wyboru wierszy dokona  poeta na 

wieczór zorganizowany w Teatrze Narodowym 

w Warszawie  maja  roku. Znalaz y si  

tam teksty poetów, których czu  si  kontynuato-

rem: Kochanowskiego, Karpi skiego, Norwida, 

S owackiego, Gajcego, Baczy skiego. W s owie 

wst pnym uzasadnia  wi zi cz ce go z tymi twórcami 

i porównywa  si  z nimi. Wst p zako czy  fragmentem 

utworu Juliusza S owackiego „Testament mój”:

Niech przyjaciele moi w nocy si  zgromadz

I biedne serce moje spal  w aloesie […]

Lecz zaklinam — niech ywi nie trac  nadziei

I przed narodem nios  o wiaty kaganiec;

A kiedy trzeba — na mier  id  po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...

Poeta zmar   lipca  roku; pochowany zo-

sta  na Starych Pow zkach w Warszawie obok gro-

bów Stanis awa Moniuszki i TeoÞla Lenartowicza.

BibliograÞa:
. J. ukasiewicz, Herbert, Wroc aw , Wyd. 

Dolno l skie, s. .  

.  op. cit., s. 

.  op. cit., s. 

.  op. cit., s. 

.  A. Franaszek, Herbert. BiograÞa, Kraków , 

Znak.

.  J. ukasiewicz, Herbert, op. cit., s. .
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dzi ki Ci sk adam za strzykawki z ig  grub  i cienk  jak  

w os, banda e, wszelki przylepiec, pokorny kompres, dzi ki 

za kroplówk , sole mineralne, wenßony, a nade wszystko 

za pigu ki na sen o nazwach jak rzymskie nimfy, 

które s  dobre, prosz , przypominaj , zast puj  

mier 6
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Po pierwsze: nieczytanie jest dziedziczne. Nie-

czytaj cy rodzice nie potraÞ   porusza  si  po wiecie 

dzieci cej literatury. Czytaj cy nie maj  adnych pro-

blemów z wyborem  ba ni i ich interpretacj . Po dru-

gie: zawsze rodzic musi czuwa  nad doborem  tekstów  

czytanych  dziecku. To, co straszne dla jednego dziecka, 

dla innego straszne nie jest. Dziecko ledz c losy boha-

terów, uczy si  zasad post powania, norm, wspó pracy 

w spo eczno ci. Po trzecie: z o i dobro s  nieod czn  

cz ci  ludzkiej  egzystencji. Nie da si  od z a uciec, 

ale mo na nauczy  dziecko, jak je rozpozna , jak z nim 

walczy , jak sobie z nim poradzi . I tu dotykamy sprawy 

najwa niejszej — hierarchii warto ci, które od najm od-

szych lat s  przekazywane z pokolenia na pokolenie. To 

dzisiejszy relatywizm, który spowodowa  rozchwianie 

norm zakazuj cych krzywdzi  i wykorzystywa   innych,  

sta  si  ród em wielu tragedii. Przez wieki  obowi zu-

j cy kodeks moralny wpisany by  w  obyczaje, tradycj  

i… literatur .  Proste regu y post powania nie pozwa-

la y na odst pstwa: z o zawsze musia o by  ukarane, 

a dobro — nagrodzone.

Trzeba czyta  ba nie, bo one pozwalaj  oswo-

i  wiat, w jakim dziecko yje! Spróbuj   pokaza  to 

na przyk adzie do  specyÞcznego zestawu ba ni, 

jakie  ciesz  si  ogromn  popularno ci  w krajach 

nadba tyckich.  Z  ich obserwacji i porówna  zrodzi a 

si  bowiem moja ksi ka „Zaczarowana chusta Ojca 

Wiatrów”. W drowa y one przez Ba tyk do Niemiec, 

Polski, Rosji, Litwy, otwy, Estonii, Finlandii, Szwecji 

i Danii bez paszportu. W ka dym kraju co  dodawano, 

co  odejmowano, przekszta cano w tki, ale zostawa o 

to, co najtrwalsze — system warto ci, zakazów, naka-

zów, norm moralnych, zasad post powania, uczciwo-

ci, oswajania niebezpiecze stw, karania z a i nagra-

dzania dobra.  

Od dawna z ca ym przekonaniem twierdz , e 

ba nie s  skarbnic  kultury narodu. A w a ciwie jego 

kultur  w pigu ce. Znajomo  tej skarbnicy u atwia 

dzieciom (doros ym tak e) wej cie nie tylko w wiat 

literatury czy sztuki, ale i uczy pe nego szacunku sto-

sunku do przyrody, zwierz t oraz innych ludzi, etosu 

pracy i empa i.

Od wielu lat zadawa am sobie pytanie, czy po o-

enie nad Ba tykiem sprzyja o wspólnocie kulturowej 

tych dziewi ciu krajów? Potwierdzaj c  odpowied  

uzyska am ju  pod koniec lat . ubieg ego wieku, 

gdy nale a am do niewielkiego grona organizatorów 

Plenerów FotograÞków Krajów Nadba tyckich, któ-

rych pomys odawc  i realizatorem by  Wojewódzki 

Dom Kultury w S upsku. By  to czas zamkni tych gra-

nic w krajach socjalistycznych, ale dobrej znajomo ci 

tego, co si  w kulturze pa stw europejskich dzie-

je. St d europejska popularno  piosenki poetyckiej 

w Rosji, psychologicznych Þlmów szwedzkich, kome-

dii czeskich, piosenek francuskich, teatru niemieckie-

go, eksperymentalnego teatru polskiego, rocka bry-

tyjskiego… Celowo nie przytaczam nazwisk, bo ka dy 

w moim pokoleniu mia  swoich idoli. 

JOLANTA NITKOWSKA W GLARZ

OSWAJANIE WIATA
Pewnego razu zadzwoni y do mnie zaprzyja nione bibliotekarki, prosz c o pomoc 

w niecodziennej sprawie. Najpierw si  zacz am mia , a pó niej  popad am w g bo-

k  zadum . Otó  do biblioteki przysz a wzburzona mama i powiedzia a, e nie b dzie 

dziecku czyta a ba ni, bo w nich jest z o, a ona nie chce, by jej dziecko mia o z nim 

cokolwiek do czynienia. Agresywna pani tak przygn bi a bibliotekarki, e postanowi y 

szuka  pociechy u mnie.  Niestety takich mam przybywa… Statystyki za  s  nieub aga-

ne, przybywa lawinowo nastolatków, które maj  problemy psychiczne, brakuje im sa-

modzielno ci, nie potraÞ  dokonywa  wyborów ani bra  odpowiedzialno ci za w asny 

los. Co wi cej, wychowane na leniwe gwiazdy sterowane przez rodziców, w zderzeniu 

w problemami rzeczywistego ycia — nie potraÞ  bra  si  z nimi za bary. Nie  zag biam 

si  w ten w tek, bo to temat dla  psychologów, socjologów i pedagogów.  Moje reßek-

sje natomiast wywodz  si  ze spotka  z czytelnikami, nauczycielami i bibliotekarzami. 

A TO POLSKA WŁAŚNIE

P



41

Kultura europejska by a powszechnie znana, mimo 

kiepskich, w stosunku do dzisiejszych, kana ów jej 

upowszechniania. Na takim tle pojawi  si  w ma ym 

S upsku mi dzynarodowy plener fotograÞczny. By o 

to przed epok  cyfrowej fotograÞi, arty ci musie-

li samodzielnie wywo ywa  zdj cia w laboratoriach. 

W mojej pami ci pozosta y wystawy poplenerowe ze 

znakomitymi czarno-bia ymi fotograÞami. 

Nigdy nie mia am w tpliwo ci, e fotograÞcy 

z krajów nadba tyckich maj  podobny sposób wi-

dzenia wiata. Zdecydowane granice wiat a i cienia, 

poszukiwanie inspiracji w surowej, dzikiej przyrodzie, 

zafascynowanie morzem, prostota i umiar. W kadrze 

z równym powodzeniem mie ci y si  zbli enia d oni za-

pracowanych rybaków, oczek sieci, przez które wida  

by o fragment nadmorskiego wiata — wie e ko cio-

ów, kompleksy le nych drzew czy fal rozbijaj cych si  

o nabrze a portu. Szukano pi kna w ludziach, rejestro-

wano ich prac  i ycie. Nadba tycka fotograÞa by a od-

biciem tego, co dla fotograÞków najwa niejsze: pi kna 

istniej cego w ka dym cz owieku, silnych zwi zków 

z przyrod , pokazywania ycia takim, jakie ono jest.  

Porozumienie przy pomocy obrazu by o mo li-

we. Ale czy takie porozumienie ponad granicami jest 

mo liwe w przypadku s owa? Ale  tak! Przy pomo-

cy ba ni jest mo liwe! Do wiadczenie wyniesione 

z plenerów fotograÞcznych by o mi potrzebne i od-

y o pod koniec lat . ubieg ego wieku, gdy przy-

gotowywa am do druku tom ba ni pt. „Bursztynowa 

Wró ka”. Ogromnie zale a o mi na tym, by odwró-

ci  wspó czesnych Pomorzan twarz  do Ba tyku, bo-

wiem stoj  oni do nie-

go ty em, za  kultura 

morska ledwo dycha. 

Zamys em tej ksi ki 

by o ocalenie od za-

pomnienia bajkowych 

postaci zamieszkuj -

cych Ba tyk, rybackich 

baja  czy marynarskich 

fantazji. Z wielkim za-

pa em penetrowa am 

zapisy etnograÞczne 

i zbiory ba ni ludowych 

spisanych na prze omie 

XIX i XX wieku.

Pewnego dnia po 

raz kolejny przeczyta-

am ba  o zakazanej 

komnacie. Nie pami -

tam ju , czy to by y lu-

dowe ba nie szwedz-

kie, czy Þ skie, ale 

pami tam, e dozna-

am ol nienia — prze-

cie  ta ba  pojawia a si  

w wielu krajach nad Ba tykiem! Czy tylko ta zrobi a 

„mi dzynarodow  karier ”? Zacz o mnie to intrygo-

wa . Do  szybko do o y am do zakazanej komnaty 

nast pne: dziecka, które trzeba odda  w zamian za 

ocalenie ycia, g upka, który zostaje królem, zmar e-

go, który odwdzi cza si  ywym, pi knej ksi niczki 

i odra aj cego potwora, mierci, która zosta a kum … 

Ba nie w drowa y swobodnie przez granice. Ka dy 

móg  je opowiedzie  po swojemu, a te, które zapi-

sano w zbiorach ludowych musia y by  szczególnie 

atrakcyjne. Da oby si  z nich u o y  list  ulubionych 

w krajach nadba tyckich motywów, akceptowanych 

zasad post powania, podziwianych umiej tno ci 

i urokliwych, zaczarowanych miejsc. Pewnie jest to 

wdzi czny temat docieka  dla etnografów i litera-

turoznawców. Mnie jednak interesowa a spo eczna 

u yteczno  i edukacyjne walory — wa ne dla zwy-

czajnych zjadaczy chleba.

Musia y te opowie ci ubarwia  zimowe wieczory, 

s u y  upowszechnianiu zasad uczciwego ycia, na-

uce moralno ci i przekazywaniu wiedzy o przyrodzie, 

zwierz tach, ludziach i morzu. Najpopularniejsze ba-

nie tocz  si  gdzie  daleko, za siódm  gór  i morzem. 

Tam yj  zaczarowane ksi niczki i dzielni rycerze. Tam 

gdzie  daleko yj  ludzie bogaci, zamki s  ol niewaj co 

pi kne, konie szybkie jak wiatr, a zwierz ta gadaj ce. 

Mo na si  zadziwi , ale nie ma czego zazdro ci , bo 

ludzie w tych krainach podlegaj  takim samym si om, 

jakie s  tutaj nad Ba tykiem. Nie do , e wiat pe-

en jest wied m, diab ów i czarnoksi ników dybi -

cych na ludzi, to i ludzie bywaj  diab a warci. Rz dzi 

nimi chciwo , zach anno , 

egoizm, nieuczciwo , ch  

wzbogacenia si  kosztem in-

nych. Z o otacza cz owieka 

ze wszystkich stron, trzeba 

je umie  rozpozna . Jest to 

wiat, który bezwzgl dnie 

wymaga pot pienia. Nie 

wolno krzywdzi , oszukiwa , 

wyzyskiwa ! Aby jednak wy-

gra  ze z em, trzeba post -

powa  roztropnie, nie ba  

si , by  zdeterminowanym 

w d eniu do celu i cierpli-

wym. Godnym pochwa y 

cz owiekiem jest ten, co 

zachowuje umiar, zna wag  

s ów, szanuje ludzi i przy-

rod .  Jest pokorny wobec 

si y ywio u, jakim jest mo-

rze, znosi w milczeniu cier-

pienie, wiatr, mróz i g ód. 

Tylko takiego cz owieka 

nie zniszcz  przeciwno ci 

losu. O dziwo, w krajach 

N

Rys. Anna 

Kowalczyk



42

nadba tyckim bohaterem jest zarówno m czyzna, jak 

i kobieta. M dro , przebieg o , spryt, wytrwa o , m -

stwo i odwaga nie s  zarezerwowane dla jednej p ci ani 

dla klanu ludzi bogatych. Równouprawnienie kobiet 

i m czyzn, o co usi uje walczy  zachodnia cywilizacja, 

jest w ba niach nadba tyckich oczywiste i nie podlega 

dyskusji. M dra, sprytna i odwa na kobieta jest part-

nerk  m czyzny, a kiedy czasem przewy sza go inte-

lektualnie — jego dumie to ujmy nie przynosi.

Ba nie to wiat równych szans spo ecznych. I ty, 

skromny cz owieku, mo esz zosta  królem, je eli po-

traÞsz podj  ogromny wysi ek i cierpliwie b dziesz 

d y  do celu! S uchaj c takich opowie ci, dziecko 

(w jakim b d  kraju nadba tyckim) wyrasta o w prze-

konaniu, e wszystko mo e osi gn ! 

W ba niach ch op królowi równy, bo nie pieni -

dze i pochodzenie o pot dze cz owieka stanowi , tyl-

ko jego osobiste przymioty i m dro . Wygrywa nie 

ten, co ma wory z ota, ale ten, co ma olej w g owie! 

Takie w a nie s  ba nie, które lubi  mieszka cy kra-

jów nadba tyckich. 

Stara am si  opowiedzie  ba nie najbardziej po-

pularne, które pojawi y si  w ró nych wersjach w kil-

ku krajach. Wybór jest bardzo subiektywny, bo ba-

ni okrutnych w moim zbiorze nie b dzie. W wielu 

miejscach chcia am pokaza  Czytelnikowi, jakim mo-

dyÞkacjom ulega y postacie bohaterów czy scena-

riusz wydarze . Czasami interpretuj  g boki sens 

opowie ci uzale niony od ycia przyrody, czasami 

wskazuj  mo liwo ci dydaktyczne. Bogactwo ba ni 

jest nieprzebrane — dla ka dego go wystarczy. Trzeba 

tylko chcie  je odnale ! Napisa am utwory w taki 

sposób, by mog y by  czytane na g os, bowiem dla 

mnie blisko , jaka rodzi si  podczas czytania do po-

duszki, jest ogromnie wa na w rodzinie.

O tym, e mój wysi ek szukania nad Ba tykiem 

wspólnoty ba niowych przekazów, czyli kultury w pi-

gu ce, ma sens (tak e we wspó czesnym wiecie zala-

nym ameryka skim mitem w adzy i pieni dza) utwier-

dza mnie wynik bada  przeprowadzonych w  

roku na zlecenie Þrmy Butlins, która organizuje wa-

kacje rodzinne na terenie Wielkiej Brytanii. Badaniom 

poddano tysi c dzieci i ich rodziców. Próbowano 

ustali  cechy idealnej bajki opowiadanej dzieciom 

przed snem. Ku zaskoczeniu wielu sceptyków — tra-

dycyjna ba  jest w doskona ej kondycji, a jej uniwer-

salne warto ci humanistyczne nie przemijaj ! Nadal 

dzieci uwielbiaj  historie, w których s  ksi niczki, ry-

cerze, wró ki, czarodzieje, miejscem akcji jest zaczaro-

wany zamek, g ównego bohatera czekaj  pe ne grozy 

przygody, ale wszystko si  dobrze i szcz liwie ko -

czy. Dobro zwyci a, z o jest ukarane. Ekspert — Alex 

Charalambous oceni : „Jak pokazuj  badania, dzieci 

przyci ga znajomo  klasycznych bajek, a szcz liwe 

zako czenie sprawia, e maj  dobry sen”.

Jasno z tych bada  wynika, e najbardziej ulu-

bione s  te zaczarowane opowie ci, które s  dobrze 

znane. Pewnie jeszcze niejedno pokolenie si  na tra-

dycyjnych ba niach nadba tyckich wychowa, doce-

niaj c ich urod , prostot , moralny porz dek i rol  

edukacyjn . A ja nadal szuka  b d  czarów, które nas 

— Polaków twarz  do Ba tyku zwróc .

W zwi zku z przygotowywaniem do druku zbio-

ru ba ni zatytu owanego „Zaczarowana chusta Ojca 

Wiatrów” dane mi by o prze y  jeszcze jedno cieka-

we do wiadczenie kulturowe. Ewenementem na ska-

l  kraju by o umo liwienie profesjonalnego debiutu 

ilustratorskiego  uczniom Liceum Plastycznego 

im. Witkiewicza w S upsku. Tylu bowiem graÞków 

ma ta ksi ka. Zachwycona kreatywno ci  uczniów 

zaproponowa am im zilustrowanie moich opowie ci. 

By am ciekawa, czy mo liwe jest porozumienie ponad 

pokoleniami inspirowane literatur , której nastolatki 

raczej ju  nie czytaj . Uczniowie mieli absolutn  wol-

no  wyboru. Ka dy co  dla siebie ciekawego znalaz . 

Prze o enie tekstów na j zyk obrazu wyra nie ujaw-

ni o, e system tradycyjnych warto ci si  nie starzeje 

i kolejne pokolenia nie maj  problemów z jego  akcep-

tacj . Nowoczesne formy przekazu plastycznego, takie 

cho by jak komiks czy animacja komputerowa, pod-

kre la y uniwersalno  starych opowie ci. Wspieranie 

rozwoju wyobra ni jest zatem, w przypadku ba ni, 

mo liwe na tak wielu p aszczyznach, e pisarza mo e 

to tylko cieszy .

B

rys. Klaudia Galek
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— Dlaczego wybra a  zawód ilustratora?
— O! To najmilszy zawód pod s o cem. Siada si  nad 

bia  kartk  papieru, bierze p dzel, farby i ju  mo na 

stwarza  ca e wiaty wedle w asnych regu  i gustu. 

Mo na budowa  miasta, zadrzewia  pejza e, meblo-

wa  pokoje, wymy la  postaci — ich wygl d, charak-

ter, mimik , detale ubioru i rekwizyty.

Poza tym — sam jako pedagog i teoretyk wiesz, 

e dzieci to najlepsi odbiorcy na wiecie — wra liwi, 

otwarci, z apetytem na zabaw , ciekawscy, z rozhu-

lan  wyobra ni , z tak  ufno ci , wiar , e wszystko 

jest mo liwe.

— Nie kusi Ci , eby zilustrowa  ksi k  dla doro-
s ych?
— Wiesz, to troch  tak, jakby pyta  pediatry, czy 

wreszcie zacznie kiedy  leczy  doros ych...

— No, ale wiem z lektury komentarzy, e blog, który 
prowadzisz, ma ca kiem doros ych fanów.
— Blog stwarza okazj  do udokumentowania pracy 

i opatrzenia jej odautorskim komentarzem, daje mo -

liwo  kontaktu z odbiorcami znacznie wi ksz  ni  

statyczna strona internetowa. Dzi ki czytelnikom, 

a w a ciwie czytelniczkom, bo znakomit  wi kszo  

stanowi  kobiety, to sympatyczny i weso y zak tek 

w necie. Zapraszam na wasiuczynska.blogspot!

— Zawsze chcia a  ilustrowa  ksi ki dla dzieci?
— Wiedzia am, e b d  ilustrowa  ksi ki, zanim tak 

naprawd  nauczy am si  je czyta . Od pi tego roku 

ycia chodzi am na zaj cia do ogniska plastycznego. 

Rysowa am zawsze i wsz dzie, pokry am swoimi ba-

zgro ami ca e hektary papieru.

Po dyplomie z malarstwa na krakowskiej ASP 

zapakowa am do teczki swoje najlepsze prace, któ-

re zrobi am na zaj ciach z ksi ki i typograÞi, i poje-

cha am do Warszawy, gdzie by o najwi cej wydaw-

nictw. Umówi am si  w jednej redakcji, drugiej, pi tej. 

Wreszcie dosta am co  na prób , ilustracje posz y do 

druku. To by a ksi eczka harmonijka z g osami zwie-

rz t, namalowana dla miesi cznika „Dziecko”. Jak si  

Z El biet  Wasiuczy sk  
rozmawia Marek tkowski

A TO POLSKA WŁAŚNIE
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Zawsze chcia a ilustrowa ksi ki dla dzieci?

EL BIETA WASIUCZY SKA — uro-

dzona w  roku, malarka i ilustrator-

ka ksi ek, czasopism i podr czników dla 

dzieci. Laureatka wielu nagród i wyró -

nie  w kraju i za granic . Prowadzi popu-

larny blog h p://wasiuczynska.blogspot.

com/, na którym mo na zobaczy  kolejne 

fazy powstawania ilustracji malowanych, 

ha owanych czy w formie przestrzen-

nych wycinanek. Jedn  z najbardziej lubia-

nych, a stworzonych przez ni  postaci, jest 

Pan Kuleczka, bohater ksi ek Wojciecha 

Wid aka.
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ukaza a, mia am ochot  ta czy  na ulicy i wyca owa  

kioskarza. Zamiast tego wzi am si  za nast pne zle-

cenie, no i zilustrowa am ju  kilkadziesi t ksi ek.

— Do jakich tekstów lubisz robi  ilustracje?
— Tekst musi uruchamia  wyobra ni . Zniech ca mnie 

przewidywalno , na ladownictwo, zbyt nachalna mi-

sja pedagogiczna, przes odzenie, marna polszczyzna. 

Ostatnio wielk  przyjemno  sprawi o mi ilustro-

wanie tomu wierszy „Chichotnik” dla Wydawnictwa 

Literackiego. Polscy autorzy — od hrabiego Fredry 

po wspó czesnych mistrzów klawiatury. Wspólnym 

mianownikiem tych tekstów jest humor. Znalaz y si  

w nim te  króciutkie dowcipne wiersze Jana Brzechwy, 

Ludwika Jerzego Kerna, Wandy Chotomskiej. 

Uwielbiam!

— Masz na swoim koncie kilka wa nych nagród, któ-
re s  dla Ciebie najcenniejsze?
— Najbardziej pres owe to oczywi cie te mi dzyna-

rodowe, tytu  Ksi ka Roku przyznany przez polsk  

sekcj  IBBY, wyró nienia w konkursie wiat Przyjazny 

Dziecku. Ale najmilsze s  nagrody publiczno ci, uzna-

nie jury dzieci cego, listy, laurki od ma ych czytelni-

ków, jakie  cudowne gomó ki z plasteliny z brokatem 

i koralikami. Sympa a czytelników to miód na serce, 

istotna cz  mojego honorarium.

— Lubisz twórczo  dzieci?
— Bardzo. To sama esencja — sztuka bez sztuczno ci, 

sam spontan i rado . Dzieci w sposób przyrodzony, 

naturalny, maj  to co najcenniejsze — wewn trzny 

przymus tworzenia. Trzeba chucha  i dmucha , eby 

ta iskra z czasem nie zgas a. Dzieci bardzo du o czuj , 

cho  nie potraÞ  wyrazi  tego s owami. Obraz jest 

najbardziej naturalnym, uniwersalnym rodzajem ko-

munikacji.

— Jak spotykasz si  z czytelnikami?
— Zwykle na Targach Ksi ki, które odbywaj  si  cy-

klicznie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ale pro-

wadz  te  warsztaty plastyczne. Zwykle towarzysz  

wystawie moich prac albo zwi zane s  z wydaniem 

nowej ksi ki. To okazja, eby pohula  z band  kurdu-

pli na wi kszym formacie, u y  nietypowej techniki, 

poeksperymentowa , powywija  plastycznie kozio ki, 

na co nie ma za bardzo sposobno ci w szkole.

Czasem przed zabawami plastycznymi robi  pokaz 

swoich ilustracji. Mog  zobaczy , us ysze , co cheru-

biny naprawd  mieszy, co je intryguje, co im si  po-

doba, a co nudzi.

— No dobrze, a co takie zabawy plastyczne daj  dzie-
ciom?
— Rozwijanie wyobra ni, intuicji, podsycanie naturalnej 

kreatywno ci dzieci, samodzielno ci my lenia, najzwy-

czajniej w wiecie stymuluje ich rozwój. Neurolodzy 

mówi  o wci  niedocenianej roli zaj  manualnych 

w rozwoju mózgu. O zaniedbywanym w dobie elek-

troniki kontakcie g owa-r ka. Kszta towanie poczucia 

estetyki, rozwijanie fantazji, odwo ywanie si  do intu-

icji, kontakt z w asnymi emocjami to narz dzia, które 

przydaj  si  i w doros ym yciu.

Prowadzi am zabawy plastyczne z dzie mi 

w Polsce, we W oszech, w Niemczech i dalekich 

Chinach i wiem, e dzieci pod ka d  szeroko ci  geo-

graÞczn  s  do siebie podobne, a jednocze nie — co 

wspania e, ka de jest inne, wyj tkowe.

Mam nadziej , e b d  mog a przekona  si  

o prawdziwo ci tej teorii równie  w Ameryce.

Bardzo si  ciesz  na to spotkanie!

— Do zobaczenia zatem!

MAREK TKOWSKI — urodzony 

w  roku, malarz i nauczyciel aka-

demicki. Absolwent Akademii Sztuk 

Pi knych, mieszka i pracuje w Krakowie. 

Uczy przysz ych nauczycieli, jak nie 

przeszkadza  dzieciom przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym w malowaniu i ry-

sowaniu. Sam maluje, czyta, pisze i na-

k ania niezdecydowanych do twórcze-

go dzia ania. Od  roku prowadzi na 

Fes walu Nauki warsztaty dla dzieci na 

Rynku G ównym w Krakowie.
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Maria Kiersnowska urodzi a si   grudnia  

roku. Pochodzi a z rodziny, która walczy a o woln  

Polsk , a kiedy trzeba by a gotowa na mier  za oj-

czyzn . Maria dorasta a, s uchaj c opowie ci o tym, 

jak jej dziadek zosta  zes any na Syberi  za udzia  

w powstaniu listopadowym, a brata jej matki — ksi dza, 

rozstrzelano w  roku w Wilnie za to, e przeczyta  

z ambony Manifest Rz du Narodowego i wzywa  pa-

raÞan do udzia u w powstaniu styczniowym. Jej ojciec 

Antoni Kiersnowski, herbu Pobóg, posiada  maj tek na 

Litwie. Rodzice pilnowali, aby córka otrzyma a wy sze 

wykszta cenie. By a dobrze wykszta con  i wychowa-

n  panienk , która g ow  mia a pe n  idea ów.

Tote  kiedy nadarzy a si  okazja, Maria przy czy-

a si  do organizacji niepodleg o ciowej i walcz cej 

o prawa robotników — do PPS. W swojej dzia alno ci 

konspiracyjnej odznacza a si  zimn  krwi , dyskrecj  

i stanowczo ci : „Kiedy inni wpadali w r ce  szpiclów 

i l dowali w carskich wi zieniach, ona umia a umyka  

uwadze policji”.  W trakcie coraz to powa niejszych 

misji pozna a ch opaka, który mia  na imi  Józef i na-

zywa  si  Pi sudski. Po latach Maria Wojciechowska 

tak wspomina a pocz tki tej znajomo ci: „Kiedy  

w Wilnie spotka am Pi sudskiego. Mówi , e ma kilka 

wieców, ale nie wie, gdzie przenocuje, bo mieszkanie 

znajomych ledz . Zaprosi am go do siebie. Przyj  

zaproszenie z rado ci , ale uprzedzi , e przyjdzie 

g odny i zm czony. Gdy Pi sudski przyszed , zacz -

am mu gotowa  posi ek, ale nie umia am. Kotlet 

si  rozpad . Wtedy on powiedzia , e „trzeba wbi  

do mi sa jajka”. Jednak jego instrukcja niewiele po-

mog a, gdy  posi ek okaza  si  „rozwodnion  brej , 

a wyg odnia y go  musia  je  tak  kasz ”. Ta wpad-

ka kulinarna nie mia a jednak wp ywu na ich pó -

niejsze relacje. Pi sudski wielokrotnie spotyka  si  

z Mari , a ta chc c unikn  dwuznaczno ci, nazywa a 

go kuzynem. 

Swoj  wielk  tajn  misj  Maria dosta a w  

roku — chodzi o o przewiezienie przeno nej maszy-

ny drukarskiej. Maria tak wspomina t  akcj : „Kiedy  

w Warszawie przyszli do mnie z par i z propozycj , 

bym odwioz a do Wilna bardzo wa ny kosz. Kosz 

by  du y i ci ki. Otrzyma am instrukcj . Za ten 

kosz mog am wyjecha  na Sybir. W Wilnie na dwor-

cu czeka  Pi sudski, ale nie wolno mi by o wita  si  

z nim”. Maria Kiersnowska nie zna a jeszcze swojego 

pó niejszego m a Wojciechowskiego, ale jej serce 

zaj te by o przez partyjnego koleg  nazywanego 

Doktorem. Kiedy go aresztowano, dziewczyna ma-

cha a do niego i u miecha a si , co wzbudzi o cieka-

wo  policji. „Gdy wraca am, spostrzeg am, e za mn  

idzie szpicel. Bardzo si  zl k am, bo w domu, gdzie 

mieszka am z bra mi, mia am walizy z bibu . Nie 

mog am wraca  do domu, boby braci i mnie wywie -

li na Sybir. Chodzi am ulicami chyba dziesi  godzin 

a on za mn ”. Kiedy spotka a si  z carskim agentem 

w sklepie, ten za da  jej danych. Po wyj ciu ze skle-

pu Maria szybko wskoczy a do nadje d aj cej doro ki 

i odjecha a. Carska policja wiedzia a, e ta dziewczyna 

mo e zna  wa ne informacje i zacz a po cig. Maria 

musia a dzia a  szybko: „Wesz am do mieszkania, nic 

nie mówi c braciom. W a nie przyjecha y sanki ze wsi 

z prowiantami. Wo nic  odes ano na miasto, za m -

em przebra am si  w chustk  i walonki. Widzia am 

mojego szpiega, jak si  rozgl da  po kamienicach. 

Nawet nie przypuszcza , kto go mija i nie znalaz  mnie”. 

Swoj  niez omno  Kiersnowska zawdzi cza a odpo-

wiedniemu wychowaniu. Jej matka mawia a: „dziew-

czyna musi by  tak wychowana, eby pojecha  za m -

em na Syberi  i przywie  go z powrotem”. Ze swoim 

KOBIETY W HISTORII

AGATA SZESKA

Pierwsza Dama 
II Rzeczpospolitej 
MARIA WOJCIECHOWSKA
By a niezwykle odwa na, zadziorna i konsekwentna w walce konspiracyjnej. 

Prywatnie skromna patriotka walcz ca o niepodleg  Polsk , któr  los umie ci  

w centrum wydarze  politycznych kszta tuj cej si  II Rzeczypospolitej.
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pierwszym narzeczonym Doktorem nigdy wi cej ju  

si  nie spotka a. Mimo wielu niebezpiecznych sytuacji 

nie poddawa a si  i nadal anga owa a w wydawanie 

i kolporta  „Robotnika”. Podczas tej dzia alno ci pozna-

a Stanis awa Wojciechowskiego. Mari  i Stanis awa 

wyswata  przyjaciel ich obojga — Józef Pi sudski. Po 

latach tak to wspomina: „Pi sudskiego zna am wcze-

niej ni  Stasia. Tyle Stasiowi naopowiada  o mnie, e 

Sta  si  mn  zainteresowa ”. lub ko cielny odby  si  

w konspiracji w Cz stochowie, natomiast lub cywilny 

w Londynie. W Anglii Wojciechowscy prowadzili dzia-

alno  drukarsk . Pocz tki by y bardzo trudne, gdy  

Maria zosta a sama w ci y, a Stanis aw wyjecha  na 

jaki  czas do Polski.

Bieda, samotno  i stres doprowadzi y do tragedii 

— ich pierwsze dziecko umar o przy porodzie, a sama 

Maria by a bliska mierci. Potem Wojciechowscy do-

czekali si  jeszcze dwójki dzieci — syna Edmunda 

i córki ZoÞi. W  roku, po wybuchu rewolucji, 

Wojciechowscy wrócili do kraju. By  to znowu trud-

ny okres, gdy  Stanis aw nie móg  nigdzie dosta  

pracy, dlatego Maria z dzie mi pojecha a do swo-

jego rodzinnego domu, a Wojciechowski w poszu-

kiwaniu pracy do Warszawy. Za o y  tam tygodnik 

„Spo em” i w czy  si  w prace  Centralnego Komitetu 

Obywatelskiego — organizacji, która broni a intere-

sów Polaków w Imperium Rosyjskim, opiekowa a si  

uchod cami i nios a pomoc wi niom. 

Po zako czeniu I wojny wiatowej Wojciechowski 

i Pi sudski ponownie zacz li wspóln  dzia alno , 

a w  roku Wojciechowski zosta  ministrem spraw 

wewn trznych w rz dzie Ignacego Paderewskiego. 

W tym czasie skupia  w swoim r ku w adz  o wiele 

wi ksz  ni  ministerialna, bo pe ni  tak e obowi zki 

premiera i naczelnika pa stwa. Jego onie trudno by o 

przywykn  do nowych sytuacji. Maria by a bardzo 

skromna i nie lubi a wystawnych balów i rautów. Sama 

zajmowa a si  domem, osobi cie sta a w sklepowych 

kolejkach, a jej przeciwnicy plotkowali, e minister 

ma o wart „je li ona musi sta  w ogonku”. Jednak to, 

e Maria y a normalnym yciem, mia o swoje plusy. 

Wojciechowscy nie byli oderwani od rzeczywisto ci, 

a Maria informowa a m a na bie co o nastrojach 

spo ecznych. Przypomnijmy, e w powojennej Polsce 

by  to trudny czas kryzysu gospodarczego i bezrobocia. 

Kiedy po zaledwie pi ciu dniach prezydentury 

zosta  zastrzelony Gabriel Narutowicz, w nast pnych 

wyborach zwyci y  Stanis aw Wojciechowski. Wraz 

z rodzin  przeniós  si  do Belwederu. Maria zosta-

a pierwsz  prezydentow  w historii Polski. To ona 

musia a wymy li , jak  b dzie pierwsz  dam  i czym 

b dzie si  zajmowa a. „Kobieta lubi ca wszystko ro-

bi  samodzielnie, unikaj ca najmowania jakiejkolwiek 

s u by, zosta a z dnia na dzie  pani  kompleksu za-

trudniaj cego kilkadziesi t osób i dysponuj cego 

poka nym bud etem”. By a „obsesyjnie oszcz dna”, 

arystokracja krytykowa a j , ale ona nie zabiega a o jej 

wzgl dy i wola a otacza  si  lud mi kultury. Podczas 

herbatek w Belwederze podawa a do sto u zwyczajn  

herbat  i domowe p czki wed ug rodzinnego przepi-

su. Krytykuj cym odpowiada a, e nie b dzie obci a  

bud etu kupnymi s odyczami. W  roku zapocz t-

kowa a akcj  „Chleb dla g odnych dzieci” i utworzy a 

Komitet Pomocy Sierotom. Katolicka prasa rozpisy-

wa a si  o pierwszej damie w samych superlatywach, 

biskupi i arystokracja krytykowali. Wojciechowscy 

na swoich czwartkowych herbatkach w Belwederze 

ch tnie go cili ludzi kultury i sztuki. To w a nie pod-

czas takiego spotkania wyst pi  m ody piewak Jan 

Kiepura, którego potem oklaskiwa a nie tylko ca a 

Polska, ale tak e ca y wiat. 

W  roku w Polsce ponownie pojawi  si  kry-

zys gospodarczy. Wojciechowski poró ni  si  w tym 

czasie ze swoim dawnym przyjacielem Józefem 

Pi sudskim. Nie uda o si  im doj  do porozumienia, 

dlatego Pi sudski postanowi  si  obali  rz d i odsun  

od w adzy prezydenta. Od  do  maja  roku 

trwa y walki pomi dzy oddzia ami Marsza ka, a tymi, 

którzy stali za rz dem. Zamachowcy uderzyli tak e 

w Belweder i „niewiele brakowa o a zb kana kula 

zabi aby j  i jej córk ”. Wojciechowski zrezygnowa  

z prezydentury. Zosta  profesorem Szko y G ównej 

Handlowej oraz Szko y G ównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. Kolejne lata up yn y Marii w Warszawie 

w ród rodziny i przyjació . Wojciechowscy ch tnie 

uczestniczyli w yciu kulturalnym stolicy. 

Wybuch II wojny wiatowej otworzy  nowy tra-

giczny rozdzia  w ich yciu. By y prezydent stan  

przed dylematem czy uciec, czy zosta  z rodakami. 

Maria w tym czasie bardzo podupad a na zdrowiu 

i by a ju  prawie niewidoma. Organizacj  komitetów 

domowych podczas obrony Warszawy zaj  si  ich syn 

Edmund. Niemcy aresztowali go  lipca  roku  i po-

stanowili wykorzysta  w walce politycznej. Okupanci 

zaproponowali, e uwolni  Edmunda w zamian za to, 

e Stanis aw Wojciechowski podpisze o wiadczenie, 

i  jako by y prezydent uznaje polski rz d na emigracji 

za nielegalny. Wojciechowski kategorycznie odmówi  

i syna przewieziono do O wi cimia, gdzie zmar  w  

roku. We wrze niu  roku dom Wojciechowskich 

zosta  przed Niemców ogo ocony i podpalony. -let-

ni by y prezydent w ostatniej chwili wybi  szyb  

w drzwiach od ogrodu i wyprowadzi  on . Uszli 

z yciem, ale znale li si  w obozie przej ciowym 

w Pruszkowie. Uda o im si  stamt d wydosta  dzi ki 

polskiej piel gniarce, która  za atwi a im zwolnienie 

podpisane przez niemieckiego lekarza. 

Reszt  ycia  para prezydencka sp dzi a u swojej 

córki ZoÞi Grabskiej. W ostatnich latach ycia Maria 

by a otoczona troskliw  opiek  rodziny. Zmar a 

w wieku  lat  wrze nia  roku. Pochowana zo-

sta a obok m a na warszawskich  Pow zkach.

R



REFLEKSJE 
KATECHETYCZNE

Niestety, słowa biedne są i słabe. 
Nic wam nie dajemy. Nie dajemy 

Boga, bo Go sami odszukać musicie we 
własnej duszy, w samotnym wysiłku. 

Nie dajemy miłości Ojczyzny, bo ją 
odnaleźć musicie własną pracą serca 
i myśli. 

Nie dajemy miłości człowieka, bo nie 
ma miłości bez przebaczenia, a przeba-
czać — to mozół, to trud, który każdy 
sam musi podjąć. 

Dajemy wam jedno: Tęsknotę za 
lepszym życiem, którego nie ma, 
ale kiedyś będzie, za życiem Prawdy 
i Sprawiedliwości. 

Może ta tęsknota doprowadzi was do 
Boga, Ojczyzny i Miłości. 

Janusz Korczak, Pożegnanie
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Wed ug badaczy internauci ch tniej czyta-

j  na facebooku krótkie teksty, pomijaj  za  d u -

sze. Niejeden polonista pewnie chwyta si  nieraz za 

g ow , obserwuj c poziom zubo enia stylu i j zyka. 

Oczywi cie d ugie felietony, powa ne artyku y wci  

b d  poczytne, poniewa  pe ni  okre lon  funkcj , 

jednak na pewno krótkie komentarze zyskuj  na zna-

czeniu. Tak e rozmowy telefoniczne zamieniane s  

coraz cz ciej na wiadomo ci tekstowe. 

Dzi  jednak chcia bym si  zatrzyma  na mo liwo-

ci wykorzystywania krótkich wiadomo ci tekstowych 

na potrzeby naszego ycia duchowego. Skoro tak a-

two, tak szybko i tak du o piszemy na telefonie, wysy-

amy w wiat mnóstwo przekazów, to czemu nie pisa  

krótkich SMS-ów do Pana Boga. Tysi ce z nas uczy o 

si  pos ugiwa  wiadomo ciami tekstowymi dopiero 

w wieku dojrza ym, natomiast obecnie s  one dla 

wi kszo ci ludzi czym  normalnym i powszechnym. 

Mo na powiedzie , nauczyli my si  tekstowa . Mo e 

zatem potrzeba troch  wysi ku, aby wykszta ci  do-

bry nawyk i nauczy  si  tekstowa  tak e do Pana 

Boga. Nie mam tu oczywi cie na my li Þzycznego pi-

sania na telefonie, ale pos ugiwanie si  krótkimi akta-

mi modlitewnymi. 

Kiedy s yszymy s owa „akty strzeliste”, brzmi  one 

bardzo powa nie, religijnie i teologicznie. I tak te  po 

cz ci jest. Jednak akty strzeliste to w a ciwie krót-

kie wezwania do Pana Boga. Mog  to by  te znane 

nam z lekcji katechezy, a wi c akty wiary, nadziei, mi-

o ci i alu. Ale mog  to by  równie  jeszcze krótsze 

westchnienia, takie jak np. zostawi a nam w. siostra 

Faustyna: Jezu, ufam Tobie. Taki krótki akt mo emy 

wys a  do Pana Boga zarówno tu  przed lekcjami 

religii, polskiego czy historii, jak i podczas zwyk ych, 

SMS-y do Pana Boga

codziennych czynno ci. Znam osoby, które w telefo-

nach ustawiaj  sobie alarm na godzin   — godzi-

n  mi osierdzia, eby odmówi  koronk , albo je li 

nie pozwol  na to czas lub obowi zki dnia, aby tyl-

ko westchn : Jezu, ufam Tobie. Innym aktem mo e 

by  krótka nowenna, któr  zostawia  nam kandydat 

na wi tego, s uga Bo y o. Dolindo Ruotolo: Jezu, 

Ty si  tym zajmij. Zw aszcza w trudnych sytuacjach 

o. Dolindo uczy nas oddawania swoich trosk z ufno-

ci  Jezusowi. (Polecam ksi k  Joanny Batkiewicz-

-Bro ek, Jezu, Ty si  tym zajmij. ycie i cuda, która opi-

suje posta  kap ana i g bi  tej nowenny). Mog  to 

by  wreszcie nasze osobiste akty strzeliste wypowie-

dziane w asnymi s owami w zale no ci od sytuacji: 

akty wdzi czno ci, pro by, uwielbienia czy przeb a-

gania, np.: Jezu, Ty mnie poprowad  w czasie tej lekcji 

w szkole lub: Jezu, natchnij moich uczniów ask  sku-

pienia albo: B d  uwielbiony, Panie, w pi knie przy-

rody. Zwyczajnie i z mi o ci : Kocham Ciebie, Jezu. 

Innym razem: Panie, dodaj mi wiary lub: Maryjo, Tobie 

si  zawierzam. 

Te krótkie akty wcale nie maj  zast pi  d u szej 

modlitwy w naszym yciu, a jedynie by  jej uzupe nie-

niem i zacie nieniem wi zi z Chrystusem. One maj  

o ywia  nasze kontakty z Bogiem i prowadzi  do 

tego, by nasze ycie przenika a Jego obecno . Bóg 

nie chce, eby relacje z Nim by y ograniczone tylko do 

spotka  w ko ciele. Spotkania sakramentalne s  oczy-

wi cie najwa niejsze, ale Jezus pragnie uczestniczy  

w naszym yciu w ka dym aspekcie. 

Zako cz  tradycyjnie — ycz  sobie i Wam cz st-

szych i liczniejszych kontaktów z Panem Bogiem. Jedno 

jest pewne: On cieszy si  z ka dej naszej wiadomo ci 

i nie uwa a jej za nieciekaw  czy zbyteczn . 

KRZYSZTOF GOSPODARZEC

Komunikacja i relacje mi dzyludzkie bardzo si  zmieni y i nadal zmieniaj  w ci -

gu ostatniej dekady. Kontakty bezpo rednie z innymi lud mi coraz cz ciej za-

mieniane s  na te wirtualne. Na facebooku czy twiterze wymieniamy si  krótkimi 

wiadomo ciami. Przeprowadzono ju  wiele bada  na ten temat i napisano spo-

ro publikacji. S  zarówno aspekty pozytywne tego zjawiska, takie jak przekra-

czanie granic terytorialnych czy oszcz dno  czasu, jak i negatywne — zwi zane 

z Internetem oraz os abieniem wi zi z bliskimi i znajomymi.W
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Od lat spotykamy si  nad malowniczym Lake 

George, w górach Adirondack. O rodek YMCA 

w Silver  Bay zapewnia nam wszystko, co potrzebne do 

tego, aby wakacyjny turnus up yn  jak najprzyjemniej. 

Mamy do dyspozycji dwuosobowe pokoje (wprawdzie 

bez klimatyzacji, ale do wszystkiego mo na si  przy-

zwyczai  ), wspaniale zaopatrzon  sto ówk  (nikt nie 

chodzi  g odny), sale konferencyjne, sal  gimnastyczn  

ze ciank  wspinaczkow , boiska, miejsce specjalnie 

przygotowane na ognisko, strze on  pla  i oczywi cie 

przepi kne widoki: jezioro i góry, od których trudno 

oderwa  wzrok.

Tegoroczny camp up yn  nam pod has em 

„Pismo wi te”. Rozwa ali my powo anie aposto-

ów oraz ewangeliczne przypowie ci: o dobrym pa-

sterzu i zagubionej owcy, o siewcy, o mi osiernym 

Samarytaninie.

Ka dy dzie  tego upalnego lata rozpoczynali my 

porann  gimnastyk  i krótk  modlitw . Po niadaniu 

odbywa y si  spotkania tematyczne w odpowiednio 

dobranych grupach wiekowych. Obecni na obozie 

uczestnicy to dzieciaczki od lat dwóch a  do -letniej 

MA GORZATA SKRODZKI

Wakacje z PANEM 
BOGIEM 2018
7 lipca zako czyli my szesnaste ju  „Wakacje z Panem Bogiem”, organizowa-

ne od lat przez ojców redemptorystów z paraÞi w. Jana Paw a II w Perth Am-

boy, NJ pod opiek  duchow  proboszcza ojca Waldemara tkowskiego, a tak e 

przy przeogromnym wsparciu i zaanga owaniu Katarzyny Pawki, dyrektor Pol-

skiej Szko y Dokszta caj cej im. Aleksandra Janty-Po czy skiego w Lakewood. 

To w a nie pani Kasia kilkana cie lat temu zamarzy a sobie kontynuacj  wspa-

nia ych, wakacyjnych rekolekcji oazowych, jakie prze ywa a, b d c nastolatk  

z Ruchem wiat o- ycie w Polsce. Jako pedagog i mama trójki dzieci pragn a, 

aby polonijne dzieci i m odzie  z katolickich domów mogli w fajny i warto ciowy 

sposób sp dzi  kilka dni  letniego wypoczynku. Uda o si  to marzenie zrealizo-

wa  dzi ki zaanga owaniu i odwadze ojca Waldemara tkowskiego. I tak ju  od 

d u szego czasu oboje wyje d aj  z polonijn  m odzie  i dzie mi na tygodniowe 

„Wakacje z Panem Bogiem”.

m odzie y. Wszystkie zespo y pod opiek  swoich 

opiekunów oraz ojca Waldemara i ojca ukasza co-

dziennie, oprócz spotka  w grupach, uczestniczy y 

w Eucharys i, a pó niej w wyprawach na pla  b d  

w góry. Rozgrywali my mecze pi ki no nej i siatków-

ki, wzi li my udzia  w paradzie zorganizowanej przez 

pracowników YMCA z okazji wi ta  lipca, by y ogni-

ska i dyskoteki. Tradycyjnie przeprowadzili my konkurs 

REFLEKSJE KATECHETYCZNE

O

Uczestnicy 

„Wakacji 

z Panem 

Bogiem”
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czysto ci pokoi, który tak naprawd  ma  zach ca  m o-

dych ludzi do dbania o porz dek w swoim otoczeniu. 

Liczymy na to, e po powrocie do domu w niektórym 

pozostanie nawyk za cielania swojego ó ka i utrzymy-

wania adu, czym pomog  swoim rodzicom.

Podczas „Wakacji z Panem Bogiem” chcemy te  

uwra liwia  m odych ludzi na drugiego cz owieka, 

na jego potrzeb  bycia zauwa onym. St d utrwalony 

ju  zwyczaj losowania swojego „cichego przyjaciela”, 

o którego dbamy przez ca y tydzie , pami taj c o nim 

w modlitwie czy robi c mu ma e, przyjemne niespo-

dzianki.

Ka dy poprzedni camp pozostawi  na pewno 

w sercach i pami ci uczestników co  wyj tkowe-

go. Liczymy, e tak b dzie i tym razem. Tegoroczne 

„Wakacje z Panem Bogiem” by y wyj tkowe cho-

cia by ze wzgl du na wizyt  niecodziennego go cia. 

We wtorkowy wieczór pojawi  si  na modlitwie ko -

cz cej dzie  arcybiskup Wac aw Depo, metropolita  

cz stochowski, który celebrowa  rodow  Msz  w. 

w plenerze, wyg osi  kazanie, a po Mszy odpowiada  

na pytania dzieci i wspomina  swoj  m odo . By o to 

bardzo sympatyczne spotkanie i jednocze nie niesa-

mowite prze ycie.

Tydzie  szybko min , zapytani o wra enia uczest-

nicy odpowiadali tak: Jakub, ucze  IV klasy, spyta , 

dlaczego camp trwa tylko tydzie ?! Dziewi cioletni 

Maciek powiedzia  z nieco smutn  min , e bardzo 

mu si  podoba o, ale smuci si , poniewa  musi cze-

ka  ca y rok, eby przyjecha  na kolejne wakacje. 

Czternastoletni Adam, który na „Wakacje z Panem 

Bogiem” przyjecha  pierwszy raz za namow  swoich 

przyjació  z Nowego Jorku, wyrazi  al, e tak pó -

no zdecydowa  si  do czy  do uczestników obozu 

i stwierdzi , e b dzie przyje d a  na campy do osiem-

nastego roku ycia . Mama prawie -letniej dziew-

czyny opowiada a, e jej córka w drodze powrotnej 

do domu mia a zy w oczach, mówi c, e ju  t skni za 

swoimi polskimi przyjació mi. Stwierdzi a, e polska 

m odzie  jest zupe nie inna ni  ta, z któr  spotyka si  

na co dzie  w szkole. 

Ci m odzi ludzie stworzyli naprawd  zgran  gro-

madk , która czeka  b dzie ca y rok, eby w swoim 

gronie sp dzi  kolejny lipcowy tydzie . Umiej  pi k-

nie by  razem, dzieli  si  swoimi talentami muzycz-

nymi, pomaga  w opiece nad maluchami… Wielu 

z nich przyje d a na camp od lat, a nam opiekunom 

i organizatorom „Wakacji z Panem Bogiem” my l , e 

raduje si  serce, kiedy widzimy m odzie , która ro nie 

razem z campem. Ten niezwyk y czas sta  si  jakby 

tradycj , a dla niejednego z nas to konieczny punkt 

ka dych wakacji.

Dzi kujemy organizatorom, którzy praktycznie ca y 

rok planuj  i pracuj  nad tym, aby ten jeden tydzie  

móg  odby  si  bez adnych zak óce  i przykrych nie-

spodzianek. Dzi kujemy te  siostrom zakonnym ze 

zgromadzenia Sióstr S u ebniczek Starowiejskich, któ-

re przy czy y si  do nas i wnosz  bardzo du o dobre-

go do naszej wspólnoty wakacyjnej. Zach camy rodzi-

ców, aby do czyli do naszego zespo u i wybrali si  na 

„Wakacje z Panem Bogiem” wraz ze swoimi dzie mi. 

Razem mo emy jeszcze wi cej! 

 

www.johnpaulsecond.com
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— Ksi e Arcybiskupie, z jakimi wyzwaniami i za-
gro eniami spotyka si  dzi  m odzie ? W jaki sposób 
Ko ció  staje przy m odych ludziach i co im propo-
nuje? 
— Temat jest bardzo szeroki i wielop aszczyznowy. 

Zasadniczo m odzie  zawsze jest taka sama — ma 

swoje pragnienia zwi zane z sensem ycia. Pragnienia 

tego nie mo na wype ni  inaczej, jak tylko przez po-

znawanie prawdy ycia i prawdy o sobie. Dlatego 

Ko ció , wchodz c na drogi ludzi m odych, musi 

ws uchiwa  si  w ich g os. Nast pnie powinien odpo-

wiedzie  na ich pytania i pragnienia. Jest to mo liwe 

dlatego, e Ko ció  proponuje m odzie y niezmienn  

prawd  i ma dla niej niezmienn  ofert , mówi c tak 

ich j zykiem. Jest ni  Chrystus, który jest ostateczn  

odpowiedzi  na wszystkie pytania zarówno m odego 

cz owieka, jak równie  ka dego, kto odnosi swe ycie 

do Pana Boga. Pierwszym zadaniem w misji Ko cio a 

jest przepowiadanie Ewangelii. Tak jest zawsze. Je li 

kto  nie us ysza  prawdy, nie pozna  jej, to nie mo e 

za ni  pod a . To jest pierwsze wyzwanie. 

Drugie wyzwanie, przed którym staje m odzie , 

dotyczy ycia we wspólnocie. Najpierw jest to wspól-

nota rodzinna, potem wspólnota szkolna, ale ju  od 

samego pocz tku m ody cz owiek jest prowadzony 

do ycia we wspólnocie Ko cio a. W tym natural-

nym przechodzeniu pomi dzy wspólnotami chcia -

bym podkre li  znaczenie mocnych wi zi, które cz  

rodziców i dzieci. Pó niej dochodz  do tego rela-

cje rodowiskowe, nauczycielskie czy te w Ko ciele. 

Wszystkie te wi zi musz  stale by  pog biane. Nie 

mo e by  tak, e przygotowanie do I Komunii w. czy 

spowiedzi ko czy edukacj  religijn  dzieci i starania 

rodziców, aby przekaza  dzieciom wiar . 

— Jak rozpoznawa  wyzwania stoj ce przed m ody-
mi lud mi? 
— Ka dy etap dorastania i rozwoju wiary przynosi 

nowe wyzwania i powinny by  one rozeznawane z po-

moc  Ducha wi tego. Chcia bym tu zwróci  uwag  

na bardzo wa ne wyzwanie zwi zane z przygotowa-

niem i prze yciem sakramentu bierzmowania przez 

m odego cz owieka. Bierzmowanie to sakrament 

Arcybiskup Wac aw Depo 
O FORMACH PRACY 
Z M ODZIE ...
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Ducha wi tego, przyj cie Jego poszczególnych da-

rów. Tak wi c poznawaniu prawdy o sobie towarzyszy 

aska Ducha wi tego, ycie we wspólnocie, nawi zy-

wanie wi zi i branie odpowiedzialno  za siebie. 

Antoine de Saint Exupery pisa , e cz owiek jest 

istot  odpowiedzialn . Je li wi c nie podejmuje od-

powiedzialno ci, powoduje za amanie w samym swo-

im cz owiecze stwie. Dlatego te  to, co jest naszym 

darem, musi by  stale rozwijane. 

W jaki sposób Ko ció  w Polsce wychodzi naprze-

ciw problemom m odzie y? Pami tam, e w moich 

czasach by a to wspania a formacja oazowa. Co obec-

nie Ko ció  ma do zaoferowania ludziom m odym? 

Na pewno takim darem, ale i wyzwaniem, b -

dzie obecnie synod biskupów, który zajmie si  spra-

wami ludzi m odych. Papie  Franciszek na ostatnich 

wiatowych Dniach M odzie y wyznaczy  nam bardzo 

wa ne zadanie, wskaza  na wiar  oraz rozeznawanie 

i misj . Prosz  zauwa y , e na samym pocz tku jest 

wiara! Je eli mówimy o jakichkolwiek wspólnotach 

ko cielnych, czy to oazowych Ruchu wiat o- ycie, czy 

wspólnotach neokatechumenalnych, czy o Katolickim 

Stowarzyszeniu M odzie y, czy te  o jeszcze innych 

wspólnotach i ruchach apostolskich, które formuj  

nasz  m odzie , to zawsze musi to by  propozycja na 

p aszczy nie wiary. Je li zabraknie fundamentu wiary, 

ka da z takich propozycji rozszczepi si  na indywidu-

alne d enia i zabraknie jakiej  kontynuacji swej misji. 
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— Czy mo na wskaza  jak  uniwersaln  metod  
pracy wychowawczej, która sprawdzi si  w zró nico-
wanej sytuacji naszych rodzin w Polsce i za granic ? 
— Trzeba by  z lud mi m odymi, trzeba im nie tylko 

towarzyszy , ale trzeba im po prostu podpowiada  ta-

kie czy inne rzeczy, ale ju  oni sami musz  dokonywa  

wyborów. Bycie z m odymi nie oznacza sta ej inwi-

gilacji, tego, e rodzice czy wychowawcy b d  stale 

kontrolowa  i ocenia  ka dy ich wybór. Przeciwnie, 

niejeden raz m odzi musz  sami do wiadczy  takiej 

czy innej s abo ci lub upadku. Towarzyszymy im jed-

nak po to, eby ich uchroni  w przysz o ci od drama-

tów, które im zagra aj . Nie oszukujmy si  — zarówno 

w Polsce, jak i w Europie i na ca ym wiecie przycho-

dzi kryzys rodziny. Przejawia si  on mi dzy innymi 

w tym, e m odzi ludzie nie podejmuj  decyzji o ma -

e stwie, lecz wchodz  w zwi zki partnerskie, które 

trwaj  nieraz d ugie lata bez wzi cia odpowiedzialno-

ci za siebie. Dopiero wtedy, gdy pojawia si  dziecko 

i wzrasta presja rodowiska rodzinnego, decyduj  si  

tak  odpowiedzialno  podj . Rozbicie rodzin jest 

dramatem dzisiejszego wiata i od tego nale y za-

czyna  — od uzdrowienia rodziny, wzajemnych wi zi 

i dopiero potem stara  si  podpowiedzie  m odzie y, 

w którym kierunku warto pod a  i jak podejmowa  

swoje yciowe powo anie. Jednak e jeszcze raz to 

podkre lam, je li zabraknie odniesienia do p aszczy-

zny wiary, pozostan  nam tylko odniesienia socjolo-

giczne lub ekonomiczne, a to nie zapewni trwa ego 

fundamentu ludzkim relacjom. Poza odniesieniem 

do Pana Boga i odniesieniem do tego, kim si  jest 

w wietle Ewangelii, wszelkie ludzkie projekty okazuj  

si  by  kruche i z udne. 

— Tak si  sk ada, e wielu z nas u o y o sobie ycie 
na emigracji, z dala od Ojczyzny, próbuj c wtopi  
si  w tutejsz  rzeczywisto . Staramy si  jednak 
kultywowa  religi  i kultur  poprzez otwieranie 
polskich szkó  dla dzieci z rodzin mieszanych czy ty-
powo polskich, przez nauk  religii i piel gnowanie 
narodowych tradycji. Dostrzegaj c zarówno wiel-
kie potrzeby, jak i nasze ograniczone mo liwo ci 
czasowe i Þnansowe, zacz li my przed kilkunasto-
ma laty organizowa  wspólne wakacje dla dzieci 
i m odzie y, tzw. „Wakacje z Panem Bogiem”. Ksi dz 
Arcybiskup jest w tym roku go ciem na naszym wa-
kacyjnym „campie”. Jakie wra enia zabierze st d 
Ksi dz Arcybiskup ze sob ? 
— To, o czym mówisz, jest spraw  bardzo istotn : 

wiara i kultura istniej  obok siebie. w. Jan Pawe  II 

podkre la , e kultura da a trwa y fundament nasze-

mu narodowi. Emigracja polityczna, spo eczna czy 

ekonomiczna zawsze stanowi powa ne wyzwanie, 

przede wszystkim dla rodzin. Z jednej strony, b d c 

na ziemi ameryka skiej, czerpiecie z tutejszej kultury 

i rodowiska. Z drugiej, wy te  z siebie wiele dajecie 

przez prac , edukacj  i trud wychowania w rodzinie. 

Ciesz  si , e uczestnicz c w waszym wakacyjnym spo-

tkaniu, mog em z bliska przyjrze  si  temu i w czy  

w umacnianie waszych wi zi budowanych przez wy-

chowanie w rodzinie, poprzez szko  katolick , ale te  

przez przynale no  do wspólnoty Ko cio a. Kolejny 

raz podkre lam, e ten proces wspó pracy rodziny, 

szko y i Ko cio a w a ciwie nigdy si  nie ko czy. To ci -

g e zadanie, które podejmuj  ju  teraz pani dzieci czy 

dzieci innych wychowawców, które yj c w tutejszej 

kulturze, staraj  si  j  wzbogaca  swoim yciem, b d c 

wiernymi tym idea om, które w rodzinie otrzymywali 

chocia by poprzez tradycj  religijn . 

— Czy w naszym programie wakacyjnej pracy 
z m odzie  co  zwróci o szczególn  uwag  Ksi dza 
Arcybiskupa?
— Zauwa y em, e dzieci bardzo naturalnie przyj y 

zasad , e na „Wakacjach z Panem Bogiem” nie korzy-

sta si  z telefonów komórkowych, laptopów i smar o-

nów. Taki program pomaga im odkrywa , e istnieje 

inny wiat — wiat rodzinnych i kole e skich spotka , 

bycia razem, nawi zywania nowych znajomo ci i za-

wi zywania przyja ni. To bardzo cenne do wiadcze-

nie, poniewa  rzeczywisto  wirtualna w ogromnym 

stopniu poch ania dzisiaj ludzi m odych. Tymczasem 

oprócz niesamowitej, wcze niej niedost pnej mo li-

wo ci komunikacji i zdobywania wiedzy o wiecie, 

rzeczywisto  wirtualna niesie z sob  wiele niebez-

piecze stw oraz nierzadko powoduje sp ycenie wi zi 

rodzinnych i spo ecznych. 

— Wobec tego stawianie wymaga  po prostu si  
op aca? 
— Umiej tne stawianie wymaga  jest bardzo wa ne 

w systemie wychowawczym. Akceptowanie wyrze-

cze  w celu osi gni cia wspólnego dobra wzmacnia 

T

Arcybiskup 

Wac aw Depo 

i Katarzyna Pawka
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kr gos up moralny i motywuje do szukania w yciu 

czego  wi cej ni  atwizny i kompromisów moralnych 

w celu zapewnienia sobie wygodnego ycia. 

— Kto  mo e powiedzie , e krótki wakacyjny wy-
jazd to co  innego ni  codzienna rutyna obowi zków 
podczas roku szkolnego. Czy to do wiadczenie 
wspólnoty i modlitwy pomo e dzieciom i m odzie y 
rozwija  wi  z Bogiem?
— ycie wiar  to ycie w obecno ci Boga na co dzie . 

Dlatego bardzo si  ciesz , e tutaj wida  w ród was to 

ci g e odnoszenie ycia do Pana Boga — poprzez mo-

dlitw  na pocz tku dnia, Eucharys , ró nego rodzaju 

nabo e stwa, pochylanie si  nad Pismem wi tym. 

To o wiele wi cej ni  lekcja religii, która trwa przez 

pewien okre lony czas i jest tylko fragmentem dnia. 

Tutaj, na wspólnych wakacjach, m odzi ludzie nie tylko 

realizuj  jaki  program, ale te  przerabiaj c pewne te-

maty, odkrywaj  siebie jako wspó twórców. Musimy 

uwierzy , e Duch wi ty tchnie swoj  moc , swo-

im wiat em, aby w umys ach tych m odych ludzi za-

szczepi  pewne idea y, pewne warto ci, które trzeba 

b dzie w pó niejszym czasie równie  obroni  i umie  

je przekazywa  dalej. 

— Jakie suges e i uwagi nasuwaj  si  Ksi dzu 
Arcybiskupowi, gdy patrzy na nasz  grup , tworzo-
n  przez m odzie  z ró nych rodowisk i szkó ? Co 
mo na udoskonali  w tej formie wspólnego wypo-
czynku i dzielenia si  wiar ?
— Jeden dzie  pobytu czy nawet dwa nie daj  mi jesz-

cze podstawy do oceniania czy nawet podpowiada-

nia nowych rozwi za . Przez kolejne lata wypracowa-

li cie t  form  spotka , wiecie jak je przygotowywa  

i prowadzi . 

Przy okazji nasuwa si  bardzo wa ny temat, 

który jest dzi  niezwykle popularny i nag a niany 

w mediach, chodzi o to, e warto strzec granic po-

mi dzy wychowawcami a uczestnikami tych e reko-

lekcji. Mam tu na my li ich proces dojrzewania, czyli 

okresu rozbudzenia ciekawo ci wiata, w asnej natury 

i zainteresowania drugim cz owiekiem. Towarzyszenie 

m odym ludziom na tym etapie ich rozwoju wymaga 

delikatno ci i zrozumienia. 

Druga sprawa, która zawsze mi si  przypomina 

przy takich spotkaniach z m odzie , to my l wyra o-

na przez Janusza Korczaka, niezwyk ego wychowaw-

c , a równocze nie wiadka wierno ci i mi o ci wy-

chowawczej do ko ca. Wiemy, e on wraz ze swoimi 

wychowankami poszed  do obozu koncentracyjnego 

i zgin  razem z nimi, mimo e próbowano go w ten 

czy inny sposób ocali . Kiedy  Korczak, egnaj c swo-

ich wychowanków, mówi  do nich (przytaczam z pa-

mi ci): „ja nie daj  wam wiary, nie daj  wam Boga, nie 

daj  wam ojczyzny, ale pragn  wzbudzi  w was t sk-

not  tak wielk , eby cie zat sknili za Bogiem, za wia-

r , za ojczyzn , eby cie sami stworzyli tego rodzaju 

fundament dla swojego ycia”. 

Wydaje mi si , e ta forma organizowania wakacji, 

mimo ró nego przygotowania m odzie y przez ich ro-

dowiska rodzinne, szkolne czy spo eczne, budzi w nich 

t sknot  za podobnymi spotkaniami, które b d  czy  

i modlitw , i przyja . Dzisiaj nale y dzi kowa  Bogu, 

e podejmujecie ju  kolejny rok tego rodzaju wyzwania. 

Nagrod  za to jest pragnienie, które, jak s ysz , wyrazi-

o ju  kilkoro uczestników „Wakacji z Panem Bogiem”, 

eby za rok znów si  spotka  na kolejnym obozie. 

— Ksi e Arcybiskupie, dzi kujemy za te ciep e s o-
wa i mamy nadziej , e o. Waldemarowi wystarczy 
energii i zapa u, a nam wszystkim nie zabraknie 
si  na ci g e wyci ganie r ki w kierunku m odych. 
Dzi kuj  za rozmow . 

Rozmawia a Katarzyna Pawka

U

REFLEKSJE KATECHETYCZNE
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Na jaki okres ycia przypada dzieci stwo? S ownik 

psychologii podaje krótk  deÞnicj : „okres ycia od 

urodzenia do dorastania”. 

Dla okresu dzieci stwa wyró nia si  trzy stadia:

. wczesne dzieci stwo — do uko czenia  lat,

.  dzieci stwo w a ciwe —  do  lat,

.  pó ne dzieci stwo — do osi gni cia dojrza o ci 

p ciowej.

Dzieci stwo charakteryzuje ci g a, systematyczna 

zmiana, nast puj ca w okre lonym przez zegar biolo-

giczny czasie. Wraz z osi ganiem kolejnych etapów 

ycia dziecka rozwija si  mowa zale na od ogólnego 

rozwoju psychoruchowego oraz spo ecznego. Leon 

Kaczmarek ( ) wyró nia cztery okresy rozwoju 

mowy. Pierwszy rok ycia dziecka jest okresem me-

lodii — krzyku i gaworzenia; krzyk pojawia si , gdy 

dziecko jest g odne, rozdra nione, niewyspane; ga-

worzenie, gdy jest wyspane, syte, zaspokojone. Na 

prze omie  i  roku ycia — do . miesi ca, zaczy-

na kszta towa  si  system fonologiczny. Jest to okres 

wyrazu — powstawania i kszta towania si  znaczenia 

s ów. Oko o pó toraroczne dziecko wypowiada ju  do 

 wyrazów, a nabywanie umiej tno ci ich czenia 

odbywa si  do  roku i nazywane jest okresem zda-

nia. Do  roku trwa okres swoistej mowy dzieci cej. 

Siedmiolatek powinien mie  ju  w pe ni opanowany 

system fonologiczny. Kolejno  pojawiania si  g osek 

jest równie  ci le zwi zana z przytoczonymi fazami 

rozwoju mowy. 

Niejednokrotnie rodzice widz  u swoich dzieci wol-

niejsze ni  u innych nabywanie zdolno ci j zykowych. 

Zbyt cz sto w takich przypadkach bagatelizuj  swoje 

obserwacje, t umacz c je stereotypowo: „Ch opcy pó -

niej zaczynaj  mówi ”; „Dziadek/Tata/Wujek te  zacz li 

pó no mówi , to pewnie dziedziczne” itd. Tym samym 

nie podejmuj  decyzji o wizycie u logopedy. Mo e by  

tak, e mowa dziecka jest opó niona w stopniu nazwa-

nym przez dr Danut  Emilut -Rozya — prostym, gdy 

zdolno  mówienia rozwija si  wed ug normalnych 

etapów, tyle e z pewnym opó nieniem. Zwykle ob-

serwujemy wyrównanie rozwoju mowy po uko czeniu 

przez dziecko  lat. Opó nienie rozwoju mowy wyrów-

nuje si  znacznie wolniej i mo e trwa  nawet do  roku 

MA GORZATA JAB O SKI

KIEDY DO LOGOPEDY?
DZIECI STWO I ROZWÓJ MOWY.

ycia. Kiedy komunikacja j zykowa dziecka nie rozwija 

si  zgodnie z przyj tymi dla danego wieku normami 

i jest zak ócona w wysokim stopniu i postaci, nie zapo-

wiadaj cymi ich wyrównania w okresie pó niejszym, 

rozwój mowy mo e by  zaburzony (patologiczny).

Ka de odst pstwo od normy w rozwoju mowy po-

winno by  skonsultowane z logoped . Nie oznacza to, 

e logopeda zaleci terapi  logopedyczn  w ka dym 

przypadku. Proste opó nienie rozwoju mowy wyrów-

nuje si  samoistnie; niepodj cie interwencji logope-

dycznej w przypadku opó nienia rozwoju mowy skut-

kuje nieraz k opotami w nauce — w mówieniu, pisaniu, 

czytaniu. Zaburzony rozwój mowy mo e si  ujawnia  

zarówno w samym produkowaniu mowy, jak równie  

w programowaniu i rozumowaniu, a przyczyny i skutki 

takiego stanu mog  by  bardzo ró ne.

N

GŁOS NAUCZYCIELA POLONIJNEGO
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Na pocz tek odwo am si  do tego, z czym obcuj  

w domu, co jest im znane, bliskie oraz z czym maj  

styczno  na co dzie . W domach na spotkaniach ro-

dzinnych czy uroczysto ciach wi tecznych nasi wy-

chowankowie poznaj  polskie zwyczaje oraz tradycje 

kulturowe i uto samiaj  si  z nimi. Dzi ki znajomo ci 

pie ni ludowych i patriotycznych, hymnu oraz piose-

nek harcerskich, których uczymy w naszych polskich 

szko ach, uczniowie mog  zaprezentowa  swoj  po-

staw  patriotyczn . Na koncertach w ameryka skich 

szko ach mog  si  nimi pochwali . W ten sposób do-

wiadczaj  satysfakcji ze swojego dziedzictwa na-

rodowego i poszerzaj  w asne horyzonty my lowe, 

odkrywaj c nowe dziedziny kultury — ró ne rodza-

je muzyki. Poznaj   tradycje muzyczne innych krajów 

i narodów. Dostrzegaj  warto ci rozmaitych kultur 

muzycznych i ucz  si  tolerancji wobec odmiennych 

tradycji kulturowych.

Dlaczego wi c nie mia oby by  zaj  z muzyki 

w polskich szko ach sobotnich?

Zale y mi bardzo, aby zacz  uczy  nasze dzieci 

muzyki w trakcie trzydziestominutowego przeryw-

nika w lekcjach. Uczniowie aktywnie uczestnicz c 

w piewaniu, b d  kszta ci  s uch muzyczny i harmo-

niczny. B d  wyrabia  w sobie wra liwo  na d wi -

ki, doskonali  w a ciw  emisj  g osu, ulepsza  pra-

wid ow  dykcj  i postaw , a tak e wiczy  oddech  

MARIOLA DUDEK

piew i muzyka w polskiej szkole s  wa nym ogniwem w nauczaniu dzieci, 

nie tylko tych urodzonych w Ameryce, które ucz  si  j zyka polskiego jako 

drugiego, ale równie  i tych urodzonych w Polsce. 

niezb dny przy piewaniu. A przez  s uchanie  zdob -

d  umiej tno  samodzielnego wyra ania siebie, b d  

potraÞli ocenia  dzie a muzyczne ze swojego punktu 

widzenia i rozwija  w sobie niezale ne i twórcze my-

lenie. 

Dzieci b d  mia y doskona e mo liwo ci zapre-

zentowania swoich talentów na licznych uroczy-

sto ciach w ci gu roku szkolnego zarówno na tere-

nie szko y, jak i poza ni . A nast pnie bior c udzia  

w konkursach, fes walach czy turniejach muzycz-

nych, b d  nabiera  nawyku szlachetnej i uczciwej 

rywalizacji. Muzykuj c w klasach, zespo ach, chórach, 

m odzi ludzie kszta tuj  poczucie wi zi i dyscypliny 

w pracy zespo owej, uto samiaj  si  z grup . A rado  

i satysfakcja z w asnych sukcesów twórczych spowo-

duje u nich wy sz  samoocen .

W ró nych szko ach polskich w NY przepracowa-

am ponad  lat, a w Polsce —  lat, zatem z do-

wiadczenia wiem, jakie korzy ci przynosi muzyka i co 

daj  dzieciom wyst py — przez piew mog  odkry  ra-

do  p yn c  z ycia, do wiadczy  bogactwa i pot gi 

muzyki, odczuwa  i czerpa  satysfakcj  ze wspólnego 

piewania, tak by poprzez wspólnie sp dzony czas od-

krywa y siebie oraz uczy y si  wewn trznej dyscypli-

ny i otwiera y swe serce na wiat kultury. Chodzi te  

o to, eby uto samia y si  ze swoim dziedzictwem 

narodowym i godnie je reprezentowa y jako polskie 

MUZYKA 
NA DOBRY 
POCZ TEK…   

OBUDZI  APETYT 
NA MUZYK  

D
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dzieci, a pó niej jako doro li Polacy. Chc  przypo-

mnie , e ka dy ma liczne talenty, które trzeba od-

kry , dotyczy to równie  naszych pociech.

Aby przekona  do mojej propozycji nowej oferty 

edukacyjnej, która mog aby zosta  przyj ta w polonij-

nych szko ach, przedstawi  kilka argumentów prze-

mawiaj cych za ni :

•  po pierwsze — odkryjemy nieprzeci tne artystycz-

ne zdolno ci uczniów,

•    po drugie — zach cimy rodziców do ich rozwijania,

 KLASY    — KLASY — KLASY —

. Witam Was
. abka
. Dosta  Jacek elementarz
. Hymn pierwszoklasisty
. Ogórek

.  Kolorowe kredki
.  Pó nutka
.  Na polanie w lesie — jesie  
.  Jesienny kujawiaczek
.  Wrzesie  

.  Wrzesie  w naszej szkole
.  P ynie Wis a
.  Jeste my Polk  i Polakiem
.  Trzy s owa
.  Dzie  dwuj zyczno ci
.  Hymn Polski

KLASY    — KLASY  — KLASY — —

.  Legiony
.  Trzy s owa
.  Hymn Polski
.  Kto zawsze ma na twarzy 

     s o ce
.  Krajka

. P yn  statki z bananami
. Legiony
. Trzy s owa
. Dzie  Nauczyciela
. Hej! W góry

.  Hymn Polski
.  W naszej szkole jest fajnie
.  Jak dobrze nam zdobywa  góry
.  I znów zakwit y jab onie
.  egnaj, Szko o!

•    po trzecie — oferta szko y b dzie atrakcyjniejsza: 

koncerty, fes wale, konkursy, przedstawienia, do-

bry chór czy orkiestra,

•   wreszcie powód ostatni — fascynacja uczniów lek-

cjami muzyki.

Do repertuaru na zaj cia muzyki w szkole na-

le y w czy : piosenki dzieci ce, szkolne, ludowe, 

patriotyczne. Przedstawi am je w wielkim skrócie 

w postaci tabeli, w której umie ci am najbardziej 

popularne.

A

MUZYKA
Zaj cia z muzyki w ka dej klasie jako -minutowy przerywnik w lekcjach 

To s  projekty, które mo na by wykorzysta  na lekcjach, mam równie  propozycje pie ni 

i ta ców ludowych oraz folkowych zabaw integracyjnych „Klanza”. 
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Komitet Rodzicielski/Rada Rodziców to organ an-

ga uj cy si  w ycie szko y, proponuj cy pomys y, 

które maj  pomóc w pozyskiwaniu rodków Þnanso-

wych i ich wydatkowaniu.

Regulamin 
Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców 

Rozdzia  I

Postanowienia ogólne

§ 

.  Niniejszy Regulamin dzia alno ci Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców zostaje ustalony na 

podstawie Statutu Szko y.

.  Regulamin okre la cele, zadania i organizacj  

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców.

Rozdzia  II

§ 

Zakres i przedmiot dzia ania

. Komitet Rodzicielski/Rada Rodziców jest spo ecz-

nym organem stanowi cym reprezentacj  rodzi-

ców uczniów szko y.

.  Komitet Rodzicielski/Rada Rodziców wspó pracu-

je z Dyrektorem szko y, Rad  Pedagogiczn  oraz 

organizacjami dzia aj cymi w szkole, których ce-

lem jest dzia alno  wychowawcza, dydaktyczna 

i opieku cza.

Rozdzia  III

§ 

Cele ogólne dzia alno ci 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców

Celem dzia alno ci Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców jest:

.  Zapewnienie wspó pracy rodziców z Dyrekcj  

szko y w zakresie organizacji nauczania, pracy wy-

chowawczej i opieku czej w szkole.

.  Organizowanie i rozwijanie wspó pracy rodzi-

ców z Dyrekcj  szko y, Rad  Pedagogiczn , orga-

nem nadzoruj cym nad szkolnictwem polonijnym 

w celu doskonalenia dzia alno ci statutowej szko y.

.  Organizowanie ró nych form aktywno ci rodziców 

wspomagaj cych proces nauczania, wychowania 

i opieki w szkole oraz w rodowisku pozaszkolnym. 

.  Organizowanie ró nych form dzia alno ci przyno-

sz cych dodatkowe Þnanse na rzecz utrzymania 

szko y.

.  Wyra anie opinii we wszystkich istotnych sprawach 

szko y zgodnie z przys uguj cymi kompetencjami. 

Rozdzia  IV

§ 

Tryb przeprowadzenia wyborów do Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców

.  Wybory do rad klasowych przeprowadza si  na 

pierwszym spotkaniu wychowawców z rodzicami 

uczniów w ka dym roku szkolnym, je eli wymaga 

tego sytuacja.

DOROTA ANDRAKA

REGULAMIN KOMITETU 
RODZICIELSKIEGO/
RADY RODZICÓW
Prawid owe funkcjonowanie szko y zale y od decyzji dyrektora, który jest jed-

noosobowym organem posiadaj cym najwi cej kompetencji i najwi ksz  od-

powiedzialno . Musi jednak pami ta , e jego wspó praca z Komitetem Rodzi-

cielskim/Rad  Rodziców, Rad  Pedagogiczn  jest gwarancj  tego, e placówka 

b dzie funkcjonowa a we w a ciwy sposób, a wszyscy cz onkowie spo eczno ci 

szkolnej b d  czuli si  w niej dobrze i bezpiecznie. W zwi zku z tym wszystkie or-

gany wspó pracuj ce w szkole maj  obowi zek zna  swoje regulaminy.

AKADEMIA ZARZĄDZANIA
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  .  Podczas zebrania rodzice w poszczególnych kla-

sach wybieraj  do rady klasowej trzech rodziców 

uczniów z danej klasy.

  .  Wybory do rad klasowych przeprowadza si  w g o-

sowaniu tajnym. 

  . W wyborach do rady klasowej jednego ucznia 

mo e reprezentowa  tylko jeden rodzic.

  . Kandydat do rady klasowej musi wyrazi  zgod  na 

kandydowanie.

  .  Podczas wyborów do rady klasowej wychowawca 

wyja nia zasady wyboru, przygotowuje karty do 

g osowania oraz powo uje komisj  skrutacyjna.

  .  Cz onkowie komisji skrutacyjnej przeprowadzaj  

g osowanie, potem zliczaj  g osy i og aszaj  wy-

niki wyborów.

  .  Cz onkami rady klasowej zostaj  trzy osoby, które 

uzyska y najwi ksz  liczb  g osów.

  .  Przewodnicz cym rady klasowej zostaje osoba 

wybrana spo ród trzech wybranych kandydatów. 

. Z przeprowadzonych wyborów do rady klasowej 

sporz dzany jest protokó  przez przewodnicz ce-

go komisji skrutacyjnej, a nast pnie protokó  zo-

staje podpisany przez pozosta ych cz onków ko-

misji skrutacyjnej.

.  Przedstawiciele rady klasowej wchodz  w sk ad 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców szko y. 

.  Komitet Rodzicielski/Rada Rodziców liczy tylu 

cz onków, ile jest oddzia ów w szkole.

. Kadencja Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

trwa trzy lata. 

. Na zebraniu Komitetu Rodzicielskiego/Rady Ro-

dziców jej cz onkowie wybieraj  spo ród siebie: 

a)  przewodnicz cego Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców,

b)  dwóch zast pców, 

—  z klas I—VIII,

—  z klas licealnych,

c)  sekretarza,

d)  skarbnika,

e)  Komisj  Rewizyjn  sk adaj c  si  z trzech 

cz onków, którzy wybieraj  spo ród siebie 

przewodnicz cego komisji.

.  W uzasadnionych przypadkach, je eli w czasie ka-

dencji ze sk adu Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców ub dzie wi cej ni  /  cz onków, dopusz-

cza si  zorganizowanie wyborów uzupe niaj cych.

.  Decyzj  o przeprowadzeniu wyborów uzupe niaj -

cych podejmuje Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców w g osowaniu jawnym.

Rozdzia  V

§ 

Zadania i kompetencje Zarz du Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców:

.  Uchwala w porozumieniu z Rad  Pedagogiczn  

program opieku czo-wychowawczy szko y.

.  Uchwala regulamin swojej dzia alno ci.

§ 

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

opiniuje:

.  Podj cie dzia alno ci w szkole ró nych organizacji 

(np. zuchy, harcerze itp.).

.  Projekt planu Þnansowego opracowany przez 

Dyrektora szko y.

.  Prowadzenie dodatkowych zaj  pozalekcyjnych 

w szkole.

.  Plan pracy szko y, kalendarz wydarze  szko y.

.  Prac  dyrektora, nauczycieli i innych pracowników 

szko y.

Zarz d ma te  mo liwo  wyst powania z wnio-

skami i opiniami w sprawach, które dotycz  funkcjo-

nowania szko y do w adz nadzoruj cych szko  i ni  

zarz dzaj cych.

Rozdzia  VI

§ 

Zasady dzia ania  

Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców

.  Przedstawiciel Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców mo e bra  udzia  w posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora 

szko y.

. Osoba zaproszona na Rad  Pedagogiczn  uczest-

niczy w tej cz ci zebrania rady, która dotyczy za-

kresu spraw zwi zanych z dzia alno ci  rodziców 

szkole.

§ 

.  Zadania przewodnicz cego Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców:

a)  reprezentuje Komitet Rodzicielski/Rad  Ro-

dziców zarówno w szkole, jak i na zewn trz,

b)  kieruje ca okszta tem pracy Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców,

c)  zwo uje i przeprowadza zebrania Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców oraz 

rodziców,

d)  opracowuje projekt dzia alno ci Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców wraz 

z planem Þnansowym na dany rok szkolny,

e)  nadzoruje realizacj  uchwa  podj tych przez 

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Ro-

dziców.

.  Zadania wiceprzewodnicz cych Komitetu Ro-

dzicielskiego/Rady Rodziców:

—  reprezentuj  szko  pod nieobecno  prze-

wodnicz cego komitetu/rady, przejmuj  ca -

kowicie obowi zki przewodnicz cego.

P
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.  Zadania sekretarza Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców:

a)  zapewnia w a ciwy przep yw informacji 

w Zarz dzie,

b)  protoko uje zebrania Zarz du oraz Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców szko y,

c)  prowadzi ksi gi protoko ów i uchwa  Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców oraz 

zapewnia prawid owe przechowywanie doku-

mentacji Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców.

.  Zadania skarbnika Zarz du Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców:

a)  prowadzi dzia alno  Þnansowo-gospodar-

cz  Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców,

b)  sprawuje nadzór nad prawid owym pod wzgl -

dem Þnansowo-ksi gowym prowadzeniem 

gospodarki Þnansowej Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców,

c)  przedk ada sprawozdania Þnansowe Zarz -

dowi Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodzi-

ców oraz na zebraniach sprawozdawczych 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców,

d)  informuje Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców co najmniej raz w miesi cu 

o stanie Þnansowym.

.  Zadania Komisji Rewizyjnej:

a) kontrolowanie dzia alno ci Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców w zakresie 

zgodno ci dzia a  z przepisami regulaminu 

i uchwa ami Zarz du Komitetu Rodzicielskie-

go/Rady Rodziców,

b) kontrolowanie dzia alno ci Þnansowej szko y, 

c)  sk adanie sprawozda  pokontrolnych na ze-

braniu ogólnym rodziców.

§ 

.  Cz onek Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

ma prawo do:

a)  czynnego udzia u w zebraniach Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców,

b)  udzia u w pracach komisji powo anych przez 

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Ro-

dziców.

.  Cz onek Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

zobowi zany jest do:

a)  czynnego uczestnictwa w zebraniach Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców,

b)  zachowania tajemnicy o sprawach poru-

szanych na posiedzeniu Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców, które mog  

naruszy  dobra osobiste ucznia, rodzica, a tak-

e pracowników szko y,

c)  realizacji i przestrzegania uchwa  i postano-

wie  Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców.

Rozdzia  VII

§ 

Tryb podejmowania uchwa

.  Uchwa y Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców podejmowane s  wi kszo ci  g osów 

w g osowaniu jawnym.

.  G osowanie jawne przeprowadza przewodnicz cy 

Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców.

.  Cz onkowie Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców g osuj  przez podniesienie r ki.

.  W przypadkach równej liczby g osów o podj -

ciu uchwa y decyduje g os przewodnicz cego 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców.

.  Uchwa y Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców numerowane s  w sposób ci g y w da-

nym roku szkolnym.

.  Je eli uchwa y i decyzje Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców s  sprzeczne 

z obowi zuj cym Statutem Szko y, Dyrektor szko y 

po zaopiniowaniu Rady Pedagogicznej zawiesza ich 

wykonanie i przedstawia do decyzji organowi spra-

wuj cemu nadzór nad szko .

Rozdzia  VIII

§ 

Dokumentowanie zebra  Zarz du oraz Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców

.  Z ka dego zebrania Zarz du oraz Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców sporz dza si  protokó  

i list  obecno ci.

.  Protokolantem zebrania jest sekretarz Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców.

.  Protokó  zebrania zawiera:

a)  numer i dat  zebrania,

b)  zatwierdzony porz dek zebrania,

c)  stwierdzenie przyj cia protoko u poprzednie-

go zebrania,

d)  wykaz osób uczestnicz cych w zebraniu,

c)  przebieg zebrania,

d)  tre  zg oszonych wniosków,

e)  podj te uchwa y i wnioski,

f)  podpisy przewodnicz cego i protokolanta.

§ 

.  Prawo wgl du do protoko ów zebrania Zarz du 

i Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców maj  

upowa nieni pracownicy organu sprawuj cego 

nadzór pedagogiczny nad szko  i organu prowa-

dz cego placówk .

Rozdzia  IX

§ 

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców  

.  Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

mo e gromadzi  fundusze z nast puj cych róde :

AKADEMIA ZARZĄDZANIA
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a)  dobrowolnych sk adek rodziców,

b)  wp at od osób Þzycznych, organizacji spo ecz-

nych, instytucji lub osób prywatnych,

c)  dochodów z w asnej dzia alno ci gospodar-

czej.

. Wysoko  sk adki op at za szko  ustala si  na po-

cz tku ka dego roku szkolnego w porozumieniu

 z Dyrektorem szko y. 

.  Dobrowolne sk adki rodziców na rzecz dzia alno-

ci Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców po-

winny by  ustalane na pocz tku kadencji powo y-

wanego Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców.

.  Wydatkowanie rodków Þnansowych Zarz du 

Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców mo e 

odbywa  si  jedynie na podstawie sporz dzonego 

planu Þnansowego na dany rok szkolny.

§ 

.  Fundusze Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodzi-

ców mog  by  przeznaczone w szczególno ci na:

a)  popraw  bazy materialnej szko y,

b)  wspomaganie procesu dydaktycznego szko y,

c)  doÞnansowanie imprez i konkursów o charak-

terze ogólnoszkolnym,

d)  doÞnansowanie wycieczek, wyjazdów do kin, 

na przedstawienia i inne imprezy o charakte-

rze kulturalno-o wiatowym,

e)  doÞnansowanie dodatkowych zaj  pozalek-

cyjnych i kó ek zainteresowa ,

f)  nagrody dla uczniów i nauczycieli,

g)  pokrycie kosztów uczestnictwa reprezentacji 

uczniów w imprezach mi dzyszkolnych i na 

szczeblu centralnym,

h)  pokrywanie innych uzasadnionych wydatków 

na rzecz szko y.

.  Do podejmowania rodków Þnansowych z kon-

ta Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców upo-

wa nieni s :

a)  przewodnicz cy Zarz du Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców,

b)  skarbnik Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/

Rady Rodziców.

§ 

Na ostatnim zebraniu ogólnym rodziców w da-

nym roku szkolnym skarbnik Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców przedstawia spra-

wozdanie z wydatkowania funduszy Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców.

Rozdzia  X

§ 

Postanowienia ko cowe

.  Cz onkowie Komitetu Rodzicielskiego/Rady 

Rodziców niewywi zuj cy si  z na o onych na 

nich obowi zków mog  by  odwo ani przed up y-

wem kadencji przez przewodnicz cego w danej 

klasie.

.  Na miejsce odwo anego cz onka Komitetu Rodzi-

cielskiego/Rady Rodziców wybrany zostaje nowy 

spo ród reprezentantów klas.

§ 

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

mo e wspó pracowa  z komitetami rodzicielskimi/ra-

dami rodziców innych szkó  na wspólnie wypracowa-

nych zasadach.

§ 

Regulamin Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodzi-

ców zosta  uchwalony w dniu ......................  i wchodzi 

w ycie z dniem zatwierdzenia ................................………

…………………………………………………………

(podpis przewodnicz cego Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców)

Przyk ad pisania Uchwa  Zarz du Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców

Uchwa a nr……… z /  

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

w dniu......……. wyra a pozytywn  opini  na temat 

propozycji Dyrektora szko y dotycz cej przydzia u 

wychowawstwa w poszczególnych klasach oraz od-

powiedzialno ci za zaj cia dodatkowe w placówce.

Wykonanie uchwa y powierza si  Dyrektorowi 

szko y.

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem ...................…….

………………………………………...........……………….............…...

(podpis przewodnicz cego Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców)

Uchwa a nr .......…… z /  

Zarz du Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

z dnia ..................………… w sprawie wyra enia opinii 

na temat projektu planu Þnansowego opracowanego 

przez Dyrektora szko y.

Zarz d Komitetu Rodzicielskiego/Rady Rodziców 

wyra a pozytywn  opini  w sprawie przed o one-

go planu Þnansowego przez Dyrektora szko y na rok 

szkolny ...............................................................................…..

Wykonanie uchwa y powierza si  Dyrektorowi 

szko y.

Uchwa a wchodzi w ycie z dniem ....................…….

……………………………………………………………

(podpis przewodnicz cego Komitetu 

Rodzicielskiego/Rady Rodziców)

D
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W pewnym królestwie przyszed  na wiat króle-

wicz. W zamku urz dzono wielk  uroczysto , a mat-

ka chrzestna, kiedy podnios a ch opczyka do góry, 

by go pokaza  wszystkim poddanym, powiedzia a 

do króla:

— Twój nast pca, Najja niejszy Panie, b dzie m -

czyzn  urodziwym i m drym. Nikt mu nie dorówna! 

Ale pami taj, e je eli przyjdzie czas o enku, jego wy-

branka musi by  tak samo m dra i pi kna jak on. […]

Rós  królewicz otoczony mi o ci  i dobrobytem. 

Z coraz dalszych krajów sprowadza  król nauczycie-

li dla syna, bowiem bardzo szybko ucze  mistrzów 

przerasta . […]

P yn y lata. Wreszcie przyszed  czas wyboru 

ony. Na dworze organizowano bal za balem, a kró-

lewscy doradcy szukali kandydatki na on  królewi-

cza. Ale jako  nie mogli jej znale , bo jak dziewczy-

na by a pi kna, to z m dro ci  by o krucho. Jak by a 

m dra, to zazwyczaj urody jej brakowa o. […] Gdy 

królewskie orszaki przemierzy y szlaki do s siednich 

w adców, królewicz przyszed  

do ojca i powiedzia :

— Chcia bym, 

eby  pozwoli  mi, ojcze, w drowa  samotnie! […] 

Mo e moja przysz a ona w zupe nie innym jest miej-

scu, ni  my jej szukali my? Chcia bym si  zda  na los. 

Je eli mam by  szcz liwy, to przecie  to szcz cie 

gdzie  na mnie czeka. Chcia bym je znale  sam! […]

Królewicz ojca tak d ugo przekonywa , e król 

skapitulowa  i pozwoli  mu na samotne, konne po-

dró owanie. Jakby tego by o ma o, królewicz zamie-

rza  w drowa  w mieszcza skim stroju, tak by nikt nie 

móg  go rozpozna . 

I tak królewicz zacz  przemierza  kraj w poszu-

kiwaniu kobiety, która mog aby zosta  jego on . 

Poznawa  ycie zwyczajnych mieszka ców. Bywa  

w ró nych domach. Rozmawia  z kobietami inteligent-

nymi, podziwia  pi kne, ale takiej, co mia aby oba te 

przymioty, nie spotka . 

Pewnego razu wraca  z bardzo d ugiej podró y 

i zamierza  skróci  sobie drog , jad c przez las. […] 

Wreszcie ujrza  siwy dym zwiastuj cy jak  ludzk  

siedzib . Ucieszony ponagli  konia i wkrótce stan  

przed niewielkim domkiem na polanie. Przed chat-

k  siedzia a siwa kobieta i uska a groch. Królewicz 

zsiad  w konia i poprosi  o nocleg.

— Nie mog  ci  przyj , panie, bo nie mam nawet 

ó ka, na którym mog abym ci  po o y ! Nie wypa-

da takiemu jak ty paniczowi nocowa  w tak lichej 

chacie!

Ale królewicz nalega . […]

Siwa kobieta bardzo by a z pomys u nieza-

dowolona i za wszelk  cen  chcia a pozby  

si  go cia. Ale on by  uparty i tak zm -

czony, e w ko cu da a si  przekona . 

Kiedy wit namalowa  w lesie 

kolorowe wzory na ziemi, króle-

wicz obudzi  si . Wydawa o mu 

si , e s yszy na górze domu ja-

kie  szmery.

— Co to mo e by ? — zapyta  

sam siebie. — Mo e kot?

Ws ucha  si  w to dziwne szu-

ranie, a po chwili wy owi  z ciszy 

jednostajny turkot ko owrotka. […]

W tej samej chwili us ysza  piew. 

Skamienia  z wra enia, bowiem do jego uszu 

JOLANTA NITKOWSKA W GLARZ

KRÓLEWSKA UMOWA 
(FRAGMENTY)

T

rys. Adrianna 

Kaszuba
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doszed  cudny, kobiecy g os, który nuci  jak  pio-

senk . […]

Staruszka przywita a królewicza i zapyta a:

— Pewnie, dostojny panie, niewygodnie ci by o 

spa  na ziemi w naszej biednej chatce?

— Cho by nie wiem jak by o niewygodnie, ten cud-

ny poranny piew wynagrodzi  mi wszystkie niewygo-

dy — odpar  królewicz. — Kim jest ta niezwyk a pie-

waczka?

— Chyba co  ci si  przy ni o, panie. Nie ma tutaj 

nikogo! — odpowiedzia a staruszka. […]

— Nie, nie… ja s ysza em brz czenie ko owrotka 

i piew kobiecy.

W tej samej chwili stukn y drzwi na górze domu 

i po schodach zbieg a m oda kobieta.

— Z kim ty rozmawiasz, babciu — zada a pytanie. 

[…]

— Nic nie mówi a , babciu, e b dziemy mia y go-

cia — wyszepta a.

— No có , nie chcia am, eby si  ten dostojny pan 

dowiedzia  o twoim istnieniu — ze smutkiem powie-

dzia a staruszka. — Ba am si , e jak ciebie ujrzy, to 

mi ci  zabierze. […] Dzi ki pracowito ci mojej wnucz-

ki jako  sobie radzimy i nie cierpimy niedostatku, […] 

Nie odp acaj mi z em, panie, nie sprowadzaj na nas 

k opotów! Zapomnij, e tutaj by e  i wracaj do swo-

jego wiata — wyprowadz  ci  z lasu, ale prosz  nie 

wracaj tutaj!

Królewicz sta  jak zaczarowany. Tak pi knej dziew-

czyny, jak ta z le nej chatki, nigdy nie widzia . W uszach 

d wi cza  mu turkot ko owrotka i jej piew. To by o 

dziwne, bo przecie  w drowa  po tylu krajach i tak wie-

le widzia  pi kno ci, ale adna z nich nie dorównywa a 

tej dziewczynie w szarej, zgrzebnej sukience. […]

Staruszka wyprowadzi a go z lasu, ale on stara  si  

zapami ta  drog , chocia  robi  tego nie powinien. 

Szarpa y nim sprzeczne uczucia. […] Wraca  królewicz 

zamy lony do domu. Rozmawia  sam ze sob :

— To jest najpi kniejsza kobieta, która mog aby 

zosta  moj  on . Ale czy jest wystarczaj co m dra? 

Nie, nie… przecie  to kobieta z ludu. Nie mo e zosta  

moj  on !

Dojecha  królewicz do zamku ojca. Jednak na my l 

o m odej kobiecie z lasu ko ata o mu serce. Zauwa y  

król, e z synem dzieje si  co  niedobrego. Wezwa  go 

do siebie i zapyta  o powód strapienia. Opowiedzia  

królewicz o noclegu w le nej chacie i o babci z wnucz-

k . Król wys ucha  i zapyta :

— Sprawdzi e , synu, czy dziewczyna jest tak m -

dra, by mog a zosta  twoj  on ? Jej pochodzenie 

nie jest adn  przeszkod , je eli masz tylko z ni  by  

szcz liwy. Jed  zatem do lasu i sprawd , jaka ona jest.

Pogna  królewicz do lasu, jakby go wataha wilków 

ciga a. Gdy jednak spojrza  w oczy dziewczyny, za-

pomnia , po co przyjecha . A ona tak e, patrz c na 

niego, o bo ym wiecie zapomnia a. I tak patrzyli na 

siebie jak zaczarowani. […] Wróci  do zamku królewicz 

i przypomnia  sobie, e niczego nie za atwi .

— Trzeba z tym dziwnym uczuciem zrobi  porz -

dek! — powiedzia  do ojca. — Nie mog  tak y , nie 

wiedz c, czy ta dziewczyna jest mi przeznaczona!

— Zatem poddaj j  próbie! — powiedzia  król. —

Je eli j  przejdzie zwyci sko, o e  si  z ni , synu, bo 

jeste  po uszy zakochany.

Nast pnego dnia rano królewicz wzi  p czek 

prz dzy, da  j  swojemu zaufanemu s u cemu i po-

leci  zawie  dziewczynie z lasu z pro b , by do jutra 

uszy a obrus.

Pos aniec pojecha . Wróci  wieczorem, przywo c 

królewiczowi gar  ziaren lnu.

— Wasza Wysoko , ta dziewczyna oszala a! 

Kaza a mi przekaza , e masz, panie, zasia  ten len 

i do wieczora da  jej nici, bowiem ona nie ma czym 

wydzierga  obramowania obrusa!

Przecie  to niemo liwe, eby w jeden dzie  z na-

sion wyrós  len! — s u cy popuka  si  w czo o.

Roze mia  si  królewicz:

— A czy mo na w jeden dzie  z prz dzy zrobi  

obrus?

— Nie mo na! — zdecydowanym g osem odpowie-

dzia  s u cy i tak e si  roze mia .

Królewicz nie mia  ju  w tpliwo ci, e dziewczyna 

z lasu nie tylko jest pi kna, ale i m dra. Jeszcze tego 

samego dnia orszak królewski wyruszy  do domku 

w lesie, a pi kny królewicz poprosi  staruszk  o r k  

jej wnuczki. […]

WARTO PRZECZYTAĆ

C
rys. 

Kajetan Wójcik
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C
Król postanowi  podda  jej m dro  jeszcze jed-

nej próbie. Pos aniec przywióz  jej polecenie króla, e 

ma si  stawi  w zamku: nie obuta i nie bosa, nie na 

wierzchowcu i nie pieszo, z prezentem i bez prezentu.

Zmartwi a si  babcia, gdy dziwne danie króla jej 

przeczytano.

— To chyba na twoj  zgub , dziecinko, król to wy-

my li , bo przecie  niedorzeczne jest jego polecenie.

— Nie martw si , babciu, poradzimy sobie z t  nie-

dorzeczno ci  — odpowiedzia a dziewczyna.

Nast pnego dnia rano, kiedy otwarto bram  do 

zamku, stra nicy zobaczyli dziwaczny orszak. Na zamek 

wkroczy a dziewczyna okrakiem siedz ca na kozie. To 

sz a, to jecha a, jednocze nie ciskaj c koz  kolanami. 

Jedn  nog  mia a bos , na drugiej by  czerwony trzewi-

czek. Król zobaczy  j  z okna i zacz  si  mia .

Przysz a ona nast pcy tronu jest rzeczywi cie 

najm drzejsz  kobiet , jak  znam. Ciekawe jak sobie 

poradzi z ostatnim poleceniem. […]

Kiedy przyprowadzono dziewczyn  przed królew-

skie oblicze, w adca zapyta :

Czy masz dla mnie prezent?

— Oczywi cie, Najja niejszy Panie — odpar a 

dziewczyna i wyj a z zanadrza wróbla. Wyci gn a 

d o  w kierunku króla.  Oto mój prezent! Pokaza a 

ptaka i otworzy a d o .

Uwi ziony wróbel, kiedy poczu  wolno , tylko 

zamacha  skrzyde kami i odfrun . Król podszed  do 

dziewczyny i powiedzia :

— Nie mam w tpliwo ci, e dorównujesz moje-

mu synowi urod  i m dro ci . Taka powinna by  jego 

ona! Od dzisiaj do dnia lubu jeste  moim go ciem.

Przygotowania do uroczysto ci ruszy y pe n  par , 

ale im bli ej by o do za lubin, tym cz ciej królewicz 

my la , e by  mo e jego przysz a ona jest m drzej-

sza od niego. Poszed  porozmawia  o tym z ojcem.

— Ty sam wybra e  najm drzejsz  kobiet , której 

uroda przy miewa wszystkie inne — powiedzia  król. 

— Ale dla swojego spokoju powiniene  zadba  o to, by 

twoja ma onka nie wtr ca a si  w sprawy pa stwo-

we. Musisz z ni  spisa  umow  w tej sprawie. Je eli 

przekroczy ten zakaz, b dzie musia a wróci  do chatki 

w lesie. Jednak powinna y  dalej w dobrobycie i spo-

koju. Mo esz zapisa  w umowie, e w razie koniecz-

no ci powrotu b dzie mog a zabra  ze sob  to, co dla 

niej najcenniejsze!

A wesele by o bajecznie pi kne. […] M odzieniec 

by  szcz liwy, a jego ona b yskawicznie zjedna a so-

bie wszystkich u miechem, yczliwo ci  i dobrym ser-

cem. […] Min o kilka lat dobrego, spokojnego ycia. 

Stary król zaniemóg  i po wielu dniach ci kiej choro-

by odszed  do lepszego wiata. Na tronie zasiad  jego 

syn, a dziewczyna z lasu sta a si  królow . 

Pewnego lata zorganizowano w mie cie ogromny 

targ ko ski, na którym pojawili si  z najpi kniejszy-

mi okazami najznakomitsi handlarze z ca ego kraju. 

[…] Los tak zdarzy , e jeden z kupców przyprowa-

dzi  na targ ci arn  klacz, a ona w zam cie i ha asie 

urodzi a w nocy rebi tko. Maluszek ledwo stan  na 

niepewnych nó kach i chyba chcia  uciec od tumultu, 

bo wsun  si  pod jeden z wozów stoj cych na ubo-

czu i tam zasn . Rankiem przyszed  w a ciciel wozu 

i zabra  rebaka, ale dojrza  to kupiec, który przypro-

wadzi  ci arn  klacz i usi owa  mu wyrwa  malucha. 

Zacz a si  wielka awantura, do której przy czali si  

kolejni zwolennicy i przeciwnicy obu zwa nionych 

m czyzn. Jedni twierdzili, e rebak nale y si  w a-

cicielowi wozu, bo pod nim le a , drudzy pukali si  

w czo o i krzyczeli, e konik musi by  przyznany w a-

cicielowi klaczy. […]

Król kaza  stra om zrobi  porz dek i przyprowa-

dzi  przed swoje oblicze sprawców tego zam tu. […]

— Czy masz wiadka, który widzia , e twoja klacz 

si  o rebi a? — zapyta  król.

— Nie mam, Najja niejszy Panie, bo nikogo przy 

tym nie by o — kupiec spu ci  g ow .

— Gdyby  by  dobrym gospodarzem, nie opu ci -

by  klaczy, która mia a w nocy rodzi . A skoro nie po-

traÞsz udowodni , e twoja klacz to rebi  urodzi a, 

nale y ono do znalazcy! — król wyda  wyrok. […]

W a ciciel wozu by  zadowolony, bo bez wysi -

ku zdoby  pi knego konika. Posiadacz klaczy by  za-

amany, poniewa  zabrano mu co  bardzo cennego. 

Z poczuciem krzywdy opuszcza  zamek. Jeden z jego 

kamratów poklepa  go po plecach i poradzi :

rys. 

Stanis awa 

Czomber
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— Id  ze swoj  krzywd  do królowej, to bardzo m -

dra i dobra kobieta — mo e co  sensownego ci pora-

dzi, bo przez niedopatrzenie straci e  pi knego konia, 

wartego maj tek.

Pos ucha  rady kupiec i zabiega  o spotkanie z kró-

low . […] Królowa westchn a ci ko i rzek a:

— Przysi g am królowi, e nigdy nie b d  wtr ca  

si  sprawy pa stwowe, wi c nie mog  stan  w two-

jej obronie. Poniewa  jednak zosta e  skrzywdzony, 

nie mog  si  na to zgodzi . Mog  jedynie udzieli  ci 

dobrej rady. Jednak nikt nie mo e si  dowiedzie , e 

j  ode mnie us ysza e . Ka dego dnia po niadaniu 

król jedzie na przeja d k  nad morzem. B d  tam na 

pla y. Roz ó  sieci i udawaj, e apiesz ryby. Kiedy król 

zapyta, jak to mo liwe, by owi  ryby na piasku, od-

powiedz, e jest to tak samo mo liwe, jak urodzenie 

rebaka przez wóz.  Król zrozumie, e pope ni  b d. 

Tylko pami taj, pod adnym pozorem nie zdrad  mnie, 

bo sprowadzisz na mnie nieszcz cie.

Zrobi  kupiec tak, jak radzi a królowa. Rozci gn  

na pla y sieci, a kiedy król nadjecha , udawa  rybaka.

— Co robisz na pla y z sieciami? — zapyta  król.

— owi  ryby, Najja niejszy Panie! — kupiec sk o-

ni  si  nisko.

— Czy  ty oszala , cz owieku? Kto widzia , by ryby 

na piasku owi ?

— To jest tak samo mo liwe, jak to, e wóz urodzi  

rebaka — odpowiedzia  kupiec. 

M dry król natychmiast poj , co chcia  mu prze-

kaza . Zrozumia  tak e swój b d i wiedzia , e wy-

da  niesprawiedliwy wyrok w sprawie konika. Teraz 

za wszelk  cen  chcia  si  dowiedzie , kto podsun  

kupcowi pomys  apania ryb na pla y. Ale kupiec mil-

cza . Dopiero gdy król zagrozi  mu mierci , wyzna , e 

to królowa udzieli a mu dobrej rady.

Król wróci  na zamek w ciek y. Wszed  do kom-

naty ony.

— Pakuj si  — powiedzia . — Jutro wracasz do cha-

ty w lesie! Z ama a  warunek umowy, wi c musisz 

st d odej !

Królowa usi owa a udobrucha  m a, wskazuj c 

mu jawn  niesprawiedliwo  wyroku, ale on by  nie-

ugi ty. Zasmuci a si  królowa, podesz a do m a i po-

wiedzia a:

— Przez wiele lat yli my w zgodzie i mi o-

ci. Pozwól zatem, eby my si  w zgodzie rozsta-

li. Zjedzmy razem ostatni  kolacj , a rano wróc  do 

chatki babci. […]

Królowa pos a a po kucharza i poleci a mu przy-

rz dzi  ulubione potrawy króla. […] Królowa nala a 

dwa kielichy wina i zaproponowa a:

— Wypijmy za te lata szcz cia, które min y!

Kobieta nala a drugi kielich wina i ukradkiem wla-

a do niego dwie krople nasennych zió .

— A teraz wypijmy m u za nasz ostatni wspólny 

wieczór!

Król wypi , jeszcze smutniej zrobi o mu si  na ser-

cu, a potem ogarn a go ogromna senno . Kiedy g o-

wa opad a mu na stó , królowa wezwa a s u cych 

i kaza a u o y  króla w wielkim koszu, umoszczonym 

pierzynami. Potem poleci a zaprz c wóz i wsadzi  na 

niego kosz ze pi cym królem. […] Kiedy król obudzi  

si , zobaczy , e jest w wiejskiej chacie. Ujrza  tak e 

skromnie ubran  on  i us ysza  turkot ko owrotka. 

Przypomnia  sobie dzie , w którym po raz pierwszy 

znalaz  si  w tej chacie.

— Co ja tutaj robi ? — zapyta  zdziwiony.

 Poniewa  wed ug królewskiej umowy wolno mi 

by o zabra  z zamku to, co dla mnie najcenniejsze, za-

bra am ciebie! — odpowiedzia a królowa.

— Nie zabra a  klejnotów ani z ota? — król by  jeszcze 

bardziej zdziwiony.

— One s  dla mnie bez warto ci — królowa u miech-

n a si . — Najcenniejsza jest dla mnie rodzina — ty 

m u i moja babcia.

— Widz , e jeste  du o m drzejsza ni  ja, bo ja nie 

potraÞ em wyda  sprawiedliwego wyroku. Odt d za-

wsze b d  z tob  rozmawia , zanim podejm  decyzj  

w w tpliwej sprawie. A teraz prosz  ci  z ca ego serca 

— wró  ze mn  na zamek!

ród o: 
J. Nitkowska-W glarz, 

Zaczarowana chusta Ojca Wiatrów. 

Ba nie w druj ce wokó  Ba tyku, 

S upsk , Boxpol, s. — .

Stereotyp powiada, e kobieta w przesz o ci mu-

sia a by  potulna i bez reszty m czy nie oddana. 

Je li tak by o, to ba  o m drej, przedsi biorczej, 

odwa nej i sprawiedliwej onie mog a pe ni  

funkcj  terapeutyczn  i dawa  kobietom nadzie-

j , e gdzie  tam… daleko… za morzami… kobie-

ty s  doceniane za m dro . Ale popularno  tej 

ba ni we wszystkich krajach nadba tyckich mo e 

tak e sugerowa , e samodzielne kobiety robi-

y tutaj karier  dzi ki pot dze w asnego umys u. 

Bohaterka opowie ci to zawsze biedna, ale bar-

dzo m dra dziewczyna, która potraÞ przechytrzy  

uznawanego za autorytet m czyzn . Bywa nim 

adwokat, wojewoda, s dzia, a nawet król. Nie 

jest to nadba tyckie wcielenie Kopciuszka, lecz 

dziewczyna nowoczesna — jakby my dzi  po-

wiedzieli — partnerka intelektualna. I cho  ró ne 

w ró nych krajach ma zadania do wykonania, to Þ-

na  ba ni jest niezmienny.  M dra kobieta zabiera 

w koszu najcenniejsz  dla siebie rzecz — m a.

INTERPRETACJE, 
PRZEMY LENIA

WARTO PRZECZYTAĆ

P
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Anna Dziewit-Meller, 
Damy, dziewuchy, dziewczyny. 
Podró e w spódnicy, 
Kraków , Znak

Jest to nast pna ksi ka tej autorki, równie fascy-

nuj ca jak ta prezentowana przeze mnie w poprzed-

nim numerze (Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia 

w spódnicy, Kraków , Znak) — jednak zupe nie od-

mienna gatunkowo, 

bo pisana w for-

mie artyku ów, do-

niesie  prasowych 

i reporta y pre-

zentuj cych  ko-

biet-podró niczek, 

z których pierw-

sza — Elizabeth 

Cochrane, nazywa-

na przez Ameryka-

nów zwariowan  

dziennikark  Nellie 

Bly, rusza samotnie 

w podró  dooko-

a wiata. Pragnie 

w ten sposób rzuci  

wyzwanie autorowi 

artyku u zamieszczo-

nego w jednym z dzienni-

ków, a zatytu owanego „Do czego nadaj  si  dziew-

cz ta?”, w którym on, ojciec pi ciu dziewcz t, pisze, 

e… do niczego oprócz ma e stwa i prowadzenia 

domu.

Podobnie jak w poprzedniej publikacji i tutaj po 

ka dym rozdziale opisuj cym niezwyk e podró e 

kolejnych bohaterek, znajdziemy mapy, obja nienia 

trudnych wyrazów, informacje o ró nych miejscowo-

ciach.

Przygody, trasy oraz odkrycia podró niczek s  do-

prawdy niezwyk e, tym bardziej e si gaj   roku 

i Gudei, córki Eryka Rudego z Islandii. Jest te  Kobieta 

Ptak Sacagawea z Dzikiego Zachodu, Angielka Hester 

Stanhope, która w XVIII wieku postanowi a dotrze  

do Libanu, i wiele innych nieprzeci tnych kobiet.

Wszystkie bohaterki, a tak e ich dokonania, s  

niezwyk e. Polecam jednak t  ksi k  tak e i z tego 

powodu, e ka da z nich opisywana jest w innej for-

mie literackiej: w pami tniku, reporta u, w postaci 

listu do redakcji, we wspomnieniach, w wywiadzie, 

wreszcie w poradach dla podró uj cych. To dodatko-

wa zaleta tej wyj tkowej ksi ki, obÞtuj cej w pi kne 

ilustracje, og oszenia, deÞnicje, mapy. Dlatego s dz , 

e zainteresuje ona równie  ch opców.

Marcin Szczygielski, 
Weronika i zombie, 
Warszawa , Latarnik

Autor jest laureatem kilku nagród Grand Prix 

i Nagrody im. Astrid Lindgren, a jego kolejna ksi -

ka dla nastolatków cieszy a si  na tegorocznych 

Warszawskich Targach Ksi ki niebywa ym powo-

dzeniem — do pisarza ustawia y si  ogromne kolejki.

Z wywiadu z autorem dowiadujemy si , e inspi-

racj  do napisania tej powie ci by  list pewnej na-

stolatki, a tak e jego w asne prze ycia, gdy jako -, 

-latek nie by  akceptowany w rodowisku szkolnym. 

Szczygielski pragnie przekona  czytelników, e z ka -

dej, nawet najtrudniejszej sytuacji jest wyj cie, uwra -

liwia te  na konieczno  zauwa ania wokó  siebie lu-

dzi, którzy potrzebuj  yczliwego wsparcia otoczenia.  

POLECAM M ODYM 
I DOROS YM CZYTELNIKOM

MARIANNA BORAWSKA

Tym razem gor co polecam trzy pozycje — dwie nastolatkom i jedn  doros ym 

czytelniczkom. Wszystkie pozostaj  w tematyce dotycz cej marze  kobiet i ich 

praw w kontek cie mo liwo ci realizowania w asnych planów i d e , które 

zderzaj  si  z realiami ycia codziennego na ró nych kontynentach.

WARTO PRZECZYTAĆ

J



Bohaterka, -let-

nia Weronika, zna-

laz a si  w bardzo 

trudnej sytuacji po 

rozwodzie rodzi-

ców, kiedy przepro-

wadzi a si  z mat-

k  do Poznania. 

Niestety z ró nych 

powodów nowe 

miejsce staje si  

dla niej ród em 

bolesnych prze-

y : nie akcep-

tuj  jej rówie-

nicy, drobne 

k amstwa ura-

staj  do rangi 

przest pstw, 

a w domu atmos-

fera coraz bardziej g stnieje w zwi zku 

z k opotami mamy.

Niechciana, samotna Weronika niespodziewa-

nie spotyka w s siedztwie staruszka, którego dzie-

ci z podwórka przezywaj  „ Zombie” z powodu jego 

niechlujnego i odpychaj cego wygl du. Odt d tych 

dwoje samotnych, bezradnych ludzi — dziewczyna 

i starzec — stan  si  dla siebie wsparciem.

To m dra, warto ciowa ksi ka uczulaj ca nas na 

dostrzeganie „innych”, potrzebuj cych yczliwo ci, 

przyjaznej uwagi, pomocy.

Agnieszka Zakrzewska, 
Do jutra w Amsterdamie, 
Warszawa , Edipresse Ksi ki

Jest to debiut literacki Polki mieszkaj cej 

w Amsterdamie. Ksi ka polecana przez uczestniczk  

III Kongresu O wiaty Polonijnej w Krakowie nale y 

do tych publikacji, które s  pochwa  wiary w siebie, 

uznaniem dla si y charakteru i odwagi umo liwiaj cej 

wyruszenie w wiat, poznawanie go i radzenie sobie 

w yciu.

Bohaterka Agnieszka, dziennikarka niemog -

ca znale  pracy na Pomorzu, otrzymuje od siostry 

mieszkaj cej od paru lat w Amsterdamie pilny tele-

fon — ma jutro przyjecha , aby zast pi  j  przez par  

miesi cy w pracy sprz taczki u bardzo zamo nych go-

spodarzy.

Dziewczyna korzysta z okazji, która daje szans  

na dobry zarobek i poznanie innego kraju. Jednak e 

zaraz po przybyciu do stolicy Holandii do wiadcza 

wielu, nie zawsze mi ych sytuacji — nie zna j zyka 

niderlandzkiego, a ponadto siostra znikn a w tajem-

niczy dla niej sposób. Pisarka ciekawie komponuje 

fabu , dlatego powie  czyta si  z przyjemno ci . 

Znajdziemy w niej poruszaj ce dialogi, opisy holen-

derskich zwyczajów, ciekawostki dotycz ce kuchni 

tego kraju, jego domów, zabytków, sposobu ycia 

gospodarzy. Mamy te  obcych — imigrantów boryka-

j cych si  z trudno ciami dnia codziennego, stykaj -

cych si  cz sto z niech tnym, a nawet upokarzaj cym 

traktowaniem przez Holendrów. W ród przybyszów 

spotykamy równie  Polaków — postacie nie zawsze 

sympatyczne, okazuj ce niejednokrotnie swoj  nie-

ch  nie tylko do czarnoskórych, ale nawet do w a-

snych rodaków. Na szcz cie obok takich ludzi wyst -

puj  pi kne, wra liwe, przyjazne innym osoby, takie 

jak Annemarie, któr  opiekuje si  bohaterka. To ko-

bieta niezwykle subtelna, yczliwa, szcz liwa mimo 

przeciwno ci losu, pewna tego, e mi o  stanowi naj-

wy sz  warto  w yciu. Ciekawe w t-

ki mi osne wplecione 

w fabu  powo-

duj , e t  typo-

wo kobiec  po-

wie  obyczajow  

czyta si  z du ym 

zainteresowaniem. 

Uwag  przyci -

ga równie  barw-

na ok adka ze zwi-

saj cymi na ganku 

girlandami kwiatów, 

romantyczn  posta-

ci  pi knej dziewczy-

ny siedz cej na scho-

dach domu i rowerem 

— najwa niejszym rod-

kiem poruszania si  w 

Amsterdamie. Ksi ka 

przedstawia niezwykle 

bogaty i zró nicowany zbiór 

postaci, opisy zwyczajów, architektury i kulinariów, 

a kto ciekawy mo e pozna  wiele holenderskich 

zwrotów przydatnych w codziennym porozumiewa-

niu si  z Holendrami.  

Jestem pe na uznania dla autorki za umiej tno  

po czenia atrakcyjnej tre ci z opisem realiów ycia 

w Holandii, które od wielu lat s  tak e udzia em emi-

grantów. Czytelniczki niew tpliwie b d  zafascyno-

wane bogactwem postaci kobiecych — z jednej strony 

„ksi niczek” yj cych w z otych klatkach, uzale nio-

nych ca kowicie od m czyzn, a z drugiej — kobiet 

wykszta conych, robi cych kariery zawodowe i na-

ukowe, prostych, serdecznych, przyjaznych ludziom, 

ambitnych, odkrywaj cych afery zwi zane z handlem 

kobietami.

To ksi ka, która naprawd  wzbogaca nasz  wie-

dz  o wiecie, barwnie maluj ca przed naszymi ocza-

mi Amsterdam i Holandi .
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Przyłącz się do nas już dziś!
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Otwierając konto, stajesz się współwłaścicielemNaszej Unii!

Dzięki wspólnemu dziedzictwu dobrze

rozumiemy potrzeby nansowe Twoje

i Twojej rodziny. Mówimy po polsku

i angielsku. Już od blisko 40 lat służy-

my Polonii, oferując szeroki zakres

usług nansowych – konta czekowe,

oszczędnościowe i emerytalne, karty

VISA,® oraz szeroki wybór kredytów.

Proponujemy również bankowość tele-

foniczną i zarządzanie nansami przez

Internet. Zapraszamy do jednego z naszych oddziałów zlokalizowanych

w stanach Nowy Jork, New Jersey oraz Illinois lub do otwarcia konta przez

Internet na www.NaszaUnia.com
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