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Drodzy Czytelnicy,
kiedy przygotowywaliśmy ten numer „Przeglądu Edukacyjnego” do druku 
uczniowie i nauczyciele zmęczeni zdalną pracą, spragnieni spotkań w kla-
sach (choćby i w maskach) wracali do szkół, by zakończyć ten jakże nie-
zwykły w historii polskiej edukacji (bo jednak w poprzednim roku szkolnym 
praca on-line nie trwała tak długo) rok szkolny 2020/2021.

Traumatyczne przeżycia, osobiste straty, towarzyszące im smutki, depresje 
są – miejmy nadzieję – za nami. Powszechne jest pytanie, czy epidemia cze-
goś nas nauczyła? Pewno pokory wobec natury, o której sile i tajemnicach 
tak naprawdę nie wszystko wiemy, chociaż w swoim człowieczym zadufaniu 
wydaje nam się, że już ją dawno pokonaliśmy. Pandemia nie obudziła tylko 
pokory w tych, którzy w nią w ogóle nie wierzyli... Mam wrażenie, że zatę-
skniliśmy za przyjaciółmi, z którymi nie mogliśmy się spotykać a kontakty 
medialne okazały się niewystarczające, sztuczne?

Trzeba mieć nadzieję, że po przerwie wakacyjnej z radością wejdziemy 
w nowy rok szkolny 2021/2022. Nie zapominajmy jednak o zdobytych pod-
czas zdalnych lekcji umiejętnościach. Nasi Autorzy wracają do e-learningu, 
pokonywanych trudności i nabytych umiejętności radzenia sobie z różnymi 
kłopotami. Proponujemy Czytelnikom także artykuły związane z historią 
Łodzi oraz wiele ofert lektur (dla przyjemności czytania), z którymi warto się 
zapoznać. Mówi się nawet o wzroście poziomu czytelnictwa w czasie przy-
musowego pobytu w domu, dlatego z wszystkimi otrzymanymi od Autorów 
recenzjami postanowiliśmy Państwa zapoznać. Zwróćcie także uwagę na 
literackie debiuty, a w imieniu Autorów proszę o życzliwość dla ich twórczego 
wysiłku i jak zawsze zachęcam wszystkich Państwa do współredagowania 

„Przeglądu Edukacyjnego”, 
życząc zdrowia, pogody 

ducha, sukcesów w pra-
cy i nauce w nowym roku 
szkolnym. 

Redaktor naczelna
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Dnia 10 XII 2020 r. w łódzkiej katedrze 
pod wezwaniem św. Stanisława Kostki 
zainaugurowano rozpoczęcie Roku Jubi-
leuszowego 100-lecia archidiecezji łódz-
kiej. Było to wydarzenie o tyle wyjątko-
we, gdyż oprócz upamiętnienia momentu 
erygowania ordynariatu ze stolicą w Ło-
dzi uroczystość ta wpisywała się także 
w obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 r. – 
była to bowiem pierwsza jednostka ad-
ministracyjna Kościoła rzymskokatolic-
kiego powołana w niepodległej Polsce.

Dlaczego Łódź?
Wybór Łodzi w 1920 r. na stolicę nowej diecezji po-

dyktowany był jej dynamicznym rozwojem oraz robotni-
czym i wielokulturowym charakterem. Położone na pe-
ryferiach powstałej w 1818 r. archidiecezji warszawskiej 
miasto wymagało podjęcia specyficznej pracy duszpaster-
skiej, ukierunkowanej na problemy robotników. Ubodzy, 
pochodzący najczęściej spośród niewykwalifikowanych 
chłopów lub rzemieślników robotnicy stanowili dominu-
jącą grupę społeczną Łodzi oraz innych miast tworzących 
łódzki okręg przemysłowy (m.in. Aleksandrowa Łódzkie-
go, Konstantynowa Łódzkiego, Pabianic, Tomaszowa Ma-
zowieckiego czy Zgierza)1. Praca duszpasterska, oprócz 
sprawowania liturgii, wymagała także innych inicjatyw 
oraz działań charytatywnych. Założono m.in. bibliotekę 
i szkołę dla łódzkich robotników, a podczas I wojny świa-
towej prowadzono bezpłatną kuchnię dla najbiedniejszych 
robotniczych rodzin oraz ochronki dla dzieci2.

Dynamiczny rozwój Łodzi w XIX w. przyciągał licz-
nych przybyszów, którzy postrzegali ją jako wymarzoną 
ziemię obiecaną. Jeszcze w pierwszych dekadach tegoż 
stulecia Łódź była sennym, rolniczym miasteczkiem, za-
mieszkiwanym przez ok. 430 osób. Życie religijne koncen-
trowało się wokół istniejącej w mieście od II poł. XIV w. 
parafii Wniebowzięcia NMP. Sytuacja zaczęła się zmie-
niać wraz z wyznaczeniem w 1820 r. Łodzi jako ośrodka 
okręgu przemysłowego, co przyczyniło się do wzrostu 
liczby mieszkańców do ok. 315 tys. w końcu XIX w. Jego 
twórcami byli przede wszystkim żydowscy oraz niemieccy 
fabrykanci. Na niewielkim obszarze obok siebie mieszkali 

przedstawiciele kilku religii i wyznań – głównie katolicy, 
żydzi, protestanci oraz w mniejszym stopniu prawosławni. 
W ten sposób miasto stało się narodowym oraz wyzna-
niowym tyglem, zaś w pobliżu niewielkiego drewniane-
go kościoła, będącego aż do 1885 r. jedynym ośrodkiem 
parafialnym w Łodzi zaczęły powstawać monumentalne 
synagogi i protestanckie zbory, pretendujące do roli głów-
nej siły religijnej w regionie.

Te wszystkie potrzeby rozumiał ordynariusz archi-
diecezji warszawskiej abp Aleksander Kakowski, który 
niedługo po swoim ingresie w 1913 r. zaczął zabiegać 
o utworzenie na obszarze łódzkiego okręgu przemysło-
wego odrębnej diecezji ze stolicą w Łodzi3. Ów zamiar 
argumentował dobrem samych wiernych oraz odmiennym, 
typowo robotniczym charakterem lokalnego Kościoła. 
Niestety, inicjatywa ta nie spotkała się z aprobatą władz 
rosyjskich. 

Sytuacja zmieniła się podczas I wojny światowej. Na 
początku 1915 r. Ojciec Święty Benedykt XV powołał na 
części archidiecezji, będącej pod okupacją niemiecką, 
administraturę apostolską, na czele której ustanowił or-
dynariusza diecezji kujawsko-kieleckiej – bpa Stanisława 
Zdzitowieckiego. Ten ostatni mianował na tych ziemiach 
wikariusza generalnego w osobie proboszcza parafii św. 
Józefa w Łodzi – ks. Henryka Przeździeckiego. Decyzję tę 
zaakceptował abp A. Kakowski dekretem z 20 V 1915 r. 
Ustanowiona administratura apostolska obejmowała 
dekanat łódzki, brzeziński i łęczycki oraz wszystkie inne 
parafie, które nie mogły swobodnie komunikować się 
z Warszawą. Po jej zajęciu przez Niemców 5 VIII 1915 r. 
odwołano ks. H. Przeździeckiego z urzędu wikariusza ge-
neralnego, przekazując to stanowisko ks. Wincentemu 
Tymienieckiemu, proboszczowi parafii św. Stanisława 
Kostki w Łodzi4.

Dokonane podczas Wielkiej Wojny zmiany w struk-
turze administracyjnej Kościoła rzymskokatolickiego na 
ziemiach polskich przełożyło się na powstanie solidnego 
gruntu pod budowę nowej diecezji ze stolicą w Łodzi, 
uwzględniającą w swej pracy specyfikę regionu łódzkie-
go. Ten cel został osiągnięty po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości oraz ustabilizowaniu sytuacji zewnętrznej 
oraz wewnętrznej w państwie.

Telegram z Watykanu
Dnia 11 XI 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. 

Ideę abpa A. Kakowskiego poparł wówczas były nadbur-
mistrz Łodzi z lat 1917-1919, pełniący od grudnia 1919 r. 
do czerwca 1920 r. urząd prezesa Rady Ministrów – Le-
opold Skulski. W sukurs pospieszył również ówczesny 
nuncjusz apostolski w Polsce, abp Achilles Ratti (póź-
niejszy papież Pius XI), który o słuszności tej koncepcji 
przekonał się po pobycie w Łodzi i spotkaniach z przed-
stawicielami duchowieństwa, sfer przemysłowych i świata 
pracy. Swoje spostrzeżenia oraz opinie przekazał papie-
żowi Benedyktowi XV5. 

Proces ten przerwała wojna polsko-bolszewicka. Idea 
utworzenia diecezji łódzkiej odżyła na nowo dopiero po 
odparciu pod Warszawą sowieckiej ofensywy w sierpniu 
1920 r. i po ustabilizowaniu sytuacji w kraju. Wówczas abp 
A. Ratti przesłał pismo do Watykanu, w którym ponaglił 
Stolicę Apostolską informując, że wszystko już jest goto-
we do erygowania nowej diecezji. W odpowiedzi papież 
Benedykt XV przesłał datowany na dzień 10 XII 1920 r. 
telegram, w którym poinformował nuncjusza apostol-
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skiego o powołaniu diecezji z siedzibą biskupią w Łodzi. 
Sytuacja bezprecedensowa, gdyż diecezje zwyczajowo po-
woływane są uroczystym papieskim dekretem, zwanym 
bullą. Ta została wydana dopiero 6 V 1921 r. po przesłaniu 
przez abpa A. Rattiego odpowiednich informacji do jej 
sporządzenia6.

Na tym jednak nie zakończył się proces powoływania 
diecezji. Papieska bulla „Christi Domini, qui sese bonum 
pastorem appelavit” zawierała bowiem błędy. Dotyczyły 
one ilości dekanatów: według projektu abpa A. Rattie-
go diecezja łódzka miała składać się z pięciu dekanatów 
(brzezińskiego, kłodawskiego, łęczyckiego, łódzkiego 
miejskiego i łódzkiego zamiejskiego), a nie z trzech, jak 
zostało zapisane w bulli (papież nie uwzględnił dwóch 
dekanatów łódzkich oraz pominął dekanat brzeziński). 
Korekty dokonał nuncjusz apostolski w maju 1921 r. Osta-
tecznie więc erygowana diecezja łódzka obejmowała pięć 
dekanatów stanowiących zachodnią część archidiecezji 
warszawskiej7.

Po otrzymaniu papieskiego telegramu z 10 XII 1920 r. 
abp A. Kakowski dwa tygodnie później mianował 
ks. W. Tymienieckiego wikariuszem generalnym diecezji, 
który 11 IV 1921 r. został jej ordynariuszem, zaś łódzki 
kościół św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej wynie-
siono do rangi katedry8. Jedną z pierwszych decyzji łódz-
kiego biskupa było powołanie z dniem 1 VII 1921 r. Kurii 
Biskupiej oraz Sądu Biskupiego. Pierwszym kanclerzem 
został ks. Wiktor Bilski, notariuszem ks. Józef Dzioba, 
zaś wikariuszem generalnym ks. Jan Krajewski i ks. Jan 
Bączek – ten ostatni został również oficjałem Sądu Bisku-
piego. Pierwszą siedzibą Kurii był budynek przy ul. Piotr-
kowskiej 102, który służył za tymczasowe pomieszczenie 
kurialne dzięki ofiarności łódzkiego przemysłowca Ju-
liusza Heinzla, który na ten cel przekazał jedną ze swych 
kamienic. Jednocześnie fabrykant przekazał ordynariu-
szowi łódzkiemu plac przy ul. ks. Ignacego Skorupki, na 
którym w 1924 r. wzniesiono pałac biskupi9. Z dniem 
9 VIII 1921 r. bp W. Tymieniecki powołał Seminarium 
Duchowne w otrzymanym od władz miejskich budynku 
dawnego szpitala im. św. Aleksandra przy ul. Placowej 
(obecnie ul. św. Stanisława Kostki)10.

Struktura terytorialna diecezji
Natychmiast po otrzymaniu telegramu ze Stolicy Apo-

stolskiej w grudniu 1920 r. nuncjusz apostolski abp A. Rat-
ti przystąpił do kreślenia granic nowej diecezji. Dnia 
23 I 1921 r. za sprawą abpa A. Kakowskiego wydzielono 
z archidiecezji warszawskiej pięć dekanatów, które stano-
wiły odtąd obszar diecezji łódzkiej: brzeziński (19 parafii), 
kłodawski (osiem parafii), łęczycki (24 parafie), łódzki 
miejski (dziewięć parafii) i łódzki zamiejski (siedem pa-
rafii), które obejmowały ogółem 67 parafii, 126 kapłanów 
i 522 tys. wiernych11. Powołana diecezja znalazła się w ca-
łości w utworzonym rok wcześniej (2 VIII 1919 r.) woje-
wództwie łódzkim, obejmując ok. 40% jego powierzchni12.

W ciągu pierwszych 5 lat dokonano pewnych zmian 
w strukturze administracyjnej Kościoła łódzkiego. Dla 
usprawnienia pracy w diecezji bp W. Tymieniecki w la-
tach 1921-1925 zniósł dekanat łódzki zamiejski, w którego 
miejsce reaktywował dekanat zgierski, zaś z sześciu parafii 
dekanatu brzezińskiego utworzył dekanat tomaszowski. 
Jednak nadal diecezja nie obejmowała całego tzw. re-
gionu łódzkiego, bowiem np. miasto Ruda Pabianicka, 
Pabianice, a także miejscowości takie jak Retkinia czy 

Rzgów należały do diecezji kujawsko-kaliskiej z siedzibą 
we Włocławku. Biskup W. Tymieniecki od samego po-
czątku swego urzędowania podjął działania zmierzające 
do powiększenia terytorium łódzkiej diecezji o obszary 
znajdujące się na południe i zachód od Łodzi13. 

W latach 1921-1925 Episkopat Polski wysuwał kilka 
propozycji powiększenia terytorium diecezji częścią bi-
skupstwa kujawsko-kaliskiego. Ostateczny projekt został 
zaakceptowany przez biskupów obradujących w Warsza-
wie w dniach 20-21 III 1924 r., zaś nieco zmodyfikowaną 
wersję zatwierdził Ojciec Święty Pius XI bullą „Vixdum 
Poloniae unitas” z 28 X 1925 r.14 Na jej podstawie diecezja 
łódzka została powiększona o sześć dekanatów: bełcha-
towski, piotrkowski, tuszyński, łaski, widawski, pabianicki 
oraz o dwie parafie z dekanatu uniejowskiego (Bałdrzy-
chów i Wartkowice) włączone do nowo powstałego deka-
natu poddębickiego, a także o dwie wioski z archidiecezji 
warszawskiej: Antoniew i Dąbrowa. Dokonano także po-
działu dekanatu łęczyckiego, tworząc z jego południowej 
części dekanat ozorkowski. W ramach rekompensaty do 
nowo powstałej diecezji włocławskiej przyłączono deka-
nat kłodawski. Dzięki decyzji Piusa XI liczba dekanatów 
w Kościele łódzkim powiększyła się do 13, liczba parafii 
do 112 (zamieszkujące przez 862 tys. wiernych), a obszar 
diecezji do 7 450 km2. W tym kształcie jej zewnętrzne 
granice przetrwały do 1992 r.15

Diecezja bez kościołów
Diecezja łódzka w chwili powołania była najgorzej roz-

winiętą pod względem liczby kościołów diecezją w Polsce. 
Na jedną parafię przypadało ok. 8,5 tys. wiernych, gdzie 
średnia ogólnopolska wynosiła niecałe 4 tys.16 Sytuacji 
nie poprawiło rozszerzenie granic diecezji w 1925 r. Choć 
liczba parafii wzrosła do 112 to współczynnik ten nadal 
był ponad dwukrotnie wyższy od średniej ogólnopolskiej 
(ok. 7,5 tys., przy średniej 3,5 tys.)17.

Należy jednak zaznaczyć, że w 1920 r. niemalże połowa 
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego diecezji łódzkiej 
była mieszkańcami Łodzi – ok. 242 tys. osób (spośród 
452 tys. mieszkańców miasta) należących jedynie do ośmiu 
parafii18. Pod względem infrastruktury sakralnej praca 
duszpasterska przebiegała tu najtrudniej, bowiem na jed-
ną parafię przypadało ok. 30 tys. katolików, zaś w naj-
liczniejszej parafii – Wniebowzięcia NMP – aż 75 tys.19 
Z kolei w pozostałych większych miastach diecezji liczba 
wiernych przypadających na jedną parafię była niemalże 
o połowę mniejsza. W Tomaszowie Mazowieckim miesz-
kało ok. 15 tys. wiernych (na 28 tys. mieszkańców), którzy 
należeli do jednej parafii – św. Antoniego, zaś w Zgierzu 
ok. 13,5 tys. (21 tys.) należących do parafii św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Podobna sytuacja panowała w Piotrko-
wie Trybunalskim (41 tys.), którego obszar przyłączono do 
diecezji łódzkiej w 1925 r. Znajdujące się w mieście dwa 
kościoły parafialne – św. Jakuba Apostoła oraz św. Jacka 
i św. Doroty – obejmowały opieką duszpasterską ogółem 
ok. 28 tys. wiernych. Także w przyłączonych w tym sa-
mym roku do diecezji Pabianicach (30 tys.) znajdowały się 
dwie parafie – św. Mateusza Apostoła oraz Najświętszej 
Maryi Panny Różańcowej – służące w sumie 19,5 tys. oso-
bom. W innych miastach diecezji: Ozorkowie (12,5 tys.), 
Brzezinach (10,5 tys.), Łęczycy (10,5 tys.), Aleksandrowie 
Łódzkim (8 tys.) oraz w Rudzie Pabianickiej (5 tys.) liczba 
wiernych przypadających na jedną parafię wynosiła od 
4,5 do 8,5 tys.20 Zaś obszarze wiejskim według danych 
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z 1926 r. na jeden kościół parafialny przypadało średnio 
ok. 4 tys. osób21.

Koniecznym było zatem podjęcie działań związa-
nych z budową nowych obiektów sakralnych. W latach  
1921-1939 wzniesiono w diecezji łódzkiej 31 kościołów 
oraz przejęto od innych wyznań trzy świątynie. Erygowano 
23 nowe wspólnoty, przy jednoczesnym wzroście liczby 
wiernych do ok. 921 tys.22 Jednak przy tak dynamicznym 
wzroście liczby mieszkańców podjęta działalność pozwoli-
ła jedynie na zachowanie status quo. Do wybuchu II wojny 
światowej nie udało się zmniejszyć dystansu w stosunku do 
średniej ogólnopolskiej. W 1939 r. diecezja łódzka skła-
dała się ze 131 parafii, co nadal w przeliczeniu na liczbę 
mieszkańców plasowało ją na ostatnim miejscu – średnio 
na jedną parafię przypadało ok. 7 tys. wiernych.

Podsumowanie
Archidiecezja łódzka jest jedną z młodszych jednostek 

Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, nienawiązującą 
tradycją do żadnej historycznej diecezji. Jej 100-letnią hi-
storię zdominowały wydarzenia niesprzyjające rozwojowi 
jej struktur. Pierwsze 20 lat pracy duszpasterskiej przerwa-
ła II wojna światowa, która pochłonęła niemalże cały jej 
dorobek. Wyzwolenie spod okupacji niemieckiej w 1945 r. 
nie przyniosło jednak upragnionej wolności. Przez kolej-
ne 45 lat hierarchowie diecezji łódzkiej musieli stawiać 
czoła walczącej z Kościołem ideologii komunistycznej. 
Dopiero rok 1989 i rozpoczynająca się wówczas trans-
formacja ustrojowa pozwoliły na swobodne wznowienie 
działań przerwanych pół wieku wcześniej. W ciągu kolej-
nych 30 lat diecezja łódzka została wyniesiona do rangi 
archidiecezji (1992 r.), zaś jej rozwój został zwieńczony 
powołaniem przez papieża Jana Pawła II w 2004 r. me-
tropolii ze stolicą w Łodzi, obejmującej swymi granicami 
archidiecezję łódzką i diecezję łowicką. Od tej chwili Łódź 
dołączyła do 13 innych stolic metropolitarnych w Polsce, 
będących głównymi ośrodkami Kościoła rzymskokatolic-
kiego w kraju.

dr Mateusz Opaliński
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Streszczenie
Diecezja łódzka była pierwszą jednostką administra-

cyjną Kościoła rzymskokatolickiego powołaną w niepodle-
głej Polsce. Wybór Łodzi na stolicę nowego biskupstwa był 
oczywisty. Podyktowany był on jej dynamicznym rozwojem 
oraz robotniczym i wielokulturowym charakterem. Położenie 
regionu łódzkiego na peryferiach archidiecezji warszawskiej 
nie sprzyjało skoncentrowaniu całej uwagi na dopasowanie 
stylu pracy duszpasterskiej do specyficznych warunków życia. 
Ubogich robotników, pochodzących najczęściej spośród nie-
wykwalifikowanych chłopów lub rzemieślników, utrudzonych 

ciężką pracą w najmniejszym stopniu interesowało uczest-
nictwo w religijnych nabożeństwach. Działalność Kościoła 
wymagała od duchownych podjęcia specyficznej posługi, 
ukierunkowanej na problemy ludzi pracy. Peryferyjny cha-
rakter regionu łódzkiego sprawił, że nowa diecezja musiała 
także zmierzyć się z problemami natury organizacyjnej, spo-
wodowanymi brakiem odpowiedniej infrastruktury sakralnej. 
Pod tym względem była ona najgorzej rozwiniętą diecezją 
w niepodległej Polsce.
Słowa kluczowe: Kościół rzymskokatolicki, diecezja łódzka, 
Łódź.

Benedykt Pęczkowski jest przykładem 
pokolenia młodzieży polskiej urodzonej 
w ostatniej dekadzie XIX stulecia, której 
młodość przypadła na czasy zawieruchy 
wojennej, a która oddała życie za wol-
ność Polski. Jednocześnie nasz bohater 
jest przykładem, jak ważną rolę odgrywa 
w kształtowaniu patriotycznych postaw 
szkoła, jaką było Gimnazjum Towarzy-
stwa „Uczelnia”. 

Benedykt Pęczkowski herbu Grzymała urodził się 
20 marca 1897 roku w Serocku, jako syn Eugeniusza i Ma-
rii z Cegiełkowskich1. Swoją edukację rozpoczął w gimna-
zjum humanistycznym w Serocku, zaś dalszą naukę kon-
tynuował w Łodzi, do którego to miasta przeniosła się 
rodzina. Uczył się w Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”, 
co miało niewątpliwy wpływ na jego dalsze życie. Szkoła 
ta powstała w 1906 roku jako rezultat walki młodzieży 
łódzkiej o prawo do nauczania w języku polskim, stając 
się w pewnym sensie „kuźnią” kadr bojowników o nie-
podległość Polski.

Od 1911 roku był członkiem tajnego harcerstwa, za co 
rok później został aresztowany przez żandarmerię carską. 
Po wybuchu I wojny światowej zajmował się kolportażem 
odezw i publikacji wydawanych przez Legiony Polskie. 
Dostarczał je Oddziałowi Wywiadowczemu I Brygady, 
pokonując – często pieszo – trasę z Łodzi do Skierniewic. 

Konrad A. Czernielewski

BENEDYKT 
PĘCZKOWSKI  

– zapomniany bohater 
1920 roku

W czerwcu 1915 roku wstąpił do złożonego z harcerzy 
oddziału wywiadowczego funkcjonującego przy 6 pułku 
piechoty (pp) Legionów. 

W dniu 3 lipca 1915 roku B. Pęczkowski wstąpił do 
Legionów Polskich i niebawem otrzymał przydział do 
6 kompanii 6 pp Legionów, który formowany był rozka-
zem Komendy Legionów Polskich z 27 lipca tego roku 
w Rozprzy pod Piotrkowem Trybunalskim2. Dnia 10 wrze-
śnia wraz ze swym pułkiem wyruszył na front. Walczył 
o stację kolejową w Maniewiczach, przechodząc tam ze 
swym oddziałem chrzest bojowy. W ocenie wielu histo-
ryków było to brawurowe natarcie. Benedykt Pęczkowski 
wziął też udział w bitwie pod Kostiuchnówką3, po czym 
wraz z 6 pp Legionów uczestniczył w walkach w rejonie wsi 
Kołodia. Szlak bojowy 6 pp Legionów zakończył się nad 
Stochodem bojem pod Sitowiczami na początku sierpnia 
1916 roku. 

Benedykt Pęczkowski, który ukończył szkołę oficerską 
funkcjonującą przy 6 pp i otrzymał tytuł podchorążego 
(z przydziałem do 3 kompanii), rozkazem swoich prze-
łożonych został 20 czerwca 1917 roku wysłany na kurs 
instruktorski. Nie był na nim długo, gdyż zdecydował się 
nie składać przysięgi na wierność władcom państw central-
nych. W rezultacie, jako poddany rosyjski został interno-
wany w lipcu 1917 roku i osadzony początkowo w obozie 
w podkaliskim Szczypiornie, a następnie w obozie w Łom-
ży. Zwolniono go stamtąd dopiero 19 lutego 1918 roku.

Po zwolnieniu z internowania B. Pęczkowski powrócił 
do Łodzi, zostając dowódcą kompanii Polskiej Organiza-
cji Wojskowej (POW). Działał tu także we wspomnianej 
organizacji konspiracyjnej jego starszy o dwa lata brat 
Mieczysław, będący zastępcą ówczesnego komendanta 
POW w Łodzi, Stanisława Steckiego-Skwarczyńskiego4.

Większość polskich formacji paramilitarnych sku-
piała się do listopada 1918 roku głównie na działalności 
szkoleniowej i propagandowej. Wyjątkiem były nieliczne 
akcje zbrojne przeprowadzone w II połowie 1918 roku. 
W październiku i w listopadzie 1918 roku coraz wyraź-
niej odczuwało się w Łodzi, iż lada chwila rozpadną się 
struktury okupacyjnych władz niemieckich. Spadała dys-
cyplina wśród żołnierzy niemieckich, zaniepokojonych 
dochodzącymi z Niemiec informacjami o wybuchających 
tam strajkach i rozruchach. Coraz bardziej niecierpliwa 
była też młodzież łódzka. 

W tym czasie nadal trwał ferment w szeregach woj-
ska niemieckiego. Według relacji ówczesnego zastępcy 
komendanta POW w Łodzi, M. Pęczkowskiego: (...) już 
w dniu 8.XI. powstała w garnizonie Łódź Rada Żołnier-
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ska – Soldatenrat, do której wchodzili, jako przedstawiciele 
z każdego plutonu po 1 żołnierzu (z wykluczeniem sierżan-
tów i wicesierżantów) i która obraduje prawie stale w lokalu 
Soldatenheimu pod przewodnictwem st. szer. Hahna, kupca 
z Katowic. Tematem obrad była kwestia powrotu do kraju 
na skutek wiadomości otrzymywanych z frontu wschodnie-
go i Niemiec. Podany do wiadomości kmendy okręgu oraz 
organizacji dowborczyków fakt utworzenia Rady Żołnier-
skiej i temat jej obrad wywołał natychmiastową mobilizację 
wszystkich możliwych sił dla rozbrojenia. W ciągu prawie 
całego dnia 10 XI trwały spory i narady na temat objęcia 
dowództwa całości5. Datę 9 listopada podał M. Pęczkow-
ski, natomiast na wspólnej (dwujęzycznej) deklaracji 
Łódzkiego Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS 
i Niemieckiej Rady Żołnierskiej Miasta Łodzi noszącej 
tytuł „Towarzysze, Robotnicy i Żołnierze! Genossen, Ar-
beiter und Soldaten” – jako data utworzenia Soldatenratu 
widnieje dzień 11 listopada. Niektórzy autorzy podają też 
datę 10 listopada. Wydaje się, iż rozbieżności te świadczą 
o etapach formowania się Niemieckiej Rady Żołnierskiej. 

Głównym celem Niemców był bezpieczny powrót do 
domu, ale niewiadomym było jakby się żołnierze niemiec-
cy zachowali przy próbie ich rozbrajania. Znamienna jest 
rozmowa, jaką rankiem 9 listopada 1918 roku bracia Pęcz-
kowscy przeprowadzili z wartownikiem ochraniającym ko-
lumnę samochodową przy ul. św. Emilii (ob. Wincentego 
Tymienieckiego). Żołnierz ów powiedział im: Możliwe, że 
wkrótce od was wyjedziemy i powrócimy do swej Ojczyzny, 
ale niech tu kto spróbuje z nami jakiejś walki, to wtedy do-
piero wam pokażemy, co to jest żołnierz niemiecki6.

Organizacja łódzkiego pułku piechoty
Po wyzwoleniu Łodzi wielce istotną sprawą była szybka 

organizacja łódzkiego pułku piechoty, który jak wiadomo 
otrzymał numer „28”. Jednym z jego wielkich bohaterów 
stał się pchor. B. Pęczkowski. Został on przydzielony do 
II batalionu 28 pp. Jego pododdział jako pierwszy z bata-
lionów pułku wyruszył już 12 stycznia 1919 roku na Wołyń 
do walki o granice Rzeczypospolitej. Benedykt Pęczkow-
ski jest wówczas tzw. młodszym oficerem 6 kompanii7. 
Bardzo szybko jego przełożeni dostrzegli w nim zadatek 
na dobrego i odważnego dowódcę, dlatego już 26 lutego 
dowódca batalionu złożył wniosek o awansowanie go na 
pierwszy stopień oficerski. W 1919 roku – przez kilka ty-
godni – był oddelegowany do Batalionu Zapasowego jako 
instruktor. Bardzo wysoko oceniał go wówczas ppłk Józef 
Lewszecki, stwierdzając, iż jest to: „Bardzo dobry oficer 
i instruktor8. Po powrocie do służby frontowej w szere-
gach II batalionu 28 pp – B. Pęczkowski został 6 marca 
1919 roku mianowany komendantem wojennym miejsco-
wości Mielnica koło Kowla na Wołyniu, po czym 7 czerwca 
objął dowództwo 6 kompanii strzeleckiej, pododdziału 
w którym rozpoczął służbę w macierzystym pułku.

Podchorąży B. Pęczkowski wykazał się wielkim mę-
stwem podczas walk dowodzonej przez siebie kompa-
nii – a dowodził dopiero od pięciu dni (sic!), kiedy 12 
czerwca 1919 roku została ona otoczona przez Rosjan 
pod Mulczycami i Borową. Opanował powstałą panikę 
w pododdziale, a następnie poprowadził brawurowy atak 
na bagnety9. Jego zdolności dowódcze docenił 16 czerwca 
gen. ppor. Bronisław Babiański, dowódca 10 DP – stwier-
dzając: W imieniu najwyższej służby wyrażam pochwalne 
uznanie i gorącą podziękę: podchorążemu Pęczkowskiemu, 
pełniącemu funkcję d-cy 6 komp. 28 p.p. za dzielne, pro-

wadzenie stale w pierwszej straży całej akcji na Mulczyce 
i Borową (...) Jest dzielnym i prawym żołnierzem i wykazał 
zdolności na dobrego dowódcę10. Nic więc dziwnego, iż 
1 lipca 1919 roku B. Pęczkowski został awansowany na 
stopień podporucznika Wojska Polskiego. W kolejnych 
dniach – we wsi Pałahicze koło Tłumacza na Ukrainie 
– doszło do połączenia 28 pp z 13 pułkiem strzelców ze 
składu 4 Dywizji Strzelców Polskich. Zachowano numer 
łódzkiego pułku, ale dodano nazwę „strzelcy kaniowscy” 
z uwagi na tradycje krwawej bitwy II Korpusu Polskiego 
z Niemcami pod Kaniowem, stoczonej w dniu 11 maja 
1918 roku.

Podchorąży B. Pęczkowski wraz ze swym II batalio-
nem przejdzie cały szlak bojowy 28 pSK, zakończony jego 
śmiercią w dniu 15 sierpnia 1920 roku. W sierpniu tego 
roku 10 DP stanowiła odwód Frontu Północnego. Dowo-
dzący nim gen. broni Józef Haller w godzinach popołu-
dniowych 14 sierpnia rozkazem nr 3939 przekazał 10 DP 
do dyspozycji dowódcy 1 Armii gen. por. Franciszka La-
tinika. Zadaniem najważniejszym w tym momencie było 
odzyskanie utraconych pozycji pod Radzyminem. Za-
niepokojony odwlekaniem uderzenia na Radzymin, peł-
niący obowiązki dowódcy XIX Brygady Piechoty 10 DP, 
ppłk SG Wiktor Thommée rozkazał II i III batalionowi 
28 pSK uderzyć na Wólkę Radzymińską11. 

Bitwa pod Wólką Radzymińską
W straży przedniej poszły kompanie II batalionu, któ-

re rankiem 15 sierpnia pod Aleksandrowem (3 km na 
zachód od Wólki Radzymińskiej) natknęły się na żołnierzy 
rosyjskiego 241 ps z 81 Brygady Strzelców maszerujących 
na pobliski Nieporęt. Po krótkiej, ale bardzo zaciętej po-
tyczce, odrzucono Rosjan w kierunku Radzymina. Nie-
stety, sukces ten okupiono śmiercią dowódcy 6 kompanii 
28 pSK, ppor. B. Pęczkowskiego. Ów zdolny i świetnie 
zapowiadający się oficer, zginął próbując opanować pa-
nikę wśród niedoświadczonych i nieostrzelanych w boju 
żołnierzy II batalionu. Sytuację opanowano dopiero po 
przybyciu I oraz III batalionu 28 pSK12. O śmierci ppor. 
B. Pęczkowskiego tak w 1928 roku, w 10-lecie odzyskania 
Niepodległości, pisał Wacław Zaborowski: 29-y skiero-
wano na Benjaminów, zaś II i III bataljony 28-go pułku 
na Wólkę Radzymińską. Pułk ruszył na Wólkę, wysyłając 
na południe, jako straż boczną 5-ą i 6-ą kompanje pod do-
wództwem ppor. Pęczkowskiego. Kompanje owe pod wsią 
Aleksandrowem natknęły się na 241-y pułk sowiecki, zdąża-
jący ku Nieporętowi. O świcie dnia 15 sierpnia wywiązała się 
nierówna zacięta walka, w której śmiercią bohaterską poległ 
ppor. Benedykt Pęczkowski13. Za odwagę i poświęcenie na 
polu walki ppor. B. Pęczkowskiego odznaczono Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz awan-
sowano pośmiertnie do stopnia kapitana14.

W latach dwudziestych w miejscowościach, w których 
walczył 28 pSK, odsłonięto kolejne tablice pamiątkowe. 
Benedykta Pęczkowskiego upamiętniono we wsi Izabelin 
nad rzeką Czarną przy jej ujściu do Kanału Żerańskiego15. 

Sam B. Pęczkowski spoczywa na Starym Cmentarzu 
w Łodzi przy ulicy Ogrodowej. Jego miejsce ostatniego 
spoczynku to swoiste castrum doloris. Pomnik ów powstał 
w 1926 roku, a ufundowano go ze składek społeczeństwa 
łódzkiego. Na tle klasycyzującego muru z rytmicznymi 
prześwitami u góry, centralnie usytuowana jest postać 
B. Pęczkowskiego wspartego na szabli. Na cokole widać 
inskrypcję ze stylizowanym Krzyżem Virtuti Militari, zaś 
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w dolnej części muru odnaleźć można swego rodzaju 
reportaż z pola Bitwy Warszawskiej. Twórca pomnika, 
Wacław Konopka, w formie płaskorzeźby pokazał sceny 
z obrony Warszawy: kolumnę Zygmunta III Wazy, słabo 
widoczne zarysy murów Zamku Królewskiego, naciera-
jące hordy bolszewików, wzniesiony krzyż i sztandar z or-
łem. Oczywiście wiele w tym przesady, swoistej licentia 
poetica – zwłaszcza, iż wojska rosyjskie aż tak daleko nie 
dotarły, ale przecież pomnik ów miał też spełniać rolę 
edukacyjno-wychowawczą, zarówno dla społeczeństwa, 
jak i żołnierzy Wojska Polskiego. Dowództwo garnizonu 
łódzkiego od wczesnych lat dwudziestych zdawało sobie 
sprawę, jak wielką rolę dla integracji żołnierzy i kadry do-
wódczej ma świadomość, iż służy się w pułku o świetnych 
i szczytnych tradycjach bojowych16. 

Kapitan B. Grzymała Pęczkowski odznaczony został 
wieloma odznaczeniami: Srebrnym i Złotym Krzyżem Za-
sługi, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Srebrnym Or-
deru Wojennego Virtuti Militari. Posiadał prawo noszenia 
odznaki pamiątkowej 6 pp Legionów, w którym dzielnie 
służył i walczył w latach I wojny światowej. Jako ostatnie 
odznaczenie przyznano mu w dniu 6 czerwca 1931 roku 
Krzyż Niepodległości17. Niestety, wszystkie one zostały 
nadane pośmiertnie. 

Benedykt Pęczkowski jest przykładem pokolenia 
młodzieży polskiej urodzonej w ostatniej dekadzie XIX 
stulecia, której młodość przypadła na czasy zawieruchy 
wojennej, a która oddała życie za wolność Polski. Jed-
nocześnie nasz bohater jest przykładem, jak ważną rolę 
odgrywa w kształtowaniu patriotycznych postaw szkoła, 
jaką było Gimnazjum Towarzystwa „Uczelnia”. W czerw-
cu 1924 roku w auli szkolnej odsłonięto tablicę z nazwi-
skami uczniów i wychowanków Gimnazjum, noszącego 
wówczas nazwę – Państwowe Gimnazjum im. Mikołaja 
Kopernika, poległych w latach 1914-1921 za niepodle-
głość i granice Polski. W dniu 18 marca 1933 roku z kolei 
dowódca stacjonującej w Łodzi 10 DP gen. bryg. Józef Ol-
szyna-Wilczyński odsłonił tablicę pamiątkową znajdującą 
się w budynku szkolnym na I piętrze upamiętniającą tych 
uczniów i wychowanków, którzy zapłacili najwyższą cenę 
za to, żeby ich młodzi następcy mogli chodzić do polskiego 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. 
Wśród tych nazwisk widnieje nazwisko kpt. B. Grzymały 
Pęczkowskiego18.

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

1 Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Akta Krzyża Niepodle-
głości (KN), sygn. 06.06.1931 – Benedykta Grzymały Pęczkowskiego;  
ap. Benedykta Grzymały Pęczkowskiego, sygn. 4508. Spotyka się w do-
kumentach także datę urodzin o jeden dzień późniejszą.
2 CAW, Akta KN, sygn. 06.06. 1931 – B. Grzymały Pęczkowskiego. 
E. Skarbek, Zarys historii wojennej 6 Pułku Piechoty Legionów, War-
szawa 1929, s. 4 i nast.
3 Chodzi oczywiście o pierwsze walki pod Kostiuchnówką, a nie o te 
najsłynniejsze z lipca 1916 r.
4 CAW, Akta KN, sygn. 06.06.1931 – B. Grzymały Pęczkowskiego.
5 T. Bogalecki, Rozbrajanie Niemców w Łodzi w listopadzie 1918 roku, 
„Kronika Miasta Łodzi” 1999, nr 1-2, s. 23.
6 M. Pęczkowski, Rozbrajanie Niemców w Łodzi i okręgu łódzkim, „Nie-
podległość” 1935, T. XII, s. 117.
7 CAW, ap. B. Grzymały Pęczkowskiego, sygn. 4508; Akta KN, sygn. 
06.06.1931 – B. Grzymały Pęczkowskiego. W tych ostatnich znalazła 

się informacja, iż batalion wyruszył już w dniu 24 XII 1918 r. Jest to 
raczej nierealnym w świetle innych przekazów źródłowych – zob. już 
wymienione ap. 4508.
8 Pułkownik Józef Lewszecki miał być dowódcą XIX Brygady Piechoty 
(28 i 29 pSK), ale ostatecznie funkcji tej nie objął – zobacz: W. Jarno, 
Strzelcy Kaniowscy w latach 1919-1939, Warszawa 2004, s. 54. 
9 W. Zaborowski, Zarys historii wojennej 28 Pułk Strzelców Kaniowskich, 
Warszawa 1928, s. 10; W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy..., s. 37.
10 CAW, ap. B. Grzymały Pęczkowskiego, sygn. 4508. Pochwała  
gen. ppor. Bronisława Babiańskiego z 16 VI 1919 r., bp.
11 W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy..., s. 123. Zdaniem dowódcy 30 pSK 
Kazimierza Jacynika rozkaz wydał gen. Lucjan Żeligowski. Zob.: 
K. Jacynik, Wspomnienia z udziału w obronie przyczółka mostowego 
pod Radzyminem 11-17.08.1920 r., „Wojskowy Przegląd Historyczny” 
1991, R. XXXVI, nr 3, s. 112.
12 CAW, Akta KN, sygn. 06.06.1931 – B. Grzymały Pęczkowskiego; 
W. Jarno, Strzelcy Kaniowscy..., s. 123. W aktach Krzyża Niepodległo-
ści podano, iż B. Pęczkowski zginął pod Nieporętami, ale jest to nie 
jedyny błąd urzędników wojskowych wypełniających wnioski o nadanie 
Medalu czy Krzyża Niepodległości.
13 W. Zaborowski, Zarys historii..., s. 23.
14 CAW, ap. B. Grzymały Pęczkowskiego, sygn. 4508; W. Zaborowski, 
Zarys historii..., s. 30.
15 K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon łódzki Wojska Polskiego w la-
tach 1918-1939, Toruń 2008, s. 499.
16 CAW, Komenda Garnizonu Łódź, sygn. I.373.34.21, Rozkaz dzienny 
nr 241 z 24 X 1923 r. Szerzej: K. Czernielewski, W. Jarno, Garnizon 
łódzki..., s. 494-501.
17 CAW, Akta KN, sygn. 06.06.1931 – B. Grzymały Pęczkowskiego. 
Wniosek o nadanie złożono 9 X 1930 r. Szerzej o postaci B. Pęcz-
kowskiego: K.A. Czernielewski, Benedykt Grzymała-Pęczkowski  
(1897-1920) – legionista, peowiak i bohater bitwy radzymińskiej, [w:] 
Łódzcy bohaterowie 1918 roku, red. W. Jarno i P. Waingertner, Łódź 
2018, s. 145-158.
18 Księga Pamiątkowa Jubileuszu 90-lecia Szkoły VI Zjazdu Absolwentów, 
Łódź 1996, s. 11-12. We wrześniu 1939 r. tablicę zamurowano, aby nie 
została zniszczona przez hitlerowców. Odkryto ją i odrestaurowano 
podczas remontu na początku bieżącego stulecia. Szerzej: A. Jędrze-
jewska, Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna
-Wilczyński (1890-1939), Biografia, Łódź 2018, s. 194.
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(Nie)zwykli ludzie  
– (nie)zwykłe miejsca

FUTBOL  
w Ameryce Łacińskiej.  

Studium przypadku

O fenomenie futbolu latynoamerykań-
skiego powiedziano i napisano już chy-
ba wszystko, a jeśli nie wszystko, to 
na pewno bardzo wiele. Na temat tego 
wyjątkowego sportu wypowiadają się 
ludzie z niemal wszystkich warstw spo-
łecznych, w prawie każdym zakątku 
świata, co tylko jeszcze bardziej uwypu-
kla wartość i znaczenie tego zjawiska 
w światowej kulturze. I nawet pomimo 
faktu, że ojczyzną tego najpopularniej-
szego na świecie sportu jest Anglia, to 
chyba nigdzie nie znaczy on tyle, ile zna-
czy w Ameryce Łacińskiej. 

Obserwując doniesienia medialne przedstawiające 
miłość i pasję, jaką Latynoamerykanie żywią do futbolu, 
można odnieść wrażenie, że jest on niemalże odzwiercie-
dleniem życia i kultury mieszkańców tych krajów. W wie-
lu z tych krajów, piłka nożna stała się czymś znacznie 
większym i ważniejszym niż sport. Dla niezliczonej rzeszy 
mieszkańców Ameryki Łacińskiej futbol został wyniesiony 
niemalże do rangi religii.

Jak dotąd nie było mi dane odwiedzić Ameryki Łaciń-
skiej, ale los sprawił, że kilka lat temu mogłem na własnej 
skórze doświadczyć tego, co piłka nożna znaczy dla Laty-
noamerykanów, a dokładniej mówiąc dla Brazylijczyków. 
Będąc piłkarzem jednego z klubów województwa łódz-
kiego, miałem możliwość spędzenia kilku lat w otoczeniu 
piłkarzy pochodzących z Kraju Kawy. Moje wcześniejsze 
wyobrażenia związane z piłką latynoamerykańską oscy-
lowały w głównej mierze wokół ich boiskowych dokonań 
– magicznych zagrań i niespotykanego kunsztu technicz-
nego, niewiele jednak mówiły na temat ich kultury. Wie-
lokrotnie oglądając w telewizji czy Internecie najwięk-
szych latynoamerykańskich piłkarzy zastanawiałem się, co 
sprawia, że potrafią grać w tak specyficzny i widowiskowy 
sposób, z taką swobodą i wdziękiem, że posiadają styl, ja-
kiego nie posiada żaden największy europejski zawodnik. 

Pierwszą rzeczą jaką zauważyłem to otwartość z jaką 
Brazylijczycy podchodzili do wszystkich w klubie. Sam je-
stem osobą dość skrytą, więc na początku było to dla mnie 
dużą odmianą i można powiedzieć, że czasem czułem się 
nawet trochę nieswojo, kiedy to na powitanie, oprócz tra-
dycyjnego europejskiego uścisku ręki, pojawiał się również 
braterski uścisk. Fakt, że znaliśmy się dopiero od kilku 
czy kilkunastu dni nie sprawiał dla nich większego proble-
mu. Łatwo dało się odczuć, że nie mają do nas żadnych 
uprzedzeń i traktują nas z wielką otwartością. Z czasem się 
do tego przyzwyczaiłem i nawet polubiłem ich podejście, 
co poskutkowało tym, że sam stałem się bardziej otwarty. 
Nasi latynoamerykańscy przyjaciele potrafili zarażać nas 
pozytywną energią i optymizmem w niemal każdej sytuacji. 
Początkowo nie mieściło nam się w głowach, że można 
być tak optymistycznym i uśmiechniętym po przegranym 
meczu. Niektórzy stawiali nawet w wątpliwość, że nie byli 
oni wystarczająco zaangażowani w mecz i końcowy wynik, 
skoro kilka minut po meczu na ich twarzach malował się 
szczery uśmiech. Spędzając z nimi więcej czasu, zauważy-
łem jednak że uśmiech gości na ich twarzach praktycznie 
niezależnie od sytuacji i fakt, że są uśmiechnięci komplet-
nie nie ma związku z tym czy zależało im na grze i dobrym 
wyniku drużyny – wręcz przeciwnie, traktowali oni futbol 
z olbrzymią powagą i szacunkiem. 

Każde wyjście na mecz było dla nich bardzo ważnym 
wydarzeniem, można powiedzieć, że dzień meczu był dla 
nich niemalże świętem. Już na kilka dni przed meczem 
dało się wyczuć i zauważyć, że cała ich energia skierowana 
jest na to właśnie wydarzenie. Nawet podczas treningów, 
kiedy wychodzili na murawę, było widać ogromną pasję 
i zaangażowanie. Wyraźnie dało się zauważyć, że cieszą 
się tą grą, że każde zagranie, każdy kontakt z piłką sprawia 
im radość. Nawet po nieudanym zagraniu na ich twarzach 
najczęściej pojawiał się uśmiech, a nie rezygnacja czy 
zwątpienie. Kiedy wychodziliśmy na murawę, czas zdawał 
się stawać w miejscu, wszystkie problemy odchodziły na 
dalszy plan, widać było koncentrację i kompletne oddanie 
grze. Z nimi w drużynie czuliśmy się wyraźnie lepiej, czu-
liśmy się lepsi, silniejsi jako drużyna. Ich pasja i nieprze-
ciętne umiejętności dodawały nam skrzydeł, wiedzieliśmy, 
że mając ich po swojej stronie jesteśmy w stanie osiągać 
lepsze wyniki. Byli jak spoiwo, które łączy ze sobą po-
szczególne tryby maszyny, jaką była nasza drużyna. Nada-
wali naszej grze wyjątkowy rytm, grali w sposób, którego 
próżno było szukać w grze Europejczyków. Poznając ich 
lepiej zauważyłem, że właściwie grają tak, jak zachowują 
się w życiu poza boiskiem. Było widać, że radość i opty-
mizm, które towarzyszą im na co dzień, przejawiają się 
w sposobie ich grania. 

Nie sposób nie wspomnieć również o roli muzyki, 
która w ich życiu zajmowała szalenie istotne miejsce. Za 
każdym razem, kiedy tylko odwiedzaliśmy ich z kolegami 
w wynajmowanym przez nich mieszkaniu, już od progu 
dochodziły nas dźwięki brazylijskiej muzyki i zapach je-
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dzenia. Nie przypominam sobie sytuacji, kiedy nie grałaby 
tam muzyka. Co więcej, zarówno przed treningami, jak 
i po nich w naszej szatni włączana była muzyka. Czasem 
prosili, aby nawet podczas treningów z głośników na sta-
dionie mogła płynąć muzyka. I rzeczywiście, patrząc na ich 
grę można było odnieść wrażenie, że poruszają się z taką 
lekkością i swobodą, jakby grali w rytmie jakiejś radosnej 
muzyki. Ich styl i sposób gry był bardzo specyficzny, nie 
do podrobienia. Ich gra opierała się jakby na jakimś ryt-
mie, według którego się poruszali, wydatnie wpływając 
na dynamikę gry. Wielokrotnie po zwycięskich meczach, 
w szatni świętowali zwycięstwo głośnymi okrzykami, śpie-
wem, a nawet tańcem. Nie będę ukrywał, że kiedy po raz 
pierwszy zobaczyłem jak w szatni spontanicznie tańczą 
po meczu w rymie muzyki, na mojej twarzy pojawił się 
ogromy uśmiech. W ten sam sposób reagowali wszyscy, 
którzy byli obecni w szatni. Nie sposób było przejść obok 
tego obojętnie. Ich prawdziwa, szczera aż do bólu radość 
ze zwycięstwa była tak zaraźliwa, że nawet Japończyk, 
którego również mieliśmy w drużynie zaczął klaskać i tań-
czyć razem z nimi. Energia i pozytywne nastawienie, jaką 
wnieśli w nasze życie, pomogło nam stać się o wiele lepszą 
drużyną, zarówno na boisku, jak i poza nim. Ich optymizm 
i wiara w zwycięstwo niejednokrotnie były w stanie od-
wrócić losy meczu na naszą korzyść. 

Wiara ta nie brała się jedynie z przekonania o własnych 
umiejętnościach, ale była oparta na szczerej wierze i mi-
łości do Boga. Przed każdym meczem, dało się zauważyć 
coś wyjątkowego. Wszyscy nasi Brazylijczycy wychodzili 
na boisko trzymając lekko zgięte w łokciach i skierowane 
ku niebu ręce. Idąc w ten sposób, z zamkniętymi oczami, 
odmawiali modlitwę przed każdym meczem. Wielu z nich, 
będąc jeszcze w szatni, pod koszulkę meczową zakłada-
ło koszulkę z wizerunkiem Jezusa, lub dużym napisem 
„100% Jesus”. Każdy z nich nosił na szyi łańcuszek, który 
całował zdejmując go przed wyjściem na mecz. Często po 
nieudanych akcjach żegnali się, wykonując znak krzyża, 
a po strzelonych bramkach wielu z nich wznosiło do nieba 
ręce, jakby chcieli podziękować Bogu. 

Jak każdy Brazylijczyk, nasi przyjaciele z Kraju Kawy 
byli również zagorzałymi kibicami piłki nożnej. Pochodząc 
z różnych części Brazylii, kibicowali swoim ukochanym 
drużynom i mieli swoich piłkarskich idoli, na grze których 
się wzorowali. Wielokrotnie odwiedzając ich w ich miesz-
kaniu, widzieliśmy jak gromadzili się wokół komputera, 
oglądając w Internecie poczynania swoich ukochanych 
drużyn. Ubrani w klubowe barwy, głośno i gorliwie ko-
mentowali poczynania boiskowe swoich ulubieńców. Czę-
sto krzyczeli, wymachiwali rękami, kłócili się czy dogryzali 
sobie oglądając mecze, ale nigdy nie przekładało się to na 
ich prywatne relacje. Byli ze sobą bardzo zżyci i zawsze 
trzymali się razem.

Patrząc z perspektywy czasu na lata spędzone w piłkar-
skich szatniach i na stadionach, jestem wdzięczny losowi, że 
postawił na mojej drodze naszych Brazylijskich przyjaciół. 
Dzięki nim mogłem doświadczyć innego, wtedy dla mnie 
zupełnie nowego sposobu na życie. Mogłem zobaczyć choć 
w niewielkim stopniu, jak wspaniała i bogata emocjonal-
nie jest kultura latynoamerykańska. I choć jedynie przez 
kilka lat dane było mi z nią obcować, to jestem pewien, że 
w pewnym stopniu odcisnęła na mnie ona swoje piętno. 
Wprowadziła w moje życie więcej życzliwości i optymizmu, 
pokazała że mając niewiele, można być naprawdę szczęśli-
wym człowiekiem. Takie doświadczenia bardzo wiele uczą, 
poszerzają horyzonty i dodają ogromnej wartości. Wiele 
wyniosłem z tej lekcji kultury, a doświadczenia wtedy zdo-
byte pomagają mi na co dzień lepiej postrzegać i rozumieć 
rzeczywistość, w której żyjemy. I choć rozjechaliśmy się 
w różne strony świata i nie mam już kontaktu z większo-
ścią z moich brazylijskich „braci”, to jestem pewien, że 
więź jaka między nami powstała, trwać będzie przez całe 
życie. Jestem pewien, że jeśli jeszcze się kiedyś spotkamy, 
z pewnością serdecznie się przywitamy i będziemy wracać 
do wspomnień z czasów wspólnej gry. To właśnie futbol 
pozwolił nam zbudować pewną wyjątkową więź, która bę-
dzie nas łączyć już na zawsze.

Marcin Krawczyk 

Monografia  
nie „bez skazy”

W swojej, wydanej w 2012 roku, książ-
ce Łódzka strefa Polihymnii – z zapisków 
bywalca zwróciłem uwagę na to, że re-
cenzent komentujący konkurs muzyczny 
ocenia zarówno uczestników zmagań, 
jak i trafność werdyktu jurorów. Pisze 
więc w gruncie rzeczy recenzję dwupo-
ziomową, jakby metarecenzję. Czy jako 
dziennikarz nie znalazłem się w sytuacji 
podobnej, biorąc pod lupę naukową po-
zycję autorstwa pracującej w szacownej 
uczelni profesor zwyczajnej, doktor ha-

bilitowanej – książkę wydaną przez ową 
placówkę na podstawie recenzji wydaw-
niczych dwu innych pań z tytułami prof. 
zw. dr hab.? Czy moje krytyczne uwagi 
o tej książce nie odnoszą się więc w tym 
wypadku również do naukowych recen-
zentek? Jeśli tak, to mogę „tłumaczyć 
się” jedynie dziennikarskim priorytetem 
prawdy – oczywiście, tym samym, który 
uznają naukowcy...

W roku 2019 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Cho-
pina opublikował książkę reprezentującej tę uczelnię 
(a wcześniej łódzką Akademię Muzyczną) prof. Krystyny 
Juszyńskiej pt. Miłosz Magin – pianista, kompozytor, peda-
gog. Jest to biograficzna monografia artysty urodzonego 
w 1929 roku w Łodzi a przez większość życia mieszkają-
cego i działającego w Paryżu. 

Na początek przytoczmy, zaczerpnięte z pracy, pod-
stawowe informacje dotyczące tego artysty. Przodkowie 
jego przybyli do Polski w drugiej połowie XIX wieku 
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z Lotaryngii. Ojciec Miłosza był fryzjerem. Chłopiec od 
najmłodszych lat wykazywał nieprzeciętne zdolności mu-
zyczne. W czasie wojny przebywał rok w Niemczech na 
przymusowych robotach – pracował w ślusarni. Po wojnie, 
ze względu na kłopoty finansowe, przerwał naukę w gim-
nazjum i zarabiał graniem na fortepianie w kawiarniach. 
W wieku 19 lat udał się z Łodzi do Warszawy (ponoć 
pieszo) „w poszukiwaniu szczęścia”. Rozpoczął pracę jako 
akompaniator w prywatnej szkole baletowej, w której jed-
ną z uczennic była notabene jego przyszła żona, Idalia. 
W 1949 roku został przyjęty do Średniej Szkoły Muzycz-
nej, do klasy fortepianu Margerity Trombini-Kazuro. Po 
dwóch latach przyjęto go do Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej – od razu na III rok studiów pianistycznych 
(też do klasy Trombini-Kazuro) oraz na I rok kompozycji 
do klasy Jana Maklakiewicza. Po śmierci Maklakiewicza 
kontynuował studia kompozytorskie u Kazimierza Sikor-
skiego i ukończył je z wyróżnieniem w 1957 roku.

Międzynarodowa kariera pianistyczna
Został zakwalifikowany do polskiej ekipy na V Kon-

kurs Chopinowski w roku 1955. Zdobył w tym konkursie 
wyróżnienie. W tym samym roku brał udział w konkursie 
Marguerite Long i Jacquesa Thibaud w Paryżu (otrzymał 
nagrodę specjalną). Później przystąpił znów do paryskiego 
konkursu i zdobył VI nagrodę. Zajął też w międzyczasie 
III miejsce w Konkursie Pianistycznym im. José Vianna 
da Motta w Lizbonie. Stopniowo zaczęła rozwijać się jego 
międzynarodowa kariera pianistyczna. W roku 1957 udało 
mu się wraz z żoną i córką Ludmiłą wyjechać do Pary-
ża. Rodzina dwa lata spędziła w Portugalii, korzystając 
ze wsparcia markizy de Cadaval, po czym powróciła do 
Paryża. Warunki bytowe były trudne. Pod koniec 1963 
roku Magin został ranny w wypadku samochodowym, 
miał poważne obrażenia lewej dłoni i nadgarstka, cze-
kała go długa rekonwalescencja. Zajął się pracą pedago-
giczną, skoncentrował się zarazem na komponowaniu. 
Z inicjatywy Idalii powstał wówczas polski zespół folk-
lorystyczny Krakus, a wkrótce potem specjalizujący się 
w rosyjskiej muzyce ludowej zespół Matrioschka. Magin 
opracowywał repertuar. Po rekonwalescencji rozpoczął 
współpracę z firmami fonograficznymi (nagrał w sumie 
większość utworów Chopina na fortepian solo i Koncert 
e-moll, 11 własnych kompozycji, Koncert C-dur KV 415 
Mozarta). W latach 70. utworzył orkiestrę kameralną, któ-
rą dyrygował, a jako solista koncertował m.in. w Polsce. 
W 1983 roku Maginowie założyli wydawnictwo nutowe, 
dwa lata później Magin zainicjował w Paryżu międzyna-

rodowy konkurs pianistyczny swego imienia adresowany 
do młodzieży muzycznej. W ostatniej dekadzie stulecia 
artysta był jurorem Międzynarodowego Konkursu im. 
Karola Szymanowskiego w Łodzi, prowadził także kur-
sy mistrzowskie w łódzkiej Akademii Muzycznej. Zmarł 
w 1999 roku na Tahiti (podczas kąpieli w oceanie serce 
odmówiło posłuszeństwa).

Anonsowana tu książka, traktowana przez wydawcę 
jako naukowa, ma – ze względu na mnogość sądów war-
tościujących, w nauce niepożądanych – wiele cech publi-
cystycznych (poza walorami językowymi, których nie tak 
łatwo się doszukać). Wypełnia zapewne lukę w polskim 
piśmiennictwie. Za czasów PRL, szczególnie w latach 
60. i 70., nie należało o tym emigracyjnym twórcy pisać, 
przyzwolenie miały co najwyżej wydawnictwa fachowe, 
a i później jego działalność nie stała się szeroko znana. 
Juszyńska korzystała wszelako m.in. z siedmiu napisa-
nych w Polsce, począwszy od roku 1988, prac naukowych 
poświęconych Maginowi (dyplomowych, magisterskich 
i doktorskich). Ponadto – jak informuje we wstępie – trzy-
krotnie, dyskontując przyznane jej granty, wyjeżdżała do 
stolicy Francji na rozmowy z żoną Magina i jedną z dwóch 
córek, Margot, od których uzyskała wiele szczegółowych 
danych biograficznych, także dużo nut i płyt z nagraniami. 

Wydawnictwo stanowi w założeniu, a zarazem w re-
alizacji, całościowe potraktowanie tematu, uwzględnia 
bowiem drogę życiową „łodzianina znad Sekwany”, jego 
dokonania pianistyczne, kompozytorskie, pedagogiczne 
i animatorskie. Tych właśnie kwestii dotyczą główne roz-
działy, które pod względem treści nie są zresztą rozłączne 
– by użyć określenia stanowiącego zasadę poprawnościo-
wą tzw. podziału logicznego. Rozdziały te zostały uzupeł-
nione wspomnieniami współpracowników i znajomych, 
cytatami z recenzji, również stanowiącymi ¼ całego tekstu 
aneksami (wykaz kompozycji Magina, repertuar koncer-
tów, nagrania, listy jurorów, uczestników i laureatów kon-
kursów Maginowskich itd.). Materiał jest zatem obszerny, 
ale nie „bez skazy”.

Nie „bez skazy”
W poszczególnych rozdziałach kilkakrotnie pojawiają 

się niedługie akapity mające historycznie podbudować 
poszczególne wątki, z tym, że nie wszystko da się w nich 
przyjąć bez zastrzeżeń. I to poczynając już od takiego oto 
przesłania politycznego, jakby rodem z propagandy PR-
L-owskiej: Warszawa została wyzwolona (...) warszawiacy 
cieszyli się odzyskaną wolnością. No a cofając się w czasie 
– czy w XIX stuleciu Łódź rozwijała się także za sprawą 
rosyjskich fabrykantów? Fabrykantów były tu dziesiątki, 
ale rosyjski bodaj tylko jeden. Juszyńska w innym miejscu 
wymienia reprezentantów polskiej szkoły pianistycznej. 
Nie zapomina o Arturze Rubinsteinie, twierdząc, że był 
uczniem Paderewskiego. Czyżby? Złożył Paderewskie-
mu w Szwajcarii dwie kurtuazyjne wizyty i miał krytyczny 
stosunek do jego interpretacji (wystarczy zapoznać się 
z pamiętnikami Rubinsteina). Natomiast przedstawiciele 
polskiej szkoły kompozytorskiej nie zostali już wymie-
nieni, choć ich wymienienie w tej sytuacji narzucałoby 
się samo przez się, mało tego, w kontekście wpływów na 
polską szkołę w XX wieku szkoły francuskiej, byłoby uza-
sadnione. A tak w ogóle, czy nie należało raczej skupić się 
na polskich pianistach-kompozytorach, w tym, jak Magin, 
mających łódzkie korzenie lub będących łodzianami z wy-
boru (a to przecież nie tylko wielki Aleksander Tansman, 
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lecz i Zbigniew Szymonowicz, Zygmunt Krauze, Peter 
Koprowski, Adam Manijak). Á propos, gdy wyszczegól-
nieni zostają laureaci V Konkursu Chopinowskiego, to po 
prostu wypadało choć jedno zdanie poświecić Andrzejowi 
Czajkowskiemu, cenionemu potem, podobnie jak Magin, 
pianiście-kompozytorze emigracyjnemu. Czyżby to nazwi-
sko nic autorce nie mówiło?

W niedługim fragmencie tekstu dotyczącym dzieła 
muzycznego (jako takiego) Juszyńska powołuje sie na 
Romana Ingardena. Czy czytała jego rozprawę o utworze 
muzycznym? Śmiem wątpić, bo pomija kluczową część In-
gardenowskiej definicji dzieła (akcentującej w specyficz-
nym sposobie istnienia dzieła wielość możliwości), a gdy 
wspomina o zmianie stylu Chopinowskich interpretacji, 
nie nawiązuje do Ingardenowskiej koncepcji tożsamości 
utworu w czasie historycznym, co w tym wypadku nale-
żałoby uznać za nieodzowne.

Nie można zgodzić się z tezą, że dopiero Magin zade-
monstrował Paryżowi interpretacje Chopina odbiegające 
od stylu salonowego i sentymentalnego. Czyż nie zrobił 
tego wcześniej Rubinstein? W książce są wymienione 
niektóre z ważnych Chopinowskich nagrań różnych mi-
strzów klawiatury, na pewno przydałoby się przy okazji 
analityczne porównanie dyskografii Magina z nagraniami 
działającego wcześniej w Paryżu Rubinsteina, uważanymi 
przecież powszechnie za kanoniczne.

Gdy autorka przechodzi do omówienia nagrań Magi-
nowskich, uznaje za stosowne dodać informacje z historii 
fonografii. Wskazuje na zasługi Thomasa Alvy Edisona, 
pomija wszelako Charlesa Crosa, który ściśle w tym sa-
mym czasie, co Amerykanin, doszedł we Francji do ana-
logicznych rezultatów. I znów, przyjmując logikę autorki, 
czytelnik mógłby za chwilę oczekiwać... historii budownic-
twa fortepianowego i dziejów akordeonu – bo na tym in-
strumencie grał przecież Magin w Krakusie i Matrioschce. 
Ale tu akurat chyba dobrze, że konsekwencji nie ma.

Książka Miłosz Magin – pianista, kompozytor, pedagog 
przynosi sporo wiadomości biograficznych, z tym, że są 
w życiorysie lata nieopisane. A gdy autorka wspomina, że 
były perypetie osobiste, nie wiadomo, o co chodzi. Co zaś 
działo się ze starszą córką Ludmiłą? Nie wiemy. Czytel-
nik poznaje cechy charakterologiczne artysty, jednakże 
prawie nie orientuje się w jego światopoglądzie. Nie jest 
moim zamierzeniem ujmowanie czegokolwiek bohate-
rowi opowieści, czy jednak czytelnik ma podstawy, żeby 
w monografii sprawiającej po trosze wrażenie panegiryku 
odbierać bez jakichkolwiek wątpliwości wszystkie super-
latywy? (W komponowaniu dobierał fenomenalne współ-
brzmienia (...) Szokował wirtuozerią gry – i tym podobne). 
W 1967 roku Decca zaproponowała Maginowi nagranie 
nokturnów Chopina. Rejestracja została dokonana, ale in-
terpretacje nie zyskały aprobaty firmy i płyty nie wydano. 
Pianiście również jego własna gra się nie spodobała, uznał, 
że nie odzyskał jeszcze wystarczającej formy po opera-
cji ręki. Ale Juszyńska stwierdza autorytatywnie (s. 56),  
że wykonania były piękne. Na jakiej podstawie? Interpre-
tacji nie słyszała. I co to ma wspólnego z naukowością? 
Tu sama obniża wiarygodność innych swych opinii i czyni 
dyskusyjną naukowość pracy.

To nie wszystko. Autorka bez zahamowań używa wiel-
kich kwantyfikatorów. Wielokrotnie powtarza, że Magin 
wykonywał i nagrał wszystkie dzieła Chopina. Później 
dopiero okazuje się, że chodziło o utwory na fortepian 
solo (z dodaniem Koncertu e-moll), jeszcze później, że 

w nagraniach uwzględnił tylko dzieła opusowane przez 
samego kompozytora, a w końcu wychodzi na jaw, że też 
nie wszystkie opusowane wziął pod uwagę (pominął cy-
kle wariacyjne op. 2, op. 12, op. 29A, Tarantellę As-dur 
op. 43). Autorka sugeruje (s. 97), że Magin z każdego wy-
konywanego utworu czynił arcydzieło. To tak, jakby kom-
pozycje Chopina bez „wkładu” Magina arcydziełami nie 
były. Z kolei, czy wykonując własne utwory automatycznie 
je na arcydzieła kreował?

Czytamy, że jego gra służyła wyrażaniu wszystkich od-
cieni emocji ludzkich. A z kolei skomponowana przez Ma-
gina muzyka wyraża wszystkie rodzaje emocji. Wszystkie? 
Więc także np. zazdrość, nienawiść, litość, obrzydzenie, 
wstręt? No i jeszcze kuriozum! Dla Juszyńskiej jednym 
z rodzajów emocji, obok radości i smutku jest... ekspresja! 
(s. 123). Nie interesuje też najwyraźniej autorki ważny 
w sumie problem istoty emocji obecnych w muzyce, roz-
ważany z liczącymi się w estetyce konsekwencjami już 
przez Arthura Schopenhauera.

Omówienie twórczości kompozytorskiej
Najlepszą częścią książki jest omówienie – repre-

zentującej styl postromantyczny z rysami indywidualnymi 
i wykorzystującej nierzadko inspiracje polskim folklorem 
– Maginowskiej twórczości, obejmującej pół setki kompo-
zycji, m.in. dwie symfonie, koncerty na różne instrumenty 
(w tym cztery fortepianowe), Stabat Mater, balet Bazyli-
szek, liczne utwory fortepianowe, włącznie z miniatura-
mi dla dzieci. Tu, niewątpliwie, przydała się bibliografia. 
Utwory, na temat których były materiały, choćby książecz-
ki programowe koncertów, omówione są obszerne. Lecz 
inne (II Symfonia, Rapsodia polska, Kwartet smyczkowy) 
zostały pominięte. Tak czy inaczej ta część wydawnictwa 
ma dla zainteresowanych niemały walor praktyczny. Ogól-
nie jednak, w lekturze książki Juszyńskiej często coś prze-
szkadza. Od początku wręcz irytuje powtarzanie, poprzez 
rozdziały i podrozdziały, niektórych informacji (choćby 
o konkursowych nagrodach bohatera książki), również 
kilkakrotne przeczenie autorki samej sobie (Pierwsze 
utwory Magin skomponował w 1948 roku. Ale na poprzed-
niej stronie było, że pierwsze jego utwory powstały w 1946 
roku). Są ewidentne „wpadki” stylistyczno-logiczne (tylko 
Cezary Rychter był jedynym wykształconym muzykiem w ro-
dzinie), niekiedy błędy rzeczowe (np. uznanie za dźwięki 
obce w akordzie septymy i nony, utożsamienie dodeka-
fonii z serializmem, nazwanie Lá ci darem la mano z Don 
Giovanniego arią, zamiast duetem).

Przyznać należy, że książka jest wydana solidnie 
pod względem edytorskim (nie biorąc pod uwagę braku 
indeksu nazwisk), ma dobrze zaprojektowaną, twardą 
okładkę, zawiera wiele ilustracji. Kiepska okazała się tyl-
ko jakość techniczna reprodukcji Chopinowskiego ręko-
pisu Mazurka f-moll (przez Magina zrekonstruowanego). 
Czy w ogóle wypadało pokazywać najeżony skreśleniami 
i poprawkami rękopis Chopina w zestawieniu z „nieska-
zitelnymi”, bo już nie roboczymi, zapisami utworów Ma-
gina? Wśród zdjęć jedno naprawdę robi silne wrażenie. 
To ujęcie artysty na kwadrans przed śmiercią – sfotogra-
fowała go żona. Aż chciałoby się, żeby skomentował to 
zdjęcie Janusz Anderman, autor interesującego zbioru 
szkiców pt. Fotografie! Bo to, co napisała w tym momen-
cie prof. zw. dr. hab. Krystyna Juszyńska z Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina, oddziałać na czytelnika 
nie może. Publikację poparły recenzjami wydawniczymi 
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prof. zw. dr hab. Irena Poniatowska oraz prof. zw. dr 
hab. Anna Wesołowska-Firlej. Ciekawe, czy obie panie 
uważnie tekst przeczytały... 

Omawiana pozycja, dokumentująca działalność ko-
lejnego wybitnego, urodzonego w Łodzi muzyka z gru-
py tych, których kariera rozwijała się za granicą i miała 
międzynarodowy zasięg, na pewno – pomimo zastrzeżeń 
– jest pożyteczna, a dla artystów, pedagogów, studentów 
i melomanów związanych grodem nad Łódką (choć na 
razie jest w tym mieście praktycznie niedostępna, stąd 
też opóźnienie w niniejszym omówieniu) powinna nawet 

stanowić lekturę obowiązkową, tak samo jak pamiętniki 
Rubinsteina, książka Cegiełły o Tansmanie, Gąsiorow-
skiej o Bacewiczównie (tudzież wspomnienia kompozy-
torki), także Manijaka o Kleckim.

Janusz Janyst

Krystyna Juszyńska: Miłosz Magin – pianista, kompozy-
tor, pedagog. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 
Warszawa 2019, s. 375

Zagadnienie specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych rozpatrywane jest w różnych 
aspektach, wynika to z obszernej termi-
nologii tego pojęcia. Często ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi kojarzona 
jest niepełnosprawność ucznia, jednak 
nie należy zapominać o innych źródłach, 
wynikających z indywidualnych predys-
pozycji ucznia, środowiska rodzinnego 
oraz społecznego. W Polsce regulacje 
prawne dotyczące prawa oświatowego 
mają na celu stworzenie uczniom o zróż-
nicowanych potrzebach edukacyjnych 
i możliwościach psychofizycznych sprzy-
jających warunków do efektywnej edu-
kacji z uwzględnieniem zastosowania 
edukacji inkluzyjnej (włączającej).

Specjalne potrzeby edukacyjne (SPE) to pojęcie 
znane w pedagogice i edukacji od 1978 r. za sprawą 
opublikowanego dokumentu Margaret Warnock zaty-
tułowanego Report of the Committee of Enquiry into the 
Education of Handicapped Children and Young People. 
Raport zawierał informacje dotyczące stanu opieki 
oraz poziomu edukacji brytyjskich dzieci, których roz-
wój odbiega od normy. Zaprezentowane wówczas dane 
wykazały, że około 20% badanych uczniów nie zdołało 
sprostać wymaganiom edukacyjnym w szkołach. Ujęto 
w tej grupie uczniów: niepełnosprawnych intelektu-
alnie i fizycznie, o inteligencji niższej niż przeciętna, 
z wadami narządów zmysłu, zaburzeniami mowy. Po 

raz pierwszy do tej grupy zaliczono uczniów ze specy-
ficznymi trudnościami w uczeniu się.

Termin specjalnych potrzeb edukacyjnych został upo-
wszechniony w przestrzeganej również przez Polskę De-
klaracji z Salamanki w sprawie Zasad, Polityki i Praktyki 
w zakresie Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Wskazany 
dokument wraz z Wytycznymi dla Działań został przyję-
ty w 1994 r. podczas Światowej Konferencji UNESCO 
a „jego inspiracją stała się zasada powszechności oraz 
uznanie konieczności działania na rzecz „szkół dla wszyst-
kich”. Uczestnicy konferencji wskazali na silną potrzebę 
zapewnienia kształcenia dzieciom, młodzieży i dorosłym 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach 
zwykłych systemów oświaty. W obu wspomnianych do-
kumentach (Raport Warnock i Deklaracja z Salamanki) 
specjalne potrzeby edukacyjne rozumiane są jako trud-
ności w uczeniu się i odnoszą się do grupy osób, która nie 
może podołać wymaganiom obowiązującego programu 
edukacyjnego”1.

Według profesor Marty Bogdanowicz „specjalne po-
trzeby edukacyjne, odnoszą się do tej grupy uczniów, która 
nie może podołać wymaganiom powszechnie obowiązują-
cego programu edukacyjnego. Mają oni bowiem znacznie 
większe trudności w uczeniu się niż ich rówieśnicy. Są 
w stanie kontynuować naukę, ale potrzebują pomocy pe-
dagogicznej w formie specjalnego programu nauczania 
i wychowania, specjalnych metod, dostosowania ich do 
potrzeb, możliwości i ograniczeń. Powinni być nauczani 
przez specjalistyczną kadrę pedagogiczną w odpowiednich 
warunkach bazowych przy uwzględnieniu odpowiednich 
rozwiązań organizacyjnych”2. 

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

§ 2.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udziela-
na uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawa-
niu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
i czynników środowiskowych wpływających na jego funk-
cjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu 
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowi-
sku społecznym.

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce wynika 
w szczególności:

Zastosowanie metody 
Marii Montessori

 w indywidualizacji pracy 
z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych
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– z niepełnosprawności;
– z niedostosowania społecznego;
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
– ze szczególnych uzdolnień;
– ze specyficznych trudności w uczeniu się;
– z zaburzeń komunikacji językowej;
– z choroby przewlekłej;
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
– z niepowodzeń edukacyjnych;
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją 

bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu 
wolnego i kontaktami środowiskowymi;

– z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
kulturowymi, ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 
związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ww. ustawy Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnospraw-
nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, 
niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ru-
chową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
z autyzmem,w tym z zespołem Aspergera i z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami 
niepełnosprawnymi”,

2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej 
„uczniami niedostosowanymi społecznie”,

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwa-
nych dalej „uczniami zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym”

– wymagających stosowania specjalnej organizacji na-
uki i metod pracy.

Metoda Montessori
Nazwisko Montessori i jej model wychowawczo-pe-

dagogiczny stworzony w zeszłym stuleciu wywołuje wiele 
różnych opinii i skojarzeń. Wyprzedzała swoje czasy. Te 
najbardziej znane to: „ pedagogika Montessori”, „metoda 
Montessori,” „nowe wychowanie XX wieku” „ innowacyj-
na szkoła, przedszkole” oraz jeden z wielu bardzo popu-
larnych cytatów „Pomóż mi zrobić to samemu!”.

Taką prośbę usłyszała Maria Montessori od wycho-
wanka i to zdanie wyznaczyło drogę jej nowatorskich 
działań naukowych oraz pedagogicznych.

Filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne oraz peda-
gogiczne założenia podejścia do edukacji głoszone przez 
Marię Montessori bez wątpienia są aktualne. Włoszka 
korzystając z własnej intuicji, wiedzy i doświadczenia po-
partego wnikliwą obserwacją dzieci doszła do konkluzji, 
że nauka wymaga zaangażowania wielu zmysłów i aktyw-
ności składającej się z pięciu etapów. Doszła do wniosku, 
że wiedzę można przekazać dziecku, jedynie jeśli jest na 
to gotowe i posiada wewnętrzną motywację do jej zdoby-
cia. Celem jej działalności badawczej, a kolejno praktyki 
pedagogicznej, było stworzenie systemu, który wspiera 
proces wychowania oraz uczenia i maksymalnie wykorzy-
stuje naturalne tempo rozwoju dziecka.

Najnowsze badania z zakresu neurobiologii i neurody-
daktyki dowodzą, że aktywność i samodzielność uczniów 
to najwłaściwsza droga do efektywnej nauki.

Montessori uważała, że „ umiejętność koncentracji 
jest życiowo niezbędna dla rozwoju człowieka i stanowi 
punkt wyjścia procesów uczenia się i kształcenia. Dzięki 
niej dziecko potrafi pracować poważnie i w sposób zdy-
scyplinowany, przeżywając jednocześnie radość i czerpiąc 
satysfakcję z efektów własnych działań. Montessori pod-
kreślała, że zjawisko polaryzacji uwagi występuje tylko 
wtedy, gdy w procesie wychowania uwzględniane są po-
trzeby rozwojowe dziecka, gdy wykorzystywane są okre-
sy szczególnej wrażliwości oraz gdy dziecko znajduje się 
i może działać w pedagogicznie przygotowanym otoczeniu 
i ma obok mądrego wychowawcę. Montessori projekto-
wała materiały i opisywała sytuacje dydaktyczne, które 
ułatwiały dziecku koncentrację i uczenie się. Podkreślała 
m.in., że koncentrację ułatwiają:

– jasne i wyraźne stawianie zadań;
– zawarta w materiałach dydaktycznych kontrola błę-

dów, która wyłącza potrzebę oceny ze strony dorosłych;
– rozczłonkowanie działań na proste czynniki;
– zaangażowanie fizyczno-motoryczne dziecka;
– izolacja zmysłów i trudności zawartych w zadaniach;
– swoboda i wolność w działaniu;
– możliwość powtarzania przez dziecko czynności 

w różnych wariantach;
– wyraźnie ograniczone pole działania dziecka np. po-

przez własny stolik, dywanik, na którym umieszcza tylko 
niezbędne do pracy materiały”3.

Włoska autorka opracowała oryginalną koncepcję 
środowiska 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. Montessori wiele 
uwagi poświęciła na opracowaniu wskazówek, jak powinny 
wyglądać pomoce rozwojowe. Warto poznać najważniej-
sze zasady budowy materiału rozwojowego i pracy z nim, 
by można go było dostosować i wykorzystać w  kontekście 
wykonania własnych pomocy przez nauczyciela zgodnie 
z  metodą stworzoną przez Marię Montessori i propa-
gowanie jej idei. Oryginalne pomoce montessoriańskie 
i szereg materiału na nich wzorowanych dostępnych jest 
w wielu sklepach internetowych np. topic.com.pl, sklep.
educarium.pl, sklep.pcm.edu.pl. 

W nomenklaturze funkcjonuje termin „pomoc roz-
wojowa” ponieważ ma ona służyć dziecku, a nie nauczy-
cielowi. 

Odpowiednio zorganizowane środowisko wyzwala 
w jednostce motywację oraz wewnętrzną potrzebę uczenia 
się. Wszystkie przedmioty powinny mieć swoje niezmien-
ne miejsce, aby dziecko posiadało orientację gdzie i czego 
może szukać i odkładać na wyznaczone miejsce. Centralne 
pomieszczenie powinno stanowić teren aktywności inte-
lektualnej. Materiały dydaktyczne charakteryzuje: zasada 
izolacji, estetyki, ograniczenia, stopniowania trudności 
oraz kontrola błędu, która umożliwia dziecku uniezależ-
nienie się od dorosłego. Materiał rozwojowy przygotowy-
wany jest w jednym egzemplarzu. Dziecko rozwiązujące 
samodzielnie zadanie, nie ma możliwości naśladowania 
kolegi pracującego obok. Decydowanie przez dziecko 
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o wyborze zadania oraz materiału dydaktycznego zgodnie 
z własnymi możliwościami oraz zainteresowaniami, zasa-
da kontynuacji i stopniowania trudności od łatwiejszego 
do trudniejszego oraz możliwość powrotu do zadania, 
które sprawia trudność i praca przy stoliku lub dywaniku 
sprzyja rozwijaniu samodzielności. 

Możliwość kontroli błędu
Pomoce rozwojowe dają możliwość kontroli błędu, 

dziecko wzrokiem, słuchem, dotykiem może wychwycić 
popełniony błąd. Popularną formą tej zasady są karty kon-
trolne czyli dodatkowe modelowe karty z odpowiedziami 
lub rozwiązanymi zadaniami. Samodzielne wykrycie błędu 
służy uniezależnieniu się od osoby dorosłej, ale też ma wa-
lory kształtujące osobowość przejawiające się w zdobywa-
niu wiary we własne możliwości, rozwijaniu motywacji do 
działania oraz prawo do popełniania błędów. Istotna jest 
zasada wolności i swobody działania dziecka, które „może 
ujawnić swoje właściwości, zainteresowania, uzdolnienia, 
kreatywność, poznać samego siebie, rozwinąć własną au-
tonomię. Zasada ta odnosi się zarówno do wyboru przez 
dziecko przedmiotu aktywności, czasu, miejsca, tempa 
i formy pracy (indywidualna lub wspólna z kolegami), jak 
i sposobu jej wykonania.

Nauczyciel nie uczy, ale podąża za dzieckiem, współ-
działa i wspiera w działaniu, włącza w aktywność wycho-
wanka, jego projekty, problemy na zasadzie partnera, 
życzliwego obserwatora a nie nadzorcy i kierownika. 
Udziela pomocy tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście ko-
nieczne i zgodne z dewizą „pomóż mi, a zrobię to sam.” 
Daje odczuć swoją obecność tylko tym dzieciom, które 
jej szukają, usuwa się natomiast w cień w przypadku tych, 
którzy radzą sobie sami.”4

W pedagogice Montessori istotne jest również rozwi-
janie u dziecka umiejętności i więzi społecznych. Dziec-
ko, rodzeństwo, rodzice, sąsiedzi, rówieśnicy to cząstki 
struktury, które mają wpływ na siebie i tworzą większą 
strukturę społeczną. To uczestnicy procesu „ uczenia się, 
kształcenia i rozwoju jednostek oraz społeczeństwa.

Trudne żyie codzienne
Ważną rolę w przygotowaniu dziecka do udziału w ży-

ciu społecznym, na każdym etapie edukacji i rozwoju (nie 
tylko w wieku przedszkolnym) odgrywają w systemie Mon-
tessori materiały i zajęcia z obszaru życia codziennego. 
Program wychowania realizowany w ramach tego obszaru 
wypełniony jest prostymi i bardziej złożonymi ćwiczenia-
mi, które mają kompleksowe cele. Zajęcia te i ćwiczenia 
służą z jednej strony koordynacji ruchów dziecka, uspraw-
nieniu jego motoryki, z drugiej zaś opanowaniu konkret-
nych umiejętności, które dzieci będą mogły wykorzystać 
w życiu codziennym. Wśród tych zajęć i ćwiczeń można 
wyróżnić pewne grupy, takie jak:

– ćwiczenia związane z troską o siebie,
– troską o otoczenie,
– troską o wspólnotę,
– ćwiczenia ciszy,
– chodzenie po linii.”5

 Zastosowanie metody Marii Montessori lub wyko-
rzystanie elementów metody podczas zajęć umożliwia 
uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych odnie-
sienie sukcesu w przyswajaniu umiejętności, z którymi ma 
problemy. Kształci indywidualność ucznia i rozwija jego 
zdolności. Powoduje, iż dziecko samo dochodzi poprzez 

zainteresowanie materiałem do opanowania umiejętności 
szkolnych. Informacje z prowadzonej systematycznie ob-
serwacji nauczyciel wykorzystuje do dostosowania procesu 
kształcenia do indywidualnych różnic psychofizycznych 
w rozwoju poszczególnych uczniów: aktualnych umie-
jętności, preferencji, stymulacji do gotowości uczenia, 
wprowadzania nowych zadań, formowaniu prawidłowego 
charakteru, zdobywaniu oraz współdziałania.

Maria Montessori do nauczycieli:
„Nie mów nic, jak to zrobić; pokaż im to bez słów. Jeśli 

zaczniesz mówić, będą obserwować ruch twoich warg. Jeśli 
im pokażesz, będą chciały same to zrobić.”6

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

1 A. Figiel, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle 
zmieniających się przepisów... EDUKACJA HUMANISTYCZNA nr 1 
(40) 2019, Szczecin 2019, s. 38-39.
2 M. Bogdanowicz, Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – 
nowa definicja i miejsce w klasyfikacjach międzynarodowych. Problemy 
praktyki, w „Psychologia Wychowawcza” 1996, nr 1, str. 13.
3 S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osią-
gnięcia dzieci, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 20.
4 S. Guz, Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osią-
gnięcia dzieci, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 27-28.
5 Tamże s. 30.
6 J. Canfield, M.V. Nansen, Balsam dla duszy nauczyciela, Dom Wy-
dawniczy REBIS, Poznań 2012, s. 104.
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Mam na imię Zuzanna i chodzę do szóstej klasy Szkoły 
Podsawowej im. Janusza Korczaka w Popowie. Przedsta-
wiam Państwu moje opowiadanie, które napisałam jesienią 
2020 roku. Zostało ono zgłoszone na konkurs literacki „Jak 
zdobyć Nagrodę Nobla?”. Jestem z niego bardzo dumna. 
Moja opowieść cały czas się rozrasta i mam nadzieję, że 
kiedyś powstanie z niej prawdziwa powieść.

Podczas spotkania z pisarką – panią Dorotą Combrzyń-
ską-Nogalą dowiedziałam się, że pisze ona dzięki swojej 
polonistce, która nie przestawała jej inspirować i stawiała 
przed nią wymagające kreatywności zadania. Ja także wie-
le zawdzięczam mojej nauczycielce. To ona zawsze służy 
mi radą, cierpliwie tłumaczy zawiłości składni i ortografii, 
a przede wszystkim okazuje mi swoje wsparcie. 

Pani Marleno, dziękuję z całego serca. 

Zuzia Wróbel

Dawno, dawno temu żyło plemię nocnych ludzi, którzy 
cały czas wędrowali, szukając swojego miejsca na Ziemi, 
bo wszędzie było światło, które ich uśmiercało. Musieli 
opuścić swój kraj, bo ten, któremu ufali, wypędził ich. 
Byli zmuszeni do znalezienia nowego domu. Tracili już 
nadzieję, że uda im się osiągnąć cel. Przemieszczali się 
tylko nocą. 

Pewnego razu najmłodszy z całego plemienia, Niky, 
zauważył światło. Oślepiło go, mimo to mógł dostrzec 
i rozpoznać postaci w oddali. Powiedział o tym towarzy-
szom, ale oni chcieli jak najszybciej odejść, by szukać dalej 
domu. Jednak Niky postanowił, że pójdzie i sprawdzi, kim 
są te osoby. Gdy się do nich zbliżył, rozpoznał, że należą 
oni do ludu jasności. Niky podszedł bliżej, nie bał się, bo 
jako jeden z rodu nocy był niezwykle szybki i cichy. Po 
kilku minutach obserwacji zorientował się, że przetrzy-
mują więźniów, którymi byli nocni ludzie. Wszyscy byli 
bardzo smutni, na ich twarzach malowało się ogromne 
przygnębienie. Ludzie jasności rozmawiali o tym, kiedy 
wzejdzie słońce. Zawsze na to czekali i bali się zmroku. 
Niky musiał wymyślić, jak uratować więźniów. Wreszcie 
wpadł na pomysł. Postanowił użyć magicznego syropu, 
by stać się niewidzialnym. Czekał cierpliwie, aż ludzie 
jasności zasną. Gdy pogrążyli się w głębokim śnie, zbliżył 
się bezszelestnie do więźniów i rozciął sznur, którym byli 
związani. Oswobodzeni nocni ludzie oddalili się po cichu 
od wrogów, ale nie wiedzieli, kto im pomógł. Wybawca nie 
mógł się pokazać, ponieważ syrop mógł przestać działać, 
jeśli ktoś zawoła imię chłopca. 

Chodził za swoim ludem i mówił, gdzie mają iść. 
W końcu spotkali przywódcę nocnych ludzi, czyli ojca 
Niky’ego – Sarana, który poprowadził ich do kompa-
nii. Dotarli do nocnego miasta. Były tam ogromne wie-
że, idealne dla nich, bo uwielbiali oglądać niebo. Drogi 

były wysypane drobnymi bryłami kryształowego żwiru. 
Gwiazdy miały kolor różowy, a księżyc – pomarańczowy, 
co bardzo zadziwiło bohaterów. W tej krainie poczuli się 
jak w domu. Zatrzymali się tam i rozbili obóz, bo już 
zaczynało świtać. Jedyne, czego brakowało Saranowi, to 
zaginiony synek. 

– Ach! Niky, gdzie jesteś? – pytał.
– Tutaj! – odpowiedział i w tym momencie stał się 

widoczny.
Uradowany ojciec przytulił chłopca. Wiedział już, że 

wszystko będzie dobrze. 
Następnej nocy poszli do króla krainy i poprosili 

o przyjęcie do miasta. Król miał fioletową skórę, rzadkie 
białe włosy i niebieskie oczy. 

– Czego tu szukacie? – zapytał podejrzliwie. 
– Wasza wysokość! – zaczął Niky – Chcemy prosić 

o gościnę. 
Król zmarszczył brwi. Nie wiedział, co zrobić. Nie mógł 

przegonić tych zmarzniętych nocnych ludzi, ale też nie 
chciał wywołać skandalu w królestwie. 

– Nie mamy miejsc w gospodach, ale możecie zatrzy-
mać się u mnie w zamku – odpowiedział. 

– Nas jest dużo. Podróżujemy z całym naszym ludem... 
– zabrał głos Saran. 

– Zmieścicie się. 
Zadowoleni weszli do zamczyska. Było naprawdę wiel-

kie i przepiękne. Miało dużą bibliotekę, malowane wrota 
i obrazy na ścianach, które najbardziej przykuły uwagę 
Niky’ego. Na każdym z nich królowie mieli inny kolor 
skóry. Jeden był szary, drugi różowy, jeszcze inny – nie-
bieski! „To miejsce jest zwariowane. Może jeszcze potra-
fią czytać mi w myślach?”– zastanawiał się Niky. „O tak, 
chłopcze. Każdy w tej krainie to umie. Jeśli chcesz, mogę 
cię nauczyć”– odpowiedział mu telepatycznie król. Niky 
wzdrygnął się i szybko dołączył do przyjaciół. Doszli do 
pokoju. Było w nim chyba trzydzieści łóżek. 

– To wasza sypialnia – zaczął król. – Jeśli zabraknie 
mebli, służba przyniesie. 

– Dziękujemy – powiedział Saran. 
– Bardzo proszę. Muszę was o coś poprosić. Nie wy-

chylajcie się przez okno i nie wychodźcie na ulicę. 
– Dlaczego? – zapytał Niky. 
– Nie wiem jak zareagują poddani. Może to być dla 

nich trudne – rzekł król. – Gdy im powiem, wyjdziecie. 
Nasi wędrowcy rozpakowali się i opadli na łóżka. Po 

raz pierwszy od kilku miesięcy mogli spać pod mięciut-
ką kołdrą. Czekali, aż w końcu król rzekł do poddanych 
z wysokiego balkonu:

– Uwaga! Proszę o skupienie! Dziś dołączyli do nas 
kolejni nocni ludzie! Proszę o środki na budowę domu 
dla nich. 

– Kim oni są? I dlaczego chcą naszych pieniędzy? Dla-
czego przyszli do nas? – pytali rozwścieczeni mieszkańcy. 

By uspokoić rodzący się bunt, ojciec Niky’ego wychylił 
się z okna i przemówił:

– Nazywam się Saran Konkom, a to mój syn Niky. 
Jesteśmy z wyspy Taman. Mój brat nas wygnał, zagarnął 
dla siebie cały archipelag i wpuścił do niej lud jasności. 

Czas na debiut

Nowy dom
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Przybyliśmy tu, by się schronić. Proszę, pomóżcie nam! 
Proszę! Chodzi tylko o mój lud. Kiedy będziemy mieć 
pewność, że są bezpieczni, ja i mój syn odejdziemy. 

Tłum zaczął rozmawiać. Słychać było głośny gwar. 
Nareszcie ktoś krzyknął:

– Dobrze! Nie odwrócimy się od was! Pomożemy!
Wszyscy rozeszli się do domów, bo już świtało. Niky 

zasypiał z uśmiechem na twarzy.
Następnej nocy już zaczęto budowę domu emigran-

tów. „Och, jak dobrze, że mieszkańcy się zgodzili!”– my-
ślał Niky, chodząc po zamku. 

– Chłopcze! – ktoś zawołał z tyłu. Każdy znał ten głos. 
– Dzień dobry, wasza wysokość!– odwrócił się Niky. 
– Witaj – odpowiedział.– Czy chcesz się nauczyć czytać 

w myślach?
– Oczywiście.
Pierwsza lekcja była jeszcze tej nocy. Niky po raz 

pierwszy usłyszał cudze myśli. Król był zadowolony 
z ucznia. Gdy nadszedł czas, położyli się spać. 

Przez kolejne noce prace nad budową domu trwały, 
a Niky uczył się czytania w myślach. Coraz więcej umiał 
i przywiązał się do króla. Po skończonej budowie boha-
terowie musieli opuścić pałac. 

– Królu, to dla mnie zaszczyt być twoim gościem – 
rzekł Niky. 

– Twoja wizyta także sprawiła mi wiele przyjemności 
– powiedział król. – Pamiętaj czego cię nauczyłem. Mój 
pałac jest dla ciebie zawsze otwarty. 

– Dziękuję, królu. 
Niky przytulił władcę i odszedł wraz z rodziną. Nowy 

dom okazał się cudownym i wielkim budynkiem o kolo-
rowych ścianach i dużych oknach – idealnym dla nocnych 
ludzi. 

Gdyby nie Niky i Saran, jego rodacy nic by nie uzyskali. 
Nauczyli się, że więcej osiągną dyplomacją, niż mieczem. 
Od tamtej pory imię Niky oznaczało „wybawiciel”.

Zuzia Wróbel

MAGIA POEZJI

Wspomnienia krętych dróg zmęczonych
W mgłę delikatną zaplątanych,
Serc szczerych, słów ze snu zbudzonych
I łez jak rosy krągły diament…

Marzenia senne gwiazd powodzi
Na smutnym niebie przyczajone,
Oddechem szczerym Twych narodzin
W głębinach duszy utajone.

Orkany wzlotów i upadków
Na jasnym niebie zapisanych,
W krainie nocy hojnych datków
Przez los przewrotny wyśmiewanych.

Wiruje barwny świat iluzji,
Stoicki wytwór wyobraźni,
Jak posąg zimny zew konkluzji,
Radości wiecznej, snów przyjaźni.

Odnaleźć trudno swoje miejsce
W ogromnym wirze świata cudu.
Próbuję słowem odkryć szczęście,
Patosem zwieńczyć wiarę ludu.

Nie będę cieniem, grajkiem nocy,
Co nad przepaścią bezustannie,
Jak heros wznoszą się prorocy,
A głos ich w ciszy grzęźnie na dnie;

Lecz wzniosę się na skrzydłach ptaka,
A Matkę Ziemię wzrok ogarnie.
Niech dusza moja będzie taka:
Nie straszny lęk jej, wirtualnie

Wciąż będzie dumna brodzić w chmurach,
Promieniem słońca się ogrzewać,
Tylko poproszę, by natura
Motylem żądzy chciała śpiewać;

A nuty srebrne wiatr unosił,
Płynęły w dal na maszcie świata
I na wiek wieków chwałę głosił,
By pękła bólu ciężka krata.

Wolności sumień wielka siła
Rozwiąże pęta dziwnych zdarzeń,
Mej tajemnicy nie zabiła,
Tylko drabinę stworzy marzeń,

Po której sprytnie, krok po kroku,
Przesunę szalę życia mego,
A dziadek czas wciąż patrzy z boku,
Liczy sekundy czaru tego,

Co w zatwardziałej tkwi skorupie
Lawa jak ogień, żar gorący;
Kto dziś skorupę tę rozłupie
Będzie jak świecy płomień drżący,

Nie zgaśnie, lecz wystrzeli w górę,
Pod spadochronem się przyczepi,
Odważnie stanie za mną murem.
Przeminą ludzie, długie wieki,

Zanim ktoś zgłębi i doceni
Mojego dzieła karty marne,
Wielkiego słońca trzos promieni
Wyzłoci rzędy liter czarne.

Magia poezji
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UCZĘ SIĘ POKORY

Uczę się pokory,
Którą codziennie serwuje mi życie.
W ramionach strachu
Kołysze się ciemność;
Swoimi długimi mackami
Osłania świat.
Biała droga
Wije się wstęgą
Przez pola egoizmu
I ginie w ciemności.
Na chmurce cukrowej miłości
Tańczy wesoło Anioł nadziei.
Słowa gubią znaczenie.
Ktoś mówi: ,,Milczenie jest złotem”.
Podnoszę rękawicę,
Którą rzuca pod nogi kolejny dzień.
Za horyzontem marzeń
Dostrzegam światło.
To znak,
Że muszę iść naprzód;
W kosmosie radości
Odnaleźć chwilę,
Dla której warto żyć.

POEZJA

Znalazłam ją w zieleni łąk,
Zapachu traw i kwiatów,
Świeżych kropelkach rannych ros,
Czerwieni polnych maków;

W bursztynie dni, radości chwil,
Gdzie czas zatrzymać trzeba,
Obłoku snów i nocnej mgle
Rozgwieżdżonego nieba.

Znalazłam ją w alei róż,
Altanie wybaczania.
Na serca dnie ktoś zasiał cierń
Litości, czy kochania?

W błękicie dróg, szarości łez
Przytulę się do Ciebie.
Moja Poezjo dziwnych nut,
Magicznym jesteś chlebem.

DOM

Dom to:
Ogród,
W którym stary ogrodnik
Pielęgnuje białe nasturcje;
Przystanek do nieba
I chwila wytchnienia,
Kiedy życie swoim ciężarem
Przygniata do ziemi;
Kołyska wspomnień
Z lat dziecinnych
I zapach pieczonego chleba;
Wiara w marzenia,

Że nie zginą w paszczy przeszłości;
Ciepło Matki
Emanujące wokół
I rozgrzewające
Kamienne serca naszej wyobraźni;
Wizja szczęścia,
Która rośnie każdego dnia,
Wydając owoce
Dążenia za doskonałością;
Drogowskaz
Rozświetlający szare dni
I dający otuchę
Zabłąkanym duszom;
Emblemat
Pojednania i miłości;
Symbol wiary
W promyczek nadziei.

DUSZA POETY

Dusza poety
Jest jak: leniwy obłok wędrujący po niebie
Pełnym zachwytu;
Promień słońca, który napełnia serce miłością
I pozwala mu bić miarowym rytmem
Straconych nadziei;
Tajemniczy cień drzewa dający schronienie
Przed skwarem letniego dnia;
Kropla deszczu na pustyni
Zagubionych marzeń.
Dusza poety
Unosi się na skrzydłach wolności
Nad szczytami wyobraźni,
Rozpruwa nieznaną przestrzeń
Błogim milczeniem.
Czasami nurkuje w oceanie przeszłości,
Zabierając najpiękniejsze fragmenty
Historii życia
I nucąc melodię zapomnienia.
Dusza poety
Nieśmiało zagląda w oczy przeznaczeniu,
Okrętem wspomnień unosi się beztrosko
Na fali przyszłości,
Odważnie podnosząc głowę i mówiąc:
,,Jestem szczęśliwa”.

Jestem nauczycielką w Zespole Szkół Specjalnych 
w Warcie. Bardzo lubię pracę z dziećmi, staram się nie 
tylko przekazywać wiedzę, ale również uczyć: szacunku 
do drugiego człowieka, miłości i dawania ,,cząstki siebie”. 
W życiu kieruję się zasadą: ,,Żyj tak, abyś pomagał innym, 
gdyż tylko dobro niesione drugiemu człowiekowi nadaje ży-
ciu prawdziwy sens.”

Poezją interesuję się od najmłodszych lat, w 12 roku 
życia zaczęłam tworzyć wiersze. Wydałam 3 tomiki poetyc-
kie pt. ,,Zaduma nad światem”, ,,Moja harfa”, ,,W krainie 
marzeń”. W wymienionych zbiorach wierszy znajdują się 
zarówno liryki, jak i piosenki. 

Anna Poraszka
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BIBLIOTERAPIA  
ZDALNIE

na przykładzie Szkoły 
Podstawowej Specjalnej nr 99  

im. Małego Powstańca  
w Warszawie

Zdalne nauczanie to stosunkowo nowa forma eduka-
cji, która jest realizowana ze względu na wprowadzenie 
kształcenia na odległość w okresie czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania szkół ze względu na pandemię ko-
ronawirusa. Takie rozwiązanie ma swoje zalety i wady. 
Krytycy skupiają się na wróżeniu negatywnych skutków 
w rozwoju sfery społecznej u dzieci, szczególnie z klas 
młodszych. Trudno się z nimi nie zgodzić, jednak nie spo-
sób pominąć postępu cyfrowego, wzrostu naszych kom-
petencji w zakresie obsługi narzędzi TIK. Sprawnie po-
sługujemy się komunikatorami MS Teams, ClickMeeting 
i Zoom, co sprawia, że wspólne działania w jednym czasie 
są możliwe. Po roku zdalnego nauczania, bez problemu 
poruszamy się w gąszczu cyfrowych pomocy edukacyj-
nych i robimy to efektywnie. Pandemia wkrótce ustąpi, 
a dobrze by było, gdyby współczesna technologia i to, co 
wypracowaliśmy – z nami pozostało. 

Nie od dziś wiadomo, że udana lekcja oparta jest 
przede wszystkim na relacji, emocji i interakcji. Uczniom 
w domach doskwiera samotność. Często rozmowy są za-
stępowane grami lub oglądaniem filmików w internecie, 
by rodzic mógł w tym czasie realizować swoją pracę zdal-
ną. W takiej sytuacji na ratunek przychodzą książki, któ-
rych terapeutycznej roli nie sposób nie docenić. 

Literatura dziecięca obfituje bowiem w ogrom wzor-
ców, przenosi w magiczne światy i nasuwa wiele różnych 
rozwiązań dziecięcych problemów. Biblioterapię, czyli 
wykorzystanie wyselekcjonowanych materiałów jako 
pomocy terapeutycznej1, można zastosować na każdym 
etapie edukacyjnym i w każdym typie szkół. Bibliotera-
peuta nie stawia diagnozy, nie bada, ale dobiera litera-
turę w taki sposób, by czytelnik sam znalazł rozwiązanie. 
Henryk Sienkiewicz pisał, że „książka urabia duszę”, czyli 
wzbogaca, uczy i pomaga zrozumieć siebie. 

Przykładem pracy z książką, której moc pobudza, leczy 
i zachwyca jest działalność prowadzona w Szkole Podsta-
wowej Specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca w War-
szawie. W ramach zajeć świetlicowych i bibliotecznych 

realizowane są takie projekty jak: „Poczytajki”, spotka-
nia z autorami książek, teatrzyk Kamishibai, I Między-
narodowa Edycja „Przerwa na czytanie – bicie rekordu 
w czytaniu na przerwie” czy V Ogólnopolskie Czytanie 
„Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. Jednak najbardziej 
zapadł nam w pamięć projekt czytelniczy, który dotyczył 
bajek terapeutycznych. Zostały zebrane w prześlicznej 
publikacji „Opowieści pysznej treści czyli smaczne bajki 
na trudne chwile”, a wcześniej ukazywały się na stronie 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 99 w Warszawie w od-
cinkach, które zostały określone wdzięcznym i smacznym 
tytułem „Bajki wypiekajki”. Inicjatorem przedsięwzięcia 
były dwie nauczycielki Grażyna Sobieska-Szostakiewicz 
oraz Anna Sadowska z Młodzieżowego Ośrodka Wy-
chowawczego nr 2 w Warszawie, które zmobilizowały 
dziewczyny z ośrodka przy Strażackiej do napisania opo-
wieści o miłości, przyjaźni i dobru. Wykładowca akade-
micki, literaturoznawca i specjalistka w zakresie literatury 
dziecięcej Danuta Świerczyńska-Jelonek doceniła wysiłek 
dziewczyn i uznała, że jak żadne inne przekonują „o zwy-
cięstwie dobrej mocy życia”. Trudno się z tym nie zgodzić. 
W opisanych historiach mamy ogrom przykładów, które 
potwierdzają tezę, że miłość zwycięża zło. W bajce „Ka-
kaowy Orzech” widzimy drogę do samopoznania, okra-
szoną pysznym ciastem, które pomaga pokonać nieśmia-
łość. W „Kucharzu Tweety” podziwiamy niedoścignione 
mistrzostwo w gotowaniu zupy, którą dzielny ptaszek za-
czarował recenzentów i stał się najlepszym kucharzem na 
świecie. Mamy tu plejadę bajkowych bohaterów: wróżek, 
księżniczek, królów i królowych, a obok nich zwykłych 
chłopców oraz dziewcząt, którzy szukają bliskości, serca, 
szacunku i mają swoje marzenia. 

Bajki były na tyle inspirujące, że uczniowie ze szkoły 
specjalnej odważyli się wymyślić na ich podstawie swoje 
historie. Podczas zdalnych lekcji języka polskiego po-
wstały cudowne historie, a także komiks, który wciąż nas 
zachwyca pomysłowością jego autorek – Gabrysi i jej ro-
dziny. Akcja komiksowej opowieści oscyluje wokół kuchni 
i gotowania. Jednakże nie treść jest tu najważniejsza, tylko 
sam proces tworzenia i wczucie się w rolę autora, który 
tworzy coś, co pozostanie i będzie czytane przez innych. 
Tworzenie ma zatem wartość dydaktyczną – dziecko pra-
cuje na materiale literowym, wymyśla postaci, poszerza 
swoją wiedzę o otaczającym je świecie oraz wartość te-
rapeutyczną – uczy współpracy, wzajemnej komunikacji 
i wyrażania swoich emocji. 

Treść komiksu nawiązuje do znanych dziecku osób 
oraz sytuacji, a przez to opowiadana historia staje się bliż-
sza i bardziej zrozumiała. Opowieść ma czytelny i zrozu-
miały morał, w którym dobro triumfuje, a najważniejsze 
okazuje się działanie, że warto okazywać ludziom wdzięcz-
ność i sympatię, choćby dając im słodką babeczkę. Jest to 
niewątpliwie tekst nacechowany terapeutycznie. Zgodnie 
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z zasadą Wojciecha Eichelbergera, charakteryzuje się: 
nośnością, czytelnością, metaforyczną pojemnością, pro-
stotą i zwięzłością, umożliwiając w ten sposób wielorakie 
interpretacje2.

Niepełnosprawność intelektualna ucznia zmusza nie-
jako nauczyciela do poszukiwań nowych narzędzi, dzię-
ki którym będzie mógł rozbudzać ciekawość u swojego 
ucznia, a poprzez to pobudzać do wysiłku. W czasie na-
uki zdalnej jest to trudniejsze, ponieważ nauka w szkole 
specjalnej opiera się przede wszystkim na bezpośredniej 
relacji z uczniem. Czytanie dzieciom książek może od-
bywać się za pomocą wspomnianych już internetowych 
komunikatorów lub nagrania (audiobooka). W wirtualnej 
bibliotece doskonale się sprawdza darmowy program Sto-
ry Jumper (dostępny na stronie www.soryjumper.com), 
dzięki niemu jest możliwe tworzenie e-książeczek. Dzieci, 
przy jednoczesnym śledzeniu tekstu lub obrazków, słucha-
ją nagranego głosu, ponieważ istnieje możliwość dodania 
materiału audio do stworzonych przez siebie obrazków. 
Ilustracje to komiksy z gotowymi postaciami i chmurkami, 
w których umieszczamy tekst. Istnieje możliwość dodania 
prac ucznia i stworzenia w programie galerii uczniowskiej 
twórczości wraz z omówieniem. 

Przykładem książki dźwiękowej jest „Jeżycjada przy 
Bartniczej”: http://www.sps99.waw.pl/gallery/oferta_
szkoly/Biblioteka/Wydarzenia/3.2021-V-Ogolnopolskie
-Czytanie-Jezycjady-M.Musierowicz/145 

Do działania zainspirowała nas akcja czytelnicza or-
ganizowana przez wydawnictwo Akapit Press – V Ogól-
nopolskie Czytanie „Jeżycjady” Małgorzaty Musierowicz. 
Autorka zajmuje specjalne miejsce w literaturze wspie-
rającej młodzież, bo wyjaśnia czyhające na nią pułapki 
życiowe i prawidłowości. Robi to w sposób przepełniony 
ciepłem, humorem i szacunkiem dla swojego czytelnika.

Prace nad projektem trwały kilka tygodni, a efekt 
przerósł nasze oczekiwania. Mimo, że było to trudne 
zadanie, ponieważ z powodu pandemii nauczanie prze-
biegało w systemie hybrydowym, a później już tylko zdal-
nym – uczniowie zapoznali się z treścią książek lub ich 
fragmentami oraz rzetelnie przygotowali się do nagra-
nia. Narzędzie pozwoliło uczniom na nagranie własnego 
głosu, a następnie – odsłuchanie go i ocenienie efektu 
własnej pracy. 

E-książeczki są wykorzystywane do pracy na języku 
polskim. Informacje podane w atrakcyjnej formie, stają 
się dla dzieci przystępne, a co za tym idzie łatwiejsze do 
przyswojenia.

Doskonale się sprawdzają na zajęciach z wychowawcą, 
szczególnie podczas lekcji online. 

Odziaływanie terapeutyczne książki jest tylko wtedy 
możliwe, gdy daje dziecku możliwość jej przeżycia. Myślę, 
że działania nauczycieli, które są podejmowane w szkole 
specjalnej pokazują, że praca terapeutyczna z książką jest 
potrzebna i ma sens. 

Klara Wróbel 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 
im. Małego Powstańca w Warszawie

1 M. Cyrklaff, Biblioterapia jako forma pracy rozwojowo-profilaktycz-
nej. Charakterystyka i zastosowanie metody, w: Zarządzanie Biblioteką,  
nr 1/2014, s. 135.
2 W. Eichelberger, Alchemia „Alchemika”, Wydawnictwo Drzewo Ba-
bel, Warszawa 2017, s. 42.
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zycjady-M.Musierowicz/145.
Opowieści pysznej treści, czyli smaczne bajki na trudne chwile. Bajki 
terapeutyczne tworzone przez wychowanki Młodzieżowego Ośrod-
ka Socjoterapii nr 2 w Warszawie, dostępne na stronie internetowej: 
http://www.sps99.waw.pl/gallery/Swietlica/Wydarzenia/06.2020-Baj-
ki-wypiekajki/51.
Pomocne babeczki – komiks Gabrysi i jej rodziny: http://www.sps99.
waw.pl/gallery/oferta_szkoly/Biblioteka/Wydarzenia/10.2020-Pomoc-
ne-babeczki/145.
Pomoc dydaktyczna na język polski w Story Jumper: https://www.sto-
ryjumper.com/book/read/93146596.
Pomoc dydaktyczna na zajęcia z wychowawcą: https://www.storyjum-
per.com/book/read/92789556/5fba36cab7ba0.

LINKI DO KSIĄŻEK DŹWIĘKOWYCH:
1. Jeżycjada https://www.storyjumper.com/book/read/101792566/ 
605adf7ddbb93#page/1
2. Dzień Życzliwości https://www.storyjumper.com/book/read/92789 
556/5fba36cab7ba0
3. Powieść i nowela https://www.storyjumper.com/book/read/ 
93146596/_____Grupa-epiki______
4. Przerwa na czytanie (nagranie i teatrzyk dla dzieci) https://www.
youtube.com/watch?v=WDrCYxtdiXY
5. Bajki terapeutyczne, które stworzyły dziewczyny z ośrodka socjotera-
pii oraz nauczycielki i wychowawczynie wraz ze swoimi dziećmi (bajka 
„Babcine pierogi z jagodami” jest moja i Zuzi) http://www.sps99.waw.
pl/gallery/Swietlica/Wydarzenia/06.2020-Bajki-wypiekajki/51 
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Elementy kulturowe  
jako skuteczny środek  

motywacji uczniów w procesie 
nauki języków obcych  
– z doświadczeń nauki  

w trybie zdalnym

Pandemia COVID-19, która w nieoczekiwany sposób 
przeobraziła myślenie o edukacji i dydaktyce, nie pozosta-
ła bez echa także w sferze nauczania języków obcych. Na-
uka w trybie zdalnym, poszukiwanie nowych, efektywnych 
form i metod pracy z uczniami, bogactwo i zarazem niedo-
skonałość funkcjonalności różnorodnych (na bieżąco mo-
dernizowanych i doskonalonych) internetowych platform 
edukacyjnych, wreszcie komunikacja i interakcja między 
nauczycielem a uczniami to główne problemy, z którymi 
przyszło się mierzyć środowisku oświatowemu w jakże 
trudnym okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.

Mimo obiektywnych trudności, technologie informa-
cyjne otwierają przed nauczycielem szerokie spektrum 
możliwości planowania i realizacji pracy dydaktycznej. 
Pracując w trybie zdalnego nauczania, niejednokrotnie 
przychodzi nam zastanawiać się, w jaki sposób efektywnie 
realizować cele edukacyjne, a jednocześnie uatrakcyjnić 
zajęcia w nowej formule. 

W trakcie swojej wieloletniej pracy w zawodzie na-
uczyciela języka angielskiego często korzystałem z za-
sobów informacyjnych dotyczących szeroko rozumianej 
kultury krajów anglojęzycznych, aby pokazać uczniom, że 
nauka języka to nie tylko gramatyka i słownik, podręcznik 
i karty pracy, a znacznie rozleglejszy świat, dzięki któremu 
uczenie się nie musi być wcale uciążliwe i – na domiar 
złego – monotonne.

Motywacja, motywacja  
i jeszcze raz motywacja

Na wstępie należy podkreślić znaczenie różnicy między 
postawą ucznia zdemotywowanego do pracy a problemem 
braku rzeczywistych predyspozycji do nauki języka obce-
go, co stwarza konieczność indywidualizacji działań ze 
strony nauczyciela. W obu przypadkach uczenie się może 
niejednokrotnie przynosić brak oczekiwanych przez nas 
rezultatów z uwagi na prosty fakt: już z samej definicji, 
język inny niż rodzimy jest dla uczniów zjawiskiem obcym 
i nie wszyscy rozumieją, dlaczego warto sie go uczyć. Gdy 
pada takie pytanie, z reguły posiłkujemy się dobrze nam 
znanym wachlarzem odpowiedzi: języki to przyszłość, 
języki poszerzają horyzonty, bez języków obcych nie do-
staniesz dobrej pracy, musisz zdać egzamin ósmoklasisty/
maturę itd. Nie zmienia to jednak faktu, że dla ucznia, 
który nie uzyskał jeszcze pewnej dojrzałości emocjonalnej 
i intelektualnej, nasze argumenty brzmią tak samo niena-
turalnie, jak wspomniany język obcy.

Motywacja zarówna ta zewnętrzna, jak i wewnętrzna, 
stanowi klucz do sukcesu nauczyciela w nauczaniu oraz 
ucznia w uczeniu się. Niestety, w pracy nauczyciela czę-

sto zapomina się, że rzeczywistość lekcji nie koniecznie 
musi zamykać się jedynie między okładkami podręczni-
ka. Faktem jest, że realizacja celów i treści kształcenia 
w ogromnym stopniu osadzona jest w tych ramach, ale kie-
dy istnieje możliwość warto wykraczać poza główny środek 
dydaktyczny, aby pokazać uczniom bogactwo kulturowe 
krajów, z których dany język się wywodzi. Mowa o geo-
grafii, historii, literaturze czy obyczajach tychże państw. 
Większość podręczników wprowadza elementy kulturowe 
w swojej treści, ale w silnie okrojonym zakresie, więc od 
nauczyciela zależy, do jakiego stopnia dane treści zostaną 
poszerzone w ramach zajęć.

Wróćmy do pytania: po co mam uczyć się języka obce-
go? Dla starszych uczniów odpowiedzi może dostarczać 
motywacja zewnętrzna, wynikająca z konieczności zdania 
egzaminów czy też chęć szlifowania poznanych wcześniej 
struktur językowych w celu uzyskania wyższego poziomu 
zaawansowania, aby w przyszłości zdobyć lepszą pracę. 

Zgoła inaczej prezentuje się motywowanie uczniów 
z młodszej kategorii wiekowej. Dla nich najczęstszą za-
chętą do zgłębiania tajników języka obcego jest motywacja 
wewnętrzna. Wiemy, że człowiek bardziej angażuje się 
w proces poznawczy, jeśli określone treści go zainteresują, 
jeśli je – operując kategoriami emocjonalnymi – polubi. 
Zasada ta sprawdza się jeszcze wyraźniej w przypadku 
uczniów młodszych klas szkoły podstawowej, dlatego klu-
czowe znaczenie mają działania nauczycieli, zachęcające 
uczniów do polubienia różnorakich aspektów języka, bo 
przecież język to nie tylko leksyka i gramatyka; język to 
przestrzeń społeczno-kulturowa, tworzona przez ludzie, 
którzy się nim posługują, ich zwyczaje i tradycje. Chciał-
bym w tym miejscu podzielić się z Czytelnikami swoimi 
doświadczeniami w opisywanej materii.

„Polacy nie gęsi...”, ale także inne kultury  
i języki chętnie poznają

Internet jako medium stał się niezwykle użytecznym 
narzędziem dydaktycznym, które nauczyciele wprowa-
dzili do warsztatu pracy w miejsce wielu „tradycyjnych” 
środków. W pełni uprawniona wydaje się teza, że upo-
wszechnienie internetu to milowy krok w edukacji; zasoby 
internetu okazują się niezastąpionym i niewyczerpanym 
źródłem materiałów do edukacji kulturowej. Dysponując 
takim źródłem, możemy planować i realizować lekcje do-
tyczące zwyczajów i tradycji, które mogą być atrakcyjnym 
w odbiorze odkrywaniem nieznanego. 

Umiejętnie dobrane treści z serwisu YouTube okazu-
ją się doskonałą ilustracją do elementów wykładu; przy 
okazji Dnia Świętego Patryka czy Hogmanay możemy nie 
tylko opowiedzieć uczniom o przebiegu świąt, ale także 
pokazać przykuwające swoją egzotyką uwagę uczniów pa-
rady, tło muzyczne, imprezy towarzyszące – te elementy 
wzbogacą w prosty sposób naszą lekcję. Uczeń otwiera się 
na bodźce audiowizualne, które w sposób bardziej anga-
żujący wprowadzą go w temat niż sam wykład.

Pójdźmy krok dalej i odważmy się zaproponować 
uczniom wirtualną wycieczkę po zabytkach krajów anglo-
języcznych. Wiele muzeów oraz lokalnych atrakcji moż-
na zobaczyć i zwiedzić z wykorzystaniem serwisu Google 
Earth. Miejsca takie jak British Museum czy The Tower 
of London oferują wirtualną wycieczkę z przewodnikiem, 
który opowie nam o historii danego miejsca, przytoczy 
interesujące anegdoty, a serwis ten – co istotne – dostępny 
jest bezpłatnie (https://www.youvisit.com/tour/meadk).
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Bogactwo Internetu przydaje się na lekcjach po-
święconych tematom historycznym, które również są 
pretekstem nie tylko do poznawania kultury, ale przede 
wszystkim języka. W klasach VI prowadzę serię zajęć na 
temat historii wysp brytyjskich. Lekcje prowadzone są 
w większości w języku polskim z uwagi na konieczność 
stosowania terminologii historycznej. Mnogość znako-
mitych filmów i seriali fabularnych, a także filmów doku-
mentalnych i programów edukacyjnych (BBC, National 
Geographic, Discovery itp.)  pozwala uczniom zagłębić 
się w historii i uruchomić wyobraźnię. Wybrane fragmenty 
lub sceny, ilustrujące określone zagadnienia, nie tylko 
zapadają w pamięć lub zachęcają do dalszych, indywidu-
alnych poszukiwań, ale są też asumptem do aktywności 
rozwijających kompetencje językowe np. w formie dramy, 
kiedy uczniowie odtwarzają fragmenty listy dialogowej, 
wcielając się w role poszczególnych bohaterów. W wa-
runkach nauki stacjonarnej w klasopracowni opisywane 
formy aktywności z pewnością przynoszą najlepsze efekty, 
ale sprawdzają się również w nauce w trybie zdalnym – 
poprzez transmisję lekcji online.

Projekty z wykorzystaniem Internetu i programów 
takich jak Power point, pozwalają na aktywny udział 
uczniów w procesie tworzenia lekcji, angażują ich do zgłę-
bienia tematu, a potem przekazania zdobytych informacji 
kolegom i koleżankom z klasy. Nie dość, że uczeń zdo-
bywa jakże niezbędne umiejętności w sferze prezentacji, 
to jeszcze uczy się analitycznego myślenia poprzez wybór 
niezbędnych do stworzenia prezentacji faktów. Zdolność 
dokonywania tzw. „researchu” nie jest umiejętnością ła-
twą i należy ją ćwiczyć z uczniami, aby świadomie wybie-
rali potrzebne informacje, których mnogość nie zawsze 
idzie w parze z rzetelnością czy autentycznością.

Kiedy wpadniesz między wrony,  
musisz krakać tak jak one

Nie ma bardziej przystępnej metody uczenia się języka 
niż otaczanie się ludźmi, którzy posługują się tym językiem 
na co dzień. Z uwagi na pandemię, podróżowanie czy 
też funkcjonowanie międzynarodowych projektów edu-
kacyjnych takich jak Erasmus Plus uległo drastycznemu 
ograniczeniu.

W tej sytuacji warto szukać rozwiązań, choćby częścio-
wo kompensujących dotkliwe braki; takim rozwiązaniem 
może być konto na portalu eTwinning, zrzeszającym na-
uczycieli z całej Europy. Można tam znaleźć szereg in-

spiracji i gotowych pomysłów na lekcje; istnieje również 
możliwość wymiany pedagogicznych doświadczeń oraz 
nawiązywania kontaktów, które mogą przydać się w naszej 
pracy. Kontakty te pozwalają nawiązywać współpracę mię-
dzy szkołami, która nie jest obarczona charakterystyczną 
dla oficjalnych projektów biurokracją oraz nie generuje 
kosztów. 

W czasach, gdy podróżowanie za granicę zostało sil-
nie ograniczone, zawieranie nowych znajomości stało się 
dla uczniów zarówno trudne, jak i ryzykowne (z uwagi 
na zagrożenia, czyhające w sieci). Warto zatem stworzyć 
uczniom możliwości poznawania nowych ludzi w ramach 
międzynarodowej współpracy szkół via online, a jedno-
cześnie sposobności rozwijania umiejętności językowych 
i efektywnej komunikacji. Wykorzystując portal eTwin-
ning, możemy nawiązać współpracę z nauczycielami z in-
nych krajów i wspólnie przeprowadzić projekty eduka-
cyjne, które przyniosą wzajemne korzyści. Przykładem 
takich działań może być wymiana korespondencji między 
uczniami klas z różnych krajów (możemy zaproponować 
określony temat, aby uczniowie mogli w praktyce wyko-
rzystać poznane niedawno słownictwo czy zagadnienie 
gramatyczne). Przy wykorzystaniu takich platform ko-
munikacyjnych jak Skype czy Zoom możemy zorganizo-
wać spotkania i wideokonferencje. Możemy zaplanować 
także szereg aktywności uczniów, które będą miały na 
celu zaprezentowanie naszej rodzimej kultury zagranicz-
nym odbiorcom – partnerom w ramach podjętej między 
szkołami z różnych państw współpracy. Forma prelekcji, 
dramy, teleturnieju czy debaty to tylko niektóre sposoby 
na interesujące konwersacje i doskonalenie kompetencji 
językowych. 

Chcieć to móc 
W dobie ogromnych możliwości technologicznych po-

dejmowanie wartościowych projektów edukacyjnych, wy-
korzystujących elementy kulturowe jako swoisty magnes 
przyciągający uwagę dzieci i młodzieży, nie jest niczym 
trudnym. To od naszych chęci i kreatywności zależy za-
angażowanie naszych uczniów w proces uczenia się, a tym 
samym jego efektywność. 

Łukasz Kucharski
nauczyciel języka angielskiego,
Zespół Szkół ZNP w Łodzi

Wirtualne  
życie szkoły

„Każdy nauczyciel powinien być nauczy-
cielem technologii informatycznej i ko-
munikacyjnej w takim sensie, w jakim 
jest nauczycielem czytania, pisania i ra-
chowania”. 

/prof. M. Sysło/

Wszyscy mamy świadomość, że nie samą dydaktyką 
szkoła żyje. Oprócz przekazywania wiedzy, kształtowania 
umiejętności czy uczenia odpowiedniego prezentowania 
swoich opinii placówka szkolna przede wszystkim uczy, 
jak prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Kompe-
tentne grono pedagogiczne dba o stworzenie społeczności, 
w której każdy czuje się doceniony, potrzebny i zauważo-
ny. Organizacja imprez szkolnych, uroczystości czy apeli, 
które często wpisane są w statuty szkolne jako jedno z za-
dań do realizacji nie stanowi większego wyzwania w przy-
padku kształcenia stacjonarnego. Jednak w przypadku 
nauczania zdalnego, wydawać by się mogło, że obcho-
dzenie pewnych świąt czy upamiętnianie wydarzeń nie 
jest możliwe do zrealizowania i należy z tego elementu 
kształtowania jednostki społecznej, jaką jest szkoła zwy-
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czajnie zrezygnować. Nic bardziej mylnego, Internet jest 
przestrzenią niekończących się możliwości i przy odrobi-
nie chęci, dobrej woli i samodoskonalenia nauczyciele są 
w stanie spełnić również i to zadanie statutowe, tworząc 
swoiste wirtualne życie szkoły.

W przypadku obchodzonego w Polsce 1 czerwca 
Dnia Dziecka można pokusić się o stworzenie kolażu 
składającego się ze zdjęć kadry szkoły z czasów, kiedy 
nauczyciele byli dziećmi. Zbiór takich fotografii można 
umieścić chociażby na wirtualnej tablicy typu Padlet [1] 
i zaprosić uczniów do zabawy: Zgadnij, kto to? Tablica 
umożliwia odwiedzającym wprowadzanie komentarzy, 
istnieje możliwość włączenia funkcji cenzury wpisów, by 
filtrować nieodpowiednie. Jeśli mniej ufamy uczniom mo-
żemy włączyć funkcję: publikuj po akceptacji moderatora. 
Po paru dniach ujawniamy, które zdjęcie należy do które-
go nauczyciela i/lub dyrektora szkoły. Ta swoista zabawa 
ma na celu scalenie społeczności szkolnej, uzmysłowienie 
młodemu pokoleniu, że ich nauczyciele też kiedyś byli 
dziećmi, że mieli wypryski na twarzy i problemy niewie-
le różniące się od tych, które teraz dręczą ich uczniów. 
Dzięki temu relacje stają się lepsze, zaufanie ucznia do 
nauczyciela wzrasta.

Działalność placówek oświatowych jest ściśle związa-
na z realizacją priorytetów Ministra Edukacji Narodo-
wej ogłaszanymi w każdym roku szkolny. W roku szkolny 
2020/2021, obowiązującymi zadaniami dla szkół m.in. były: 
wychowanie do wartości, a także bezpieczne i efektywne 
korzystanie z technologii cyfrowych.

Realizując te zadania, możemy przy pomocy narzędzia 
genial.ly [2], stworzyć tematyczny wirtualny pokój zaga-
dek. W dobie kształcenia na odległość w naszej szkole, 
uczniowie świętując 102. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, zmagają się z wyzwaniem Muzeum 
Niepodległości – „Piękny widok” [3]. Popularny escape 
room. Po Belwederze, ważnym miejscu nie tylko, dla hi-
storii II Rzeczpospolitej, uczniowie wykonują zadania, 
aby przejść do kolejnego pokoju. Dzięki zrealizowanemu 
zadaniu, gracz wychodzi z pokoju zagadek i dowiaduje 
się skąd nazwa „Belweder – Piękny widok”. Zadania róż-
norodne, sprawdzające znajomość hymnu państwowego, 
w szczególności tych fragmentów, gdzie popełniamy naj-
więcej błędów, popularne zadanie z luką przygotowane 
przy pomocy learningapps.org., które możemy osadzić 
w genial.ly. Narzędzie laerningapps.org daje możliwość 
przygotowanie krzyżówki, którą udostępniamy za po-
mocą kodu QR, dzięki czemu pokazujemy uczniom, że 
nowoczesne technologie nie są nam obce. W niepodle-
głościowym pokoju zagadek nie może zabraknąć zadań 
związanych z I wojną światową. Uczniowie w ciemności 
poszukują daty zakończenia I wojny światowej, a także 
obowiązkowo rozwiązują zadania odnoszące się do „oj-
ców” niepodległej Polski, realizując tematykę niepod-
ległościową, koniecznie wykorzystajmy gry „Godność, 
wolność i niepodległość” [4].

Wychowując młodzież w duchu poszanowania historii 
oraz tradycji własnych przodków, możemy również w cza-
sie zajęć na odległość przypominać młodzieży o innych 
ważnych wydarzeniach historycznych.

Miesiąc grudzień to trudny i ważny czas dla Pola-
ków. Obchodząc rocznicę wprowadzenia stanu wojen-
nego, a także pacyfikacji Kopalni Wujek w Katowicach, 
uczniowie mogą zmierzyć się z zadaniami przygotowanymi 
w formie gry Milionerzy [5]. To ciekawe narzędzie, gdzie 

przygotujemy 15 pytań, stopniując poziom trudności for-
mułowanych zadań, w zależności od wartości kolejnych 
pytań. Powstaje wersja łudząco podobna do telewizyjnej 
wersji teleturnieju Milionerzy, kiedy uczeń podejmując 
wyzwanie, będzie mógł skorzystać z koła ratunkowego, 
odpowiedzi 50:50 oraz wsparcia publiczności. Warto 
również być przygotowanym, że poprawne oraz błędne 
odpowiedzi są opatrzone walorami dźwiękowymi. Z pew-
nością wykorzystanie formy teleturnieju ułatwi młodemu 
pokoleniu zdobywanie wiedzy o specyficznym czasie stanu 
wojennego, a sposób przygotowania wirtualnej uroczysto-
ści zaskoczy odbiorców.

Narzędzie genial.ly, będzie pomocne do stworzenia 
prezentacji odwołującej się do 50. rocznicy obchodów 
Grudnia 1970 roku. Korzystając z genial.ly, umieszcza-
my w prezentacji filmiki, wskazujące przyczyny wystąpień 
Polaków na polskim wybrzeżu w grudniu 1970 roku, war-
tościowe będą materiały zamieszczonych na kanale „Cie-
kawa historia” [6], które w przystępny sposób przybliżają 
uczniom tematykę historyczną, m.in. o dwóch ważnych 
postaciach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: Włady-
sławie Gomułce oraz Edwardzie Gierku. Pamiętajmy, 
że dzięki genial.ly możemy przedstawić uczniom krótkie 
opisy zdjęć, które zdecydujemy się zamieścić w prezen-
tacji, widoczne dla uczniów po wejściu na wyznaczane 
miejsce [7].

Mogłoby się wydawać, że w czasie pandemii należałoby 
zrezygnować z takich wydarzeń klasowych jak Mikołajki, 
które opierają się na wymienieniu się prezentami. Trud-
no sobie bowiem wyobrazić, że uczniowie odwiedzają się 
nawzajem, aby wręczyć prezent zwłaszcza, gdy mieszkają 
bardzo daleko od siebie. Można jednak poprosić uczniów 
o zrobienie podarku wirtualnego. Może to być mem, pre-
zentacja w dowolnie wybranym programie, krótki filmik 
w animoto czy po prostu parę serdecznych słów. Tydzień 
przed wydarzeniem wychowawca sekretnie informuje 
ucznia, dla kogo powinien coś przygotować. Jeśli szkoła 
pracuje na platformie Microsoft Teams, można to zrobić 
przy użyciu prywatnego chatboxa, w przeciwnym razie 
można skorzystać z dziennika elektronicznego. Przygoto-
wane niespodzianki uczniowie przesyłają w wyznaczonym 
terminie do nauczyciela, który przekazuje je adresatowi. 
Istnieje również możliwość umieszczenia wirtualnych pre-
zentów na tablicy Padlet. Takie zajęcia klasowe integrują 
zespół, motywują do kreatywności, otwierają na możliwo-
ści technologiczne oraz kształtują umiejętność korzystania 
z dostępnych w Internecie programów do tworzenia pre-
zentacji czy filmów. W przypadku zorganizowanych w ten 
sposób Mikołajek w ZSP w Kleszczowie wśród prezentów 
pojawiły się prezentacje, animacje, własnoręczne rysunki, 
listy, a nawet wiersz.

Kolejne ważne wydarzenia w życiu szkoły związane 
są z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjne 
jasełka, szkolne wigilie czy życzenia świąteczne muszą 
przybrać formę online. Wirtualne obchody tych świąt 
polecamy zacząć od dekorowania choinki. Nieodzow-
ną pomocą w tym przypadku będzie narzędzie genial.
ly, dzięki któremu stworzymy choinkę i przygotujemy 
ozdoby, które podczas zajęć synchronicznych uczniowie 
mogą przemieszczać – w przypadku platformy Micro-
soft Teams przy użyciu opcji udostępnij ekran – i w ten 
sposób dekorujemy klasową choinkę, która stanowi nie-
odzowny element obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia 
w Polsce. Dzięki takim inicjatywom kultywujemy tradycję 
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naszego kraju, wspieramy współpracę między uczniami, 
poczucie odpowiedzialności za wspólnie tworzone dzieło. 
Jeśli jako nauczyciele nie czujemy się na tyle zaznajomie-
ni z programem genial.ly, możemy skorzystać z gotowych 
prezentacji, którymi chętnie dzielą się inni nauczyciele. 
Aby znaleźć taką świąteczną choinkę wystarczy zgooglo-
wać: genially choinka.

Wprowadzając atmosferę świąt warto również zadbać 
o ozdoby choinkowe, które wykonywane własnoręcznie 
będą mieć wartość sentymentalną. W momencie niechę-
ci do świata wirtualnego i całej otoczki z tym związanej, 
możemy zaproponować uczniom tematyczne origami. 
Korzystając z inspiracji Muzeum Narodowego w Warsza-
wie [8], artysta Robert Czajka, stworzył projekty czterech 
ozdób choinkowych, inspirowanych znanymi dziełami ze 
zbiorów Muzeum Narodowego: Żydówka z pomarańczami 
Aleksandra Gierymskiego, W oranżerii Olgi Boznańskiej, 
Stańczyk Jana Matejki oraz Dziwny ogród Józefa Mehof-
fera.Wystarczy trochę wolnego czasu, by dzięki przygoto-
wanym instrukcjom, wykonać unikatowe ozdoby świątecz-
ne. Z pewnością będzie to forma kreatywnego spędzania 
wolnego czasu, doskonalenia umiejętności manualnych, 
a także wzmacniania więzi rodzinnych, bo przygotować 
ozdoby świąteczne możemy również z najbliższymi. 
W przypadku tradycyjnej formy nauczania, ozdoby świą-
teczne stanowiłyby piękną dekorację szkolnych drzewek 
choinkowych, w świecie kształcenia na odległości możemy 
poprosić uczniów o przekazanie zdjęć z pracami ich au-
torstwa i za pomocą wirtualnych tablic zaprezentować je.

Innym elementem tych świąt jest składanie życzeń. 
Można zdecydować się na stworzenie filmiku z nagrań 
uczniów lub zdjęć z życzeniami. Można też skorzystać 
ze strony internetowej https://pl.creategreetingcards.eu/ 
i poprosić o to, aby każdy uczeń przygotował kartkę z ży-
czeniami świątecznymi według własnego uznania z myślą 
o pracownikach szkoły. Wychowawca zbiera później te 
kartki – tutaj znowu sprawdzi się Padlet – i przekazuje 
w imieniu swoim i swoich podopiecznych wszystkim pra-
cownikom szkoły, np. za pomocą poczty szkolnej. 

Jeśli zaś chodzi o życzenia od kadry dla uczniów i ich 
rodzin można pokusić się o przygotowanie wspólnej kartki 
świątecznej, którą można umieścić na stronie interneto-
wej szkoły i/lub przesłać w wiadomości prywatnej. Każdy 

chętny nauczyciel robi sobie zdjęcie z kartką A4, później 
składa się te zdjęcia w całość, wpisując przy pomocy od-
powiedniego programu komputerowego litery w kartki 
trzymane przez nauczycieli, z których tworzy się napis: 
Wesołych Świąt lub inny dowolny. W tworzeniu takiej 
kartki dostępne online narzędzie Canva [9] sprawdziło 
się doskonale. Takie wspólne dzieło wygląda bardzo cie-
kawie, aktywizuje kadrę, daje poczucie stworzenia czegoś 
wspólnie, czym wpływa pozytywnie na pracę zespołową 
i daje uczniom poczucie, że ich nauczyciele mają te same 
cele, priorytety i dążenia, a to przekłada się na efektyw-
niejszą pracę całej placówki.

We współczesnej szkole istotne jest wykorzystanie 
w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych, 
nie tylko w trakcie kształcenia na odległość. Szeroko ro-
zumiana nowoczesność będzie nam pomocna do pod-
trzymywania tradycji i wartości istotnych w dzisiejszym 
świecie.

Agnieszka Kubś, Anna Pałczyńska
ZSP w Kleszczowie
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Nauczanie zdalne chyba wszystkim już wychodzi bo-
kiem, zarówno uczniom jak i nauczycielom. Skoro jednak 
już siedzą przed Internetem, to wykorzystajmy go do po-
szerzenia wiedzy naszych podopiecznych. 

Jak wiadomo, uczniowie dzisiaj bardzo niechętnie czy-
tają lektury. Wolą obejrzeć film albo przeczytać jakieś 
streszczenie czy znaleźć w Internecie żargonowy „bryk”. 
Z tymi brykami jest jednak pewne niebezpieczeństwo. 

Jeszcze nie było tak powszechnego Internetu, a w sprze-
daży były krótkie opracowania zawierające błędy nawet 
w tytułach utworów, a ich autorstwo przypisywano znanym 
badaczom literatury. Także nic nowego... 

Z filmami bywa różnie. Czasem książka jest nie do 
przebrnięcia, a film lepszy albo odwrotnie. Uczniowie 
często wpadają w trakcie sprawdzania znajomości treści 
utworu, gdy powołują się na film, a nie na książkę. Kla-
sycznymi przykładami są Akademia Pana Kleksa, Krzyżacy, 
W pustyni i w puszczy czy też Szatan z siódmej klasy. Już 
po kilku pytaniach kontrolnych można poznać, kto wi-
dział film, a kto czytał książkę. Podobnie jest z Trylogią, 
przy której też łatwo wpaść na pytaniach szczegółowych 
zadanych przez polonistę – miłośnika sienkiewiczowskiej 
prozy i to nawet po obejrzeniu chyba najbardziej udanych 
Przygód Pana Michała. Są jednak takie pozycje, które war-
to by uczniowie przynajmniej obejrzeli, skoro wiemy, że 
w życiu nie przeczytają. Być może dzięki wykorzystaniu 

Internetowy 
„bryk” filmowy



24

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

literatury pozytywistycznej i tematyki „ludowej” przez 
propagandę PRL-u paradoksalnie powstało kilka świet-
nych adaptacji literatury i to w formie seriali jak Chłopi 
Jana Rybkowskiego czy Lalka. Przy czym ja wolę wersję 
z 1977 z Jerzym Kamasem w roli głównej, ale do dziś nie 
mogę zrozumieć jak można było w roli Łęckiej obsadzić 
Małgorzatę Braunek, która w przeciwieństwie do Beaty 
Tyszkiewicz występującej w serii z 1968, nie miała w sobie 
nic z damy z wyższych sfer. Najlepiej zachęcić do obejrze-
nia, pokazując urywki z rozprawy sądowej ze studentami, 
ich wygłupami albo pojedynku na pistolety. 

Coraz częściej dochodzi do sytuacji, gdy nawet adapta-
cji filmowej nie chce się uczniom oglądać i co tu zrobić, jak 
ich zachęcić, żeby nie ograniczali się tylko do „bryków”? 
Kiedyś poniedziałkowy Teatr Telewizji gromadził przed 
ekranami mnóstwo telewidzów. Może ktoś z czytelników 
pamięta jeszcze trzymające w napięciu kryminalne spek-
takle Teatru „Kobra”? Od paru lat podejmowane są próby 
przywrócenia mu dawnej pozycji, ale często współczesne 
spektakle, które są adaptacjami klasycznych sztuk dra-
matycznych mogą tylko uczniom zrobić kompletne po-
mylenie z poplątaniem. Po prostu jest zbyt duża przepaść 
między „rzeczywistością ekranów dotykowych”, a sztuką 
„przez duże S”. Z drugiej strony, nikt nie zaczyna nauki 
czytania od poezji lingwistycznej czy futuryzmu tylko od 
abecadła. 

Na szczęście w Internecie można znaleźć trochę klasy-
ków. Prowadząc indywidualne zajęcia z uczniami z języka 
polskiego zauważyłem, że uczniów przeraża czytanie dra-
matów i to nie tylko tragedii, ale nawet komedii! To praw-
da, że trudność sprawia słownictwo, które często wyszło 
dziś z użycia. Uczniowie jednak pomijają przy czytaniu 
przypisy, w których mogliby znaleźć wyjaśnienia. Pomijają 
też didaskalia i automatycznie zaczynają gubić się w treści 
dramatu. Zaproponowałem im oglądanie w sieci kilku 
dramatów z książką w ręku i eksperyment się powiódł. 
Dzięki adaptacji teatralnej łatwiej im było wejść „w kli-
mat” utworu, a zwłaszcza epoki, w której miała miejsce 
akcja. Szczególnie wtedy, gdy muszą zaznaczyć w tekście 
odpowiednie fragmenty na najbliższą lekcję polskiego czy 
też sporządzić charakterystykę postaci. Przydatne okazały 
się wręcz archaiczne już dla nich sztuki, a przy tym miałem 
okazję przedstawić im sylwetki słynnych polskich aktorów, 
które dla młodego pokolenia pierwszego dziesięciolecia 
XXI wieku okazały się zupełnie nieznane. Nazwiska Be-
aty Tyszkiewicz, Emilii Krakowskiej, Gustawa Holoubka, 
Wojciecha Pokory czy Zbigniewa Zapasiewicza często 
nic im już nie mówią, a przecież polska szkoła filmowa 
jest bardzo ceniona w zachodnim świecie i przynajmniej 

była tematem zajęć filmoznawców amerykańskich. To 
też jest doskonała okazja by im przypomnieć o słynnych 
polskich aktorach. Oglądanie spektaklu na DVD, kom-
puterze czy na kanale internetowym ma też tę zaletę, że 
można go zatrzymać lub przesunąć w przeciwieństwie do 
przedstawienia na żywo lub emisji telewizyjnej. Bywało 
i tak, że uczniowie oglądali przedstawienie w towarzystwie 
starszego rodzeństwa, a nawet w obecności całej rodziny, 
dzięki czemu chociaż na godzinę osiągnięte zostało „po-
rozumienie ponad podziałami”. 

Pierwszym sprawdzonym przykładem spektaklu, który 
mógłbym polecić jako pomoc dydaktyczną dla uczniów 
jest Zemsta Aleksandra Fredry... z 1972 roku w reżyserii 
Jana Świderskiego z nim samym w roli Cześnika Raptu-
siewicza. Cała plejada aktorów (Pokora, Krakowska, Woł-
łejko, Dzwonkowski) i doskonale oddane realia epoki, bez 
żadnych dziwactw i przeinaczeń. Można też skorzystać 
z wersji filmowej z 2002 roku Andrzeja Wajdy również 
z doskonałą obsadą (Katarzyna Figura, Agata Buzek, An-
drzej Seweryn, Daniel Olbrychski). Inne klasyki, które 
przychodzą mi na myśl to Ryszard III Feliksa Falka z 1989 
ze wspaniałym acz demonicznym Andrzejem Sewerynem. 
Wesele Jana Kulczyńskiego z 1981, w którym można zo-
baczyć m.in. wczesnego Sylwestra Maciejewskiego, dziś 
znanego młodym odbiorcom głównie z roli Solejuka z se-
rialu Ranczo. Chociaż z 1983 roku, spektakl Dziadów Laco 
Adamika ze Starego Teatru w Krakowie można polecić 
jako bardziej awangardową formę przekazu. Lata 90-te 
to już też dla wielu retro, więc mamy jeszcze Skąpca Jana 
Bratkowskiego z 1992 z Zapasiewiczem w tytułowej roli 
czy Kordiana Jana Englerta z 1994 roku i ... wiele innych. 

Ktoś mógłby jeszcze zapytać o literaturę II wojny świa-
towej czy łagrową, która też jest na liście lektur i o jakąś 
nadzieję na przyszłość. W 2019 ukazał się Inny świat Igo-
ra Gorzkowskiego według Gustawa Herlinga – Grudziń-
skiego z całą gromadą nowych aktorów, więc może jest 
światełko w tunelu?

Nie mniej jednak są w kulturze rzeczy, które się nie 
starzeją. Czy ktoś   z powodu wieku odrzuca sztuki an-
tyczne? Nawet Maanam nagrał utwór Kreon zafascyno-
wany Sofoklesem: [...] „Od tysiącleci nic się nie zmienia, 
te same żądze, te same pragnienia.” No właśnie, skoro 
w muzyce rozrywkowej są ponadczasowe przeboje zwa-
ne „evergreenami” (wiecznie zielone), to czemu książki 
bądź spektakle teatralne nie mogłyby przetrwać próby 
czasu? Czego nie znajdziecie na YouTube, będzie na 
VOD. Z czym jak z czym, ale z Internetem to już nasi 
podopieczni sobie poradzą.

Łukasz Czuryłło
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„Miś czyli rzecz  
o Stanisławie Barei”

Czterdzieści lat temu, 4 maja 1981 roku 
odbyła się kinowa premiera „Misia”, czy-
li lubianej i – być może nawet – kulto-
wej komedii, dotyczącej życia w PRL-u, 
w reżyserii Stanisława Barei. Recenzje 
po premierze były w większości złe, ale 
publiczność film polubiła, czyniąc go po 
latach obrazem kultowym i uznając za 
trafny, dowcipny dokument swojej epoki.

Zainteresowanie twórczością filmową Barei jakoś nie 
słabnie, chociaż rzeczywistość, którą przedstawiał odeszła 
już mam nadzieję na wieki. Oprócz powtarzanych filmów, 
udostępnianych w Internecie scen z Misia, Co mi zrobisz 
jak mnie złapiesz, Alternatywy 4 czy Zmienników pojawiają 
się też całe kanały z ciekawostkami filmowymi, a już Barei 

tam zabraknąć nie może. Tu mamy kolejny przykład na 
właściwą definicję kultowości. Do kupienia sobie tej książ-
ki i przeczytania zachęciło mnie Polskie Radio PR1, na 
antenie którego odczytywano jej fragmenty. 9 rozdziałów 
książki to podróż przez filmy Barei od 1961 do 1987 roku 
i dzieje jego życia z dużym naciskiem na okres studiów, 
a potem pracę reżysera. Ciekawostek z życiorysu reżysera 
i planu filmowego jest tu cała masa, a to wszystko jeszcze 
zestawiane z realiami PRL-u, bojami z cenzurą, walkami 
o rekwizyty... Nieciekawie wypadły w treści postacie Kazi-
mierza Kutza, który przedstawiony został jako typ wyjąt-
kowo złośliwy wobec Stanisława Barei i Bogdana Poręby, 
jako wręcz sługusa władzy ludowej. Legendy o pijaństwie 
słynnej „filmówki” potwierdziły się po raz kolejny. 

Rozczarowało mnie nieco zakończenie książki i rysun-
ki Henryka Sawki jako dodatkowe ilustracje. Wybrane 
prace rysownika wskazują raczej jego niezadowolenie, 
że PRL odszedł do przeszłości i są atakiem na rzeczy-
wistość już po 1989 roku. Stwierdzenie w związku z no-
wymi absurdami naszej rzeczywistości, że „Stasiu miał-
by dzisiaj pełne ręce roboty” jest pewnie słuszne, ale 
z zastrzeżeniem, że musiałby robić filmy w inny sposób. 
Autor wymienia kilka przykładów ze świata polityki i aż 
trudno sobie przypomnieć kiedy miały miejsce i czego 
dotyczyły. Bo absurdy wyśmiewane w filmach Barei miały 
jednak bardziej stały charakter. Można było kręcić film 
przez parę miesięcy, a ustrój stał w miejscu jak pomnik. 
Dzisiejszy błyskawiczny przepływ informacji i co by nie 
powiedzieć inny charakter państwa sprawia, że wiado-
mości o absurdalnych pomysłach rządzących rzadko żyją 
dłużej niż tydzień. Najlepszym dowodem był kompletnie 
nieudany film Ryś z 2007 roku Stanisława Tyma. Nie da 
się w nieskończoność eksploatować udanego pierwowzoru 
i robić z niego odgrzewanego kotleta, ale książkę prze-
czytać warto. Polecam ją zarówno entuzjastom znającym 
z autopsji treść filmów Barei jak i młodym czytelnikom, 
którzy już jej nie zaznali. 

Łukasz Czuryłło

Łuczak Maciej, Miś czyli rzecz o Stanisławie Barei. 
Prószyński i S-ka SA, Warszawa 2001

„Restaurant Day”

Na początku pandemicznego maja 2021 
roku tworzący sieć WODN – „Apteka Lite-
racka” uczestniczyli zdalnie w spotkaniu 
z autorką wielu książek dla dorosłych, 
dzieci i młodzieży – Dorotą Combrzyńską- 
-Nogalą. Po spotkaniu, jedna z uczest-
niczek napisała recenzję najnowszej 
powieści  Doroty Combrzyńskiej-Nogali 
– „Restaurant Day”.

Czasem jednak warto nie czytać recenzji... Dlaczego 
zaczynam tekst nieco przewrotnie? Gdybym wiedziała, 
jaka jest tematyka książki, zawahałabym się nieco przed 
sięgnięciem po nią. Zastanawiałabym się nad tym, czy 
czuję się na siłach, by zmierzyć się z czymś tak trudnym, 
jak wspomnienia byłego mieszkańca getta. 

Przedstawiając losy głównych bohaterów: Grubej Ba-
letnicy, Franka i Moritza, autorka pokazuje, że mimo wie-
lu różnic, np. pokoleniowych, wiele ich łączy. Przypadkowi 
lokatorzy z castingu wnoszą do wspólnie zamieszkiwanej 
przestrzeni mieszkania do wynajęcia swoje przeżycia, 
swoją historię, a mimo początkowej obcości, z czasem 
znakomicie się uzupełniają, stają się sobie coraz bliżsi. 
Odnajdują w sobie nawzajem namiastkę rodziny, której 
im tak bardzo dotąd brakowało. Łączy ich poszukiwanie 
tożsamości i próby dotarcia do korzeni. Lektura skłania 
do zastanowienia się nad tym, dlaczego warto przysłuchi-
wać się wspominkom rodzinnym, snutym przez przodków, 
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choć czasem opowieści te wywołują w nas jedynie zniecier-
pliwienie. Zachowania krewnych może nieco dziwne czy 
śmieszne, mogą okazać się łatwiejsze do zaakceptowania, 
gdy poznamy ich przyczyny.

W książce pokazane zostały trudne ludzkie dylema-
ty, życiowe wybory, traumy które skutkowały wyparciem 
z pamięci niewygodnych wspomnień. Lektura prowokuje 
do stawiania pytań: Jak daleko można posunąć się, by 
ratować życie swoje i bliskich? Jaką cenę zapłacił człowiek 
bez tożsamości, choć w pieniądze zasobny, jednak biedny 
bardzo, gdyż strasznie samotny. 

 Odpowiedź na nie wcale nie jest taka oczywista, jakby 
się wydawało, a kogoś, kto przyczynił się do cudzego nie-
szczęścia, nie powinno się osądzać powierzchownie, nie 
poznawszy wcześniej jego motywów. Przykładem takiego 
kontrowersyjnego bohatera jest Moritz. Dopiero pogo-
dzenie się z faktami, rozliczenie z przeszłością, której nie 
da się przecież odmienić, przyniosło mu ukojenie i spokój, 
za którym na próżno dotąd po świecie gnał.

Również nieoczywista jest budząca początkowo nie-
chęć postać Matki, która wydawała się oziębła i wyma-
gająca, jak się okazało na skutek trudnego dzieciństwa 
i braku możliwości zrealizowania swoich pasji, przelała 
nadzieje i marzenia na córkę. Ona nie znając motywów 
i przeszłości Matki, wchodząc z nią w toksyczne relacje, 
stawiała opór, krzywdząc siebie nadmiernym jedzeniem. 
Wszystko jest więc bardziej skomplikowane, niż by się 
nam na pierwszy rzut oka wydawało.

Chociaż tytuł powieści nawiązuje do jedzenia, uczta 
dla ciała, przygotowywana przez Moritza, jest jedynie pre-
tekstem do rozmów przy wspólnym stole, które skutkują 
ujawnieniem prawdziwego oblicza i swoistym oczyszcze-
niem każdego z bohaterów. 

Osamotnienie, pragnienie wspólnoty, przynależno-
ści społecznej odczuwane przez bohaterów sprawiło, że 
książka była przeze mnie szczególnie odbierana i wydała 
mi się bardzo aktualna w kontekście pandemii i społecz-
nego dystansu. 

Charakterystyczne dla autorki osadzenie akcji w prze-
strzeni miasta sprawia, że powieść ma dla mnie jako ło-
dzianki jeszcze większą wartość. Dzięki klimatycznym 
opisom, czuję się tak, jakbym towarzyszyła bohaterom na 
spacerze po pobliskim parku i wraz z nimi robiła zakupy 
na Rynku Bałuckim. 

Bardzo ciekawa jest konstrukcja opowieści, wartka ak-
cja, zaskakiwanie czytelnika, opowiadanie historii częścia-
mi sprzyja przyswojeniu trudnych treści, a przeplatanie 
wspomnień relacjami z obecnych wydarzeniami, zapewnia 
odbiorcy nieco oddechu i czyni go gotowym do dalszej 
literackiej podróży...

Iwona Bartczak
PBW w Łodzi

Combrzyńska-Nogala Dorota, 
Restaurant Day. 
Wydawnictwo Literatura

10 maja 2021 roku, obchodząca Jubileusz 20-lecia 
kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom”(ruszyła 
1 czerwca 2001 roku), ogłosiła wyniki Plebiscytu Złota 
Dwudziestka. 

Kampania czytania pomaga w wychowaniu dzieci na 
czytelników, przekonując rodziców i innych dorosłych do 
czytania im od najmłodszych lat. Czytanie uczy myślenia, 
rozwija język, pamięć i wyobraźnię, przynosi rozległą wie-
dzę, wprowadza dziecko w świat wartości moralnych, roz-
wija jego inteligencję emocjonalną. To najtańsza i najlep-
sza inwestycja w edukację i wszechstronny rozwój dziecka. 
Instrukcja, będąca zarazem hasłem kampanii czytania, jest 
prosta: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. 
Czytelnicy, oddając blisko 14 000 głosów, wybrali spośród 
60 tytułów nominowanych do Plebiscytu przez Kapitułę 
Złotej Listy Fundacji 20 ulubionych książek dla dzieci 
i młodzieży pióra polskich autorów, które wydano od 2001 
roku. A oto Złota Dwudziestka według liczby głosów:

1. Grzegorz Kasdepke – „Detektyw Pozytywka”
2. Andrzej Maleszka – „Magiczne Drzewo. Czerwone 

krzesło”

3. Wojciech Widłak – „Pan Kuleczka”
4. Piotr Socha – „Pszczoły”
5. Renata Piątkowska – „Która to Malala?”
6. Adam Wajrak – „Wielka księga prawdziwych tro-

picieli”
7. Paweł Beręsewicz, Wojciech Cesarz, Barbara Ko-

smowska, Andrzej Maleszka, Katarzyna Ryrych, Katarzy-
na Terechowicz – „Gorzka czekolada i inne opowiadania 
o ważnych sprawach”

8. Łukasz Wierzbicki – „Dziadek i niedźwiadek”
9. Roksana Jędrzejewska-Wróbel – „Florka. Z pamięt-

nika ryjówki”
10. Barbara Kosmowska – „Pozłacana rybka”
10. ex aequo Michał Rusinek – „Wierszyki domowe”
12. Grzegorz Kasdepke – „Kacperiada. Opowiadania 

dla łobuzów i nie tylko”
13. Olga Tokarczuk – „Zgubiona dusza”
14. Barbara Gawryluk – „Dżok. Legenda o psiej wier-

ności”
15. Joanna Fabicka – „Rutka”
16. Barbara Kosmowska – „Gwiazda z pierwszego 

piętra”
17. Iwona Chmielewska – „Pamiętnik Blumki”
18. Joanna M. Chmielewska – „Niebieska niedźwie-

dzica”
18. ex aequo Tomasz Samojlik – „Żubr Pompik. Tropy 

na śniegu”
20. Marcin Kozioł – „Tajemnica przeklętej harfy”.

Cała Polska  
czyta dzieciom
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Przeczytać warto...

Krzysztof Potaczała
KSU. Rejestracja buntu.  

Opowieść o punk rocku w Bieszczadach 
Libra, Rzeszów 2010

Wbrew podtytułowi, ta książka opowiada nie tylko o hi-
storii jednego zespołu i dziejach uprawianego przez KSU 
gatunku w rejonie Bieszczad. To napisana niezwykle bły-
skotliwym językiem historia opisująca zderzenie powiewu 
zachodniej kontrkultury z rzeczywistością peryferyjnego 
świata siermiężnego PRL-u. Treść uzupełniona jest sporą 
ilością archiwalnych zdjęć zespołu, plakatów ręcznie robio-
nych, historycznych już zdjęć Ustrzyk Dolnych i... doku-
mentacją bezpieki, która jak się okazuje regularnie deptała 
chłopakom po piętach. Książka przybliża też Bieszczady 
jako region Polski, który przez wiele lat był otoczony aurą 
tajemnicy. Autor opisuje historię zespołu w sposób dość 
obiektywny. Nie robi z nich „idoli na siłę” ani weteranów 
walk o wolność. Tak samo opisuje wpadki, niedbalstwo, 
niestety słabość lidera do alkoholu, jak i sukcesy. Nie ogra-
nicza się też do działalności zespołu tylko w okresie PRL, 
lecz możemy też sporo dowiedzieć się o jego dziejach w la-
tach 90-tych. Zresztą już same tytuły rozdziałów zachęcają: 
Okruchy przeszłości, Wolna Republika Bieszczad, Na scenie 
punk, a w piwnicach Lenin. Niesamowitym pomysłem na 
epilog jest dziennik jednego z muzyków – Bohuna z lat 
1979-1980 znaleziony na strychu po 30 latach. 

Eugeniusz „Siczka” Olejarczyk 
KSU. Mój świat 

Rozmawia: Andrzej Dumkiewicz,  
Mystic Production, Kraków 2018

Jeśli ktoś najpierw przeczytał Rejestrację buntu, to wy-
wiad – rzeka z Siczką będzie bardzo dobrym jego uzupeł-
nieniem. Wprawdzie nie jest to już tak literacka pozycja, 
a sam rozmówca w pewnym momencie już nie przebiera 
w słowach, ale też daje odpowiedzi na pytania bardzo pro-
zaiczne. Bo jak to możliwe, że zespół, którego piosenki były 
chętnie słuchane, często grane po amatorsku na ogniskach, 
przez wiele lat nie może wydać porządnego albumu? Jak się 
okazuje oprócz SB, przymusowej służby wojskowej, zawsze 
towarzyszyło mu nadużywanie alkoholu, którym nasączony 
jest prawie każdy rozdział. Tu pojawia się pytanie, jak radzi 
sobie taki muzyk, który nigdzie stale nie pracuje, nie zawsze 
płacą mu jak należy za występy? Otóż tym punktem oparcia 
okazuje się MATKA. To dzięki niej taki ma gdzie wrócić... 

W każdym razie wywiad jest podsumowaniem pewnej 
epoki, która jak stwierdza Dumkiewicz [...] „powoli, ale 
nieubłagalnie, zmierza do końca i tym bardziej warto było 

przeprowadzić tę rozmowę”. Faktycznie w branży rozryw-
kowej też wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Kto 
dziś pamięta Krajową Scenę Młodzieżową, a tu już Przy-
stanek Woodstock zmienił nazwę...

Łukasz Czuryłło

Danuta Mucha
Gwatemala w międzynarodowych  

kontekstach literackich 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2020, ss. 158

Najnowsza monografia
Recenzowana monografia została wydana w 2020 roku 

przez wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Autorką jest 
dr hab. Danuta Mucha, prof. Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego – poetka, tłumaczka, krytyk literacki, autorka 
książek dla dzieci, badaczka literatury dla dzieci i młodzie-
ży, nauczyciel akademicki. Wśród naukowych zaintereso-
wań autorki znajdują się: teoria przekładu, literatura dla 
dzieci i młodzieży, literatura powszechna, creative writing, 
a także literaturoznawcze i kulturoznawcze aspekty studiów 
latynoamerykanistycznych. Dorobek tejże badaczki opiewa 
na ponad sto publikacji (artykułów, recenzji, przekładów, 
publikacji naukowych). 

W najnowszej monografii pt. Gwatemala w międzynaro-
dowych kontekstach literackich autorka przedstawiła argu-
menty przemawiające za tezą o znaczącym wpływie kultury 
i literatury gwatemalskiej na powstanie i kształtowanie się 
modernizmu i realizmu magicznego. Ruchów literackich, 
które promieniowały nie tylko na całą Amerykę Łacińską, 
ale również miały wpływ na twórczość pisarzy europejskich 
i światowych. 

Za ojca modernizmu uznaje się Rubena Dario z Ni-
karagui. Ten poeta i pisarz opublikował w roku 1888 swój 
zbiór wierszy i opowiadań pt. „Azul”, dając w ten sposób 
początek modernizmowi. Utrzymywany w modernistycz-
nej konwencji zbiór Rubena Dario wskazał drogę dalszego 
rozwoju dla tego ruchu literackiego. Kolejnym opisanym 
przez autorkę przedstawicielem i propagatorem realizmu 
magicznego był Gwatemalczyk, Miguel Ángel Asturias, 
noblista z roku 1967 w dziedzinie literatury pięknej. Obaj 
zaprezentowani w monografii pisarze pochodzili z nie-
wielkich krajów Ameryki Środkowej, jednak fakt ten tym 
bardziej pozwolił im na lepsze reprezentowanie całego 
kontynentu latynoamerykańskiego. Obaj pisarze byli wy-
chowani w podobnych realiach Ameryki Łacińskiej, obaj 
wiele podróżowali, pracowali w dyplomacji i każdy z nich 
stworzył podwaliny różnych kierunków w literaturze. Jed-
nak mimo podobieństw i faktu, że Ruben Dario był twórcą 
modernizmu i jego prekursorem, to właśnie Asturias zdobył 
prestiżową nagrodę Nobla w dziedzinie literatury pięk-
nej. Dlaczego mimo tylu podobieństw, to właśnie Asturias 
zdobył laur pierwszeństwa? Autorka monografii podaje 
kilka argumentów, które miały na to wpłynąć. W Ameryce 
Łacińskiej dom to podstawa wychowania. Chociaż obaj 
pisarze na pewnym etapie swojego życia wychowywani byli 
przez dziadków, to powód takiej sytuacji był zgoła inny. 
U Rubena Dario związany był z rozpadem małżeństwa jego 
rodziców. Związek syna z matką w kulturze latynoamery-
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kańskiej jest szczególny, stąd niewątpliwie odejście matki 
odcisnęło piętno na życiu emocjonalnym pisarza. Z kolei 
Asturias znalazł się pod opieką dziadków, gdy jego ojciec 
prawnik popadł w tarapaty, angażując się w uniewinnie-
nie strajkujących uczniów. Asturias mógł jednak liczyć na 
opiekę i miłość rodziców, zwłaszcza matki. Emocjonalny 
związek z nią Asturias podkreślił w swoich listach pisanych 
do matki z Europy. 

Kolejnym czynnikiem, który różnicował obu pisarzy 
było zdobyte wykształcenie. W realiach latynoamerykań-
skich poziom zdobytego wykształcenia zależy od statusu 
społecznego rodziny oraz jej zamożności. Asturias urodził 
się w rodzinie adwokackiej o wysokim statusie społecznym, 
dlatego od początku mógł liczyć na staranne wykształcenie, 
również za granicą. Ruben Dario po rozpadzie małżeństwa 
rodziców mógł liczyć tylko na dziadka, a po jego śmierci ko-
rzystał z przypadkowego wykształcenia w szkole jezuitów. 
Swoimi negatywnymi wypowiedziami na temat kościoła 
zaprzepaścił również możliwość sfinansowania studiowania 
w Europie. Nieukończone studia, brak ogłady oraz nie-
udane życie rodzinne osłabiły jego wizerunek jako artysty 
i mimo ogromnego talentu wpłynęło na ogólną ocenę jego 
twórczości. Po śmierci pierwszej żony popadł w alkoholizm 
i prowadził hulaszcze życie pełne licznych kobiet, co spo-
tęgowało jeszcze negatywny obraz jego wizerunku. Z kolei 
Asturias w ogólnym odbiorze społecznym był człowiekiem 
zgoła innym. Bardziej utożsamianym z latynoską kulturą, 
sposobem bycia. Nie pozostało to bez wpływu na jego suk-
ces literacki, którego zwieńczeniem była literacka nagroda 
Nobla, między innymi za powieść El Señor Presidente.

Ojczyzna Asturiasa – Gwatemala, jest krajem o dłu-
giej i krwawej historii, rządzonym przez dyktatorów. Życie 
w takich realiach społeczno-politycznych było inspiracją 
do napisania przez Asturiasa powieści El Señor Presidente. 
Powieść ta ukazuje mechanizm przemocy, terroru, strachu, 
które są nierozerwalnie związane z rządami opartymi na 
dyktaturze. Autorka monografii wskazuje również na jej 
liczne walory artystyczne. Asturias przedstawił rządy tyra-
na, który kontroluje wszystkie dziedziny życia obywateli. 
W powieści przeplata się mnóstwo wątków i postaci, co 
pozwala czytelnikowi obserwować wydarzenia wielopłasz-
czyznowo, w tym samym czasie. Autor ujawnia również 
myśli bohaterów, zarówno te realne, jak i nierzeczywiste, 
powstałe w „sennych zwidach, majakach i obłędach”. Za-
stosowane przez Asturiasa monologi wewnętrzne nadają 
powieści bardzo osobisty ton, a poetyckość narracji dopeł-
nia artyzm autora. 

Kolejną książką tego autora wymienioną w monografii, 
a podejmującą tematykę rządów dyktatorskich jest „Bo-
lesny piątek”. Jest to powieść autobiograficzna, w której 
Asturias przedstawił charakterystykę upadku młodzień-
czego idealizmu przez oddziaływanie zdegenerowanego 
społeczeństwa. Powieść jest kontynuacją powieści El Señor 
Presidente.

Według autorki monografii, twórczość pisarzy laty-
noamerykańskich charakteryzowała się odmiennym wi-
dzeniem świata. Ich twórczość to nie tylko egzotyka tła 
i temperament bohaterów. Są także bardzo przywiązani 
do słowa i jego rangi w literaturze. Język jest w Gwatemali 
dowodem na przynależność społeczną. Gwatemalczycy, 
zwłaszcza przedstawiciele inteligencji, szczególnie doce-
niają jego piękno. 

W dalszej części monografii autorka zaprezentowała 
zagadnienie związane z powstaniem i rozwojem literatury 
dla dzieci i młodzieży w Gwatemali. Jak opisuje autorka, 

ważną postacią mającą ogromny wpływ na rozwój tego 
rodzaju literatury był znany pedagog, językoznawca i pi-
sarz gwatemalski Daniel Armas. Był on również autorem 
podręcznika do nauki czytania dla dzieci, dostosowanego 
do różnych poziomów wieku dziecka. Zamieścił w niej 
także swoje utwory poetyckie. Był twórcą Barbuchina, 
długowłosego karła, bohatera prostych i zrozumiałych dla 
najmłodszych tekstów. Obejmowały one 49 opowiadań, 
w których Barbuchin mierzył się z różnymi wyzwaniami, 
zawsze wybierając właściwe wyjście z sytuacji. W gronie 
pisarzy tworzących dla gwatemalskich dzieci autorka mo-
nografii wyróżniła również Ricardo Estradę. Krytycy gwa-
temalscy uznają go za jednego z najważniejszych pisarzy 
Ameryki Środkowej. Ricardo Estrada w swojej twórczości 
przybliżył dzieciom kulturę ludów Maya, a tematy czer-
pał z ich tradycji i wierzeń. Bohaterami utworów adre-
sowanych do dzieci są głównie królik i kojot, zwierzęta 
popularne w Gwatemali. W opowieściach, pozornie słaby 
królik, dzięki sprytowi, zaradności i zaklęciom pokonuje 
potężnych przeciwników, których symbolizuje kojot. Stąd 
w Gwatemali i innych krajach Ameryki Łacińskiej królik 
symbolizuje wielkie czyny.

Kolejnym zagadnieniem podejmowanym przez autorkę 
monografii jest tematyka związana z początkami profesjo-
nalnego teatru dla dzieci w Gwatemali. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia był znany aktor i reżyser teatralny Rene 
Molina Nuyens. Chciał on stworzyć teatr, w którym wy-
konawcami ról będą dorośli i profesjonalni aktorzy, a nie 
kukiełki, jak to było dotychczas. Premiera tego typu teatru 
miała miejsce w roku 1962. Jednak z braku rodzimych sztuk, 
wystawiano adaptację „Kopciuszka” i „Kota w butach”. Jak 
stwierdziła autorka monografii, dziecko w każdej szeroko-
ści geograficznej zdobywa życiowe doświadczenie podczas 
zabawy i obserwacji najbliższego otoczenia. Tak zdobywa 
pełną wiedzę i wizję świata, którą może wzbogacić za po-
średnictwem dzieła scenicznego. Przedstawiona na scenie 
bajka pomaga młodemu widzowi zrozumieć skomplikowa-
ną rzeczywistość. Bajki spełniają tę rolę dzięki zawartemu 
w nich optymizmowi, równemu temu dziecięcemu. Dlatego 
pozytywny bohater mimo wielu przeszkód, zawsze poko-
nuje zło i zwycięża. Dzieci utożsamiają się z pozytywnymi 
bohaterami i chcą ich naśladować. Powstają w ten sposób 
pozytywne i pożądane wzorce wychowawcze. 

Dzięki tematyce podejmowanej w niniejszej monografii 
mogłam poznać kulturę i mentalność ludzi zamieszkują-
cych Amerykę Łacińską. Zrozumieć co dla nich jest najważ-
niejsze i jak patrzą na świat. Poznałam również życiorysy 
i twórczość dwóch wybitnych pisarzy związanych z Gwa-
temalą: Rubena Dario – twórcę modernizmu i Miguela 
Angela Asturiasa – twórcę realizmu magicznego w Ame-
ryce Łacińskiej, laureata literackiej nagrody Nobla (1967). 
Mogłam się dowiedzieć, jak twórcy związani z tym niewiel-
kim krajem Ameryki Środkowej wpłynęli na literaturę tego 
regionu oraz całego świata. Dowiedziałam się także, jak 
w Gwatemali rodziła się i rozwijała rodzima literatura dla 
dzieci i młodzieży oraz jak za sprawą Rene Moliny Nuyensa 
powstał profesjonalny teatr dla gwatemalskich dzieci. Ca-
łość niniejszej monografii poszerzyła moją wiedzę na temat 
kultury i literatury tak niepozornego „wielkiego” kraju. 

Karolina Leśniak

Danuta Mucha, Gwatemala w międzynarodowych kon-
tekstach literackich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach,  Piotrków Trybunalski 2020.
ss. 158.
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