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Drodzy Autorzy i Czytelnicy!
W marcu 2021 roku „Przegląd Edukacyjny” kończy 27 lat. Z tej okazji składam wszystkim 

Autorom i stałym współpracownikom redakcji gorące podziękowania za obecność na naszych 
łamach w postaci interesujących, czasem zaskakujących, np. wyborem tematu, kształcących 
i pobudzających do przemyśleń – artykułów a Czytelnikom, że pismo czytają, potwierdzając 
w te sposób moją wiarę w to, że „Przegląd Edukacyjny” jest Państwu niezbywalny.

Dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Radzie Programowej dzię-
kuję za spolegliwą opiekę nad tym przedsięwzięciem a Radzie Naukowej oraz recenzen-
tom kłaniam się nisko za inspiracje, czasem słowa życzliwej krytyki, ale zawsze nieustanną 
obecność (to nic nie szkodzi, że z konieczności czasami zdalną), dającą redakcji poczucie 
bezpieczeństwa.

Specjalne podziękowania kieruję do pań: Janiny Dzikowskiej-Najder za wzbudzające za-
chwyt grafiki, będące nie tylko prawdziwą ozdobą naszych okładek, ale i swoistą promocją 
Łodzi, Beaty Gawłowskiej – nie przesadzę, jeśli dodam – „prawej ręki” redaktor naczelnej 
w trudnej sztuce typografii oraz Magdaleny Murowanieckiej za czuwanie nad prezencją 
naszego pisma na stronie internetowej. Wyrażam żal, że nie doczekał tych urodzin redaktor 
senior, założyciel „Przeglądu Edukacyjnego” – Zbyszek Szefliński, mając nadzieję na to, 
że i tak będzie mnie (zdalnie) wspierał.

Zapraszam Państwa do lektury, jakże bogatego numeru pisma, zwracając uwagę nie tylko 
na przywrócenie przez Konrada Czernielewskiego naszej pamięci łódzkiego bohatera, Jana 
Kowalewskiego, ale także na artykuły stałych współpracowników: Łukasza Czuryłło i Janusza 
Janysta, który pisząc o ważnym nie tylko dla Niego okresie swej działalności na rzecz oswa-
jania dzieci i młodzieży z kulturą wysoką, do jakiej niewątpliwie należały występy łódzkich 
filharmoników w szkołach, przypomniał mi myśli płynące z książki włoskiego andragogika 
– Ducio Demetrio „Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie”: „Proces przywo-
ływania obrazów z przeszłości i pisemne ich utrwalanie wprawiają tworzącego w stan dobrego 
samopoczucia – umysł piszącego podejmuje intensywny wysiłek wiernego odtwarzania lub 
dąży do przekształcania nabytych doświadczeń, co zbliża ku przeszłości, ale też ku nowej, 
odmiennej teraźniejszości”.

Piszcie Państwo o Sobie, o swoich dokonaniach, projektach, jak Jakub Kania – o dzia-
łaniach na rzecz edukacji patriotycznej młodzieży, przemyśleniach i lekturach, innowacjach 
tak ważnych dla polskiej szkoły.

Życzę Autorom i Czytelnikom w Nowym 
Roku przede wszystkim zdrowia, spełnie-
nia marzeń i realizacji planów – wielkich 
i małych. Pozostańcie z nami! Dostojne-
mu jubilatowi, księgarni Ossolineum ży-
czę pomyślności i wielu amatorów książek.

Redaktor naczelna
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PREZENTACJE

Konrad A. Czernielewski

Jan  
KowalewsKi  

– zapomniany  
łódzki bohater

Rok ubiegły, w którym obchodziliśmy set-
ną rocznicę zwycięstwa na Rosją bolsze-
wicką, był rokiem Jana Kowalewskiego. 
Często mówi się o nim jako o postaci nie-
znanej, ale raczej bardziej pasuje okre-
ślenie – „zapomnianej”. 

O ile bowiem szerszemu ogółowi społeczeństwa na-
zwisko Jana Kowalewskiego niewiele mówi, to wśród hi-
storyków wojskowości była to postać znana już w latach 
dziewięćdziesiątych minionego wieku1. W bieżącym stule-
ciu kontynuowano badania nad rolą Jana Kowalewskiego 
i polskiego wywiadu II Rzeczypospolitej2. W ostatnich 
dwóch latach, z racji na setną rocznicę wojny z Rosją bol-
szewicką, ukazały się kolejne publikacje naukowe i popu-
larnonaukowe przybliżające dzieje wojny lat 1919-1920 
i rolę w niej J. Kowalewskiego3.

Jednym z najciekawszych oficerów II Oddziału Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego4, czyli wywiadu i kontrwy-
wiadu w latach wojny polsko-bolszewickiej, był łodzia-
nin Jan Kowalewski, jeden ze współautorów zwycięstwa 
w 1920 roku, genialny kryptolog, a także nietuzinkowa 
postać w dziejach polskich służb specjalnych w latach 
1918-1945. Urodził się 24 października 1892 roku w Ło-
dzi. W 1909 roku ukończył Szkołę Zgromadzenia Kupców 
w Łodzi przy ulicy Dzielnej (obecnie Gabriela Naruto-
wicza)5, po czym rozpoczął studia na Wydziale Chemii 
Teoretycznej Uniwersytetu Liége w Belgii. W 1912 roku 
uzyskał półdyplom, a praktykę zawodową odbywał w Zgie-
rzu, a następnie w Białej Cerkwi na Kijowszczyźnie.

W sierpniu 1915 roku rozpoczął służbę w armii rosyj-
skiej. Został skierowany do szkoły oficerskiej w Kijowie, 
którą ukończył 1 maja następnego roku w stopniu cho-
rążego. Dostał przydział do kompanii wojsk gazowych. 
Walczył na Bukowinie i Mołdawii. Od marca 1917 roku 
brał czynny udział w tworzeniu Związku Wojskowych Po-
laków (ZWP). Wkrótce wybrano go wiceprezesem struk-
tur ZWP przy rosyjskiej IX Armii. 

Uczestnik bitwy pod Kaniowem
W grudniu 1917 roku ppor. J. Kowalewski został prze-

niesiony do sztabu II Korpusu Polskiego, jednostki formo-
wanej na terenie Mołdawii, a złożonej z Polaków – daw-
nych żołnierzy armii carskiej. Najpierw został komisarzem 
z ramienia centrali frontu rumuńskiego, a później ofice-
rem operacyjnym sztabu Korpusu. Był uczestnikiem słyn-
nej bitwy II Korpusu pod Kaniowem (11 maja 1918 roku). 
Po bitwie dostał się do niewoli, ale udało mu się uciec. 
Został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, pełniąc 
funkcję adiutanta ppłk. Michała Żymierskiego. W dniu 
15 lipca 1918 roku został awansowany do stopnia porucz-
nika. Wkrótce został kierownikiem w referacie politycz-
nym oraz zastępcą kierownika w działającej na Ukrainie 
konspiracyjnej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej. 
W sierpniu 1918 roku sformowano na Kubaniu samo-
dzielny oddział polski – późniejszą 4 Dywizję Strzelców 
Polskich. Jej dowódcą został gen. Lucjan Żeligowski, zaś 
J. Kowalewski objął stanowisko szefa oddziału wywia-
dowczego. Praktycznie więc od października 1918 roku 
jego służba w odradzającej się armii polskiej, to służba 
w wywiadzie. 

W dniu 1 sierpnia 1919 roku por. J. Kowalewski został 
przydzielony do Sekcji Szyfrowej w Oddziale II Naczelne-
go Dowództwa Wojska Polskiego (NDWP). Powierzono 
mu organizację ściśle tajnej komórki zajmującej się łama-
niem obcych szyfrów, głównie rosyjskich. Jan Kowalewski 
bardzo dobrze znający zarówno język rosyjski, jak i armię 
naszego wschodniego sąsiada, a przede wszystkim mental-
ność Rosjan – nadawał się do tej roli znakomicie. 

Napoleon Bonaparte mawiał, że ważne są umiejęt-
ności, ale na wojnie trzeba mieć jeszcze szczęście. Traf 
sprawił, iż zastępując kolegę z Sekcji Szyfrowej – ppor. 
Stanisława Srokę, który udał się na ślub siostry, J. Kowa-
lewski dostał zadanie posegregowania depesz, które miał 
wysłać do odpowiednich komórek NDWP. Przypadkiem 
natknął się na partię zaszyfrowanych depesz Robotniczo
-Chłopskiej Armii Czerwonej. Bardzo często występowało 
w nich słowo „dywizja” (дивизия) – w języku rosyjskim 
w rzeczowniku tym występują aż trzy litery „i” co mogło 
pomóc w złamaniu szyfru. Przydała mu się w tym nie-
wątpliwie lektura nowel amerykańskiego pisarza Edgara 

Jan Kowalewski z okresu pobytu w Moskwie.  
Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Allana Poe, zwłaszcza opowiadania Złoty żuk, w którym 
opisano sposób złamania pirackiego kodu. J. Kowalewski 
był także wielkim miłośnikiem prozy szkockiego pisarza 
Arthura Conan Doyle’a i stworzonej przez niego postaci 
Sherlocka Holmesa. Wyciągnięta z książek wiedza mo-
gła zostać wykorzystana w praktyce. Potwierdza to tylko 
fakt, iż oficer wywiadu powinien mieć wszechstronne za-
interesowania. Jako „narzędzie pomocnicze” wykorzystał 
J. Kowalewski podobno grzebienie6.

Złamanie szyfrów
Wyłamywał zęby z grzebienia i przesuwając nim po 

tekście szyfrogramu każdą literę zamieniał na dwie cyfry, 
szukając tam takiej sekwencji, że wyłamane zęby wskoczą 
dokładnie w takie same trzy grupy cyfr. Porucznik zna-
lazł więc owo słowo „дивизия”, po czym zwrócił uwagę, 
że telegram był wysłany z Odessy. Wiedział, że Odessa 
w języku ukraińskim zapisywana jest przez jedno „s”, zaś 
w języku rosyjskim przez dwa. Szukał więc takiego miej-
sca, gdzie jest dokładnie zdublowany fragment. Wiedział 
też J. Kowalewski, że Rosjanie nie przestrzegali proce-
dur – część depesz wysyłano często niezaszyfrowanych. 
Kiedy podstawił litery i cyfry pod oba teksty (zaszyfro-
wany i niezaszyfrowany), okazało się, że wysłała tekst 
ta sama osoba. Dzięki tej metodzie mógł rozszyfrować 
blisko połowę liter.

Pracę  radiowywiadu wspierały wszystkie placówki 
pozafrontowe, które były zobowiązane do zdobywania 
danych o organizacji i zasadach pracy sowieckiej łączno-
ści radiotelegraficznej. Wywiadowcy poszukiwali takich 
danych, jak miejsce postoju, rodzaj i liczba radiostacji, 
dane o dowódcy i radiotelegrafistach, gdzie mieszkają, 
jak spędzają wolny czas. Najwięcej uwagi poświęcano 
dowódcy radiostacji, poszukując możliwości nawiązania 
z nim kontaktu i wykradzenia kodu szyfrowego i kodu 
stacyjnego.

Już po pierwszym złamaniu szyfrów przez por. Kowa-
lewskiego pozyskano szyfry bolszewickie. W dniu 4 grud-
nia 1919 roku Biuro Wywiadowcze przekazało poruczni-
kowi klucz do szyfrów o kryptonimie „Agitator”. Przesłała 
go polska placówka z Żytomierza. Nasz deszyfrant był 
szybszy – znał go już na początku listopada. Powiadomił 
jednocześnie Biuro Wywiadowcze, że dużym ułatwieniem 
dla Sekcji Szyfrów byłoby nie tylko przekazywanie samych 
kluczy, ale także dat stosowania szyfrów i numeru od-
działu bolszewickiego, w którym był wykorzystany. Dodać 
trzeba, że 7 czerwca 1920 roku Oddział II 1 Armii przesłał 
klucz do szyfrogramów rosyjskich o kryptonimie „Czajka”, 
którego wartość nie została zakwestionowana przez por. 
Kowalewskiego.

Wcześniej Polakom udawało się incydentalnie od-
czytać szyfrogramy, gdy np. zdobyto rosyjską radiosta-
cję w Wilnie w kwietniu 1919 roku, i gdzie znaleziono 
pierwsze klucze szyfrowe. Przełomową datą w złamaniu 
szyfrów jest jednak dopiero sierpień 1919 roku, kiedy Jan 
Kowalewski złamał rosyjskie szyfry. Efekty swojej pracy 
przedstawił swoim przełożonym: Karolowi Bołdeskułowi 
i Ignacemu Matuszewskiemu, którzy natychmiast polecili 
mu zorganizowanie komórki kryptoanalitycznej w II Od-
dziale Wywiadowczym Sztabu Generalnego. Od tego mo-
mentu rozpoczęła się akcja łamania szyfrów rosyjskich, 
ale nie tylko rosyjskich (także ukraińskich i niemieckich). 
Warto bowiem przypomnieć, że szyfry te zmieniano mniej 
więcej co tydzień, dwa, a różne szczeble armii oraz rosyj-

skich władz posługiwały się różnymi rodzajami szyfrów, 
co oznaczało, że inne były szyfry w polityce wewnętrznej, 
inne w dyplomacji, a jeszcze inne na szczeblach opera-
cyjno-wojskowych.

Referat szyfrów obcych i Radiowywiadu
Zadaniem prowadzonej przez por. Kowalewskiego ko-

mórki (na początku 1920 roku przekształconej w Wydział 
II Szyfrów Specjalnych w Biurze Szyfrowym) było rozszy-
frowanie zdobytych depesz radiowych wroga. Żmudne 
śledzenie stacji radiotelegraficznych w dużym skrócie 
polegało na prowadzeniu specjalistycznych pomiarów 
pozwalających określić ich położenie, a także ścisłą ewi-
dencję odbieranych sygnałów i ich łączności korespon-
dencyjnej. Umożliwiało to określenie miejsca stacjono-
wania nowo przybyłych radiostacji, a co za tym idzie ich 
rolę w strukturach organizacyjnych Armii Czerwonej. Po 
przejęciu wiadomości oraz rozpracowaniu odpowiedniego 
klucza szyfru – można go było odczytać. W 1920 roku 
dokonano kolejnych zmian organizacyjnych w polskim 
wywiadzie, a kierowany przez J. Kowalewskiego Referat 
Szyfrów Obcych i Radiowywiadu od kwietnia 1920 roku 
składał się z sześciu osób.

Warto dodać, że do pracy w wywiadzie ściągnął por. 
J. Kowalewskiego mjr Ignacy Matuszewski, pełniący od 
28 lipca 1920 roku funkcję szefa Oddziału II, a wcześniej 
szefa Biura Wywiadowczego. Panowie znali się jeszcze 
z czasów wspólnej działalności w 1918 roku na Ukrainie. 
Przełożeni bardzo wysoko oceniali działalność por. J. Ko-
walewskiego. Podkreślano jego inteligencję, oceniano, 
że ma zmysł spostrzegawczy i kombinacyjny oraz zdol-
ność do ścisłych dociekań, a także pomysłowość, a nawet 
wybujały indywidualizm i pewność siebie. Podkreślał to 
nawet w swej ocenie wyrażonej w 12 lat po wojnie z Rosją, 
gen. Janusz Gąsiorowski, ówczesny szef SG WP, opiniując 
wniosek o odznaczenie ppłk. dypl. Jana Kowalewskiego 
Orderem Odrodzenia Polski. 

Jana  Kowalewskiego  w  pracy  radiowywiadowczej 
wspierali: wspomniany już ppor. Stanisław Sroka, por. 
Jerzy Suryn, ppor. Tadeusz Ołowski. Na początku listopa-
da 1919 roku nowym członkiem Wydziału II został ppor. 
Paweł Misiurewicz. Panowie znali się jeszcze z czasów 
służby w 4 Dywizji Strzelców Polskich gen. L. Żeligowskie-
go. Razem opublikowali Projekt Radiowywiadu stanowią-
cy podwaliny pełnej struktury służby radiowywiadowczej 
w Polsce. W dokumencie wymieniono zadania poszczegól-
nych komórek organizacyjnych oraz pola ścisłej współpra-
cy pomiędzy nimi. Centrum struktur radiowywiadowczych 
miało być Biuro Szyfrowe. Paweł Misiurewicz już po woj-

Jedna z depesz rozszyfrowanych w lipcu 1920 r. przez  
J. Kowalewskiego. Zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego  

w Warszawie.
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nie polsko-bolszewickiej zorganizował w Rosji placówkę 
„Łarin” infiltrującą m. in. sztab Armii Czerwonej.

Od sierpnia 1919 roku do lutego 1920 roku polskie 
stacje  radiotelegraficzne  przejęły  łącznie  od  370  do 
390 obcych korespondencji. Złamano w tamtym okresie 
22 bolszewickie szyfry, z czego aż 21 odczytał por. J. Ko-
walewski. W okresie marzec – maj 1920 roku odczytał ich 
minimum 13. W najbardziej krytycznym okresie wojny, 
od czerwca do października 1920 roku rozwiązano łącznie 
41 szyfrów, także sił białej Rosji. Sam J. Kowalewski miał 
na koncie 22 odczytane depesze. Trzeba jednak dodać, 
iż pracę J. Kowalewskiego wsparli polscy wybitni mate-
matycy i uczeni: Wacław Sierpiński, Stefan Mazurkiewicz 
(czołowi przedstawiciele warszawskiej szkoły matematycz-
nej i twórcy polskiej szkoły matematycznej) czy Stanisław 
Leśniewski (matematyk, logik, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej).

Jan  Kowalewski,  który  pierwsze  szyfry  sowieckie 
złamał wyłącznie metodą tzw. „ataku lingwistycznego”, 
w pewnym momencie natrafił na dość istotną przeszkodę, 
ponieważ szyfry były teraz przez Rosjan dwukrotnie ma-
tematycznie przekształcane. Dopiero nawiązanie współ-
pracy z znakomitościami polskiej matematyki przełamało 
impas. Od tego czasu stosowano podwójny, czyli matema-
tyczny i lingwistyczny, atak na szyfry. Współpraca uczo-
nych z oficerami Wojska Polskiego okazała się nadzwyczaj 
efektywna, co zaowocowało potem w latach trzydziestych 
złamaniem niemieckiej Enigmy.

Ocenia się, ze stronie polskiej udało się nam złamać 
ponad 100 kluczy szyfrowych. Na podstawie ostatnio ze-
branych danych przez polskich historyków można stwier-
dzić, że udało się polskim oficerom z Biura Szyfrów od-
czytać od 3,5 do 4 tys. szyfrogramów, które wychodziły 
z różnych szczebli dowodzenia Armii Czerwonej. W naj-
bardziej dramatycznym okresie, czyli w lipcu i sierpniu 
1920 roku, Polacy przejmowali ich nawet 15-20 dziennie. 
Była to de facto poważna ilość.

Depesze  rosyjskie  zdobywano prowadząc nasłuch 
radiostacji wroga, ale niekiedy pozyskiwano je w bar-
dziej prozaiczny sposób. Referat Szyfrów współpracował 
efektywnie z Komendą Naczelną POW na Wschodzie 
(KN-III). W maju 1920 roku komenda terenowa KN-III 
okręgu podolskiego zlikwidowała tajną drukarnię bol-
szewicką. Znaleziono tam zaszyfrowane depesze, które 
szybko przekazano por. J. Kowalewskiemu.

Nie wszystkie ważne informacje zdobywane przez ra-
diowywiad mogły być natychmiast zweryfikowane. Najgo-
rzej było ze sprawdzeniem danych dotyczących rejonów 
odległych od linii frontu. W dniu 3 czerwca 1920 roku szef 
Wydziału II Sekcji Szyfrów, por. J. Kowalewski, raporto-
wał, że według stacji radiogoniometrycznej7 w Mińsku, 
w pobliżu Mohylowa, została zlokalizowana […] duża cen-
tralna stacja prowadząca korespondencję ze wszystkimi szta-
bami armii i frontów. Wygląda na sztab polowy Naczelnego 
Dowództwa. Z kolei na zachód od Witebska – zdaniem 
por. Kowalewskiego – ujawniono nową radiostację pro-
wadzącą korespondencję w sposób przyjęty dla głównej 
radiostacji sztabu armii rezerwowej.

Rozszyfrowane depesze bolszewickie
Rozszyfrowane  depesze  bolszewickie  –  nie  tylko 

przez J. Kowalewskiego, ale i innych deszyfrantów oraz 
polskich matematyków, pomogły polskiemu dowództwu 
w planowaniu działań uprzedzających zamiary bolszewi-
ków. Podpułkownik dypl. Tadeusz Pełczyński, szef służb 
informacyjno-wywiadowczych Wojska Polskiego w latach 
1929-1932 oraz 1935-1939 oceniał, że Jan Kowalewski 
to [...] faktyczny twórca radiowywiadu w Polsce, który [...] 
położył trwałe zasługi zarówno w sensie tworzenia metody 
tej pracy, jak i przygotowania do służby tej szeregu oficerów. 
Jeszcze w trakcie wojny Jan Kowalewski został awansowa-
ny do stopnia kapitana ze starszeństwem z dniem 1 czerw-
ca 1919 roku. Natomiast w 1922 roku za zasługi w wojnie 
z Rosją bolszewicką odznaczono go Krzyżem Srebrnym 
Orderu Wojennego Virtuti Militari. Warto podkreślić, że 
Jan Kowalewski to nie tylko oficer deszyfrujący depesze 
nieprzyjaciela, to także wielkiej klasy analityk. W dniu 
23 sierpnia 1920 roku przedstawił on swoim przełożonym 
okresowy „Wykaz sygnałów radiostacji bolszewickich i ich 
przynależności taktycznej”. Radiostacja sztabu polowego 
rosyjskiej IV Armii posługiwała się na przykład kryptoni-
mem „1oq”, a po 30 sierpnia zmieniła go na „1-tk”. 

Pracę Biura Szyfrów J. Kowalewskiego wysoko oceniał 
marszałek Józef Piłsudski, który podczas ofensywy na Ki-
jów otrzymał tekst depeszy dowódcy rosyjskiej XII Armii, 
Siergieja Mieżeninowa, w której ten ostatni rozpaczliwie 
pytał: Gdzie są moje dywizje? Generał Władysław Sikor-
ski, dowodzący 5 Armią, podkreślił ogromne znaczenie 
ujawnionego rozkazu dla XVI Armii Nikołaja Sołłohuba, 
która o świcie 14 sierpnia miała uderzyć na Radzymin 
i Warszawę. 

W latach 1919-1920 korzystnym dla strony polskiej 
było to, że ówczesna sieć łączności tzw. przewodowej lub 
drutowej w czasie wojny domowej w Rosji toczącej się 
od 1917 roku, została zdewastowana, bo wszystkie strony 
konfliktu niszczyły sieć łączności przeciwnika. Zarówno 
biali, jak i czerwoni zrywali przewody telefoniczne i te-
legraficzne oraz wycinali słupy telegraficzne, aby w ten 
sposób utrudnić komunikację przeciwnikowi. Posługiwa-
no się natomiast łącznością radiową oraz radiotelegrafią. 
Wszystkie dokumenty wojskowe były najpierw szyfrowane 
– zmieniano kolejność liter lub zastępowano litery ze-
stawami cyfr – po czym teksty przekładano na alfabet 
Morse’a i emitowano w eter.

Słuszna jest zatem uwaga Naczelnego Wodza, Józefa 
Piłsudskiego, że wojna lat 1919-1920 [...] to pierwsza woj-
na, którą Polska prowadziła od wielu stuleci, w czasie której 
mieliśmy więcej informacji o nieprzyjacielu niż on o nas.   
Niestety, jak stwierdził to już w 1999 roku Andrzej Pe-

Jan Kowalewski (pierwszy z prawej) wśród attachés wojskowych 
w ZSRR. Zbiory Rodziny Kowalewskich-Ferreirów.
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płoński w swej monografii o roli wywiadu w wojnie pol-
sko-bolszewickiej: W miarę upływu lat zapomniano o roli 
radiowywiadu w odniesionym zwycięstwie, ale w Oddziale 
II prace nas szyframi rosyjskimi były kontynuowane.

Jan Kowalewski został zapamiętany jako ten, który 
złamał szyfry bolszewickie. Warto jednak wspomnieć, iż 
nie był to koniec jego służby wojskowej. Od 10 lutego 
1921 roku kpt. J. Kowalewski był dowódcą Oddziału II 
(Informacyjnego) Dowództwa Obrony Plebiscytu na Gór-
nym Śląsku. W okresie III powstania śląskiego był szefem 
Oddziału II Sztabu Naczelnej Komendy Wojsk Powstań-
czych. W 1923 roku na prośbę japońskiego Sztabu Ge-
neralnego minister Spraw Wojskowych gen. W. Sikorski 
wysłał kpt. J. Kowalewskiego do Japonii. Miał przeszkolić 
japońskich oficerów w dziedzinie szyfrowania. Jednocze-
śnie Kowalewski gromadził informacje o Kraju Kwitnącej 
Wiśni i jej armii. W ocenie historyków wojskowości, nie 
tylko polskich, japońskie siły zbrojne nie przywiązywały 
dużego znaczenia do pracy wywiadu, a ściślej nie umiały 
wykorzystać zdobytych informacji. Zemściło się to okrut-
nie podczas II wojny światowej.

Po powrocie do Polski został awansowany do stopnia 
majora ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923 roku. W lip-
cu 1924 roku w jego karierze wojskowej nastąpił krótki 
epizod liniowy. Został dowódcą III batalionu 74 pułku 
Piechoty w Lublińcu. De facto każdy oficer powinien 
trochę posłużyć w linii, czyli być dowódcą batalionu lub 
pułku. Pozwalało to na dalsze awanse służbowe.

W ocenie przełożonych Jan Kowalewski był świetnym 
oficerem wywiadu. W 1925 roku skierowano go na dalsze 
studia wojskowe. Odbył staże w Obozie Szkolnym Artyle-
rii w Toruniu, 4 Pułku Lotniczym (obserwatorów) w To-
runiu oraz w Obozie Szkolnym Wojsk Łączności w Ze-
grzu pod Warszawą. Następnie zdał pomyślnie egzaminy 
wstępne do École Supérieure de Guerre w Paryżu, po-
wstałej w 1876 roku. Po jej ukończeniu miał prawo używać 
do swego stopnia majora tytułu „Sztabu Generalnego” 
(mjr SG). Po 1928 roku używano tytułu – „dyplomowany” 
(mjr dypl.)8. Po powrocie do kraju kierował referatem 
osłonowym w Oddziale III.

attaché wojskowy w Moskwie
W grudniu 1928 roku mjr dypl. Jan Kowalewski otrzy-

mał nominację na stanowisko attaché wojskowego w Mo-
skwie. Należy wyjaśnić, iż attaché (z języka francuskiego: 
przydzielony) jest najniższym stopniem dyplomatycznym 
członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłające-
go w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attaché woj-
skowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – ma wysoki 
stopień dyplomatyczny. Nasz bohater znał perfekt język 
rosyjski oraz realia panujące na obszarze Rosji. Strona 
radziecka z niepokojem przyjęła nominację J. Kowalew-
skiego, chociażby ze względu na jego pobyt w Japonii. 
Negocjacje polsko-radzieckie trwały ponad miesiąc. Do-
piero, po wsparciu posła polskiego9 w Moskwie, Stani-
sława Patka – Rosjanie ustąpili. Polski oficer w połowie 
lutego 1929 roku otrzymał agrément10. 

Po przybyciu do Moskwy mjr dypl. Jan Kowalewski 
od razu zaczął zbierać informacje dla wywiadu polskiego. 
Do jego najważniejszych celów należało dokładne pozna-
nie stanu, struktur, uzbrojenia oraz wyposażenia Armii 
Czerwonej. W zachowanych w Centralnym Archiwum 
Wojskowym jego raportach można znaleźć także analizy 
poglądów wielu dowódców radzieckich na użycie różnych 

rodzajów broni na ówczesnym polu walki, taktykę, plano-
wanie zmian strukturalnych sił zbrojnych ZSRR.

Jako attaché wojskowy J. Kowalewski jeździł na ma-
newry RKKA (Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwo-
nej)11. Miał świetną pamięć wzrokową, wręcz „fotogra-
ficzną”, dostrzegał to, co wielu by przeoczyło. Przydawało 
się to zwłaszcza przy ocenie nowych rodzajów uzbrojenia 
wprowadzanych na wyposażenie RKKA. Już po roku po-
bytu w ZSRR mógł 25 listopada 1930 roku raportować do 
Warszawy: Jeżeli nie można jeszcze powiedzieć, że ZSRR 
szykuje się do wojny, to można twierdzić, że szykuje się jak do 
wojny. To dzięki m. in. jego raportom polskie dowództwo 
wiedziało, że od 1925 do 1935 roku radziecki budżet woj-
skowy wzrósł czterokrotnie. Dostrzegając to, przełożeni 
zdecydowali o jego awansie na stopień podpułkownika ze 
starszeństwem z dniem 1 stycznia 1931 roku. 

W dniu 28 lutego 1933 roku władze ZSRR zażądały 
odwołania ppłk. J. Kowalewskiego. Po konsultacjach z Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych strona polska wyraziła 
na to zgodę. Sprawą zainteresował się sam J. Piłsudski, 
który wyznaczył 6 marca na swoje spotkanie z Posłem RP 
J. Łukasiewiczem i ppłk. J. Kowalewskim.

Podpułkownik J. Kowalewski po wyjeździe z Moskwy 
został polskim attaché wojskowym w Bukareszcie, który 
jako znający realia ZSRR stał się bardzo dobrym partne-
rem dla dyplomacji rumuńskiej. Misja J. Kowalewskiego 
w Rumunii rozpoczęła się oficjalnie 1 maja 1933 roku. 

Udział w ii wojnie Światowej
Ciekawe są losy ppłk. Jana Kowalewskiego w latach 

II wojny światowej. Od 15 stycznia 1941 roku kierował 
w Lizbonie Placówką Łączności z Kontynentem podle-
głą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych oraz tzw. centralą 
informacyjną z krajów kontynentu. Ta ostatnia placów-
ka była przedstawicielstwem Akcji Kontynentalnej, która 
miała za zadanie walczyć z niemieckim okupantem na 
obszarze całej Europy na wszystkich możliwych płasz-
czyznach (poza walką zbrojną) oraz zbierać wszelkie in-
formacje polityczno-gospodarcze dotyczące działalności 
państw osi. Innym zadaniem placówki było organizowanie 
operacji propagandowo-dywersyjnych przeciwko sojusz-
nikom Niemiec. 

 Od kwietnia 1944 roku był szefem Polskiego Biura 
Operacyjnego (Polish Special Operations Office) przy 
SFHQ (Special Force Headquarters). Jan Kowalewski 
używający pseudonimu „Zenon” koordynował przygoto-
wanie polskich oddziałów sabotażowo-dywersyjnych do 
operacji „Overlord” czyli lądowania w Normandii. W tym 
celu nawiązał kontakty z Polakami przebywającymi na 
terenie Francji.

Jan Kowalewski pozostał na emigracji w Londynie. 
Prowadził jednak dość aktywną działalność, głównie publi-
cystyczną. Zmarł 31 października 1965 roku w Londynie. 

Konrad A. Czernielewski
st. kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych
w Łodzi

 

1 Warto przede wszystkim wymienić prace profesora Andrzeja Pepłoń-
skiego: Oddział II Sztabu Generalnego WP. Zarys organizacji i działalno-
ści (1919-1920), „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1994 R. XXXIX, 
nr 1-2; Polski wywiad wojskowy w okresie bitwy warszawskiej w sierpniu 
1920 r., „Niepodległość i Pamięć” 1995, R. II, nr 2 (3); Wywiad a dy-
plomacja II Rzeczypospolitej, Toruń 2004; Wywiad polski na ZSRR 
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1921-1939, Warszawa 1996; Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej  
1919-1920, Warszawa 1999. Cennym opracowaniem jest też monografia 
A. Misiuka, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998.
2 J. S. Ciechanowski, Działalność wywiadu polskiego w Portugalii i Hisz-
panii w czasie II wojny światowej [w:] Wkład polskiego wywiadu w zwy-
cięstwo aliantów w II wojnie światowej, red. Z. Kapera, Kraków 2004; 
R. Czarnecka, Oddział II Sztabu Głównego (Generalnego) w latach 
1921-1939. Zarys organizacyjny i przegląd zawartości inwentarza, „Biule-
tyn Wojskowej Służby Archiwalnej”, 2006, nr 28; R. Majzner, Attachaty 
wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945. Strukturalno-organiza-
cyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2011; G. Nowik, Zanim 
złamano Enigmę, t. I (Polski radiowywiad podczas wojny z bolszewicką 
Rosją 1918-1920), Warszawa 2004; tenże: Zanim złamano Enigmę, t. 
II (Rozszyfrowano Rewolucję. Polski radiowywiad podczas wojny z bol-
szewicką Rosją 1918-1920, Warszawa 2010; M. Wodejko, Materiały do 
działalności attachatów wojskowych przy ambasadach II Rzeczypospolitej 
w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego „Biuletyn Wojskowej 
Służby Archiwalnej” 2005, nr 27; W. Wójcik, Akta personalne oficerów 
i pracowników Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego w zasobie 
Centralnego Archiwum Wojskowego, „Biuletyn Wojskowej Służby Ar-
chiwalnej” 2005, nr 27.
3 K. A. Czernielewski, Jan Kowalewski i inni zapomniani bohaterowie 
„cichej wojny”, [w:] K. Czernielewski, A. Jędrzejewska, Szyfry wojny. Jan 
Kowalewski – nieznany bohater 1920 roku, Łódź 2020; tegoż, Polski wy-
wiad wojskowy w latach wojny z Rosją bolszewicką. As służb specjalnych 
II Rzeczypospolitej – Jan Kowalewski [praca złożona do druku]; T. Du-

bicki, Początki działalności polskich służb wywiadowczych (rozpoznanie 
głównych zagrożeń w latach 1919-1920). Zarys zagadnienia [w:] Wywiad 
i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, red. 
H. Ćwięk, M. Siewier, Warszawa 2019; W. Grott, Podpułkownik Jan 
Kowalewski, Gdańsk 2019; W. Włodarkiewicz, Zagrożenie bezpieczeń-
stwa Rzeczpospolitej Polskiej ze strony Rosji Radzieckiej (ZSRR) w oce-
nach polskiego wywiadu wojskowego w latach 1920-1924 [w:] Wywiad 
i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku, red. 
H. Ćwięk, M. Siewier, Warszawa 2019; 2020. Rok Jana Kowalewskiego, 
„Kronika Miasta Łodzi” 2020, T. 16 (specjalny).
4 Od 1928 roku zmieniono nazwę na Sztab Główny Wojska Polskiego.
5 Szkoła ta od 1911 roku mieściła się w nowo wybudowanym budynku 
przy ul. Dzielnej 68. J. Kowalewski uczęszczał zatem na zajęcia do 
innego gmachu.
6 K. A. Czernielewski, Jan Kowalewski i inni…, s. 54-54; G. Nowik, Atak 
na szyfry [w:] 2020. Rok Jana Kowalewskiego, s. 29-39.
7 Radiogoniometria to rodzaj radiolokacji polegający na wyznaczaniu 
położenia obiektu poprzez wykorzystanie prostoliniowego rozchodze-
nia się fal radiowych.
8 Tytuły te można też było otrzymać po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Wojennej w Warszawie.
9 Dopiero w 1934 r. podniesiono rangę naszego przedstawicielstwa 
w ZSRR do rangi ambasady.
10 Poufne zapewnienie obcego państwa, że przedstawiciel dyploma-
tyczny zostanie przez to państwo przyjęty.
11 Dopiero w 1946 roku zaczęto używać nazwy Armia Radziecka.

wstęp
Encyklopedyczna definicja tłumaczy patriotyzm jako 

umiłowanie ojczyzny, natomiast patriotą określa osobę, 
która kocha ojczyznę.1 Papież Jan Paweł II w książce „Pa-
mięć i tożsamość” zdefiniował patriotyzm jako „umiłowa-
nie tego, co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka, 
czy samego krajobrazu ojczystego.” Jest to miłość, która 
obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.2 

Jestem nauczycielem Historii, Wiedzy o Społeczeń-
stwie oraz Edukacji Dla Bezpieczeństwa w jednej z naj-
starszych szkół w Polsce, Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115. 
Początki historii szkoły sięgają 1869 r. 

W 2004 r. placówka otrzymała imię jednego z najwy-
bitniejszych Polaków w historii naszej ojczyzny, Karola 
Wojtyły.3 Działalność nauczycieli i uczniów, związanych 
z kultywowaniem pamięci Papieża Polaka, prezentuję 
w dalszej części artykułu.

W akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej z 5 lipca 
1600 r. zostały zawarte piękne słowa kanclerza, hetmana 
Jana Zamoyskiego: „Takie są rzeczypospolite, jakie ich 

młodzieży chowanie.”4 Nasza placówka zawsze postępo-
wała według tej ponadczasowej sentencji.

Szkoła zawsze przywiązywała wagę do patriotycznego 
i obywatelskiego wychowania uczniów. CKZiU współ-
pracuje obecnie m. in. z: Instytutem Pamięci Narodowej 
Oddział w Łodzi, Instytutem Tolerancji w Łodzi, Okrę-
giem Łódź Światowego Związku Żołnierzy Armii Kra-
jowej, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 
Muzeum Miasta Łodzi, Towarzystwem Przyjaciół Łodzi, 
Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Muzeum 
Żydowskim Galicja w Krakowie, Towarzystwem Opieki 
nad Zabytkami na Starym Cmentarzu w Łodzi, Bibliote-
ką im. Marszałka J. Piłsudskiego, „Rodziną Katyńską,” 
„Rodziną Policyjną,” Centrum Dialogu Polsko-Ukraiń-
skiego,” Europejskim Centrum Solidarności w Gdań-
sku, Ośrodkami Kultury: Poleskim i Bałuckim, Centrum 
Kultury Młodych, Centrum Dialogu im. M. Edelmana, 
„Stowarzyszeniem Dzieci Wojny,” Stowarzyszeniem Misji 
Pokojowych ONZ, Związkiem Legionistów, Związkiem 
Piłsudczyków.5

Celem tego artykułu jest charakterystyka założeń pro-
gramu wychowania patriotycznego CKZiU na przykładzie 
działalności formacji Strażnicy Tradycji. 

Geneza grupy sięga roku 2000. Harcerze z Hufca 
Zgierz kontynuowali przedwojenną tradycję sztafet bie-
gnących z Ogniem Niepodległości z Oleandrów do Ko-
stiuchnówki. Młodzież zapałała znicze na grobach pol-
skich legionistów. Następnie pobrany w Kostiuchnówce 
Ogień Niepodległości trafiał w sztafecie rowerowej do 
Polski. Był składany na Grobie Nieznanego Żołnierza 
w Warszawie podczas obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości w dniu 11 listopada. W 2001 r. pojechali 
do Kostiuchnówki uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
164 w Łodzi wraz z panią Dyrektor Teresą Łęcką. Dzięki 
inicjatywie pani Dyrektor Ogień Niepodległości został 
przywieziony z Ukrainy i złożony przez uczniów przed 
Bazyliką Archikatedralną w Łodzi podczas miejskich ob-
chodów Narodowego Święta Niepodległości. Pani Łęcka 
kontynuowała tradycję pobrania Ognia Niepodległości, 
zostając Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 19 w Łodzi (obecnie CKZiU.) W 2011 r. pani 
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Dyrektor Teresa Łęcka utworzyła formację patriotyczną, 
Strażnicy Tradycji, w ZSP nr 19. Głównym celem tej grupy 
było skupienie uczniów, którzy interesowali się historią 
i polskimi tradycjami. Aktualnie formacja działa na rzecz 
pogłębiania wiedzy uczniów z nią związanych w zakre-
sie historii ojczyzny, aktywnie współpracuje z władzami 
samorządowymi i wojewódzkimi. Strażnicy Tradycji god-
nie reprezentują szkołę w patriotycznych uroczystościach 
państwowych, miejskich i religijnych.6

Charakterystyka formacji patriotycznej 
strażnicy Tradycji

Mam zaszczyt pełnić funkcję opiekuna Strażników 
Tradycji wraz z Dyrekcją CKZiU: panią Dyrektor Te-
resą Łęcką, panią Wicedyrektor Katarzyną Stroynowską
-Kowalską, panem Wicedyrektorem Marianem Rogiem 
oraz koleżankami i kolegami nauczycielami: Aurelią Ka-
nia-Hrychorczuk, Dariuszem Błażejewskim, Janem Boł-
tuciem, Urszulą Kucejko, siostrą Ewą Pawlicką, Iwoną 
Pardel.

Wraz z panią Aurelią Kania-Hrychorczuk opraco-
waliśmy deklarację przynależności uczniów CKZiU do 
Strażników Tradycji, regulamin formacji, zasady obecno-
ści w formacji, obowiązki i prawa członków.

Strażnicy Tradycji są formacją uczniowską CKZiU 
w Łodzi. Organizacja działa pod patronatem Wojewody 
Łódzkiego. Ugrupowanie reprezentuje szkołę w mieście 
oraz podczas wyjazdów gościnnych na terenie Polski i za 
granicą. Strażnicy Tradycji to dobrowolna formacja dla 
wszystkich uczniów CKZiU. Działamy apolitycznie, nie-
zależnie ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i or-
ganizacji o charakterze politycznym. Nie można wykorzy-
stywać struktur ani symboli Strażników do prowadzenia 
działalności politycznej. Formacja ma prawo utrzymywać 
kontakty i współdziałać z innymi organizacjami i stowarzy-
szeniami. Misją Strażników Tradycji jest patriotyczne wy-
chowywanie młodego człowieka oraz kształtowanie umi-
łowania ojczyzny poprzez udział w obchodach polskich 
rocznic historycznych. Formacja wychowuje młodych ludzi 
na prawych, aktywnych, odpowiedzialnych powierzonej 
im misji obywateli, którzy w szkole ponadgimnazjalnej 
i ponadpodstawowej wkraczają w dorosłe życie.

Za główne cele swojego działania Strażnicy Tradycji 
uznają: reprezentowanie CKZiU podczas uroczystości 
miejskich, upamiętnianie rocznic historycznych oraz od-
dawanie czci zasłużonym osobom dla miasta, regionu 
i ojczyzny, rozwijanie wśród swoich członków i uczniów 
CKZiU w sposób świadomy i zorganizowany poczucia 
służby dla szkoły, miasta i ojczyzny, wspieranie działalno-
ści społecznej i wychowawczej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozwoju i edukacji młodzieży. Wychowanie pa-
triotyczno-obywatelskie prowadzone w formacji ma na 
celu pogłębianie uczuć patriotycznych i ukształtowanie 
zdolności do oddania swoich sił i pracy dla szkoły, miasta 
i kraju a także podniesienie ogólnego poziomu kultury 
obywatelskiej, formowanie wzorowych postaw obywatel-
skich, stwarzanie warunków do wszechstronnego, inte-
lektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego 
i patriotycznego wychowania młodego człowieka, upo-
wszechnianie i umacnianie w środowisku uczniowskim 
przywiązania do wartości: wolności, sprawiedliwości, de-
mokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji 
i przyjaźni, oraz upowszechnianie i pogłębianie wiedzy 
o historii miasta, regionu, Polski.

Realizując te cele, Strażnicy Tradycji prezentują wzoro-
wą postawę w CKZiU oraz poza terenem szkoły. Ucznio-
wie prowadzą działalność patriotyczno-wychowawczą wśród 
rówieśników. Upowszechniają i umacniają w środowisku 
uczniowskim przywiązanie do wartości: wolności, prawdy, 
sprawiedliwości. Młodzież popularyzuje wiedzę o historii 
w swoich klasach oraz zachęca innych uczniów do zain-
teresowania się tym przedmiotem. Strażnicy troszczą się 
o tradycję i dziedzictwo narodowe oraz kształtują postawy 
patriotyczne. Współorganizują obchody i uroczystości naro-
dowe, roztaczają opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Strażnicy Tradycji prezentują sztandar CKZiU pod-
czas wykonywania swych zadań. Podstawowym ubiorem 
członków formacji jest szary mundur z czerwonymi pago-
nami z odznaką Strażnika Tradycji (okrągła tarcza z czer-
woną obwolutą, nazwą formacji oraz wewnątrz znajdującą 
się czerwono-żółtą pochodnią na czarnym tle) i szary be-
ret. Stroje formacji zostały zaprojektowane przez panią 
Katarzynę Olejniczak oraz uczennicę Agatę Kurzawską.

Członkiem Strażników Tradycji staje się uczeń z chwi-
lą wyrażenia woli przynależności do formacji. Strażnikami 
Tradycji mogą zostać tylko uczniowie CKZiU, pragnący 
współdziałać w urzeczywistnianiu celów formacji. Opiekę 
nad grupą sprawują nauczyciele szkoły. Strażnicy Tradycji 
mają prawo reprezentować szkołę podczas uroczystości 
miejskich, szkolnych, międzyszkolnych. Zachęcamy mło-
dzież, aby wypowiadała się i zgłaszała wnioski w sprawach 
dotyczących formacji.

Członkowie Strażników Tradycji mają obowiązek: 
dbać o dobre imię i dobro formacji oraz CKZiU, kierować 
się zasadami opisanymi w Regulaminie, uczestniczyć w re-
alizacji celów formacji, brać czynny udział w życiu szkoły, 
zachowywać się wzorowo w szkole i poza jej terenem, 
być uczynnym, koleżeńskim i ofiarnym, popularyzować 
w swym środowisku ideały patriotyczne.

Członkostwo w Strażnikach Tradycji ustaje na skutek 
wystąpienia ucznia z formacji lub wykluczenia go z ugru-
powania przez Radę Pedagogiczną, w szczególności za 
działanie na szkodę CKZiU i Strażników Tradycji.

Działalność formacji strażnicy Tradycji
Aktywność  formacji Strażników Tradycji uwarun-

kowana jest kalendarzem ważnych dla naszej ojczyzny 
rocznic historycznych oraz bieżącymi wydarzeniami lokal-
nymi. Bierzemy udział w uroczystościach organizowanych 
przez władze wojewódzkie, samorządowe i kościelne oraz 
na zaproszenie wielu pozarządowych organizacji patrio-
tycznych. Ponadto Strażnicy Tradycji reprezentują szkołę 
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w czasie wydarzeń ważnych dla naszej placówki. Wspólnie 
obchodziliśmy jubileusz 145-lecia i 150-lecia szkoły.

Szkolna formacja zawsze pamięta o imieninach Józefa 
Piłsudskiego, rocznicy jego urodzin oraz o odejściu mar-
szałka na wieczną wartę. Miejskie obchody odbywają się 
na Skwerze im. Związku Strzeleckiego – „Strzelca” przed 
Pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Uczniowie składają wów-
czas kwiaty u stóp marszałka. Podobne uroczystości są 
organizowane w innych placówkach kulturalnych w Łodzi, 
gdzie zawsze są obecni Strażnicy Tradycji.

Uczniowie reprezentujący formację odwiedzają re-
gularnie groby uczestników zrywów narodowowyzwoleń-
czych w XIX w., powstania styczniowego i listopadowego 
w czasie obchodów rocznicowych. Strażnicy składają kwia-
ty oraz zapalają znicze na mogiłach powstańców. Ponadto 
uczniowie biorą wówczas udział w pochodach pamięci 
ulicami Łodzi, upamiętniających poświęcenie żołnierzy 
walczących o niepodległość Polski.

Strażnicy Tradycji reprezentują także szkołę w obcho-
dach rocznicy utworzenia Armii Krajowej, największej 
podziemnej armii w Europie w okresie II wojny świato-
wej. Po Mszy Św. w kościele Ojców Jezuitów uczniowie 
udają się na Stary Cmentarz św. Józefa przy ul. Ogrodo-
wej. Składają kwiaty oraz zapalają znicze na symbolicznej 
mogile poświęconej pamięci zamordowanych i poległych 
oficerów i żołnierzy AK Komendy Miasta Łódź.

Formacja bierze również udział w obchodach Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i rocznicy Mordu Ka-
tyńskiego. Po Mszy Św. w kościele pw. Matki Boskiej 
Zwycięskiej w Łodzi w intencji zamordowanych Polaków 
odbywają się uroczystości przy Pomniku Katyńskim na 
Placu Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Strażnicy Tradycji zawsze są obecni podczas obchodów 
poświęconych Narodowemu Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Formacja reprezentuje szkołę w uroczystościach 
w lesie na Brusie, który był miejscem zagłady Polaków 
zabitych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz 
przez komunistów w latach powojennych. Strażnicy Tra-
dycji biorą również udział w marszu pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” w Konstantynowie Łódzkim.

Szczególne miejsce w sercach nauczycieli i uczniów 
CKZiU zajmuje patron szkoły, wielki autorytet, Karol 
Wojtyła. Strażnicy Tradycji biorą udział w wielu uro-
czystościach poświęconych  temu wybitnemu człowie-
kowi. Młodzież pamięta o urodzinach Karola Wojtyły. 
Uczniowie są wtedy obecni w Bazylice Archikatedralnej. 
Wzruszające jest zawsze wspólne wykonanie legendarnej 
„Barki,” ulubionej piosenki religijnej Wielkiego Polaka. 
Strażników Tradycji nie może również zabraknąć pod-
czas wędrówki Łódzkim Szlakiem Świętego Jana Pawła II, 
upamiętniającej pobyt w Łodzi Ojca Świętego w 1987 r.

Szkolna formacja patriotyczna tradycyjnie reprezen-
tuje szkołę podczas pięknego święta, rocznicy uchwalenia 
pierwszej w Europie i drugiej na świecie Ustawy Zasad-
niczej, Konstytucji 3-go Maja. Uroczystość odbywa się 
w Parafii Archikatedralnej Św. Stanisława Kostki w Łodzi

Na początku listopada pani Dyrektor Teresa Łęcka 
oraz Strażnicy Tradycji biorą udział w wycieczce patrio-
tycznej do Kostiuchnówki na Ukrainie, aby w miejscu 
największej bitwy Legionów Polskich w 1916 r. pobrać 
Ogień Niepodległości. Formacja reprezentuje nie tylko 
szkołę, ale również miasto i ojczyznę podczas uroczystości 
na cmentarzu polskich żołnierzy. W wydarzeniu tym biorą 
udział liczne delegacje z różnych środowisk i miejscowo-
ści. Momentem kulminacyjnym uroczystości jest złoże-
nie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach poległych oraz 
pobranie Ognia Niepodległości przez sztafety rowerowe. 
Strażnicy Tradycji przywożą również symboliczny Ogień 
do Łodzi i składają go 11 listopada przed Bazyliką Ar-
chikatedralną podczas miejskich obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. Uczniowie biorą aktywny udział 
w czasie tych uroczystości. Uczestniczą we Mszy Świę-
tej. Na Placu Katedralnym młodzież z formacji wręcza 
gościom biało-czerwone kotyliony, przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły.

Kolejną ważną rocznicą, w obchodach której uczest-
niczą Strażnicy, jest upamiętnienie zbrodni radogoskiej 
w Łodzi. Młodzież oddaje hołd ofiarom w czasie uroczy-
stości przy pomniku Mauzoleum na terenie Muzeum Tra-
dycji Niepodległościowych na Radogoszczu.

Cyklicznym wydarzeniem, w którym regularnie biorą 
udział Strażnicy, jest przemarsz w orszaku Trzech Króli. 
W czasie tego pięknego święta młodzież uczestniczy także 
w uroczystej Mszy Świętej.

Strażnicy Tradycji  reprezentują  regularnie  szkołę 
w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w Par-
ku Szarych Szeregów pod Pomnikiem Pękniętego Serca. 
Młodzież regionu łódzkiego oddaje hołd dzieciom, ofia-
rom II wojny światowej.

W Dniu Sybiraka Strażnicy biorą udział w Mszy Św. 
w Bazylice Archikatedralnej w intencji Ojczyzny i Pola-
ków zmarłych na zesłaniu.

Uczniowie reprezentują również CKZiU w uroczy-
stościach rocznicy łódzkiego października legionowego. 
W czasie obchodów Strażnicy maszerują w pochodzie 
ulicami Łodzi. Odwiedzają miejsca związane z czynem 
legionowym. 

W przededniu Święta Zmarłych delegacja nauczycie-
li, uczniów oraz Strażnicy Tradycji zapalają znicze przed 
pięcioma tabliczkami upamiętniającymi absolwentów 
naszej szkoły, polskich oficerów zamordowanych w Ka-
tyniu w 1940 r. Tabliczki znajdują się w Parku im. księcia 
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J. Poniatowskiego, w sąsiedztwie placówki, a wiecznym 
pomnikiem tych ofiar są posadzone dęby pamięci. Od 
wielu lat szkoła ma pod opieką te symboliczne miejsca.

Udział w okolicznościowych uroczystościach
Oprócz cyklicznych obchodów, Strażnicy Tradycji 

biorą udział w wielu okolicznościowych uroczystościach 
w Łodzi. W 2017 r. Strażnicy wzięli udział w odsłonięciu 
pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej przy Archikatedrze 
łódzkiej. W 2017 r. młodzież z formacji reprezentowała 
szkołę w historycznym dla miasta wydarzeniu, odsłonięciu 
Pomnika Legionisty w Parku Legionów przy u. Sanockiej. 
Tego samego dnia inna grupa Strażników uczestniczyła 
w obchodach 80-lecia otwarcia Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego WAM-CSW w Łodzi. Podczas uroczystości 
odbyła się akademia i odsłonięcie Pomnika Katyńskiego. 
W 2019 r. Strażnicy Tradycji wzięli udział w odsłonięciu 
pomnika Armii Krajowej przy Placu Hallera.

W 2018 r. Strażnicy reprezentowali miasto i szkołę 
w obchodach 74. rocznicy bitwy pod Ewiną.

Bardzo ważnym wydarzeniem, na które zaproszono 
młodzież z naszej formacji była międzynarodowa uro-
czystość 29 sierpnia 2014 r. na Cmentarzu Żydowskim, 
70. rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto przez hi-
tlerowskiego okupanta. Strażnicy Tradycji wzięli udział 
w Marszu Pamięci na Stację Radegast, gdzie oddano hołd 
pomordowanym ofiarom nazistowskiego totalitaryzmu.

W 2014 r. Strażnicy poznali wielkiego patriotę, Krzysz-
tofa Jaraczewskiego, wnuka marszałka Józefa Piłsudskie-
go oraz dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku. Spotkanie z Krzysztofem Jaraczewskim miało 
miejsce podczas debaty oksfordzkiej pt. „Współczesny 
patriotyzm nie różni się niczym od patriotyzmu legioni-
stów.” Strażnicy wykazali się bogata wiedzą historyczną 
na temat legionów, patriotyzmu oraz początków II R.P.

Nasza  formacja  wzięła  także  udział  w  wielu  waż-
nych uroczystościach kościelnych. W 2017 r. Arcybiskup 
Grzegorz Ryś objął obowiązki nowego pasterza  łódz-
kiego Kościoła. W jego ingresie podczas Mszy Świętej. 
w Bazylice Archikatedralnej wzięli udział biskupi z całej 
Polski, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, 
liczni wierni oraz Strażnicy Tradycji. W 2018 r. formacja 
reprezentowała szkołę w uroczystościach jubileuszowych 
60-ej rocznicy święceń kapłańskich arcybiskupa seniora 
Władysława Ziółka.

Strażnicy pełnili honorową wartę w czasie smutnych 
uroczystości pogrzebowych. W 2013 r. młodzież z formacji 
wzięła udział w ceremonii pogrzebowej ofiar terroru nie-

mieckiego i komunistycznego. Szczątki pomordowanych 
odnaleziono na terenie dawnego poligonu wojskowego 
Łódź-Brus. W 2016 r. pożegnaliśmy gen. Aleksandra Ar-
kuszyńskiego ps. Maj. 

Jednym z najważniejszych momentów w życiu formacji 
Strażników Tradycji było zaproszenie z Kancelarii Prezy-
denta R.P. w 2012 r. Strażnicy gościli wówczas w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie wraz z panią Dyrektor Teresą 
Łęcką. W przeddzień Święta Niepodległości Prezydent 
R.P. Bronisław Komorowski wraz z Pierwszą Damą przy-
gotował razem z gośćmi biało-czerwone kotyliony. 

Zakończenie
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie młodzieży 

patriotyzmem. Młodzi ludzie manifestują swoją miłość do 
ojczyzny m. in. nosząc odzież z elementami narodowy-
mi i historycznymi. Można zaobserwować pasjonowanie 
się uczniów historią i wojskowością.7 Nie zawsze jednak 
patriotyzm  jest  rozumiany przez młodzież właściwie. 
Wielką rolą nauczyciela, pedagoga i wychowawcy jest 
uświadomienie uczniom, iż miłość do własnej ojczyzny 
i utożsamianie się ze swoim narodem należy odróżnić 
od postaw wyższości, wrogości i niechęci wobec innych 
narodów i kultur. Nie wolno doprowadzić do wykształce-
nia się w środowisku młodzieży postaw ksenofobicznych, 
szowinistycznych, nacjonalistycznych.8 

Patriotą jest zatem ktoś, kto czuje miłość i przywiąza-
nie do kraju ojczystego, utożsamia się ze swoim narodem. 
Dzieci i młodzież powinny mieć tego świadomość i wie-
dzieć, że patriotyzm to postawa oparta przede wszystkim 
na miłości, szacunku, oddaniu dla własnego kraju. W tym 
właśnie duchu wychowujemy uczniów w CKZiU. Przy-
kładem tego są Strażnicy Tradycji. Uczniowie z naszej 
formacji są prawdziwymi patriotami. Zdają sobie sprawę 
z roli i znaczenia, jaką grupa ta odgrywa w życiu szko-
ły i miasta. Z wielkim wzruszeniem obserwuję wzorową 
postawę młodych ludzi, zaangażowanych w działalność 
Strażników Tradycji. Uczniowie bezinteresownie angażu-
ją się w prace formacji. Często poświęcają swój czas w dni 
wolne od zajęć edukacyjnych: w weekendy, ferie, święta, 
wakacje, aby móc godnie reprezentować szkołę i forma-
cję oraz oddać pamięć narodowym bohaterom w czasie 
ważnych rocznic historycznych.

Strażnicy  Tradycji  stali  się  ugrupowaniem  rozpo-
znawalnym w całym województwie. Otrzymujemy licz-
ne zaproszenia od władz samorządowych oraz instytucji 
i organizacji na wspólne obchody wydarzeń patriotycz-
nych, cyklicznych i okazjonalnych. Wielką nagrodą dla 

Rok 2012 –  Strażnicy Tradycji w Pałacu Prezydenckim w przeddzień Święta Niepodległości.
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Dyrekcji, Strażników Tradycji i opiekunów było uhono-
rowanie formacji medalem Pro Publico Bono im. Sabi-
ny Nowickiej 19 marca 2016 r. Tytuł ten, ustanowiony 
przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, przyznawany jest 
ludziom oraz organizacjom szczególnie zasłużonym dla 
kultury Łodzi, regionu i kraju. Zaszczytny tytuł i medal 
wręczył pani Dyrektor Teresie Łęckiej Prezes TPŁ, Se-
nator R.P. Ryszard Bonisławski.9 Nagrodę przyjęliśmy 
z wielkim wzruszeniem. Jest dla nas powodem do dumy 
i stanowi motywację do dalszej pracy na rzecz budowania 
postaw patriotycznych wśród młodych ludzi.

Jakub Kania
Nauczyciel historii, Wiedzy o Społeczeństwie 
i Edukacji dla Bezpieczeństwa w CKZiU w Łodzi

1 Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Guten-
berga, tom XII, Poznań 1998, s. 160.
2 Oblicza patriotyzmu, pod red. J. Sadowskiego, Kraków 2009, s. 362.

3 Nasza historia. 150 lat szkoły przy ul. Żeromskiego 115, Łódź 2019, s. 20.
4 www.lublin.ap.gov.pl/nauka-popularyzacja-i-edukacja/
5 Nasza historia…, s. 30.
6 Tamże, s. 122-123.
7 https://www.glospedagogiczny.pl/czasopismo/2017/93.
8 Tamże.
9 Nasza historia…, s. 30.
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Krzysztof Nawrocki

„DOPALACZE”  
– otwarta  

puszka Pandory

Problem  narkomanii,  również  tej  –  występującej 
wśród młodzieży,  to  jeden z najgroźniejszych przeja-
wów patologii społecznej, która w społeczeństwie roz-
wija się w sposób dynamiczny1. Pojęcie to na gruncie 
polskiego prawa karnego zostało określone w ustawie  
o przeciwdziałaniu narkomanii. W świetle obowiązują-
cej ustawy narkomania to stałe lub okresowe używanie 
w celach innych niż medyczne środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych lub no-
wych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może 
powstać lub powstało uzależnienie od nich.2

Do środków odurzających i psychotropowych uży-
wanych  na  skalę  masową,  należy  zaliczyć  substancje 
stymulujące, hamujące, halucynogenne, opiumowe oraz 
inne nowe środki powodujące połączone efekty. Przy 
czym wszystkie te substancje wywołują znamienne zmiany 
w zdrowiu, postawie moralnej i intelektualnej3. 

Narkomania winna być przy tym postrzegana w wymia-
rze destrukcji indywidualnej i społecznej. Konsekwencje 
uzależnień od środków odurzających i substancji psycho-
tropowych są wielowymiarowe. Dotyczą one zarówno 
skutków zdrowotnych, społecznych jak i prawnych4. Oczy-
wistym jest, iż to skutki zdrowotne odgrywają kluczową 
rolę w destrukcji prawidłowego funkcjonowania organi-
zmu młodego człowieka – ucznia. Zaburzenia psychiczne 
i związany z tym przysłowiowy brak koncentracji to jedynie 

kropla w morzu zdrowotnych konsekwencji. Od razu warto 
w tym miejscu obalić mit głoszący, iż „amfetamina poma-
ga w nauce”. Zaburzenia słuchu, wzroku, drżenie mięśni, 
odczuwanie dziwnego niepokoju, gonitwa myśli – nie będą 
pomagały w nauce i nie ma co tego żadnych wątpliwości. 

Należy przy tym podkreślić, iż w nauce nie pomagają 
również tzw. DOPALACZE. Ustawa o przeciwdziała-
niu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku w pierwotnym 
brzmieniu w odniesieniu do środków zastępczych nie 
zawierała zapisów, które zakazywałby ich wytwarzania, 
a w dalszej konsekwencji obrotu nimi. W konsekwencji 
środki zastępcze, jako tzw. „dopalacze”: stały się przed-
miotem handlu niczym „legalne narkotyki”. W miastach 
na  ternie  całego kraju powstawały  sklepy, w których 
można było nabyć tzw. produkty kolekcjonerskie. Począt-
kowo nazwy odpowiedników miały sugerować związek 
z substancją odurzającą (mieszanka ziołowa – sugestia 
– marihuana) lub psychotropową (kokolino – sugestia – 
kokaina), a następnie dążono do pełnej konspiracji („roz-
pałka do grilla” miała oznaczać marihuanę, a „pochłaniacz 
wilgoci” – kokainę). Ponadto na opakowaniach, w których 
znajdowały się ww. substancje obligatoryjnie znajdował 
się napis „produkt kolekcjonerski, nie do przyjmowania 
przez ludzi”. Zmiana nazewnictwa była związana z decy-
zją Głównego Inspektora Sanitarnego, na mocy której 
zamknięto pierwsze sklepy z tzw. „dopalaczami”5. 

Obecnie, zgodnie z doniesieniami środków masowe-
go przekazu, sklepów, gdzie można kupić stacjonarnie 
rzeczone substancje już nie ma6, a obowiązująca ustawa 
o przeciwdziałaniu narkomanii7 wskazuje, że nowa sub-
stancja psychoaktywna, to każda substancja lub grupy 
substancji pochodzenia naturalnego lub syntetycznego 
w formie czystej lub w formie preparatu działająca na 
ośrodkowy układ nerwowy. Przy czym jest to substancja 
inna niż substancja psychotropowa i środek odurzają-
cy, która stwarza, zgodnie z rekomendacją Zespołu do 
spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi 
związanych z używaniem nowych substancji psychoaktyw-
nych, zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenia społeczne 
porównywalne do zagrożeń stwarzanych przez substancję 
psychotropową lub środek odurzający lub które naśladują 
działanie tych substancji8. 
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Co istotne o przeciwdziałaniu narkomanii w obecnym 
brzmieniu: usprawniła procedury wycofania z obrotu nie-
bezpiecznych dla życia i zdrowia substancji; umożliwiła or-
ganom służby celnej egzekwowanie zakazu ich przywozu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; objęła kontrolą 
ustawową 114 nowych substancji, które oferowane były 
w sklepach z „dopalaczami”; powołała Zespół do spraw 
oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związa-
nych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. Przy 
czym skład Zespołu stanowią eksperci z różnych dziedzin 
nauki, w wyniku pracy których Minister Zdrowia będzie 
mógł wydać decyzję o podjęciu stosownych prac legislacyj-
nych odnośnie nowych substancji wykazujących działanie 
na ośrodkowy układ nerwowy, a to może przyczynić się do 
prowadzenia racjonalnej polityki narkotykowej9. Jednocze-
śnie i równolegle do działań legislacyjnych organy ścigania 
podejmowały na przestrzeni ostatniego czasu działania, któ-
re miały na celu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 
producentów, hurtowników i detalicznych handlarzy tzw. 
„dopalaczami” na podstawie art. 165 k.k., który penalizuje 
sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa dla życia 
zdrowia i mienia wielu osób10. Penalizowane jest również 
posiadanie nowych substancji psychoaktywnych11. 

Niestety do dzisiaj pomimo tych działań problem „do-
palaczy” nie został rozwiązany. Kontrola handlu „dopa-
laczami” nie objęła środków oferowanych do sprzedaży 
za pomocą stron internetowych. Oferowane są tam poje-
dyncze porcje substancji, jak i hurtowych ilości12, a w 2018 
roku wedle danych Głównego Inspektora Sanitarnego od-
notowano wzrost liczby przypadków zatruć i śmierci z po-
wodu użycia opioidów, zawartych w nowych narkotykach 
(tzw. „dopalaczach”)13. Do najbardziej popularnych grup 
dopalaczy należą pochodne katynonu syntetyczne kan-
nabinoidy oraz pochodne fenyloetyloaminy. Z kolei sub-
stancją, która zrewolucjonizowała „rynek dopalaczy” był 
mefedron, który obecnie jak ww. substancje jest umiesz-
czony w wykazie substancji psychotropowych, środków 
odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych14. 

W Polsce największą popularnością cieszą się pro-
dukty konopi – marihuana i haszysz. Substancją aktywną 
(tzw. narkotyczną) w ww. środkach jest delta-9-tetrahy-
drokannbinol (delta-9-THC). Nie sposób przy tym nie 
wskazać, i zarazem podkreślić, że działanie syntetycznych 
kanabinoidów – tych zawartych w dopalaczach (między 
innymi związki takie jak: AB-CHMINACA czy też F-ADB 
oraz MDMB-CHMICA15) jest znacznie silniejsze w po-
równaniu z delta-9-THC. Powinowactwo do receptora 
CB1 (w organizmie człowieka istnieje tzw. układ endo-
kannabinoidowy, na który składają się dwa główne typy 
receptorów, oznaczone symbolami CB1 i CB2 – przy czym 
większość agonistów receptora CB1 wykazuje działanie 
psychoaktywne) najbardziej popularnego w 2017 roku syn-
tetycznego kanabinoidu MDMB – CHEMICA jest oko-
ło 50-100 razy silniejsza niż w przypadku delta-9-THC16. 
D. Zuba zaznacza, że w przypadku wielu kannabinodiów 
wykazano, że przyczyniły się do śmierci. Jej przyczyną była 
najczęściej ostra niewydolność krążeniowa lub krążeniowo 
– oddechowa, poprzedzona zwykle zawałem serca, co było 
następstwem przyjęcia nowych narkotyków. Jest to cecha 
zdecydowanie odróżniająca syntetyczne kannabinoidy wy-
stępujące w „ziołowych dopalaczach” od produktów konopi, 
dla których tak ostre skutki działania nie są notowane17. 

W podobnym tonie należy mówić o pochodnych ka-
tynonu oraz fenyloetylominy. Przy czym tutaj w przeci-

wieństwie do marihuany tzw. „klasyczne narkotyki twar-
de” na których wzorują się ww. substancje również mogą 
być bezpośrednią przyczyną zgonu człowieka. Niemniej 
jednak również w tym wypadku zsyntezowane pochod-
ne wykazują dużo większą toksyczność od macierzystej 
substancji, a popularna pochodna katynonu HEX-EN wy-
wołuje skutki porównywalne przez użytkowników z tymi, 
które występują po zażyciu kokainy18, 19. 

Uzależniony młody człowiek nie liczy się z konsekwen-
cjami swojego postepowania, gdyż steruje nim mechanizm 
nakierowany na powtarzanie sekwencji związanej z zaży-
waniem szkodliwej dla niego substancji, a to prowadzić 
może do osłabienia jego woli i postępowania niezgodnego 
z prawem, czy też moralnością. Mając zaś na uwadze zało-
żenie zgodnie z którym, istnieje związek między używaniem 
nowych substancji psychoaktywnych (dopalaczy) a „prze-
stępczym stylem życia”, to z całą pewnością wskazać należy, 
iż odpowiednia prewencja wychowawcza już na etapie wcze-
snoszkolnym winna być traktowana priorytetowo, a organi-
zowane w placówkach szkolonych stosowne prelekcje mogą 
stanowić optymalne rozwiązanie tego ważnego problemu. 

dr Krzysztof Nawrocki
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

1 Por. E. Łuczak, Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii, Pułtusk 
2004, s. 45; M. Jędrzejko, R. Biskupski, Narkomania – charakter i skala 
problemu , [w:], Patologie społeczne, red. M. Jędrzejko, Pułtusk 2006, 
s. 187-237. 
2 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. 
U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 
3 Zob. B. Bożejewicz, Wybrane problemu teorii uzależnień, [w:], Narko-
mania – zjawisko, zagrożenia, red. M. Jędrzejko, Warszawa 2008, s. 31. 
4 Por. D. Pstrąg, Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień, Rze-
szów 2003, s. 142; Z.B. Gaś, Osobowość a agresja uzależnionych, Rze-
szów 1978, s. 73; A. Muszyńska, Narkomani – sprawcy czynów karalnych, 
Kraków 2004, s. 52-53; A. Nowak, E. Wysocka, Problemy i zagrożenia 
we współczesnym świecie, Katowice 2001, s. 110-111; I. Niewiadomska, 
P. Stanisławczak, Narkotyki, Lublin 2004, s. 126-127, 137, 141-142. 
5 https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/skontrolowano-1103-skle-
py-z-dopalaczami-zamknieto-874,147884.html. 
6 https://wiadomosci.wp.pl/sukces-cbsp-i-prokuratury-ostatnie-sklepy
-z-dopalaczami-zamkniete-6263377494419073a. 
7 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. 
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 
8 Art. 4 pkt 11a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
9 Zob. Pismo nr 976 w sprawie walki z handlem dopalaczami z dnia 
12 kwietnia 2016 r. VIII/976/2016, Legalis 2019. 
10 Art. 165 k.k. 
11 Art. 62b ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu nar-
komanii r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.). 
12 http://research-chemicals.pl/; http://dopalacze-express.pl/; https://
kolekcjoner.nl/; 
13 https://gis.gov.pl/aktualnosci/wzrost-liczby-przypadkow-zatruc-i
-smierci-z-powodu-uzycia-opioidow-zawartych-w-nowych-narkoty-
kach-tzw-dopalaczach/. 
14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji 
psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psy-
choaktywnych z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1591)
15 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/TOP-10-2017-17-01-
2019.pdf. 
16 Zob. D. Zuba, Czym są nowe narkotyki z jakimi mamy do czynienie 
na rynku polskim w ostatnich latach, [w:], Nowe narkotyki w Polsce, 
tendencje – zagrożenia – procedury postępowania. Poradnik dla pracow-
ników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, redakcja E. Waluk, Warszawa 
2016, s. 19-20. 
17 Ibidem, s. 21.
18 https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/01/TOP-10-2017-17-01-
2019.pdf.
19 W tzw. „darknecie” znajdują się opinie „konsumentów” odnoszą-
ce się do tzw. „nowych narkotyków” – czytaj więcej: https://forum.
dopalamy.com/topic/10645-hex-en-ethyl-hexedrone-etyloheksedron/. 
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Tak się zaczęła ta przygoda
2007 rok, wakacje. Jadę do nadnidziańskiej wsi Krzy-

żanowice Średnie w woj. świętokrzyskim. Wyszukałam 
ją w Internecie. Właścicielka przez telefon zgodziła się, 
by przyjechać z psem – naszą labradorką Figą, bo muszę 
dodać, iż wszystkie wcześniejsze telefony z właścicielami 
gospodarstw agroturystycznych kończyły się w momencie, 
gdy pytałam czy mogę przyjechać z psem. 

Zatem wyruszyłyśmy – ja, moja 5-letnia córka Tosia, 
mama, Figa i ... na „końcu świata”, w środku wsi znalazły-
śmy małe gospodarstwo, pełne psów, kwiatów i uśmiech-
niętych gospodarzy z ich równie uśmiechniętą i uroczą 
16-letnią córką Ulą. Córka, jak się później okazało nie 
jedyne, ale jedno z czwórki wielce utalentowanych dzieci. 

I Oni – cudowni, spokojni, pełni talentów i artystycz-
nego spojrzenia na świat. Pani Mirosława Durlej – ha-
fciarka kwiatów, malarka samouk – głównie akwarelą, 
lecz także innymi technikami. Świetna kucharka, wspa-
niała gospodyni, artystyczna dusza, która zawsze zdąży 
– to świat ma czekać na nią, a nie odwrotnie. Obok Niej 
Marek Durlej – samouk gitarzysta, grający jednocześnie 
na harmonijce ustnej i rzeźbiarz. Oboje pełni radości ży-
cia, spokoju, miłości i pomysłów, mimo niezbyt dobrego 

(Nie)zwykli ludzie  
– (nie)zwykłe miejsca

Przyjaciele  
z nadnidziańskich łąk

„Hymn NIDA”

1. „Rzeko mała, rzeko bliska sercu memu,
dokąd pędzisz, gdzie prowadzisz wody swe? 
Mijam wierzby i kaliny, rozlewiska, 
gdy kajakiem płynąc patrzę w oczy Twe...” 

zdrowia. Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego 
„Nida kajakiem” i wówczas początkującej wypożyczalni 
kajaków z dowozem na miejsce spływu i odbiorem. Dziś 
właściciele ok. 50 kajaków, znani i lubiani przez tych, któ-
rzy jak ja kiedyś, po pierwszym razie, wracają tu co roku, 
czasem rzadziej i przywożą kolejne pokolenia turystów. 
Zapomniałam dodać, że także hodowcy małej grupki kóz, 
które oczywiście mają swoje imiona. Kozy dają mleko, 
z których Gospodarze robią pyszne sery. To tyle tytułem 
oficjalnej prezentacji.

Poznajemy zakątki ziemi świętokrzyskiej
Pierwsze wakacje były baśniowe i myślę, że dlatego 

od tylu lat wracam co roku nad Nidę. Mirusia z Mar-
kiem obwieźli nas po wielu nieznanych zakątkach ziemi 
świętokrzyskiej. Dzięki  ich zamiłowaniu do pełnienia 
roli przewodników turystycznych poznaliśmy m.in. takie 
miejsca, jak: Wiślica – królewskie miasto z przepiękną 
bazyliką kolegiacką Narodzenia Najświętszej Marii Pan-
ny, domem Długosza i reliktami kościoła św. Mikołaja 
oraz grodziskiem; Pińczów – miasto szlacheckie ze Sta-
rą Synagogą, Klasztorem Paulinów, Kościołem farnym 
św. Jana Ewangelisty czy Kaplicą św. Anny na wzgórzu, 
z którego roztacza się przepiękny widok na okolicę. To 
także inne miejsca, a jest ich tam wiele, tych bliższych, 
jak Chroberz z pałacem Wielopolskich, Stradów z gro-
dziskiem, czy wreszcie cudowny „Ogród na Rozstajach” 
z niepowtarzalną roślinnością, pielęgnowaną przez kolej-
nego niezwykłego człowieka tych okolic, Pana Tadeusza 
Kurczynę. Warto wspomnieć też o Mirowie, Sancygnio-
wie, Kurozwękach czy Szydłowie – nieco dalej położonych 
wspaniałych zakątkach turystycznych, których nie wolno 
pominąć będąc w tych okolicach. Dzięki niezwykłej go-
ścinności i uprzejmości Mirusi i Marka poznałyśmy wie-
le wspaniałych miejsc i zaznałyśmy cudownych wzruszeń 
przy wieczornych, wspólnych „ogniskowych śpiewankach” 
przy akompaniamencie gitary i harmonijki ustnej. Tam 
napisałam 3 piosenki związane z moimi nadnidziańskimi 
letnimi pobytami. 

Poznałyśmy wspa-
niałe  miejsca,  ale 
przede  wszystkim 
poznałam Nidę –  tę 
niezwykłą  królową 
nadnidziańskich łąk. 
Meandrującą  leni-
wie w dół Polski, by 
po  151  km  zakoń-
czyć  swą  wędrówkę 
w  Wiśle.  Nida  to 
jedna  z  najbardziej 
nasłonecznionych 
rzek w Polsce, gdzie 
temperatura  latem 
dochodzi miejscami 
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do 27 stopni Celsjusza. Płytka, więc bezpieczna, można 
wspaniale spędzać czas nad jej brzegami razem z małymi 
dziećmi. 

Po raz pierwszy, gdy płynęłam kajakiem, zaparło mi 
dech w piersiach z zachwytu nad obsypaną czerwonymi 
koralami kaliną, która porasta wiele jej brzegów. Za ko-
lejnym zakolem przywita nas czapla, cyraneczka czy zi-
morodek. I wszechobecna, niczym niezmącona cisza. Jeśli 
zostanie się wybranym, oko ucieszy też zielona czy nie-
bieska wielka ważka, która na dłuższą lub krótszą chwilę 
usiądzie na wystającej za burtę nodze lub dziobie kajaka. 
A leniwy nurt nuci w naszej głowie dalszą część piosenki: 

2. „...Rzeko mała, Tyś królową jest Ponidzia,
Twoje wody do największej rzeki mkną.
Jesteś Nido sercu memu bardzo bliska.
Moja dusza tutaj ma szczęśliwy kąt...”

Właściwie powyższa, druga zwrotka to prawie cała 
kwintesencja tego, co myślę i czuję o tym miejscu. Gdy-
bym jednak poprzestała na tym, wówczas, Szanowny Czy-
telniku nie dowiedziałbyś się zbyt wiele o okolicy ani też 

o „Bogactwie Duszy” Mirosławy i Marka Durlejów. Bo to 
przede wszystkim Oni są bohaterami tego artykułu – dziś 
moi wspaniali Przyjaciele, u których znajduję spokój duszy 
i odzyskuję wiarę w moc miłości. 

Myślę, że nadeszła pora, by zakończyć ten artykuł 
ostatnią zwrotką mojego hymnu dla Nidy, który powstał 
w 2013 roku, gdy powróciłam, jak co roku od 2007 do 
moich Przyjaciół, już nie tylko Gospodarzy Agroturystyki 
„Nida kajakiem”:

3. „...Wracam tu co roku w Twe gościnne progi ,
Szumu Twego słuchać choć przez kilka chwil,
W toni Twej zanurzyć znów zmęczone nogi,
U Przyjaciół moich drogich stanąć drzwi.” 

Tak kończy się nadnidziańska opowieść o (Nie)zwy-
kłych Bohaterach i ich (Nie)zwykłym ponidziańskim za-
kątku. Zapraszam, zobaczcie sami...

dr Maria Kuleczka-Raszewska 
Przedszkole  Specjalne  nr  1 
w Łodzi

W „Przeglądzie Edukacyjnym” zdarzyło 
mi się czytać wspomnienia pedagogów, 
idę więc wskazanym tropem i tym ra-
zem sam wspominam. A tytuł powyższy 
odnoszę do siebie. Słowa te, będące 
trawestacją odnotowanego w histo-
rycznych annałach zawołania Ludwika 
XIV: „państwo to ja!”, bynajmniej nie 
muszą świadczyć, że „coś ze mną nie 
w porządku”.

Czuję się, mimo słusznego już wieku, znakomicie. A ów 
tytuł (no cóż, od razu muszę mniej domyślnym podpowie-
dzieć, że rzecz należy jednak potraktować w kategoriach 
żartu) wynika ze specyficznych doświadczeń, które stały 
się moim udziałem. Przez z górą cztery dekady prowadzi-
łem, w charakterze konferansjera, organizowane przez 
Filharmonię Łódzką szkolne koncerty umuzykalniające, 
nazywane w tej instytucji audycjami. Co miesiąc odwie-
dzałem licea, szkoły zawodowe, nieraz podstawowe zarów-
no w Łodzi, jak i w licznych miejscowościach regionu, np. 
Aleksandrowie, Pabianicach, Zgierzu, Konstantynowie, 
Piotrkowie, Sulejowie, Poddębicach, Kutnie, Łowiczu itd. 
Były tych szkół dziesiątki – niektóre, z jakichś powodów, 
po paru latach rezygnowały z udziału w akcji, zaś inne 
dochodziły. Większość była koncertom wierna. Podczas 
dwutygodniowej „trasy”, obejmującej każdego dnia prze-
ciętnie pięć 45-minutowych występów, towarzyszyła mi 
ekipa artystyczna złożona z solistów – instrumentalistów, 
ewentualnie też śpiewaków – rekrutujących się z Aka-
demii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 
(w której zresztą pracowałem etatowo), Teatru Muzycz-
nego, Wielkiego lub Filharmonii, niekiedy też występował 

FilhaRMonia  
To Ja!
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mały zespół instrumentalny bądź wokalny. Audycje odby-
wały się najczęściej w salach gimnastycznych, do których 
specjalnie wtaszczano na tę okazję pianina. Moje zadanie 
polegało na wygłoszeniu na początku koncertu pogadanki 
wprowadzającej a następnie powiązaniu poszczególnych 
punktów programu komentarzem. Wskazaniem podsta-
wowym było – nie nudzić, czyli, jak to młodzież określała 
– nie truć! Przeciwnie, należało zainteresować koncertem 
także uczniów z góry nastawionych do muzyki poważnej 
„na nie”, a takich przecież nie brakowało, może szcze-
gólnie w szkołach zawodowych. Niekiedy moja rola była 
mniej typowa, np. gdy pełniłem funkcję narratora w baśni 
muzycznej Prokofiewa Piotruś i wilk (występował wtedy 
kwintet dęty), albo gdy sam zasiadałem do pianina, aby za-
akompaniować do kolęd podczas spotkania świątecznego. 

Ponieważ muzycy zmieniali się co miesiąc wraz z tema-
tami audycji, to z oczywistych powodów młodzież najlepiej 
znała i rozpoznawała – przepraszam, że to podkreślam, 
ale tak właśnie było – mnie, jako element stały. I stało 
się regułą, że gdy określonego dnia pojawialiśmy się całą 
ekipą w szkole, to na mój widok rozlegały się okrzyki: 
„filharmonia, filharmonia!”. W ten sposób uczniowie ma-
nifestowali radość, że przepadnie normalna lekcja i będzie 
się działo coś nietypowego.

Ale czasami zdarzało się w zupełnie innych okolicz-
nościach, choćby na ul. Piotrkowskiej, że  jakaś grupa 
uczniaków pozdrawiała mnie znanym mi dobrze okrzy-
kiem „filharmonia, filharmonia!”. Było to na swój sposób 
zabawne, tym bardziej, że czegoś takiego nie doświadczali 
(pytałem, sprawdzałem) ani kolejni dyrektorzy i dyrygen-
ci Filharmonii Łódzkiej, ani koncertmistrzowie lub inni 
członkowie orkiestry, czy też śpiewacy z filharmonicznego 
chóru. 

Zresztą dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy admi-
nistracyjni szkół (zawsze trzeba było podstemplować od-
powiednie dokumenty) również rozmawiali ze mną jako 
„filharmonią”. Nierzadko zadawali takie pytania, jakbym 
był ni mniej, ni więcej, tylko szefem zasłużonej skądinąd 
placówki noszącej imię Artura Rubinsteina. Nie zdawali 
sobie sprawy, że prowadzenie szkolnych koncertów to dla 
mnie zajęcie zupełnie dodatkowe, które, oczywiście, lu-
biłem (co nie wykluczało, że nieraz między wygłaszanymi 
zapowiedziami zajmowałem się czymś innym, szczególnie 
pisaniem na walizkowej maszynie, później laptopie, jakie-
goś pilnego tekstu do gazety, który po ostatniej audycji 
trzeba było zaraz oddać), ale mój związek z filharmonią 
był w istocie zupełnie luźny (bo kwestię zupełnie odręb-
ną stanowiło to, iż publikowałem recenzje z piątkowych 
koncertów).

Ogólnie te wizyty w szkołach były pod każdym wzglę-
dem miłe, zarówno jeśli chodzi o okazywaną gościnność 
– bywało nawet, że po występie ekipę artystyczną zapra-
szano na poczęstunek – jak i stronę organizacyjną imprez. 
Najczęściej ze strony gospodarzy wszystko było dopięte na 
ostatni guzik, zdarzały się i takie placówki, w których na-
uczyciele starali się przygotować uczniów pod względem 
merytorycznym do koncertu, rozmawiając z nimi wcze-
śniej na temat epoki, kompozytora, którego twórczość 
miała być eksponowana itp. Lista szkół wspominanych 
najserdeczniej przez muzyków i mnie osobiście, musiałaby 
być spora. Wymienię choć kilka – I Liceum Ogólnokształ-
cące w Piotrkowie Trybunalskim, I LO w Kutnie, Zespół 
Szkól Medycznych w Łowiczu, Zespół Szkół Odzieżowo
-Włókienniczych i Szkoła Podstawowa Nr 14 w Pabiani-

cach, VIII LO i SP Nr 94 w Łodzi. Jednak żeby to, co 
piszę, nie przypominało czegoś w rodzaju laurki, mogę 
dodać, że zupełnie sporadycznie zdarzało się i tak, że to 
właśnie panie nauczycielki „podpadały” wykonawcom, bo 
podczas występów na oczach wszystkich rozmawiały wciąż 
ze sobą lub wypełniały dzienniki. 

Miałem, i mam do dziś, bardzo przyjemne momenty, 
gdy na ulicy, w tramwaju, w sklepie, na przerwie w teatrze, 
podchodzi do mnie jakaś dorosła osoba i mówiąc coś na 
swój temat (że jest lekarzem, prawnikiem, inżynierem 
etc.) wspomina szkolne, niekoniecznie łódzkie, audycje, 
w których kiedyś, będąc uczniem, uczestniczyła. I wspomi-
na ciepło. I zaznacza, że przyczyniły się one do rozwinięcia 
muzycznych zainteresowań.

Ogólnie więc, nie mam powodu żałować, że dla nie-
których byłem „filharmonią”, a w istocie przez długie lata 
popularyzowałem muzykę stykając się z wieloma rocznika-
mi młodzieży szkolnej i, chcąc nie chcąc, robiąc reklamę 
kolegom pracującym „w służbie Polihymnii” w gmachu 
przy ul. Narutowicza w Łodzi. 

Janusz Janyst
dziennikarz, współpracownik kilku 
tytułów prasowych, członek SDP
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Wykorzystanie narzędzi TOC służy dosko-
naleniu, bardzo pożądanej w codziennym 
życiu, umiejętności krytycznego myśle-
nia. W jaki sposób zatem zastosować na 
lekcji języka polskiego jedno z nich – ga-
łąź logiczną złożoną?

„Dendrologicznie”  
na lekcji języka polskiego?

Gałąź logiczna (prosta i złożona),  obok  chmurki 
i drzewka ambitnego celu, jest wizualnym narzędziem 
TOC, bazującym na Teorii Ograniczeń (ang. Theory of 
Constraints) autorstwa dr. Eliyahu M. Goldratta, izrael-
skiego pedagoga, filozofa i naukowca. Wykorzystanie tych 
narzędzi sprzyja doskonaleniu umiejętności krytycznego 
myślenia. „Rozwój tej kompetencji powinien być głównym 
zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu oświaty. Jeśli 
celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego 
i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, to absol-
went myślący krytycznie powinien być głównym celem 
każdej placówki szkolnej”1. 

Nauczyciel, decydujący się na wykorzystanie w trak-
cie lekcji (nie tylko języka polskiego) gałęzi logicznej, 
stwarza uczniom możliwość doskonalenia w szczególności 
umiejętności:

•  rozpoznawania i analizowania związków przyczy-
nowo-skutkowych;

•  przedstawiania własnymi słowami sekwencji kluczo-
wych wydarzeń, ukazanych w utworze;

•  wyciągania wniosków;
•  przewidywania konsekwencji wynikających z podej-

mowanych przez bohaterów decyzji;
•  zdobywania umiejętności przewidywania następstw 

własnego zachowania.2

Zatem... ad rem
Poniżej przedstawiam propozycję scenariusza lekcji 

języka polskiego z wykorzystaniem narzędzia TOC, gałęzi 
logicznej złożonej, przeznaczonego do realizacji w kla-
sie VII szkoły podstawowej podczas omawiania ballady 
„Świtezianka”.

TeMaT leKCJi: Rekonstruujemy przebieg 
wydarzeń ukazanych w balladzie „Świtezianka”.

Cele ogólne:
•  kształtowanie i rozwijanie zdolności rozumienia 

utworu literackiego,
•  poznanie ballady „Świtezianka”.

Jak połączyć zastosowanie 
narzędzia TOC – gałęzi 

logicznej złożonej z balladą 
„Świtezianka”?

Cele szczegółowe – uczeń:
•  omawia elementy świata przedstawionego;
•  wyodrębnia informacje z przeczytanego utworu;
•  rekonstruuje przebieg wydarzeń ukazanych w utworze;
•  wyjaśnia motyw winy i kary;
•  ocenia postępowanie bohaterów;
•  bierze udział w dyskusji, nawiązując do wypowiedzi 

interlokutorów;
•  formułuje wnioski, uzasadnienia, opinie;
•  odwołuje się do doświadczeń zaczerpniętych z życia 

codziennego;
•  doskonali umiejętność sporządzania notatek;
•  rozwija umiejętność krytycznego myślenia.
Pomoce dydaktyczne: tekst ballady, kserokopie sche-

matu gałęzi dla uczniów  i dla nauczyciela (toc.org.pl;  
TOC.pdf), monitor multimedialny/tablica interaktywna.

Formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa.
Metody: wykład, gałąź logiczna złożona, burza mó-

zgów, dyskusja.

Przebieg lekcji
Wprowadzenie
1. Nauczyciel określa cele lekcji i podaje temat.
2. Prowadzący rozdaje każdemu uczniowi kseroko-

pię przygotowanego schematu gałęzi logicznej złożonej 
(Załącznik nr 1). 

3. Nauczyciel wyświetla na monitorze multimedial-
nym/tablicy interaktywnej instrukcję dotyczącą tworzenia 
gałęzi logicznej prostej i złożonej. Następnie wyjaśnia po-
szczególne etapy powstawania tego narzędzia. 

Gałąź logiczna prosta
Jeśli/Kiedy (przyczyna) – to (skutek)
1. Odpowiadamy na pytanie ogólne: „O czym jest tekst 

(schemat, wykres, obraz)?”.
2. Wyodrębniamy główne wątki.
3. Sprawdzamy poprawność (logikę zdarzeń), czytając 

od dołu do góry: „Jeśli/Kiedy, to”.
4. Sprawdzamy logikę, czytając od góry do dołu: „po-

nieważ”.
5. Po analizie tekstu literackiego, historycznego lub 

innego szukamy odniesień do sytuacji obecnej i/lub do-
świadczeń uczniów, np.  „Czy byłaś/byłeś w podobnej 
sytuacji?”, „Co wtedy zrobiłaś/zrobiłeś?”, „Co ci pomo-
gło?”, „Co byś zrobiła/zrobił, gdybyś był/była w podobnej 
sytuacji?” itp.

W celu dokonalenia umiejętności myślenia wyższego 
rzędu (wnioskowanie, czytanie między wierszami) stosu-
jemy gałąź logiczną złożoną.

Gałąź logiczna złożona
Jeśli/Kiedy (przyczyna) – to (skutek) i jeśli/ponieważ? 

– założenie, uzasadnienie, przypuszczenie lub wniosek
1. Odpowiadamy na pytanie ogólne: „O czym jest tekst 

(schemat, wykres, obraz)?”.
2. Wyodrębniamy główne wątki.
3. Sprawdzamy poprawność (logikę zdarzeń), czytając 

od dołu do góry: „Jeśli/Kiedy, to”.
4. Jeżeli potrzebujemy dodatkowej informacji, dlacze-

go przyczyna wywołuje skutek, dodajemy tę informację, 
uzasadnienie: „i jeśli/ponieważ?” na tych piętrach gałązki, 
gdzie ich brakuje.

5. Sprawdzamy logikę, czytając od góry do dołu: „po-
nieważ”.
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6. Po analizie tekstu literackiego, historycznego lub 
innego szukamy odniesień do sytuacji obecnej i/lub do-
świadczeń uczniów, np.  „Czy byłaś/byłeś w podobnej 
sytuacji?”, „Co wtedy zrobiłaś/zrobiłeś?”, „Co ci pomo-
gło?”, „Co byś zrobiła/zrobił, gdybyś był/była w podobnej 
sytuacji?” itp.

Informacja dla nauczyciela: Instrukcja została opra-
cowana na podstawie publikacji Wykorzystanie narzędzi 
krytycznego myślenia w kształtowaniu kompetencji kluczo-
wych i realizacji podstawy programowej autorstwa Grażyny 
Skirmuntt3.

Prezentacja
Nauczyciel czyta głośno tekst ballady.
Uczniowie, po wysłuchaniu, określają wydarzenie po-

czątkujące akcję, a następnie, biorąc pod uwagę wska-
zówki nauczyciela, uzupełniają schemat gałęzi logicznej 
złożonej – wg podanej wcześniej instrukcji. 

/Uwaga: wskazane jest ponowne, fragmentaryczne od-
czytywanie utworu, dzięki któremu uczniowie doskonalą 
umiejętność wyszukiwania informacji./

Nauczyciel czuwa nad właściwą rekonstrukcją zdarzeń, 
korzystając z uzupełnionego schematu (Załącznik nr 2).

Podsumowanie
Po analizie schematu, wykorzystując burzę mózgów, 

uczniowie szukają odniesień do sytuacji obecnej  i/lub 
swoich doświadczeń, odpowiadając na pytanie: „Co byś 
zrobiła/zrobił, gdybyś był/była w podobnej sytuacji?” itp.

Nauczyciel zadaje pracę domową: Przedstaw inne za-
kończenie utworu, wykorzystując schemat gałęzi logicznej 
złożonej. 

a co z podstawą programową?
Na koniec warto zaznaczyć, że zastosowanie gałę-

zi logicznej złożonej pozwala na realizację wielu treści 
nauczania, zawartych w podstawie programowej języka 
polskiego. Poniżej zamieszczam odniesienia:

IV–VI: 
I. 1.1), 1.2), 1.7), 1.16), 1.18), 1.19), 1.20), 2.2), 2.3), 

2.5), 2.11), 2.12); 
III. 1.1); 1.4); 2.4), 2.5), 2.9);
IV. 1), 2), 3), 7).
VII i VII:
I. 1.7), 1.9), 2.1), 2.2);
III. 1.6), 1.7), 2.2);
IV. 6), 8).

Dominika Miśkowiec
nauczyciel języka polskiego z kilkunastoletnim stażem. 
Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach 
(gmina Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański, 
woj. małopolskie)

1 Winiarek M., Myślenie krytyczne – przygoda na całe życie [w:] „Edu-
kacja Pomorska”, nr 94/95 (45/46) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2019 r., 
Gdańsk 2019, s. 5, https://www.cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf 
(dostęp 06.01.2021).
2 Suerken K., Techniki aktywizujące myślenie – TOC (Narzędzia kry-
tycznego myślenia do analizy treściprogramowych), tłum. M. Pier-
nikowska-Hewelt, Warszawa 2009, s. 143, http://magdalipiec.pl/wp-
content/uploads/2015/12/TOC.pdf (dostęp 06.01.2021).
3 Skirmuntt G., Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w kształ-
towaniu kompetencji kluczowych i realizacji podstawy programowej, 
Warszawa 2018, s. 11-12, file:///C:/Users/HP20/Downloads/grazyna-
skirmuntt_wykorzystanienarzedzikrytycznego.pdf (dostęp 06.01.2021).

BIBLIOGRAFIA:
1. Kamińska D., Jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci 
z zastosowaniem narzędzi TOC?, [w:] „Edukacja Pomorska”, nr 94/95 
(45/46) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2019 r., Gdańsk 2019 https://www.
cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf (dostęp 06.01.2021).
2. Skirmuntt G., Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w kształto-
waniu kompetencji kluczowych i realizacji podstawy programowej, War-
szawa 2018 file:///C:/Users/HP20/Downloads/grazyna-skirmuntt_wyko-
rzystanie-narzedzikrytycznego.pdf (dostęp 06.01.2021).
3. Suerken K., Techniki aktywizujące myślenie – TOC (Narzędzia kry-
tycznego myślenia do analizy treści programowych), tłum. M. Pierni-
kowska-Hewelt, Warszawa 2009 http://magdalipiec.pl/wp-content/
uploads/2015/12/TOC.pdf (dostęp 06.01.2021).
4. Winiarek M., Myślenie krytyczne – przygoda na całe życie [w:] „Edu-
kacja Pomorska”, nr 94/95 (45/46) maj-czerwiec/lipiec-sierpień 2019 r., 
Gdańsk 2019 https://www.cen.gda.pl/download/2019-11/2220.pdf (do-
stęp 06.01.2021).

streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie wykorzystania na 

lekcji języka polskiego jednego z trzech wizualnych narzędzi 
TOC – gałęzi logicznej (prostej i złożonej). Tekst składa się 
trzech części. W pierwszej przedstawiam ogólne informacje na 
temat narzędzi TOC i zalety wykorzystania gałęzi logicznej, 
w drugiej zamieszczam scenariusz lekcji dotyczącej ballady 
„Świtezianka”, w trzeciej znajduje się informacja dotycząca 
odniesień do podstawy programowej.

Słowa kluczowe: TOC, gałąź logiczna, „Świtezianka”

eRRaTa
Redakcja przeprasza Panią Urszulę Kucejko, Autorkę artykułu „Papież szukał młodzieży...”, zamieszczonego 

w numerze 1/2020 r „Przeglądu Edukacyjnego” za literówkę w Jej nazwisku.
W numerze 3-4/2020 r. w artykule „Lektury na dobre i na złe – cz.2  czyli Apteka Literacka przekręcone 

zostało nazwisko znanego autora – Z. Miłoszewskiego (pojawił się Z. Miłoszowski), za co Autora i Czytelników 
bardzo przepraszamy.

Redakcja
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nauczanie zdalne nadal
W okresie trwającej epidemii wszystkie szkoły nawet 

podstawowe musiały przejść w tryb zdalnej nauki. Wiele 
rozwiązań dostarczonych przez firmy działające w branży 
IT umożliwiły kontakt pomiędzy uczniem a nauczycielem. 
Początkowo rozwiązaniem problemów komunikacyjnych 
stał się dziennik elektroniczny i poczta elektroniczna, jed-
nak w miarę upływu czasu nastała era komunikatorów, 
umożliwiających zarówno fonię jak i wizję. Wiele insty-
tucji oświatowych wedle wytycznych ministerialnych za-
częło korzystać z bezpiecznych komunikatorów w ramach 
pakietu Office 365. Powszechnym problemem okazało się 
jednak ocenianie ucznia, które jest nieodłącznym elemen-
tem procesu edukacji. 

Problemy i oczekiwania...
W szkole od czasu ogłoszenia „zdalnego nauczania” 

wielu pedagogów, uczniów i rodziców zastanawiało się 
jak ma to wyglądać. W miarę upływu czasu każde ogniwo 
szkolnej społeczności ewoluowało zarówno pod kątem 
technicznym jak i dostosowania procesu nauczania do 
istniejących warunków. Niestety, pomimo wielu działań 
zarówno ze strony szkoły, jak i rodziców, nie wyelimino-
wano problemów takich jak: miganie się uczniów (granie 
w gry podczas nauki zdalnej), problemów z komunikacją 
czy zaburzeniach w relacjach szkolnych.

Czy wobec tego nauczanie zdalne idzie dobrze? Na to 
pytanie trudno odpowiedzieć, bo często brak jest praw-
dziwej informacji zwrotnej, taką informacją jest choćby 
rzetelna ocena, której wartość w przypadku zdalnej nauki 
nie zawsze idzie w parze z umiejętnościami.

Telefon czy komputer?
Istotną kwestią wpływającą na ocenę są problemy 

sprzętowe, które pomimo wielu starań nadal się zdarza-
ją. Wielu uczniów zamiast komputerów posiada tylko 
telefony komórkowe. Jest to rozwiązanie połowiczne, 
umożliwiające tylko komunikację, a co jeśli praca musi 
być wykonana w programie komputerowym, a nie smart-
fonowej aplikacji?

Z moich obserwacji wynika, iż większość uczniów pra-
cuje wyłącznie na telefonach, obsługując z nich dziennik 
elektroniczny, wysyłając maile jak również uczestniczy 
w lekcjach „z kamerką”. Jeśli pojawią się zadania, których 
uczeń nie może zrobić na telefonie, to wtedy mamy pro-
blem. Dzisiejsza młodzież zwłaszcza ta ze szkół średnich 
zastępuje komputer-smartfonem, bo jest lekki wygodny 
i bardzo mobilny, a to dzisiaj w erze elektronicznej ko-
munikacji bardzo ważne cechy. Częstym problemem jest 
brak umiejętności pisania na klawiaturze komputera czy 
obsługa myszki w porównaniu do świetnej obsługi panelu 
dotykowego. Problem ten dotyczy w dużej mierze zdalne-

go nauczania. Uczniowie chcąc wykręcić się od wykonania 
zadania argumentują, że nie posiadają w domu komputera 
i tylko mogą wykonać pracę na telefonie. Wielokrotnie 
słyszałem, że nie stać rodziców na komputer, chociaż koszt 
smartfona niejednokrotnie przewyższa ceną standardo-
wego komputera klasy PC. Wielu nauczycieli ma dzisiaj 
problem z oceną pracy, której uczeń nie może wykonać 
z braku narzędzi w postaci komputera.

ocena kształtująca zamiast sumującej
Wielu specjalistów z branży edukacyjnej od jakiegoś 

czasu zastanawia się czy ocenianie w zdalnym nauczaniu 
ma w ogóle sens? Wielu nauczycieli uważa, że w dobie 
koronawirusa nie ma żadnej kontroli nad samodzielno-
ścią wykonania zadania przez ucznia. W sytuacji braku 
umiejętności, a nawet zwykłego lenistwa wielu uczniów 
zaczyna szukać pomocy u innych. To wszystko sprawia, że 
ocena nie jest miarodajna, a nawet może szkodzić ucznio-
wi wskazując na wysoki poziom wiedzy, której de facto 
nie ma. Wielu specjalistów uważa, że ocenianie sumujące 
należy zamienić na kształtujące, gdyż tylko takie rozwią-
zanie jest skuteczne w pracy na odległość.

Według wytycznych MEN nauczyciel musi wziąć pod 
uwagę zarówno możliwości psychofizyczne ucznia jak rów-
nież ograniczenia związane z ograniczonym dostępem do 
Internetu czy sprzętu komputerowego.

Lista dobrych praktyk wystosowanych przez MEN 
wskazuje, że nauczyciele:

– mogą przeprowadzać kartkówki, testy, sprawdziany, 
ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielne-
go wykonania zadania przez ucznia;

– mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 
technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem 
narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane;

– wskazują dokładny czas i ostateczny termin wyko-
nania zadania, a jeśli uczeń nie nadeśle rozwiązania, to 
powinni przypomnieć o tym jemu lub jego rodzicowi.

Jak zatem oceniać?
Możliwości  jest bardzo wiele,  jeśli ocena musi być 

sumująca to warto stosować metody jak najbardziej wia-
rygodne. Praca online z wizją i fonią jest w stanie wyeli-
minować życzliwe osoby trzecie (często to sami rodzice 
wykonują zadania za ucznia), a sprawne oko nauczyciela 
może wychwycić zerkanie jednym okiem na pomoce na-
ukowe. Niestety nie zawsze jest to metoda uniwersalna. 
Jeśli jednak korzystamy z testów lub prac pisemnych nale-
ży pamiętać o terminie na wykonanie zadania, jak również 
stosować losowość pytań zwłaszcza w przypadku testów. 
Jeśli pojawią się problemy techniczne u ucznia, który nie 
wykonał zadania, należy w kolejnym terminie zmienić 
treści zadań. Trzeba również pamiętać o technicznych 
możliwościach ucznia i sprzętu, na którym pracuje.

Co z oceną zachowania?
Tu również wielu specjalistów nie widzi sensu takiej 

oceny, choć każdy z nauczycieli musi ją wystawić. Według 
ministerialnej listy dobrych praktyk, uczeń powinien:

– wywiązywać się z obowiązków ucznia, a także syste-
matycznie i sumiennie wywiązywać się ze szkolnych obo-
wiązków w czasie ograniczonego funkcjonowanie szkoły;

– postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
– dbać o honor i tradycję szkoły;
– dbać o piękno mowy ojczystej;

ocenianie  
w zdalnym nauczaniu  

– problemy i oczekiwania
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– dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 
osób,

– godnie, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza 
nią, również podczas uczestniczenia w zajęciach zdalnego 
nauczania, okazywać szacunek innym osobom.

Ograniczony kontakt z uczniem powoduje zmniejsze-
nie wpływu na jego postawę oceniają specjaliści. Jedyne 
co nam zostaje to obserwacja ucznia na zajęciach, opinia 
innych nauczycieli oraz śledzenie portali społecznościo-
wych.

Marcin Gorzelak
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Jak to jest z tymi symbolami i które po-
winno się zwalczać, które można tolero-
wać, a które po prostu wyśmiać? 

Od jakiegoś czasu pojawiają się w szkołach, w tablicach 
ogłoszeń parafialnych czy w ogóle w Internecie plansze 
z wykazem symboli i ostrzeżeniami „Czy wiesz co nosisz?” 

W paru przypadkach wyjaśnienie symboliki się zga-
dza, ale w kilku jest to najzwyklejsze w świecie wywoły-
wanie burzy w szklance wody albo robienie z igły widły. 
Nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, ale najgorzej, gdy 
powtarzają bzdurę, którą ktoś anonimowo wypuścił. 

Bez  wątpienia  najbardziej  drażniącym  wszystkich 
w Polsce jest symbol swastyki w wersji Hakenkreuz czyli 
znak hitlerowskiej organizacji NSDAP. Jak do tej pory 
słyszałem trzy głupie tłumaczenia na stosowanie takiego 
znaku:

1. Dzieci przecież nie wiedzą co rysują, one tylko tak 
się bawią.

2. Ten symbol ma już kilka tysięcy lat i może im chodzi 
o prasłowiański albo indyjski symbol? 

3. A może to forma artystycznego wyrazu?
Na pierwszy „argument” odpowiedź jest prosta – trze-

ba im wytłumaczyć dlaczego tak źle kojarzy się ten symbol, 
i dlaczego to taki znienawidzony znak. 

Drugi argument jest śmieszny i ci rysujący raczej nie 
mają aż takiej wiedzy z zakresu kulturoznawstwa, ale jeśli 
młody człowiek rysuje nazistowski symbol z pełną świa-
domością, to sytuacja jest wręcz alarmowa i może być już 
za późno na zawrócenie go ze złej drogi.

Trzeci argument jest tak żałosny, że aż nie będę go 
komentować. Owszem, w kulturze współczesnej już miały 
miejsce takie prowokacje, ale na szczęście odeszły już do 
przeszłości (wystawa „Naziści” w „Zachęcie”, koszulki 
z butiku Malcolma McLarena) i oczywiście nie chodzi 
mi o wojenne filmy. 

Ruchy nacjonalistyczne znacznie częściej posługują się 
krzyżem celtyckim i tu z reguły nie ma wątpliwości, że ten, 
kto go nosi, identyfikuje się z taką ideologią. W dzisiej-

szym powikłanym świecie trudno mu będzie wyperswado-
wać, że to droga donikąd. Często taka osoba może mieć 
też styczność ze środowiskiem chuliganów stadionowych. 
Zapewne nacjonalista zastosuje argument o zamachach 
islamskich terrorystów, dewastacjach i napadach ze strony 
Black Lives Matter, a także o symbolach reżimu komu-
nistycznego, które są tolerowane. Przy czym ciekawostką 
jest fakt, że obnoszenie się z sierpem i młotem na terenie 
Litwy czy zwłaszcza na zachodniej Ukrainie może się dla 
takiego prowokatora źle skończyć. 

Mao Zedong czy Lenin byli w pewnym momencie 
wręcz ikonami współczesnej kultury, a już Che Guevara 
przebił ich obu. Przy czym tutaj mogą być zjawiska bardzo 
skrajne. Jedni noszą jego podobiznę na ubraniu, nie mając 
zielonego pojęcia o tej postaci i prędzej będą uważać ją za 
jakiegoś latynoskiego piosenkarza, a nie komunistycznego 
mordercę. Druga grupa nosi go z pełną świadomością albo 
jej świadomość jest pod wpływem lewackiej ideologii. Nie-
stety ta kwestia ciągle jeszcze we współczesnym świecie 
nie została zdecydowanie osądzona i są skutki. 

Przejdźmy może do bardziej przyziemnych spraw. 
Jedną z nich jest muzyka rockowa, a zwłaszcza logo kil-
ku gwiazd tej jego cięższej odmiany, chociaż dziś już te 
zespoły są zaliczane do klasyki. Zacznę od australijskie-
go AC/DC, które od lat z uporem maniaka co niektórzy 
usiłują oskarżyć o satanizm. Nawet nie spodziewałem się, 
że tak wielu ludzi dało się nabrać na tę bzdurę i to wśród 
nauczycieli, aż do momentu w którym organizowałem 
występ cover-bandu tego zespołu o nazwie 4 SZMERY. 
Wyjaśniam wszystkim: AC = alternative current (prąd 
zmienny); DC = direct current (prąd stały). Po zetknię-
ciu się obu końcówek następuje zwarcie i stąd ta iskra! 
Jeśli to znak Szatana, to każdy odkurzacz jest z piekła 
rodem. Natomiast utwór Highway to Hell (Autostrada do 
piekła) i jego treść faktycznie dotyczy podróży w gorący, 
suchy dzień na zatłoczonej autostradzie. Na pytanie o sa-
tanizm gitarzysta zareagował krótko: „Gdzie tam... mama 
by mnie zabiła!” 

Niemiecki zespół KISS też musiał sporo się nasłuchać 
oskarżeń o faszyzm, bo dwie litery nazwy znaczącej tyle 
co CAŁUS, zapisane były w kształcie błyskawic. Niewiele 
pomagał nawet fakt, że obaj założyciele zespołu są po-
chodzenia żydowskiego, a matka jednego z nich przeszła 
przez obóz koncentracyjny. 

Symbole odwróconych krzyży to faktycznie wyszydza-
nie chrześcijaństwa, forma szpanerstwa czy fascynacja 
mrocznymi odmianami heavy – metalu, ale i to można 
zneutralizować. Kiedyś pojawił się w szkole prowokator, 
który rysował kredą 666, bo też i trafił na katechetkę, 
która regularnie za nim wycierała. Któregoś dnia sam 
zobaczyłem taki rysunek. Wziąłem kredę i dokonałem 
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małej przeróbki: 0,666. Od tamtego momentu problem 
ustąpił. Dobrze jest też skierować zainteresowanie mło-
dzieży na Biblię, gdzie w Apokalipsie znajdą tajemniczy 
zapis o liczbie Bestii, dowiedzą się o śmierci Piotra Apo-
stoła na odwróconym krzyżu, spotkają się z terminami 
typu Pandemonium albo Belzebub i przekonają się, że to 
wszystko pomysły ludzi sprzed tysięcy lat, a nie muzyków 
z końca XX wieku i twórców gier komputerowych z po-
czątku XXI wieku. No, trochę młodszy jest odwrócony 
pentagram, bo to pomysł Goethego zastosowany w Fau-
ście, ale na fladze Maroka też znajdziecie pentagram, więc 
może „dajmy u diabła spokój”...

Nic z tego! Została jeszcze nieszczęsna pacyfka! Nie 
wiem czemu ktoś się uparł i widzi w niej połamany krzyż, 
ale wyjaśnijmy prawdziwe pochodzenie znaku. Symbol 
zaprojektował w 1958 roku brytyjski rysownik Gerlad 
Holtom. Do swojego projektu wykorzystał alfabet sema-
foryczny czyli kod znaków przekazywanych za pomocą 
trzymanych w rękach chorągiewek. Konkretnie wykorzy-
stał dwie litery: N i D, które miały być skrótem od słów 
nuclear disarmament – nuklearne rozbrojenie. Po tragedii 
w Hiroszimie i Nagasaki czy po wojnie w Wietnamie, 
trudno dziwić się, że ruch pacyfistów znalazł wielu zwo-
lenników. Rysownik ponoć początkowo planował wyko-
rzystać symbol krzyża, ale znak miał zjednoczyć różnych 
ludzi, sam krzyż niestety w historii często nie mógł być 
kojarzony z pokojem, poza tym istniała już organizacja 
Czerwonego Krzyża. Symbol z miejsca został wykorzy-
stany w latach 60 i 70 przez hippisów i do dziś oznacza 
po prostu pokój. Czasami mylnie pacyfką nazywany jest 
symbol „A w kółku”, który z kolei kojarzyć należy z środo-
wiskami alternatywnymi lub anarchistami. W swoim czasie 
chętnie noszony przez punków. Chociaż te grupy mają 
zdecydowanie antyklerykalny charakter, to na pewno nie 
jest to międzynarodowy znak ateistów, jak to niedawno 
umyślił sobie jakiś mędrek w Internecie. Za to pod tym 
symbolem w Polsce protestowano przeciwko obowiąz-
kowej służbie wojskowej, budowie tamy w Czorsztynie, 
wcześniej elektrowni atomowej w Żarnowcu i w wielu 
innych sprawach. Ogólnie rzecz biorąc uważany jest za 
symbol buntu i niezgody na coś.

Dziś jednak najliczniejsza grupa młodzieży identyfiku-
je się z hasłem Ch.w.d.p. i innymi wulgarnymi okrzykami, 
co paradoksalnie wielu z nich nie przeszkadza oburzać 
się na popularny hejt (z ang. hate – nienawiść) i na gło-
śny sprzeciw wobec mowy nienawiści. Hasło jest zresztą 
wzorowane na angielskim A.C.A.B. (All Cops Are Ba-

stards). Popularny skrót wyrażenia Ch... w d...ę policji 
ma również swoje źródła w środowisku chuliganów sta-
dionowych, bądź w ordynarnych tekstach wykonawców 
hip-hopowych. Z tego co wiem, najpopularniejszy jest 
teraz niejaki CYPIS, który do tej pory rapował głównie 
o dilerach i alfonsach, a potem podłączył się pod prote-
sty społeczne. Ale skąd oni czerpią wzorce? Pewnie nie 
raz słyszeliście Państwo, jak Wasi podopieczni obrzucają 
się wyzwiskami typu „ty konfidencie” czy też „ty cwelu”, 
ewentualnie „frajerze”. To pierwsze jest pogardliwym 
określeniem na policyjnego informatora (bo nie kojarzą 
już tego ze szpiclem Gestapo czy bezpieki). Natomiast 
drugie to często przymusowa więzienna prostytutka, a że 
więzienia nie są koedukacyjne, to stąd skojarzenia z anal-
nym seksem. Trzeci „termin” nie oznacza już dla nich 
człowieka wyjątkowo naiwnego, lecz kogoś, kto „pękł” 
albo „zmiękł” w czasie przesłuchania na policji i złożył 
zeznanie, obciążając przy tym wspólników. Wzorem jest 
więc środowisko kryminalne. 

Jeśli ktoś chce poznać korzenie ruchu hip-hopowe-
go,  to powinien koniecznie obejrzeć  film Ósma mila/
The Eighth Mile (2002) Curtisa Hansona, inspirowany 
życiorysem EMINEM’a, chociaż sam wykonawca uwa-
żany jest już w tym środowisku za „starego”. Natomiast 
problem chuligaństwa stadionowego najlepiej przybliży 
angielsko – amerykański dramat Hooligans/Green Street 
Hoolignas/ (2005) Lexi Alexandra. W Polsce podobną 
tematykę świetnie przedstawiła Anna Kazejak w filmie 
Skrzydlate świnie (2010). 

Chciałbym poradzić wszystkim nauczycielom i pedago-
gom, którzy chcą zwalczać używanie jakiejś symboliki, aby 
postarali się o odpowiednią wiedzę na jej temat. Źródeł 
faktycznie jest wiele, ale bywają mętne. 

Łukasz Czuryłło

Obrazy  
poszukiwane 

Jednym z ważniejszych przedstawicieli 
życia artystycznego Łodzi w okresie mię-
dzywojennym był Wacław Dobrowolski – 
malarz, rysownik, pedagog i publicysta. 

Urodzony w roku 1890 w Janówce na Ukrainie, kształ-
cił się najpierw w kijowskiej Szkole Sztuk Pięknych a na-
stępnie w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Sankt 
Petersburgu, gdzie jednym z pedagogów był notabene Jan 
Ciągliński, ceniony polski pejzażysta-postimpresjonista. 
Edukację tę przerwał wybuch I wojny światowej, w trakcie 
której Dobrowolski utrzymywał się m.in. z ilustrowania 
książek i wydawnictw. Studia artystyczne kontynuował 
i ukończył w Akademii Leningradzkiej, zdobywając rze-
telne umiejętności warsztatowe i rozwijając wrażliwość 
kolorystyczną. Po wojennej tułaczce, w 1927 roku przyje-
chał do odrodzonej Rzeczypospolitej. Odbył jeszcze kil-
kumiesięczną podróż do Włoch i Francji, skąd przywiózł 
w swej tece widoki Mediolanu, Rzymu, Florencji i Capri, 
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buchu II wojny światowej, pod adresem Piotrkowska 84. 
Szkoła ta, oprócz klasycznych gatunków sztuki wizualnej 
uwzględniała również wzornictwo materiałowe, ornament 
oraz tkactwo na krosnach – można zatem zaryzykować 
opinię, że programowo antycypowała założoną w Łodzi 
po II wojnie Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Poza 
Dobrowolskim, zajmującym się kształceniem w zakresie 
rysunku i malarstwa, uczyli także w tej placówce malarz 
Franciszek Walczowski, grafik Lucjan Lejman, rzeźbiarz 
Władysław Kowalewski, tkacz i dekorator Jan Malik. Był 
zarazem Dobrowolski współtwórcą aktywnej w  latach 
30. Grupy Artystycznej Ryngraf, promującej w sztuce 
tradycyjne wartości – związane z etosem romantycznym 
i narodowym. Miał krytyczne nastawienie do ówczesnej 
awangardy, reprezentowanej przez Grupę a.r. i Włady-
sława Strzemińskiego, oskarżając ją o odejście od polskiej 
myśli patriotycznej i po prostu bezideowość. Swoje poglądy 
upowszechniał m.in. w prasie. Był wydawcą ogólnopolskie-
go pisma „Polska Druga”, w którym zajmował się krytyką 
artystyczną. Jego teksty ukazywały się zarazem w „Kurie-
rze Łódzkim” a prace plastyczne reprodukowano w piśmie 
„Łódź w Ilustracji”. W 1940 roku, po wysiedleniu przez 
niemieckiego okupanta, zamieszkał w Limanowej, skąd 
przeniósł się rychło do Radomia. Przebywał tam i tworzył 
do śmierci (1969), angażując się w dalszym ciągu mocno 
w działalność edukacyjną (w Radomiu do jego uczniów 
należał młody Andrzej Wajda). W tym też mieście, gdzie 
jest obecnie ulica jego imienia, znajduje się znacząca część 
spuścizny Dobrowolskiego.

W Łodzi natomiast, przy ul. Wólczańskiej 35, odsło-
nięta została niedawno tablica upamiętniająca związanego 
z tym miejscem artystę i pedagoga – założyciela presti-
żowej Szkoły Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego. 
Planuje się z kolei monograficzną wystawę poświęconą 
Wacławowi  Dobrowolskiemu.  Syn  malarza,  Wacław 
Bogdan Dobrowolski (muzyk, długoletni chórzysta Te-
atru Wielkiego w Łodzi, obecnie związany z kabaretem 
Wacław i Jego Ferajna), a także reprezentująca Galerię 
Willa historyk sztuki i publicystka, Monika Nowakowska, 
zwracają się z apelem do posiadaczy obrazów i rysunków 
tego artysty (którego dorobek, niestety, w dużym stopniu 
uległ rozproszeniu) o udostępnienie ich na czas wystawy. 
Ostatnio udało się dotrzeć do, będących własnością praw-
nika z Częstochowy, Pejzażu z Capri oraz... całopostacio-
wego, mającego duży format, Portretu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Wiadomo, że w czyichś rękach jest również 
portret prezydenta Ignacego Mościckiego. Cenna byłaby 
każda informacja przesłana na adres internetowy syna 
malarza: wb.dobro@gmail.com 

Janusz Janyst

po czym zamieszkał w Łodzi. Źródłem utrzymania stało 
się głównie portretowanie łodzian, w tym przedstawicieli 
rodzin fabrykanckich (przykładem portret Heleny Gey-
erowej), aktorów teatralnych (portret Stefana Jaracza), 
ponadto robotników. Ale nie tylko ich – o czym za chwi-
lę. Malował ponadto pejzaże i sceny rodzajowe, operując 
realistycznym warsztatem w konwencji koloryzmu. Jego 
dorobek prezentowany był na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Miejskiej Galerii Sztuki – pierwszej łódz-
kiej instytucji kultury promującej sztukę współczesną. Były 
ponadto jego prace pokazywane w Poznaniu, Krakowie 
i Warszawie – właśnie w stolicy za obraz olejny Chłop łódz-
ki malarz otrzymał brązowy medal.

W  1929  roku  otworzył  prywatną  Szkołę  Rysunku, 
Malarstwa, Rzeźby i Przemysłu Artystycznego (po trzech 
latach przemianowaną na Szkołę Sztuk Pięknych i Przemy-
słu Artystycznego im. Cypriana Kamila Norwida), która, 
zyskawszy wysoką renomę, funkcjonowała w oficynie przy 
ul. Wólczańskiej 35 do 1938 roku, a następnie, do wy-

Wacław Dobrowolski: Pejzaż z Capri

lisTa ReCenZenTów „PRZeGląDU eDUKaCyJneGo” w RoKU 2020-2021

• Dr Renata Jagodzińska – Społeczna Akademia Nauk; literaturoznawca i teoretyk literatury, współredaktor 
czasopisma „Literaturoznawstwo”

• Dr Łukasz Grzejszczak – dyplomowany kustosz Muzeum Miasta Łodzi, dr nauk humanistycznych w zakresie 
Nauki o Sztukach Pięknych; w Politechnice Łódzkiej wykłada na Kierunku Wzornictwo; w Uniwersytecie Łódzkim 
jest pracownikiem Katedry Sztuki

• Dr Patryk Lisikiewicz – psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Zatorze.
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Koncepcja  
edukacji dziecka  
w pedagogice  

Marii Montessorii

Trzy komponenty: środowisko, nauczy-
ciel oraz przygotowany materiał dydak-
tyczny tworzą integralną całość, któ-
ra wychodząc naprzeciw pragnieniom 
i zainteresowaniom dziecka, umożliwia 
wszechstronny jego rozwój i odniesienie 
sukcesu w procesie uczenia się, kształ-
cenia oraz nabywania umiejętności spo-
łecznych.

Maria Montessorii, włoska  lekarka, pedagog oraz 
reformatorka żyła 82 lata. Jej działalność pedagogiczna 
wpisała się w ruch „nowego wychowania”, który powstał 
w pierwszej połowie XX wieku w Europie. Był odpowie-
dzią na stosowany system „szkoły tradycyjnej”, w której 
realizowano formalizm dydaktyczny, rygoryzm wycho-
wawczy, traktowano dziecko przedmiotowo. Elementar-
nym obowiązkiem nauczyciela była realizacja programu 
nauczania bez konieczności zaspokajania wszystkich po-
trzeb uczniów i ich zainteresowań.

„Montessori  od  początku  swej  działalności,  obok 
zamiaru radykalnej reformy dotychczasowego systemu 
wychowania, konsekwentnie dążyła do stworzenia nowej 
teorii kształcenia i wychowania opartej na empirycznym 
poznaniu dziecka. Uważała bowiem, że postęp w dzie-
dzinie wychowania możliwy jest tylko wtedy, gdy zmieni 
się spojrzenie na dziecko, pozna się jego indywidualność, 
potrzeby oraz prawidłowości jego rozwoju. Uważała, że 
dziecko całkowicie różni się od człowieka dorosłego, ma 
inne potrzeby, cele działania, inne właściwości umysłu, 
inny jest rytm i tempo jego rozwoju”.1

od podmiotowości, polaryzacji do normalizacji  
– geneza metody

 Praca w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Rzym-
skiego dała Marii Montessori możliwość obserwacji osób 
psychicznie chorych. Spostrzegła pewnego dnia, że dzieci 
upośledzone, które pozostawały zamknięte w pomiesz-
czeniu bez żadnego wyposażenia, próbowały czymś się 
zająć. Same bawiły się niezjedzonym chlebem. Postawiła 
hipotezę, że każde dziecko posiada pragnienie oraz go-
towość do działania. 

,,Zainteresowała się więc pedagogiką specjalną. Do-
tarła do dzieł francuskich lekarzy-pedagogów Jeana-Mar-
ca Gasparda Itarda oraz Eduarda Seguina. Specjaliści ci 
już w połowie XIX stulecia rozwinęli system wychowawczy 
pomagający dzieciom upośledzonym umysłowo w rozwoju 
poprzez zastosowanie pomocy dydaktycznych dotyczących 
zwłaszcza kształcenia zmysłów”.2

Zastosowane pomoce francuskich lekarzy wzbogaco-
ne o jej pomysły, przyczyniły się do osiągnięcia dobrych 
wyników z egzaminów wstępnych do szkoły powszechnej 
w zakresie czytania oraz pisania przez uczniów, których 
przygotowywała Montessori.

Odkrycie podmiotowości u dziecka czyli „ja” chcę, „ja” 
działam rozwija się w momencie możliwości powtarzania 
i poznawania rzeczywistości. Zachowanie zaobserwowała 
w Casa dei Bambini. Przedszkole otwarto w 1907 roku 
w ubogiej dzielnicy Rzymu, do którego uczęszczały dzieci 
od 3. do 6. roku życia. Montessori kierowała placówką 
i opiekowała się dziećmi. Niewykwalifikowana pomoc 
oraz rodzice współtworzyli środowisko przedszkola.

Początkowo obserwowała dzieci w jaki sposób re-
agują  i wykorzystują pomoce  rozwojowe. W wyniku 
spostrzeżeń oraz doświadczeń podopiecznych odkry-
ła zmiany w ich zachowaniu. „Dzieci dążyły do coraz 
dłuższej i wytrwałej pracy w atmosferze ciszy. Odkry-
ła zjawisko polaryzacji uwagi polegające na głębokiej, 
skoncentrowanej pracy.”3

Szczególne  skupienie uznała u dzieci  za warunek 
rozwoju wewnętrznego prowadzący do podmiotowości. 
„Polaryzacja buduje podmiotowość, ponieważ w czasie jej 
trwania dziecko uczy się samo-posiadania i samo-pano-
wania. Interesujący cel, bodziec, który wywołał skupienie, 
pomaga więc dziecku, jego budującego się „ja” integrować 
różne sfery jego osoby (soma, psyche), których zaczyna 
używać według własnej woli, dla realizacji wybranego celu, 
odpowiedzi na stymulujący bodziec. Skutkiem polaryzacji 
jest normalizacja, a więc radość, odprężenie, otwarcie na 
rzeczywistość.”4 Stan wewnętrznej równowagi jest wyni-
kiem osiągnięcia celu oraz poszerzenia „ja” dziecka.

Rola środowiska wychowawczego
Włoska autorka opracowała oryginalną koncepcję śro-

dowiska wychowawczego. Specyficzne otoczenie miało 
wywoływać i podtrzymywać polaryzację uwagi i dostar-
czać normalizacji. Istotna stała się rola nauczyciela, który 
odpowiedzialny jest za przygotowanie otoczenia zgodnie 
z zasadami odpowiadającymi potrzebom i możliwościom 
dzieci, pobudzania do podejmowania aktywności oraz wy-
korzystania potencjału rozwojowego. 

Odpowiednio zorganizowane środowisko wyzwala 
w jednostce motywację oraz wewnętrzną potrzebę ucze-
nia się. Wszystkie przedmioty powinny mieć swoje nie-
zmienne miejsce, aby dziecko posiadało orientację gdzie 
i czego może szukać i odkładać na wyznaczone miejsce. 
Centralne pomieszczenie powinno stanowić teren aktyw-
ności intelektualnej. Materiały dydaktyczne charakteryzu-
je: zasada izolacji, estetyki, stopniowania trudności oraz 
kontrola błędu, która umożliwia dziecku uniezależnienie 
się od dorosłego. Materiał rozwojowy przygotowywany 
jest w jednym egzemplarzu. Dziecko rozwiązujące samo-
dzielnie zadanie, nie ma możliwości naśladowania kolegi 
pracującego obok.

Określenie umiejętności, zainteresowań oraz potrzeb 
dziecka odbywa się poprzez obserwację prowadzoną sys-
tematycznie przez nauczyciela. Na jej podstawie przygo-
towywane są zadania oraz nowy materiał zgodnie z indy-
widualnym tempem rozwoju dziecka.

Materiał rozwojowy dostosowany jest do wrażliwych 
faz czyli istotnych momentów pojawiających się w rozwo-
ju dziecka, będących skutkiem impulsów pochodzących 
z otoczenia. 
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Przeznaczony do:
– praktycznych ćwiczeń dnia codziennego,
– kształcenia zmysłów,
– edukacji matematycznej,
– edukacji językowej,
– wychowania kosmicznego,
– wychowania religijnego.
Ważną zasadą w osiąganiu celów wychowania  jest 

wolność i swoboda. Odnosi się zarówno do wyboru przez 
dziecko przedmiotu działania,  czasu, miejsca,  tempa 
i formy pracy (indywidualna lub wspólna z kolegami), jak 
i sposobu jej realizowania. Samodzielny wybór zapewnia 
zaplanowanie i przemyślenie swoich czynności, wykony-
wanie pracy na własną odpowiedzialność.

Istotą pedagogiki Marii Montessori wg. Urszuli Ordon 
jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez stworzenie mu 
odpowiednio zorganizowanego środowiska wychowawcze-
go i właściwej postawy nauczyciela, który podąża za dziec-
kiem, jest wrażliwy na jego potrzeby i jego spontaniczną 
aktywność oraz dostrzega dążenie dziecka do autonomii. 
Trzy komponenty: środowisko, nauczyciel oraz przygoto-
wany materiał dydaktyczny tworzą integralną całość, która 
wychodząc naprzeciw pragnieniom i zainteresowaniom 
dziecka, umożliwia wszechstronny jego rozwój i odnie-
sienie sukcesu w procesie uczenia się, kształcenia oraz 
nabywania umiejętności społecznych.

Pedagogika montessoriańska ma wielu zwolenników, 
wymaga jednak istotnych nakładów finansowych, prze-

szkolonej kadry w zakresie pracy w systemie M. Montes-
sori oraz społecznej aprobaty i zaufania do odmiennego 
sposobu myślenia w zakresie wychowania i kształcenia 
dziecka. 

Magdalena Surdykowska
Szkoła Podstawowa nr 65 
im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

1 S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osią-
gnięcia dzieci, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 16-17.
2 M. Miksza, Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu 
dziecka, Wyd. Impuls, Kraków 2020 s. 20.
3 Tamże, s. 21.
4 Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie 
„Żak”, Warszawa 2004, s. 175.
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Drewniana skrzynka i umieszczone w niej 
kolorowe karty obrazkowe. Oto teatrzyk 
kamishibai – wyjątkowe narzędzie dydak-
tyczne, za pomocą którego przedstawić 
można ciekawą historię, poruszyć waż-
ne tematy, a także pobudzić wyobraźnię 
i rozwijać kreatywność dzieci. Spektakl 
kamishibai może być punktem wyjścia 
do działań plastycznych, literackich 
i teatralnych. Warto wykorzystać poten-
cjał teatrzyku kamishibai do stworzenia 
niezwykłego wydarzenia czytelniczego 
i przeprowadzenia warsztatów edukacyj-
nych lub twórczych. 

historia teatrzyku kamishibai w pigułce
Kamishibai  to teatr obrazkowy, „papierowy teatr” 

(z  japońskiego kami – papier, shibai –  teatr).  Jest  to 

wywodząca się z Japonii technika opowiadania historii, 
która wykorzystuje plansze z obrazkami i tekstem oraz 
wzorowaną na parawanach z teatrzyków marionetkowych 
drewnianą lub kartonową skrzynkę zwaną butai.

Historia sztuki kamishibai sięga XII w., kiedy to była 
wykorzystywana przez buddyjskich duchownych do przed-
stawiania niepiśmiennej publiczności traktatów moral-
nych w formie obrazkowej za pomocą przenoszonych na 
plecach niewielkich scen. Kamishibai stało się popularne 
w Japonii w latach dwudziestych XX w. Przedstawienia 
organizowali wędrowni opowiadacze, którzy jeździli od 
wioski do wioski z przymocowanymi do rowerów teatrzy-
kami i opowiadali historie. Wraz z pojawieniem się tele-
wizji tradycja kamishibai zaczęła stopniowo zanikać.

Współcześnie teatrzyk kamishibai zyskuje coraz więk-
szą popularność, a jego potencjał jako narzędzia edukacji 
i sposobu na promocję czytelnictwa jest doceniany i wy-
korzystywany w bibliotekach, przedszkolach i szkołach. 

Teatrzyk kamishibai dla początkujących
Teatrzyk składa się z drewnianej skrzynki i umiesz-

czonych wewnątrz niej kart z ilustracjami. Skrzynka po-
winna zostać umieszczona na wysokości wzroku widzów, 
np. na stoliku. Dzieci siedzą przed nim na podłodze lub 
krzesełkach. Budząca skojarzenie z walizką skrzynka 
wywołuje naturalne zaciekawienie, szczególnie u dzieci, 
które mają po raz pierwszy do czynienia z teatrzykiem. 
Skrzynka posiada z przodu drzwiczki, które otwieramy 
dopiero w momencie, gdy chcemy rozpocząć czytanie 
opowieści. Otwarciu „magicznej skrzyneczki” towarzy-
szyć może specjalne zaklęcie, które wypowiedzą widzowie. 
Skrzynka może zostać uprzednio zakryta materiałem, co 

Magiczna skrzyneczka 
– teatrzyk kamishibai 
w pracy bibliotekarza
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jeszcze bardziej zaintryguje publiczność. Pokusić się moż-
na także o dodanie do spektaklu efektów dźwiękowych 
lub świetlnych. 

Każda bajka to kilka lub kilkanaście kart ilustracyjno
-narracyjnych. Po umieszczeniu ich w skrzynce teatrzyku, 
uczestnicy spektaklu widzą ilustracje. Na odwrocie każdej 
z kart znajduje się natomiast fragment tekstu, który czyta 
narrator siedzący z boku teatrzyku, przy czym tekst nie-
koniecznie musi być wiernie odczytywany. Historia może 
być po prostu opowiadana. Nieruchomy obraz pozwala 
widzowi wyciszyć się i skoncentrować na większej ilości 
szczegółów niż ma to miejsce podczas głośnego czytania 
i pokazywania ilustracji w tradycyjnej książce. Kolejne 
karty mogą być przez osobę czytającą przekładane w zmie-
niającym się tempie. Przy czytaniu opowieści ważna jest 
interakcja z widownią, utrzymywanie kontaktu wzroko-
wego z dziećmi. 

oferta kamishibai na polskim rynku 
wydawniczym

wydawnictwo Tibum (www.tibum.pl)

Powstałe w 2012 r. wydawnictwo Tibum to pierwszy 
w Polsce wydawca książek w formie kart do teatrzyku 
kamishibai. W ofercie wydawnictwa znajdują się bajki 
i opowieści (m.in.: Mój przyjaciel Kemushi, Szukając Ma-
rudka, Kotka Milusia, Lew w Paryżu), drewniane – buko-
we skrzynki butai oraz akcesoria (np. drewniane kołatki 
noszące japońską nazwę hyoshigi, które służą do sygna-
lizowania początku, końca i najważniejszych momentów 
spektaklu). 

Na stronie internetowej wydawnictwa znaleźć można 
także materiały do pobrania: scenariusze zajęć, obraz-
kowe instrukcje pomagające stworzyć własne ilustrowa-
ne karty do teatrzyku kamishibai lub wykonać swój mini 
teatrzyk. 

wydawnictwo Risprint (www.kamishibai.edu.pl)

Risprint jest wydawcą znanych baśni (m.in. Kot w bu-
tach, Brzydkie Kaczątko, O rybaku i złotej rybce, Trzy świn-
ki, Słowik), bajek (Pani Zamieć, Kotka Psotka), legend 
(Legenda o Syrence Warszawskiej, Legenda o Bazyliszku, 
Legenda o Smoku Wawelskim, Legenda o Lechu, Czechu 
i Rusie). Na szczególną uwagę zasługuje dwuczęściowa 
historia Przygody pingwina Pingo, która podejmuje temat 
ekologii, negatywnych wpływów działalności człowieka 
na środowisko i niesie przesłanie, iż każdy z nas poprzez 
nawet proste czynności może mieć udział w odnowie śro-
dowiska.

Zielona Grupa/Kreatibaj (www.kreatibaj.pl)

Wydawnictwo Kreatibaj oferuje kilka serii: „Bajki 
polskie”, czyli tradycyjne polskie legendy w nowej od-
świeżonej formie (m.in.: Bajka o prawdziwym Szewczyku 
Dratewce, Smok Wawelski), „Bajki świata” – cykl opo-
wieści opartych na baśniach i legendach z różnych krę-
gów kulturowych. Są to np. rosyjska Bajka o złotym jajku, 
japońska opowieść Ogród Niebios czy indiańska legenda 
Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem. 

Seria „Sztukmistrzynie” obejmuje z kolei opowieści 
o niezwykłych, lecz nieznanych dzieciom polskich ar-
tystkach Marii Anto, Hajocie i Franciszce Themerson. 
Podobnie seria „Znani/Nieznani” poświęcona jest nie-

zwykłym Polakom – artystom, naukowcom, podróżni-
kom, którzy pomimo swoich wielkich osiągnieć, nie są 
powszechnie znani. Przykładowe opowieści to: Historia 
pewnego marzenia – o lotniku Stanisławie Hausnerze, 
Geniusz z Galicji – o konstruktorze i wynalazcy Janie 
Szczepaniku czy Na dachu świata – o aktorce i podróż-
niczce Jadwidze Toeplitz-Mrozowskiej. Historie te to 
doskonały materiał na warsztaty kształtujące u dzieci po-
stawę patriotyczną, rozwijające wrażliwość i wychowujące 
do wartości takich jak wytrwałość, dążenie do celu, wiara 
w marzenia. 

Zagadnienia historyczne poruszają opowieści: Był 
taki grudzień dotycząca powstania wielkopolskiego oraz 
Wojenne dzieci poświęcona tematyce II wojny światowej 
i zesłania na Syberię. 

art wood (www.drewnianyteatrzyk.pl)

W ofercie sklepu internetowego Art Wood znajdu-
ją się ręcznie wykonane drewniane teatrzyki kamishibai 
w wielu wzorach i kolorach do wyboru oraz kilka klasycz-
nych bajek: Brzydkie kaczątko, Calineczka, Dziewczynka 
z zapałkami, Jaś i Małgosia, O wilku i siedmiu koźlątkach. 

wydawnictwo Kokoszka  
(www.kamishibai.piatkowscy.eu)

Bogatą i stale powiększającą się ofertę kart do te-
atrzyków kamishibai posiada wydawnictwo Kokoszka 
z Borówca koło Poznania. Są to m.in. baśnie: Złotowłosa 
i trzy misie, Pinokio, Muzykanci z Bremy, bajki: Piernikowy 
ludzik, Jaś i magiczna fasola, Mądra kurka, mit O Dedalu 
i Ikarze, przypowieść O miłosiernym Samarytaninie, legen-
dy O śpiących rycerzach w Tatrach, Legenda o Białej Damie, 
opowieść Jan Paweł II, jakiego nie znacie. Na warsztatach 
o tematyce świątecznej wykorzystać można historie: Pre-
zenty świętego Mikołaja, Wigilijna opowieść oraz Idzie wio-
sna, Wielkanoc tuż, tuż. Każda z bajek oferowanych przez 
wydawnictwo Kokoszka napisana jest w czterech-pięciu 
językach z myślą o nauce języków obcych. 

Przydatne do przeprowadzenia zajęć z dziećmi są ko-
lorowanki i karty pracy z zadaniami, które można bez-
płatnie pobrać w formacie pdf ze strony internetowej 
wydawnictwa. 

Uwaga praktyczna
Kompletując swój własny zestaw składający się z drew-

nianej skrzynki i wybranych kart ilustracyjno-narracyjnych 
do teatrzyku, należy zwrócić uwagę, że oferowane są one 
w dwóch rozmiarach. Oryginalny rozmiar japońskich ba-
jek kamishibai to 38x28 cm. W takim formacie oferuje 
swoje skrzynki i książki kamishibai wydawnictwo Tibum. 
Wydawnictwa Risprint i Kreatibaj proponują natomiast 
skrzynki  i bajki w formacie A3 (42x29,7 cm). Z kolei 
w ofercie Art Wood i wydawnictwa Kokoszka znajdują 
się skrzynki i bajki w obu tych formatach do wyboru. Do-
kupić można ewentualnie wkładkę-adapter umożliwiający 
dostosowanie teatrzyku w formacie A3 do bajek wielkości 
38x28 cm.

Teatrzyk kamishibai w biblioterapii
Z uwagi na przedstawiony w bajkach i baśniach świat 

uniwersalnych wartości, podejmowane problemy moralne 
oraz płynące z nich przesłanie, teatrzyk może być z powo-
dzeniem wykorzystywany w pracy biblioterapeutycznej. 
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Zajęcia z wykorzystaniem poszczególnych bajek kamishi-
bai mają na celu rozwijanie u dzieci empatii, kształtowanie 
umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia 
sobie z emocjami, uzyskania wsparcia psychicznego po-
przez identyfikację z bohaterem literackim, ukazywania 
właściwych wzorców zachowania, wreszcie promowania 
wartości takich jak: miłość, przyjaźń, prawda, sprawiedli-
wość, szacunek i tolerancja dla inności. 

Tekst literacki staje się punktem wyjścia do dyskusji 
z dziećmi na temat konkretnego problemu oraz podej-
mowania działań twórczych. 

Do przeprowadzenia warsztatów biblioterapeutycz-
nych szczególnie przydatne będą bajki terapeutyczne: 
W lustrzanej sali wydana nakładem wydawnictwa Tibum 
czy O zajączku, który nie chciał się dzielić z oferty wydaw-
nictwa Kokoszka.

Teatrzyk kamishibai w edukacji globalnej
Potencjał teatrzyku kamishibai wykorzystany został 

przez łódzki Ośrodek Działań Edukacyjnych „Źródła” do 
stworzenia pięciu bajek, na kanwie których prowadzone są 
warsztaty z zakresu edukacji globalnej. Są to bajki: Szkoła 
Czi-Tam Joanny Mueller o dostępie do edukacji, Po drugiej 
stronie gór Anny Onichimowskiej o dostępie do wody, Dla-
czego zwierzaki mieszkają w bloku Maćka? Tomasza Troja-
nowskiego – opowieść o lasach i ich wycinaniu z Puszczą 
Białowieska i Amazońską w tle, Żyrafa na rowerze Rafała 
Witka dotycząca migracji i uchodźctwa oraz Gadatliwy 
ptak Narina tego samego autora o dostępie do żywności. 

Pakiet pięciu bajek otrzymywali nauczyciele i biblio-
tekarze – uczestnicy szkoleń z edukacji globalnej prowa-
dzonych przez ODE „Źródła”. Nakład trzech pierwszych 
bajek jest już wyczerpany, natomiast bajki Żyrafa na ro-
werze i Gadatliwy ptak Narina można pozyskać bezpłatnie 
dla szkoły lub biblioteki kontaktując się z ODE „Źródła” 
i opłacając jedynie koszty przesyłki. W przygotowaniu są 
scenariusze zajęć do bajek, które wkrótce dostępne będą 
na stronie internetowej „Źródeł” (www.zrodła.org).

warsztaty z teatrzykiem kamishibai
Prowadząc warsztaty czytelnicze i biblioterapeutycz-

ne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, często 
wykorzystuję podczas zajęć teatrzyk kamishibai. Oto przy-
kładowe zajęcia zrealizowane w Bibliotece z Kotem – Filii 
nr 25 Biblioteki Miejskiej w Łodzi, gdzie pracuję:

Mapa marzeń
Opowieść Lew w Paryżu zaprezentowana w teatrzyku 

kamishibai jest pretekstem do odbycia „podróży w wy-
obraźni” do stolicy Francji. Uczestnicy zajęć układają 
rozsypankę, w której należy połączyć nazwy słynnych pa-
ryskich miejsc i zabytków z ich opisami. 

Paryż znalazłby się z pewnością na trasie wymarzonej 
podróży niejednego z dzieci, ale podczas warsztatów za-
stanawiamy się, jakie jeszcze inne miejsca marzyłyby one 
odwiedzić. Uczniowie tworzą mapy swoich podróżniczych 
marzeń. Mapy wykonywane są na kartach pasujących for-
matem do teatrzyku kamishibai techniką kolażu, z wyko-
rzystaniem wycinków z kolorowych gazet i widokówek. 
Następnie każdy z uczestników prezentuje swoją pracę 
w teatrzyku. 

Małe kłamstwo – wielki problem
Kłamstwo ma krótkie nogi – co oznacza to powiedze-

nie, czy wolno nam kłamać i jakie konsekwencje ma kłam-
stwo – to tematy do dyskusji z uczestnikami warsztatów 
biblioterapeutycznych wokół bajki Pinokio. 

Po przeczytaniu bajki uczniom zadawane są pytania 
dotyczące tekstu, na które odpowiadają w formule zabawy 
„prawda-fałsz”. 

inny nie znaczy gorszy
Tolerancja, akceptacja i szacunek dla drugiego czło-

wieka to pojęcia, które poznają, i których definicję próbu-
ją stworzyć uczniowie. Kanwą zajęć biblioterapeutycznych 
jest baśń Brzydkie kaczątko. Po wysłuchaniu baśni dzieci 
biorą udział w dyskusji na temat uczuć kaczątka oraz od-
grywają scenki dramowe, w których je pocieszają. Baśń 
jest również pretekstem do rozmowy o tym, czy i z jakiego 
powodu dzieci spotykają się z przejawami nietolerancji, 
jak możemy jej przeciwdziałać i jak pomóc osobom, któ-
rych ona dotyka. 

Z pasją przez życie
Przedstawienie kamishibai Jan Paweł II jakiego nie zna-

cie ukazuje papieża jako człowieka wielu pasji. To pre-
tekst do rozmowy z dziećmi na temat tego, czy warto mieć 
w życiu pasje, rozwijać swoje zainteresowania, poświęcać 
czas na hobby? Przykłady rozmaitych pasji i hobby, jakie 
posiadają ludzie zbieramy dzięki następującej w dalszej 
części zajęć burzy mózgów. Dzieci zostają zaproszone do 
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wykonania pracy plastycznej obrazującej ich własne pasje, 
zainteresowania czy hobby. Prace są rysowane na kartach 
do teatrzyku kamishibai i prezentowane w nim. 

Pies na tropie przygód
W opowiadaniu o zaginionym piesku Szukając Marud-

ka, na jednej z kart pojawia się jeszcze inny psi bohater. 
Jak się nazywa ten nieznajomy, samotny piesek, jakie 
przygody go spotykają, jakie ciekawe miejsca odwiedza? 
– uczestnicy zajęć mają mnóstwo pomysłów, które wyko-
rzystują rysując własną historyjkę obrazkową, a następ-
nie prezentują w teatrzyku. Ile dzieci, tyle pomysłów na 
przygody pieska, w tym i taka, w której piesek odwiedza 
naszą bibliotekę!

Magiczny teatrzyk kamishibai  
– nieograniczone możliwości

Teatrzyk kamishibai ma ogromne walory edukacyjne, 
aktywizujące widzów. W zależności od sposobu zastoso-
wania pozwala rozwijać sprawność słuchania, mówienia, 
pisania i czytania. Dzieci mogą być odbiorcami, narrato-
rami, ilustratorami, wreszcie autorami opowieści. 

Pomiędzy karty bajki wstawić można dodatkową kartę 
ze znakiem zapytania, który zasygnalizuje moment na dys-
kusję o dalszych wydarzeniach czy decyzjach, jakie musi 
podjąć bohater. 

Uczniom zaproponować można zilustrowanie dalszych 
przygód bohatera lub alternatywnego zakończenia histo-
rii. Mogą stworzyć także własne ilustracje do wybranego 
utworu literackiego. To pomysł np. na lekcję poświęconą 
aktualnie omawianej lekturze. 

Teatrzyk kamishibai użyć można do przeprowadze-
nia warsztatów literacko-plastycznych, podczas których 
uczniowie napiszą  i zilustrują własną opowieść, a na-

stępnie zaprezentują ją w teatrzyku. Oprócz rozwijania 
kreatywności, tego typu warsztaty to także okazja do ćwi-
czenia umiejętności pracy w grupie i sztuki wystąpień pu-
blicznych. Tym bardziej, że możliwość „schowania się” za 
teatrzykiem daje pewne poczucie bezpieczeństwa i ułatwia 
wystąpienie nawet bardziej nieśmiałym dzieciom.

Kolejnym pomysłem na warsztaty jest stworzenie wła-
snej, np. tekturowej skrzynki kamishibai.

Możemy również zaprosić uczniów do zabawy w teatr, 
zorganizować warsztaty teatralne, podczas których do-
konamy adaptacji wybranej bajki, napiszemy scenariusz, 
przydzielimy role w przedstawieniu, a następnie wystawi-
my je w teatrzyku kamishibai. By zwiększyć atrakcyjność 
spektaklu przygotować możemy przebrania, rekwizyty, 
efekty dźwiękowe i świetlne. Jeśli wybierzemy konwencję 
teatru zaprojektować możemy też bilety na przedstawie-
nie i plakaty promujące spektakl. 

Jako prowadząca warsztaty i lekcje z teatrzykiem ka-
mishibai w bibliotece dodam, że sprawdza się on nie tylko 
na zajęciach z grupami przedszkolnymi i klasami szkolny-
mi budząc zawsze u dzieci pozytywne emocje i wyzwalając 
ich pomysłowość i kreatywność. To niezwykle skuteczne 
narzędzie promocji czytelnictwa może być także wyko-
rzystane z powodzeniem na otwarte, np. popołudniowe 
zajęcia dla dzieci wraz z rodzicami lub dziadkami.

Gabriela Olszewska
Biblioteka Miejska w Łodzi
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Muzyka  
na cztery  
pory roku

Podstawowe założenia programu
Spory o edukację w dyskursach pedagogicznych trwają 

nieustannie. Ścierają się ze sobą, ale współistnieją. Na-
uka stawia kolejne pytania: Jak skutecznie podejmować 
działania pedagogiczne? Dokąd zmierza pedagogika? 
H. Griese pisze: „Na co więc powinna się orientować pe-
dagogika? Jak w jakim kierunku, w jakim celu powinno 
się wychowywać, względnie, czego, jak i od kogo należy 
się uczyć – stare, klasyczne pytania pedagogiki pozostają 
aktualne, stają się coraz bardziej aktualne i ważne, ale 
jednocześnie coraz trudniejsze, ale jednocześnie coraz 
trudniej na nie odpowiedzieć”.1

Moja propozycja wyrasta z gruntu edukacji alterna-
tywnej  i z gruntu edukacji „otwartej”. „Nurt refleksji 

i praktyki oświatowej nazywany edukacją alternatywną 
– pisze T. Lewowicki – od lat podtrzymuje nadzieje na 
ukształtowanie (się) modelu szkoły, która coraz lepiej 
służyć będzie rozwojowi dzieci i młodzieży, coraz lepiej 
będzie też wypełniać swoje funkcje ogólnospołeczne”.2

Określenie edukacji „otwartej” buduje się w opozycji 
do edukacji „zamkniętej”, a ta oznacza edukację, która 
„funkcjonuje na zasadach z góry wytyczonych oraz mają-
cych moc bezwzględnego obowiązywania w określonych 
typach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych. 
W »edukacji zamkniętej« istotną rolę spełniają sztywne 
dyrektywy związane z relacją zewnętrznie narzuconego 
systemu wartości wyartykułowanego w celach dydaktycz-
no – wychowawczych, które są wspierane rozbudowanym 
programem nauczania. Nauczyciel wie, co i jak robić – ma 
realizować program nauczania. Jego oraz uczniów czyn-
ności są dokładnie, żeby nie powiedzieć algorytmicznie, 
opisane. Chętnie pomaga mu w tym wiele urynkowionych 
wydawnictw, publikując gotowe do naśladowania kon-
spekty lekcji”.3

Moją  ofertę  programową  realizowałem wcześniej 
w innych placówkach oświatowych. Wtedy pisałem: „Jego 
celem [programu] jest uatrakcyjnienie przedmiotu, roz-
wijanie zainteresowania dobrą muzyką, zaspokojenie 
estetycznych potrzeb uczniów, nauka tolerancji dla osób 
o innych zainteresowaniach muzycznych”.4
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Celem programu jest uatrakcyjnienie przedmiotu – 
zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie, dla rozwoju i potęgowania ekspresji 
estetycznej.

Kolejna konkluzja – ucznia należy rzeczywiście po-
strzegać jako podmiot, a nie przedmiot działań pedago-
gicznych. Gdy szukamy istoty podmiotowości pedagogicz-
nej w filozofii, to należy ponownie odczytać kartezjań-
skie: „Cogito ergo sum”. Dziecko musi odczuwać swoje 
istnienie. 

Władysław Puślecki: „Edukacja otwarta jako fenomen 
oczekiwany w szkole ma upełnomocnić poczucie podmio-
towości uczniów, ich asertywność, wizualizację, pozytywną 
postawę, osobistą moc, rozpatrywanie określonych za-
gadnień z różnych punktów widzenia, prawo do krytyki 
i wyrażania własnego stanowiska w danej sprawie, moż-
liwość wybierania ofert edukacyjnych składanych przez 
szkołę i innych, w szkole oraz poza nią, samodzielne ich 
dochodzenie do nowej wiedzy i umiejętności, inicjowanie 
oraz współdecydowanie o własnej edukacji szkolnej lub 
jej głównych elementach składowych.5

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie buduje sche-
mat działania. Wraz z nauczycielem jest gospodarzem 
czasu 45-minutowej lekcji. Nie staję naprzeciw uczniów, 
ale jestem wśród nich, jesteśmy razem. Pomagam młode-
mu pokoleniu osób niepełnosprawnych odnaleźć właściwe 
miejsce w pełnym sprzeczności świecie. Podejmuję próbę 
niwelowania różnic między dziećmi i młodzieżą, wynika-
jącą z ich zróżnicowania społeczno – kulturowego. Chcę, 
żeby każde dziecko poczuło swoją wartość, żeby zostało 
docenione za to, że jest.

Nową oferta programową dla ucznia jest możliwość 
dokonania „oceny opisowej” samego nauczyciela, ma 
możliwość wyrażenia swojej opinii o kończącej się lekcji, 
co dla mnie jest formą bezpośredniej ewaluacji. Może 
zatem wyrazić opinię o atrakcyjności konkretnej jednostki 
lekcyjnej. Mnie to daje odpowiedź na pytanie: czy smak 
estetyczny lekcji był właściwy? Czy lekcja była ciekawa, 
interesująca? Czy konsument jest zadowolony z produktu, 
który otrzymał? A to wymaga ode mnie ciągłego doskona-
lenia warsztatu, nie mogę pozwolić sobie na rutynę, bo ta 
poddawana będzie przez ucznia ostrej krytyce.

Proponowany program nie wymaga żadnych nakła-
dów finansowych, tzn. realizowany jest w ramach ustalonej 
siatki godzin przewidzianych na zajęcia muzyczne w toku 
kształcenia w ZSS nr 2 w Łodzi.

Kluczowe dyrektywy wynikające z programu:
1. Elastyczność – program nie ma stałej konstrukcji, bo 

wyznacza go czas, w którym się spełnia – czas rozumiem 
jako uwarunkowania społeczno – kulturowe, w których 
funkcjonuje człowiek – osoba niepełnosprawna.

2. Uczeń jest rzeczywistym, realnym podmiotem pro-
cesu edukacyjnego, przewiduje się zacieranie granic pod-
miot – przedmiot, na układ osobowy; nauczyciel – uczeń 
= podmiot – podmiot.

3. Strumień wymiany informacji płynie w dwóch kie-
runkach: ja – uczniowie i odwrotnie uczniowie – ja. Tak 
muszę wypełniać „estetyczne zapotrzebowanie” niepełno-
sprawnych intelektualnie. To wręcz wymusza na mnie cią-
głą gotowość do poszukiwań nowych przestrzeni muzyki. 

4. Tolerancja kulturowa – krytycznie można podejść 
do samej muzyki, ale nie do samego człowieka utożsamia-
jącego się z tym wytworem. Człowiekowi – twórcy wydaje 
się, że dochodzi do sztuki, ale czy to sztuka – to już kwestia 

odbiorcy. I tym odbiorcą jest również człowiek niepełno-
sprawny intelektualnie. Dla wielu disco polo i hip hop 
stanowią wartość. Ja to doceniam, szanuję pod jedynym 
warunkiem, że nie zawiera wulgarnych tekstów.

5. Odtwarzanie muzyki, śpiew i percepcja aktywna 
– są priorytetowymi formami kształcenia muzycznego. 
Uczenie się przyjmowania, odbierania, przyswajania i ko-
rzystania z zasobów kultury oraz rozwijania i pogłębiania 
ekspresji muzycznej są najważniejsze. 

Realizując program, kształcę przede wszystkim:
– umiejętność korzystania z wytworów kulturowych 

współczesnego społeczeństwa,
– umiejętność korzystania z własnej, niepowtarzalnej 

osobowości i wyobraźni,
– poczucie tożsamości i wartości i własnego „ja” osoby 

niepełnosprawnej intelektualnie potrzebnej dla świata. 
– wypełnienie przestrzeni – pola wytworzonego przez 

osobę niepełnosprawną intelektualnie.
A główne cele autora projektu to:
– rzeczywista podmiotowość ucznia,
– „uatrakcyjnienie przedmiotu”,6

– uczniowie stają się współtwórcami przedmiotu, 
– „obrona” kultury masowej, popularnej, „niskiej”. 
Zatem następuje całkowita indywidualizacja procesu.

Przebieg procesu
Jestem nauczycielem muzyki.Tworząc ramy całorocz-

nej pracy opieram się na schemacie pracy wyznaczonej 
przez oligofrenopedagogów – pedagogów specjalnych – 
wychowawców zespołów edukacyjno – terapeutycznych 
(oczywiście tam, gdzie ma to przełożenie na działania mu-
zyczne). Pomocnym staje się kalendarz, wyznaczający m. 
in. pory roku, święta narodowe (Święto Niepodległości, 
Święto Konstytucji 3 Maja) i religijne (Boże Narodzenie, 
Wielkanoc, Dzień Papieski). Zazwyczaj punktem wyjścia 
jest piosenka skorelowana z określoną sytuacją, aktual-
nym kalendarzem. I tak we wrześniu żegnamy lato, a wi-
tamy szkołę. W październiku pojawia się piosenka o na-
uczycielach, w listopadzie piosenki żołnierskie, w grudniu 
kolędy, a przed ruchomymi Świętami Wielkanocnymi 
piosenka o tej tematyce. 

Mam pełną  świadomość  rangi  i  znaczenia muzyki 
w życiu dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Zda-
ję sobie sprawę, albo mogę przypuszczać, że jest to sztu-
ka stymulująca dziecko, pobudzająca i wyzwalająca jego 
ekspresję. 

Wiele już powiedziano w pedagogice o podmiotowym 
traktowaniu dziecka w procesie edukacyjnym. Gdyby 
spytać, to każdy nauczyciel stosuje się do takich praktyk, 
gorzej to jednak wypada w realnej rzeczywistości. Gdy 
nauczyciel zadaje pytanie, to ma na nie własną odpowiedź 
i raczej inna, ta dziecięca – go nie zadawala. Jak ta pod-
miotowość przedstawia się w mojej działalności? Często 
wzmacniam każde dziecko wywoływaniem jego imienia, 
to chyba najprostszy komunikat, podkreślający znacze-
nie dziecka w grupie. Taki komunikat słowny z podkre-
śleniem imienia jest akcentem położonym na znaczenie 
osoby – jednostki. 

Karolina – wszystko w porządku? Kuba mnie słyszy? 
Czy Darii podoba się nowa piosenka? Wszyscy mnie wi-
dzą? Krystian, Mateusz, Ola – rozumiecie moje polece-
nia? 

Pozostaję w ciągłym kontakcie wzrokowym, to wzbu-
dza zaufanie.  Ja  i naprzeciw mnie dzieci. Staram się 
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„wchodzić” w świat dziecka, w jego wyobraźnię – taką, 
jaką ona jest. Staję się uczestnikiem opisywanej przez 
dziecko sytuacji, wypełniam określoną rolę. To wyzwala 
poczucie bezpieczeństwa, partnerstwa i przyjaźni. 

W odróżnieniu od innych zajęć mogę zastosować mu-
zyczne powitanie (na melodię „Panie Janie”), które może 
w zależności od sytuacji, od przebiegu lekcji pojawić się 
w trakcie zajęć:

Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka),
Jak się masz, jak się masz?
Wszyscy Cie witamy, wszyscy Cię witamy,
Jak się masz, jak się masz? 

Po pytaniu z drugiego wersu następuje zatrzymanie 
– pauza i dziecko może, jeśli potrafi udzielić mniej lub 
bardziej złożonej odpowiedzi. 

W realizacji zajęć muzycznych staram się je jak naj-
bardziej uatrakcyjnić. Mam przekonanie, że sam kontakt 
dzieci z muzyką jest interesujący i absorbuje ich uwagę. 
Zarówno kontakt  z  żywą muzyką, którą wykonuję  tu 
i teraz na instrumencie klawiszowym – keyboardzie czy 
skrzypcach, bądź taką odtwarzaną z płyty CD, komputera, 
ale w świadomej, aktywnej percepcji. Muzyka jest uniwer-
salna, operuje przekazem ponad wszelkimi podziałami, 
wykorzystuje międzynarodowy język. Zatem może tylko 
łączyć, nie dzielić.

W ciągu tygodnia pojawiam się w zespołach edukacyj-
no – terapeutycznych i klasach szkoły podstawowej i wy-
gasającego gimnazjum na jednej lub dwóch jednostkach 
lekcyjnych. Wydaje się, że dzieci czekają z niecierpliwo-
ścią na zajęcia z muzyki, bo widocznie dobrze się czują. 
Każde jest ważne, każde będzie docenione. Wzmacniam 
tylko to, co pozytywne. Mniej ważny jest efekt, a bardziej 
sama chęć podjęcia działania. To ja jestem dla nich, a nie 
one dla mnie. Spełniam ich oczekiwania. Ja pojawiam się 
w ich klasach – pracowniach, które traktuję jak ich „dom”. 
Oni są gospodarzami, a ja ich gościem. Zwracam uwagę 
na wystrój, na nowe prace plastyczne itd. To też ważne, 
aczkolwiek może ciągłe przemieszczanie się z klasy do 
klasy jest bardziej dla samego nauczyciela uciążliwe.

Punktem wyjścia, jak już wcześniej wspomniałem jest 
piosenka. Ale oczywiście jedna kilkuminutowa piosenka 
nie może wypełniać całej jednostki lekcyjnej – byłoby to 
absurdalne i potwornie nudne. 45 minutowa lekcja musi 
być wyjątkowa. Zatem prezentowane są inne piosenki zna-
ne przez dzieci i te tylko moje, przeze mnie wykonywane, 
a wzbudzające zainteresowanie przez tekst czy melodię. 
Tak jak w socjologii występuje teoria zmiany społecznej, 
tak ja stosuję ciągłą „teorię zmiany muzycznej” w tempie 
prowadzenia zajęć, budowania nastroju, wprowadzania 
kontrastu, zróżnicowania samej muzyki. Są muzyczne 
przerywniki – fragmenty większych całości. Słuchamy 
zróżnicowanej gatunkowo muzyki (jazz, klasyka, pop, 
disco polo), z których konkretne dziecko wybierze to, co 
jemu w danym momencie jest najbliższe. 

Dwa elementy piosenki: melodia  i  tekst  spełniają 
istotną rolę. Wydaje mi się, że tekst nałożony na melodię 
może być znakomitym ćwiczeniem logopedycznym. Dzieci 
uwielbiają prostą muzykę disco polo. Czy to źle? Uważam, 
że nie. Skoro np. doskonale znają tekst i melodię piosenki 
„Ona tańczy dla mnie” zespołu Weekend, to należy to 
wykorzystać i wcale to nie przeszkadza nauczycielowi, by 
wprowadzać bardziej skomplikowane struktury muzyczne. 

A pod koniec zajęć może pojawić się muzyczne po-
żegnanie:

Do widzenia, do miłego zobaczenia.
I moje pytanie, czy jesteście zadowoleni, czy i co naj-

bardziej Wam się podobało? I nie boję się nawet krytycz-
nych uwag. W ten sposób podkreślam znaczenie dziecka, 
eksponując jego rzeczywistą podmiotowość i wpływ na 
sam proces organizacyjny kształcenia. 

W przypadku dziecka niepełnosprawnego intelektual-
nie ważna jest umiejętność wykorzystania jego osobowo-
ści, wyobraźni, poczucia tożsamości, wartości i własnego 
„ja”, poczucia bycia potrzebnym dla świata. Ale szcze-
gólnie istotna jest wyobraźnia niezależnie od potencjału 
intelektualnego. Każdy człowiek ma jakąś wiedzę, ale jest 
ona zawsze ograniczona jego niewiedzą, wyobraźnia nie 
jest ograniczona brakiem wyobraźni, bo jak powiedział 
Albert Eistein: „Phantasie ist wichtigeralsWissen, denn 
Wissen ist begrenzt” – Wyobraźnia jest ważniejsza od wie-
dzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.

Tomasz Krupa
nauczyciel muzyki, oligofrenopedagog
w ZSS nr 2 w Łodzi

1 Griese Hartmut, „Koniec socjologii”? – znaczenie dla pedagogiki” 
[w]: „Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy”, 
praca naukowa zbiorowa.
2 Lewowicki Tadeusz, „Edukacja alternatywna – tradycje, inspiracje, 
przemiany, relacje z reformami”, [w]: „Edukacja alternatywna. Nowe 
teorie, modele badań i reformy”, praca naukowa pod redakcją Jacka 
Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza 
Impuls, 2000 s. 406.
3 Puślecki Władysław, „U podstaw edukacji otwartej” [w]: „Edukacja 
alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy”, praca naukowa 
pod redakcją Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego, Kraków: 
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000 s. 175.
4 Krupa Tomasz, „Program autorski” [w]: „Katalog innowacji peda-
gogicznych w szkolnictwie ogólnokształcącym (podstawowym i po-
nadpodstawowym) – Materiał przygotowany w Pracowni Informacji 
Pedagogicznej przez Annę Iwicką-Okońską i Krystynę Mayer. Łódź: 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993, s. 12.
5 Puślecki Władysław, „U podstaw edukacji otwartej”, op. cit., s. 176.
6 Krupa Tomasz, „Program autorski” op. cit., s. 12.
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„Na tropie 
Gangu 

Niewidzialnych 
Ludzi”

W poprzednim numerze „Przeglądu Edukacyjnego” 
prezentowałam kilka moich pomysłów w ramach inno-
wacji metodycznej „Sposób na lekturę”. W tym numerze 
chciałabym zaprezentować kolejny – grę dydaktyczną, 
którą stworzyłam w oparciu o książkę Rafała Kosika  
pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 
Tej pozycji nie trzeba specjalnie reklamować, wszyscy 
chętnie sięgają po tę lekturę, ale pomyślałam sobie, że 
świetnie byłoby się nią wraz uczniami pobawić. Zwłaszcza 
w dobie pandemii, kiedy w szkołach nie organizuje się 
żadnych imprez. Moje przedsięwzięcie udało się zreali-
zować w ostatniej chwili – 26 października, czyli tuż przed 
zamknięciem szkół i przejściem na zdalne nauczanie.

Grę można zrealizować na różne sposoby, w zależności 
od możliwości lokalowych szkoły. Ja przeprowadziłam ją 
w formie „pokojów zagadek”, czyli w salach lekcyjnych 
i na korytarzu w mniej używanym skrzydle szkoły. Ale 
można ją także przeprowadzić w jednej sali w formie 
„stolików zadaniowych”. W grze może uczestniczyć jedna 
klasa lub kilka, uczniowie podzieleni są na rywalizujące 
ze sobą grupy. Każda grupa składa się z: 

1) lidera – przewodzi drużynie, do niego należą osta-
teczne decyzje

2) szukającego – zajmuje się wyszukiwaniem infor-
macji w lekturze

3) Zegarmistrza – pilnuje czasu przeznaczonego na 
wykonywanie poszczególnych zadań

4) Komórkowca – przynosi ze sobą telefon z Inter-
netem

5) Cukiernika – przynosi przygotowane wcześniej 
słodkości

6) Porządkowego – pomaga podczas przygotowania 
gry i sprząta po jej zakończeniu 

 Ponieważ gra miała charakter holistyczny, co jest jej 
dodatkowym atutem, trzeba było zaangażować nauczy-
cieli matematyki, geografii i biologii, którzy pomogli mi 
przygotować zadania związane ze swoimi przedmiotami 
i lekturą. W pokojach zagadek zasiedli też chętnie nauczy-
ciele przedmiotów humanistycznych. Pragnę jeszcze raz 
z tego miejsca serdecznie podziękować paniom: Iwonie 
Służewskiej, Elżbiecie Kaczmarek, Karolinie Hawrylciów, 
Monice Urbaniak, Liliannie Lewandowskiej oraz panu 
Norbertowi Loch ze Szkoły Podstawowej Nr 205 w Ło-
dzi. (Oczywiście, jeżeli mamy problem z zaangażowaniem 
takiej liczby nauczycieli, możemy wspomóc się uczniami 
ze starszych klas).

W dniu realizacji gry spotkaliśmy się na korytarzu wy-
glądającym jak laboratorium naukowe – zgromadziliśmy 
tam wynalazki wykonane przez uczniów klas szóstych 
z materiałów recyklingowych. Niektóre z nich świeciły, 
wydawały odgłosy i mogły się poruszać. To wprowadziło 

nas w klimat lektury. Następnie grupy poruszały się we-
dług wskazówek zegara, przechodząc od pokoju do pokoju 
i wykonując zadania.

Poniżej prezentuję zadania, punktację oraz czas wy-
konania:

„Pokój Felixa” – 5 min.
Punktacja (0-8) 
Witajcie w domu Felixa! Na pewno doskonale pamięta-

cie, że on i jego tata skonstruowali wiele – mniej lub bardziej 
przydatnych – wynalazków, musicie tylko wpisać ich nazwy 
do tabeli. Powodzenia!

odpowiedzi:
Wynalazek Wygląd/zastosowanie

Cybermucha Zdalnie sterowane urządzenie ze skrzydłami oraz 
łapkami z substancją samoprzylepną, ma wbudowa-
ną kamerę i potrafi podsłuchiwać rozmowy.

Kieszonkowe 
solarium

Podręczne urządzenie do opalania się.

Klimatyzacja 
do butów

Urządzenie do zmniejszania temperatury w butach.

Klucz 
uniwersalny

Przypomina grube pióro wieczne, służy do 
otwierania wszystkich zamków.

Minihelikopter Mały robot latający, który przez przypadek nagrał 
ucieczkę Gangu Niewidzialnych Ludzi.

Pełzacz Robot służący do obserwowania otoczenia, przydał 
się do odkrycia kryjówki Marcela i Rubena.

Penetrator Robot badający trudno dostępne miejsca, porusza 
się na gąsienicach, jest zdalnie sterowany, posłużył 
do zbadania strychu szkoły.

Żyrostat Zapewnia podtrzymywanie roweru w pozycji 
stojącej.

„Pokój neta” – 5 min.
Punktacja (0-20)
Witajcie w domu Neta! Doskonale wiecie, że Net i jego 

tata byli świetnymi informatykami, zatem otrzymujecie do 
wykonania interaktywne zadanie – musicie na telefonie lub 
komputerze rozwiązać quiz dotyczący lektury: 
http://testwiedzy.pl/game/35638.html

„Pokój niki” – 10 min.
Punktacja (0-11) 
Witajcie w skromnych progach mieszkanka Niki! Boha-

terka bardzo lubiła czytać, mam nadzieję, że i wy lubicie, 
więc bez trudu wykonacie zadania związane z przysłowiami 
i zabawami językowymi, które można było znaleźć w powie-
ści Kosika. Do dzieła!

Zad. 1. (0-4) Jak w lekturze nazwano:
– obcasy na sprężynach …………………….
– latający talerz ……………………………..
– pozytywkę grającą haevy matal ………….
– kanapkę z wołowiną ………………………
Zad. 2. (0-3) Popraw błędy w przysłowiach, które po-

jawiły się w lekturze:
„Komu w drogę, temu w las”.…………………………
„Jak bym wchodził do jaskini smoka”  .………………
„Można z nią koty kraść”  .……………………………
Zad. 3. (0-4) Co oznaczają wyrażenia z góralskiej gwa-

ry, z którymi zetknęli się bohaterowie podczas wycieczki 
w Tatry?

smrek .…………………………………
gaździna ………………………………
grule ..…………………………………
kwaśnica ………………………………
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Bohaterka uwielbiała też przesiadywać z Feliksem i Ne-
tem w kawiarni „Zbędne Kalorie”, nie zawsze jednak star-
czało jej pieniędzy na ulubioną szarlotkę. Pomóżcie przyja-
ciołom w obliczeniach.

Zad. 4. (0-4) Szarlotka dzieli się na 12 kawałków, całe 
ciasto kosztuje 84 zł. Feliks ma 12 zł, Net 4 zł mniej od 
Felixa, a Nika o 5 zł mniej od Neta. Ile zł musi pożyczyć 
Nika od Felixa, żeby ją było stać na kawałek szarlotki?

odpowiedzi:
Zad. 1. (0-4) Jak w lekturze nazwano:
– obcasy na sprężynach – hopsasy
– latający talerz – latalerz
– pozytywkę grającą haevy matal – negatywka
– kanapkę z wołowiną – krowiant
Zad. 2. (0-3) Popraw błędy w przysłowiach, które po-

jawiły się w lekturze:
„Komu w drogę, temu w las” (czas)
„Jak bym wchodził do jaskini smoka” (lwa)
„Można z nią koty kraść” (konie)
Zad. 3. (0-4) Co oznaczają wyrażenia z góralskiej gwa-

ry, z którymi zetknęli się bohaterowie podczas wycieczki 
w Tatry?

smrek – świerk
gaździna – gospodyni
grule – ziemniaki
kwaśnica – kapuśniak / zupa z kiszonej kapusty
Zad. 4. (0-4)
84:12 = 7 zł
12-4 = 8 zł
8-5=3 zł
7-3=4zł
Odp.: Nika musi pożyczyć od Feliksa 4 zł

„szkolny strych” – 5 min.
Punktacja (0-8)
Witajcie na szkolnym strychu! Jak widzicie znajduje się 

tu mnóstwo rupieci, musicie wybrać te, które mają związek 
z lekturą i je objaśnić.

1) Trupia czaszka lub ilustracja szkieletu (symboli-
zuje kościotrupa, który znajdował się na strychu i nosił 
imię Bolesław Łysy)

2) aniołek (to walentynka, którą otrzymała Nika od 
Jędrka – syna gospodarzy pensjonatu „Pod Zezowatą 
Owcą”)

3) Koperta (symbolizuje list do prezydenta, który na-
pisali chłopcy w sprawie Niki)

4) Karty do gry (symbolizują wizytę bohaterów u wróż-
ki – madame Josephine)

5) szkatułka (symbol skarbu znalezionego na Kociej 
Skale)

6) Pierścionek (pamiątka babci Lusi zaginiona w cza-
sie powstania warszawskiego i odnaleziona przez boha-
terów) 

7) Figurka renifera lub dzwonek (atrybut św. Miko-
łaja, który odwiedził Nikę w wigilię)

8) Pluszowy miś (pojawił się zamiast ducha na nagra-
niu mającym ośmieszyć Marcela i Rubena)

„Pracownia botaniczna” – 5 min.
Punktacja (0-7) 
Witajcie w pracowni botanicznej  profesora Zenona 

Butlera! Jak wiecie, nasi bohaterowie wybrali botanikę pro-
gresywną jako zajęcia dodatkowe. Sprawdźmy czy uważnie 
obserwowaliście eksperymenty profesora wraz z Felixem, 
Netem i Niką. 

Odpowiedzcie na pytania:
Botanika to nauka: (0-1)
– O człowieku
– O zwierzętach
– o roślinach
Czterolistne koniczyny wyhodowane przez profesora 

potrafiły: (0-1)
– Mówić
– latać
– Zjadać owady
Profesor sprawił, że stokrotki: (0-1)
– Tańczyły
– Wyrastały we włosach
– Wydzielały nieprzyjemny zapach
Pan Butler robił nawóz z: (0-1)
– Z herbaty 
– Z moczu
– Z ptasiej kupy
Profesor hipnotyzował dzikie wino: (0-1)
– aby udawało węża
– Aby lepiej smakowały jego owoce
– Dla rozrywki
Nauczyciel nie mył włosów, ponieważ: (0-1)
– Lepiej mu się układały
– hodował w nich rośliny
– Hodował w nich specjalne wszy
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Profesor trzymał pająki w: (0-1)
Klatce
Akwarium
Terrarium

 „Pensjonat pod Zezowatą owcą” – 10 min.
Punktacja (0-14) 
Witajcie w pensjonacie „Pod Zezowatą Owcą”, gdzie 

zimą gościli Felix, Net i Nka! 
Zad. 1.
W czasie wycieczki nasi bohaterowie wybrali się na 

stok narciarski. Pierwsza wystartowała Nika, co jednak nie 
było zbyt rozsądne, bo wcale nie umiała jeździć. Od razu 
straciła kontrolę nad nartami i przerażona zjeżdżała ze 
stoku ze średnią prędkością 15 km/h. Felix i Net ruszyli na 
ratunek. W 21 minut pokonali całą siedmiokilometrową 
trasę. Oblicz, czy zdążyli przed Niką?

Bohaterom bardzo podobało się w Tatrach, więc posta-
nowili tam wrócić o innej porze roku – pomóżcie im przy-
gotować się do tej wyprawy.

Zad. 2. Znajdźcie nazwę i wysokość najwyższego szczy-
tu Polski. (0-1)

Zad. 3. Obliczcie, ile metrów mają do pokonania pod 
górę, by stanąć w najwyższym miejscu Polski, wiedząc, że 
ruszają z Zakopanego położonego na wysokości około 
700 m.n.p.m. (0-1)

Zad. 4. Oblicz temperaturę powietrza na szczycie wie-
dząc, że zmienia się ona o 0,6 stopnia Celsjusza na każ-
de 100 metrów wysokości. Gdy wyruszyli z Zakopanego 
(700 m.n.p.m) było 10 stopni. (0-3)

Zad. 5. W czasie wędrówki na pewno zaobserwowaliby 
zmieniającą się szatę roślinną – wymieńcie kolejne piętra 
roślinności w Tatrach. (0-3)

Zad. 6. Bohaterowie nigdy nie słyszeli o halnym – wyja-
śnijcie, co to jest i jakie grozi im niebezpieczeństwo. (0-2)

odpowiedzi:
Zad.1. Prędkość, z jaką jechali chłopcy to 20 km/h, 

czyli jechali szybciej niż Nika. Dziewczyna pokonała trasę 
w 28 minut, a chłopcy w czasie 21 minut. (0-4)

Zad. 2. Rysy 2499 m.n.p.m
Zad. 3. 2499-700 = 1799 m
Zad. 4. 2499 m.n.p.m Rysy 
Zakopane 700 (10 stopni C) 
2499 – 700=1799 m (Różnica wysokości między Za-

kopanem a Rysami)
0,6 stopni C – 100m
x stopni –––– 1799 m
x = (0,6 x1799) : 100 = 10,79 (różnica temperatur mię-

dzy Zakopanem a Rysami) Można przyjąć około 11 stopni
Ponieważ  temperatura  obniża  się  idąc  pod  górę  

10 stopni – 11 stopni = (-1 stopień C na Rysach)
Zad. 5. Pola uprawne, las liściasty (regiel dolny), las 

iglasty (regiel górny), kosodrzewina, hale, turnie.
Zad. 6. Halny to silny, suchy, porywisty wiatr, który 

może łamać drzewa jak zapałki i wyrywać je z korzeniami. 
Ich życie mogło być zagrożone.

Przygotowując grę należy zgromadzić pomoce dydak-
tyczne: karty z zadaniami dla nauczycieli, karty z punk-
tacją dla grup, książki Rafała Kosika (po 1 na grupę), 
trupia czaszka, aniołek, koperta, karty do gry, szkatułka, 
pierścionek z „rubinem”, dzwoneczek, pluszowy miś oraz 

inne przedmioty, ale niezwiązane z lekturą, naklejki na 
drzwi z nazwami pokojów, kartony na plakaty ewaluacyj-
ne, szarlotka, pierniczki, woda, talerzyki jednorazowe 
oraz kubki, serwetki. 

KaRTa GRUPy 
Członkowie:

nazwa pokoju ilość  
punktów

Podpis 
nauczyciela

„Pokój Felixa”

„Pokój Nata”

„Pokój Niki”

„Szkolny strych”

„Pracownia botaniczna”

„Pensjonat pod Zezowatą Owcą”

SUMA PUNKTÓW:

Po wykonaniu zadań członkowie grup spotkali  się 
w zaimprowizowanej kawiarni „Zbędne Kalorie”, gdzie 
mogli skosztować szarlotki, którą w lekturze częstowała 
bohaterów pani Basia oraz pierniczków, które piekła dla 
nich babcia Lusia. Kiedy nauczyciele podliczali punkty 
i przyznawali oceny (I miejsce szóstki, II oceny bardzo 
dobre i pozostali – plusy za aktywność), uczniowie wy-
pełniali karty ewaluacyjne przyklejone na ścianach. Naj-
bardziej utkwiło mi w pamięci wpisane przez nich hasło 
„Współpraca się opłaca!”.

Uczniowie byli zachwyceni takim podsumowaniem 
wiadomości i pytali, czy przy okazji omawiania kolejnej 
lektury także zorganizujemy taką grę. Gorąco polecam 
tę formę, ponieważ angażuje ona wszystkich uczniów – 
zarówno wzrokowców, słuchowców, jak i kinestetyków. 
Zresztą nauka w ruchu jest atrakcyjna dla wszystkich, 
bowiem wyjście z ławek zawsze kojarzy się z czymś orygi-
nalnym. A mnie udało się zrealizować wszystkie założone 
cele, uczniowie:

– doskonale poznali treść lektury 
– pracowali z tekstem, wyszukiwali potrzebne infor-

macje
– sprawnie posługiwali się zasobami internetowymi
– połączyli wiedzę z różnych przedmiotów
– współpracowali w grupie 

Autor: Weronika Kozera-Huszczo
nauczyciel języka polskiego 
w Szkole Podstawowej Numer 205 w Łodzi

Cel: Zaprezentowanie gry dydaktycznej w ramach inno-
wacji pedagogicznej „Sposób na lekturę”.

Streszczenie: Artykuł prezentuje grę stworzoną na kanwie 
książki Rafała Kosika pt. „Gang Niewidzialnych Ludzi”. 
Polega ona na rozwiązywaniu zadań związanych z lekturą 
w tzw. „pokojach zagadek”. Zadania mają charakter inter-
dyscyplinarny, łączą wiedzę z języka polskiego, matematyki, 
geografii i biologii. Grę należy przeprowadzić po omówieniu 
lektury jako jej podsumowanie.

Hipoteza: Uczniowie będą chętniej czytać, jeśli nauczy-
ciele będą pracować z lekturami w oryginalny sposób.

Kluczowe słowa: lektura, podsumowanie wiadomości, 
gra dydaktyczna, współpraca.
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Krótka historia  
Księgarni „Ossolineum”

z okazji 30-lecia jej działalności

Rok  1990  w  historii 
Polski zapisał się jako czas 
dynamicznych zmian ustro-
jowych i społeczno-gospo-
darczych. Rodzący się ka-
pitalizm, w którym jednym 
z  decydujących  kryteriów 
funkcjonowania  instytucji 
czy  przedsiębiorstwa  była 
jego opłacalność, dawał na-
dzieję, a jednocześnie wzbu-
dzał obawy. Na początku lu-

tego, po ponad 9-letniej działalności, z powodów finanso-
wych, został zlikwidowany łódzki oddział Wydawnictwa 
„Ossolineum”. Równocześnie redaktor Juliusz Cyper-
ling, relacjonując bieżącą sytuację na łamach „Dziennika 
Łódzkiego”, prognozował rychły koniec zawodu księgarza 
i tradycyjnych księgarń. W tych warunkach 20 marca 1990 
r. przy ul. Piotrkowskiej 181 została otwarta Księgarnia 
„Ossolineum”, kolejna po Wrocławiu, Gdańsku i Szcze-
cinie, własna księgarnia wydawnictwa.

Pomysł powołania łódzkiej placówki zrodził się kil-
ka lat wcześniej w miejscowym środowisku naukowym, 
współpracującym ściśle z wydawnictwem, i nabrał real-
nych kształtów w maju 1987 r. Wówczas na mocy decy-
zji Wydziału Spraw Lokalowych Łódź-Śródmieście, wy-
dawnictwo otrzymało przydział lokalu, znajdującego się 
w XIX-wiecznej kamienicy należącej niegdyś do Leopolda 
Krusche, w którym mieścił się sklep chemiczny PSS „Spo-
łem”. Ciekawostką jest fakt, iż nie była to jedyna księgar-
nia działająca pod tym adresem. W 1919 r. w tym miejscu 
powstała pierwsza w Łodzi po odzyskaniu niepodległości 
księgarnia „Ognisko”, a dwa lata później funkcjonowa-
ła księgarnia „Odrodzenie”, zakupiona następnie przez 
wydawnictwo „Nasza Księgarnia” i przekształcona w jego 
filię działającą pod tą nazwą do chwili likwidacji przez 
niemieckich okupantów jesienią 1939 r.

Uroczystej inauguracji Księgarni „Ossolineum” do-
konał ówczesny dyrektor wydawnictwa Eugeniusz Adam-
czak, a wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prze-
wodniczący Rady Narodowej m. Łodzi Andrzej Feliks 
Grabski i prezydent miasta Waldemar Bohdanowicz. Pla-

cówka od pierwszych chwil cieszyła się dużą popularnością 
wśród łodzian. Czytelnicy pamiętający dzień jej otwarcia 
wspominają, że kolejka zainteresowanych klientów sięgała 
ul. Żwirki, czyli ok 100 m. 

Księgarnia,  oprócz  flagowych  serii  Wydawnictwa 
„Ossolineum”: „Biblioteka Narodowa”, „Nasza Biblio-
teka”, „Polski przemysł, polskie rzemiosło”, „Biografie” 
i „Książki o książce”, oferowała szeroki asortyment pu-
blikacji naukowych i popularnonaukowych, sprowadzany 
bezpośrednio z drukarń, z pominięciem Składnicy Księ-
garskiej  i Domu Książki. Szybko znalazła się również 
w czołówce łódzkich księgarń, których ranking sprzedaży 
publikowała ówczesna prasa.

W pierwszym roku działalności docenione zostało 
zachowane do dziś, stylizowane wnętrze zaprojektowane 
przez mgr inż. Andrzeja Jagodzińskiego i Bogdana Krzy-
żanowskiego, a wykonane przez firmę „Budrem”, nagro-
dzone przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej w pierwszej 
edycji konkursu „Najlepsze Wnętrze Roku”.

Księgarnia „Ossolineum”, prowadzona przez byłych 
pracowników wydawnictwa, wbrew prognozom dzienni-
karskim, przetrwała trudne czasy transformacji ustro-
jowej, trwale wpisując się w kulturalny krajobraz dyna-
micznie zmieniającego się miasta. Pod własną marką 
funkcjonowała do 2009 r., kiedy zagrożone bankructwem 
Wydawnictwo „Ossolineum” zaprzestało prowadzenia 
księgarń firmowych.

Obecnie Księgarnia „Ossolineum” jest niesieciową 
księgarnią kameralną. Prowadzi ją Piotr Trybuchowski 
z firmy JET PLUS, absolwent Polskiej Akademii Księ-
garstwa na Uniwersytecie Warszawskim, związany z bran-
żą od ponad 20 lat. Z powodzeniem kontynuuje dawne 
tradycje łącząc je z wyzwaniami współczesności. Nadal 
proponuje klientom zróżnicowany asortyment, wśród któ-
rego znaczące miejsce zajmują wydawnictwa naukowe 
i popularnonaukowe, literatura piękna, a także dziecięca 
i młodzieżowa. W swojej ofercie posiada obszerny – praw-
dopodobnie największy w mieście – dział dotyczący Łodzi 
i regionu, obejmujący ponad dwieście różnych tytułów.

Poza działalnością handlową księgarnia inicjuje liczne 
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, 
stając się ważnym ośrodkiem animacji czytelniczej w mie-
ście. Organizuje m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla 
dzieci i dorosłych, konkursy, współorganizuje i uczestniczy 
w ogólnopolskich wydarzeniach takich jak Noc Księgarń, 
czy akcja #KsiążkaNaTelefon. Wspiera także innych księ-
garzy oraz wydawców poprzez szkolenia branżowe i pro-
wadzony od kilku lat portal Miedzyksiazkami.pl. W dzia-
łaniach księgarnię wspomaga współprowadzona przez jej 
właściciela fundacja „Zakręceni czytaniem”.

Wśród wielopłaszczyznowej aktywności Księgarni 
„Ossolineum” na szczególną uwagę zasługują podejmo-
wane przez nią, wzorem przedwojennych księgarń, własne 
inicjatywy wydawnicze. Należą do nich m.in. seria koloro-
wanek Łódzkie legendy, gra Kliplo oraz najnowsza pozy-
cja Łódź na wodach dziejów. Biografia miasta, autorstwa 
łódzkiego historyka młodego pokolenia Marcina Jakuba 
Szymańskiego. Wspomniana książka, będąca jedyną po-
wszechnie dostępną publikacją obejmującą dzieje Łodzi 
od rolniczych początków do 1989 r., została doceniona 
przez  jury 28. Edycji Konkursu „Złoty Ekslibris Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łodzi”, zdobywając nagrodę w kategorii 
Najlepsza Książka o Łodzi.
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Przeczytać warto...

Deborah Curtis
Joy Division i Ian Curtis. Przejmujący z oddali,

przekład: Krzysztof obłucki,  
Biblioteka Rock encyklopedii, iskry, warszawa 1997

Gdy udało mi się zdobyć tę książkę, wielu ludzi nie 
zdawało sobie sprawy, że  istnieje słowo Internet,  i że 
stanie się tak powszechnym źródłem informacji. Wtedy 
byłem zachwycony, że książka zawiera listę wszystkich 
koncertów zespołu z lat 1977-1980, a także teksty piose-
nek wraz z tłumaczeniem na język polski, łącznie z tymi 
niepublikowanymi! Jak wiadomo, Ian Curtis żył krótko 
(24 lata) i wraz z jego samobójczą śmiercią, nieszablonowy 
punk – rockowy zespół, który zyskał miano kultowego, za-
kończył działalność. Myślę, że nawet większą sławę zdobył 
już po rozpadzie. Dlaczego jednak ta historia zespołu jest 
inna niż zwykłe biografie? Bo napisana jest przez żonę 
zmarłego wokalisty i gdy przebrniemy już przez rozdziały 
dotyczące historii zespołu i obrazu społecznego Manche-
steru z drugiej połowy lat 70-tych, wejdziemy w mroczny 
świat człowieka cierpiącego na epilepsję, megalomanię, 
uzależnionego od alkoholu i narkotyków, który do tego 
jeszcze zmęczył swoją psychikę literaturą obozową. Już 
nie ma tajemniczego wykonawcy czy zamkniętego w so-
bie poety, unikającego wywiadów i ostrych świateł, bo 
przy tym wszystkim widzimy całe pasmo udręki,  jakie 
musiała przechodzić żona wokalisty, który nie wracał 
całe dnie i noce, niejednokrotnie ją zdradzał i nie był dla 
niej oparciem, chociaż mieli już dziecko. A jednak była 
nim zafascynowana... Wtedy zupełnie inaczej patrzy się 
na psychodeliczną twórczość takiego artysty. Przy czym 
kariera zespołu krocząca jak po grudzie też nie mogła 
nastrajać optymistycznie, więc i ta psychodelia nie wzięła 
się znikąd. Nie dziwię się, że autorka dopiero po latach 
zdecydowała się na takie intymne zwierzenia. 

Książka jest już dziś unikatem. Stoi na mojej półce 
uzupełniona piracką książeczką z tekstami Joy Division. 
Unknown Pleasures, której okładkę można było wyciąć 
i zrobić z niej wkładkę do kasety. Teksty tłumaczył sam 

W ubiegłym roku Księgarnia „Ossolineum” obchodzi-
ła 30-lecie działalności. Zaplanowane na szeroką skalę 
rocznicowe obchody, ze względu na ogólnoświatową sy-
tuację odbyły się w dużo skromniejszej formie. Księgarnia 
w nowych warunkach z powodzeniem i właściwym sobie 
entuzjazmem, kontynuuje swoją działalność, rozszerzając 
ją o wydarzenia on-line. Dzięki temu jej twórcze inicja-
tywy docierają do odbiorów w całej Polsce, a także za 
granicą. Poza fanpage’m, posiadającym ponad tysiąc ob-
serwatorów, w najbliższym czasie zamierza uruchomić 

kanał na platformie YouTube udostępniający archiwalne 
oraz bieżące relacje ze spotkań autorskich oraz innych 
przedsięwzięć. Planowane są również nowe wydawnic-
twa o charakterze regionalnym. Dlatego też czytelnicy 
z optymizmem mogą oczekiwać na kolejne wydarzenia 
i jubileusze, a w wolnych chwilach zaglądać do wyjątko-
wego lokalu księgarni przy ul. Piotrkowskiej 181.

Magdalena Pawlak
Autorką grafiki jest pani Magdalena Stanczew

Tomasz Beksiński. A tu już nie ma i człowieka, i wydaw-
nictwa Rock – Serwis...

Peter hook
Joy Division od środka. Nieznane przyjemności,

przekład: anna wyszogrodzka,  
Bukowy las, wrocław 2014 

Joy Division nagrał tylko dwa albumy: Unknown Ple-
asures i Closer. Wszystko inne to już „pośmiertne” wyda-
nia. Akurat te dwie płyty były jednymi z niewielu, które 
w latach 80-tych i nieco później można było dostać. Dla-
tego też zespół stał się u nas dość znany, a poza tym miał 
w repertuarze utwór Warsaw (chociaż była to fascynacja 
Dawidem Bowie, a nie Polską). Tymczasem „przyjem-
ności” tutaj niewiele... Kariera zespołu opisana z punktu 
widzenia basisty i założyciela zespołu – Petera Hooka, 
przypomina raczej drogę przez mękę. Warto porównać 
sobie jej treść z wyznaniami Deborah Curtis. Przytoczę 
wypowiedź z filmu She Lost Control: „Biedne chłopaki. 
Zawsze byli głodni i zmarznięci”. Tak też było. Czytając 
książkę chwilami męczy knajacki język Hooka, ale dzięki 
temu, że poszerzył treść o wspomnienia z lat dziecięcych, 
a potem o okres działalności swojego drugiego zespo-
łu New Order, pokazał nam dość obszerny obraz Anglii 
z przestrzeni kilkudziesięciu lat, chociaż nieciekawy. [...] 
„Właśnie tak wyglądał mój dziecięcy świat: ciemny, zady-
miony i bury – w odcieniu tekturowego pudła – jak więk-
szość miast w hrabstwie Manchester w tamtych czasach. 
Dzieci, które oblały egzamin, szły do szkoły dla głupków. 
Technikum było dla tych ze słabym wynikiem, a najzdol-
niejsi uczniowie trafiali do szkół średnich”. Kradzieże, 
bójki, popijanie, głupkowate dowcipy, potem już nawet 
wobec innych zespołów na trasie i nieuczciwe podejście 
ze strony firm płytowych. Hook burzy całą mitomanię 
jaką wykreowano wobec  Iana Curtisa  i  Joy Division.  
„[...] Okazało się, że można wyrwać się z Salford, ale łobu-
ziak z Salford zawsze będzie w tobie. [...] Problem w tym, 
że nikt nie spodziewał się takiego zachowania po chłopa-
kach z Joy Division i New Order – widziano w nas artystów 
i intelektualistów”. I to chyba najlepsza kwintesencja jego 
wspomnień. Nie mniej jednak Peter Hook opisał dzieje 
zespołu z kronikarską dokładnością. Przypomniał przy 
tym inne zespoły, kluby muzyczne i programy, które dziś 
odeszły całkiem w zapomnienie. Dołożył też trochę ar-
chiwalnych zdjęć, biletów, zapisów tekstów na maszynie. 
Opisując występy podał nawet listę utworów do każdego 
z nich. Widać, jak dużo pracy musieli wkładać muzycy 
w każdą ponurą, lecz refleksyjną kompozycję. Ich utwory 
dla wielu stały się później inspiracją, ale rzeczywistość 
muzyków była nie do pozazdroszczenia...

Łukasz Czuryłło
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Opisy	ułożono	według	działów	czasopisma,	w	obrębie	dzia-
łów	–	według	numerów .	Liczba	pierwsza	oznacza	numer	w	rocz-
niku,	a	następna	–	strony,	na	których	opublikowano	artykuł

ARTYKUŁ WSTĘPNY

•� Drodzy�Czytelnicy!	(Anna	Iwicka-Okońska)	1	s .	1
•� Drodzy�Czytelnicy!	(Anna	Iwicka-Okońska)	2	s .	1
•� Drodzy�Czytelnicy!	(Anna	Iwicka-Okońska)	3/4	s .	1

PREZENTACJE
Numer 1
•� �Wpływ�nauk�Jana�Pawła�II�na�rolę�kościoła�rzymskokatolickie-

go�w�umacnianiu�wartości�chrześcijańskich�we�współczesnym�
świecie�(Anna	Radecka)	s .	2-8

•� �„Papież�szukał�młodzieży...”	(Urszula	Kucejko)	s .	9
•� Przyjmij�miłosierdzie�(Remigiusz	Recław	SJ)	s .	10-11
•� �Miłość�i�miłosierdzie�a�postawa�wobec�„braci�mniejszych”�we-

dług�Św.�Jana�Pawła�II�(Maria	Kuleczka-Raszewska)	s .	12-14
•� �Proces�destygmatyzacji�przestępcy�w�nauce�Św.�Jana�Pawła�II�

(Krzysztof	Nawrocki)	s .	14-15

Numer 2
•� �Koncepcja�wychowania�w�nauczaniu�Jana�Pawła�II�–�ujęcie�

filozofii�personalistycznej�(Krystyna	Solińsk)	s .	2-3
•� �Walka�o�szkołę�polską�w�regionie�łódzkim�w�1905�roku�(Tade-

usz	Zbigniew	Bogalecki)	s .	4-10
•� �Kształtowanie�charakteru�w�perspektywie�aktywności�sportowej�

(Jan	Czechowski)	s .	11-16
•� �Stres�w�muzycznym�świecie�(Agata	Wacławowicz)	s .	17
•� O�kulturowym�kanonie�(Janusz	Janyst)	s .	18-1

Numer 3/4
•� �Bolesław�Fichna�(1889-1945)�–�ikona�bojkotu�szkoły�rosyjskiej�

w�latach�1905-1914�(Konrad	Aleksander	Czernielewski)	s .	2-4
•� Polubić�nielubiane�(Katarzyna	Bąk)	s .	5-7
•� �Możliwości�zastosowania�pedagogiki�Marii�Montessori�w�pracy�

z�dziećmi�o�specjalnych�potrzebach�edukacyjnych�–�trudności�
w�mowie�(Magdalena	Surdykowska)	s .	7-8

•� �„Dziwne�książki”�Iwony�Chmielewskiej�(Monika	Barriga)	s .	9-12
•� �Dzieło�muzyczne�w�rozumieniu�Romana�Ingardena�(Janusz	

Janyst)	s .	12-14

INFORMACJE

Numer 1
•� �Ocalić�od�zaponienia...�Student�tajnego�seminarium�(Anna	

Iwicka-Okońska)	s .	16-17
•� �Papież�Jan�Paweł�II�a�eppur�si�muove	(Włodzimierz	Nawrocki)	

s .	18-19
•� Łódź�Piotrowa�(Anna	Iwicka-Okońska)	s .	19-21
•� �Cenna� pamiątka� (O .	 Juvenalis	 Zbigniew	 Andrzejczak)		

s .	22-23
•� �Ego�peregrinus�czyli�jak�Jan�Paweł�II�reaktywował�Camino�de�

Santiago�(Maciej	Samolej)	s .	23-24	

Numer 2
•� RamonesMania�czy�ramoneska?�(Łukasz	Czuryłło)	s .	20-21
•� Wątpliwa�edukacja	(Janusz	Janyst)	s .	21-22
•� Spotkanie�z�tolerancją�(Gabriela	Olszewska)	s .	23-24
•� �Chór�dla�(Nie)opornych�obchodzi�dziesiąte�urodziny!�(Anna	

Iwicka-Okońska)	s .	24-25

Numer 3/4
•� �(Nie)zwykli�ludzie�–�(nie)zwykłe�miejsca...W�mej�pamięci...	

(Anna	Iwicka-Okońska)	s .	15-16

•� �Zapraszam�Państwa�do�Tylicza� (Anna	 Iwicka-Okońska)		
s .	17-20

•� �GEOPORTAL	Województwa	Łódzkiego	w	nowej	odsłonie	
(Katarzyna	Jesiołowska-Kowalska)	s .	20-23

•� �Lektury�na�dobre�i�na�złe�–�cz.2�czyli�Apteka�Literacka�(Anna	
Iwicka-Okońska)	s .	23-24

•� �Felieton�z�„Koroną�(wirusem)�w�tle”�(Maciej	Samolej)	s .	25

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Numer 2
•� Pomysł�na:�Dzień�Języków�Obcych	(Dorota	Lewińska)	s .	26
•� Sposób�na�lekturę�(Weronika	Kozera-Huszcza)	s .	27-28

Numer 3/4 
•� �Ehistoria�i�ewos,�rzecz�o�wykorzystaniu�wirtualnych�spacerów�na�

lekcjach�historii�i�wiedzy�o�społeczeństwie�(Agnieszka	Kubś)	s .	26
•� �Zmieniająca�się�rola�nauczyciela�w�czasie�kształcenia�na�odle-

głość�oraz�jej�skutki�dla�ucznia�(Anna	Pałczyńska)	s .	27
•� �Czytelnik�w�czasach�zarazy,�czyli�o�czytelnictwie�w�dobie�koro-

nawirusa	(Kamila	Gratka)	s .	27-28

KRONIKA

Numer 1
•� �Moje�spotkania�z�Janem�Pawłem�II�(s .	Weronika	Budzik)		

s .	25-26
•� �„Byłam�na�Lublinku�13�czerwca�1987�roku...”�(Kamila	Pio-

trowska)	s .	26

Numer 2
•� �Tonia�Bochińska�z�Early�Stage�–�finalistką�konkursu�Sukces�Pi-

sany�Szminką�Bizneswoman�Roku�(Adrian	Pokrywka)	s .	29-30
•� �XV�Rajd�11�Listopada�w�Szkole�Podstawowej�nr�51�w�Łodzi�

(Agnieszka	Wasiak)	s .	30�

Numer 3/4 
•� �Od�strajków�szkolnych�w�Królestwie�Polskim�w�roku�1905�do�

zwycięstwa�pod�Warszawą�w�roku�1920�(Redakcja)	s .	29-30

OFERTY

Numer 1
•� �Przeczytać�warto...�O�modlitwie�w�ujęciu�Jana�Pawła�II	(Janusz	

Janyst)	s .	27
•� �Jaki�był�mały�Lolek,�zanim�został�wielkim�Karolem?�(Anna	

Iwicka-Okońska)	s .	28
•� �Jan�Paweł�II�(wybór�publikacji�ze�zbiorów�PBW�w�Łodzi)�Część�I�

(Iwona	Bartczak)	s .	28-32

Numer 2
•� �Przeczytać�warto...�Michael	Pastoureau,	Życie�codzienne�we�

Francji�i�Anglii�w�czasach�Rycerzy�Okrągłego�Stołu�(XII-XIII�
wiek).�PIW,	Warszawa	1983	(Łukasz	Czuryłło)	s .	31

•� �Olga	Tokarczuk,	Lalka�i�perła.�Wydawnictwo	Literackie,	
Kraków	2019	(Anna	Iwicka-Okońska)	s .	31-32

•� Lektury�na�dobre�i�złe�(Maria	Kuleczka-Raszewska)	s .	32-24
•� �Jan	Paweł	II	(wybór�publikacji�ze�zbiorów�PBW�w�Łodzi)�Część�II:��

Encykliki,�listy,�mowy�i�homilie�oraz�modlitwy�i�rozważania�
(Iwona	Bartczak)	s .	35-36

Numer 3/4
•� �Przeczytać�warto...�Ciekawostki�z�biografii�Łodzi�(Anna	Iwic-

ka-Okońska)	s .	31-32

Opracowała:	Anna�Iwicka-Okońska�

SPIS TREŚCI – ROCZNIK 2020
„PRZEGLĄD EDUKACYJNY” – PISMO NAUCZYCIELI



OFERTA EDUKACYJNA  
– NA ROK SZKOLNY 2020/2021

I.    Kursy kwalifikacyjne dla oświatowej kadry kierowniczej 
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą

II. Kursy doskonalące, warsztaty, seminaria, konferencje, 
konsultacje zbiorowe z zakresu:

Organizacja i zarządzanie oświatą
Rozwój i awans zawodowy nauczycieli

Dydaktyka ogólna
Edukacja elementarna

Edukacja przedmiotowa
Biblioteka w szkole

Turystyka i wypoczynek  
dzieci i młodzieży

Wychowanie,  
opieka i profilaktyka
Komputer i zasoby  

internetowe w edukacji

III. Szkolenia rad pedagogicznych

IV.  Konsultacje indywidualne pracowników merytorycznych 
WODN dla nauczycieli

Więcej informacji na stronie www.wodn.lodz.pl

SIECI WSPÓŁPRACY  
I SAMOKSZTAŁCENIA

Zapraszamy do spotkania w jednej 
z wielu sieci współpracy i samokształcenia

• Wybierzmy temat
• Uczmy się od siebie

• Wspólnie poszukujmy rozwiązań
• Korzystajmy ze swoich doświadczeń

PRZEGLĄD EDUKACYJNY

 ROZWÓJ I AWANS ZAWODOWY 
NAUCZYCIELI

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego  
wg harmonogramu na stronie www.wodn.lodz.pl

Pismo nauczycieli wydawane 
w WODN w Łodzi od roku 1994 r.  
stwarza możliwości wymiany doświadczeń 
pedagogicznych, promocji szkół, prezentacji 
innowacyjnych pomysłów wychowawczych  
i edukacyjnych, twórczości uczniów  
i nauczycieli, popularyzowania ważnych 
przedsięwzięć oświatowych. Zapraszamy  
do współredagowania naszego pisma.

ZAPROSZENIE
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Łodzi proponuje 
nauczycielom i dyrektorom korzystanie  

z formy doskonalenia jaką jest 
kompleksowe wspomaganie szkół:

• Zaczynamy od diagnozy
• Planujemy działanie
• Pracujemy zespołowo
• Rozmawiamy o efektach

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie  
karty zgłoszenia

www.wodn.lodz.pl

www.wodn.lodz.pl
tel. (42) 636-81-83, fax. (42) 636-61-46

CERTYFIKAT ISO  
9001:2015

AKREDYTACJA  
ŁKO

AKTUALNOŚCI
JAK UCZYĆ ON-LINE?

Nauczycieli, którzy chcą doskonalić  
pracę z uczniami na odległość,  

zapraszamy do udziału w formach  
w tym zakresie, prowadzonych on-line.

Prosimy o śledzenie naszej strony 
internetowej: www.wodn.lodz.pl

Należy wybrać formę stosowną  
dla siebie i zgłosić chęć udziału  

(formularz – na stronie  
internetowej WODN) 


