




	 Podobnie	 jak	 w	roku	 ubiegłym	 pragniemy	 być	
z	Państwem	–	dzielić	 się	doniesieniami	 z	kraju,	mó-
wić	o	istotnych	problemach	naszej	pracy	i	polonijne-
go	środowiska,	a	także	wspominać	tych,	którzy	two-
rzyli	historię	szkolnictwa	poza	granicami	Polski.

	 Nowy	 rok	wita	miłymi	 świętami	 –	Dniem	Bab-
ci	 i	Dniem	 Dziadka.	 Artykuł	 Barbary	 Kosmowskiej	
„Miejsce	 na	 miłość.	 Babcia	 i	dziadek	 w	życiu	 i	lite-
raturze”	 przypomina	 o	ważnych	 rodzinnych	 rolach	
seniorów,	zarówno	w	świecie	realnym,	jak	i	tym	opi-
sanym	w	twórczości	dla	dzieci.	Pamiętając	o	święcie	
ludzi	starszych,	warto	przy	okazji	dostrzec	ich	ważną	
obecność	wśród	nas.	Przekonuje	o	tym	artykuł	Ma-
rianny	 Borawskiej,	 w	którym	 znajdziecie	 Państwo	
podpowiedź,	 jak	 tworzyć	 dialog	 między	 młodymi	
a	starszymi.	 Autorka,	 będąca	 od	 lat	 propagatorką	
tworzenia	 relacji	 międzypokoleniowych,	 pokazuje	
jeden	z	najważniejszych	problemów,	z	jakimi	boryka	
się	 współczesny	 świat.	 Zachęcamy	 do	 lektury	 i	do	
wdrażania	 proponowanych	 rozwiązań	 w	Waszych	
szkołach.

	 Ostatni	 kwartał	 ubiegłego	 roku	 upłynął	 pod	
znakiem	wielkiej	aktywności	naszej	Centrali.	Relacja	
Bożeny	Mahmoud	pozwoli	nam	jeszcze	raz	powrócić	 
do	tamtych	wydarzeń:	Dnia	Nauczyciela	i	przyznania	
zasłużonym	działaczom	szkolnictwa	polonijnego	sta-
tuetek	Ireny	Igielskiej;	spotkania	wigilijnego	i	wręcze-
nia	medali	Komisji	Edukacji	Narodowej	nauczycielom,	
dyrektorom,	 księżom	 i	działaczom	 społecznym	 sku-
pionym	wokół	szkół.	Ta	sama	autorka	omawia	także	
cykl	warsztatów	metodycznych	dla	nauczycieli	szkół	
polonijnych:	 „Język	 polski	 drogą	 do	 sukcesu”	 „Edu-
kacja	historyczna	poprzez	teatr”	„Uczeń	i	nauczyciel	
w	świecie	dwóch	języków	i	dwóch	kultur”.

	 Tradycyjnie	 już	 jesień	 w	życiu	 szkół	 polonij-
nych	 jest	 świętem	 poezji	 i	prozy.	 O	tej	 porze	 roku	
od	 dziesięciu	 lat	młodzi	mistrzowie	 pióra	 odbierają	
konkursowe	 laury	 i	nagrody.	 Jest	 to	 również	 czas,	
kiedy	w	naszych	 szkołach	 organizowane	 są	 spotka-
nia	 autorskie	 ze	 znanymi	 pisarzami,	 dziennikarzami	
i	naukowcami.	O	tym,	kto	odwiedził	nas	w	ubiegłym	

roku,	piszą	Iwona	Krawiec	i	Bożena	Mahmoud.	

	 W	rubryce	 „Po	sąsiedzku”	 tym	 razem	zaprasza-
my	 do	 Polskiej	 Szkoły	 Sobotniej	 im.	 bł.	 ks.	 Jerzego	
Popiełuszki	w	Derby,	CT.	Przez	karty	historii		szkoły	
prowadzi	nas	Monika	Fryc-Gabryś.	To	sentymentalny	
spacer,	ponieważ	placówka	w	grudniu	2016	roku	ob-
chodziła	trzydziestą	rocznicę	swojego	istnienia.
	 Zgodnie	z	uchwałami	Sejmu	RP	bieżący	rok	bę-
dzie	 upływał	 pod	 znakiem	 rzeki	Wisły.	 Jego	 boha-
terami	 są	 także	 m.in.	 Józef	 Piłsudski	 i	Tadeusz	 Ko-
ściuszko.	Wskazane	symbole	polskości	staną	się	dla	
nas	inspiracją	do	organizowania	różnych	uroczystości	
szkolnych.	W	związku	 z	tym	prezentujemy	Państwu	
artykuł	Justyny	Żukowskiej	poświęcony	Tadeuszowi	
Kościuszce	 oraz	 tekst	 Krystyny	 Forowicz	 o	Wiśle	 ‒	
„rzece	wszystkich	ziem	polskich,	rzece	naszych	dzie-
jów”.	

	 O	tym	 „Co	 w	duszy	 gra”	 opowiada	 Małgorzata	
Marut-Paluch,	 analizująca	 rolę	 inteligencji	 emocjo-
nalnej	w	życiu	człowieka.	Z	kolei	Wiesław	Błaszczak	
zajmie	się	psychologiczną	próbą	wyjaśnienia	rodzin-
nych	kłopotów,	gdy	problemy	dziecka	stają	się	odbi-
ciem	problemów	rodziców.

	 Z	myślą	 o	nauczycielach	 szkół	 licealnych	 zapra-
szamy	 do	 działu	 „Z	teki	 Asystenta”,	 w	którym	 znaj-
dą	 Państwo	 propozycję	 konspektu	 lekcji	 związanej	
z	twórczością	S.	Wyspiańskiego	 („Szafirowy	geniusz	
cztery	epoki	po	renesansie”).

	 Zapraszając	 do	 lektury	 naszego	 pisma,	 bardzo	
serdecznie	 zachęcam	 dyrektorów,	 nauczycieli,	 ro-
dziców	 do	 współpracy.	 Zgodnie	 z	wcześniejszymi	
deklaracjami	 i	obranym	celem,	 pragniemy	być	 bliżej	
Was,	stać	się	dyskusyjnym	forum	poświęconym	po-
trzebom	i	zainteresowaniom	Polonii.	Dołączcie.	Czy-
tajcie,	ale	także	piszcie	do	nas	i	dla	nas….

Z życzeniem dobrego roku  
redaktor naczelna Renata Jujka  

oraz zespół redakcyjny „Asystenta”

Szanowni Państwo! 
Rozpoczynamy drugi rok z „Asystentem”. Za nami najważniejsza 
próba ‒ nasz dziennikarski debiut. Przed nami ‒ kolejny rok, który 
przyniesie na pewno wiele kulturalnych zdarzeń, literackich doko-
nań, historycznych refleksji i edukacyjnych nowości
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Wydawca

Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Czasopismo „Asystent” 
wydaje Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce 
- zgodnie z podjętą Uchwałą w 2015 r., 
na mocy której powołano zespół redakcyjny.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo 
do redagowania, skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.

Materiały do numeru na I kwartał przyjmowane są do 15 stycznia,  
na II kwartał - do 15 kwietnia, na III kwartał - do 15 lipca,  
na IV kwartał - do 15 października.

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń, zamieszczonych reklam 
i materiałów promocyjnych.

Opinie zawarte w nadesłanych tekstach są opiniami ich autorów 
i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Zarządu CPSD. 

Przedruki z kwartalnika „Asystent” dozwolone są wyłącznie 
za uprzednią pisemną zgodą Wydawcy.

Kwartalnik „Asystent” można zamówić: 
Waldemar Kułakowski 61-27 56th Road Maspeth, NY 11378 
tel. (917) 749-6578; email: wal52lach@gmail.com
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IWONA KRAWIEC

MINĄŁ KWARTAŁ
20-lecie PSFCU

	 Zespół	Chantalki	z	PSD	im.	gen.	Kazimierza	Puła-
skiego,	pod	kierownictwem	nauczycielki	Ewy	Wiater,	
wykonał	dwie	piosenki	‒	„Płynie	Wisła,	płynie”	oraz	
„Na	 jeziorze	wielka	burza”.	Licealistka	Sandra	Kralik	
z	tej	samej	szkoły	zaśpiewała	piękną	piosenkę	Marka	
Grechuty	‒	„Dni,	których	nie	znamy”,	natomiast	uczeń	
z	PSD	 przy	 parafii	 Matki	 Boskiej	 Częstochowskiej	
i	św.	Kazimierza	odegrał	postać	Pana	Twardowskie-
go.	Dyrektorzy,	nauczyciele,	 rodzice	oraz	uczniowie	
dziękują	pani	menadżer	Jolancie	Kwiatkowskiej	oraz	
całemu	zespołowi	za	wspieranie	działalności	 szkoły	
oraz	życzą	kolejnych	wspaniałych	lat	pracy.

MSZA DEKANALNA

11	 października	 2016	 roku	 w	kościele	 St.	 Michael,	
Brooklyn,	NY	odbyła	się	uroczysta	Msza	św.	dekanal-
na	z	udziałem	Ordynariusza	Diecezji	Brooklyn	bisku-
pa	Nicholasa	DiMarzio.	
We	 mszy	 uczestniczył	 ksiądz	 kanonik	 Andrzej	 Ku-

rowski	 z	parafii	 św.	 Francis	 de	 Chantal,	 przy	 której	
działa	nasza	szkoła.	Uroczystość	uświetniona	została	
przez	nasz	szkolny	zespół	Chantalki,	którym	kieruje	
nauczycielka	Ewa	Wiater.
Zarówno	pani	Ewa,	jak	i	współpracująca	z	nią	Sandra	
Kralik	oraz	dzieci	wystąpili	w	pięknych	krakowskich	
strojach,	 co	 nadało	 mszy	 dekanalnej	 podniosłego	
i	wyjątkowego	klimatu.

DZIEŃ NAUCZYCIELA W PSD IM. GEN. KAZIMIERZA 
PUŁASKIEGO, BROOKLYN, BOROUGH PARK

15 października 2016 r. 

Dzień	Nauczyciela	odbył	się	w	naszej	szkole	z	udziałem	
księdza	biskupa	Wiesława	Lechowicza,	 który	przybył	
tu,	aby	uświetnić	ten	wyjątkowy	dla	nauczycieli	dzień	
i	wręczyć	 dyplomy	 zasłużonym,	 długoletnim	 nauczy-
cielom	i	przedstawicielkom	Rady	Rodziców.	Ceremonia	
była	niezwykle	uroczysta,	choć,	niestety,	krótka.	Każdy	
z	nauczycieli	otrzymał	symboliczną	czerwoną	różę.	Go-
ściem	był	także	ksiądz	kanonik	Andrzej	Kurowski.

W sobotę 10 września 2016 roku oddział PSFCU na Boro Parku obchodził 
20-lecie swojej działalności. Oddział ściśle współpracuje z polskimi szkoła-
mi dokształcającymi z Południowego Brooklynu. Dlatego wdzięczni ucznio-
wie podczas uroczystości wystąpili z krótkim programem artystycznymZ

Ewa Wiater,   
Sandra Kralik  

i dzieci z zespołu 
Chantalki

Ks. biskup  
Wiesław  

Lechowicz,  
dyrektor szkoły 

Bogusława 
Borkowska,  

nauczycielka 
Iwona Biel oraz  
dwie przedsta-

wicielki Rady 
Rodziców
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DZIEŃ EDUKACJI 
NARODOWEJ

	 14	października	2016	roku	czciliśmy	Dzień	Edu-
kacji	 Narodowej	 –	 polskie	 święto	 oświaty	 i	szkol-
nictwa	 wyższego,	 ustanowione	 27	 kwietnia	 1972	
roku	 i	określone	 ustawą	 Karta	 praw	 i	obowiązków	
nauczyciela	 jako	Dzień	Nauczyciela.	Od	 roku	1982,	
na	mocy	ustawy	Karta	Nauczyciela,	obchodzone	jako	
Dzień	Edukacji	Narodowej,	 upamiętniający	 rocznicę	
powstania	Komisji	Edukacji	Narodowej,	która	została	
utworzona	z	inicjatywy	króla	Stanisława	Augusta	Po-
niatowskiego.	Potocznie	dzień	ten	zwany	 jest	nadal	
Dniem	Nauczyciela	i	świętowany	nie	tylko	w	Polsce,	
ale	 we	wszystkich	 polonijnych	 szkołach	 rozsianych	
po	świecie.
	 Od	 wielu	 lat	 obchody	 tego	 święta	 w	szkołach	
zrzeszonych	w	Centrali	Polskich	Szkół	Dokształcają-
cych	w	Ameryce	rozpoczynają	się	tydzień	wcześniej	
Balem	Nauczyciela,	co	pozwala	nauczycielom,	rodzi-
com	 i	działaczom	społecznym	z	wielu	szkół	 spotkać	
się	we	własnym	 gronie,	 a	następnie	 świętować	 ten	
dzień	 w	swoich	 szkołach.	 8	 października	 gościnna	
sala	 w	Polance	 Sokołów	 w	Hillsborough,	 NJ	 zapeł-
niła	 się	 nauczycielami,	 rodzicami	 oraz	 przyjaciółmi	
szkolnictwa.	 Wśród	 gości	 honorowych	 znaleźli	 się:	

wicekonsul	 Konsulatu	 Generalnego	 RP	 w	Nowym	
Jorku	Alicja	Tunk	i	dyrektor	wykonawczy	Polsko-Sło-
wiańskiej	 Federalnej	Unii	Kredytowej	 –	Małgorzata	
Gradzki.	Bal	Nauczyciela	jest	okazją	do	nagrodzenia	
wyróżniających	 się	 nauczycieli,	 dyrektorów	 i	rodzi-
ców	dyplomem	Prezesa	CPSD,	a	tych	najbardziej	za-
służonych	–	 statuetką	 im.	Janiny	 Igielskiej,	 nagrodą	
ustanowioną	w	2006	 roku	w	piątą	 rocznicę	 śmierci	
tej	wybitnej	działaczki	polonijnej.	Tegorocznymi	lau-
reatami	tego	odznaczenia	zostali:	Mirosława	Szramel,	
wieloletnia	dyrektor	PSS	im.	ks.	Infułata	Piotra	Adam-
skiego	w	Buffalo,	Renata	Ochocka,	dyrektor	PSD	im.	
św.	 Faustyny	 w	Ozone	 Park	 i	wieloletnia	 sekretarz	
organizacyjna	 CPSD,	 Lucyna	 Lis,	 dyrektor	 PSD	 im.	
Gniazda	 946	 Sokołów	 Polskich	 i	wieloletnia	 sekre-
tarz	 protokołowa	CPSD,	Renata	Jujka,	 nauczycielka	
PSD	 im.	 św.	 Jadwigi	 Królowej	 w	Ridgewood	 oraz	
prezes	terenowy	CPSD		na	Nowy	Jork,	Wanda	Czaj-
ka,	długoletnia	nauczycielka	Szkoły	Kultury	 i	Języka	
Polskiego	im.	Jana	Pawła	II	w	Maspeth,	Elizabeth	La-
skowski,	 wieloletnia	 nauczycielka	 PSD	 im.	 Gniazda	
946	Sokołów	Polskich	oraz	Marzena	Regucka,	 była	
dyrektor	 PSD	 im.	 Zbigniewa	 Herberta	w	Copiague.	
Wymienione	nagrody	są	wyrazem	uznania	dla	osób	
poświęcających	się	z	wielkim	zaangażowaniem	swo-
jemu	 zawodowi,	 nauczaniu	 młodych	 pokoleń	 i	kul-
tywowaniu	 wśród	 nich	 polskości	 w	każdej	 formie.	
Należy	 pamiętać,	 że	 na	 terenie	 działalności	 CPSD	
jest	bardzo	wielu	 ludzi	oddanych	wspomnianej	 idei,	
którzy	pracują	niestrudzenie,	nie	czekając	na	nagrody	
i	pochwały.	Ten	 jeden	dzień	w	roku,	Dzień	Edukacji	
Narodowej,	stwarza	zaledwie	możliwość	docenienia	
i	podkreślenia	ważności	ich	działań,	a	Bal	Nauczycie-
la,	organizowany	przez	Centralę,	staje	się	okazją	dla	
niewielkiej	grupy	tych	 ludzi,	w	tym	roku	ponad	270	
osób,	do	tego,	aby	mogli	odłożyć	pióra	oraz	dzienniki	
i	oddać	się	szampańskiej	zabawie.	

HALO! TU CENTRALA...

BOŻENA MAHMOUD

Mierny nauczyciel − mówi,
Dobry nauczyciel − wyjaśnia,
Pierwszorzędny nauczyciel − demonstruje
Wspaniały nauczyciel − inspiruje.

William Arthur Ward

Laureatki 
Statuetki im. J. 
Igielskiej:  
od lewej:  
Elizabeth  
Laskowski,  
Dorota Andraka, 
Marzena 
Regucka, 
Renata Ochocka, 
Wanda Czajka,  
Renata Jujka,  
Lucyna Lis

E
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SPOTKANIE Z BARBARĄ KOSMOWSKĄ 
I JERZYM KISIELEWSKIM

	 Goście	przybyli	do	nas	w	sobotę,	a	więc	w	dzień,	
w	którym	wszystkie	dzieci	mogły	uczestniczyć	w	tym	
ciekawym	 spotkaniu	 autorskim.	 Prezentacja	 osią-
gnięć	 literackich	 pisarki	 i	dziennikarza	 była	 bardzo	
oryginalna,	ponieważ	oboje	prowadzili	ze	sobą	dialog	
–	w	formie	pytań	i	odpowiedzi	opowiadali	dzieciom,	
młodzieży	 i	nauczycielom	 o	sobie	 i	swojej	 twór-
czości.	 Chętnie	 odpowiadali	 na	 pytania	 zebranych,	
rozdawali	 autografy,	 swobodnie	 dyskutowali	 z	na-
uczycielami	 i	uczniami.	 Można	 było	 kupić	 powieści	
Barbary	Kosmowskiej,	m.in.	 „Teren	prywatny”,	 „Pro-
wincja”,	 „Gobelin”,	 „Buba”,	 „W	górę	 rzeki”,	 „Niebieski	
autobus”,	 „Puszka”.	 Pani	 Kosmowska	 przyjeżdża	 do	
Nowego	Jorku	dość	często,	natomiast	Jerzy	Kisielew-
ski,	jak	powiedział	mi	w	rozmowie,	był	pierwszy	raz.	

Można	było	kupić	także	jego	książkę	„Pierwsza	woda	
po	Kisielu.	Historie	rodzinne”,	w	której	w	sposób	nie-
zwykle	 ciekawy	 i	dowcipny	 pisze	 o	swojej	 rodzinie,			
znajomych	i	przyjaciołach,	m.in.	o	ojcu	–	Stefanie	Ki-
sielewskim,	znanym	pisarzu,	publicyście,	krytyku	mu-
zycznym	 i	kompozytorze	–	postaci	niezwykle	barw-
nej	 i	niepokornej	 oraz	 o	tragicznie	 zmarłym	 bracie,	
Wacławie	 Kisielewskim	 –	 pianiście	 i	kompozytorze;	
razem	z	Markiem	Tomaszewskim	tworzyli	przez	wiele	
lat	znany	duet	fortepianowy	„Marek	i	Wacek”.
	 Dzieci	chętnie	zadawały	pytania	dotyczące	zna-
nych	bohaterów	książek	pani	Kosmowskiej.
	 Piękną	pamiątką	jest	na	pewno	wspólne	zdjęcie.	
Kończąc	spotkanie,	powiedzieliśmy	sobie	–	

Do	zobaczenia!

22 października 2016 roku w PSD im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Brooklyn, 
NY gościliśmy Barbarę Kosmowską – autorkę książek dla dzieci i młodzieży oraz 
Jerzego Kisielewskiego – dziennikarza radiowego i telewizyjnego

Uczniowie  
z gośćmi

S
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	 Gość	przyszedł	do	naszej	szkoły	w	piątek	wieczo-
rem,	w	związku	 z	tym	najliczniejszą	 grupą	 uczestni-
czącą	w	spotkaniu	byli	nasi	licealiści.
	 Michał	 Ogórek	 opowiedział	 zebranym	
o	swojej	 działalności	 dziennikarskiej,	 o	swo-
ich	książkach:	 „Przewodnik	po	Polsce”,	 „Naj-
lepszy	Ogórek,	czyli	kalendarz	na	każdy	rok”,	
o	publikacji	 „Polska	między	wierszami.	 Życie	
codzienne	 w	PRL”.	 W	2014	 roku	 został	 od-
znaczony	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Od-
rodzenia	Polski.	W	latach	80.,	kiedy	pracował	
w	„Przeglądzie	 Technicznym”,	 został	 wyróż-
niony	Nagrodą	Dziennikarzy	Niezależnych.	

	 Dziennikarz	 chętnie	 odpowiadał	 na	 różne	 pyta-
nia	naszej	młodzieży,	która	miała	kolejną	okazję,	aby	
spotkać	przedstawiciela	dziennikarstwa	z	Polski.

Michał  
Ogórek, obok 
dyrektor  
Bogusława  
Borkowska, 
zastępca  
dyrektora 
Elżbieta Kralik, 
nauczycielka 
Iwona Biel,  
kilkoro  
rodziców  
i młodzież  
z liceum

SPOTKANIE  
Z MICHAŁEM OGÓRKIEM
29 października 2016 roku w PSD im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Brooklyn, 
NY odbyło się spotkanie z Michałem Ogórkiem − dziennikarzem, felietonistą,  
satyrykiem i krytykiem filmowym

BOŻENA MAHMOUD

WARSZTATY 
METODYCZNE

„Język polski drogą do sukcesu”
Warsztaty	 powtórzeniowe	 z	języka	 polskiego	 dla	
uczniów	 szkół	 polonijnych	 w	USA,	 ze	 szkoleniem	
uzupełniającym	 dla	 nauczycieli	 języka	 polskiego	
jako	drugiego	w	USA,	odbyły	się	16-17	października	
2016	roku	w	ramach	projektu	„Współpraca	z	Polonią	
i	Polakami	w	2016	r.”,	współfinasowanego	przez	Se-
nat	RP.	Prowadzili	je	pracownicy	Uniwersytetu	Marii	
Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie	–	dr	hab.	Anna	Dunin-
-Dudkowska	 i	dr	Agnieszka	 Przechodzka.	 Ponieważ	
Centrala	Polskich	Szkół	Dokształcających	otrzymała	
uprawnienia	 do	 przeprowadzania	 egzaminów	 cer-
tyfikacyjnych	 z	języka	 polskiego	 jako	 obcego	 poza	

granicami	Polski,	 spotkanie	 z	nauczycielami	w	dużej	
mierze	 poświęcone	 było	 omawianiu	 procesu	 two-
rzenia	Komisji	Egzaminacyjnej,	 stawianym	wymaga-
niom	 egzaminacyjnym,	 sposobom	 przeprowadza-
nia	 egzaminów	 i	ich	 sprawdzania.	 W	drugiej	 części	
warsztatów	wzięli	udział	uczniowie	przygotowujący	
się	 do	 egzaminów	 certyfikacyjnych.	 Podczas	 zajęć	
mogli	 oni	 przećwiczyć	 sprawności	 językowe	 objęte	
egzaminem:	rozumienie	ze	słuchu,	poprawność	gra-
matyczną,	rozumienie	tekstu	pisanego,	pisanie	i	mó-
wienie,	 a	także	 ocenić	 swój	 poziom	wspomnianych	 
sprawności	językowych.

W pierwszych miesiącach każdego roku szkolnego,  
w Centrali Polskich Szkół Dokształcających odbywają się warsztaty szkoleniowe 
dla nauczycieli. Oto ich krótki przegląd

HALO! TU CENTRALA...

J
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„Uczeń i nauczyciel w świecie 
dwóch języków i dwóch kultur 

 − dydaktyka języka 
polskiego w szkolnictwie 

polonijnym” – etap II

Warsztaty 
z UW - 

siedzą od lewej:  
dr Dorota 
Andraka, 

dr Natalia 
Siudzińska, 

Ewa Załusińska,  
dr Beata Jędryka

	 Warsztaty	 Metodyczne,	 których	 I	etap	 miał	
miejsce	 w	poprzednim	 roku	 szkolnym,	 prowadzone	
przez	 dr	Beatę	Jędrykę	 i	dr	Natalię	 Siudzińską	 z	In-
stytutu	 Polonistyki	 Stosowanej	 Uniwersytetu	War-
szawskiego,	odbyły	się	od	12	do	20	listopada	2016	
roku	w	różnych	placówkach	 i	stanach	–	były	konty-
nuacją	projektu	„Współpraca	z	Polonią	i	Polakami	w	 
2016	r.”,	współfinansowanego	przez	Senat	RP.	Adre-

satami	 warsztatów	 byli	 nauczyciele	 języka	 polskie-
go,	 historii	 oraz	 geografii	 na	 poziomie	 klas	 IV-VIII	
w	szkołach	polonijnych.	Tematyka	zajęć	obejmowała	
rozwijanie	 umiejętności	 czytania	 ze	 zrozumieniem,	
kreatywnego	 pisania	 i	kompetencji	 gramatycznej,	
a	także	 socjokulturowej	na	poszczególnych	etapach	
kształcenia.	 Warsztaty	 były	 kontynuowane	 on-line	
w	listopadzie	i	grudniu.	

U
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„EDUKACJA HISTORYCZNA  
POPRZEZ TEATR”

Warsztaty  
teatralne

	 Teatr	może	pełnić	rozmaite	funkcje.	Wielokrotnie	
udowodniono,	że	angażowanie	weń	dzieci	i	młodzie-
ży	przynosi	ich	wszechstronny	rozwój	i	ma	działanie	
terapeutyczne.	Przygotowanie	sztuki	wiąże	się	z	ko-
niecznością	współpracy,	poznania	dzieła	literackiego,	
które	będzie	wystawione,	przygotowania	kostiumów,	
scenografii,	określenia	talentów	i	rozdzielenia	ról.
	 Warsztaty	teatralne	i	inscenizacyjne	zostały	prze-
prowadzone	3	grudnia	2016	roku	w	Clark,	NJ	przez	 
doktora	Omara	Sangare,	aktora,	reżysera,	producenta,	
wykładowcę	 i	pisarza,	który	ukończył	Akademię	Te-
atralną	w	Warszawie	pod	kierunkiem	m.in.	Tadeusza	
Łomnickiego	 i	Andrzeja	Wajdy.	Obecnie	 jest	 dyrek-

torem	artystycznym	festiwalu	United	Solo	w	Teatrze	

Row	na	Manhattanie,	 a	także	wykłada	 na	Wydziale	

Sztuk	Teatralnych	w	Williams	College.	Celem	warsz-

tatów	 była	 edukacja	 historyczna	 dzieci	 i	młodzieży	

polonijnej	oraz	umacnianie	polskiej	 tożsamości	 i	za-

pewnienie	możliwości	uczestniczenia	w	kulturze	na-

rodowej	przez	edukację	 teatralną,	unowocześnienie	

i	rozszerzenie	warsztatu	pracy,	uzyskanie	wiedzy	do-

tyczącej	 zastosowania	 metody	 dramy,	 podniesienie	

atrakcyjności	 materiałów	 dydaktycznych,	 zwiększe-

nie	umiejętności	samodzielnego	przygotowania	i	po-

prowadzenia	przedstawień	teatralnych.

T

HALO! TU CENTRALA...

Uczestnictwo w dramie może stać się dla niejednego człowieka jedyną możli-
wością bycia w czyjejś tragedii, bo w życiu rzadko i niechętnie decydujemy się 
na takie uczestnictwo. Po powrocie do własnej rzeczywistości zaczyna się lepiej 
rozumieć swój własny los i los ludzki w ogóle. Jak jest i jak jeszcze może być.

K. Pankowska, Pedagogika dramy. Teoria i Praktyka, Warszawa 2000, s.211
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19	listopada	2016	roku	świętowaliśmy	ten	jubileusz	
w	szkole	 oraz	 podczas	 bankietu	w	Sali	 Bankietowej	
St.	Jude	w	Monroe.	Całą	uroczystość	rozpoczęliśmy	
Mszą	św.	w	kościele	św.	Michała	w	Derby,	gdzie	ra-
zem	z	uczniami,	rodzicami	i	nauczycielami	dziękowa-
liśmy	za	30	lat	istnienia	naszej	placówki.	W	tym	dniu	
nie	było	 tradycyjnych	 lekcji.	Wszyscy	 razem	uczcili-
śmy	 to	wydarzenie	 na	 sali	 gimnastycznej	 piosenką,	
wierszem	 i	zabawą.	 Dużo	 radości	 dała	 inscenizacja	
znanego	wiersza	Juliana	Tuwima	 „Rzepka”.	Były	 też	
życzenia,	odśpiewanie	„Sto	lat”	i	tort.	

Bankiet	rozpoczął	się	tradycyjnym	polonezem	w	wy-
konaniu	 licealistów	 oraz	 uczniów	 klas	 7	 i	8,	 którzy	
prezentowali	 się	 bardzo	 dostojnie	 podczas	 jubile-
uszowej	 gali.	 Za	 wypożyczenie	 strojów	 serdecznie	
dziękujemy	pani	Helenie	Knapczyk	 i	zespołowi	„Or-
lęta”.	Podczas	części	oficjalnej	obchodów,	którą	po-
prowadziły	 nauczycielki	 Aneta	 Matyszczyk	 i	Iwona	
Moroz,	przemawiali	m.in.	wicekonsul	 	RP	w	Nowym	
Jorku	Szymon	Pękała,	prezes	CPSD	dr	Dorota	Andra-
ka,	dyrektor	Wioletta	Jusińska	oraz	prezes	SRiP	PSS	
Derby	Waldemar	Poznański.	Dorota	Andraka	wyróż-

MONIKA FRYC-GABRYŚ

W każdej szkole czas odmierzany jest w charakterystyczny sposób. 
To kolejne dzwonki, przerwy, lekcje wyznaczają rytm szkolnego świata. 
W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wyjątkowe wydarzenia.  
Do nich należą z pewnością jubileusze szkoły. Właśnie 30 lat temu wspa-
niali ludzie przyczynili się do powstania Polskiej Szkoły Sobotniej i do  
nadania jej imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki

JUBILEUSZ 30-LECIA 
POLSKIEJ SZKOŁY SOBOTNIEJ 
IM. BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

w Derby, CT

Młodzież klas 
VI - III LO 

1 rząd:
Kaya Banka, 

Gabriela Moroz, 
Shayene 
Tomasik, 

Nikola Jaworska, 
Adrianna 

Byczko, 
Julia Swiatek,  

Angelica  
Sidorowicz, 

Natalia Kozdra
2 rząd od lewej: 

Alexander  
Kasperuk,  

Konrad 
Czerwonka,  

Mateusz Galas, 
Mateusz 
Bzdzikot,

 Daniel Kuna, 
Jakub 

Mierzejewski, 
Rafal Fryc,  

Daniel 
Matyszczyk

B
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niła	dyplomami	za	współpracę	z	Centralą	Polskich	Szkół	Dokształcających	w	Ameryce	w	Derby	dyrektor	Wio-
lettę	Jusińską,	wicedyrektor	Alinę	Zawojski,	byłą	wicedyrektor	Hannę	Kaczmarczyk	oraz	nauczycielki	–	Anetę	

Matyszczyk	i	Barbarę	Wojcieszak.	Za	wieloletnią	pra-
cę	i	pomoc	na	rzecz	szkoły	dyplomy	otrzymały	rów-
nież	Aniela	Kloc	oraz	Julia	Kiwak.
	 W	części	 artystycznej	 przedstawiono	 film,	
w	którym	z	humorem	pokazano	nauczycieli,	uczniów	
oraz	życie	 szkolne.	Pełnym	refleksji	 i	zadumy	wspo-
mnieniem	 uczczono	 również	 tych,	 którzy	 byli	 zwią-
zani	 ze	 szkołą	 a	odeszli	 na	 zawsze,	m.	 in.	 zmarłego	
niedawno	 jej	 założyciela	 ks.	 Romana	 Górowskiego.	
Podczas	 bankietu	 zaprezentowane	 zostało	 godło	
Polski,	 odrestaurowane	 i	ofiarowane	 przez	 Edwarda	
Habra,	za	co	bardzo	serdecznie	dziękujemy	w	imieniu	
szkoły.
	 W	szkole,	do	której	w	pierwszym	roku	działal-
ności	uczęszczało	zaledwie	17	osób,	uczy	się	obecnie	
145	uczniów.	Placówka	oferuje	sobotnie	zajęcia	z	ję-
zyka	polskiego,	geografii,	historii	i	religii	w	oddziałach	
od	przedszkola	do	trzeciej	klasy	liceum.	Zajęcia	pro-
gramowe	wzbogacane	są	ofertą	zajęć	pozalekcyjnych.	
W	szkole	działa	koło	teatralne	UFFO,	prowadzone	są	
zajęcia	 szkolnego	 zespołu	 muzycznego	 HECA	 oraz	
działa	drużyna	piłki	nożnej	„Orliki	Derby”.		Szkoła	ak-
tywnie	włącza	się	w	życie	parafii,	kultywując	święta	
narodowe	i	kościelne.	Od	16	lat	prowadzone	są	akcje	
charytatywne	„Dzieci	–	dzieciom”,	z	których	dochód	
przeznaczony	 jest	na	pomoc	domom	dziecka	w	Pol-
sce	lub	indywidualnie	chorym	dzieciom.	Od	czterech	
lat	organizowane	jest	przedsięwzięcie	„Bo	lubię	język	

Poczet 
sztandarowy: 
Justyna  
Jusińska,  
Jakub  
Poznański, 
Helena 
Moroz

Wicekonsul RP 
w Nowym 
Jorku pan  
Szymon Pękala

PO SĄSIEDZKU...

W
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polski”,	w	którym	biorą	udział	dzieci	z	polskich	szkół	
w	CT.	 O	zaplecze	 finansowe	 placówki	 troszczy	 się	
od	momentu	otwarcia	szkoły	Stowarzyszenie	Rodzi-
ców	 i	Przyjaciół	 PSS,	 na	 którego	 czele	 stoi	 obecnie	 
Waldemar	Poznański.
	 W	okresie	 30-letniej	 działalności	 w	szkole	
uczyło	 32	 nauczycieli,	 12	 rodziców	 sprawowało	
funkcję	 prezesa	 SRiP	 PSS	 w	Derby,	 maturę	 zdało	
26	uczniów,	a	70	przygotowaliśmy	do	I	Komunii	św.	
w	języku	 polskim,	 2641	 dzieci	 i	młodzieży	 uczyło	
się	przez	te	lata	w	naszej	szkole.
	 Dzięki	 zaangażowaniu	 uczniów,	 rodziców,	
nauczycieli	 i	przyjaciół	 Polskiej	 Szkoły	 udało	 się	
stworzyć	 „Naszą	Szkołę”,	 taką	 jaką	widzimy	dzisiaj	
–	 otwartą	 na	 nowe	 wyzwania,	 gdzie	 niemożliwe	
staje	się	możliwe.	Nie	sposób	wymienić	wszystkich	
związanych	 z	nią	 osób,	 nie	 sposób	wyliczyć	 także	

tego,	co	zrobiły	one	dla	naszej	placówki.	Nazwiska	
wielu	 z	nich	widnieją	w	kronikach	 szkoły.	Pragnie-
my	wyrazić	uznanie	i	podziękować	byłej	dyrektor	 
Barbarze	 Pleban,	 obecnej	 dyrektor	 Wioletcie	 
Jusińskiej,	nauczycielom,	prezesom	i	zarządom	SRiP	
PSS,	 przewodniczącym	 Komitetów	 Rodzicielskich,	
przyjaciołom,	 sponsorom,	 rodzicom,	 absolwentom	
i	wszystkim	uczniom.	
	 W	sposób	 szczególny	 pragniemy	 podziękować	
rodzinie	 państwa	 Kochanowiczów	 za	 przywiezienie	
z	Polski	 całego	 nakładu	 książki	 jubileuszowej,	 bę-
dącej	 cenną	pamiątką	dla	wszystkich,	którym	nasza	
szkoła	jest	bliska.
	 Tegoroczny	 jubileusz	 przypomniał,	 że	 w	naszej	
szkole	najważniejszy	zawsze	był	uczeń,	duszą	szkoły	
–	nauczyciel,	a	dumą	–	wspólne	osiągnięcia.

Dyrektor
szkoły  

Wioletta 
Jusińska  
i Prezes  

Zarządu 
Szkoły 

Waldemar 
Poznański  

podczas 
krojenia tortu  

D
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MARIANNA BORAWSKA

SENIORZY – MŁODZI 
FORMY DIALOGU  

MIĘDZYPOKOLENIOWEGO

 
Odzwierciedleniem	 życia	 społecznego	 jest	 język	
kształtujący	 ludzkie	 postawy	 i	zachowania	 wobec	
innych.	 Historycy,	 badający	 stosunek	 społeczeństw	
do	ludzi	starszych,	zwracają	uwagę	na	dwie	tradycje	
funkcjonujące	 w	tej	 materii.	 Pierwszą	 reprezentu-
je	m.in.	 Platon,	 który	 idealizował	 starość	 jako	wiek	
błogosławiony,	 wolny	 od	 pokus	 i	od	 obowiązków,	
jako	czas	odpoczynku	i	cieszenia	się	zasłużonym	sza-
cunkiem.	 Starzy	według	niego	nadawali	 się	 do	peł-
nienia	władzy,	cieszyli	się	uznaniem	 i	byli	chronieni.	
Drugą	 natomiast	 –	 Arystoteles,	 stwierdzający,	 że	
wraz	 z	utratą	 sił	 następuje	 spadek	 zdolności	 umy-
słowych,	 a	życiowe	doświadczenie	wywołuje	nieuf-
ność	wobec	 innych,	 prowadzi	 do	 pewnego	 rodzaju	
wyrachowania,	wyzwala	różne	lęki.	W	związku	z	tym	
ludzie	 starsi	 powinni	 pełnić	 raczej	 funkcje	 religijne. 
	 W	potocznym	 odbiorze	 obraz	 człowieka	 star-
szego	 bliższy	 był	 tradycji	 arystotelesowskiej,	 ale	
w	ciągu	ostatniego	wieku	nastąpiły	ogromne	zmiany	
w	zakresie	 wydłużenia	 okresu	 sprawności	 fizycznej	
i	umysłowej,	wyglądu	oraz		samopoczucia	ludzi		60+.	
Oczywiście	 zależy	 to	w	dużym	stopniu	od	środowi-
ska	społecznego,	poziomu	wykształcenia,	możliwości	
korzystania	 z	różnorodnych	 form	 rekreacji	 fizycz-
nej	 i	postępu	 medycyny,	 a	nawet	 od	 racjonalnego 
odżywiania.
	 Równocześnie	 z	tymi	 przeobrażeniami	 nastę-
pują	 zmiany	 językowe	–	 coraz	 rzadziej,	 jak	 sądzę,	
używamy	 słów	 nacechowanych	 negatywnie:	 „sta-
ra	 babcia”,	 „starucha”,	 „stary	 dziad”,	 „dziadzisko”.	
Oczywiście	 w	odniesieniu	 do	 własnych	 kocha-

nych	babć	 i	dziadków	 stosujemy	 formy	 serdeczne	
i	pieszczotliwe:	„babunia”,	„babciunia”,	„dziadunio”,	
„dziadziuś”.	Natomiast	w	kontaktach	 społecznych,	
oficjalnych	 najbardziej	 popularne	 staje	 się	 sło-
wo	 „senior”,	 „seniorzy”	 lub	 jeśli	 chodzi	 o	grupę	 −	 
„słuchacze	 trzeciego	 wieku”	 o	 osobach	 uczęsz-
czających	 na	 różnego	 typu	 zajęcia,	wykłady,	 kur-
sy	 języków	 obcych.	 Ludzie	 starsi	 są	 niezwykle	
obowiązkowi	 i	chętnie	 uczestniczą	 w	zajęciach	 
uniwersytetów	 trzeciego	 wieku,	 których	 jest	 
w	Polsce	520,	a	zarejestrowanych	jest	w	nich	ponad	
130	tys.	słuchaczy.
	 Poza	 uniwersytetami	 trzeciego	wieku	 istnieją	
przy	 bibliotekach	 i	domach	 kultury	 kluby	 seniora,	
które	 proponują	 zarówno	 ciekawe	 formy	 spędza-
nia	 czasu,	 jak	 i	dyskusje	 na	 temat	 pożytecznych	
zmian,	jakie	powinny	być	dokonane	w	otaczającym 
środowisku.

Obok	 seniorów	 uczestniczących	 aktywnie	 w	or-
ganizowanych	 formach	 zajęć,	 istnieje,	 niestety,	
liczna	grupa	ludzi	samotnych,	niepełnosprawnych,	
którzy	 większość	 swojego	 czasu	 spędzają	 za-
mknięci	w	czterech	 ścianach	własnego	 domu	 czy	
mieszkania.	 To	 często	 „eurosieroty”,	 których	 30-,	
40-,	50-letnie	dzieci	powyjeżdżały	za	granicę,	po-
zostawiając	matkę	 czy	 ojca	w	Polsce.	Nawet	 jeśli	
materialnie	są	zabezpieczeni,	to	najczęściej	doku-
cza	 im	samotność.	Dlatego	są	gotowi	wiele	uczy-
nić,	 by	 móc	 w	towarzystwie	 drugiego	 człowieka	
wypić	 herbatę,	 porozmawiać	 o	tym,	 co	 się	 dzieje	
w	mieście,	być	blisko	kogoś.	Myślę,	że	w	waszych	

FORMY KOMUNIKOWANIA 
O STAROŚCIF

SŁUPSK PRZYJAZNY 
SENIOROM
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środowiskach	także	spotykacie	takich	ludzi.
	 W	naszym	 Słupsku	wychodzimy	 naprzeciw	 po-
trzebom	tych	osób	przez:

•	 wypożyczanie	 książek	 na	 telefon	 i	dostar-
czanie	ich	przez	bibliotekarki;

•	 uruchomienie	Telefonu	Seniora,	aby	w	razie	
potrzeby	mogli	dzwonić	z	różnymi	sprawa-
mi	w	godzinach	od	6–22;

•	 Koperta	Życia,	 umieszczona	w	lodówce	 se-
niora,	zawiera	wszelkie	informacje	o	stanie	
zdrowia,	 stosowanych	 lekach	 oraz	 o	bli-
skich,	 których	 należy	 powiadomić	 w	razie	
potrzeby;

•	 Tele-Opieka	 to	 elektroniczna	 forma	 zawia-
domienia	o	nagłym	zasłabnięciu	przez	uży-
cie	przycisku;

•	 Poradnik	 Seniora	 –	 broszura	 informująca	
o	wszelkich	 telefonach	 instytucji,	 porad-
ni,	 pogotowia,	 placówek	 kultury	 i	różnych	
punktów	 usługowych	 –	 posiada	 go	 każdy	
zainteresowany	senior.

	 	 Te	 i	inne	 formy	 działalności	 zainicjowała	

Słupska	Rada	Seniorów	dzięki	życzliwemu	wsparciu	
prezydenta	 oraz	 urzędu	 miasta,	 a	także	 instytucji,	
które	pozytywnie	reagują	na	usuwanie	wszelkich	nie-
dogodności	utrudniających	życie	osobom	starszym.	
	 Ponadto	 istnieją	 liczne	 kluby	 seniora	 przy	 bi-
bliotekach	 osiedlowych,	 domach	 kultury,	 spół-
dzielniach	 mieszkaniowych,	 gdzie	 w	zależności	 od	
zainteresowań	 osób	 starszych	 mają	 one	 m.in.	 za-
jęcia	 sportowe,	warsztaty	komputerowe,	naukę	 ję-
zyków	obcych,	dyskusyjne	kluby	książki,	warsztaty 
racjonalnego	żywienia.

	 W	ciągu	20	lat	czytania	tekstów	nadsyłanych	przez	
uczniów	szkół	w	Polsce	i	polonijnych	na	Międzynarodo-
wy	Konkurs	Literackiej	Twórczości	Młodzieży	przeko-
nałam	się,	że	młodzież	jest	bardzo	wrażliwa	na	słabości,	
krzywdę,	 samotność	 ludzi	 starszych,	 spotykanych	 na	
osiedlu,	w	parku,	na	ulicy,	w	środkach	komunikacji.	Przy-
toczę	tylko	jeden	tekst	12-letniej	Klaudii		(„Oglądam		świat	 
słowami”,	2008).

CO MŁODZI MOGĄ 
ZAOFEROWAĆ SENIOROM?

R

ROZWAŻANIA I OPINIE
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	 Niestety	 tę	wrażliwość	potem	często	 zatracają,	
być	może	z	winy	dorosłych,	którzy	z	lekceważeniem	

traktują	 starszych,	 zapominając	 o	ważności	 kontak-
tów,	pomocy,	 o	przyjaźnie	wyciągniętej	 ręce	do	 se-
niorów	żyjących	obok	nas.
	 W	mojej	pamięci	głęboko	utkwiły	radosne	prze-
życia	dzieci	w	szkole	na	Long	Island,	gdzie	w	związku	
z	Rokiem	Tuwima	mówiłam	o	twórczości	tego	poety,	
a	uczestniczący	 w	spotkaniu	 babcie	 i	dziadkowie	 re 
cytowali	 z	pamięci	 jego	 utwory.	 Jakże	 dumne	 były	
dzieci,	jak	się	chwaliły:	„to	moja	Babcia...”,	„Mój	Dzia-
dek	też	mówił”.
	 Głęboki	sens	ma	zapraszanie	seniorów	do	szkół,	
na	wycieczki,	pikniki,	warsztaty	robienia	różnych	rze-
czy,	 które	 dziś	 tylko	 oni	 potrafią	 wykonać.	 Bardzo	
cenne	jest	także	czytanie	przez	seniorów	ich	ulubio-
nych	książek	z	dzieciństwa,	opowiadanie	ciekawych	
wydarzeń.	 Przygotowując	 imprezy	 związane	 z	Ro-
kiem	Piłsudskiego,	warto	zapytać,	czy	dziadkowie	nie	
pamiętają	opowiadań	o	Marszałku,	o	jego	pogrzebie,	
który	przerodził	się	w	wielką	narodową	manifestację,	
gdy	tłumy	żegnających	stały	wzdłuż	linii	kolejowej	od	
Warszawy	 do	 Krakowa,	 kiedy	 na	 lawecie	 wieziono	
trumnę	Naczelnika.
	 Integracji	 międzypokoleniowej	 służą	 znakomi-
cie	warsztaty	 komputerowe	 i	medialne	prowadzone	
przez	młodzież	dla	seniorów.	Młodzi	czują	się	dowar-
tościowani	tym,	że	potrafią	nauczyć	czegoś	starszych,	
którzy	 z	kolei	 cieszą	 się,	 kiedy	 samodzielnie	 mogą	
kontaktować	 się	 z	młodymi	 przy	 pomocy	 laptopów	
czy	ipodów	i	już	nie	czują	się	tak	zmarginalizowani.
	 Jedną	 z	form	 działalności	 międzypokoleniowej,	
integrującej	 ludzi	 wszystkich	 grup	 wiekowych	 od	
dzieci	do	seniorów,	 jest	Wielka	Orkiestra	Świątecz-
nej	 Pomocy	 organizowana	 przez	 Jurka	Owsiaka	 od	
25	lat,	która	zbiera	ogromne	środki,	aby	przywracać	
zdrowie	noworodkom	oraz	zapewnić	godne	leczenie	
seniorom	 dzięki	 jak	 najlepszemu	 wyposażeniu	 od-
działów	geriatrycznych.

N

WIEK W SPOTKANIU Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM NIE MA  
ZNACZENIA I WCIELANIE IDEI INTEGRACJI POKOLEŃ POWINNO 

SIĘ PRZEJAWIAĆ W INICJOWANIU RÓŻNORODNYCH 
MIĘDZYPOKOLENIOWYCH PROJEKTÓW.

Ona jak lalka szmaciana
Odrzucona w kąt samotności,
Odpychana jest i niechciana,
Topi się w ludzkiej podłości.
Ona jest blada jak płótno
I nikt jej nie chce na świecie.
I tak jej smutno jest, tak smutno.
Staruszka w wełnianym berecie.
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Czas trwania: 	2	x	45	minut	

 

Uczeń:

‒	otrzymuje	elementarną		wiedzę	na	

temat	S.	Wyspiańskiego	i	jego	twór-

czości;

‒	potrafi	wyjaśnić	znaczenie	terminów:	

secesja,	motywy	floralne,	witraż,	

Młoda	Polska;

‒	pośrednio	uczestniczy	w	życiu	muze-

alnym,	a	bezpośrednio	–	w	percepcji	

i	recepcji	sztuki;

‒	zapoznaje	się	z	twórczością	plastyczną	

S.	Wyspiańskiego,	analizuje	i	wyróżnia	

charakterystyczne	dla	niej	cechy;

‒	czyta	ze	zrozumieniem;

‒	jest	wrażliwy	na	wartości	estetyczne;

‒	potrafi	wyrazić	swoje	przemyślenia	

w	różnorodnej	formie.

‒	elementy	wykładu,	ekspozycja,	praca	

z	tekstem,	słoneczko,	analiza,	poga-

danka,	praca	plastyczna,	elementy	

dramy

‒	praca	zbiorowa,	praca	indywidualna

‒	prezentacja	multimedialna,	tablica, 

reprodukcje,	teksty	źródłowe,	kartki,	

kredki,	ołówki

TATIANA SKUMIAŁ

Tym razem w naszym cyklu prezentujemy 
scenariusz lekcji dla starszych uczniów.  

Łączy on w sobie zagadnienia literacko-plastyczne

SZAFIROWY GENIUSZ 
CZTERY EPOKI PO RENESANSIE 

– STANISŁAW WYSPIAŃSKI

BOHATEREM ZAJĘĆ JEST STANISŁAW WYSPIAŃSKI  
– ZWANY CZĘSTO CZWARTYM WIESZCZEM POLSKIM 

– DRAMATURG, MALARZ, ARCHITEKT, 
NIEROZERWALNIE ZWIĄZANY Z KRAKOWEM

CELE I UMIEJĘTNOŚCI:

METODY:

FORMY PRACY:

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

G
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a) Wprowadzenie

1.	 Nauczyciel	wykonuje	czynności	
organizacyjne:	sprawdzenie	obec-
ności,	prac	domowych	itp.	

2.	 Podaje	temat	i	cele	lekcji.	
3.	 Pyta	uczniów	o	skojarzenia	związa-
ne	z	osobą	Wyspiańskiego.

4.	 Podaje	krótką	informację	o	S.	Wy-
spiańskim	i	zakresie	jego	działalno-
ści	artystycznej	(nawiązuje	do	cech	
człowieka	renesansu).

5.	 Wyjaśnia	terminy:	secesja,	motywy	
floralne,	witraż,	Młoda	Polska.

	 b)	Rozwinięcie

1.	 Chętny	uczeń	głośno	czyta	frag-
ment	wiersza	napisanego	przez

							S.	Wyspiańskiego:

2.	 Nauczyciel	krótko	omawia	z	ucznia-
mi	fragment	tekstu	o	pracowni	ojca	
artysty,	 będącej	 jednym	 ze	 źródeł	
życiowej	 inspiracji	 Wyspiańskiego	
(podaje	też	inne	źródła	inspiracji).

3.	 Nauczyciel	 prezentuje	 uczniom	
dzieła	Wyspiańskiego	wraz	 z	omó-
wieniem	 kontekstu	 ich	 powstania;	

wyboru	dokonuje	według	własnego	

uznania,	 jednak	 z	uwzględnieniem	

ich	 różnorodności	 (w	tym:	 Projekt 

kurtyny do Teatru im. J. Słowackie-

go w Krakowie,	 1894;	 Polonia, pro-

jekt witraża,	1894;	Chochoły,	1900;	

Śpiący Mietek,	1902).

4.	 Nauczyciel	pyta	uczniów	o	wrażenia	

związane	 z	odbiorem	 dzieł	 artysty,	

a	także	prosi	o	wskazanie	wśród	re-

produkcji	przykładów	secesji,	witra-

żu,	motywu	floralnego.	Odpowiedzi	

zapisuje	na	tablicy.

5.	 Nauczyciel	 aktywizuje	 uczniów	 do	

samodzielnej	 pracy	 nad	 reproduk-

cjami;	prosi	o:

‒	 znalezienie	 ich	 wspólnych	

cech	 (np.	dat	powstania,	 ko-

lorystyki,	 tematyki,	 moty-

wów);

‒	 podzielenie	 dzieł	 na	 grupy,	

a	następnie	ich	nazwanie;	

‒		znalezienie	 odpowiedzi	 na	

pytanie,	jak	rozumieją	zawar-

te	w	temacie		wyrażenie	„sza-

firowy	 geniusz”	 i	dlaczego	

odnosimy	się	do	renesansu.

6.	 Uczniowie	 indywidualnie	 analizują	

dzieła,	 a	nauczyciel	 pomagawyja-

śnić	ewentualne	trudności.

U stóp Wawelu miał ojciec pracownię,
wielką izbę białą, wysklepioną,
żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem;
tam, chłopiec mały chodziłem, co czułem,
to później w kształty mej sztuki zakułem.
Uczuciem wtedy tylko, nie rozumem,
obejmowałem zarys gliną ulepiony
wyrastający przede mną w olbrzymy:
w drzewie lipowym rzezane posągi…

(W.	Okoń,	Stanisław Wyspiański,		Wrocław	2002,	 
Wydawnictwo	Dolnośląskie,s.	5-6).

PRZEBIEG LEKCJI:

P

Z TEKI “ASYSTENTA”

Portret 
żony 
Stanisława  
Wyspiańskiego 
- pastel
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7.	 Uczniowie	 prezentują	 swoje	wnio-
ski,	a	nauczyciel	zbiera	je	w	całość.

8.	 Nauczyciel	 prosi	 uczniów	o	wybra-
nie	 najatrakcyjniejszego	 dla	 nich	 
dzieła		i	przedstawienie	go	za	pomocą	
dramy	tak,	aby	pozostali	uczestnicy	
lekcji	mogli	odgadnąć	tytułu	obrazu. 

c) Podsumowanie
1.	 Powtórzenie	 najważniejszych	 in-

formacji	 dotyczących	 twórczości	 
Wyspiańskiego.

2.	 Przypomnienie	zebranych	wspólnie	
wniosków	 uczniów	 na	 temat	 dzieł	
artysty.

3.	 Zadanie	 i	omówienie	 pracy	 domo-
wej	–	wykonanie	pracy	plastycznej	
(format	min.	A4)	inspirowanej	dzie-
łami	S.	Wyspiańskiego.

Autorka scenariusza pracuje w Państwowym  
Teatrze Lalki „Tęcza” w Słupsku.

Z



Autorka scenariusza pracuje w Państwowym  
Teatrze Lalki „Tęcza” w Słupsku.
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JUSTYNA ŻUKOWSKA

TADEUSZ KOŚCIUSZKO 
na tle swoich czasów

Żaden może z bohaterów polskich 
nie zostawił po sobie w sercach narodu 

tak wdzięcznej pamięci, jak Tadeusz Kościuszko.
Henryka Jaroszyńska, Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1917, s. 3.

	 Tadeusz	 Kościuszko	 urodził	 się	 4	 lutego	 1746	

roku	w	Mereczowszczyźnie.	 Jego	ojcem	był	 Ludwik	

Tadeusz	Kościuszko,	miecznik	brzeski.	Ród	Kościusz-

ków	wywodził	się	od	dworzanina	króla	Zygmunta	 I,	

Konstantego,	 zwanego	 Kostiuszko.	 Siedzibą	 rodu	

były	Siechnowicze.	

	 Tadeusz	Kościuszko	uczęszczał	do	Kolegium	Pi-

jarów	w	Lubieszowie.	Naukę	rozpoczął	wraz	z	bratem	

Józefem	 w	1755	 roku.	 Po	 latach	 przerwy	 w	nauce	

wstąpił	do	Korpusu	Kadetów	Szkoły	Rycerskiej,	waż-

nej	 oświeceniowej	 placówki	 edukacyjnej	 powstałej	

z	inicjatywy	 króla	 Stanisława	 Augusta	 Poniatow-

skiego	 w	1765	 roku.	 Szkoła	 Rycerska	 zapewniała	

wszechstronne	 wykształcenie	 humanistyczne	 oraz	

techniczne	–	sam	Tadeusz	Kościuszko	miał	korzystać	

z	kursów	 zaawansowanych	 z	inżynierii,	 przeznaczo-

nych	 dla	wybitnie	 uzdolnionych	 studentów.	 Szkołę	

Rycerską	 ukończył	 w	stopniu	 kapitana.	 Ponieważ	

dziedzicem	niewielkiego	rodzinnego	majątku	miał	zo-

stać	jego	brat	Józef,	Tadeusz	wybrał	karierę	wojsko-

Tadeusz Kościuszko jest bohaterem narodowym Polski i Stanów Zjednoczo-
nych. Na jego cześć wybudowano Kopiec Kościuszki w Krakowie, a jedno 
z amerykańskich hrabstw zostało nazwane jego nazwiskiem. Najwyższy 
szczyt Australii, zdobyty przez Pawła Edmunda Strzeleckiego, to Mount 
Kościuszko (Góra Kościuszki). Generał Tadeusz Kościuszko brał udział 
w amerykańskiej wojnie o niepodległość oraz w polskich narodowowyzwo-
leńczych powstaniach

Ż
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wego.	Istotne	w	jego	dalszej	drodze	życiowej	okazało	

się	 wsparcie	 rodu	 Czartoryskich,	 którzy	 umożliwili	

mu	kształcenie.	

	 W	październiku	 1769	 roku	 Kościuszko	 razem	

z	Józefem	 Orłowskim,	 kolegą	 ze	 Szkoły	 Rycerskiej,	

wyjechał	 jako	 stypendysta	 królewski	 do	 Paryża.	

Pogłębiał	 tam	 wiedzę,	 m.in.	 w	Akademii	 Wojsko-

wej	 szwoleżerów	 gwardii	 królewskiej	 w	Wersalu.	

Pięcioletni	 pobyt	 Kościuszki	 we	 Francji,	 która	 była	

w	przededniu	 rewolucji,	 wywarł	 poważny	 wpływ 

na	jego	przekonania	polityczne	i	społeczne.	Powrócił	

do	Polski	w	1775	roku,	 już	po	pierwszym	rozbiorze.	

Nie	udało	mu	się	znaleźć	zatrudnienia	w	wojsku	pol-

skim,	więc	zmuszony	był	do	wyjazdu	za	granicę.	

	 Jesienią	 1775	 roku	 wyjechał	 do	 Drezna,	 a	na-

stępnie	do	Paryża.	Na	wieść	o	wojnie	Amerykanów	

z	Wielką	 Brytanią	 o	niepodległość,	 postanowił	 tam	

pojechać.	 Dzięki	 listowi	 polecającemu	 od	 księcia	

Adama	 Kazimierza	 Czartoryskiego	 dostał	 posadę	

inżyniera	w	armii	 amerykańskiej.	 4	 lipca	 1776	 roku	

w	Filadelfii	 została	 podpisana	 Deklaracja	 Niepod-

ległości	 Stanów	 Zjednoczonych	 przez	 ojców	 zało-

życieli:	Thomasa	 Jeffersona,	 Johna	Adamsa	 i	Benja-

mina	Franklina.	Tadeusz	Kościuszko	znalazł	się	więc	

w	bardzo	ważnym	momencie	historii	formowania	się	

Stanów	Zjednoczonych.	Jako	 inżynier	przyczynił	 się	

do	zwycięskiej	bitwy	pod	Saratogą,	gdzie	 zajmował	

się	 budowaniem	 fortyfikacji.	 W	geście	 uznania	 dla	

jego	umiejętności	 inżynierskich	zaproponowano	mu	

budowę	fortu	West	Point	nad	rzeką	Hudson.	Decy-

zję	tę	poparł	Jerzy	Waszyngton,	naczelny	wódz	Armii	

Kontynentalnej,	a	od	1789	roku	pierwszy	prezydent	

Stanów	Zjednoczonych.	Kościuszko	na	własną	proś-

bę	został	 skierowany	do	armii	południowej.	Tu	 tak-

że	 jego	umiejętności	 inżynierskie	pozwoliły	odnosić	

Amerykanom	zwycięstwa.

	 Dokonania	 Polaka	 w	dziedzinie	 fortyfikacji	 w	ame-

rykańskiej	 armii	 zostały	 docenione	 i	 w	 1783	 roku	

otrzymał	stopień	generała	brygady	oraz	wynagrodze-

nie	w	postaci	ziemi	i	nagrody	pieniężnej.	Zaproszono	

go	także	do	Towarzystwa	Cyncynatów,	skupiającego	

najwybitniejszych	 żołnierzy.	 W	tym	 gronie	 znajdo-

wało	 się	 oprócz	 niego	 tylko	 dwóch	 cudzoziemców,	

dlatego	 przyjęcie	 Kościuszki	 do	 tego	 stowarzysze-

nia	można	uznać	za	wielkie	wyróżnienie.	Wypłacone	

pobory	za	służbę	w	amerykańskiej	armii	przeznaczył	 

na	wykupienie	 czarnoskórych	 niewolników	 oraz	 na	

ich	edukację,	a	wykonawcą	testamentu	uczynił	Tho-

masa	 Jeffersona.	 Tadeusz	 Kościuszko,	 będący	 pod	

wpływem	 myśli	 oświeceniowej,	 opowiadał	 się	 za	

abolicjonizmem	 –	 ruchem	 społeczno-politycznym,	

którego	 celem	 było	 zniesienie	 niewolnictwa.	 Ruch	

ten	 dotyczył	 nie	 tylko	 Stanów	 Zjednoczonych,	 ale	

również	niektórych	krajów	Europy,	które	także	były	

kolonizatorami.

	 Kościuszko	wrócił	do	Polski	w	1784	roku.	Osiadł	

na	 pięć	 lat	 w	swoim	 majątku	 w	Siechnowiczach,	

w	którym	ograniczył	chłopom	pańszczyznę	do	dwóch	

dni	w	tygodniu,	 kobiety	 natomiast	 zwolnił	 zupełnie	

z	prac.	Polska	w	okresie	powrotu	Tadeusza	Kościusz-

ki	 chyliła	 się	 ku	upadkowi.	 Sejm	Wielki,	 obradujący	

w	latach	1788-1792,	przyczynił	 się	do	wprowadze-

nia	spóźnionych	reform,	w	tym	do	powiększenia	ar-

mii,	w	której	 szeregach	 znalazł	 się	 amerykański	 bo-

hater.	 Decyzja	 ta	 była	 podyktowana	 koniecznością	

centralizacji	władzy	 i	obrony	przed	zaborcami.	Kon-

stytucja	 3	maja	 z	1791	 roku,	 powstała	 z	inicjatywy	

sejmu,	 zakładała	 zrównanie	 praw	 szlachty	 i	miesz-

czan,	 ochronę	 chłopów,	 znosiła	 destrukcyjną	 dla	

stabilności	 państwa	 zasadę	 liberum	 veto.	 Reakcją	 

na	jej	ustanowienie	było	zawiązanie	konfederacji	tar-

gowickiej	przez	wpływowych	magnatów	–	Szczęsne-

go	 Potockiego,	 Seweryna	 Rzewuskiego	 i	Franciszka	

Ksawerego	 Branickiego	 –	 pod	 patronatem	 carycy	 

Katarzyny	II,	co	skutkowało	wkroczeniem	stutysięcz-

nej	armii	rosyjskiej	na	tereny	Rzeczypospolitej.	

	 Tadeusz	 Kościuszko	 brał	 udział	 w	przygotowa-

niach	do	 starcia,	 został	 dowódcą	dywizji,	 a	wodzem	

armii	 był	 książę	Józef	 Poniatowski.	Wojsko	 koronne	

liczyło	 17	 tysięcy	 żołnierzy	 i	pod	 względem	 liczeb-

ności	nie	miało	większych	szans	na	pokonanie	armii	

Katarzyny	 II.	 Kościuszko	 brał	 udział	 w	zwycięskiej	
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bitwie	 pod	Zieleńcami,	 następnie	walczył	 pod	Wło-

dzimierzem	 i	Dubienką,	 odparł	 atak	 kilkukrotnie	 sil-

niejszej	armii	rosyjskiej	na	linii	Bugu.	Jednak	gdy	król	

Stanisław	August	Poniatowski	dołączył	do	konfede-

racji	 targowickiej	 i	nakazał	 zaprzestania	 walk	 zbroj-

nych,	 Kościuszko	 postanowił	 opuścić	 Polskę.	 Była	

to	emigracja	z	przyczyn	politycznych	−	udało	się	na	

nią	bardzo	wielu	działaczy	polskich,	którzy	zamiesz-

kali	w	Lipsku	i	Dreźnie,	tworząc	tam	ośrodek	działań	

przeciwko	konfederacji	targowickiej	z	udziałem	m.in.	

najważniejszych	 myślicieli	 –	 Ignacego	 Potockiego	

i	Hugona	 Kołłątaja.	 Ustalono,	 że	 konieczne	 będzie	

powołanie	 dyktatury	 wojskowej	 na	 czele	 z	Tade-

uszem	Kościuszką.	Po	krótkim	pobycie	w	Lipsku	ge-

nerał	 udał	 się	 do	 Paryża;	 Zgromadzenie	 Narodowe	

nadało	mu	wówczas	tytuł	Obywatela	Francji	w	uzna-

niu	zasług	na	rzecz	walki	o	wolność.	Następnie	osiadł	

w	Dreźnie,	 gdzie	 przygotowywał	 strategię	 powsta-

nia	 narodowego.	 W	tym	 czasie	 nastąpił	 drugi	 roz-

biór	Polski	w	1793	roku	na	sejmie	grodzieńskim,	co	

przyczyniło	się	do	powrotu	Kościuszki	do	Krakowa.	

Obóz	spiskowy	w	kraju	nie	zalecał	działań	zbrojnych.	

Obszar	 Rzeczypospolitej	 obejmował	 200	 tysięcy	

kilometrów	 kwadratowych,	 a	część	 jeszcze	 wolnej	

Polski	i	Litwy	była	mocno	zapóźniona	ekonomicznie	

i	gospodarczo.	Pod	zaborami	obowiązywała	cenzura,	

w	związku	z	tym	wszelkie	działania	popierane	przez	

Kościuszkę	zostały	przez	obóz	odrzucone.

	 W	1794	 roku	 generał	 został	 Najwyższym	 Na-

czelnikiem	 Siły	 Zbrojnej	 Narodowej,	 stając	 się	 fak-

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga ca-
łemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na 
niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obro-
ny całości granic, odzyskania samowładności Narodu 
i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak 
mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego. 

T

tycznym	przywódcą	 insurekcji	 kościuszkowskiej.	 24	

marca	tegoż	roku	złożył	narodowi	uroczystą	przysię-

gę	na	rynku	krakowskim.	

 Jako	wódz	powstania	ogłosił	powszechną	mobi-

lizację	i	zaciąg	do	powstańczej	armii.	Z	powodu	bra-

ku	broni,	wielu	żołnierzy-chłopów	uzbrojonych	było	

w	kosy,	stąd	wzięła	się	ich	nazwa	–	kosynierzy.	

	 4	kwietnia	1794	roku	armia	Tadeusza	Kościuszki	

stoczyła	zwycięską	bitwę	pod	Racławicami.	Zwycię-

stwo	to,	choć	nie	miało	zasadniczego	znaczenia	dla	

wojny	 pomiędzy	 Rzecząpospolitą	 a	Rosją,	 było	 bar-

dzo	ważnym	wydarzeniem	podkreślającym	wagę	idei	

obrony	 Konstytucji	 3	 maja	 i	niepodległości,	 a	także	

mobilizowało	ludność	Polski	i	Litwy	do	wysiłku	zbroj-

nego.	 Powstanie	 pod	wodzą	 Jana	 Kilińskiego	 i	pre-

zydenta	miasta	Ignacego	Wyssogoty-Zakrzewskiego	

wybuchło	w	Warszawie,	a	pod	wodzą	Jakuba	Jasiń-

skiego	w	Wilnie.	

	 7	maja	1794	roku	Tadeusz	Kościuszko	w	obozie	

wojskowym	w	Połańcu	wydał	Uniwersał	połaniecki,	

drugi	pod	względem	rangi,	po	Konstytucji	3	maja,	akt	

prawny	 Rzeczypospolitej	 końca	 XVIII	 wieku.	 Zno-

sił	 on	 poddaństwo	 osobiste	 chłopów	 i	ograniczał	

pańszczyznę,	wprowadzał	 też	 urząd	dozorcy	 do	 re-

prezentowania	 interesów	 chłopskich.	 Ograniczenie	

pańszczyzny	było	politycznym	gestem	wobec	ludno-
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ści	chłopskiej	w	obliczu	powstania	i	wojny	pomiędzy	

Rzecząpospolitą	i	Rosją.	Ludność	chłopska	stanowiła	

trzon	 armii	 kościuszkowskiej.	 Wsparcie	 chłopstwa	

i	mieszczan	było	zasadniczą	kwestią	dla	ewentualne-

go	powodzenia	insurekcji	kościuszkowskiej.	W	War-

szawie	z	końcem	czerwca	1794	roku	mieszczaństwo	

opowiedziało	się	przeciwko	konfederatom	targowic-

kim	 i	w	serii	 samosądów	 stracono	osoby	 uznane	 za	

zdrajców	 Rzeczypospolitej.	 Wraz	 z	włączeniem	 się	

Prus	 w	interwencję	 przeciwko	 insurekcji	 kościusz-

kowskiej	 sytuacja	 militarna	 stawała	 się	 coraz	 bar-

dziej	 dramatyczna.	 10	 października	 1794	 roku	 Ko-

ściuszko	 został	 ranny	 w	bitwie	 pod	 Maciejowicami	

i	uwięziony	 przez	wojsko	 rosyjskie.	 Ostatecznie	 24	

października	 1795	 roku	 dokonał	 się	 trzeci	 rozbiór	 

Rzeczypospolitej.

	 Tadeusz	 Kościuszko	 przebywał	 w	rosyjskiej	

niewoli	 w	twierdzy	 w	Petersburgu	 do	 1796	 roku.	 

Od	 1798	 roku	 mieszkał	 pod	 Paryżem.	 Choć	 brał	

udział	 w	tworzeniu	 Legionów	 Polskich,	 prze-

ciwstawiał	 się	 idei	 powiązania	 sprawy	 polskiej	

z	działalnością	 Napoleona	 I	Bonaparte.	 Przeby-

wał	 w	Wiedniu	 podczas	 Kongresu	 Wiedeńskiego.	 

Car	 Aleksander	 I	zabiegał	 o	jego	 poparcie	 dla	 idei	

utworzenia	 Królestwa	 Polskiego	 (Kongresowego),	

czego	jednak	od	niego	nie	uzyskał.	Tadeusz	Kościusz-

ko	zmarł	w	Szwajcarii	w	1817	roku.

	 W	1818	 roku	 został	 pochowany	 w	Katedrze	

Wawelskiej,	 a	jego	 serce	 umieszczono	 w	urnie	 

na	Zamku	Królewskim	w	Warszawie.	W	latach	dwu-

dziestych	 XIX	 wieku	 społeczność	 Wolnego	 Miasta	

Krakowa	podjęła	decyzję	o	budowie	Kopca	Kościusz-

ki,	wzorowanego	na	 istniejących	w	mieście	kopcach	

Wandy	 i	Kraka.	W	1861	 roku	 rocznica	 śmierci	 Ko-

ściuszki	 stała	 się	 okazją	 do	 organizowania	 patrio-

tycznych	 demonstracji	 –	 czarnych	 procesji,	 których	

uczestnicy	 przyczynili	 się	 później	 do	 wybuchu	 po-

wstania	styczniowego.	Ten	wybitny	patriota	jest	jed-

nym	z	najważniejszych	bohaterów	narodowych	Pol-

ski	oraz	Stanów	Zjednoczonych.	

	 Jego	 pomniki	 można	 spotkać	 w	wielu	 amery-

kańskich	miastach,	na	polu	bitwy	pod	Saratogą	oraz	

przed	 uczelnią	wojskową	West	 Point.	W	domu	Ko-

ściuszki	w	Filadelfii	znajduje	się	muzeum	jego	imienia.	 

•	 Order	Orła	Białego	w	sierpniu	1792	r.

•	 Virtuti	Militari	w	1792	r.

• Order	Cyncynata	5	maja	1784	roku	z	rąk	Wa-

szyngtona	w	Filadelfii

•	 wieniec	laurowy

•	 wieniec	dębowy

• Na	 banknotach	 o	wartości	 1000	 zł,	 100	 zł	

oraz	20	marek	polskich

•	 Na	 międzywojennym	 banknocie	 100-złoto-

wym	Narodowego	Banku	Polskiego

•	 Na	 monecie	 10-złotowej	 wyemitowanej	

przez	 Narodowy	 Bank	 Polski	 w	1969	 roku	

w	PRL

•	 Imię	 bohatera	 sławi,	 odkryta	 przez	 Pawła	

Edmunda	 Strzeleckiego,	 Góra	 Kościuszki.	

Ten	 najwyższy	 szczyt	 Australii	 znajduje	 się	

w	Parku	Narodowym	Kościuszki	(Kosciuszko	

National	Park).

•	 Hrabstwo	Kościuszki	w	stanie	Indiana.

•	 Kosciusko	–	miasto	w	stanie	Missisipi.

•	 Mosty	 Kościuszki	 –	 dwa	 główne	 mosty	

w	Nowym	Jorku.

•	 Wyspa	Kościuszki	na	Alasce.

•	 Na	Wawelu	stoi	pomnik	Tadeusza	Kościuszki	

na	koniu.

• Pomnik	Tadeusza	Kościuszki	w	Łodzi	na	placu	

Wolności,	zbudowany	w	latach	1927-1930.

•	 W	Chicago	 pomnik	 Kościuszki	 stoi	 na	 pre-

stiżowej	promenadzie	widokowej	„Solidarity	

Otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień:

Wizerunek Kościuszki pojawił się na 
wielu numizmatach:

Nazwy geograficzne:
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szczyźnie, 
miejsce  

urodzenia 
Kościuszki 

(ilustr. z: H. 
Jaroszyńska,  

Tadeusz  
Kościuszko, 

Warszawa 
1917, s. 3)

Drive”,	w	centrum	miasta,	 nad	 jeziorem	Mi-

chigan.	W	rocznicę	Konstytucji	3	maja	orga-

nizacje	 polonijne	 składają	 pod	 nim	 wieńce	

i	kwiaty.

•	 Pomnik	 Tadeusza	 Kościuszki	 w	Waszyngto-

nie,	 wzniesiony	 w	1910	 roku	 według	 pro-

jektu	Antoniego	Popiela,	 który	ufundowany	

został	przez	amerykańską	Polonię	–	Komitet	

Narodowy	 Polski,	 ustawiony	 został	 w	par-

ku	Lafayette.	Jego	kopia	 znajduje	 się	na	osi	

Ogrodu	Saskiego	w	Warszawie.

•	 Pomnik	na	polu	bitwy	pod	Saratogą.

•	 Pomnik	w	Detroit.

•	 Posąg	 oraz	 tablica	 pamiątkowa	w	Akademii	

Wojskowej	 Stanów	 Zjednoczonych	 West	

Point	Filadelfii,	którą	wybudował	Kościuszko	

w	czasie	 amerykańskiej	 wojny	 o	niepodle-

głość.
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AGENTKA 
KRYSTYNA SKARBEK
Mówi się o niej, że była najlepszą agentką  
II wojny światowej, ulubionym szpiegiem Churchilla,  
a brytyjski minister pisał, że z dynamitem potrafiła zrobić 
wszystko, poza zjedzeniem go

AGATA SZESKA

	 Krystyna	 Skarbek	 –	 umiała	 zabijać	 nożem,	 liną	
i	gołymi	 rękami.	 Kochała	 przygody	 i	adrenalinę,	 ale	
nade	wszystko	kochała	Polskę.	Dla	odzyskania	wol-
ności	ojczyzny	wielokrotnie	narażała	życie.	
	 Urodziła	 się	1	maja	1908	 roku	w	Trzepnicy.	Jej	

ojcem	był	zubożały	arystokrata	wyznania	rzymskoka-
tolickiego,	matka	natomiast	wywodziła	się	z	rodziny	
bardzo	bogatych	żydowskich	bankierów.
	 Otoczona	 miłością	 dorastała	 w	cieplarnianych	
warunkach,	ale	od	dzieciństwa	była	duchem	niepo-
kornym	i	niespokojnym.	Rodzice	wysłali	ją	do	szkoły	
katolickiej,	 skąd	 została	 wyrzucona	 za	 to,	 że	 pod-
czas	mszy	podpaliła	księdza.	Motywem	jej	działania	
była	chęć	wystawienia	na	próbę	wiary	duchownego.	
15-letnia	Krystyna	ciekawa	była,	czy	duchowny	do-
kończy	modlitwy,	czy	będzie	ratował	swoje	życie.
	 Żydowskie	korzenie	matki	powodowały,	że	war-
szawska	arystokracja	nie	w	pełni	akceptowała	Krysty-
nę,	dopiero	małżeństwo	z	dyplomatą	na	trwałe	umoc-
niło	jej	pozycję	pośród	ówczesnych	elit.	Obracała	się	
wśród	dziennikarzy,	dyplomatów	 i	tajnych	agentów,	
robiąc	 zawsze	 na	wszystkich	 piorunujące	wrażenie.	 
Ta	 brunetka	 o	ciemnych	 oczach	 magnetyzowała	
mężczyzn	 niezwykłą	 urodą.	 W	1930	 roku	 doszła	
do	 finału	 w	konkursie	 Miss	 Polonia.	 Była	 świet-
ną	 narciarką	 i	jeszcze	 przed	 wybuchem	 wojny	 dla 
zabawy	przemycała	papierosy	przez	czechosłowacką 
granicę.
	 Wiadomość	 o	wybuchu	 II	 wojny	 światowej	
dotarła	 do	 niej,	 kiedy	 wraz	 z	mężem	 podróżowała	
po	Afryce.	Wstrząsnęło	nią	 to	 tak	bardzo,	 że	udała	
się	 niezwłocznie	 do	 tajnego	 wywiadu	 wojskowe-
go	w	Wielkiej	Brytanii,	aby	przyłączyć	się	do	wojny	
z	Niemcami.	Nie	było	to	wówczas	takie	proste,	gdyż	
była	 cudzoziemką,	 kobietą	 i	półżydówką.	 Jednak	
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dzięki	 swojemu	 uporowi,	 inteligencji	 i	urokowi	 za-
wsze	osiągała	cele.	I	tym	razem	zaliczyła	z	wyróżnie-
niem	wszelkie	egzaminy	i	została	zatrudniona	w	bry-
tyjskim	wywiadzie	wojskowym	i	SOE.
	 Pierwsza	 jej	misja	 polegała	 na	 przemycaniu	 do	
Polski	brytyjskiej	propagandy	oraz	na	skontaktowa-
niu	się	z	polskim	ruchem	oporu.	W	tym	celu	musiała	
przedostać	się	zimą	przez	góry,	co	nie	stanowiło	dla	
niej	 większego	 problemu.	 Jeździła	 po	 całej	 Polsce,	
przewoziła	mikrofilmy	i	dokumenty	o	ruchach	wojsk	
niemieckich.	 To	 właśnie	 dzięki	 Krystynie	 Skarbek	
Churchill	 dowiedział	 się	 o	planowanym	 ataku	 Nie-
miec	na	Rosję	i	plan	Barbarossa	przestał	być	tajemnicą.
	 Współpracując	z	Andrzejem	Kowerskim,	Skarbek	
pomagała	 wydobywać	 żołnierzy	 z	obozów	 interno-
wania	 i	przerzucała	 ich	 do	 baz	 alianckich.	 Prawdo-
podobnie	 dzięki	 tej	 dzielnej	 kobiecie	 zostało	 urato-
wanych	około	5	tys.	żołnierzy,	w	tym	wielu	pilotów,	
którzy	później	brali	udział	w	działaniach	wojennych.	
	 Potrafiła	 zakpić	 z Gestapo,	 ponieważ	 umiała	
być	wspaniałą	aktorką.	Nigdy	nie	traciła	zimnej	krwi,	
dzięki	 czemu	 wielokrotnie	 wyprowadzała	 wroga	
w	pole.	Kiedy	wraz	z	Włodzimierzem	Ledóchowskim	
zostali	złapani	na	granicy,	mężczyzna	zamierzał	zażyć	
ukryty	cyjanek.	Skarbek	jednak	miała	inny	plan	–	wy-
dobyła	 spod	 płaszcza	 szklany	 naszyjnik	 i	krzyknęła	
„moje	diamenty”,	wtedy	jeden	z	żołnierzy	szarpnął	za	
naszyjnik	 i	paciorki	 rozsypały	się.	Chciwi	pogranicz-
nicy	 zaczęli	 zbierać	 „diamenty”,	 a	Krystyna	 rzuciła	
hasło	do	ucieczki.
	 Kolejny	 raz	 uratowała	 siebie	 i	swojego	 partne-
ra	od	tortur	 i	niechybnej	śmierci,	kiedy	przebywając	
w	Budapeszcie,	zostali	aresztowani	i	przewiezieni	do	
siedziby	Gestapo.	Wiedzieli,	że	czeka	ich	okrutny	los.	
Krystyna	 znowu	 opracowała	 plan	 –	 udawała	 chorą	
i	bardzo	 kaszlała.	 Podczas	 ataku	 kaszlu	 ugryzła	 się	
w	język	 i	plunęła	krwią	w	twarz	przesłuchującego	ją	
oficera,	mówiąc,	że	ma	gruźlicę.	Wiedziała,	że	Niem-
cy	panicznie	boją	się	tej	choroby	i	że	zdjęcie	rentge-
nowskie	wykaże	cień	na	jej	płucach,	co	było	skutkiem	
pracy	w	fabryce.	Stało	się	tak,	jak	przewidywała.	Ona	
i	jej	partner	Andrzej	Kowerski	zostali	zwolnieni,	choć	
ciągle	byli	bacznie	obserwowani.	Musieli	uciekać	na	
Bliski	Wschód,	 a	potem	do	Egiptu.	To	właśnie	 tutaj	
dotarły	do	niej	niesłuszne	oskarżenia,	że	jest	podwój-
nym	agentem.	Na	ponad	rok	odsunięto	ją	od	działań	
operacyjnych.	Wiodła	 wtedy	 nudne	 życie,	 bywając	
na	 przyjęciach,	 pływając	 w	hotelowych	 basenach,	

opalając	się	i	romansując,	ale	taki	styl	życia	zupełnie	
jej	nie	odpowiadał,	dlatego	zrobiła	wszystko,	by	przy-
wrócono	 ją	 do	 działań	 operacyjnych.	W	1943	 roku	
przeszła	szkolenie	spadochronowe	i	została	zrzucona	
z	radiostacją	i	bronią	na	płaskowyżu	Vercors	w	połu-
dniowo-wschodniej	Francji.	Zaraz	po	skoku	zakopała	
spadochron	i	skontaktowała	się	z	francuskim	ruchem	
oporu.	Mówiła	później,	że	mogłaby	skakać	ze	spado-
chronem	codziennie,	gdyby	to	pomogło	aliantom	wy-
grać	wojnę.	Gestapo	uznało	ją	za	szczególnie	niebez-
piecznego	szpiega	i	wyznaczyło	ogromną	nagrodę	za	
jej	głowę.	Nie	zniechęciło	jej	to	do	dalszych	brawu-
rowych	działań.	Brała	udział	w	wysadzeniu	mostu	na	
południu	Francji.	Jej	determinacja	i	płomienna	prze-
mowa	doprowadziły	do	dezercji	około	dwóch	tysięcy	
Polaków	siłą	wcielonych	do	Wermachtu,	którzy	przy-
łączyli	się	do	sił	alianckich.
	 Na	wieść	o	wybuchu	Powstania	Warszawskiego	
w	1944	roku	Krystyna	Skarbek	natychmiast	zwróciła	
się	z	prośbą	do	dowództwa	brytyjskiego	o	pozwole-
nie	na	wyjazd	do	Warszawy.	Chciała	walczyć	z	oku-
pantem,	ale	nie	dostała	zgody.	Po	zakończeniu	wojny	
została	zdemobilizowana	i	otrzymała	odprawę	w	wy-
sokości	100	funtów,	podczas	gdy	jej	roczne	zarobki	
wynosiły	 dotychczas	3000	 funtów.	Tak	Brytyjczycy	
„podziękowali”	jej	za	oddanie	i	podejmowane	ryzyko.	
Średni	czas	życia	agenta	wynosił	6	tygodni,	ona	prze-
żyła	wojnę,	ale	musiała	zmierzyć	się	z	nową	rzeczy-
wistością.
	 Aby	się	utrzymać,	 imała	się	różnych	zajęć.	Była	
pokojówką,	pływała	na	statkach.	Po	wojnie	poznała	
komandora	 Królewskiej	 Marynarki	 Wojennej	 Jana	
Fleminga,	poczatkującego	pisarza.	Nawiązał	się	mię-
dzy	nimi	burzliwy	romans,	a	Fleming,	zainspirowany	
wojennymi	losami	Krystyny,	stworzył	postać	dziew-
czyny	 Bonda.	 W	głośnej	 książce	 „Casino	 Royale”	
stworzył	 postać	Vesper	 Lynd,	 do	 złudzenia	 przypo-
minającą	Skarbek.	Książkowa	bohaterka	przyszła	na	
świat	podczas	burzliwej	nocy,	podobnie	 jak	Krysty-
na,	którą	ojciec	nazywał	Vesperale,	czyli	 ‘wieczorna	
gwiazdeczka’.
	 Zmarła	tragicznie	15	maja	1952	roku	w	londyń-
skim	 hotelu	 Shelbore,	 gdzie	 została	 pchnięta	 no-
żem	 przez	 zakochanego	w	niej	 mężczyznę,	 którego	
oświadczyny	wcześniej	odrzuciła.	Krystyna	Skarbek-
-Giżycka	została	pochowana	na	cmentarzu	St.	Mary	
w	Kensal	Green	w	Londynie.

W





32

MIEJSCE NA MIŁOŚĆ
Babcia i dziadek 

w życiu i literaturze

	 W	związku	z	postępującą	modą	na	odmładzanie	
się	we	wszystkich	sferach	naszego	życia	(bo	poza	cia-
łem	odmładzamy	język,	szafę	z	ciuchami,	poglądy	czy	
choćby	związki)	pojawia	się	zasadnicze	pytanie,	czy	
starość,	nazywana	dzisiejszym	językiem	poprawności	
„dojrzałością”,	 całkowicie	 straciła	 na	 atrakcyjności?	
Czy	 już	niczego	nie	można	z	niej	wziąć	dla	udosko-
nalenia	 współczesnej	 epoki?	 Tak	 postawione	 pyta-
nie	 skłania	do	kolejnego,	dedykowanego	marzącym	
o	wiecznej	młodości	fanatykom	postępu:	A	co	z	bab-
cią	 i	dziadkiem?...	 Czy	 te,	 łączące	 się	 z	najbliższymi	
relacjami	rodzinnymi,	określenia	zaczynają	się	źle	ko-
jarzyć,	przywołując	na	myśl	bezradność,	fizyczną	sła-
bość,	spowolnienie,	niesprawność	intelektualną?	Ist-
nieje	też	niebezpieczeństwo,	że	wszystkie	złaknione	
nowoczesności	babcie	 i	pragnący	pozostać	na	topie	
dziadkowie	będą	na	siłę	próbować	przedłużyć	okres	
swej	fizycznej	 atrakcyjności	 i	zaczną	udawać	kogoś,	
kim	 nie	 są,	 choćby	 po	 to,	 by	 nie	 stracić	 w	oczach	
wnuków	lub	własnych	dzieci.		
	 Czy	nie	obawiamy	się	zatem,	że	w	codziennej	go-
nitwie	zagubimy	gdzieś	najpiękniejsze	rodzinne	role,	
dotąd	 nadające	 sens	 wielopokoleniowej	 strukturze	
familijnej?	 Że	 ludzie,	 którzy	 do	 niedawna	 stali	 na	
straży	mądrości	naszych	dzieci,	nagle	zwariują	i	pój-
dą	 jeździć	 na	 rolkach,	 będą	 siedzieć	 nocami	 przed	
komputerem	 lub	 robić	 hałaśliwe	 domówki,	 zamiast	
wzbogacać	 swym	 doświadczeniem	 spragnione	 ich	
towarzystwa	wnuki?
	 Wiem,	wiem!	Zaraz	znajdą	się	mędrkowie	prze-
konani,	 że	 to	 świetny	 układ:	 babcia-równiacha 

i	dziadek-kumpel…	 Problem	w	tym,	 że	 może	 wnuki	
nie	chcą	„równiachy”	 i	„kumpla”.	Chcą	babci	 i	dziad-
ka.	 Ich	ciepła,	miłości,	wyrozumiałości,	których	czę-
sto	 nie	 otrzymują	 od	 rodziców,	 a	najbardziej	 uwagi	
i	czasu,	czego	współcześni	rodzice	już	w	ogóle	swym	
dzieciom	nie	mogą	zaoferować.
	 Tak	 chętnie	 narzekamy	 na	 brak	 autorytetów,	
a	przecież	sami	je	usuwamy	z	życiowej	drogi	naszych	
dzieci,	 pragnąc,	 by	 okres	 dojrzałości	 naszych	 rodzi-
ców	przeobraził	się	w	ich	drugą	młodość.	Nie	twier-
dzę	oczywiście,	że	autorytetem	muszą	być	zgrzybiali	
staruszkowie	 i	nobliwi	 nestorzy,	 ale	 zauważmy,	 że	 
na	 ten	 zaszczyt	 składa	 się	praca	całego	życia,	 a	nie	
przejściowa	 moda	 budująca	 nietrwałe	 pomniki	
pseudobohaterom.
	 Na	szczęście	właśnie	 literatura,	zwłaszcza	pisa-
na	z	myślą	o	dzieciach	i	młodzieży,	upodobała	sobie	
staruszków.	Niemal	wszyscy	są	w	niej	przedstawiani	
jako	 bohaterowie	 ponadczasowi	 i	wyjątkowe	 oso-
bowości.	 Śmiem	 twierdzić,	 że	 bez	 babci	 i	dziadka	
nie	byłoby	prawdziwej	dziecięcej	 literatury,	a	już	na	
pewno	 tak	 wrażliwie	 i	pięknie	 rejestrującej	 jedną	
z	najważniejszych	 relacji	 rodzinnych,	 jakie	 nam	 się	
w	życiu	trafiają.
	 Zauważmy,	 że	 choćby	 niedowidzący	 dziadek	
Anny	i	Britty	(„Dzieci	z	Bullerbyn”,	A.	Lindgren),	ska-
zany	na	 swój	 fotel	 i	pozornie	wyłączony	 z	towarzy-
skiego	życia	wsi,	 jest	 jedną	z	najbardziej	aktywnych	
w	opowieści	 postaci.	 I	to	 on	 dyryguje	 dziecięcym	
światem,	 stając	 się	 „dziadziusiem”	 dla	 wszystkich	
bullerbyńskich	 dzieciaków,	 również	 tych,	 które	 nie	

Nasza współczesność, co nietrudno zauważyć, poszła ze starością na woj-
nę. Jak każda wojna i ta nie jest sprawiedliwa, bo jej ofiary się mno-
żą i mnożyć będą, niezależnie od postępów technicznych, medycznych 
i wszelkich wynalazków. Jesteśmy, niestety, skazani, choć może coraz 
później, na poddanie się wyrokom lat i na zaakceptowanie spustoszeń, 
jakich na naszych duszach i ciałach dokonuje czas. To, że ze starością 
ostatecznie nikt nie wygra, jest marnym pocieszeniemB
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są	 jego	 rodzonymi	 wnukami.	 Nikt	 tak	 pięknie	 nie	
opowiada	 i	z	taką	 uwaga	 nie	 słucha	 swych	 małych	
towarzyszy.	A	co	równie	ważne	‒	nikt	nie	miewa	tak	
znakomitych	 pomysłów,	 idealnie	 nadających	 się	 do	
organizowania	 podwórkowych	 zabaw.	 A	że	 starszy	
pan	 niedowidzi	 i	gorzej	 słyszy?	 Żaden	 to	 problem.	
Widać	 wystarczająco	 dobrze	 poznał	 życie,	 by	 do-
strzec	i	usłyszeć	sercem	to,	co	dla	dzieci	ważne	i	mą-
dre.
	 Jeszcze	popularniejsze	 są	 literackie	babcie.	Kto	
z	nas	 nie	 zna	 babci	 na	 jabłoni	 („Babcia	 na	 jabłoni”,	
Mira	Lobe)?	Tej	energetycznej	staruszki,	która	pew-
nego	dnia	pojawia	 się	w	świecie	Andiego	 i	całkowi-
cie	 odmienia	 jego	 dzieciństwo?	Andi	 to	wyjątkowy	
szczęściarz.	Nie	dość,	że	dzięki	swej	wyobraźni	spę-
dza	 wspaniałe	 chwile	 z	elegancką,	 znaną	 tylko	 ze	
zdjęcia	 babcią,	 pełną	 temperamentu	 towarzyszką	
chłopca,	 to	 wkrótce	 poznaje	 kolejną	 starszą	 panią.	
Zupełnie	inną.	Tak	realną,	jak	realne	bywają	ziemskie	
babcie.	Okazuje	 się,	 że	 aby	 zostać	 babcią	Andiego,	
wcale	nie	trzeba	wielkich	szaleństw	czy	więzów	krwi.	
Równie	dobre	są	stare	sprawdzone	sposoby:	smako-
wite	ciastko	upieczone	czułą	ręką	i	szczera	miłość.	
	 Temat	„przyszywanego”	dziadka	lub	babci	i	jego	
popularność	 najlepiej	 świadczy	 o	ogromnym	 zapo-
trzebowaniu	na	dziecięcą	przyjaźń	z	pokoleniem	ludzi	
starszych.	Bo	nawzajem	uczyć	 się	 siebie,	 odkrywać	
wzajemne	tajemnice,	znajdować	wspólne	miejsca	na	
mapie	przeżyć,	 to	podróż	wyjątkowa.	Dla	dziadków	
‒	w	przeszłość,	 dla	wnuków	‒	w	przeszłość	 i		 przy-
szłość.	Dla	jednych	i	drugich	‒	do	krainy	osobistych	
wspomnień,	 pragnień	 i	oczekiwań.	 Taką	 opowieść	
proponuje	Renata	Piątkowska	(„Dziadek	na	huśtaw-
ce”),	 ofiarowując	 czytelnikowi	 pana	 Teofila,	 który	
mógłby	w	rubryce	„zawód”	napisać:	idealny	dziadek.	
	 Tych	„przyszywanych”	dziadków,	niejako	adopto-
wanych	przez	małych	bohaterów,	nie	brakuje	w	żad-
nej	literaturze	świata.	Ulf	Stark	(„Czy	umiesz	gwizdać,	
Joanno”?)	wysyła	Bertla	i	jego	kolegę	Ulfa	na	poszu-
kiwanie	 rodzinnego	 seniora	 do	 domu	 starców.	 Bo	
gdzie,	 jeśli	nie	tam	można	trafić	na	właściwą	osobę,	
niezbędną	 do	wykonywania	 tak	ważnych	 zadań?	To	
historia	szczególna,	pokazująca,	jak	wzajemnie	siebie	
potrzebujemy.	Życie	staruszka	w	szelkach	nabrało	in-
nego	wymiaru	i	sensu	od	chwili,	gdy	po	raz	pierwszy	
spojrzał	 na	 chłopców.	Ale	 nie	 tylko	 samotny	 dotąd	

Nils	 otrzymuje	 prezent.	 Kiedy	w	grę	wchodzi	 praw-
dziwa	zażyłość,	wszyscy	wygrywają	los	na	loterii.
	 Bywa,	 że	 to	 dziadkowie	 pragną	wnuków.	Prze-
piękna	 i	wzruszająca	 jest	historia	Uri	Orley	 („Babcia	
robi	na	drutach”)	o	starszej	pani,	której	jedynym	ba-
gażem	są	druty	 i	wełna.	Pojawia	 się	w	obcym	miej-
scu.	 Nie	 znajduje	 jednak	 gościnnego	 domu,	 gdzie	
mogłaby	 spędzić	 noc.	 Zostaje	 więc	 na	 plaży	 i	po-
stanawia	 stworzyć	 własny	 świat.	 Wyczarowuje	 go	
z	wełny,	dziergając	wszystko,	co	potrzebne	do	rozpo-
częcia	nowego	życia.	A	gdy	kończy	pracę	nad	budo-
wą	wymarzonego	domu,	pojawiają	się	w	nim	włócz-
kowe	dzieci:	wnuczka	i	wnuk.	To	przepiękny	przekaz	
uczulający	nas	na	brak	tolerancji,	kierowany	nie	tylko	
do	dzieci,	ale	może	przede	wszystkim	do	dorosłych,	
którzy	przeoczyli	samotność	i	starość	kogoś,	kto	jest	
blisko.
	 Literatura	 tworzy	 babcie	 i	dziadków	 na	 miarę	
oczekiwań	ich	papierowych	wnuków.	Spotkamy	więc	
cały	korowód	barwnych	staruszków,	od	tych	dostoj-
nych,	 świadomych	 swej	 niedołężności,	 lecz	 pogod-
nych	i	kochających	‒	po	pełnych	pomysłowości	ludzi,	
potrafiących	dotrzymać	wnukom	kroku	i	wciąż	ich	za-
dziwiać	aktywnością	czy	szalonymi	działaniami.	Jed-
nych	i	drugich	łączy	temat,	który	pojawia	się	oficjal-
nie	 lub	 jest	 rozważany	 półszeptem	 na	marginesach	
snutych	historii.	Śmierć.	Bo	też	jedną	z	ról	przynależ-
nych	 seniorom	 jest	 przeprowadzanie	 najmłodszych	
przez	 drogę	 zwątpień	 i	niepewności	 związanych	 ze	
sprawami	ostatecznymi.	No	cóż…	Prawda	 jest	 taka,	
że	 na	 odchodzeniu,	 powolnym,	 ale	 nieuniknionym	
znikaniu,	babcie	i	dziadkowie	znają	się	najlepiej.
	 W	realnym	 życiu	 relacje	 międzypokoleniowe	
bywają	bardziej	skomplikowane.	I	nie	chodzi	o	to,	by	
tęsknić	za	dziaduniem	tkwiącym	w	starym	fotelu	czy	
ubolewać	nad	siwiutkimi	włosami	babci.	Ani	o	to,	że	
nie	wszyscy	współcześni	dziadkowie	czują	potrzebę	
ścigania	się	z	nieubłaganym	czasem,	rezygnując	z	po-
kusy	uprawiania	kultu	drugiej	młodości.	Chodzi	tylko	
o	to,	by	babć	i	dziadków	nie	przeoczyć.	By	im	pozwo-
lić	na	uczestnictwo	w	rodzinności.	A	kiedy	tego	pra-
gną,	zaprosić	ich	do	dziecięcego	pokoju,	potem	cicho	
zamknąć	drzwi	i	zostawić	tym	najmłodszym	i	najstar-
szym	miejsce	na	miłość…

Basia Kosmowska (babcia Hani)

L

TEMAT NUMERU



34

Wisła − rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stule-
ci − zanim  jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii − ona już 
toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swe źródła 
aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia się i umie-
rania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, 
co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, aże-
by utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem 
i wspólnym dziedzictwem. Wisła... 

Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987

2017 − ROKIEM RZEKI WISŁY

W	czerwcu	 ub.r.	 posłowie	 przyjęli	 uchwałę	 Sejmu,	
ustanawiającą	rok	2017	Rokiem	Rzeki	Wisły.	W	ten	
sposób	polscy	parlamentarzyści	po	raz	pierwszy	uho-
norowali	przepływającą	przez	 środek	naszego	kraju	
rzekę	–	podobnie	jak	dotychczas	honorowano	boha-
terów	narodowych	czy	doniosłe	dla	ojczyzny	wyda-
rzenia.
	 Dlaczego	Wisła	jest	aż	tak	ważna?	–	Jest	kwinte-
sencją	polskości,	jest	tego	warta,	bo	to	w	końcu	kró-
lowa	polskich	rzek,	a	jej	historia	to	po	prostu	historia	
Polski	–	mówi	Robert	Jankowski,	sekretarz	generalny	
Społecznego	Komitetu	Obchodów	Roku	Rzeki	Wisły,	
założyciel	i	prezes	Fundacji	Rok	Rzeki	Wisły.		

	 Zwykło	 się	mówić,	 że	Wisła	 dzieli	 nasz	 kraj	 na	
dwie	 części.	 Pozornie,	 bo	 tylko	 z	geograficznego	
punktu	widzenia.	Rodzi	się	wysoko	w	górach,	na	sto-
ku	Baraniej	Góry	w	Beskidzie	Śląskim,	a	kończy	swój	
bieg	–	po	długiej,	ponad	tysiąckilometrowej	wędrów-
ce	–	w	Zatoce	Gdańskiej.	Kiedy	jednak	popatrzymy	na	
dzieje	ziem	polskich,	to	okazuje	się,	że	Wisła	zawsze	
łączyła.	Ludzie	czerpali	z	jej	bogactwa	korzyści	gospo-
darcze,	artyści	natchnienie.	Na	Wisłę	trzeba	spojrzeć	
przez	 pryzmat	 natury,	 historii,	 kultury	 i	społeczeń-
stwa.	Przynajmniej	taka	była	intencja	Sejmu	RP.
	 Inicjatywa	 „2017	 –	 Rokiem	 Rzeki	 Wisły”,	 po-
czątkowo	oddolna	 idea	kilkunastu	ekologów,	którzy	
nad	Wisłą	spędzali	dużo	czasu,	obecnie	ma	charakter	
ogólnopolski.	 Chyba	 pierwszy	 raz	 niemal	wszystkie	
samorządy	 gmin	 położonych	 nad	Wisłą,	 od	 źródła	 

do	 ujścia	 rzeki,	 połączyły	 się,	 aby	 upamiętnić	waż-
ne	wydarzenie	–	550	 rocznicę	pierwszego	wolnego	
spływu	na	Wiśle.	W	1467	roku,	w	wyniku	drugiego	
pokoju	 toruńskiego,	 Polska	 odzyskała	 panowanie	
nad	 całym	 biegiem	 żeglownej	 rzeki.	 Rozpoczął	 się	
wtedy	ponad	300-letni	„złoty	okres”	żeglugi	wiślanej.	
Wisła	była	najważniejszą	rzeką	świata.	Nie	Ren,	nie	
Dunaj	ani	Orinoko	czy	Nil…

Jan	Długosz	(1415-1480),	wybitny		historyk	i	dyplo-
mata,	nazywa	Wisłę	„najsłynniejszą	wśród	Polaków”.	
Doceniając	jej	znaczenie	gospodarcze,	pisał:	

 

	 Funkcja	 transportowa	Wisły	 nabrała	 znaczenia	
zwłaszcza	 w	wiekach	 XVI	 i	XVII.	 	 Przewożono	 nią	
zboże	do	nieomal	całej	Europy	Zachodniej.	W	pierw-
szej	połowie	XVII	wieku	rozmiary	przewozów	i	han-
dlu	 wiślanego	 były	 tak	 duże,	 że	 uznawano	 ją	 za	
najważniejszą	 gospodarczo	 rzekę	 Europy.	 Ta	 dobra	
koniunktura	 przypadła	 na	 okres,	 kiedy	 zachodnia	
część	Europy	 zmagała	 się	 z	wojną	 trzydziestoletnią.	
Największe	morskie	 imperia	 Europy	 (Anglia,	Holan-
dia,	 Portugalia,	 Hiszpania)	 bazowały	 na	 produktach	

z  ziem  polskich  dostarcza  ona  Oce-
anowi  swym  prądem  drewna  dębo-
wego i cisowego, potasu jesionowego, 
tkanin, smoły, i terpentyny, wosku, su-
rowego  miodu,  ołowiu,  żelaza,  zboża 
i wszystkich  innych  rzeczy,  o których 
głośno  w portach  angielskich  i fla-
mandzkich.

Nasza polska sprawa

Rzeka łączyła Polaków

Jak to z Wisłą było...
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sprowadzanych	 z	ziem	 nadwiślańskich.	Na	 przykład	
Ren	 taką	 samą	 ilość	 ładunków	 przewożonych	 osią-
gnął	 dopiero	 dwieście	 lat	 później.	 Czwarta	 część	
obrotów	giełdy	amsterdamskiej	pochodziła	z	handlu	
z	Gdańskiem.
	 Rozwój	 transportu	 kolejowego	 w	drugiej	 poło-
wie	XIX	wieku	 ograniczył	 zainteresowanie	 komuni-
kacją	wodną.	Tym	bardziej	że	zimą	Wisła	zamierała.	
Niektóre	 prognozy	 z	początku	 XX	wieku	 przewidy-
wały	jednak,	że	Wisła	stanie	się	drogą	wodną	o	klasie	
dróg	międzynarodowych.	Nastrój	 tamtych	 lat	wyra-
żają	fragmenty	wiersza	Władysława	Broniewskiego:	

  
Jeszcze	 przed	 II	 wojną	 światową	 miasta	 położone	
nad	 rzeką	 korzystały	 z	jej	 dobrodziejstw:	 pływa-
ły	 łodzie,	 statki,	 kursowała	 komunikacja	 rzeczna,	
handlowano	 na	 wodzie,	 działały	 przedsiębiorstwa,	
stocznie,	 pracowało	 co	 najmniej	 kilkadziesiąt	 mły-
nów	wodnych,	do	których	z	wszystkich	stron	ściągali	
ludzie	z	różnymi	interesami.	Wiele	tysięcy	osób	było	
zatrudnionych	nad	Wisłą:	 rybacy,	flisacy,	 piaskarze,	
młynarze,	szkutnicy,	stoczniowcy,	pracownicy	rzecz-
ni,	rzemieślnicy.	
	 Nad	Wisłą	 toczyło	 się	 też	przez	 całą	dobę	bo-
gate	 życie	 kulturalne	 i	towarzyskie.	 Wycieczki	 pa-
rostatkami	 na	 Młociny	 należały	 do	 dobrego	 tonu.	
Dłuższe	 rejsy	 oferowała	 Polska	 Żegluga	 Rzeczna	
„Vistula”.	Z	Warszawy	do	Gdańska	z	nurtem	rzeki	po-
dróż	trwała	37	godzin.	Z	powrotem	do	stolicy	–	pod	
prąd	–	nawet	49	godzin.	 „Każdy	nad	polskie	morze	
dojedzie	 tanio,	wygodnie	 i	przyjemnie	 statkiem	 sa-
lonowym”	–	tak	reklamowała	swoje	usługi	„Vistula”.	
Czas	podróży	umilały	 luksusowe,	 jak	na	owe	czasy,	
kabiny,	 restauracja	 i	kawiarnia,	 koncerty	 orkiestry,	
dancingi	 i...	 niezapomniane,	 nieskażone	 cywilizacją,	
sielskie,	wręcz	nadwiślańskie	pejzaże,	które	urzekły	
niejednego	artystę.
	 Nad	rzeką	odbywały	się	też	ważne	uroczystości	
rangi	państwowej,	powstawały	kluby	sportowe	i	tu-
rystyczne.	 Warszawskie	 Towarzystwo	 Wioślarskie	
zaczęło	swoją	działalność	już	w	1878	roku	–	istnieje	
do	dzisiaj.	Dzięki	wioślarzom	zorganizowano	w	1882	

roku	pierwsze	święto	wianków	w	Noc	Świętojańską.	
W	kolejnych	latach	te	imprezy	gromadziły	tłumy,	od-
bywały	 się	parady	łodzi	po	Wiśle,	 a	w	niebo	 leciały	
fajerwerki.	Wkrótce	potem	organizowania	wianków	
zakazały	carskie	władze	–	z	obawy	przed	zbyt	„pol-
skim”	charakterem	wydarzenia.

Powstanie	 warszawskie,	 potem	 komunizm	 –	Wisła	
ulegała	degradacji.	Spływały	do	niej	nie	tylko	wody	
dołowe	z	kopalń	śląskich,	ale	również	ścieki	przemy-
słowe	i	komunalne	zarówno	z	zakładów	położonych	
powyżej	Krakowa,	jak	i	z	samego	Krakowa	–	uznane-
go	za	rejon	klęski	ekologicznej.	Zasolenie	Wisły	było	
znacznie	 większe	 niż	 wód	 Bałtyku	 –	 od	 końca	 lat	
siedemdziesiątych	XX	wieku	przekraczało	ono	tysiąc	
miligramów	chlorków	w	litrze	wody.	Wśród	wędka-
rzy	krakowskich	krążył	dowcip,	iż	ilość	chlorków,	fe-
noli,	metali	ciężkich,	olejów	 i	innych	zanieczyszczeń	
w	wodzie	 jest	 tak	duża,	 że	karpi	 złowionych	w	kró-
lowej	 polskich	 rzek	 nie	 trzeba	 już	 przyprawiać	 do	
smażenia.
	 Nie	 lepiej	 działo	 się	 na	 warszawskim	 odcinku	
rzeki.	Do	2004	roku	stolica	wszystkie	swoje	nieczy-
stości	i	ścieki	zrzucała	bezpośrednio	do	Wisły.	Teraz	
mamy	 Oczyszczalnię	 Ścieków	 „Czajka”,	 dzięki	 któ-
rej	woda	stała	się	znacznie	czystsza.	Od	2009	roku	
„Czajka”	 jest	 systematycznie	 modernizowana	 i	roz-
budowywana.	 W	wyniku	 tych	 prac	 przepustowość	
oczyszczalni	została	zwiększona	prawie	dwukrotnie.	
To	samo	dzieje	się	we	wszystkich	miastach	powyżej	
Warszawy.
	 Wokulski,	bohater	„Lalki”	Bolesława	Prusa,	spa-
cerując	po	Warszawie,	marzył:	

	 Od	 jego	 rozmyślań	 upłynęło	 już	 trochę	 czasu,	
więc	bohater	literacki	mógłby	się	teraz	zdziwić	tym,	
co	by	zobaczył...	A	zobaczyłby	wiele	–	uporządkowa-
ny	lewobrzeżny	bulwar	Wisły	na	odcinku	Podzamcza,	
Multimedialny	 Park	 Fontann,	 zrewitalizowany	 Port	
Czerniakowski,	a	na	całym	lewym	brzegu	Wisły	szlak	
rowerowy	o	długości	ok.	40	km,	połączony	z	prome-
nadą	pieszą.

Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwa-
rami,  powstałaby  tam  najpiękniejsza 
część miasta: gmachy, sklepy, aleje… 

Piękna jesteś, rzeko Wisło, 
Widzę twe dno,
Sprzyjająca moim pomysłom, 
Moim snom […] Jestem księga
otwarta w przyszłość.
Twego to nurtu potęga,
Wisło.

Nadeszły smutne lata F
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Paradoksalnie	trzeba	przyznać,	że	po	socjalistycznej	

traumie	pozostał	nam	mimo	wszystko	skarb	–	spu-

ścizna	w	postaci	rzeki,	która	zachowała	walory	natu-

ralne,	co	w	Europie	jest	absolutną	rzadkością.

	 O	dzisiejszych	 planach	 wykorzystania	 urody	

i	wyjątkowego	 położenia	 królowej	 polskich	 rzek	

rozmawiano	 podczas	 „Wiślanego	 okrągłego	 stołu”,	

zorganizowanego	w	grudniu	 przez	 samorząd	woje-

wództwa	 mazowieckiego	 oraz	 Fundację	 Rok	 Rzeki	

Wisły.	 –	Nasze	 działania	 prowadzimy	w	trzech	 ob-

szarach	–	mówił	Robert	Jankowski.	–	Pierwszym	jest	

historia,	kultura	i	dziedzictwo	narodowe,	na	którym	

możemy	 się	opierać	 i	budować	współczesną	 tożsa-

mość.	Drugi	to	turystyka	i	rekreacja,	natomiast	trzeci	

obszar	tworzą	natura	i	ekologia,	czyli	to,	co	w	Wiśle	

jest	 obecnie	 najcenniejsze	 i	najbardziej	 doceniane	

w	całej	Europie.	

	 Aby	 turystyka	 kwitła	 nad	Wisłą	 i	mogła	 prze-

łożyć	 się	 na	 rozwój	 gospodarczy	 nadwiślańskich	

gmin	i	miasteczek,	rzeka	musi	być	drożna	na	tyle,	by	

umożliwić	poruszanie	się	żaglówek,	kajaków.	–	Do-

brze	byłoby	 stworzyć	flotę	 stateczków,	 które	będą	

mogły	 zabrać	 na	 pokład,	 powiedzmy,	 dwadzieścia	

osób	 i	dopłynąć	 do	 Modlina,	 Dęblina,	 Góry	 Kal-

warii,	 Wyszogrodu,	 Czerwińska,	 Płocka	 –	 mówił	

Przemysław	 Pasek	 z	Fundacji	 Ja	 Wisła.	 Potrzebna	

jest	 jednak	 odpowiednia	 infrastruktura,	miejsca	 do	

cumowania,	przystanie.	Uchwała	Sejmu	stwarza	sa-

morządowcom	 korzystne	warunki	 do	 ubiegania	 się	

o	środki	 unijne	 na	 tego	 typu	 inwestycje	 i	projekty.	

Dzięki	 inicjatywie	„2017	–	Rokiem	Rzeki	Wisły”	na	

liście	 najważniejszych	 projektów	 w	perspektywie	

2014-2020	znalazło	się	miejsce	m.in.	dla	Geoparku	

Małopolskiego	Przełomu	Wisły,	który	ma	się	ciągnąć	

od	 Zawichostu	 do	 Puław.	W	zadaniu	 bierze	 udział	

siedem	gmin.

 

Od	 Dęblina	 do	 Płocka	 rozciąga	 się	 wzdłuż	 Wisły	

trzydzieści	 tysięcy	 hektarów	obszaru	Natura	2000,	

stanowiących	 jeden	 z	głównych	 szlaków	 migracji	

około	dwustu	gatunków	ptaków	w	Europie.

	 Jest	 też	 teren	 zupełnie	 naturalny	 i	dziki	 –	 Re-

zerwat	Przyrody	Wyspy	Zawadowskie	na	wysokości	

Wilanowa,	 w	którym	 znajdują	 się	 kolonie	 lęgowe	

mew,	rybitwy	rzecznej	i	białoczelnej	oraz	sieweczek.	

Oba	gatunki	rybitw	są	związane	z	roztokowym	cha-

rakterem	środkowej	Wisły	–	z	piaszczystymi	wyspa-

mi,	 które	 licznie	występują	w	jej	 nurcie.	Takie	wła-

śnie	wyspy,	 całkowicie	 pozbawione	 roślinności	 lub	

skąpo	nią	porośnięte,	są	ulubionymi	miejscami	lęgów	

tych	ptaków.	Licznie	występuje	 tu	 jeszcze	 inny	ga-

tunek	zagrożony	wymarciem	w	krajach	Wspólnoty	–	 

zimorodek.	Ten	pięknie	ubarwiony	ptak	kopie	norki	

lęgowe	w	podmywanych	przez	nurt	rzeki	urwistych	 

brzegach	Wisły.

	 Rezerwat	Ławice	Kiełpińskie	mieści	się	na	gra-

nicy	 Białołęki	 i	Jabłonny,	 na	 północnych	 krańcach	

Warszawy.	To	teren	pełen	wysp	i	piaszczystych	łach,	

które	porastają	 topole	 i	wierzby,	 piaski	 pomału	 za-

rastają	 trawą.	 Buszują	 tu	 wydry	 i	bobry	 oraz	 duże	

zwierzęta	schodzące	z	lądu:	sarny	i	dziki.	Ale	przede	

wszystkim	jest	to	królestwo	ptaków.		

	 Dr	Przemysław	Nawrocki	mówi,	że	ostoja	„Doli-

na	Środkowej	Wisły”	została	utworzona	również	ze	

względu	na	licznie	występującego	tutaj,	zagrożonego	

wymarciem	w	skali	globalnej,	derkacza.	Ten	„pierw-

szy	skrzypak	na	łące”,	 jak	o	nim	pisał	Adam	Mickie-

wicz	w	„Panu	Tadeuszu”,	w	naszym	 kraju	 gniazduje	

przede	wszystkim	właśnie	na	łąkach.	

	 Nie	 tylko	 środkowa	Wisła	 jest	 atrakcją	 i	magne-

sem	mogącym	przyciągać	turystów.	Ptasim	rajem	jest	

ujście	rzeki,	taką	nazwę	(Ptasi	Raj)	nosi	też	rezerwat	na	

Wyspie	Sobieszewskiej,	w	pobliżu	ujścia	Wisły	Śmia-

łej,	przez	który	biegnie	szlak	przyrodniczo-dydaktycz-

ny	o	długości	6	km,	a	na	nim	znajdują	się:	drzewostan	

olchowy,	szuwary	trzcinowe,	jezioro	Karaś,	drągowiny	

sosnowe,	 jezioro	Ptasi	 Raj,	 piękne	wydmy	 z	mikołaj-

kiem	 nadmorskim.	 W	przyujściowym	 odcinku	 rzeki	

w	1991	roku	utworzony	został	rezerwat	ornitologicz-

ny	 „Mewia	 Łacha”	 –	 jedyne	w	Polsce	miejsce	 gnież-

dżenia	się	rybitw	czubatych.	Bywa,	że	widywane	są	tu	

także	foki	szare.	To	wszystko	wymaga	ochrony.

Dzika przyroda − jest co 
pokazać

Powrót nad Wisłę

R
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W	wielu	 miejscowościach,	 czyli	 w	tzw.	 „Miejscach	

Roku	Wisły”,	organizowane	będę	spotkania,	spekta-

kle	kulturalne,	wystawy,	festiwale	i	jarmarki	lokalne.	

Planowane	są	rejsy	i	spływy	po	Wiśle.

	 Duży	flis	łodzi	tradycyjnych	na	Wiśle,	pod	nazwą	

„Flis	Wiślany	–	obywatel	 rzeki	Wisły”,	 odbędzie	 się	

w	lipcu	i	w	sierpniu.	Stanie	się	on	okazją	do	zaprosze-

nia	lokalnych	społeczności	do	wspólnych	działań.

	 Flis	 Królewski	 to	 coroczny	 spływ	 drewnianymi	

galarami	 wiślanymi	 na	 pamiątkę	 wolnej	 ryzy,	 czyli	

spławu	 ludzi	 i	towarów	 po	 Wiśle	 w	wiekach	 XVI-

-XVIII.	Flis	Królewski	będzie	 jednym	z	ważnych	wy-

darzeń	Wielkiego	Flisu	Wiślanego,	podczas	którego	

uczestnicy	dokonają	sprawdzenia	żeglowności	rzeki,	

zajmą	 się	 opracowaniem	 przewodnika	 i	zbioru	map	

wiślanych,	 zbadają	 czystość	 wody,	 sprawdzą	 ozna-

kowanie	 stanowisk	 lęgowych	 ptactwa	 (Kraków	 –	

Gdańsk,	29	kwietnia	–	30	maja).

	 Kolejnym	 wydarzeniem	 będzie	 „Sztandaro-

wy	 Rejs	 Żeglarsko-Motorowodny	 –	 Królowa	Wisła	

2017”.	Ma	 on	 na	 celu	 pokazanie	 piękna	 rzeki	 i	po-

stępujących	 zmian	 na	 jej	 brzegach,	 urody	mijanych	

miejscowości	 oraz	 inicjatyw	 samorządów	 lokalnych	

i	miejscowej	społeczności	w	rozwoju	turystyki	wod-

nej	 oraz	 poznanie	 historii	 rzeki	 i	tego,	 co	 dzieje	 się	

nad	jej	brzegami	(czerwiec	–	lipiec).	

	 Z	kolei	Vistuliada	–	spływ	kajakarsko-wioślarski	

–	ma	służyć	popularyzacji	turystyki	aktywnej,	a	tak-

że	 prezentacji	 bogactwa	 naturalnego	 i	dziedzictwa	

kulturowego	miejscowości,	przez	które	wiedzie	jego	

trasa	(1	lipca	–	5	sierpnia).		

	 Więcej	 o	imprezach	 ogólnokrajowych	 w	cza-

sie	 obchodów	 Roku	 Rzeki	 Wisły	 na	 stronie 

www.rokwisly.pl

Zbieg	okoliczności	sprawia,	że	o	Wisłę	może	nieba-

wem	 rozgorzeć	 kolejna	 walka.	 Dopiero	 niedawno	

Rada	Ministrów	uchwaliła	„Założenia	do	planów	roz-

woju	dróg	 śródlądowych	wodnych	w	Polsce	na	 lata	

2016–2020	z	perspektywą	do	roku	2030”.	Przewidy-

wane	koszty	tego	przedsięwzięcia	sięgają	kwoty	20-

30	mld	zł.	Wisła	(wraz	z	jej	warszawskim	odcinkiem)	

jest	 ważnym	 elementem	 rządowych	 planów,	 które	

skupiają	się	przede	wszystkim	na	rozwoju	infrastruk-

tury	 transportu	 wodnego	 śródlądowego	 w	Polsce	

i	wykorzystaniu	 możliwości	 energetycznych	 rzeki.	

W	sporze	o	Wisłę	będą	uczestniczyć	z	jednej	strony	

zwolennicy	odbudowy	dawnego,	sprzed	stuleci	wize-

runku	rzeki	–	żeglownej,	spławnej,	która	przyczyniła	

się	 do	 wzrostu	 ekonomicznej	 potęgi	 Polski.	 Drugą	

stroną	będą	przyrodnicy,	ekolodzy,	obrońcy	natural-

nego	 krajobrazu.	 –	Bo	Wisła	 to	 także	 nasza	 polska	

sprawa	–	argumentują.	A	problem	dotyczy	m.in.	kil-

kudziesięciu	obszarów	Natura	2000,	Kampinoskiego	

Parku	Narodowego,	parków	krajobrazowych	Gosty-

nińsko-Włocławskiego,	Zespołu	Parków	Krajobrazo-

wych	 Chełmińskiego	 i	Nadwiślańskiego.	 O	ile	 kom-

promis	w	tej	sprawie	będzie	trudny,	o	tyle	adaptacja,	

czy	 raczej	 rewitalizacja	kulturowa	królowej	polskich	

rzek	 udała	 się	 bardzo	 dobrze.	Nad	Wisłą	 pojawiają	

się	wędkarze,	spacerowicze,	zakochane	pary,	a	nawet	

plażowicze.	A	ekolodzy	robią	wszystko,	aby	do	rzeki	

powrócił	jej	król	–	łosoś	królewski.

 

Krystyna Forowicz 

Opublikowano	za	zgodą	Redakcji	“Eko	i	My”	(pierwodruk	w	czasopi-

śmie	“Eko	i	My”	nr	1	(243)	styczeń	2017)

Czy powrócą dawne spory?

Atrakcje Roku Rzeki Wisły  
− co nas czeka

Z
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IWONA PERUŻYŃSKA

ŚWIĘTOWANIE 
PRZYJŚCIA WIOSNY

	 Jest	z	nim	związany	zwyczaj	topienia	marzanny	
(zwanej	też	śmiertką	lub	śmiercichą)	–	słomianej	ku-
kły	osadzonej	na	kiju,	przyodzianej	w	łachmany	albo	
kolorowe	ubrania,	ozdobionej	wstążkami	i	koralami.	
Tradycja	 męskiego	 odpowiednika	 marzanny	 –	 ma-
rzanioka	–	istniała/istnieje	w	niektórych	miejscowo-
ściach.
	 W	różnych	 regionach	 Polski	 (szczególnie	 za-
chodnich	 i	południowych)	 ten	 starożytny,	 pogański	
obrzęd,	 o	którym	 już	 w	XV	 wieku	 wspominał	 Jan	
Długosz	 w	Rocznikach,	 czyli	 kronikach	 sławnego	
Królestwa	Polskiego,	przyjmował	bardzo	rozbudowa-
ne	 formy.	Młodzież	 ustawiona	w	orszak	 niosła	 nad	
głowami	marzannę,	obchodząc	wszystkie	domostwa	
we	wsi,	śpiewając	okolicznościowe	pieśni	i	zbierając	
podarki	od	gospodyń.	Przy	każdej	okazji,	mijając	na-
wet	najmniejszą	kałużę,	podtapiano	kukłę.	Marzannę	
należało	wynieść	poza	granice	miejscowości,	podpa-
lić	 i	utopić	w	rzece,	 jeziorze	 lub	 stawie.	 Jednak	 nie	
wolno	było	się	odwracać	i	patrzeć	na	płonącą	kukłę.	
Spojrzenie	 na	 nią	wróżyło	 bowiem	 śmiertelną	 cho-
robę.	 Po	 spaleniu/utopieniu	 marzanny	 trzeba	 było	
spokojnie	wrócić	do	domu,	uważając,	żeby	się	nie	po-

Grzegorz Krzysiak 

Wiosna

Widzę wiosnę 
Już idzie! 
Na nogach ma zabłocone kalosze 
Na głowie piękny kapelusz –  
A w rękach bukiet kwiatów, 
którymi roztapia śnieg.

(Pióro na jeden wiersz, 2010, s. 146)

Radość z budzącej się po zimie przyrody ogarnia wszystkich. 
Zrzucamy ciepłe okrycia, jesteśmy pełni energii i nadziei na nowy czas. 
I choć zima nieraz zaskakuje, sypiąc śniegiem w kwietniu i maju, co 
oddaje powiedzenie kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę 
lata, to 21 marca uznajemy za pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 

Ś
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tknąć.	Nieszczęśnika,	który	był	nieuważny,	na	pewno	
czekała	śmierć	w	ciągu	roku.
	 Pierwotnie	 topienie	 marzanny	 odbywało	 się	
w	trzecią	 albo	 czwartą	 niedzielę	 Wielkiego	 Postu,	
zwaną	Białą,	Czarną	albo	Śmiertną.	Zwyczaj	witania	
w	ten	 sposób	wiosny	 ma	 obecnie	 formę	 dziecięcej	
zabawy	i	połączony	jest	z	Dniem	Wagarowicza,	któ-
ry	przypada	na	21	marca.	Uczniowie	wykonują	tego	
dnia	 kukły,	 które	 są	 najpierw	 oceniane	w	szkolnym	
konkursie,	a	później	palone	lub	topione.
	 Nazwa	marzanny	pochodzi	od	 imienia	Marzan-
na	 (Marzana,	Mora,	Morana,	Morena,	Marena),	któ-
ra	w	mitologii	słowiańskiej	była	demoniczną	boginią	
ziemi,	wód	i	śmierć.	Wraz	z	nadejściem	wiosny	ustę-
puje	 ona	 miejsca	 Jaryle,	 który	 według	 prastarych	
Słowian	był	bóstwem	płodności	 i	urodzaju	 tak	cha-
rakterystycznych	dla	nowej	pory	roku.	Jego	przyjście	
–	pierwszy	dzień	wiosny	–	nazywano	Jarym	Świętem	
albo	Jarymi	Godami.
	 W	tradycji	 polskiej	 wywołanie	 wiosny	 łączy-
ło	 się	 z	obnoszeniem	 gaika	 (nazywanego	 też	 gai-
kiem-maikiem,	 latem,	 nowym	 latem,	 lateczkiem	 lub	
latorośkiem).	 Była	 to	 gałąź	 sosny	 lub	 świerku	 (albo	
małe	drzewko	iglaste),	które	przystrajano	wstążkami,	
papierowymi	 ozdobami,	 wydmuszkami,	 dzwonkami	
i	obnoszono	od	chaty	do	chaty,	 radośnie	śpiewając.	
Za	 wprowadzenie	 wiosny	 do	 domostwa	 otrzymy-
wało	się	od	gospodarzy	ciasto,	jajka	i	pieniądze.	Po-
czątkowo	z	gaikiem	mogły	chodzić	tylko	dziewczęta.	
Obecnie	obnosi	się	go	w	niektórych	regionach	Polski	
po	Wielkanocy	 lub	 w	Zielone	 Świątki.	 Zwyczaj	 nie	
jest	kultywowany	w	miastach.
	 W	etnograficznym	 omówieniu	 Zwyczaje i obrzę-
dy doroczne	 Krystyna	 Kwaśniewicz	 pisze	 o	jeszcze	
jednym	 ludowym	 obrzędzie	mającym	 przypominać,	
że	nadchodzi	wiosna,	który	był	kultywowany	w	Be-
skidzie	 Śląskim:	 „[…]	 w	dniu	 św.	 Grzegorza	 (12	 III)	
chodzili	po	wsi	tzw.	grzegorze.	Byli	to	trzej	chłopcy	
ubrani	w	białe,	sięgające	kolan,	koszule	przewiązane	
paskami	i	w	wysokie	białe	papierowe	czapki.	Obnosi-
li	po	wsi	brzózkę	ustrojoną	we	wstążki	z	marszczonej	
bibuły,	a	wchodząc	do	domów	rytmicznie	stukali	 tą	
brzózką	w	podłogę	[…]”	(s.	179)	i	wygłaszali	okolicz-
nościowe	oracje.
	 Z	wiosną	 kojarzą	 się	 nie	 tylko	 obrzędy,	 ale	
przede	wszystkim	zmiany	w	przyrodzie.	To	wtedy	do-
strzegamy	 barwne	 akcenty	w	ogrodach	 i	na	 łąkach,	
świadczące	 o	przebudzeniu	 się	 roślin	 ze	 snu	 zimo-
wego.	 Jedną	 z	najbardziej	 rozpoznawalnych	 oznak	
wiosny	są	kwiatostany	wierzby,	czyli	puchate	bazie.	
To	właśnie	21	marca	obchodzony	jest	Dzień	Wierz-
by,	drzewa	najbardziej	 rozpoznawalnego	w	polskim,	
wiejskim	krajobrazie.	Tradycyjnie	traktuje	się	je	jako	

drzewo	 święte,	 symbol	 płodności.	 Wierzbowe	 ga-
łązki	przynosimy	do	domu	 i	wstawiamy	do	wazonu,	
żeby	przypominały,	że	wiosna	się	zaczęła.
	 Ptasim	 symbolem	wiosny	 jest	 niewątpliwie	bo-
cian.	A.	Mickiewicz	wyraźnie	to	podkreślił:	

Świadczą	też	o	tym	m.in.	liczne	przysłowia	z	boćkiem	
(wybór	z:	Z.	Jakubiec,	Bociany i boćki. Mity, wierzenia 
i przysłowia,	 online	 http://www.bocianopedia.pl/,	 
dostęp	18	I	2017	r.):

M

Bo już bocian przyleciał do rodzinnej sosny
I rozpiął skrzydła białe, wczesny sztandar wiosny;
(Pan Tadeusz,	ks.		XI,	w.23-24,	Warszawa	1995,	s.	308)
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	 Wróżby	 związane	 z	bocianem	 dotyczą	 zdrowia,	
bogactwa,	urodzaju,	narodzin	 (dzieci	przychodzą	na	
świat	za	jego	sprawą	;))	i	zależą	od	tego,	czy	pierwszy	
raz	zobaczymy	ptaka	w	locie,	 czy	stojącego	 lub	sie-
dzącego	w	gnieździe.
	 Zwiastunami	wiosny	są	również	jaskółki	i	kukuł-
ki.	Dostrzeżenie	jaskółki	na	niebie	wróżyło	szczęście	
przez	cały	rok,	a	potrząsanie	pieniędzmi	w	ręku,	gdy	
kukała	kukułka,	przepowiadało	dostatek.

	 Na	Litwie	wiosenne	świętowanie	rozpoczyna	się	
4	marca,	w	dzień	św.	Kazimierza,	patrona	kraju.	Od-
bywa	się	wtedy	 trzydniowy	Jarmark	Kaziuka	 i	urzą-
dzane	 są	 barwne	 pochody,	 w	czasie	 których	 brzmi	
gliniany	 dzwonek.	 Ich	 uczestnicy	 odgrywają	 różne	
scenki,	 grają	 na	 instrumentach.	 Symbolem	 uroczy-
stości	 jest	 bukiet	 z	suszonych	 traw,	 kwiatów,	 ziół	
i	kłosów.	 Z	początkiem	 wiosny	 Litwini	 obdarowują	
się	prezentami.
	 W	Bułgarii	 1	 marca	 obchodzone	 jest	 święto	
Baby	Marty,	 czyli	Babci	Marzec.	Dawniej	wierzono,	
że	kapryśna	Baba	odwiedza	tego	dnia	domy	i	przyno-
si	mieszkańcom	zdrowie	i	bogactwo	lub	nieszczęście.	
Przed	 budynkami	 wywieszano	 czerwone	 chodniki	
albo	motki	wełny,	a	ponieważ	Baba	lubiła	ten	kolor,	
uśmiechała	 się	 i	dawała	 domownikom	 szczęście.	
Dzisiaj	w	Bułgarii	na	powitanie	wiosny	robi	się	amu-
lety	chroniące	przed	złem,	tzw.	marteniczki,	z	białej	
i	czerwonej	włóczki.	Nosi	się	je	jako	naszyjnik,	bran-
soletkę,	 przypina	 do	 kurtki	 lub	 plecaka.	 Można	 je	
zdjąć	 dopiero	wtedy,	 gdy	 zobaczy	 się	 bociana	 albo	
larwę	robaka	–	oznaki	nowej	pory	roku.

	 Hiszpańskie	 powitanie	 wiosny	 związane	 jest	
z	obchodami	 Święta	Ognia.	 16	marca	 odbywają	 się	
w	wielu	 miastach	 parady	 wielkich	 kukieł	 (zwanych	
fallami),	 zrobionych	 z	kartonu,	 plastrów,	 wosku	
i	drewna.	 Najhuczniejsza	 zabawa	 jest	 w	Walencji,	
a	w	jej	 punkcie	 kulminacyjnym–	 19	 marca,	 w	dzień	
św.	Józefa	–	pali	się	kukły.

	 W	Indiach	powitanie	wiosny	jest	związane	z	fe-
stiwalem	 Holi.	 Święto	 przepełnione	 jest	 radością,	
kolorami,	 tańcem	 i	śpiewem.	W	czasie	Holi	 Hindusi	
składają	 sobie	 wizyty,	 obdarowują	 się	 słodyczami	

Bociek jest! Wiosny wiest (czyli staropol-
skie zwiastun).

Jak na Gertrudę (17 III) bociek na gnieź-
dzie siędzie, wiosna szybko przybędzie.

Gdy bocian na święty Józef  (19  III) przy-
będzie, to śniegu już nie będzie.

Na  Zwiastowanie  (25  III)  przybywaj  
bocianie. 

Jak  bocian  przyleci,  możecie  wyjść  na 
dwór dzieci.

A jak świętuje sie początek wiosny 
w różnych miejscach świata?

Z
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i	posypują	kolorowym	proszkiem,	a	także	wzajemnie	
oblewają	 wodą	 zabarwioną	 przeróżnymi	 kolorami.	
Tańczą	i	śpiewają	do	muzyki	bębnów.
	 Japończycy	 obchodzą	 dwukrotnie	 Święto	Wio-
sny.	 Najpierw	 3	 lub	 4	 lutego	 urządzają	 Festiwal	
Wiosenny,	 z	którym	 wiąże	 się	 odpędzanie	 demo-
nów	i	przywoływanie	szczęścia	do	domu.	Mężczyźni	
i	osoby	najstarsze	w	domostwie	rzucają	w	złe	duchy	
prażonymi	 ziarnami	 soi,	 a	inni	 je	 zbierają	 i	zjadają,	
tyle,	ile	mają	lat	i	jedno	za	pomyślny	rok.

	 20	 lub	 21	 marca	 jest	 w	Japonii	 świętem	 pań-
stwowym	 i	dniem	wolnym	od	 pracy.	Wtedy	Japoń-
czycy	wyjeżdżają	 za	miasto	 i	odpoczywają	 na	 łonie	
budzącej	się	do	życia	przyrody.
	 Niezależnie	od	miejsca	zamieszkania	i	kultury	lu-
dzie	chcą	mieć	wpływ	na	naturę.	I	choć	nie	wiadomo,	
czy	jakiekolwiek	rytuały	działają,	aby	zima	nie	została	
na	dłużej,	a	wiosna	bez	przeszkód	przyszła,	to	z	magii	
u	zarania	nowej	pory	roku	nikt	nie	rezygnuje.

J
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B

ŹRÓDŁA:

    Julian Tuwim 

Brzózka kwietniowa 

To nie liście i nie listki, 
Nie listeczki jeszcze nawet - 
To obłoczek przeźroczysty, 

Pozłociście zielonawy.

Jeśli jest gdzieś leśne niebo, 
On z leśnego nieba spłynął, 
Śród ogrodu zdziwionego 

Tuż nad ziemią się zatrzymał.

Ale żeby mógł zzielenieć, 
Z brzozą się prawdziwą zmierzyć, 
Ściemnieć, smugę traw ocienić − 
− Nie, nie mogę w to uwierzyć.

 Julian Tuwim, Wybór poezji, 1965, s.163
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JESZCZE MUSZĘ DOŚWIADCZYĆ 
CZEGOŚ, BY ZAZNAĆ  

PEŁNI SZCZĘŚCIA… 

Z Krystyną Czubówną 
rozmawia Barbara Kosmowska

Opowiadałam o tym Krysi wielokrotnie. Nie mogę się powstrzymać, by i z Pań-
stwem nie podzielić się tamtym wspomnieniem. Lata osiemdziesiąte, dziewięć-
dziesiąte. Moja mama, uwięziona z powodu choroby przed telewizorem, zajmo-
wała się od rana do nocy konstruktywną krytyką wszystkich niemal prezenterek. 
− Gdzie z taką dykcją do telewizji! − krzyczała na pół domu i rosło jej nie-
bezpiecznie ciśnienie. Ale gdy tylko zabrzmiał z ekranu głos Krystyny Czu-
bówny, powracał dobrotliwy uśmiech, radość i spokój. Nie chcę narzekać 
na niemałe sumy, które zostawiałam w kiosku, by kupić kilogramy „Tele 
Tygodnia” i wycinać z nich kupony mające zapewnić właśnie tej a nie in-
nej gwieździe kolejną Telekamerę. Na mój lekki sprzeciw, że to może 
lekka przesada, mama co roku z żelazną konsekwencją odpowiadała:  
− Jak  możesz być taka małostkowa! Przecież wydajesz te pieniądze na moje 
lekarstwo!...

Przedstawiam Państwu: telewizyjna prezenterka, dziennikarka, lektorka. Je-
dyna, której głosowi nikt nigdy się nie oparł i nie oprze: Krystyna Czubówna 
w szczerej rozmowie o życiu

Barbara Kosmowska: Nie będzie oficjalnych zwrotów 
typu: „Szanowna Pani Krystyno”. Nie zamierzam ukry-
wać, że od dawna jesteś moją wspaniałą Przyjaciółką. 
To od lat mój powód do dumy. Znający Cię osobiście, 
kochają Czubównę za wszystko, a cała reszta uwielbia 
Twój głos. Jakie to uczucie wiedzieć, że w wielomiliono-
wym kraju jest się rozpoznawalnym nawet po… głosie?

Krystyna	 Czubówna:	 To	 wszystko,	 co	 mówisz,	
jest	 bardzo	miłe,	 ale	 sądzę,	 że	 znajdą	 się	 tacy,	 któ-
rzy	 odniosą	 się	 do	mnie	 krytycznie.	To	 niemożliwe,	
a	wręcz	 podejrzane,	 być	 lubianym	 przez	 wszyst-
kich.	 Prawdą	 jest	 jednak,	 że	 na	 co	 dzień	 doświad-
czam	 serdeczności	 od	 bardzo	 wielu	 osób.	 Mają	
odwagę	 podejść	 do	 mnie	 i	obdarować	 dobrym	
słowem.	Cieszy	mnie,	 że	 są	 to	 ludzie	 różnego	wie-
ku	 i	stanu.	 I	za	 każdym	 razem	 jest	 to	 dla	 mnie	 tak	
samo	miłe,	 jakby	 zdarzyło	 się	 po	 raz	 pierwszy.	 Po-
nieważ	 tak	 lubiane	 filmy	 przyrodnicze	 z	moją	 nar-

racją	 są	 emitowane	w	niedziele	w	porze	 obiadu,	 to	
myślę	 sobie,	 że	 jestem	 jak	dobry,	 świąteczny	 rosół. 
Oczywiście	 wszystko	 w	życiu	 ma	 i	tę	 ciemniejszą	
stronę,	 więc	 brak	 anonimowości	 bywa	 też	 bardzo	
uciążliwy.	Jesteś	zawsze	na	cenzurowanym.	Wszyscy	
na	ciebie	patrzą	i	oceniają.	Ja	mówię	o	sobie,	że		je-
stem	niewolnikiem	własnej	rozpoznawalności.

BK: Bo swoim głosem zniewalasz! Wiem, co mówię, sama 
tego doświadczyłam! Nigdy nie mogę oderwać wzroku od 
czterech kobiet, z którymi spotykam się niemal każdego 
lata. Wprawdzie nie wyglądasz w tym gronie jak babcia, 
ale jesteś nią „z urzędu”. To sprawka córki, ślicznej Agi, 
odważnie i mądrze wychowującej Twoje wnuczki – Zosię 
i Helenę. Gdy na Was patrzę, mam wrażenie, że jesteście 
absolutnie pełną rodziną. Wzorcową nawet, jeśli chodzi 
o siłę porozumienia i bliskość. A przecież nie mogło być ła-
two bez pełnych poświęcenia mężczyzn, których w wielu 
ważnych chwilach nie było ani przy Tobie, ani przy Adze…

O
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KC:	Mój	mężczyzna	nie	był	pełen	poświęcenia,	więc	
nie	wiem	jak	to	jest,	kiedy	kogoś	takiego	się	traci.	To	
z	pewnością	uratowało	mnie	przed	rozpaczą.	
	 Jestem	typem	zadaniowym	i	rozliczam	się	z	wła-
snych	 poczynań	 i	wyborów.	 Jeśli	 popełnię	 błąd	 lub	
źle	 ulokuję	 uczucia,	 to	 się	 wycofuję.	 Oczywiście	
łatwiej	 powiedzieć	 niż	 zrobić,	 zwłaszcza	 gdy	 odpo-
wiada	się	nie	tylko	za	siebie,	bo	są	także	dzieci.	I	to,	
co	 dla	 ciebie	 jest	 dobre	 czy	 słuszne,	 nie	 musi	 być	
takie	dla	nich.	Decyzji	wagi	życiowej	nie	podejmuję	
w	afekcie.	 Zawsze	 długo	 się	 do	 nich	 przygotowuję,	
rozważając	plusy	 i	minusy.	Ale	raz	podjęte	postano-
wienie	jest	ostateczne.	Idę	dalej,	nie	oglądając	się	za	
siebie.	 Moja	 córka	 jest	 odrębnym	 bytem.	 Agniesz-
ka	w	niczym	mnie	 nie	 przypomina,	 ale	 z	pewnością	
obie	potrafimy	zejść	ze	źle	obranej	drogi.	Nie	umiem	
wytłumaczyć	 naszej	 bliskości	 ‒	 ona	 po	 prostu	 jest.	
Z	pewnością	 jesteśmy	dla	siebie	ważne,	możemy	na	
sobie	polegać,	wspieramy	się,	ale	też	wzajemnie	daje-
my	prawo	do	„osobistych	przestrzeni”.	Wychowałam	
Agnieszkę	w	poszanowaniu	dla	drugiego	człowieka,	
kimkolwiek	on	by	był	‒	obcym	czy	najbliższym.	Dla-
tego	dziś,	nie	zważając	na	trudną	przeszłość,	żyjemy	
zgodnie	w	paczworkowej,	szeroko	pojętej	rodzinie.

BK: Twoim familijnym mikroświatem rodzinnym niemal 
od początku rządziło 3 razy „s”. Wyjaśnijmy Czytelni-
kom „Asystenta”, co się kryje za tym groźnie brzmiącym  
kryptonimem…

KC:	Początki	transformacji	ustrojowej	w	Polsce,	czyli	
wprowadzanie	 gospodarki	 wolnorynkowej,	 okre-
ślano	mianem	 trzy	 „s”,	 	 czyli	 samodzielność,	 samo-
rządność	 i	samofinansowanie.	 Ja,	 uprawiając	 wolny	
zawód	nawet	w	poprzednim	ustroju,	właśnie	te	trzy	
„s”	realizowałam	niczym	mała	prywatna	gospodarka	
wolnorynkowa.

BK: Agnieszka urodziła się w szpitalu, choć nie zdziwiła-
bym się, gdyby przyszła na świat w studiu nagraniowym. 
Od dziecka z niedziecięcą cierpliwością i spokojem cze-
kała na koniec zawodowych dyżurów mamy. Czy dzisiaj 
pamiętasz te uczucia, kiedy oddzielona od małej Agi szy-
bą, musiałaś łączyć życie zawodowe z macierzyństwem?

KC:	To	już	są	takie	odległe	czasy!	Oczywiście,	że	pa-
miętam,	ale	nie	żyję	przeszłością.	Jedno	jest	pewne,	
że	 miałam	 Złote	 Dziecko.	 A	czasy	 były	 najgorsze	
z	możliwych	 ‒	 stan	 wojenny,	 a	potem	 ta	 straszna	

bieda,	 kiedy	 niczego	 nie	 było.	 Ludzie	 żyli	 w	takim	
upokorzeniu.	Elementarne	potrzeby	bezpieczeństwa,	
dachu	nad	głową,	chleba	nie	były	zaspokajane.	Moją	
wygraną	w	życiu	stała	się	praca,	która	jest	jednocze-
śnie	moją	 pasją.	 Pozwalała	 spełniać	 się	 zawodowo,	
poszerzała	 moje	 horyzonty,	 była	 ucieczką	 przed	
światem,	na	który	nie	dawałam	zgody,	przynosiła	sa-
tysfakcję	i	uznanie.	W	tym	sensie	byłam	i	jestem	ko-
bietą	spełnioną,	a	więc	szczęśliwą,	a	to	pomagało	mi	
być	dobrą,	cierpliwą	matką.	Do	tego	zdrowe,	mądre,	
nad	wiek	dojrzałe	dziecko…	Duet	doskonały!	.

BK: Jesteś, nie boję się tego słowa, uwielbiana przez Po-
laków. Wystarczy spojrzeć na komentarze pod każdym 
wywiadem. Piszą o Tobie serdecznie ludzie, u których 
robisz codzienne zakupy, ci, co znają Cię z sąsiedztwa, 
z pracy, ze spaceru czy przypadkowych rozmów. ‒ Cu-
downa, fantastyczna, normalna, nie gwiazdorzy ‒ czy-
tam pod wywiadami. Bywają i komplementy niefortun-
ne, jak ten, że Twój głos brzmi tak samo pięknie, jak pana 
Suzina. Ale ze wszystkich opinii wyłania się obraz ulubie-
nicy tłumów. Jak sądzisz, które z Twoich cech sprawiają, 
że kochają Cię i salony, i ulica?

KC:	 Czy	 salony,	 czy	 ulica	 ‒	 wszyscy	 lubią	 prawdę,	
albo	inaczej:	nie	znoszą	fałszu.	Jeśli	jesteś	prawdziwa	
w	tym,	 co	 robisz,	 nie	udajesz	 kogoś,	 kim	nie	 jesteś,	
a	jeszcze	 dorzuć	 do	 tego:	 entuzjazm,	 pasję	 i	trochę	
talentu,	to	masz	gotową	receptę	na	człowieka,	które-
go	inni	zaakceptują,	polubią.	No	i	nie	stałam	się	boha-
terką	skandali.	Gdybym	kogoś	rozczarowała	‒	przede	
wszystkim	rozczarowałabym	siebie.	Wysoko	ustawi-
łam	sobie	poprzeczkę.	Bycie	osobą	publiczną	traktuję	
jak	szlachectwo,	które	(co	obie	wiemy)	zobowiązuje.

BK: Czy są jakieś ważne różnice między byciem mamą 
Agi, a abą Zosi i Helenki? (Wyjaśnijmy przy okazji, że 
„aba” w familijnym języku oznacza babcię). Która z tych 
ról jest Twoim zdaniem trudniejsza, bardziej stresująca?

KC:	Kiedy	przychodziły	na	świat	moje	wnuczki,	mó-
wiłam	 „oto	 jeszcze	 jeden	 człowiek	 do	 zaopiekowa-
nia”.	 Tak	 rozumiem	 odpowiedzialność	 za	 drugiego	
człowieka,	ale	wychowuje	je	matka.	Moja	rola	polega	
na	 wspieraniu.	 Razem	 z	Agą	 prowadzimy	 firmę.	 Ja	
zarabiam,	 a	ona	 zarządza	 tymi	 pieniędzmi.	 Zresztą	
znakomicie,	 jak	 to	 specjalistka	 po	 świetnej	 uczelni	
ekonomicznej.	 Dzięki	 temu	 dziewczynki	 mają	 dom,	
jakiego	ja	nie	mogłam	dać	własnej	córce.	Nie	traktu-
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ję	tego	naszego	„podziału	ról”	w	kategoriach	„spłaty	
długu”.	Chcę	tylko	urzeczywistnić	również	moje	ma-
rzenia	o	prawdziwym	domu	dla	dzieci.	I	cieszę	się,	że	
teraz	mogę	to	zrobić.

BK: Jaką byłaś dziewczynką? Grzeczną? Urwisem? Bo że 
mądrą, to wiemy!

KC:	 Oj,	 z	tą	 mądrością	 to	 nie	 przesadzajmy.	 Byłam	
dzieckiem	 subordynowanym,	 ale	 raczej	 ze	 strachu	
przed	surową	i	wymagającą	matką.	A	z	racji	starszeń-
stwa	 (mam	młodszą	 siostrę)	większość	 obowiązków,	
nie	wiedzieć	czemu,	spadała	tylko	na	mnie.	Z	pewno-
ścią	byłam	wolna	duchem,	co	w	szkole	średniej	mani-
festowałam	uwielbieniem	dla	wagarów.	Zasługiwałam	
bez	wątpienia	na	tytuł	„królowej	wagarów”,	ale	na	to	
miano	 pracowałam	 inteligentnie	 i	z	wdziękiem.	 Na-
uczyciele	się	nabierali,	mama	–	no	cóż	–	niekoniecznie.

BK: Mało brakowało, a Twój piękny głos nie dotarłby 
do radiowych i telewizyjnych mikrofonów. I to wcale nie 
z powodu wagarów! Zdradź nam, Krysiu, jakie początko-
we plany miało wobec Ciebie życie?

KC:	 Ja	 ‒	 artystyczna	 dusza	 od	 przedszkola	 ‒	 ma-
rzyłam	 o	szkole	 teatralnej.	 Choć	 im	 więcej	 grałam	
w	teatrze	 amatorskim,	 tym	 bardziej	 obawiałam	 się	
trudów	 tego	 zawodu.	 Nie	 wiem,	 czy	 udźwignęła-
bym	 psychicznie	 presję,	 jaką	 wywiera	 aktorstwo,	
ale	 mimo	 to	 kusiły	 mnie	 studia,	 gdyż	 sądziłam,	 że	
będą	zajmujące.	Ponadto	w	latach	70.	pojawił	się	na	
Uniwersytecie	 Jagiellońskim	 zakazany	 do	 tej	 pory	
w	Polsce	 kierunek	 –	 socjologia.	 I	tam	 się	 również	
widziałam,	natomiast	nie	widziała	mnie	 tam	mama.	
Miałam	do	wyboru	 albo	 zdawać	na	kierunek	przez	
nią	wybrany,	albo	iść	do	pracy.	Wybrałam	to	pierw-
sze,	ale	niestety	lub	na	szczęście,	handel	zagraniczny	
nie	 był	mi	 pisany.	W	oczekiwaniu	 na	 kolejne	 egza-
miny	 wygrałam	 konkurs	 na	 hostessę	 w	Komitecie	
ds.	Radia	i	Telewizji.	I	tak	zaczęła	się	moja	przygoda	
z	mediami,	która	trwa	do	dziś.	A	wszystko	za	sprawą	
karty	mikrofonowej,	 która	okazała	 się	 drzwiami	 do	
wielkiego	świata.	

BK: Karto Mikrofonowa! Polacy nigdy Ci tego nie zapo-
mną! Aga… Nie tylko ratowała Cię przed wkroczeniem 
na jezdnię przy czerwonym świetle. Dzielnie zajmowa-
ła się domową buchalterią, której nienawidziłaś. Była 
też czarodziejką od rodzinnych świąt, trochę facetem 

potrafiącym z żołnierską perfekcją pakować samochód 
na wakacje. Łączy Was bez wątpienia jedno: ogromna 
skromność i unikanie niepotrzebnego rozgłosu. A jednak 
talent Agi upomniał się o swoje! Coraz częściej moż-
na usłyszeć w telewizji panią Czubównę-Barjasz. Jest 
świetna. Jak się czuje jej mama, słuchając swego dziec-
ka, mówiącego w niemal identyczny sposób? 

KC:	Agnieszka	od	dziecka	umiała	mnie	naśladować,	
miała	dobry	głos	i	dykcję,	ale	żywiła	tak	głęboką	nie-
chęć	do	radia	i	telewizji,	które	zabierały	jej	matkę,	że	
nigdy	nie	chciała	usiąść	przed	mikrofonem.	Mówiła,	
że	 jeśli	 już,	 to	znajdzie	się	po	drugiej	 stronie	szyby,	
czyli	 w	reżyserce	 za	 konsoletą.	 I	znowu	 sprawdza	
się	 powiedzenie	 ‒	 nigdy	 nie	 mów	 nigdy.	 Dwa	 lata	
temu	zagrałyśmy	 razem	w	reklamówce	 i	rozdzwoni-
ły	się	 telefony	z	pytaniem	do	Agi,	 czy	nie	chciałaby	
lektorować.	Ku	memu	zdumieniu	 i	pełnej	 aprobacie	
zgodziła	się!	Ale	idzie	profesjonalną	ścieżką	mamusi.	
Żadnych	 skrótów!	Zdała	egzamin	na	kartę	mikrofo-
nową,	choć	obecnie	tylko	media	publiczne	wymaga-
ją	 takich	 uprawnień	 ‒	 i...	 czyta.	A	co	 najważniejsze	
‒	sprawia	 jej	to	taką	samą	frajdę,	 jak	mnie.	Nie	sły-
szałam	Agnieszki	nigdy	z	anteny,	bo	też	nie	oglądam	
telewizji,	ale	kiedy		przygotowywała	próbne	nagrania	
na	egzamin,	 to	 często	w	jej	 głosie	 słyszałam	siebie.	
To	dopiero	początki,	a	ten	rynek	pracy	dla	kobiet	do	
łatwych	nie	należy.	Na	razie	Aga	jest	w	dalszym	ciągu	
mamą	na	pełny	etat,	a	lektorowanie	traktuje	jak	małą	
zawodową	radość.

BK: Szczęście. Jak je definiuje Krystyna Czubówna? I co 
jeszcze mogłoby się wydarzyć, aby uznać, że poznałaś 
jego pełnię?

KC:	 Dla	 mnie	 szczęście	 równoznaczne	 jest	 z	har-
monią	i	akceptacją	siebie.	Tego	ciągle	się	uczę,	więc	
może	jeszcze	muszę	doświadczyć	czegoś,	by	zaznać	
pełni	szczęścia…

BK: Chciałabym, abyś tego doświadczyła w jednej z licz-
nych polonijnych szkół Wschodniego Wybrzeża, a może 
na Manhattanie? Byłoby równie świetnie, gdyby szczę-
ście dopadło Cię choćby na Times Square lub w mo-
mencie, gdy degustujesz w amerykańskim McDonaldzie 
prawdziwego hamburgera. I dziękując Ci za wspaniałą, 
szczerą rozmowę, za czas, który poświęciłaś Czytelni-
kom „Asystenta”, jestem głęboko przekonana, że wkrót-
ce tak się stanie...
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SPRAWIAM WAM KŁOPOTY, 
BO CHCĘ WAM COŚ POWIEDZIEĆ

Gdy problemy dziecka stają się 
odbiciem problemów rodziców

WIESŁAW BŁASZCZAK

	 Truizmem	jest	stwierdzenie,	że	każdemu	rodzico-
wi	zależy	na	dobru	własnego	dziecka.	Musi	dojść	do	
ogromnego	dramatu	w	życiu	człowieka,	aby	było	ina-
czej.	Rodzice	wkładają	wiele	wysiłku	w	wychowanie	
swojego	potomstwa,	nic	więc	dziwnego,	że	są	bardzo	
wrażliwi	na	to,	co	słyszą	o	swoich	dzieciach	i	o	skut-
kach	własnej	 o	nie	 troski.	Warto	 zatem	 być	 uważ-
nym,	 prowadząc	 rozmowy	 z	rodzicami,	 nawet	 jeśli	
oni	zdają	się	być	zdystansowani	 lub	obojętni.	Może	
to	być	bowiem	maska,	za	którą	często	ukrywają	swo-
ją	bezradność	 i	poczucie	winy,	rodzące	silne	reakcje	
obronne.	 Im	 trudniejsze	 są	 problemy,	 tym	większe	
poczucie	zagrożenia.	Ból	wynikający	z	poczucia	winy	
skłania	do	ataku	lub	ucieczki,	czyli	wycofywania	się,	
zamykania	się	w	sobie;	spada	poczucia	własnej	war-
tości,	przychodzi	lęk	i	osamotnienie.

	 Wiedza	 na	 temat	 relacji	 w	rodzinie	 może	 być	
w	takich	 sytuacjach	 bardzo	 pomocna,	 pod	 warun-
kiem	jednak,	że	jest	przyjmowana	nie	jako	ocena	lub	
atak,	lecz	jako	wsparcie.	Z	praktyki	wiem,	jak	źle	re-
agują	osoby	wysyłane	czy	też	odsyłane	do	psycholo-
ga,	dlatego	tak	ważna	jest	wewnętrzna,	osobista	mo-
tywacja	zainteresowanych	oraz	ich	otwarcie	na	nowe	
doświadczenie	mające	przynieść	zmianę	życia.

	 Rodzina	 jest	systemem.	Oznacza	 to	na	m.in.,	 że	
zmiana	 dotycząca	 jednego	 z	jej	 członków	wywołuje	
zmianę	u	wszystkich	pozostałych.	Na	przykład	sukces	
jednego	 dziecka	 wywołuje	 radość	 i	dumę	 rodziców	
oraz	–	niekiedy	–	zazdrość	rodzeństwa.	Choroba	jed-
nego	dziecka	sprawia,	że	zmienia	się	życie	rodziców,	
którzy	muszą	inaczej	podzielić	się	obowiązkami.	Ule-
ga	 zmianie	 również	 życie	 rodzeństwa,	 ponieważ	 ro-
dzice	poświęcają	pozostałym	dzieciom	mniej	uwagi.

	 Kolejną	cechą	tego	systemu	jest	dążenie	do	rów-
nowagi.	System	broni	się	przed	zmianami,	nawet	tymi	
korzystnymi.	 Załóżmy,	 że	 dziecko	 chce	na	przykład	
realizować	swoje	pasje,	co	pociąga	za	sobą	dodatko-
we	 koszty,	 czas,	 wysiłek.	 Rodzice	 i	rodzeństwo	 za-
zwyczaj	nie	planują	tego.	W	momencie	gdy	jednemu	

dziecku	zależy	na	zmianie,	do	której	już	dojrzało,	po-
zostali	członkowie	rodziny	są	w	zupełnie	innym	miej-
scu.	Oni	dopiero	do	tej	zmiany	muszą	dojrzeć,	muszą	
się	do	niej	przygotować,	muszą	ją	przede	wszystkim	
zaakceptować.	 Nic	 więc	 dziwnego,	 że	 najpierw	 re-
agują	oporem,	stawiając	pytania:	czy	na	pewno	 jest	
ci	 to	 potrzebne?	 czy	 sobie	 poradzisz?	 dlaczego	 nie	
bierzesz	pod	uwagę	innych	możliwości?

	 Istotną	 cechą	 systemu	 rodzinnego,	 szczególnie	
rodziny	 z	małymi	 dziećmi,	 jest	 jego	 zróżnicowanie.	
Rodzinę	tworzą	dorośli,	którzy	potrafią	sporo	zrozu-
mieć	i	wyjaśnić	oraz	dzieci,	które	wręcz	fizjologicznie,	
z	powodu	rozwoju	mózgu	oraz	braku	wiedzy	i	życio-
wego	 doświadczenia,	 rozumieją	 dużo	 mniej.	 Dzieci	
jednak	 sporo	 czują.	 Często	 nie	 rozumieją	własnych	
uczuć,	 nie	potrafią	 ich	opanować,	wyrażając	 je	nie-
adekwatnie	do	danej	sytuacji.	Dorośli	natomiast	mają	
za	 sobą	wieloletni	 trening	opanowywania	własnych	
emocji	 i	zachowań	 oraz	 umiejętność	 ich	 tłumacze-
nia	 i	wyjaśnienia	–	choć	może	nie	zawsze	 trafnego.	
W	miarę	upływu	lat	człowiek	dorosły	ma	szansę	roz-
wijania	 empatii	 i	wyczucia.	 Z	drugiej	 jednak	 strony,	
wskutek	 wieloletniej	 samokontroli	 ma	 ograniczony	
dostęp	do	własnych	emocji.	W	jego	psychice	działają	
mechanizmy	obronne,	takie	jak	tłumienie,	wyparcie,	
racjonalizacja.	Dorosły	–	w	odróżnieniu	od	dziecka	–	
potrzebuje	więcej	czasu	i	wysiłku,	aby	zacząć	czuć.

	 Przyjmując	 te	 trzy	 cechy	 charakteryzujące	 sys-
tem:	 wzajemny	 wpływ	 elementów	 systemu,	 jego	
dążenie	 do	 równowagi,	 z	czym	 wiąże	 się	 przeciw-
działanie	 zmianom	 oraz	 zachodzące	 w	systemie	
zróżnicowanie,	 spróbujmy	 przeanalizować	 sytuację	
rodziny,	 w	której	 jedno	 z	dzieci	 zaczyna	 sprawiać	
problemy	 –	 przestaje	 się	 uczyć,	 jego	 zachowanie	
w	szkole	znacznie	się	pogarsza.	Natychmiast	u	rodzi-
ców	uruchamia	się	myślenie	niesystemowe,	które	ma	
chronić	system	przed	modyfikacją.	Przyczynę	nieko-
rzystnej	 zmiany	 upatrują	 w	dziecku,	 a	nie	 w	całej	
rodzinie	i	w	związku	z	tym	motywują	je	do	poprawy	
zachowania	oraz	starają	się	wytłumaczyć	nowo	zaist-
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niałą	sytuację	przyczynami	tkwiącymi	w	potomku	lub	
na	zewnątrz	rodziny,	czyli	na	przykład	w	szkole,	w	jej	
systemie	lub	wręcz	w	postępowaniu	konkretnego	na-
uczyciela.	Często	nie	bez	racji.	

	 Jeśli	próba	nakłonienia	dziecka	do	poprawy	po-
stępowania	 nie	 przynosi	 rezultatów,	 rodzice,	 a	nie-
stety	 często	 jeden	 z	rodziców	 prowadzi	 dziecko	 do	
kogoś	 ich	 zdaniem	 kompetentnego.	 Jeżeli	 to	 nie	
przynosi	efektów,	dziecko	jest	odsyłane	do	specjali-
sty,	aby	je	„naprawił”.

	 Psycholog/	 terapeuta	 pracujący	 systemowo	
przyjmie	 nieco	 inną	 strategię.	 Potraktuje	 określone	
zachowania	 dziecka	 nie	 tyle	 jako	 „element	 do	 na-
prawy”,	 lecz	 jako	sygnał,	że	dzieje	się	coś	niedobre-
go	w	rodzinie.	Jeśli	 nawet	przyczyna	problemu	 leży	
w	samym	dziecku,	 to	 i	tak	 będzie	 on	dotyczył	 całej	
rodziny,	ponieważ	się	w	niej	rozgrywa.

	 Z	kim	 psycholog/	 terapeuta	 będzie	 chciał	 naj-
pierw	rozmawiać?	Bez	wątpienia	z	rodzicami.	Będzie	
mu	zależało,	aby	pojawili	się	obydwoje,	bez	dziecka,	
nawet	jeśli	jedno	z	nich	jest	temu	niechętne,	albo	je-
śli	nie	mieszkają	razem.	Za	dziecko	odpowiadają	bo-
wiem	oboje	rodzice.	Stąd	wniosek,	że	przed	udaniem	
się	do	specjalisty,	warto	siąść	razem	i	zastanowić	się,	
co	dziecko	–	często	zupełnie	nieświadomie	–	mówi	
nam	przez	swoje	zachowanie.	Gdy	rodzice	dojdą	już	
do	 jakichś	wniosków,	 powinni	 pomyśleć,	 co	 zrobić,	
aby	 zmienić	 sytuację	 w	rodzinie.	 To	 bardzo	 ważne	
–	w	rodzinie,	 a	nie	 tylko	w	dziecku.	 Kiedy	 nie	 będą	
pewni	swoich	ustaleń	lub	jeśli	nie	będą	w	stanie	zna-
leźć	właściwego	 rozwiązania,	mogą	we	dwoje	udać	
się	do	specjalisty,	aby	ten	przede	wszystkim	wzmoc-
nił	w	nich	wiarę,	że	są	najlepszymi	rodzicami	dla	swo-
jego	dziecka.	Nie	będzie	on	jednak	„naprawiał”	dziec-
ka.	Psycholog/	terapeuta	nie	zastępuje	rodziców,	nie	
wchodzi	 w	rolę	 superrodzica,	 nie	 staje	 z	dzieckiem	
obok	 nich,	 aby	 im	 pokazać,	 jak	 być	 dobrym	 rodzi-
cem.	Staje	przy	nich,	aby	dodać	im	otuchy	i	wspierać	
w	poszerzaniu	ich	kompetencji,	uwalniać	od	bezpro-
duktywnego	poczucia	winy,	a	także	upewniać	w	bra-
niu	 odpowiedzialności	 za	 rodzinę.	 Pomaga	 ponosić	
konsekwencje	własnych	błędów	i	uczy	przebaczania	
sobie	samym	i	sobie	nawzajem.	Instruuje,	jak	czytać	
nieuświadomioną	mowę	dziecka,	wyrażającą	się	cza-
sami	 w	jego	 niezrozumiałym	 i	nielogicznym	 zacho-
waniu.	 Psycholog/	 terapeuta	 pracujący	 systemowo	
będzie	 bronił	 prawa	 rodziców	 do	 wychowywania	
dziecka,	a	je	przed	zamianą	rodzica	na	instytucję.

	 Co	się	dzieje,	gdy	jedno	z	rodziców	nie	chce	brać	
odpowiedzialności	 za	 dziecko?	Wówczas	psycholog/
terapeuta	powinien	wspierać	wysiłki	drugiego	rodzica,	
aby	ten	doprowadził	do	zaangażowania	się	tego,	który	
unika	odpowiedzialności.	Dopiero	wtedy,	gdy	te	wy-
siłki	nie	przyniosą	rezultatu,	zaczyna	pracować	z	jed-
nym	 rodzicem.	 Czemu	 służy	 taka	 strategia?	 Przede	
wszystkim	unikaniu	podziału	na	dobrego	i	złego	rodzi-
ca,	 na	bardziej	 i	mniej	 potrzebnego.	Dziecko	potrze-

buje	obojga	rodziców.	Jednak	prawdą	jest,	że	i	jeden	
rodzic	może	wychować	je	dobrze.	Często	lepiej	izolo-
wać	dziecko	od	rodzica,	który	je	ewidentnie	krzywdzi,	
ryzykując	być	może	 różnego	 rodzaju	deficyty	w	jego	
rozwoju,	niż	narażać	je	na	pasmo	zranień	i	krzywd.	Są	
to	jednak	decyzje	indywidualne	i	ostateczne.

	 Kolejny	etap	terapii	to	spotkanie	z	całą	rodziną,	
bowiem	od	samego	początku	praca	jest	nastawiona	
na	zmianę	całego	systemu	–	właśnie	w	takiej	terapii	
wyraża	się	 	 troska	o	jedność	 rodziny.	Chodzi	w	tym	
wypadku	o	jej	ochronę	przed	podziałem	na	gorszych	
i	lepszych,	na	mających	więcej	 i	mniej	praw,	na	bar-
dziej	i	mniej	winnych.	Niestety,	jest	rzeczą	naturalną,	
że	 niemal	 każda	 społeczność	 –	 również	 rodzina	 –	
szuka	kozła	ofiarnego	lub	tzw.	czarnej	owcy.	Najczę-
ściej	znajduje	kogoś,	kim	można	tłumaczyć	większość	
istniejących	nieszczęść	i	trudności	w	rodzinie.	Często	
bywa	tak,	że	osoba,	której	taką	rolę	przypisano,	nie-
świadomie	się	w	tę	rolę	wciela,	potwierdzając	swoim	
trudnym	 zachowaniem,	 że	 jest	 przyczyną	 zła	w	ro-
dzinie.	 „Z	nim	zawsze	były	kłopoty”,	 „Gdyby	chciała	
się	 zmienić,	 wszystko	 byłoby	 inaczej”,	 „Gdyby	 nie	
on	i	jego	charakter”,	„Jak	była	spokojna,	to	wszystko	
było	dobrze”	–	któż	z	nas	nie	słyszał	 takich	 lub	po-
dobnych	zdań	i	to	być	może	także	w	odniesieniu	do	
siebie	samego.

	 Bezpośrednia,	 indywidualna	 praca	 z	dzieckiem	
jest	ostatnim,	nie	 zawsze	koniecznym	etapem	dzia-
łań	 psychologa.	 Służy	 wzmocnieniu	 go	 w	określo-
nych	 obszarach.	 Najważniejsze	 w	takiej	 terapii	 jest	
zrozumienie,	co	chce	ono	wyrazić,	nawet	wykrzyczeć	
swoim	 zachowaniem	 sprawiającym	 kłopoty	 rodzi-
com,	rodzeństwu	i	sobie.

	 Co	 chce	 powiedzieć	 dziecko,	 które	 nagle	 prze-
stało	 się	 uczyć	 i	zaczęło	 się	 gorzej	 zachowywać?	
Przede	wszystkim	pragnie	zwrócić	na	siebie	uwagę,	
zasygnalizować	swój	problem.	Czy	zawsze	potrafimy	
rozpoznać,	 jaki	 to	 problem?	Niestety	 nie,	 ponieważ	
sytuacja	 każdej	 rodziny	 jest	 inna,	 a	każde	 dziecko	
inaczej	wyraża	 to,	co	przeżywa.	Możemy	co	najwy-
żej	 pozostać	 w	sferze	 hipotez.	 Może	 chce	 powie-
dzieć:	To	że	nie	sprawiam	kłopotów,	nie	upoważnia	
was,	 abyście	przestali	 się	mną	 interesować.	A	może	
prosi,	abyście	zrobili	wszystko,	by	ocalić	wasz	zwią-
zek?	Być	może	jeszcze	nie	myślicie	o	rozwodzie,	ale	
dziecko	 już	czuje,	że	się	od	siebie	oddalacie,	że	coś	
się	dzieje	niedobrego.	Może	chce	zwrócić	uwagę	na	
to,	że	jest	tak	samo	ważne,	jak	jego	młodsze	lub	spra-
wiające	więcej	problemów	rodzeństwo.	Może	zosta-
ło	 skrzywdzone	 i	nie	 potrafi	 powiedzieć	wam	 tego	
wprost,	 a	jednocześnie	 nie	 ma	 siły,	 by	 sobie	 z	tym	
poradzić.	Przyczyny	mogą	być	bardzo	różne.	Rozma-
wiajcie	z	dzieckiem,	uważnie	je	obserwujcie.

	 Na	pewno	chce	powiedzieć	dwie	rzeczy:	bądźmy	
razem	i	niech	każdy	z	nas	będzie	w	naszej	rodzinie	tak	
samo	ważny,	bo	wszyscy	jesteśmy	sobie	potrzebni.	
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ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ 
W ŻYCIU CZŁOWIEKA

MAŁGORZATA MARUT-PALUCH

Niezbędnym elementem inteligentnego życia  
jest dostrzeganie świata uczuć i panowanie nad nimi.

Charmaine Liebertz

	 Na	 początku	 minionego	 wieku	 wydawało	 się,	
że	 nauka	 znalazła	 idealne	 narzędzie	 pomiaru	 ludz-
kich	możliwości.	Dzięki	złożonym,	wielozadaniowym	
testom	 inteligencji	można	określić	 poziom	myślenia	
abstrakcyjnego,	zdolności	kojarzenia	i	przetwarzania	
informacji	osoby	badanej.	 I	choć	niektórzy	systema-
tycznie	korzystają	 z	tej	 formy	oceny	pracownika,	 to	
obecna	nauka	udowodniła,	iż	wysokie	IQ	nie	gwaran-
tuje	wydajności	w	pracy,	kreatywności	oraz	wyjątko-
wych	osiągnięć.
	 Z	badań	 przeprowadzonych	 przez	 Carnegie	
Institute	 of	 Technology	 w	Pittsburghu	 wynika,	 że	
w	85%	do	sukcesu	zawodowego	i	finansowego	przy-
czyniają	 się:	 osobowość,	 umiejętność	 komunikowa-
nia	i	negocjacji,	zdolność	przystosowania	się	oraz	dar	
przekonywania.	Zaskakująco	mało,	bo	tylko	15%,	jest	
wynikiem	wiedzy	technicznej.	Możemy	zatem	śmiało	
stwierdzić,	że	inteligencja	tradycyjna	nie	jest	trafnym	

predykatorem	 powodzenia	 i	sukcesu.	 Jeśli	 chcemy	
skutecznie	radzić	sobie	z	własnym	życiem	i	zadania-
mi,	jakie	stawia	ono	przed	nami	nieustannie,	wysoki	
iloraz	 inteligencji	 nie	 jest	wystarczający,	 często	 bo-
wiem	większe	znaczenie	w	tym	względzie	ma	inteli-
gencja	emocjonalna.
	 Pojęcie	 inteligencji	 emocjonalnej	 zostało	 stwo-
rzone	 przez	 Petera	 Saloveyaz	 Uniwersytetu	 Yale	
i	Johna	 Mayera	 z	Uniwersytetu	 w	New	 Hampshire,	
a	spopularyzował	je	Daniel	Goleman,	pracownik	na-
ukowy	Harwardu.	Przez	wiele	lat	prowadził	on	bada-
nia	 praktyczne,	 które	 ostatecznie	 zakwestionowały	
zasadność	traktowania	ilorazu	inteligencji	jako	głów-
nego	czynnika	wpływającego	na	sukces	jednostki.

Według Golemana do zdolności określanych jako in-
teligencja emocjonalna należą:

• samoświadomość	 –	 znajomość	 własnych	

Współczesny świat fascynujący się sukcesami, promujący kulturę narcystyczną, 
bycie pięknym, młodym i skutecznym, narzuca nam coraz więcej zadań wymaga-
jących od nas sprawnego funkcjonowania niemal w każdej dziedzinie życia pry-
watnego i społecznego. Nasze umysły stają się przeciążonymi operatorami myśli 
i działań, a nasz intelekt, zmuszony do ciągłego analizowania i przetwarzania 
danych, pełni funkcję determinantu sukcesu i porażki. W obliczu powszechnej 
gloryfikacji intelektu, możemy zadać bardzo istotne pytanie: Czy słynny współ-
czynnik IQ (Intelligence Quotient − iloraz inteligencji) nie jest zbyt przeceniany 
w rozwoju i działaniach człowieka?

R
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emocji,	 rozpoznawanie	 uczucia	 w	chwili,	
gdy	nas	ono	ogarnia	oraz	zdolność	śledzenia	
jego	stanu;

• samokontrola –	 kierowanie	 emocjami	
i	umiejętność	 ich	 kontrolowania	 w	różnych	
sytuacjach	 taka,	by	były	adekwatne	do	da-
nych	 okoliczności,	 umiejętność	 wstrzymy-
wania	się	z	wyrażaniem	własnej	opinii;

• motywacja –	 zdolność	 motywowania	 się,	
podporządkowywanie	 emocji	 obranym	 ce-
lom,	odkładanie	w	czasie	 zaspokajania	pra-
gnień	i	tłumienie	popędliwości;

• empatia –	 zdolność	 do	 umiejętnego	 utoż-
samiania	 się	 z	innymi	 ludźmi,	 uwzględnia-
nie	 uczuć	 innych	osób	przy	podejmowaniu	
decyzji,	bez	brania	na	siebie	ich	problemów.	
Empatia	 oparta	 na	 własnej	 świadomości	
emocjonalnej;

• umiejętności społeczne	 –	 zdolność	 bu-
dowania	 dobrych	 relacji	 z	innymi	 ludźmi,	
skłonienie	 ich	 do	 współpracy	 i	zachęcanie	
do	 podążania	w	obranym	 kierunku,	 a	także	
wyczulenie	 na	 subtelne	 sygnały	 społeczne	
wskazujące,	czego	chcą	czy	potrzebują	inni.

	 Inteligencja	emocjonalna	jest	bardzo	bliska	poję-
ciu	dojrzałości	życiowej.	Możemy	się	jej	uczyć	i	roz-
wijać	ją	przez	całe	życie.	Wysoki	poziom	inteligencji	
emocjonalnej	wiąże	się	ze	wskaźnikiem	społecznego	
funkcjonowania,	ponieważ	zdolności	emocjonalne	są	
integralną	 częścią	 efektywnych	 interakcji	 społecz-
nych.	 Jasne	wyrażanie	 emocji	 ogranicza	 liczbę	 nie-
porozumień,	rozpoznawanie	emocji	innych	ludzi	po-
maga	spojrzeć	na	daną	sytuację	z	innej	perspektywy,	
a	umiejętność	regulowania	emocji	może	zredukować	
prawdopodobieństwo	wyrażania	ich	w	nieodpowied-
nich	momentach.	Ponadto	osoba	 inteligentna	emo-
cjonalnie	 potrafi	 wzbudzać	 w	sobie	 emocje,	 które	
sprzyjają	 realizacji	 wyznaczonych	 celów	 oraz	 wyci-
szają	te,	które	temu	szkodzą,	co	jest	istotne	również	
podczas	wypełniania	określonych	ról	społecznych.
	 Istnieją	dowody	na	to,	że	sukces	w	szkole	zależy	
w	dużym	stopniu	od	cech	emocjonalnych	ukształto-
wanych	 w	okresie	 przedszkolnym.	 Możemy	 zatem	
śmiało	powiedzieć,	że	sukces	ma	źródło	w	emocjach.	
Dzieci,	 które	 otrzymują	 od	 dorosłych	 dużą	 porcję	
ciepła,	 miłości	 i	aprobaty,	 nabierają	 pewności,	 że	
poradzą	 sobie	 z	wyzwaniami	 stawianymi	 przez	 ży-
cie.	 Czuła	 opieka	 rodziców	 nad	 dziećmi	 buduje	 ich	
poczucie	bezpieczeństwa,	poczucie	własnej	wartości	
oraz	właściwe	kompetencje	emocjonalne.	Natomiast	
dzieci	z	domów,	w	których	panuje	chłód	uczuciowy,	

a	rodzice	podchodzą	do	każdego	problemu,	spodzie-
wając	 się	 porażki,	 będą	 prawdopodobnie	 iść	 przez	
życie,	 nie	 spodziewając	 się	 ani	 zachęty,	 ani	 zainte-
resowania	 ze	 strony	 rówieśników	 i	dorosłych.	 	 Dla	
dziecka	rodzice	stanowią	pierwszy	wzór	do	naślado-
wania,	 a	więc	 dają	mu	 pierwszy	 trening	 społeczno-
-emocjonalny.	Niestety,	nie	każdy	rodzic	zdaje	sobie	
sprawę	 z	wagi	 własnej	 emocjonalności	 i	z	tego,	 jak	
bardzo	wpływa	ona	na	dzieci,	które	modelują	zacho-
wania	dorosłych,	niezależnie	od	tego,	czy	mają	one	
negatywne,	czy	pozytywne	natężenie.

Wskazówki dla rodziców i wychowawców pragną-
cych prawidłowo sterować rozwojem dzieci:
 

Akceptuj	uczucia	słowami:	„Mmm,	rozumiem;	chyba	
jesteś	 smutny;	 to	 musiało	 być	 przykre”.	 Nigdy,	 na-
wet	w	najlepszej	wierze,	nie	mów:	„nie	bądź	smutny,	
nie	 płacz,	 to	 głupstwo,	 nieładnie	wyglądasz	 jak	 się	 
złościsz”	itp.

 
Od	najmłodszych	lat	pokazuj	dzieciom,	co	to	znaczy	
aktywne	słuchanie.	Uświadamiaj	im,	że	dobra	rozmo-
wa	wymaga	skupienia,	dopytywania	i	czasu.

Zadawaj	pytania:	 „Co	czujesz?	Jak	 sądzisz,	 co	 czuje	
druga	osoba?”.	Młodszemu	dziecku	zaproponuj,	aby	
narysowało	to,	co	czuje,	bowiem	nie	zawsze	będzie	
umiało	 werbalizować	 swoje	 emocje.	 Ucz	 dziecko	
słów	określających	stany	emocjonalne,	mów	o	swojej	
radości,	złości	i	smutku.

Jeśli	płaczesz	przy	dziecku,	nigdy	nie	zaprzeczaj,	bo-
jąc	się	przyznać	do	łez.	Gdy	dziecko	pyta,	czy	coś	się	
stało,	lepiej	powiedzieć:	„Tak,	jestem	smutna,	jest	mi	
przykro”,	zamiast	twierdzić,	że	nic	się	nie	stało.

Patrzenie	na	świat	oczami	innych	jest	jedną	z	cech	wy-
sokiej	inteligencji	emocjonalnej.	Właściwym	ćwiczeniem,	
np.	w	razie	 konfliktu	między	 dziećmi,	 jest	 pytanie:	 „Co	
czułbyś	i	myślał,	gdybyś	był	tym	chłopcem/tą	dziewczyn-
ką?”.	Czytając	bajki,	oglądając	telewizję,	zadawaj	pytania:	
„Co	czuli	bohaterowie,	czy	czułbyś	to	samo?”	itp.	Opisy	
zachowania	i	jego	skutki	oddzielają	sprawcę	od	czynu.
	 Kiedy	dziecko	kłamie,	nie	mów:	„Jesteś	kłamcą”,	lecz	
„Źle	zrobiłeś/okłamałeś	mnie,	więc	trudno	będzie	mi	te-
raz	ci	zaufać”.

Emocjom nigdy nie można zaprzeczać

Ucz słuchania

Często rozmawiaj o uczuciach

Dziel się swoimi uczuciami

Pokazuj różne punkt widzenia

I

CO W DUSZY GRA. OKIEM PSYCHOLOGA



52

Nie	 reaguj	na	dąsy,	 napady	 złości,	wymuszanie,	 nie	
kupuj	 dziecku	 czegoś	 wbrew	 sobie.	 Jeśli	 dziecko	
skarży	się	na	inne	dziecko	w	szkole,	pomyślcie	wspól-
nie,	co	można	zrobić,	by	zmienić	tę	sytuację.

Chwalenie	ma	magiczną	moc,	bowiem	jest	dla	dziec-
ka	komunikatem,	co	zrobiło	dobrze	i	co	warto	powta-
rzać.	Najlepiej	opisz,	za	co	dziecko	zasłużyło	na	po-
chwałę,	np.:	„podoba	mi	się	jak	pięknie	poukładałeś	
klocki;	zrobiłaś	porządek	w	swoim	pokoju,	stawiając	
lalki	na	swoim	miejscu;	bardzo	ładnie	się	zachowałeś,	
dzieląc	się	z	koleżanką	zabawkami;	wykonałeś	świet-
ną	pracę	plastyczną,	używając	wyobraźni”	itp.
	 Ocena	typu:	„jesteś	bardzo	zdolny”	ma	mniejszą	
moc	sprawczą.	Dziecko	słyszy	około	50	negatywnych	
uwag	dziennie,	warto	więc	pracować	nad	pozytyw-
nymi	przekazami,	które	będą	stanowić	wzmocnienia	
stymulujące	do	właściwych	działań.

 

Kiedy	dziecko	widzi	 konsekwencje	 swego	postępo-
wania,	łatwiej	mu	zrozumieć,	że	to	ono	kieruje	swoim	
życiem.	Jeśli	 zaś	 spotyka	 się	 ciągle	 z	karą,	 uczy	 się,	
że	to	dorośli	kontrolują	sytuacje	i	podejmują	decyzje.
	 Aby	 jednak	 uczyć	 dzieci	 radzenia	 sobie	 z	emo-
cjami,	 samemu	 trzeba	 mieć	 tę	 umiejętność.	 Dlate-
go	 warto	 czytać	 dostępną	 literaturę,	 uczestniczyć	
w	warsztatach,	 treningach	 i	nieustannie	 ćwiczyć	
swoją	inteligencję	emocjonalną.
	 Inteligencja	 ta	 rodzi	 się	 w	dużej	 mierze	 dzię-
ki	 neuroprzekaźnikom	 układu	 limbicznego	 mózgu,	
który	 kieruje	 naszymi	 uczuciami,	 impulsami	 i	popę-
dami.	 Badania	 wykazują,	 że	 układ	 limbiczny	 uczy	
się	 najlepiej	 przez	 motywacje,	 intensywne	 ćwicze-
nia	 i	informację	 zwrotną.	 Przykładowo	 menadżer	
chcący	 rozwinąć	 swoją	 empatię,	 podczas	 rozmowy	
ze	swoimi	kolegami,	którą	często	przerywa	i	nie	słu-
cha	 innych,	 powinien	 otrzymać	 informację	 zwrotną	
w	taki	 sposób,	 aby	 chciał	 się	 zmienić.	 Tylko	 moty-
wacja	 wewnętrzna	 oraz	 staranie	 się	 o	informację	
zwrotną	mogą	 spowodować,	 że	 taka	osoba	 zacznie	
pracować	nad	nową	umiejętnością.	Innym	sposobem	
jest	 poproszenie	 kolegi	 z	pracy	 lub	 kogoś	 bliskiego,	
aby	 zwracali	 uwagę	 na	 nieprawidłowe	 zachowania	

w	trakcie	różnego	typu	spotkań	lub	komunikacji	co-
dziennej.	Może	 to	 być	 także	 obserwacja	 obustron-
na,	 jeśli	 to	 pomoże	 obydwu	 stronom.	 Ważne	 jest	
także	 obserwowanie	 osób,	 które	 potrafią	 słuchać	
empatycznie	 i	są	 skuteczne	 w	interakcjach	 inter-
personalnych,	 a	następnie	 naśladowanie	 ich	 zacho-
wania.	 Rozwijanie	 inteligencji	 emocjonalnej	 nie	
może	jednak	nastąpić	bez	szczerych	chęci	i	wysiłku.		 

Praca	nad	sobą	wymaga	czasu	i	poświecenia,	ponie-
waż	 nasz	 umysł	 kształtuje	 się	 przez	 powtarzalność	
pewnych	czynności.	Warto	więc	zastanowić	się	nad	
sobą,	 poddać	 refleksji	 swoje	 zachowanie,	 uwzględ-
niając	poniższe	wskazówki:
‒	 Zwracaj	 świadomie	 uwagę	 na	 swoje	 my-
śli	 i	uczucia	 (czy	 potrafisz	 się	 zatrzymać	 w	da-
nej	 chwili	 i	być	 uważnym,	 czyli	 być	 „tu	 i	teraz”?). 
Trening	 uważności	 (mindfulness)	 pozwala	 nam	 po-
zbyć	się	nawyku	wybiegania	do	przodu	oraz	szkodli-
wego	 lęku	 i	niepokoju.	Aby	praktykować	uważność,	
niezbędny	 jest	pewien	stopień	koncentracji.	 Stwórz	
zatem	dziennik,	w	którym	codziennie	będziesz	opisy-
wał	emocje,	jakie	ci	towarzyszą.
‒	Dowiedz	się,	co	oznaczają	poszczególne	negatyw-
ne	 emocje	 i	jak	 sobie	 z	nimi	 radzić.	 Zaprzyjaźnij	 się	
z	nimi,	bowiem	to,	czemu	się	opierasz,	wraca	często	
ze	zdwojoną	siłą.
‒	Nie	wyciągaj	pochopnych	wniosków	na	 temat	 lu-
dzi.	Postaraj	się	pomyśleć	nad	powodem	ich	zacho-
wania,	 zamiast	 ich	 oceniać.	 Zastanów	 się,	 dlaczego	
dana	osoba	jest	taka,	jaka	jest.	Być	może	ciąży	na	niej	
duża	presja	i	nie	do	końca	radzi	sobie	ze	swoimi	emo-
cjami.	Staraj	się	przenieść	ciężar	emocjonalny	z	oso-
by	 na	 coś	 bezosobowego,	 np.	 na	 trudną	 sytuację. 
	 Kiedy	 ktoś	wywoła	w	tobie	 bardzo	 silne	 nega-
tywne	emocje,	 staraj	 się	poczekać	z	reakcją	choćby	
10	 sekund.	 Weź	 głęboki	 wdech	 i	postaraj	 się	 po-
wstrzymać	od	kontaktu.	Często	10	 sekund	 spokoju	
wystarczy,	aby	w	twojej	głowie	narodziła	się	znacz-
nie	lepsza	odpowiedź	i	reakcja.	Panowanie	nad	sobą	
to	niezwykle	ważny	aspekt	treningu	inteligencji	emo-
cjonalnej.	Tymczasem	większość	z	nas	owszem	pró-
buje	panować,	ale	nad	innymi.
‒	Nie	 uzależniaj	 się	 od	 danej	 sytuacji.	Miej	 zawsze	
emocjonalny	 plan	 zapasowy.	 Oswój	 się	 z	porażką,	
traktuj	 ją	 jako	 życiową	 lekcję	 i	okazję	do	pracy	nad	
sobą.	Z	emocjami	radź	sobie	zawczasu.	Nie	czekaj	aż	
sięgną	zenitu,	lecz	staraj	się	sobie	wszystko	wytłuma-

Nie utrwalaj i nie nagradzaj zachowań, 
które świadczą o niedostatecznym ro-
zwoju emocjonalnym

Podkreślaj konsekwencje wynikające z 
dobrego i złego zachowania, unikaj  
natomiast kar

Chwal jak najczęściej
TRENING INTELIGENCJI 
EMOCJONALNEJ
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czyć,	gdy	jesteś	relatywnie	spokojny.	Kiedy	jesteś	na	
kogoś	zdenerwowany,	nie	duś	tego	w	sobie,	czekając	
aż	 puszczą	 nerwy,	 lecz	 konstruktywnie	 komunikuj	
swoje	emocje.
‒	 Staraj	 się	 ćwiczyć	 asertywność	 i	wyrażanie	 trud-
nych	 emocji.	 Jeśli	 znajdziesz	 się	 w	niesprzyjającej	
sytuacji,	 nie	 bądź	 biernym	 odbiorcą,	 lecz	 zabierz	
głos.	 Kiedy	 mówisz	 o	tym,	 co	 cię	 irytuje,	 nie	 kon-
struuj	 zdań,	 zaczynając	 od:	 „musisz…;	 powinieneś	
był…;	jesteś…”,	ponieważ	tego	typu	konstrukcje	uru-
chamiają	 mechanizmy	 obronne	 twojego	 rozmówcy	
i	wtedy	nie	dochodzi	do	porozumienia.	Staraj	się	uży-
wać	takich	zwrotów,	 jak:	 „czuję,	 że…,	kiedy	 robisz...	
w	sytuacji…”	 itp.	Asertywność	to	 jeden	z	czynników	
inteligencji	 emocjonalnej.	 To	 umiejętność	 stanow-
czego	 powiedzenia	 „nie”	 bez	 przepraszania	 za	 to. 
	 ‒	 Nie	 przestawaj	 się	 edukować.	 Ciągle	 czy-
taj	 i	poszerzaj	 swoją	 wiedzę	 na	 ten	 temat. 
	 Podstawowym	 założeniem	 treningu	 inteligencji	
emocjonalnej	 jest	to,	że	pozytywna	zmiana	świado-
mości	następuje	łatwiej,	kiedy	nasze	doświadczenia	
wartości	 będą	 lepiej	 rozumiane.	 A	tym,	 co	 nadaje	
doświadczeniom	profil	wartości	są	uczucia.	Najważ-
niejszymi	cechami	uczuć	są	doznania	negatywne	lub	
pozytywne	(np.	rozkosz,	radość,	ból,	cierpienie).	Za-
tem	 uczucia	 tworzą	 doświadczenia	 wartości,	 które	
sterują	 naszym	 zachowaniem.	 Uczucia	 utrzymujące	
się	stale	nazwiemy	nastrojami,	natomiast	silne	uczu-
cia	o	krótszej	trwałości	–	emocjami.	Zbyt	silne	przy-
wiązanie	do	uczuć	pozytywnych	 i	za	mocna	obrona	
przed	 uczuciami	 negatywnymi	 utrwalają	 cierpienie	
i	negatywne	doznania.
	 Obecne	 badania	 naukowe	 dowodzą,	 że	 osoby	
o	niskim	poziomie	inteligencji	emocjonalnej	gorzej	ra-
dzą	sobie	ze	stresującymi	wydarzeniami,	 reagując	na	
nie	bardziej	depresyjnie	i	z	większą	rozpaczą	niż	osoby	
dysponujące	wysoką	 inteligencją	 emocjonalną,	 które	
przyjmują	odpowiednie	strategie	przystosowawcze.
	 W	życiu	codziennym	bardzo	często	jesteśmy	ty-
ranizowani	 nierealnymi	 niebezpieczeństwami,	 zmar-
twieniami,	 lękami,	 obawami	 i	natrętnymi	 myślami.	
Jeśli	nauczymy	się	przyzwalać	myślom	na	pojawienie	
się	i	nauczymy	się	swego	rodzaju	obojętności	wobec	
nich,	 wówczas	 uzyskamy	więcej	 wolności.	 Możemy	
ten	 proces	 porównać	 do	 operowania	 odbiornikiem	
telewizyjnym.	Kiedy	włączamy	telewizję,	pojawia	się	
wiele	różnorodnych	kanałów,	ale	często	okazuje	się,	
że	żaden	z	nich	nam	nie	odpowiada,	szukamy	wów-
czas	programu,	który	dostarczy	nam	pewnej	przyjem-
ności	 i	relaksu.	 Podobnie	 dzieje	 się	w	naszym	 umy-
śle,	w	którym	przewijają	się	różne	„kanały	myśli”,	nie	

zawsze	 nam	 sprzyjające.	 Kiedy	więc	 doświadczamy	
negatywnych	programów	pojawiających	się	w	naszej	
świadomości	(negatywnego	myślenia),	możemy	zasto-
sować	następującą	strategię:	prowadząc	wewnętrzny	
dialog	ze	sobą,	mówimy	do	siebie.	„Przełączam	się	na	
inny	kanał,	bo	to	mi	nie	służy.	Szukam	czegoś	sprzyja-
jącego	mojemu	zdrowiu	i	działającego	kojąco	na	mój	
system”.	Jest	 to	proces	przeprogramowania	naszych	
emocji,	a	co	za	tym	idzie	naszego	umysłu.	
	 Jakże	często	bombardujemy	nasz	umysł	negatyw-
nymi	komunikatami,	 lękami,	ciągłym	zamartwianiem	
się	o	przyszłość,	zamiast	skupić	się	na	chwili	obecnej	
i	żyć	„tu	i	teraz”.	Nie	chodzi	tu	oczywiście	o	całkowitą	
obojętność	wobec	naszej	przyszłości	czy	przeszłości,	
lecz	 raczej	 o	przyjęcie	właściwej	 postawy	 życiowej.	
Zamiast	 zamartwiania	 się,	 zdecydowanie	 lepszą	
strategią	jest	przyjęcie	pozytywnego	podejścia,	cho-
ciażby	poprzez	powtarzanie	następujących	afirmacji:	 

COKOLWIEK SIĘ DZIEJE, DZIEJE SIĘ DLA 
MOJEGO NAJWYŻSZEGO DOBRA.  
WSZYSTKIE MOJE ZMARTWIENIA  
I PROBLEMY MAJĄ SWOJE  
ROZWIĄZANIE. CHCĘ JE POZNAĆ. 

	 Kiedy	 uwierzymy,	 że	 to,	 co	 przyjdzie	 i	nastąpi	
będzie	nam	sprzyjało,	wówczas	pozytywna	energia,	
którą	 generujemy,	 przyniesie	właściwe	 rozwiązanie	
(zgodnie	 z	zasadą	 przyciągania).	 Już	Albert	 Einstein	
był	przekonany,	że	nasze	myśli	są	energią	i	wysyłają	
magnetyczne	 sygnały,	 które	 przyciągają	 ich	 odpo-
wiednik.	 Zatem	 jesteś	w	pewnym	 sensie	 kreatorem	
swojego	przeznaczenia.	Jesteś	autorem	własnego	ży-
cia,	pióro	tkwi	w	twoim	ręku,	a	wynik	zależy	od	tego,	
jaką	drogę	myślenia	wybierzesz.

Od	dawna	wiadomo,	że	problemy	natury	psychicznej	
są	przyczyną	wielu	chorób	i	dysfunkcji	somatycznych	
(Ledoux,	 2000;	 Terelak,	 1997).	 Zaburzenia	 emo-
cjonalne,	 brak	 zdolności	 do	 regulacji	 emocjonalnej,	
nieumiejętność	 radzenia	 sobie	 ze	 stresem	 zajmują	
główne	miejsce	wśród	czynników	wywołujących	za-
burzenia	zdrowotne	oraz	powodują	sięganie	po	róż-
ne	używki.	Można	więc	przypuszczać,	że	wysoka	in-
teligencja	emocjonalna	będzie	sprzyjała	zachowaniu	

INTELIGENCJA EMOCJONALNA  
A OPTYMALNE FUNKCJONOWANIE 
CZŁOWIEKA
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dobrostanu	psychicznego,	zdrowiu	 i	dobrej	kondycji	
oraz	 będzie	 chroniła	 przed	 uzależnieniami,	 bowiem	
wiąże	się	nierozerwalnie	z	samokontrolą.
	 Jednym	 z	autorów,	 który	 podkreśla	 silny	 zwią-
zek	 między	 stanami	 emocjonalnymi	 a	zdrowiem	 fi-
zycznym	 jest	Daniel	Goleman	 (1997).	 Przytacza	 on	
wyniki	analizy	101	badań,	które	pokazały,	że	osoby	
charakteryzujące	 się	 długotrwającym	 niepokojem,	
pesymizmem,	 smutkiem,	 nieustannym	 napięciem,	
wrogością,	 cynizmem	 lub	 podejrzliwością	 są	 dwu-
krotnie	częściej	narażone	na	ryzyko	zachorowania	na	
takie	choroby,	jak:	astma,	artretyzm,	wrzody,	migre-
na,	a	także	choroby	układu	krążenia	i	nowotworowe.	
Można	zatem	uznać,	iż	inteligencja	emocjonalna	jest	
podstawą	optymalnego	funkcjonowania	człowieka.
	 Wiele	badań	potwierdza	 tezę,	 że	osoby	o	wyż-
szych	zdolnościach	emocjonalnych	lepiej	radzą	sobie	
w	środowisku	pracy	i	częściej	odnoszą	sukcesy.	Zdol-
ność	do	empatii,	ujawniana	przez	osoby	inteligentne	
emocjonalnie,	 prowadzi	 do	 lepszego	 ich	 przystoso-
wania,	bowiem	ludzie	wrażliwi	na	emocje	 innych	są	
bardziej	skłonni	do	traktowania	bliźnich	z	uprzejmo-
ścią	i	respektem.		
	 Porównanie	 najlepszych	 i	przeciętnych	 me-
nadżerów	najwyższego	szczebla	wykazało,	 że	około	
85%	różnic	w	ich	profilach	wiązało	się	z	inteligencją	
emocjonalną,	 a	nie	 ze	 zdolnościami	 intelektualnymi,	
technicznymi	czy	wiedzą	fachową.	Najlepsi	menadże-
rowie	mieli	wysoki	stopień	inteligencji	emocjonalnej.
	 Daniel	Goleman,	autor	książki	„Inteligencja	emo-
cjonalna”,	odkrył	w	swoich	badaniach,	że	najskutecz-
niejszych	przywódców	cechuje	wysoki	poziom	inteli-
gencji	 emocjonalnej	 i	że	 ta	dyspozycja	 jest	dwa	 razy	
istotniejsza	od	innych	czynników,	takich	jak:	myślenie	
kognitywne	(analityczne)	czy	umiejętności	techniczne.

	 Kształtowanie	 naszej	 inteligencji	 emocjonalnej	
zaczyna	się	już	w	dzieciństwie.	Szczęśliwi	są	ci,	któ-
rzy	otrzymali	od	 swoich	 rodziców	 i	innych	ważnych	
osób,	żywy	przykład,	jak	można	zarządzać	emocjami	
i	relacjami.	 Jeśli	 jednak	 nie	 otrzymaliście	 od	 swoich	
bliskich	 konstruktywnego	 treningu	 społecznego,	
możecie	zacząć	„tu	i	teraz”,	bowiem	rozwój	każdego	
człowieka	jest	nieustannym	procesem	zmian.
	 Rozwijanie	 kompetencji	 emocjonalnych	 wyma-
ga	od	nas	wyjścia	ze	strefy	komfortu,	zmierzenia	się	
z	własnymi	ograniczeniami,	obawami,	a	czasem	cało-
ściowych	zmian	w	myśleniu.
	 Emocje	 pełnią	 bardzo	ważną	 funkcję	w	organi-
zowaniu	 naszych	 zachowań	 i	działań.	Człowiek	 jest	
istotą	 rozumną,	 świadomą	 i	skierowaną	na	cel.	Jed-
nak	 przeżywanie	 intensywnych	 emocji,	 zwłaszcza	
negatywnych,	znacznie	upośledza	zdolność	rozumo-
wania,	 kojarzenia,	 zapamiętywania,	 czyli	 ogólnego	
funkcjonowania	jednostki.
	 Według	 duchowego	mistrza	Oscho	 uświado-
mienie	 własnych	 emocji	 rozpoczyna	 proces	 ich	
rozpuszczania.	Najlepszym	 sposobem	 ich	 kontro-
lowania	 jest	 umiejętność	 panowania	 nad	 swoimi	
myślami.	W	toku	nabywania	 doświadczenia	 indy-
widualnego	możemy	modyfikować	 swe	 zachowa-
nie	 i	niepożądane	 reakcje,	 jeśli	 tylko	 mamy	 chęć	
doskonalenia	siebie	i	jesteśmy	otwarci	na	zmianę.	
Modyfikacja	procesów	emocjonalnych	jest	bardzo	
trudna	w	przypadku	osób	przeżywających	różnego	
rodzaju	 zaburzenia	 emocjonalne.	 W	takich	 sytu-
acjach	 tylko	 długotrwałe	 oddziaływanie	 terapeu-
tyczne	może	 spowodować	 zmniejszenie	poczucia	
wrogości	w	stosunku	do	 ludzi,	czy	też	wzrost	po-
czucia	 wartości	 i	odzyskanie	 wiary	 w	możliwości	
osiągnięcia	sukcesu.

TO EXIST IS TO CHANGE, 
TO CHANGE IS TO  MATURE, 

TO MATURE IS TO 
 GO ON CREATING ONESELF ENDLESSLY.

1.	Daniel	Goleman,		Inteligencja emocjonalna,	Bantam	Books,	1995. 
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3.	Peter	Schmidt,	Trening inteligencji emocjonalnej,	Wydawnictwo	Amber	1999.
4.	Wayne	W.	Dyer,	Kieruj swoim życiem,	Wydawnictwo	Czarna	Owca,	Warszawa	2012.
5.	Daniel	Gilbert,	Stumbling on happiness, Alfred	A.	Knopf,	New	York	2006.
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	 W	dobie	szybkich	zmian	technologicznych	i	siły	
oddziaływania	 mediów,	 wszelkie	 informacje	 nabra-
ły	 szczególnej	 rangi.	 Mają	 one	 ogromne	 znaczenie	
nie	tylko	w	edukacji,	która	opiera	się	na	właściwym	
i	sprawnym	 przekazywaniu	 prawdziwych	wiadomo-
ści,	ale	także	w	katechezie
	 Otrzymywana	 wiedza	 wpływa	 na	 kształtowa-
nie	 człowieka.	 Zatem	 wiadomości	 zniekształcone,	
niepełne	 lub	 zwyczajnie	 zafałszowane	 mogą	 mu	
uczynić	 wielką	 szkodę.	 Podobnie	 jest	 w	katechezie	
–	niekompetentna,	niewłaściwie	przekazana	wiedza	
o	Bogu	i	religii	może	wypaczyć	Jego	obraz	i	zniechę-
cić	do	wiary.	Ważne	jest	więc,	kto	i	jak	przekazuje	tę	
wiedzę.	Katecheza	to	 jednak	nie	tylko	sama	wiedza	
o	Bogu,	 to	 również	 spotkanie,	 które	 ma	 rozbudzać	
wiarę.	Jest	to	zadanie	dla	katechety,	który	potrzebuje	
do	tego	celu	zarówno	dobrych	informacji,	jak	i	dobrej	
formacji.	
	 Podstawą	formacji	katechetycznej	jest	wykształ-
cenie	 zdobyte	 na	 studiach	 bądź	 kursach	 teologicz-
nych	 oferowanych	 w	diecezjach.	 Drugim	 filarem	
tego	 procesu	 jest	 przygotowanie	 duchowe	 i	praca	
wewnętrzna	 katechety	 –	 uczestnictwo	 w	Euchary-
stii,	 w	sakramencie	 pokuty	 i	pojednania,	 codzienna	
modlitwa,	 lektura	Pisma	św.	 i	lektura	duchowa	oraz	
rekolekcje.	Właściwa	formacja	katechety	ma	ułatwić	
mu	 również	 realizację	 roli	 wychowawcy.	 Jak	 pisze	
ks.	 prof.	 Kazimierz	 Misiaszek:	 „Katecheta	 czy	 na-
uczyciel	religii	jest	więc	najpierw	teologiem,	dobrym	
teologiem,	a	dopiero	potem	wychowawcą	–	czy	też	
może	inaczej,	bardziej	precyzyjnie:	jest	jednocześnie	
i	teologiem,	i	wychowawcą,	takim	wychowawcą-teo-

logiem,	 który	 umie,	 potrafi,	 jest	w	stanie	w	oparciu	
o	teologię	ukierunkować	proces	religijnej	czy	chrze-
ścijańskiej	formacji	ucznia.	To	teologia	jest	dla	niego	
tym	 obszarem,	 w	którym	 ma	 znajdować	 dla	 siebie	
podstawowe	 inspiracje	 i	ukierunkowania.	 Teologia	
bowiem	jest	nie	tylko	dyscypliną	naukową,	ale	rów-
nież	określonym	sposobem	postrzegania	Boga,	czło-
wieka,	 świata,	 określonym	 sposobem	 życia”.	 Przed	
dzisiejszą	katechezą	stoi	wiele	wyzwań,	m.in.	ogrom-
na	 laicyzajca	 i	relatywizacja	wartości	w	otaczającym	
świecie,	szybki	rozwój	technologii,	brak	czasu	na	ży-
cie	 rodzinne	 i	modlitewne.	W	katechezie	 polonijnej	
dodatkowym	utrudnieniem	jest	bez	wątpienia	dwu-
języczność	dzieci.	Stąd	szczególna	rola	katechety	nie	
może	ograniczać	się	tylko	do	poszukiwania	nowych	
rozwiązań	dydaktyczno-metodycznych,	choć	są	one	
niewątpliwie	 ważne,	 ale	 przede	 wszystkim	 powin-
na	dotyczyć	głębokiej	formacji	duchowej	 i	zażyłości	
z	Jezusem.	On	wskaże	nam,	jak	pokonywać	dzisiejsze	
trudności.	 Zachęca	 nas	 do	 tego	 papież	 Franciszek:	
„Do	bycia	katechetą	konieczna	jest	zażyłość	z	Chry-
stusem,	bo	gdy	jesteśmy	z	Nim	zjednoczeni,	możemy	
przynieść	owoc.	Dlatego	pierwszą	rzeczą	dla	ucznia	
jest	przebywanie	z	Mistrzem,	słuchanie	Go,	uczenie	
się	od	Niego.	Proces	ten	trwa	całe	życie.	Na	przykład	
dla	mnie	bardzo	ważne	jest	przebywanie	przed	taber-
nakulum.	Jest	to	trwanie	w	obecności	Pana,	pozwo-
lenie,	 aby	On	 na	 nas	 spoglądał.	A	to	 rozpala	 serce,	
podtrzymuje	ogień	przyjaźni,	 sprawia,	 iż	 czujesz,	 że	
On	naprawdę	na	Ciebie	patrzy,	jest	blisko	ciebie	i	cię	
kocha”.	 Życzę	 tego	 każdemu	 katechecie,	 a	przede	
wszystkim	sobie.	

Zaprezentowany	poniżej	 scenariusz	Ceremoniału	Szkolnego	został	pomyślany	 jako	niezobowiązująca	pomoc	
dydaktyczna,	która	może	wprowadzić	do	naszych	szkolnych	zwyczajów	pewną	jednolitość	i	konsekwencję.	Zda-
jąc	sobie	sprawę	z	bardzo	ogólnego	potraktowania	problemu	szkolnych	uroczystości,	kierowałam	się,	układając	
ten	konspekt,	przekonaniem,	że	każdy	z	nas	przeżył	podczas	takich	akademii	rodzaj	zawodu	lub	braku	satysfak-
cji,	gdy	nasze	koncepcje	czy	wyobrażenia	zderzyły	się	z	nieprzewidzianymi	sytuacjom	towarzyszącymi	nie	raz	
tego	typu	wydarzeniom.	Niezależnie	od	tego,	czy	zawiódł	sprzęt	nagłaśniający,	czy	przeraził	nas	chaos	na	sali,	
nad	którym	trudno	było	zapanować,	wszelkie	niedociągnięcia	zawsze	przeżywamy	w	kategorii	własnej	winy.	

	 Przecież	nikt	tu	celowo	nie	zawinił	‒	myśleliśmy	niejednokrotnie,	obiecując	sobie	kolejne	szkolne	święto	
bez	wpadki.	Aby	więc	ograniczyć	takie	epizody,	proponuję	Państwu	dość	dowolny,	ale	sprawdzający	się	w	szkol-
nej	praktyce	scenariusz.	Jest	on	pomyślany	jako	temat	do	dyskusji	nauczycieli	i	organizatorów	wszelkiego	ro-
dzaju	akademii.	Być	może	większość	szkół	wypracowała	własny	sposób	świętowania.	Niezależnie	 jednak	od	
tego,	Ceremoniał	zobowiązuje	nas	do	konkretnych	zachowań	i	reakcji,	o	których	mowa	poniżej.	

	 Oddaję	konspekt	w	Państwa	ręce,	głęboko	przekonana,	że	może	się	on	stać	impulsem	do	kolejnych	zmian	
i	udoskonaleń,	które	przeobrażą	nasze	akademie	w	radosne,	a	przede	wszystkim	dobrze	zorganizowane	święto.	
Zachęcam	do	testowania	scenariusza	i	wnoszenia	własnych	uwag	i	udoskonaleń,	na	co	bardzo	liczę.

KRZYSZTOF GOSPODARZEC

FORMACJA KATECHETYCZNA

DOROTA ANDRAKA

Ceremoniał Szkolny
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CEREMONIAŁ SZKOLNY

•	 Inauguracja	roku	szkolnego
•	 Dzień	Patrona	Szkoły	
•	 Ślubowanie	klas	pierwszych	
•	 Dzień	Komisji	Edukacji	Narodowej	(14	X)
•	 Narodowe	Święto	Niepodległości	(11	XI)
•	 Święto	Konstytucji	(3	V)
•	 Pożegnanie	absolwentów	szkoły
•	 Zakończenie	roku	szkolnego
•	 Inne	imprezy	okolicznościowe	według	ustaleń	dyrekcji	

oraz rady	pedagogicznej

 
1.	 Uczniów	do	sali,	w	której	ma	się	odbyć	uroczystość,	wpro-

wadza	nauczyciel.
2.	 Nauczyciel‒wychowawca	zawsze	zajmuje	miejsce	razem	

z	klasą.	Pozostali	przedstawiciele	Rady	Pedagogicznej	oraz	
zaproszeni	 goście	 zajmują	miejsca	wyznaczone	w	odpo-
wiednich		rzędach.

3.	 Po	zakończonej	uroczystości	wychowawcy	lub	nauczycie-
le	zatrzymują	swoje	klasy,	aby	salę	mogli	najpierw	opuścić	
goście	i	Rada	Pedagogiczna.

4.	 Przygotowując	akademię	rocznicową,	państwową	lub	jubi-
leuszową,	należy,	pamiętając	o	kulturotwórczej	roli	szkoły,	
przygotować	taki	program	artystycznym,	który	umiejętnie	
połączy	elementy	wychowawcze,	patriotyczne	i	artystycz-
ne.

5.	 Nauczyciel	 odpowiedzialny	 za	 organizację	 uroczystości	
wykonuje	wraz	 z	uczniami	 indywidualne	 zaproszenia	dla	
gości	i	nauczycieli,	a	także	sporządza	ogłoszenia,	afisze	lub	
plakaty	informujące	o	przewidzianym	terminie	uroczysto-
ści.

6.	 Nauczyciel	 organizujący	 uroczystość	 czuwa	 nad	 oprawą	
plastyczną	sali,	w	której	odbywać	się	będzie	akademia.

7.	 Osoby	odpowiedzialne	za	szkolne	gabloty	powinny	zadbać	
o	umieszczenie	w	nich	odpowiednich	elementów	dekora-
cyjnych,	zgodnych	z	tematyką	uroczystości.

8.	 Obowiązek	 odpowiedniego	 i	estetycznego	 oflagowania	
szkoły	spoczywa	na	pracownikach	administracji.

9.	 Delegacja	lub	uczeń	wręczający	zaproszenie	winni	prezen-
tować	wysoki	poziom	kultury	osobistej	podczas	wykony-
wania	tej	czynności.

10.	 Przed	oficjalnymi	uroczystościami	w	holu	szkoły	powinna	
dyżurować	delegacja	złożona	z	2-3	uczniów	z	klasy	organi-
zatora,	aby	służyć	informacją	oraz	kierować	zaproszonych	
gości	do	pokoju	dyrektora	szkoły.	

11.	 Przedstawiciele	 Samorządu	Uczniowskiego	 lub	 klasy	 or-
ganizującej	daną	uroczystość	zapraszają	oficjalnych	gości	
i	Radę	 Pedagogiczną	 do	 sali	 lub	 innego	 pomieszczenia,	
w	którym	odbywać	się	będzie	uroczystość.	Do	obowiąz-
ków	delegacji	należy	wprowadzenie	gości	na	salę.

12.	 Dla	oficjalnych	gości	powinny	być	przygotowane	kwiaty	
na	 powitanie,	 które	 należy	wręczyć	 podczas	 prezentacji	
osób	przybyłych	na	uroczystość	(szczegóły	dotyczące	tego	
punktu	powinny	być	uzgodnione	z	dyrekcją	szkoły).

13.	 Prezentując	gości,	należy	pamiętać	o	właściwej	hierarchii	
stanowisk.

14.	 Organizatorzy	 powinni	 zadbać	 o	umieszczenie	 stosow-
nych	informacji:
•	 miejsca	zarezerwowane	dla	gości
• miejsca	zarezerwowane	dla	 
Rady	Pedagogicznej

15.	 Kiedy	wszyscy	 zajmą	 swoje	miejsca,	 osoba	 prowadząca	
powinna	rozpocząć	uroczystość	od	przywitania	zebranych.	
Następnie	winna	sprecyzować	cel	spotkania	oraz	zapowie-
dzieć	moment	wprowadzenia	sztandaru:

  Proszę wszystkich o powstanie.

  Proszę wprowadzić sztandar.

	 Poczet	 sztandarowy	 zajmuje	wyznaczone	miejsce.	Pada 
kolejne	polecenie:

  Do hymnu państwowego.

	 Młodzież	biorąca	udział	w	części	 artystycznej	 lub	konfe-
ransjer	 mają	 obowiązek	 wyraźnie	 rozpocząć	 śpiewanie	
hymnu.	Po	zaśpiewaniu	ustalonej	wcześniej	części	hymnu	
(zwrotka	+	refren)	konferansjer	wypowiada	słowa:

  Po hymnie. Proszę usiąść.

•	 Krótkie	powitanie	gości	i	wszystkich	zgromadzonych.
•	 Wprowadzenie	sztandaru.
•	 Hymn	państwowy.
•	 Wystąpienie	dyrektora	szkoły	(powitanie	gości).
•	 Wystąpienia	gości.
•	 Wystąpienie	przedstawiciela	młodzieży.

Jeżeli jest to zakończenie roku szkolnego:
•	 Wręczenie	dyplomów,	nagród,	świadectw,	odznaczeń.	
(w	zależności	od	rodzaju	nagrody	lub	odznaczenia	de-
koracji	dokonuje	przedstawiciel	odpowiednich	władz	
państwowych	lub	szkolnych).

• Wystąpienie	w	imieniu	nagrodzonych	(forma	podzięko-
wania).

 Proszę wyprowadzić sztandar szkoły.
 Dziękuję (można usiąść). 

•	 Zakończenie	części	oficjalnej.
•	 Zaproszenie	na	część	artystyczną.
•	 Część	artystyczna.
•	 Zakończenie	 części	 artystycznej,	 podziękowanie	 za	
przygotowanie	akademii.

•	 Pożegnanie	gości,	rodziców,	absolwentów.
•	 Wyjście.
•	 Wychowawcy	klas	i	dyżurujący	nauczyciele	zatrzymu-
ją	młodzież.

•	 Goście	wychodzą	pierwsi,	a	następnie	młodzież.

 

• Scenariusz	uroczystości	powinien	być	skonsultowany	
z	dyrekcją	szkoły.	Należy	ustalić	kolejność	wystąpień	
gości,	 poprawne	brzmienie	 tytułów,	 imion,	 nazwisk,	
funkcji,	stanowisk	(jeżeli	konferansjer	będzie	zapowia-
dał	wystąpienia	gości).

• Należy	pamiętać	o	kulturze	słowa,	zachowaniu	się	na	
scenie,	odpowiedniej	oprawie	notatek	konferansjera.

•	 Jeżeli	hymn	państwowy	śpiewają	uczniowie	lub	soli-
sta,	to	należy	pamiętać	o	tradycji	tej	pieśni,	odpowied-
niej	postawie	i	wiernej	oryginałowi	formie	wykonania.

•	 Poczet	sztandarowy	powinien	uczestniczyć	w	najważ-
niejszych	uroczystościach	szkolnych	i	państwowych.

•	 Szczegóły	ustala	opiekun	młodzieży	i	pocztu	sztanda-
rowego	z	dyrekcją	szkoły.

•	 Za	nagłośnienie	sali	odpowiada	nauczyciel	wyznaczo-
ny	przez	dyrektora	szkoły.

•	 Z	ceremoniałem	 szkolnym	 należy	 zapoznać	 dzieci	
i	młodzież	na	lekcjach	wychowawczych.

•	 Każdy	uczeń	i	rodzic	powinien	znać	kalendarz	wyda-
rzeń	szkolnych.

OFICJALNE UROCZYSTOSCI SZKOLNE

POSTANOWIENIA

SCHEMAT AKADEMII

UWAGI KOŃCOWE

S





58

MARIANNA BORAWSKA

Elfie Donnelly, Żegnaj dziadku, powiedziałem cicho, 
Warszawa 1985, Nasza Księgarnia

W	związku	 z	Dniem	 Babci	 i	Dziadka,	 a	także	 po	 to,	
by	zwrócić	uwagę	na	potrzebę	wykorzystywania	mą-
drości	 i	doświadczenia	 życiowego	 seniorów	w	edu-
kacji	międzypokoleniowej,	sięgnijcie,	proszę,	po	wy-
mienioną	powieść.	Jej	autorką	jest	córka	Austriaczki	
i	Anglika,	 mieszkająca	 w	Berlinie,	 a	prezentowana	
książka	 była	 debiutem	 pisarskim	w	1977	 roku	 i	zo-
stała	uznana	za	utwór	o	wyjątkowych	walorach	hu-
manistycznych	i	artystycznych.	Zarówno	książka,	jak	
i	film	 na	 niej	 oparty	 otrzymały	 nagrody	 literackie.	
To	niezwykle	piękna,	 poruszająca	 lektura,	 po	 której	
odłożeniu	 mamy	 przeświadczenie,	 że	 gdybyśmy	 jej	
nie	przeczytali,	ominęłoby	nas	coś	bardzo	ważnego.	
Tematem	 powieści	 są	 przeżycia	 dziesięcioletniego	
Michasia,	 który	 uwielbia	 dziadka	 opowiadającego	
mu	niezwykłe	historie	z	przeszłości,	w	sposób	fascy-
nujący	 zwracającego	 uwagę	 na	 otaczające	 zjawiska	
oraz	na	ich	znaczenie	dla	przyszłości,	a	jednocześnie	
mimochodem,	z	humorem	mówiącego	o	problemach	
ważnych,	 dotyczących	 choroby	 a	nawet	 śmierci.	
Dziadek,	 który	 najlepiej	 rozumie	 Michasia	 i	zawsze	
znajduje	dla	niego	czas,	ratuje	go	nie	raz	w	trudnych,	
rodzinnych	 sytuacjach,	 a	w	swoim	 pokoju	 pokazuje	
mu	„cudowności”	z	dawnych	lat.	Ten	ukochany	dzia-
dek	jest	jednak	poważnie	chory,	dlatego	stara	się	jak	
najłagodniej	 przedstawić	 wnukowi	 nieuchronność	
przemijania	i	swoje	głębokie	przekonanie,	że	w	przy-
szłości	będzie	on	wspaniałym	człowiekiem.	Po	 jego	
pogrzebie	Michaś	wie,	że	dziadek	dla	niego	nie	umarł,	
bo	żywa	pamięć	o	tym,	co	przekazywał,	towarzyszyć	
mu	będzie	przez	całe	życie.

Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka, Warszawa 
2012, Wydawnictwo Literatura

Książka	ta,	przeznaczona	dla	nastolatków,	otrzymała	
pierwszą	nagrodę	w	Konkursie	Literackim	im.	Astrid	
Lindgren.	 To	 utwór	 o	wyjątkowych	 walorach	 arty-
stycznych	 i	etycznych,	 opowiadający	 o	codziennym	
życiu	 czternastoletniej	Alicji,	 przez	wiele	 lat	 bardzo	
rozpieszczanej	 jedynaczki,	 żyjącej	 szczęśliwie	 aż 
do	 momentu,	 gdy	 rodzice	 postanowili	 się	 rozstać.	 
Na	 szczęście	 dramat	 bohaterki	 łagodzą	 ukochani	
dziadkowie,	do	których	jeździ	na	ferie	zimowe	i	letnie	
wakacje.	To	oni	zapewniają	jej	poczucie	bezpieczeń-
stwa,	są	źródłem	codziennych	radości,	miłości	i	umie-
jętnego	 rozwijania	 nowych	 zainteresowań.	 Ważne	
sprawy	w	szkole,	 domu,	 u	dziadków	 przeplatają	 się	
z	błahymi,	 codziennymi	 kłopotami,	 często	 humory-
stycznymi.	Razem	z	bohaterką	uczestniczymy	w	roz-

wiązywaniu	trudnych	dylematów	w	relacjach	z	„Miss	
Lata”,	nową	żoną	taty,	przeżywamy	początkową	nie-
chęć	do	przyrodniego	braciszka,	która	stopniowo	za-
mienia	 się	w	mocne	więzi	emocjonalne,	prawdziwie	
siostrzane	uczucie	dojrzewające	podczas	dramatycz-
nych	przeżyć	związanych	z	jego	nieuleczalną	chorobą	
i	nieuchronną	śmiercią.	

 To	 książka,	 do	 której	 się	 wraca,	 która	 skłania 
do	refleksji,	zmusza	do	szukania	odpowiedzi	na	trud-
ne	pytania,	pomaga	w	mądrym	dorastaniu.	Powieść	
zwraca	uwagę	na	znaczenie	dobrych	relacji	z	dziad-
kami,	na	to	jak	wiele	od	nich	dziedziczymy,	jaki	ogrom	
miłości	otrzymujemy,	jakich	nowych	rzeczy	mogą	się	
młodzi	ludzie	od	nich	nauczyć.

Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Pod ziemią / pod 
wodą, Warszawa 2015, Dwie Siostry

To	niezwykła	lektura,	która	niewątpliwie	zafascynuje	
całą	 rodzinę:	 dzieci,	 rodziców,	 dziadków	 –	wszyscy		
będą	ją	czytać	z	dużym	zainteresowaniem.		

 Ogromną	ilość	informacji	autorzy	uporządkowali	
atrakcyjnie,	 a	zarazem	bardzo	 logicznie.	Książka	 za-
dziwia	 formą	–	dużym	 formatem,	 co	 jest	 zrozumia-
łe	 ze	 względu	 na	 rozbudowane	 graficznie	 rysunki,	
a	także	kolorystyką.	Składa	się	z	2	odrębnych	części:	
CZERWONA	–	dotyczy	tego,	co	 jest	na	powierzch-
ni	 ziemi	 i	zaczyna	 się	 od	 gleby,	 w	której	 roi	 się	 od	
różnych	 istot.	Tuż	pod	powierzchnią	żyje	wiele	 roz-
maitych	 organizmów,	 robali	 dużych	 i	małych,	 np.	
przemyślny	 taszczyszyn,	 który	wciąga	do	 swej	nory	
sparaliżowane	jego	jadem	pszczoły,	by	po	wylęgnię-
ciu	żywiły	się	nimi	larwy.	Oglądamy	dżdżownice	au-
stralijskie,	 a	schodząc	 głębiej,	 tajemnice	 mrowisk,	
mieszkańców	 nor,	 głęboko	 zakorzenione	 drzewa,	
jeszcze	głębiej	–	system	kabli	oraz	rur	służących	lu-
dziom,	 niżej	 znajdują	 się	 inne	 dzieła	 ludzkich	 rąk	 –	
tunele,	metra,	wreszcie	jaskinie	i	znaleziska	archeolo-
giczne	sprzed	tysięcy	lat.
	 Część	NIEBIESKA	przedstawia	świat	wody,	głę-
biny	mórz	 i	oceanów,	nurków	i	statki	badawcze,	ba-
jecznie	kolorowe	ryby,	morskie	olbrzymy	 i	nieznane	
egzotyczne	 pokolce,	 błazenki,	 pansetniki	 dwuokie.	
Czytelnik	 odkrywa	wraki	 zatopionych	 statków,	 rafy	
koralowe	i	ciśnienie	wody	na	różnych	głębokościach.	
Zafascynują	 go	 ogromne,	 tajemnicze	 dziury	 a	także	
stroje	nurków.

 Jest	to	książka,	która	u	młodych	rozbudza	zain-
teresowania,	dostarcza	 informacji,	 jakich	 się	nie	 za-
pomina,	 a	być	może	ukształtuje	marzenia	na	dalsze	
życie.	 U	każdego	 czytelnika	 porządkuje	 i	poszerza	
jakże	nikłą	wiedzę	o	tym,	co	znajduje	się	pod	ziemią	
i	pod	wodą.

DOROSŁYM I MŁODZIEŻY

A

WARTO PRZECZYTAĆ



ROK RZEKI WISŁY – dla uczczenia 550 rocznicy pierwszego wolnego flisu na Wiśle.

W	uchwale	Sejmu	RP	z	dn.	22.06.2016	r.	czytamy:	„Sejm	oddaje	hołd	pokoleniom	rodaków,	którzy	dzięki	Wiśle	
i	w	oparciu	o	nią	budowali	tożsamość	i	potęgę	państwa	polskiego.	Wisła	–	królowa	polskich	rzek,	będąca	symbolem	
polskości	 i	patriotyzmu	–	to	nasze	naturalne	oraz	historyczno-kulturowe	dziedzictwo.	Ta	wyjątkowa	rzeka,	przez	
stulecia	tak	różnorodnie	kształtowana	przez	naturę	i	ludzi,	wymaga	obecnie	zrównoważonego	rozwoju.	Jest	dla	nas	
wyzwaniem	cywilizacyjnym	–	potrzebuje	przemyślanej	strategii	oraz	odważnych,	dalekowzrocznych	działań”.

Sejm	 przyjął	 także	 uchwałę,	 że	 w	związku	 ze	 150	 rocznicą	 urodzin	 będzie	 to ROK MARSZAŁKA JÓZEFA  
PIŁSUDSKIEGO – niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków.

W	uchwale	uzasadnia	się,	że	„Józef	Piłsudski	był	twórcą	idei	bliskiej	współpracy	narodów	Międzymorza,	utworzenia	
grupy	państw	z	Europy	Środkowo-Wschodniej,	które	stanowiłyby	barierę	przeciwko	ekspansji	sowieckiej	Rosji	i	za-
bezpieczały	niepodległość	Polski.	W	okresie	okupacji	niemieckiej	i	kilkudziesięciu	lat	władzy	sowieckiej	nad	Polską	
marszałek	Józef	Piłsudski	stał	się	symbolem	nieugiętej	walki	o	niepodległość	oraz	przykładem	dla	kolejnych	pokoleń	
polskich	patriotów”.

W	tejże	uchwale	przyjęto	również,	iż	w	związku	z	200	rocznicą	śmierci	przywódcy	insurekcji	kościuszkowskiej	bę-
dzie	to	ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

W	treści	uchwały	przypomina	się,	że	Tadeusz	Kościuszko,	jako	przywódca	powstania	ogólnonarodowego,	zwane-
go	insurekcją	kościuszkowską,	zajmuje	szczególne	miejsce	w	panteonie	narodowych	bohaterów.	Podkreślono,	że	
„Tadeusz	Kościuszko	traktował	swoje	wojskowe	i	obywatelskie	obowiązki	jako	służbę	dla	pomyślności	całego	na-
rodu.	Głęboko	wierzył	w	niezbywalną	godność	człowieka,	którego	dobro	stawiał	na	pierwszym	miejscu”.	Był	tak-
że	uczestnikiem	wojny	o	wolność	Stanów	Zjednoczonych,	a	jako	wybitny	specjalista	od	fortyfikacji	uratował	wiele	
miast	amerykańskich	przed	zniszczeniem.	Uchwałą	Kongresu	był	awansowany	na	generała	brygady,	zapamiętany	
także	z	bliskich,	przyjaznych	kontaktów	z	Indianami.	

Uchwała	Sejmu	stanowi	 także,	 że	 jest	 to	ROK JOSEPHA CONRADA-KORZENIOWSKIEGO,	 którego	160-lecie	
urodzin	przypada	3	grudnia	2017	roku.	W	uchwale	sejmowej	napisano,	że	„Podejmowanie	tematów	ważnych	dla	
starego	kontynentu	czyni	go	pisarzem	uniwersalnym,	który	już	w	tamtych	czasach	nakreślił	wizję	»Europy	bez	gra-
nic«,	stanowiącą	podstawę	trwałego	pokoju	między	narodami	Europy”.	

Patronem	roku	Sejm	ustanowił	także	ADAMA CHMIELOWSKIEGO – ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA –	w	uznaniu	
jego	zasług	w	działalności	niepodległościowej	oraz	na	polu	pracy	społecznej	i	artystycznej.	„Jego	wielki	talent	oraz	
poświęcenie	dla	drugiego	człowieka	przyczyniły	się	do	utrwalenia	wśród	Polaków	najważniejszych	postaw	spo-
łecznych	oraz	dały	im	nadzieję	na	niepodległość	i	sprawiedliwość	społeczną	na	kolejne	dziesięciolecia”	–	napisano	
w	uchwale	sejmowej.	W	2017	roku	mija	130	rocznica	jego	wstąpienia	do	zakonu.

Cytowana	uchwała	postanawia,	że	będzie	to	ROK bł. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO,	którego	100	rocznica	śmierci	
minęła	w	październiku	2016	roku.	Zakres	działalności	ojca	Honorata,	jako	kapłana,	lektora	teologii	w	wielu	świąty-
niach,	misjonarza	 ludowego,	początkowo	przebywającego	w	zakonie	kapucynów,	a	następnie	franciszkanów,	był	
tak	szeroki	i	ważny,	że	władze	carskie,	formalnie	kasujące	klasztory	w	1864	roku,	nie	przypuszczały,	że	dzięki	chary-
zmatycznym	cechom	ojca	Honorata	liczba	osób	zakonnych	powiększy	się	do	ponad	10.000.	Był	on	także	pisarzem.

14	kwietnia	2017	roku	minie	100	lat	od	śmierci	LUDWIKA ZAMENHOFA –	twórcy	języka	esperanto,	który	uważał,	że	
do	nieporozumień	między	ludźmi	dochodzi	wskutek	dzielących	ich	barier	językowych,	dlatego	potrzebny	jest	wspólny	ję-
zyk.Urodzony	w	Białymstoku	w	1859	roku,	dobrze	znał	języki:	polski,	rosyjski,	niemiecki,	angielski,	francuski,	łacinę	i	grekę. 
W	mieście	zamieszkiwanym	przez	różne	grupy	narodowościowe	często	dochodziło	do	konfliktów,	dlatego	Zamenhof	ide-
alistycznie	wymyślił,	że	jeśli	powstanie	wspólny	język,	to	wszyscy	ludzie	będą	„braćmi”.	W	roku	1887	wydano	pierwszy	pod-
ręcznik	do	nauki	języka	esperanto.



NASZA UNIA
TO WIĘCEJ NIŻ BANK
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

Przyłącz się do nas już dziś!
1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

100 MCGUINNESS BLVD.
BROOKLYN, NY 11222

140 GREENPOINT AVE.
BROOKLYN, NY 11222

1260 60TH ST.
BROOKLYN, NY 11219

6903 FRESH POND RD.
RIDGEWOOD, NY 11385

66-14 GRAND AVE.
MASPETH, NY 11378

314 GREAT NECK RD.
COPIAGUE, NY 11726

619 WEST EDGAR RD.
LINDEN, NJ 07036

990 CLIFTON AVE.
CLIFTON, NJ 07013

667 CHESTNUT ST.
UNION, NJ 07083

1110 N. OLDEN AVE.
TRENTON, NJ 08638

4147 N. HARLEM AVE.,
NORRIDGE, IL 60706

75 RIVER DRIVE,
GARFIELD, NJ 07026

1044 MT. PROSPECT PLAZA,
MT. PROSPECT, IL 60056

8342 S. HARLEM AVE. 
BRIDGEVIEW, IL 60455

1919 HYLAN BLVD
STATEN ISLAND, NY 10305

1112 S. ROSELLE RD.
SCHAUMBURG, IL 60193 

1976
2016

NASZA UNIA
TO WIĘCEJ NIŻ BANK
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

Przyłącz się do nas już dziś!
1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

100MCGUINNESSBLVD.
BROOKLYN,NY11222

140GREENPOINTAVE.
BROOKLYN,NY11222

126060THST.
BROOKLYN,NY11219

6903 FRESH POND RD.
RIDGEWOOD, NY11385

66-14GRANDAVE.
MASPETH,NY11378

314GREATNECKRD.
COPIAGUE,NY11726

619WESTEDGARRD.
LINDEN,NJ07036

990CLIFTONAVE.
CLIFTON,NJ07013

667CHESTNUTST.
UNION,NJ07083

1110N.OLDENAVE.
TRENTON,NJ08638

4147N.HARLEMAVE.,
NORRIDGE,IL60706

75RIVERDRIVE,
GARFIELD, NJ07026

1044MT. PROSPECTPLAZA,
MT. PROSPECT, IL60056

8342 S. HARLEM AVE. 
BRIDGEVIEW, IL 60455

1919 HYLAN BLVD
STATEN ISLAND, NY 10305

1112 S. ROSELLE RD.
SCHAUMBURG, IL 60193 

1976
2016

NASZA UNIA
TO WIĘCEJ NIŻ BANK
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

Przyłącz się do nas już dziś!
1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

100 MCGUINNESS BLVD.
BROOKLYN, NY 11222

140 GREENPOINT AVE.
BROOKLYN, NY 11222

1260 60TH ST.
BROOKLYN, NY 11219

6903 FRESH POND RD.
RIDGEWOOD, NY 11385

66-14 GRAND AVE.
MASPETH, NY 11378

314 GREAT NECK RD.
COPIAGUE, NY 11726

619 WEST EDGAR RD.
LINDEN, NJ 07036

990 CLIFTON AVE.
CLIFTON, NJ 07013

667 CHESTNUT ST.
UNION, NJ 07083

1110 N. OLDEN AVE.
TRENTON, NJ 08638

4147 N. HARLEM AVE.,
NORRIDGE, IL 60706

75 RIVER DRIVE,
GARFIELD, NJ 07026

1044 MT. PROSPECT PLAZA,
MT. PROSPECT, IL 60056

8342 S. HARLEM AVE. 
BRIDGEVIEW, IL 60455

1919 HYLAN BLVD
STATEN ISLAND, NY 10305

1112 S. ROSELLE RD.
SCHAUMBURG, IL 60193 

1976
2016


