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Drodzy Czytelnicy,
zapraszam do lektury ostatniego w 2021 roku numeru „Przeglądu Edukacyjnego”, pisma 
wydawanego w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego – w Wojewódzkim 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Myślę, że każdy kto sięgnie po nasze pismo, znajdzie 
coś dla siebie, ponieważ numer ten obfituje w artykuły interesujące, ale i  różnorodne pod 
względem poruszanych tematów.

Od materiału dra Krzysztofa Nawrockiego z dziedziny prawa – o odpowiedzialności 
karnej nieletnich po refleksje Agnieszki Wieczorek na temat kształcenia na odległość, 
wiele przykładów dobrej praktyki szkolnej, którymi dzielą się z czytelnikami nauczyciele 
i pedagodzy, kronikarskie doniesienia o przebiegu realizowanych projektów, udziale w wy-
darzeniach kulturalnych, aż do propozycji książek i innych tekstów, rekomendowanych 
tym razem także przez uczniów.

Dr Tadeusz Bogalecki informuje o realizowanej w WODN w Łodzi trzeciej edycji pro-
jektu edukacji patriotycznej „Łódzkie Orlęta – spadkobiercy niepodległości” a Katarzyna 
Figurska i Daniel Kasprowicz prezentują, by ocalić od zapomnienia, sylwetki nauczycieli 
i uczniów Tajnej Polskiej Szkoły Powszechnej, działającej w Łodzi przy ul. Stefana Ba-
torego w latach 1939-1942. Historię tej dzielnicy Łodzi – Widzewa odkrywa dr Mateusz 
Opaliński, zapoznanie się z którą polecam nie tylko mieszkańcom Widzewa. Na wycieczkę 
zaś do unikalnego rezerwatu meteorytów – Morasko zaprasza Włodzimierz Nawrocki.

Klub Przyjaciół Biblioteki, działający przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Łodzi, prezentuje swoje działania i zachęca zainteresowanych do udziału w kolejnych 
projektach. Zapraszając Państwa do lektury numeru 3/4 „Przeglądu Edukacyjnego”, infor-
muję że WODN wraz z PBW oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Wielkopol-
skiej 70/72 tworzą od nowego roku szkolnego Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego. Zachęcam do poznania oferty edukacyjnej CRE i udziału w jego projektach.

Z okazji zbliżającego się końca roku 2021, życzę Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzi-
com pomyślnego roku 2022. Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu nadzieję 
na lepsze jutro, radość z życia i pracy.

„Poza wszystkie zgryzoty, klęski, niedogody,
co się skupiają w ziemskim istnieniu obrzydłym

– szczęśliwy, kto potrafi krzepkim wzbić się skrzydłem
w rozbłękitnione kraje światła i pogody”.

/Baudelaire „Wzlot”/

Redaktor naczelna
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PREZENTACJE

Krzysztof Nawrocki

Wiek  
a odpowiedzialność karna

– czyli kiedy nieletni 
odpowiada na zasadach 

Kodeksu Karnego
Na przełomie XX i XXI wieku wyraźnemu 
przeobrażeniu uległo socjalizacyjno-wy-
chowawcze funkcjonowanie rodziny, co 
spowodowało wśród młodzieży wzrost 
liczby wykolejonych i wchodzących 
w konflikt z prawem.

W dniu 17 lutego 2021 roku zapadł wyrok w sprawie 
zabójstwa, do którego doszło w maju 2019 roku w szkole 
w warszawskim Wawrze. Wówczas 15 letni Emil B. śmier-
telnie ranił nożem 16-letniego Jakuba K. Sąd Okręgowy 
w Warszawie skazał Emila B. na karę 25 lat pozbawienia 
wolności. W chwili czynu Emil B. był pod wpływem sub-
stancji psychoaktywnych. Niemniej jednak z treści opinii 
sądowo – psychiatryczno – psychologicznej wynika, iż do-
puszczając się zabójstwa był w pełni poczytalny. Liczne 
doniesienia medialne wskazują, iż zabójstwo było zapla-
nowane, a sprawca działał z premedytacją. Nauczyciele 
wskazywali wówczas, iż nie przechodzą szkoleń, na których 
mogliby pozyskać wiedzę pozwalającą podjąć jakiekolwiek 
działania prewencyjne, a Minister Sprawiedliwości i Pro-
kurator Generalny na konferencji w Warszawie wskazał 
między innymi, iż jest to wielka tragedia i straszna rzecz, że 
młody człowiek może chcieć zamordować innego młodego 
człowieka. Brakuje słów by to komentować 

1.
Tragedia ta dowodzi, iż priorytetem w szkolnictwie 

powinna być reedukacja grona pedagogicznego, a w szer-
szym zakresie – i to przede wszystkim – edukacja młodzie-
ży – uczniów i ich opiekunów prawnych, a już teraz warto 
pochylić się nad odpowiedzią na tytułowe pytanie – kiedy 
nieletni odpowiada na zasadach kodeksu karnego?

W polskim prawie karnym nie popełnia przestępstwa 
sprawca czynu zabronionego, któremu nie można przypi-
sać winy w czasie czynu, a zasada winny – nullum crimen 
sine culpa – należy do jednej z podstawowych zasad prawa 
karnego.

Na  gruncie  obowiązującego  prawa  sprawca  prze-
stępstwa, który nie ukończył 17 lat określany jest jako 
nieletni i ta okoliczność co do zasady stanowi podstawę 
wyłączenia odpowiedzialności karnej z uwagi na niezdat-
ność podmiotu do ponoszenia winy. Z kolei w myśl art. 
10 § 1 k.k.2 ukończenie 17 roku życia stanowi tzw. granicę 
dojrzałości karnej. Norma ta pełni jednocześnie funkcję 

gwarancyjną – chroniąc godność człowieka i wynikające 
z niej wolności i prawa3. 

Tym samym młody człowiek będący sprawcą czynu 
zabronionego po ukończeniu 17 lat będzie ponosił odpo-
wiedzialność karną na zasadach określonych w kodeksie 
karnym, o ile za zarzucony mu czyn będzie można przy-
pisać mu winę. Od razu warto wyjaśnić, że wspomniana 
granica wiekowa stanowi swoiste i przyjęte przez pra-
wodawcę domniemanie, że osoba w tym wieku jest już 
w stanie pokierować swoim postępowaniem i zrozumieć 
znaczenie  czynu. Notabene wówczas można dopiero 
przypisać tej młodej osobie winę i sprawstwo. Warto tu 
zasygnalizować, że od lat toczy się dogmatyczna dysku-
sja na temat podwyższenia granicy wieku nieletniości na 
18 rok życia, a  z kolei większość polskiego społeczeństwa 
domaga się zaostrzenia działań podejmowanych wobec 
nieletnich. Omijając kwestie kształtowania punitywnych 
postaw społeczeństwa, nie sposób nie zauważyć, że usta-
wodawca w art. 10 § 2 k.k. wprowadza odstępstwo od 
zasady z art. 10 § 1 k.k., a tym samym dopuszcza odpo-
wiedzialność karną osób poniżej 17 roku życia. Zapo-
mnieć przy tym nie można, że wobec nieletnich regułą 
jest stosowanie przepisów Ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich4. Ero 
art. 10 § 2 k.k. stanowi również odstępstwo od zasad po-
stępowania w sprawach nieletnich i stanowi, że nieletni, 
który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabro-
nionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 
156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 
3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 § 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz 
w art. 280, może odpowiadać na zasadach określonych 
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień 
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 
tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio 
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały 
się bezskuteczne.

Orzecznictwo precyzuje,  iż w myśl art. 10 § 2 k.k. 
nieletni (...) może odpowiadać na zasadach określonych 
w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień 
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 
tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio 
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okaza-
ły  się bezskuteczne. Okoliczności  sprawy  to  te, które 
wskazują na stopień demoralizacji, pobudki popełnienia 
czynu, sposób jego popełnienia, planowanie popełnienia 
czynu. Z kolei właściwościami osobistymi sprawcy będą 
wiek sprawcy, poziom rozwoju umysłowego, stan zdro-
wia, cechy charakteru, postawa sprawcy wobec istotnych 
wartości społecznych i stopień ich utrwalenia, zaintere-
sowania nieletniego, stopień jego demoralizacji. Do wa-
runków osobistych należy natomiast zaliczyć środowisko, 
w którym nieletni przebywa, stosunki rodzinne oraz to, 
czy ma on pełną rodzinę, a w rodzinie tej panuje posza-
nowanie dla istotnych wartości społecznych, oraz czy któ-
ryś z członków rodziny nieletniego ma demoralizujący 
wpływ na niego. Zapomnieć przy tym nie można o warun-
kach bytowych nieletniego, jego sytuacji mieszkaniowej  
i materialnej oraz o tzw. stopniu zaspokojenia uzasadnio-
nych potrzeb nieletniego5.

Warto przy tym zaznaczyć, że norma prawa zawarta 
w treści art. 10 § 2 k.k. winna być tylko i wyłącznie trakto-
wana jako wyjątek od zasady nieodpowiedzialności karnej 
nieletnich, a tym samym nie powinna być nigdy interpre-
towana rozszerzająco6. 
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Nie sposób przy tym nie przyjrzeć się bliżej znamio-
nom i sankcjom, jakie ustawodawca przewidział za popeł-
nienie przestępstw wymienionych w art. 10 § 2 k.k.

Przestępstwo zamachu na życie Prezydenta, uregulo-
wane jest w art. 134 k.k., który stanowi, że kto dopusz-
cza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo 
karze dożywotniego pozbawienia wolności.

 Zbrodnia zabójstwa – w myśl art. 148 k.k., kto zabija 
człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności 
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności (§ 1). 
Przy czym, jeżeli sprawca zabija człowieka: ze szczegól-
nym okrucieństwem, w związku z wzięciem zakładnika, 
zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasłu-
gującej na szczególne potępienie, z użyciem materiałów 
wybuchowych – to wówczas podlega on karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozba-
wienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności (§ 2). Ten sam katalog kar przewidziany jest 
również dla sprawcy, który jedynym czynem zabija więcej 
niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany 
za zabójstwo oraz dla sprawcy, który dokonuje zabójstwa 
funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z peł-
nieniem przez niego obowiązków służbowych związanych 
z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego.

Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – re-
guluje art. 156 k.k. W myśl tej normy prawa, kto powodu-
je ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: pozbawienia 
człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 
innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej 
lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwa-
łej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 
niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego 
zeszpecenia lub zniekształcenia ciała – to podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 1). 
Natomiast jeżeli następstwem powyższego działania jest 
śmierć człowieka, to sprawca takiego czynu podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Kolejne przestępstwo związane jest z tzw. spowodo-
waniem niebezpiecznych zdarzeń, a w myśl art. 163 k.k., 
kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu 
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać: pożaru, zawalenia się budowli, zalewu albo ob-
sunięcia się ziemi, skał lub śniegu, eksplozji materiałów 
wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego 
wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji tru-
jących, duszących lub parzących, gwałtownego wyzwolenia 
energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizu-
jącego – to podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10 (§ 1). Przy czym, jeżeli następstwem tych zdarzeń 
jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu 
wielu osób, to sprawca podlega za tego typu czyn karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12 (§ 3).

O przestępstwie piractwa stanowi art. 166 § 1 k.k. 
W myśl tego artykułu, kto stosując podstęp albo gwałt na 
osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, 
przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrz-
nym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Przestępstwo tzw. katastrofy stypizowane jest w treści 
art. 173 k.k., który stanowi, że sprawca, który sprowadza 

katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 
zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu 
w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wol-
ności od roku do lat 10 (§ 1 k.k.). Jeżeli następstwem 
powyższego jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na 
zdrowi, to sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Typy  kwalifikowane  przestępstwa  zgwałcenia  wy-
mienia art. 197 § 3 i 4 k.k. Do tych zbrodni zalicza się 
zgwałcenie zbiorowe, zgwałcenie pedofilskie, zgwałcenie 
kazirodcze oraz ze szczególnym okrucieństwem. Sprawca 
podlega wówczas karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3, a w wypadku zgwałcenia ze szczególnym 
okrucieństwem – kara pozbawienia wolności nie może 
być orzeczona na czas nie krótszy od lat 5.

Z kolei typ kwalifikowany przestępstwa tzw. czynnej 
napaści na funkcjonariusza publicznego określa art. 223 
§ 2 k.k., a okolicznością kwalifikującą jest spowodowanie 
skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funk-
cjonariusza publicznego lub osoby przybranej do pomocy. 
Sprawca tego czynu podlega karze pozbawienia wolności 
od 2 do 12 lat.

Wzięcie zakładnika sankcjonuje art. 252 k.k. W świetle 
tej normy prawa, kto bierze lub przetrzymuje zakładnika 
w celu zmuszenia organu państwowego lub samorządo-
wego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej 
albo grupy osób do określonego zachowania się, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
(§ 1). Przy czym jeżeli tzw. wzięcie zakładnika, łączy się ze 
szczególnym jego udręczeniem, to sprawca takiego czynu 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W końcu powszechne niestety w Polsce przestępstwo 
rozboju opisane jest znamionowo w art. 280 k.k. W myśl 
tego artykułu, kto kradnie, używając przemocy wobec 
osoby  lub  grożąc  natychmiastowym  jej  użyciem  albo 
doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 
2 do 12. Przy czym jeżeli sprawca rozboju posługuje się 
bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecz-
nym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, albo 
działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub 
wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, 
przedmiotem, środkiem lub sposobem podlega wówczas 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wymienione 
tu przestępstwa należą do gatunkowo ciężkich, a za ich 
popełnienie grożą surowe sankcje. Dość dodać, iż w art. 
10 § 3 k.k. wskazano, że w wypadku orzeczenie wobec 
nieletniego kary za któreś z wyżej wymienionych prze-
stępstw, to kara ta nie może przekroczyć dwóch trzecich 
górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za 
przypisane sprawcy przestępstwo. Pamiętać należy jednak, 
że Sąd może zastosować także  nadzwyczajne złagodze-
nie kary. Niemniej jednak zgodnie z utrwalonym zapa-
trywaniem Sądu Najwyższego – gdy chodzi o sprawców 
nieletnich, przewidziany w art. 10 § 3 k.k. nakaz, że kara 
nie może przekroczyć dwóch trzecich górnego zagroże-
nia, odnieść trzeba w wypadku przestępstwa zabójstwa 
do kary dożywotniego pozbawienia wolności, a nie kary 
25 lat pozbawienia wolności. Podobnie zawarty w art. 54 
§ 2 k.k. zakaz orzekania wobec sprawcy, który w czasie 
popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat, kary do-
żywotniego pozbawienia wolności, nie wyklucza wymie-
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rzenia nieletniemu, odpowiadającemu w warunkach art. 
10 § 2 k.k. za przestępstwo zagrożone taką karą – 25 lat 
pozbawienia wolności7.

Wracając  do  zabójstwa  w  szkole  na  warszawskim 
Wawrze, to uważam, że nauczyciele, którzy wskazywali 
wówczas na brak odpowiednich szkoleń, a tym samym 
brak wiedzy do podjęcia jakichkolwiek działań prewen-
cyjnych – wykazali się dużą pokorą i to zasługuje na uzna-
nie. Szkolenia takie niewątpliwie są potrzebne, ale sama 
szkoła nie może i nie powinna ponosić wyłącznej odpowie-
dzialności za tego typu tragiczne wydarzenie. Problemem 
jest to, że socjalizacyjno-wychowawcze funkcjonowanie 
rodziny uległo wyraźnemu przeobrażeniu na przełomie 
XX i XXI wieku. Uwagę zwraca się przede wszystkim na: 
postępującą dezintegrację wewnątrzrodzinnej socjalizacji, 
osłabienie więzi wspólnotowej, wzrastającą atomizację 
społeczną i związaną z nią anonimowość jednostek na 
zewnątrz rodziny, zmniejszający się autorytet rodziców 
i dziadków, ograniczenie dzietności, eksponowanie ideału 
wolności i samorealizacji jednostki, wzrost liczby konflik-
tów małżeńskich i rozwodów, pluralizm w świecie warto-
ści, norm i wzorów zachowań, pozarodzinne źródła inspi-
racji aksjonormatywnej w socjalizacji młodego pokolenia, 
brak kompetencji rodziców w radzeniu sobie z problema-
mi wychowawczymi, wzrost liczby rodzin problemowych 
i patologicznych, a zatem wzrost liczby młodzieży wśród 
liczby wykolejonych i wchodzących w konflikt z prawem 
oraz na wzrost rodzinnej inspiracji różnych form patologii 
społecznej8.

Niestety  ten zmniejszający  się autorytet  rodziców 
i dziadków może rodzić poważne konsekwencje. Pato-
logiczne środowiska kultywujące tzw. „przestępczy styl 

życia” – subkultury twarde9 – są grupami audytoryjnymi, 
które na jednostkę oddziałują za pośrednictwem wyobra-
żeń jakie ta o nich posiada, a tym samym przypisuje im 
pewne wartości i normy, dostosowując do nich swoje za-
chowanie10. Na marginesie dodam, że przyczyną wskaza-
nej na kanwie sprawy zbrodni – tak podają media – miały 
być pretensje z tytułu nierozliczonych należności związa-
nych z obrotem narkotykami11. 

dr Krzysztof Nawrocki
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

1 https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C450094%2Cziobro-o-smier-
ci-nastolatka-w-szkole-tragedia-sledztwo-jest-prowadzone
2 Kodek karny z dnia 6 czerwca 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 
553, ze zm.).
3 Zob. A. Walczak-Żochowska, w: Stefański (red.), Kodeks karny, 
2017, s. 173.
4 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 
1982 roku (Dz. U. Nr 35, poz. 228, ze zm.).
5 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – II Wydział Karny z dnia 
21 października 2015 r. II AKa 262/5, teza redakcyjna, Legalis 2021.
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach – II Wydział Karny z dnia 
20 listopada 2014 r. II AKa 313/14, Legalis 2021.
7 Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 18 grudnia 
2012 r. III KK 289/12, Legalis 2021. 
8 Cyt. T. Sakowicz, Systemy normatywne w świadomości osób uwięzio-
nych, studium socjopedagogiczne, Kraków 2014, s. 8. 
9 Zob. więcej. M. Pęczak, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, 
Warszawa 2013, s. 11.
10 Zob. P. Skeris, Pojęcie „grupy odniesienia”, [w:], Małe struktury 
społeczne, red. I. Machaj, Lublin 2004, s. 118.
11 https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8097977,zaboj-
stwo-nastolatek-szkola-wawer-emil-b-sad-wyrok.html.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie historii naj-

większej obszarowo dawnej dzielnicy Łodzi, a zarazem 
jednej z najmłodszych i nadal rozwijających się części mia-
sta – Widzewa. Jest to zadanie niezwykle trudne, bowiem 
powstała pod koniec XIV w. u źródeł rzeki Jasień wieś, 
nazywana wówczas Widzewnicą, przez niemalże 400 lat 

Mateusz Opaliński

Od WidzeWnicy 
dO WidzeWa

Zarys dziejów Widzewa  
do 1793 roku

była niczym niewyróżniającą się osadą, którą wszelkie wy-
darzenia tzw. wielkiej historii omijały szerokim łukiem, 
a większość źródeł okryła zasłoną milczenia. Niemniej 
autor prezentowanej publikacji powziął zamiar odtworze-
nia jej dziejów na podstawie dostępnych materiałów. Lwią 
część zajmuje także próba wyjaśnienia pochodzenia nazwy 
„Widzew”. Za datę krańcową podjętych badań wskazano 
rok 1793 – moment zajęcia na skutek II rozbioru Polski 
ziemi łęczyckiej przez pruskiego zaborcę. Mogłoby się 
wydawać, że wydarzenie to doprowadzi do całkowitego 
upadku zagarniętych miejscowości i wsi. Nic mylnego. 
Przełom XVIII i XIX w. był dla Widzewa kluczowy. Pod-
jęte przez Prusy działania kolonizacyjne i urbanizacyjne 
– kontynuowane przez Rosjan po 1815 r. – przyczyniły się 
ostatecznie do przeprowadzenia w 1825 r. nowej parce-
lacji widzewskich gruntów, w wyniku której uregulowano 
i powiększono obszar wsi, tworząc z niej osadę będącą 
zapleczem sypialnianym łódzkich robotników.

Powstanie Widzewa
Dzieje Widzewa sięgają czasów średniowiecznych. Nie 

jest znana dokładna data jego założenia, choć na podsta-
wie zachowanych źródeł możliwe jest ustalenie okresu 
powstania tej podłódzkiej wówczas wsi z dokładnością do 
kilku lat. Kluczowym i jedynym źródłem wiedzy na ten te-
mat jest dokument z 10.VI.1387 r. wydany we Włocławku 
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przez biskupa kujawsko-pomorskiego Jana Kropidło, na 
mocy którego wieś Widzew (nazywana wówczas Widzew-
nicą) wraz z sąsiednią Łodzią zostały przeniesione z prawa 
polskiego na prawo niemieckie1 . Istotna dla ustalenia cza-
su pojawienia się Widzewa jest wzmianka odnosząca się 
do najprawdopodobniej jego pierwszego właściciela – bpa 
Zbiluta Galanczewskiego, pełniącego funkcję ordynariu-
sza diecezji kujawsko-pomorskiej w latach 1364-13832. 
Drugą wskazówką jest podany w dokumencie 14-letni 
okres wolnizny. W średniowieczu przyjęto bowiem zasadę, 
że we wsiach nowo zakładanych zwalniano mieszkających 
w nich kmieciów od podatków oraz daniny na około 20 lat, 
natomiast w istniejących już od dawna na jeszcze krót-
szy czas – przykładowo na mocy dokumentu lokacyjnego 
miasta nad Ostrogą z 1414 r. (tzw. pierwsza lokacja mia-
sta Łodzi poza obrębem pierwotnej wsi) nadano tamtej-
szym mieszkańcom 17-letni okres wolnizny. Czas ten był 
przyznawany mieszkańcom osady na zagospodarowanie 
nieużytków, wybudowanie domostw, a przede wszystkim 
na wykarczowanie lub osuszenie przydzielonych terenów 
pod uprawę rolną3. Podsumowując zatem kwestię powsta-
nia wsi Widzew należy z dużą dozą prawdopodobieństwa 
przyjąć, iż wydarzenie to miało miejsce w okresie między 
1380 a 1383 r.

Widzew był niewielką wioską, leżącą u źródeł rzeki 
Jasień, pośrodku zamkniętej ze wszystkich stron śródleśną 
polaną, przypominającą kształtem „eksplodujący granat”4 
– in merica, co oznacza, że została założona w zaroślach 
leśnych5. Zdaniem Kazimierza Kaczmarczyka określony 
w dokumencie lokacyjnym 14-letni okres wolnizny su-
geruje, że osiedlenie powstałej wsi wymagało żmudnego 
karczunku lasu i utworzenia pól gotowych pod uprawę 
roli w centrum ogromnej puszczy6. 

W 1387 roku Widzew był dwukrotnie mniejszy od Ło-
dzi7. Marek Koter wskazuje, że obszar średniowiecznego 
Widzewa składał się z nie więcej jak od sześciu do siedmiu 
łanów (czyli około 110 ha)8. Pola skupiały się w trzech 
niewielkich niwach biorących swój początek nad rzeką 
Jasień i ginących w trzech różnych stronach otaczającego 
wieś lasu. Zabudowa była dość zwarta, ale tylko po jednej 
stronie krótkiej ulicy9. Ówczesny Widzew należy sklasyfi-
kować jako wieś małą – określoną w dokumencie lokacyj-
nym jako villula (wioska) w przeciwieństwie do sąsiedniej 
Łodzi, nazwaną villa (wieś)10 – o węzłowym układzie dróg, 
gdzie przy jej zachodnich rubieżach zbiegały się szosy: od 
północnego zachodu z sąsiedniej Łodzi (od 1414 roku 
nazywanej Starą Wsią  lub Starą Łodzią), od północ-
nego wschodu ze Stoków, od południowego zachodu  
z XVI-wiecznej Wólki oraz od południa szosa prowadzą-
ca do późniejszego Zarzewa (Rozdrażewa) powstałego 
w 1584 roku. Widzewskie grunty od sąsiednich osad prze-
dzielone były zewsząd gęstym lasem11. 

Biskup Jan Kropidło we wspomnianym dokumencie 
z 10 VI 1387 r. wymienił pierwszego sołtysa Widzewa i Ło-
dzi. Był nim Jan (lub Janusz) Piotrowic, który jako zasadź-
ca nowej osady otrzymał z gruntów widzewskich dwa łany 
ziemi miary flamandzkiej (czyli około 34 ha) wolnych od 
opłat i powinności. Jednocześnie zezwolono mu także na 
pobór jednej trzeciej dochodów z karczmy, którą mógł 
wybudować zarówno w Łodzi jak i Widzewie. Jako sołtys 
posiadał również władzę sądowniczą nad mieszkańcami 
założonej wsi. Otrzymał także prawo wybudowania we wsi 
młyna – takowy powstał przy rzece Jasień, w odległości 
około 1 km od zabudowań wiejskich, najprawdopodob-

niej pod koniec XIV w. i nosił nazwę Młyn Wójtowski. 
Ponadto – jak już wspomniano – bp Jan Kropidło nadał 
widzewskim kmieciom 14-letni okres wolnizny. Po tym 
czasie każdego roku 11 listopada mieli płacić biskupom 
włocławskim po pół grzywny groszy praskich (24 grosze), 
zaś na Wielkanoc 30 jaj i jeden ser, a na 15 sierpnia (Świę-
to Wniebowzięcia NMP, patronki łódzkiej parafii) dwa 
kurczęta12. Prócz tych powinności osadnicy średniowiecz-
nego Widzewa mieli także obowiązki związane z posia-
daniem łanu. Każdy chłop zobowiązany był pracować dla 
dworu przez 5 dni w ciągu roku: do orki przez jeden dzień 
w zimie (zboża ozime) i przez jeden dzień w lecie (zboża 
jare), kolejny dzień na zwożenie siana i jeszcze po jednym 
na koszenie łąk i ich grabienie13.

Po średniowiecznej wsi dziś nie ma żadnego śladu, 
a wskazanie jej pierwotnego położenia na podstawie to-
pografii terenu jest niemożliwe. Nie zachowały się także 
żadne elementy zabudowy dawnego Widzewa. Porów-
nując jednak rozkład zabudowy osady z XIX-wiecznymi 
i teraźniejszymi mapami z pewną dozą prawdopodobień-
stwa można stwierdzić, że średniowieczna wieś została 
założona na obszarze dawnych zakładów Widzewskiej 
Manufaktury, naprzeciw tzw. osiedla kunitzerowskiego 
z II poł. XIX w., na odcinku wzdłuż Al. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego między dzisiejszą ul. Szpitalną na zachodzie, 
a ul. Niciarnianą na wschodzie. Miejsce dawnej, drewnia-
nej, wiejskiej zabudowy zajęły ceglane, monumentalne 
fabryczne budynki.

dlaczego „Widzew”?
Sen z powiek spędza etymologia nazwy wsi Widzew. 

W dokumencie bpa Jana Kropidło z 10.VI.1387 r. nazwa-
no lokowaną na prawie niemieckim osadę „Wydzewny-
czą” – Widzewnica14. Jej pochodzenie jest nieznane i dość 
zagadkowe. Większość nazw miejscowości lokowanych 
w tej części ziemi łęczyckiej odnosiła się do występującej 
w okolicy roślinności, m.in.: Brzeziny – las brzozowy, Dą-
browa – las dębowy, Grabina – las grabowy, Łódź – jedna 
z hipotez głosi, że pierwotna nazwa Łodzia pochodzi od 
wierzby łozy, Rokicie – wierzba rokita; bądź też ich braku 
– przypuszcza się, że nazwa miejscowości Zgierz pochodzi 
od zgorzeli, czyli terenu po wypalonym lesie. Niestety, 
Widzewnica w żaden sposób nie pasuje do tego rodza-

Wieś Widzew w latach 1387-1793. Autor M. Opaliński
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ju źródłosłowów. Analizując natomiast słowo „widzieć” 
w transliteracji staropolskiej – „wydzecz”15 – dostrzega 
się pewne podobieństwo do źródłowego zapisu badanej 
wsi – „Wydzewnycza”. Stąd najpewniej etymologii na-
zwy Widzewnica należałoby się doszukiwać w tej rodzinie 
wyrazów. Możliwe, że wiąże się ona z położeniem wsi 
na polanie otoczonej gęstym lasem, gdzie osiedlający się 
w niej przybysze z zewnątrz, sprowadzeni przez zasadźcę, 
po przemierzeniu ciemnego, puszczańskiego boru ujrzeli 
swe potencjalne miejsce zamieszkania. Jest to dość banal-
na i lakoniczna hipoteza, nie podparta żadnymi mocnymi 
argumentami i dowodami źródłowymi, ale ukazuje jedną 
z propozycji ustalenia pochodzenia nazwy tej średnio-
wiecznej i nowożytnej wsi, a obecnie największej obszarem 
dawnej dzielnicy miasta Łodzi. 

Tę teorię może potwierdzić druga wersja pochodzenia 
nazwy Widzewa, która pojawiła się na początku XVI wie-
ku – „Widzów”. Po raz pierwszy użyto jej w Liber bene-
ficiorum abpa Jana Łaskiego (ordynariusza archidiecezji 
gnieźnieńskiej w Łodzi), „...prócz miasteczka należą wsie: 
Radogoszcz, Bałuty, Doły, Lipinki, Widzów, Rokicie, Sta-
ra Łódź i Rogi”16. Ponownie tej nazwy dla dzisiejszego Wi-
dzewa użyto w spisie mieszczan i czynszów z 1534 roku17. 
Obowiązywała ona przez prawie 300 lat. Nie wiadomo 
od kiedy zaczęto używać obecnej nazwy. Po raz pierwszy 
źródła mówią o wsi o nazwie „Widzew” w dokumencie 
z 12.VI.1823 r. sporządzonym przez radcę stanu i pre-
zesa Komisji Województwa Mazowieckiego Rajmunda 
Rembielińskiego – twórcę przemysłowej Łodzi18. Jednak 
nie była to nazwa jeszcze powszechnie używana przez 
tamtejszą ludność, gdyż po regulacji gruntowej z 1825 r. 
w utworzonym 2 lata później spisie jako określenie tej 
podłódzkiej wsi użyto dwóch nazw: „Widzew” i „Widze-
wek”19. Z kolei pod koniec XIX w., w słowniku geograficz-
nym Królestwa Polskiego (tzw. Kongresówki) jako hasło 
encyklopedyczne podano wieś „Widzew” z dopiskiem  
„al. [albo – M.O.] Widzów”, co oznaczało powrót do na-
zwy używanej w XVI w.20 Dopiero z początkiem XX w. 
obecnie używana forma stała się popularna.

dzieje Widzewa do 1793 r.
Po 1387 roku na niemalże 150 lat historia okryła Wi-

dzew zasłoną milczenia. Nieznane są losy tej podłódzkiej 
wioski, która tak naprawdę nie pełniła w okolicy żadnej 
znaczącej roli. Badana wieś powraca na karty historii 
w XVI w. W spisie funduszów kościelnych archidiecezji 
gnieźnieńskiej Liber beneficiorum – której podlegała łódz-
ka parafia Wniebowzięcia NMP, obejmująca swą dusz-
pasterską opieką również Widzew – powstały w latach 
1511-1523, zapisano wysokość danin kościelnych, płaco-
nych przez zamieszkałych w niej kmieciów: proboszczowi 
łódzkiej parafii oddawali po groszu kolędy, zaś dziesięcinę 
składano scholastykowi łęczyckiemu21.

Po raz kolejny zachowane źródła pisane wspominają 
o Widzewie w 1527 r. Pochodzą one z księgi Liber relaxa-
tionum, spisanej przez ks. Jana Choińskiego na polecenie 
ordynariusza diecezji kujawsko-pomorskiej bpa Macieja 
Drzewieckiego. Dokument informuje o daninach skła-
danych biskupstwu włocławskiemu przez mieszkańców 
miasta Łodzi oraz wsi Widzew – z księgi zachowały się 
jedynie fragmenty, dotyczące tylko tych dwóch miejsco-
wości. Ksiądz Stanisław Muznerowski, autor Przyczynków 
do monografji Łodzi, wśród zebranego i opracowanego 
materiału źródłowego, zamieszczonego we wspomnianym 

dziele, niestety nie zacytował zachowanych pozostałości. 
Bazując zatem na jego omówieniu można dowiedzieć się, 
że wieś Widzew posiadała wówczas jedynie cztery łany 
osiadłe, z których kmiecie płacili po trzy wiardunki, czyli 
razem po trzy grzywny22.

Za pierwszorzędny dokument, dotyczący przeszłości 
Widzewa uznać należy inwentarz dóbr biskupstwa ku-
jawsko-pomorskiego z 1534 r. spisanego przez ks. Stani-
sława Dąbrowskiego (archidiakona kurzelowskiego) na 
polecenie bpa Jana Karnkowskiego (ordynariusza diece-
zji kujawsko-pomorskiej). W przeciwieństwie do innych 
tego typu źródeł, wyliczających liczbę łanów, domów oraz 
czynszów, ów dokument oprócz tych podstawowych infor-
macji wymienia także nazwiska ich właścicieli. W sprawie 
wsi Widzew zapisano, iż składała się ona z pięciu łanów 
osiadłych, z których płacono po trzy wiardunki (tak jak 
7 lat wcześniej). Należały one do Wojciecha Gralki, Stani-
sława Kierszcza, Pędziwiatra, Salomonowej oraz Pietucha 
(każdy po łanie). Wspomniano także o nowo wybudowa-
nym młynie na rzece Jasień (późniejszym Młynie Wójtow-
skim), z którego młynarz płacił 60 groszy23.

Inwentarz z 1568 r. opisuje powinności, jakie składały 
sąsiadujące z Łodzią wsie na rzecz łódzkiego dworu znaj-
dującego się w Starej Wsi. Dowiadujemy się, że w ówcze-
snej wsi Widzew znajdowało się pięć i pół łanów osiadłych, 
z których oddawane było po 36 groszy (razem 6 złotych 
i 18 groszy24). Widzewscy kmiecie zobowiązani byli także 
do oddania od łanu po dwa kapłony (utuczone i wykastro-
wane młode koguty, będące w XVI i XVII w. wykwintnym 
i dość popularnym daniem), po 30 jaj, po jednym serze lub 
po groszu. Dokument wspomina także o zamieszkującym 
wieś zagrodniku (takim mianem określano chłopa posia-
dającego dom i gospodarstwo o powierzchni nie większej 
niż ćwierć łana) oraz gonciarzu (rzemieślnik naprawiający 
lub wyrabiający pokrycia dachowe – gonty), którzy płacili 
po 2 grosze. Natomiast za korzystanie z lasów należą-
cych do dworu lub pastwisk (tzw. podatek gajny) płaco-
no 8 groszy25. W tekście nie jest do końca określone, czy 
wymieniony zagrodnik i gonciarz to dwie różne osoby, 
czy też ten sam mieszkaniec wsi. Niektórzy zagrodnicy 
prócz pracy w polu zajmowali się również rzemiosłem – 
możliwe, że ów widzewski zagrodnik dodatkowo trudnił 
się także wyrobem pokryć dachowych lub ich naprawą, za 
co płacił odrębny podatek, jak również korzystał z lasów 
lub pastwisk należących do dworu.

Miasto Łódź było dla Widzewa szansą na rozwój, a to 
głównie za sprawą nadanych w dokumencie lokacyjnym 
przywilejów, związanych z dniami targowymi i jarmarcz-
nymi. Niestety, w okresie późnego średniowiecza zostały 
zahamowane pomyślne tendencje rozwojowe w gospodar-
ce państwa polskiego, co osłabiło rozkwit rynku wewnętrz-
nego26. Niezakorzenienie się w Łodzi tradycji gospodar-
czo-handlowych przyczyniło się do zachowania rolniczego 
charakteru i powolnego upadku miasta. Wraz z nią ubożał 
również Widzew. Nie była to sytuacja wyjątkowa w tym 
rejonie, gdyż wydarzenia wieku XVII doprowadziły tak-
że do upadku miasta Łodzi. W tym czasie liczba ludno-
ści zmniejszyła się z około 600 (118 domostw) w 1623 r. 
do około 200 (około 40 domostw) w 1728 r. Najbardziej 
dramatyczny okazał się potop szwedzki z lat 1655-1660. 
W tym okresie część mieszkańców uciekła, część została 
wymordowana przez najeźdźców, a zabudowania splą-
drowano i spalono. Ponownego złupienia Łodzi dokonali 
rokoszanie Jerzego Lubomirskiego w 1665 r. oraz najazd 
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Sasów uciekających przed wojskami szwedzkimi w 1702 r. 
Skutki tych wojen odcisnęły swe piętno w kolejnych la-
tach. W II poł. XVII w. do miasta dotarły dwie epidemie 
cholery, które zdziesiątkowały mieszkańców Łodzi, zaś 
z początkiem XVIII w. kolejna zaraza opanowała bydło, 
doprowadzając powoli miasto do upadku27. 

Możliwe, że podobne straty poniosły sąsiadujące i za-
leżne od Łodzi inne wsie i osady, m.in. Widzew. W 1582 r. 
było jeszcze w tej wsi osiem gospodarstw (około 40 miesz-
kańców), jednak już w 1598 r. zostało ich sześć, a w 1623 r. 
tylko trzy (około 15 mieszkańców)28. Wojny XVII w. oraz 
na początku XVIII w. doprowadziły do zupełnej dewasta-
cji Widzewa. Kolejny spis z 1760 r. podaje, że dwa łany 
były w posiadaniu Ignacego Bielskiego z sąsiedniego Wój-
tostwa (leżące na skraju lasu grodzącego Widzew od Ło-
dzi), które otrzymał na mocy zezwolenia bpa Krzysztofa 
Szembeka (ordynariusza diecezji kujawsko-pomorskiej) 
z 1737 r. We wsi znajdowało się tylko jedno gospodarstwo 
chłopskie. Natomiast w końcu XVIII w. w Widzewie ich 
ilość zwiększyła się zaledwie do trzech: dwóch należących 
do folwarku w Starej Wsi i jednego, znajdującego się na 
gruntach wójtowskich – najprawdopodobniej ludność Wi-
dzewa liczyła zaledwie 14 osób29.

W 1793 r., po przegranej wojnie polsko-rosyjskiej 
o Konstytucję 3 Maja oraz przejściu króla Polski Stani-
sława Augusta Poniatowskiego na stronę konfederatów 
Targowicy, państwa ościenne – Prusy i Rosja – dokona-
ły II rozbioru Rzeczpospolitej. Łódź wraz z Widzewem 
znalazły się w zaborze pruskim. Od 1798 r. nowa admini-
stracja rozpoczęła proces sekularyzacji dóbr kościelnych, 
który objął w 1803 r. także dobra, należące do biskupów 
włocławskich – wówczas na własność Królestwa Prus prze-
szło miasto Łódź oraz sąsiednia wieś Widzew. Decyzja 
władz pruskich zapoczątkowała dla tego regionu nową 
kartę w historii, która na zawsze zmieniła jej charakter 
i doprowadziła do znacznego rozwoju tych zubożałych 
i zacofanych ziem.

zakończenie
Najstarsze dzieje Widzewa zostały przez źródła hi-

storyczne okryte szeroką zasłoną milczenia. Prócz poje-
dynczych spisów sporządzonych na polecenie biskupów 
kujawsko-pomorskich, prezentujących dane dotyczące 
wymiaru danin, którymi obarczono tamtejszych chłopów 
oraz rozmiaru gruntów ornych, z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa należy stwierdzić, że nie powstały żadne inne 
teksty opisujące życie codzienne widzewskich włościan. 
Niemniej na podstawie tych nikłych informacji jedno-
znacznie udało się określić kondycję wsi, a także postę-
pujący regres. Ową degresję stanu majątkowego Widzewa 
można zaobserwować na przykładzie stopniowego zmniej-
szania się gruntów ornych – taki stan rzeczy utrzymywał 
się nieprzerwanie od końca XVI w. przez kolejne dwa 
stulecia. Dopiero upadek Rzeczpospolitej i początek 123 
lat zaborów otworzyły nową kartę dziejów Widzewa, któ-
ry w wyniku przeprowadzonego przez zaborców procesu 
industrializacji regionu łódzkiego stał się jedną z robotni-
czych osad, a następnie prężnie prosperującym osiedlem 
fabrycznym, mogącym śmiało konkurować z największymi 
tuzami przemysłu włókienniczego.

dr Mateusz Opaliński
Szkoła Podstawowa nr 64 
im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi

1 Średniowieczna wieś Widzew wraz z sąsiadującą Łodzią była wła-
snością biskupów kujawsko-pomorskich rezydujących we Włocławku.  
K. Kaczmarczyk, Lokacja Starej Łodzi na prawie niemieckim w roku 
1387, „Rocznik Łódzki” 1928, t. I, s. 132.
2 R. Rosin, Początki miasta Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1973, t. XVII 
(XX), s. 11.
3 M. Koter, Geneza układu przestrzennego Łodzi przemysłowej, Warszawa 
1969, s. 26; Pierwsza wzmianka o Łodzi, „Ilustrowana Encyklopedia 
Historii Łodzi” 2008, z. 1, s. 19; I. Baranowski, Krótki zarys dziejów wsi 
polskiej, Warszawa 1917, s. 8.
4 M. Koter, Geneza układu przestrzennego..., s. 43.
5 Przywilej biskupa Jana (Kropidło) na sołectwo we wsi Lodzia wydany w r. 
1387, [w:] Przyczynki do monografji Łodzi, red. S. Muznerowski, Łódź 
1922, s. 67; K. Kaczmarczyk, Lokacja Starej Łodzi..., s. 136. 
6 Tamże, s. 135. 
7 Tamże, s. 134.
8 M. Koter, Geneza układu przestrzennego..., s. 43.
9 M. Wójcik, Rozwój osadnictwa wiejskiego w województwie łódzkim, 
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica” 
2008, nr 9, s. 116.
10 Przywilej biskupa Jana (Kropidło)..., s. 67; K. Kaczmarczyk, Lokacja 
Starej Łodzi..., s. 134.
11 Tamże, 43-44, 50. A. Zand, Łódź rolnicza 1332-1793. Studjum histo-
ryczne o topografii, stanie gospodarczym, organizacji prawnej i kulturze 
w Łodzi, „Rocznik Łódzki” 1931, t. II, s. 76-78; J.K. Chrzanowski, Hi-
storia Łodzi do 1865 roku, Łódź 2018, s. 17. Układ drogowy został za-
prezentowany na podstawie mapy Oskara Kossmanna, przedstawiającej 
Łódź wraz z okolicznymi wsiami z początku XIX wieku.
12 M. Koter, Kształtowanie się tkanki miejskiej Łodzi do 1918 roku, [w:] 
Łódź. Monografia miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2008, s. 134-136; S. 
Muznerowski, Przyczynki do monografji Łodzi, Łódź 1922, s. 11-12; 
Pierwsza wzmianka o Łodzi..., s. 19-20; I. Baranowski, Krótki zarys 
dziejów..., s. 8.
13 K. Kaczmarczyk, Lokacja Starej Łodzi..., s. 137; S. Muznerowski, 
Przyczynki do monografii..., s. 12.
14 Przywilej biskupa Jana (Kropidło)..., s. 67.
15 Widzieć, [w:] Słownik staropolski, Wrocław – Warszawa – Kraków  
– Gdańsk – Łódź 1989, red. S. Urbański, t. X, z. 2 (62), s. 116. 
16 S. Muznerowski, Przyczynki do monografii..., s. 47.
17 Tamże, s. 20.
18 R. Rembieliński, Rajmund Rembieliński. Budowniczy Łodzi przemy-
słowej, „Rocznik Łódzki” 1933, t. III, s. 73.
19 Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia 
i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw 
Wewnętrznych i Policyi, t. II, Warszawa 1827, s. 261.
20 Widzew, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, red. B. Chlebowski, Warszawa 1893, t. XIII, s. 295.
21 S. Muznerowski, Przyczynki do monografii..., s. 48.
22 Tamże, s. 16. Wiardunek był jednostką miary masy, wynoszącą około 
49 g i odpowiadał ćwierci grzywny (48 groszy). J. Bardach, G. Labuda, 
Rozwój gospodarki towarowej na wsi i w mieście, [w:] Historia Polski, red. 
T. Manteuffel, Warszawa 1960, s. 373.
23 S. Muznerowski, Przyczynki do monografii..., s. 20.
24 Wówczas 1 złoty był równy 30 groszom.
25 Tamże, s. 22.
26 K. Badziak, Zarys dziejów Łodzi do 1918 roku, [w:] Łódź. Monografia 
miasta, red. S. Liszewski, Łódź 2008, s. 33.
27 J.K. Chrzanowski, Historia Łodzi..., s. 47; Wiek XVII – rozwój i klęski, 
„Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi” 2008, z. 2, s. 41; Miasto 
w XVII i XVIII wieku, „Ilustrowana Encyklopedia Historii Łodzi” 2008, 
z. 2, s. 46.
28 Klucz łódzki i okolice – XVIII w., „Ilustrowana Encyklopedia Historii 
Łodzi” 2008, z. 2, s. 53.
29 Tamże; S. Muznerowski, Przyczynki do monografii..., s. 20, 34.
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PREZENTACJE

Agnieszka Wieczorek

kształcenie 
na OdległOść, 

narzędzia  
i PrzygOtOWanie 

nauczycieli  
dO lekcji Online

Jaki był rok szkolny 2020/2021, nazna-
czony przez nasilającą się falę pandemii 
oraz na zawsze zapamiętany ze względu 
na nauczanie i uczenie się na odległość?

Czy w czasie pandemii nauczanie online i sprawdzanie 
wiedzy było efektywne? To pytanie można zadać sobie 
oglądając, np. na YOUTUBE lub w telewizji przykłado-
we lekcje online, słuchając entuzjastycznych wypowiedzi 
trenerów-blogerów lub czytając oficjalne informacje, że 
nauczyciele zrealizowali podstawę programową, bo ko-
rzystali z narzędzi TIK od dawna (TIK – Technologie 
Informacyjno-Komunikacyjne). A uczniowie? No cóż, 
można powiedzieć, że Internet to ich przestrzeń, więc 
zapewne też przestawili się szybko na pracę zdalną. Pod-
stawa zrealizowana – więc zamykamy rok 2020/2021. Czy 
na pewno? Czy zrealizowanie podstawy programowej jest 
jedynym celem edukacji? Jeżeli tak, to czy podstawa pro-
gramowa została zrealizowana tak samo przez uczniów 
jak i przez nauczycieli? 

„Poszperajmy” w Internecie i sami oceńmy. Oprócz 
lekcji pokazowych na YOUTUBE można znaleźć wie-
le lekcji nagrywanych przez samych uczniów (tak zwane 
„rajdy na nauczycieli”) jakże innych od tych, pokazowych, 
gdzie zamiast pasjonatów edukacji można ujrzeć sfrustro-
wanych nauczycieli słabo radzących sobie z technologią 
informatyczną lub/i ciągle korygujących uczniów? Do-
datkowo pojawiły się samouczki jak ściągać i oszukiwać 
belfrów na lekcjach online, w tym na portalach weryfiku-
jących wiedzę (Formsy, Testportal). 

Zadajmy sobie pytania dodatkowe: W jakim stopniu 
edukacja w Polsce poradziła sobie z nauka zdalną? Czy 
faktycznie uczniowie czynnie uczestniczyli w lekcjach 
zdalnych, a nauczyciele profesjonalnie  je prowadzili? 
Czy dofinansowanie i wsparcie ze strony Ministerstwa 
Edukacji było wystarczające na szybkie przestawienie się 
szkół oraz nauczycieli do pracy zdalnej? A może właśnie 
rok pandemii pokazał jak bardzo edukacja w Polsce „spy-
chana” jest na margines.

Jako  czynny  nauczyciel  prowadzący  lekcje  online 
z uczniami, jako trener przygotowujący nauczycieli do 

pracy z narzędziami TIK, jako administrator grupy „Na-
uczyciele” na Facebooku (12.000 członków), moderujący 
wiele rozmów dotyczących problemów edukacji w całej 
Polsce, postaram się zamknąć rok 2020/2021 z podsumo-
waniem. Nie chciałabym jednak opierać się tylko na mo-
ich obserwacjach i doświadczeniach, dlatego dodatkowo 
zapytałam innych nauczycieli, którzy podzielili się swoimi 
przemyśleniami. 

Wykonałam badania dotyczące: „Nauczania zdalnego, 
narzędzi i przygotowania nauczycieli do pracy zdalnej”, 
na grupie nauczycieli na FB, którą administruję, grupa ta 
liczy 12 tys. nauczycieli z całej Polski.

Badana grupa reprezentowała edukację od przedszko-
la do szkoły ponadpodstawowej.

Uczę w:

Badana grupa to nauczyciele uczący w dużych i małych 
miastach oraz na wsi.

Moja szkoła jest w:

zacznijmy od początku

Lekcje online lub wirtualne – powinny być  zdalnym 
odpowiednikiem stacjonarnego nauczania, z tą różnicą, 
że nauczyciele i uczniowie siedzą w domach przed kom-
puterem, tabletem lub smartfonem. 

Na takiej lekcji tablica zostaje zastąpiona prezenta-
cjami, a sprawdzanie wiedzy odbywa się na platformach, 
tworzone są wirtualne grupy, idą w ruch media społecz-
nościowe i narzędzia TIK.

Z lekcjami online można jednak przesadzić, przekro-
czyć granicę wykorzystania narzędzi TIK lub w ogóle ich 
nie wykorzystywać. Uczeń wtedy albo zanudzi się na lekcji, 
albo nie skupi się na omawianym temacie.

Zajęcia online mogą stać się zbyt stacjonarne, gdy 
w ogóle nie wykorzystujemy dostępnych narzędzi edu-
kacyjnych i ewidentnie widać, że komputer bardziej nam 
przeszkadza niż pomaga w pracy zdalnej a służą tylko 
jego kamerka i mikrofon. Zazwyczaj jest to spowodowa-
ne brakiem wiedzy i doświadczenia w posługiwaniu się 
narzędziami TIK przez nauczyciela. 

Zajęcia online mogą stać się zbyt widowiskowe, gdy 
większą uwagę ucznia skupiamy na nadmiernej  ilości 
najnowszych narzędzi TIK (czasem zbędnych), które po-
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znaliśmy, niż na omawianym temacie. Nauczyciel wtedy 
bardziej przypomina aktora, który wprowadza nowe pro-
dukty. Głównym celem takich zajęć staje się prawidłowa 
obsługa nowych narzędzi.

I tym samym płynnie przechodzimy do modelu saMr1. 
Cóż to takiego i jak ten model wpisuje się w zajęcia zdal-
ne?

Model saMr – to model opracowany przez dr Rube-
na Puentedurę, który pozwala zrozumieć w jaki sposób 
posługujemy się narzędziami TIK na lekcji lub jak po-
winniśmy się nimi posługiwać. Jednocześnie model ten 
pokazuje jak stopniowo, w sposób naturalny wprowadzać 
go do edukacji.

SAMR to skrót od pierwszych liter czterech poziomów 
(w języku angielskim):

1. substitution (podstawienie) – gdy urządzenia kom-
puterowe są wykorzystywane do wykonywania zadań, 
tak samo stacjonarnie, jak i online. W zasadzie nic nie 
zmieniamy, nauczyciel prowadzi prezentację, uczniowie 
w domu rozwiązują zadania w identyczny sposób jak było 
to na lekcji stacjonarnej, robią zdjęcia pracy i przesyłają 
nauczycielowi – użycie narzędzi TIK jest minimalne.

2. augmentation (rozszerzenie) – technologia kom-
puterowa wykorzystana jest jako narzędzie do rozwiązy-
wania podstawowych problemów. Przykładem może tu 
być weryfikacja wiedzy w Formsach, Testportalu, Kahoot. 
Zaczynamy powoli uciekać od modelu: nauczyciel stojący 
przy tablicy i uczeń przepisujący prezentację, zaczynamy 
wprowadzać „ułatwienia technologiczne”. 

3. Modification (modyfikowanie) – jest to pierwszy 
etap, gdzie odchodzimy od nauczania tradycyjnego (na-
uczyciel-tablica-uczeń). Zadania przygotowane dla ucznia 
wymagają poznania wielu konkretnych narzędzi i umiejęt-
ności ich wykorzystywania. Uczeń nie tylko samodzielnie 
zaczyna zdobywać wiedzę dotyczącą określonego tematu, 
ale także w zakresie technologii. Często jest to praca ba-
dawcza, projektowa. 

4. redefinition (redefinicja) – technologia kompu-
terowa wykorzystana jest jako narzędzie rozwiązywania 
złożonych problemów. Często jest to praca grupowa nad 
projektami,  badaniami,  eksperymentami.  Uczniowie 
wspólnie tworzą bazy wiedzy, dzielą się na grupy, planu-
ją, zarządzają, wykorzystują narzędzia TIK w zależności 
od potrzeb i problemów, które pojawią się w trakcie pro-
jektów. Zespoły same muszą zdobywać potrzebne dane, 
analizować, a nauczyciel jako lider zespołu pilnuje har-
monogramów. 

Początki nauki zdalnej
Przez kilkadziesiąt lat nauka w Polskiej szkole była 

zorientowana na model nauczyciel-tablica-uczeń – czy-
li substitution z modelu SAMR, (Tylko niektóre szkoły 
pracowały w trybie Modification lub redefinition). 

Najważniejszym celem było i jest do tej pory zrealizo-
wanie podstawy programowej, często przeładowanej. Do 
tej pory nauczyciel przyjmował rolę aktora przy tablicy 
(lub prezentacji), zapisywał tematy, a uczniowie przepi-
sywali, uczyli się i odtwarzali wiedzę na „strzeżonych” 
sprawdzianach. 

Wszystko funkcjonowało według tej procedury dopóki 
nie nastała pandemia i spowodowała rewolucję w edu-
kacji. Edukacja weszła do domów: domów uczniów i na-
uczycieli. 

W krótkim czasie wszyscy samodzielnie zaczęli prze-
stawiać się na najwyższe poziomy w modelu SAMR czyli 
r, M pomijając środkowe a. 

W trakcie tego procesu wyszły zaniedbania, problemy, 
zgrzyty, których wcześniej nikt nie widział lub nie chciał 
widzieć, tzn.: 

• Rodzice mieli możliwość obserwacji pracy nauczy-
cieli (poddając ją krytyce) i swoich dzieci. W szkole pod-
stawowej często sami musieli przyjmować rolę belfrów 
i realizować podstawę programową, gdy były problemy 
techniczne z połączeniem się na lekcję online lub pro-
blemy z dostępem do komputera. Rodzic miał również 
możliwość  sam  ocenić  zdolności  swojego  dziecka  do 
przyswajania wiedzy, samodzielność oraz umiejętność 
pracy przy komputerze. W czasie pandemii relacja na-
uczyciel-rodzic na pewno uległa zmianie, w niektórych 
przypadkach wzmocniła się, w innych pogorszyła (zależy 
od poszczególnych przypadków). 

• Nauczyciele w ciągu tygodnia, często za własne pie-
niądze, musieli przekształcić się w ekspertów od pracy 
zdalnej, jednocześnie udostępniając swój wizerunek w In-
ternecie. Brak doświadczeń w tym zakresie spowodował, 
że wizerunek niektórych do tej pory „surfuje” po Inter-
necie i często jest obiektem żartów. Uwidocznił się brak 
wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie, ochrony 
wizerunku. 

• Uczniowie zostali posadzeni przed komputerami 
często bez nadzoru rodzica, bez nadzoru nauczyciela 
(brak kamerek, brak regulacji włączania kamerek na lek-
cjach), z kuszącą ilością nowych gier i nowo poznanych 
wirtualnych kolegów na portalach społecznościowych. 
Codziennie młodzi ludzie częściej przebywali w świecie 
wirtualnym niż rzeczywistym, tym samym częściej hejto-
wali, ale też częściej byli ofiarami hejtu. Wzrosła depresja, 
uzależnienie od gier i mediów społecznościowych. Życie 
uczniów przeniosło się do Internetu.

• Ujawnił się (u niektórych uczniów) problem zwią-
zany z brakiem dostępu do komputerów i Internetu oraz 
brakiem osobnego pokoju do nauki.

• Wiele szkół borykało się z niedofinansowaniem 
szkół, brakiem dobrego sprzętu komputerowego, brakiem 
pieniędzy na szkolenia dla nauczycieli.

• Ujawnił się brak bezpośredniej komunikacji między 
dyrektorami i Ministerstwem. 

W tym całym chaosie „pod ścianą” zostali postawieni 
dyrektorzy „jako zarządzający owym chaosem”, którzy 
musieli „stawać na głowach”, żeby „jako tako” zorganizo-
wać lekcje, zadbać o dostępność komputerów, obecność 
uczniów, o realizację podstawy programowej. 

Dyrektorzy  z  kiepskim  sprzętem  komputerowym 
w szkołach (dodam, nie we wszystkich) musieli wielo-
krotnie reorganizować cały plan pracy szkoły, wypoży-
czać sprzęt komputerowy, a potem znów zbierać (czasem 
2 razy w miesiącu), w zależności od informacji z Minister-
stwa przekazywanej medialnie, na dwa dni przed zapo-
wiadanymi zmianami. Dofinansowanie szkół było i jest 
minimalnie, więc w niektórych placówkach nie było na 
czym pracować, co wypożyczać oraz za co szkolić.

Dodatkowo nauczyciele, jako grupa realizująca misję, 
znów została postawiona przed nowym wyzwaniem – pra-
cą zdalną bez sprzętu i często przygotowania. Wiadomo, 
iż każdy nauczyciel reprezentuje inny stopień wtajemni-
czenia w narzędzia TIK, jednakże każdy z nich musiał na 
szybko przestawić się na nowy tryb prowadzenia zajęć, 
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jakich jeszcze nie prowadził w szkole, często bez wsparcia 
szkoły, na co wskazały badania.

Czy miałaś/łeś wsparcie w trakcie nauczania zdalnego ze strony szkoły?

Z badań wynika, że 44% ankietowanych nie miało 
pomocy i wsparcia ze strony szkoły w trakcie nauczania 
zdalnego. Jaka była tego przyczyna? Należałoby osobno 
zbadać ten problem. Być może dyrektorzy także nie po-
trafili odnaleźć się w nowej sytuacji lub dofinansowanie 
szkoły było zbyt małe, słaby sprzęt komputerowy, brak 
szkoleń. W badaniu odniosłam się tylko do dwóch aspek-
tów: dostępu do komputera i szkoleń. 

Zatem sprawdźmy: 
1. Dostęp do komputerów
Na pytanie czy szkoła udostępniła Ci sprzęt kompu-

terowy do domu? Badani odpowiedzieli:
21% – musiało skorzystać ze swojego sprzętu – szkoła 

nie pomogła, 
25% – korzystało z kiepskiego sprzętu szkolnego, 
33% – chciało korzystać tylko ze swojego komputera, 
21% – korzystało z dobrego sprzętu szkoły. 
Biorąc pod uwagę także poprzednie pytanie – o pomoc 

ze strony szkoły, ankietowani stwierdzili, że był problem 
z wypożyczeniem dobrego sprzętu komputerowego.

Czy szkoła udostępniła Ci sprzęt do domu (laptopy)?

2. Szkolenia
Z badań wynika, że większość nauczycieli przed pan-

demią była przygotowana do pracy zdalnej w różnym 
stopniu. Być może wcześniej używali narzędzi TIK edu-
kacyjnych. Tylko 17% badanych uznało, że nie byli przy-
gotowani to takiej formy pracy.

Gdy dowiedziałaś/łeś się o przejściu na nauczanie zdalne,  
to jak oceniałaś/łeś swoje umiejętności?

Przestawienie  się  na  inny  tryb  pracy  musiało  być 
szybkie i płynne, dlatego nauczyciele często szkolili się. 
Czy korzystali  z płatnych, dofinansowanych  szkoleń?  
Z badań wynika, że przeważają szkolenia darmowe albo 
samokształcenie – czyżby brakowało pieniędzy na szkole-
nia płatne grupy zawodowej odpowiedzialnej za edukację 
społeczeństwa?

Czy musiałaś/łeś korzystać z dodatkowych szkoleń?

A ile czasu nauczyciele poświęcili na przygotowanie 
się do lekcji online? 

Większość badanych nauczycieli, aż 84% uznała, iż 
praca zdalna zajęła o wiele więcej czasu niż praca stacjo-
narna. Nauczyciele musieli dostosować wszystkie mate-
riały stacjonarne do lekcji online, samodzielnie nauczyć 
się obsługi nowych narzędzi TIK.

Pojawiło się masę szkoleń jak prowadzić zajęcia zdal-
ne, ale mało uwagi poświęcono takim zagadnieniom jak: 
dbanie o swój wizerunek w sieci, bezpieczeństwo w In-
ternecie, Internetowy hejt, itp. Priorytetem szkoleń było 
przygotowanie lekcji online i użycie narzędzi TIK. Efekty 
możemy oglądać teraz na YOUTUBE, chociażby słynne 
panie nauczycielki z TVP lub lekcje online, nagrywane 
przez uczniów po kryjomu, po wcześniejszym wyprowa-
dzeniu nauczyciela z równowagi.

Czy w pracy zdalnej musiałaś/łeś poświęcić więcej swojego czasu, aby 
przygotować się do zajęć?

Przykro ogląda się te filmy, ponieważ ludzi, często 
starszych wiekiem, bez przygotowania dotyczącego bez-
pieczeństwa i ochrony swojego wizerunku, „wrzucono 
w wirtualny świat”, świat młodzieży, która wie jak się 
w nim poruszać i gdzie uderzyć, aby zniszczyć wizerunek 
nielubianego nauczyciela. 

I tym samym dochodzimy do następnego problemu: 
obowiązku włączania kamerek przez uczniów, w trakcie 
lekcji.

Czy monitorowanie ucznia bardziej motywuje go do 
pracy?

Jak wynika z badań, większość uczniów pracowała przy 
wyłączonych kamerkach – ponad 50% badanych.

Czy jest to obowiązek, czy dobrowolność to zawsze 
pozostanie „tajemnicą poliszynela” w danej szkole.
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Czy uczniowie pracowali przy włączonych kamerach?

Co do obowiązku stosowania kamerek na lekcjach – 
spotkałam się z różnymi opiniami rodziców, jedni twier-
dzili, że powinno się monitorować ucznia niepełnoletnie-
go, szczególnie z podstawówki, który zostaje sam w domu, 
inni twierdzili, żeby nie monitorować, ponieważ uczniowie 
stresują się. Młodzież pełnoletnia nie chce być monito-
rowana, z różnych przyczyn, a nauczyciel jako pracownik 
stosuje się do wytycznych dyrektora szkoły.

Czy zatem jest przepis nakazujący uczniom mieć włą-
czone kamerki w trakcie zajęć obowiązkowych?

Czytając  rozporządzenie  (Rozporządzenie  MEN 
z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okre-
sie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem  i  zwalczaniem COVID-19) nie znalazłam 
konkretnej informacji o przymusie używania kamerek. 
Natomiast w artykule z portalu prawo.pl/oświata – zna-
lazłam wypowiedź radcy prawnego, specjalizującego się 
w prawie oświatowym2:

Zgodnie z aktualnymi przepisami, to dyrektor odpowiada 
za organizację zadań prowadzonej przez siebie jednostki i to 
on decyduje, jak będzie wyglądać nauka w szkole – mówi 
radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w pra-
wie oświatowym.

Co więcej „...ustalenie przez nauczyciela obecności 
ucznia czy sprawdzenie jego aktywności na zajęciach, a także 
wykonywanie przez ucznia poleceń czy wymiana informa-
cji pomiędzy nim a nauczycielem – nie musi odbywać się 
poprzez obraz z kamery. – Te istotne z punktu widzenia 
rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku elementy 
prowadzenia zdalnych zajęć można bowiem zrealizować 
chociażby poprzez transmisję audio – głosu ucznia, i nie 
ma potrzeby posługiwania się transmisją wideo – poprzez 
włączoną kamerę.”

Zatem w różnych szkołach różnie podchodzono do 
tego rozporządzenia i do obowiązku używania kamerek 
na lekcjach. W jednych wszyscy musieli mieć włączone 

kamery, w innych tylko nauczyciel, a jeszcze w innych 
nikt nie musiał. Czy lekcje bez monitorowania ucznia są 
efektywne? 

Badania wykazały, że wyłączone kamerki nie sprzyjały 
uczeniu się, sprzyjały innym czynnościom wykonywanym 
w trakcie lekcji. Gdy nauczyciel prowadzi lekcję zdalną, 
gdy nie widzi i często nie słyszy („popsuty mikrofon”) za-
logowanych uczniów (zalogowany/a = obecny/a), to skąd 
może wiedzieć kto siedzi przy komputerze? Czy powinien 
wstawić obecność i brać odpowiedzialność za ucznia? 

Pozwoliłam  sobie  zadać  pytania:  „Czy  uczniowie 
czynnie uczestniczyli w zajęciach? Co według nauczycie-
li robili uczniowie na lekcjach zdalnych?(w szczególności 
przy wyłączonych kamerkach)” Uzyskałam odpowiedzi, 
iż duża część uczniów była tylko zalogowana i niestety 
nie uczestniczyła w zajęciach. Co wtedy uczniowie robili? 
Według nauczycieli, uczniowie: grali, komunikowali się 
na portalach społecznościowych, niektórzy spali. 

Z badań wynika, że aż 70% nauczycieli stwierdziło, 
że prawie wszyscy uczniowie byli zalogowani, ale tylko 
nieliczni słuchali. 

Przerażające jest również to, że część uczniów nie była 
nawet zalogowana. Poruszmy zatem następny problem 
ucznia – brak sprzętu komputerowego i dostępu do In-
ternetu.

Z badań wynika, że 23% nauczycieli potwierdza, iż nie 
wszyscy ich uczniowie uczestniczyli w zajęciach (nie byli 
zalogowani), ze względu na brak takiej możliwości, np. 
słaby zasięg, słaby komputer lub brak miejsca do nauki. 
Nie będę skupiać się na tym problemie – chcę jedynie 
wskazać, że taki problem również występuje i został on 
szczegółowo poruszony w artykule „Znikający ucznio-
wie...”3 – zachęcam do zapoznania się.

Reasumując, skoro część uczniów w ogóle nie była na 
lekcjach zdalnych, inni byli tylko zalogowani, a nieliczni 
uczestniczyli, to jak wygląda weryfikacja wiedzy ucznia?

Czy wszyscy uczniowie mieli dostęp do komputerów i uczestniczyli  
na lekcjach zdalnych?

Co według Ciebie robili na lekcjach zdalnych uczniowie? (w szczególności przy wyłączonych kamerkach)
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Większość  badanych  nauczycieli  uważa,  że  ich 
uczniowie ściągali. I mają rację. Sprawdziany na lek-
cjach online przy wyłączonych kamerkach to kabaret 
jakich mało. 

Czy według Ciebie uczniowie samodzielnie wykonywali zadania 
sprawdzające wiedzę?

Odpowiedzmy sobie sami na pytanie: Jak mógł wy-
glądać sprawdzian online, gdy uczeń miał wyłączoną ka-
merkę, natomiast do dyspozycji posiadał: książki, zeszyty, 
smartfona, Internet, rodziców i na discordzie kolegów? 
Nauczyciel tylko mógł przypomnieć, że nie wolno ściągać 
i na tym kończyła się jego rola.

Przypomnijmy sobie  jaka była ogólnopolska  fobia 
szkolna, gdy ogłoszono powrót do szkoły na wystawianie 
ocen. Uczniowie i rodzice robili wszystko, aby nie było 
weryfikacji faktycznej wiedzy ucznia, aby zostać przy oce-
nach, które nauczyciele wystawiali na zajęciach online (nie 
zawsze zgodnych z realną wiedzą ucznia). W niektórych 
szkołach zakazano przeprowadzać prawdziwe sprawdzia-
ny, chyba że uczniowie wyrażą na to zgodę.

Z innych źródeł dowiedziałam się, że dodatkowo roz-
kwitła w tym czasie gałąź zarobkowa studentów, którzy 
często logowali się zamiast ucznia i rozwiązywali za niego 
zdania lub pisali sprawdziany. Jeszcze inną opcją byli ro-
dzice siedzący np. pod biurkiem, pokazujący odpowiedzi. 
Często sprawdzanie wiedzy było na zasadzie, kto będzie 
bardziej pomysłowym i kto ma lepszy patent: rodzic, uczeń 
czy nauczyciel. 

Informacje przedstawione powyżej zostały udzielone 
mi przez uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ponad-
podstawowych oraz szkół podstawowych poza ankietą. 
Oczywistym jest fakt, że nie będę podawać numerów szkół 
i miejscowości.

Pomimo problemów z weryfikacją wiedzy ciekawa jest 
odpowiedz na pytanie: Czy zrealizowano podstawę pro-
gramową? Zgadnijcie jaka odpowiedź przeważała:

Czy zrealizowałaś/łeś podstawę programową?

Wielu nauczycieli odpowiedziało:  tak,  jedocześnie 
potwierdzając, że uczniowie ściągali i nie uczestniczyli 
w zajęciach. Kto zatem zrealizował tę podstawę – nauczy-
ciel czy uczeń?

Na koniec podsumujmy lekcje online.
Po pierwsze analizując wyniki badań można wyciągnąć 

wniosek, że lekcje online w Polsce nie do końca odbyły 
się prawidłowo i nie wszyscy uczniowie (bez własnej winy) 
z nich skorzystali – mimo, iż mają konstytucyjne prawo 
do nauki. 

Po drugie warto zwrócić uwagę na to, iż większość 
nauczycieli uznała, że zrealizowała podstawę programo-
wą tak jak tego wymagało Ministerstwo. Natomiast brak 
narzędzi i konkretnych wymogów (rozporządzeń) spowo-
dowały, że nie można było realnie zweryfikować realizacji 
podstawy programowej przez uczniów. 

Stało się jasne, że edukacja jako podwalina pod przy-
szłe społeczeństwa ciągle jest niedofinansowana. Problem 
z dostępem do dobrych komputerów, z których mogą sko-
rzystać nauczyciele i uczniowie to wciąż problem, który 
ciężko rozwiązać. Nauczyciele w czasie pandemii wyko-
rzystywali swoje prywatne komputery. Czy otrzymali po-
moc z Ministerstwa? Tak – to 500 zł, na cały rok 2020/21. 
Pozostawię to bez komentarza. Jak ocenili tę pomoc? 

Czy według Ciebie Ministerstwo Edukacji wspierało pracę nauczycieli 
w czasie pandemii?

Ten artykuł nie odkrył niczego nowego, jedynie po-
dejmuje próbę podsumowania edukacji zdalnej w roku 
2020/2021. Mam nadzieję, że myślący czytelnik, analizując 
treść oraz bazując na własnych doświadczeniach sam wy-
ciągnie odpowiednie wnioski, doda swoje spostrzeżenia.

Na zakończenie podaję informację, z jakich narzędzi 
TIK korzystała badana grupa:

Testortal, Teams, Wordwall, Learningapps, Youtube, 
Canva, Genially, Classroom, Office 365, Kahoot, epod-
ręczniki, G Suite dla szkół, Zoom, Viber, Discord

Agnieszka Wieczorek

1 Więcej można przeczytać np. na : https://edunews.pl/badania-i-debaty/
badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu
2 https://www.prawo.pl/oswiata/kamerki-na-zdalnych-lekcjach-dyrek-
tor-ustala-regulamin,507124.html 
3 https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79317,25882305,znikajacy
-uczniowie-pedagog-rodzice-ignorujalekcje-wola.html
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Od 2015 r. realizowany jest w województwie łódzkim 
projekt edukacji patriotycznej Regionalna edukacja hi-
storyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży 
szkolnej, oparte na miejscowych tradycjach walk o niepod-
ległość Polski. Głównym organizatorem tego projektu jest 
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 
który współpracuje w tym zakresie z Pedagogiczną Biblio-
teką Wojewódzką (PBW) w Łodzi i Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych w Łodzi. Pierwsze dwie instytucje 
od 1 września 2021 r. wchodzą w skład zespołu pod na-
zwą Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego 
(CREWŁ) w Łodzi. Współorganizatorami wymienionego 
projektu, realizowanego od 2018 r. pod hasłem „Łódzkie 
Orlęta – spadkobiercy niepodległości” są również dwie 
znane organizacje patriotyczne: Związek Legionistów Pol-
skich i Ich Rodzin (ZLPiIR) w Łodzi i Stowarzyszenie 
Upamiętniania Armii „Łódź” w Łodzi.

Przedstawiciele wymienionych instytucji i organizacji 
koordynujący realizację wymienionego projektu edukacji 
patriotycznej nie tylko popularyzują miejscowe tradycje 
niepodległościowe z lat 1863-1989, ale również starają się 
je trwale upamiętnić. Na ich wniosek władze samorządo-
we ufundowały tablice pamiątkowe w: Starym Gostkowie 
koło Wartkowic, Łodzi przy ulicy Retkińskiej 127, Mo-
dlnej koło Ozorkowa, Topoli Królewskiej koło Łęczycy, 
Chlewie koło Goszczanowa, Łowiczu i Warcie.

14 października 2021 r. przy wejściu głównym Szkoły 
Podstawowej nr 114 w Łodzi przy ulicy Milionowej 64 
odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
nauczycieli i wychowawców – Antoninę Chrzczonowicz 
i Janusza Włodarskiego – oraz uczniów tajnej polskiej 
szkoły powszechnej w Łodzi, które działała przy ulicy Ste-
fana Batorego 66 w latach 1939-1942. Przedsięwzięcie 
symbolicznie zwieńczyło trzecią edycję projektu edukacji 
patriotycznej pod hasłem „Łódzkie Orlęta – spadkobiercy 
niepodległości”, zrealizowaną w widzewskich szkołach 
podstawowych w roku szkolnym 2020/2021. Sukces ten 
osiągnęli organizatorzy projektu dzięki wsparciu Pana 
Waldemara  Flajszera,  Łódzkiego  Kuratora  Oświaty 
i działaczy organizacji nauczycielskich, którzy poparli 
wniosek Zarządu Głównego ZLPiIR w Łodzi (o usługę 

promocyjną na wykonanie tablicy pamiątkowej) do Pana 
Grzegorza Schreibera, Marszałka Województwa Łódz-
kiego.

Pani Katarzyna Figurska z Muzeum Oświaty Ziemi 
Łódzkiej przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
w Łodzi (CREWŁ) w swoim artykule przedstawiła bo-
haterów uroczystości. Przypomnę, ze tajne nauczanie 
prowadzili oni w prywatnym domu rodziców Antoniny 
Chrzczonowicz, przy peryferyjnej wówczas i dzisiaj ulicy 
Batorego 66, oddalonej o około 400 m. od posesji przy 
ul. Milionowej 64. 

Po klęsce Polski w 1939 r. miasto Łódź zostało włączo-
ne 9 listopada 1939 r., na prośbę niemieckich mieszkań-
ców, do III Rzeszy. 11 kwietnia 1940 r. przemianowano 
je na Litzmannstadt. Pod względem administracyjnym 
wchodziło w skład tzw. Kraju Warty. Jego namiestnik 
Arthur Greiser prowadził bezwzględną politykę germa-
nizacyjną. Niemcy aresztowali wielu polskich nauczycieli. 
W tej sytuacji część pedagogów wyjechała do General-
nego Gubernatorstwa. 22 grudnia 1939 r. oficjalnie za-
mknięto polskie szkoły na terenach wcielonych do III 
Rzeszy.

26 marca 1940  r. ukazało  się kolejne  zarządzenie 
germanizacyjne. Podano w nim jednoznacznie, że szko-
lić dzieci polskie mogą tylko niemieckie siły nauczycielskie 
i niemieckie siły pomocnicze począwszy od 18 roku życia. 
Językiem nauczania jest niemiecki. Jeśli chodzi o nauczanie, 
należy podawać jedynie podstawowe wiadomości – uczyć 
biegle mówić, czytać, liczyć tylko dlatego, by dzieci uzdolnić 
do pracy fizycznej i ażeby pracodawca nie był zmuszony 
posługiwać się językiem polskim. Więcej nie należy prze-
kazywać.

Mimo powyższych restrykcji i dużego ryzyka dono-
sów niemieckich sąsiadów potwierdzone tajne nauczanie 
prowadziło w Łodzi 406 nauczycieli, działaczy Związku 
Harcerstwa Polskiego, księży i studentów. Do tego grona 
patriotów należeli: Antonina Chrzczonowicz i i Janusz 
Włodarski. Ich celem było zapewnienie dzieciom ciągłości 
nauki języka polskiego oraz przekazanie wiedzy niezbęd-
nej do kontynuowania nauki po wojnie w niepodległej 
Polsce. 

Cichymi bohaterami czasów pogardy byli uczniowie. 
Szacunek należy się również rodzicom dzieci, którzy mimo 
zakazów i represji władz okupacyjnych zdecydowali się 
posyłać swoje nieletnie pociechy na lekcje w tajnej pol-
skiej szkole powszechnej przy ul. Batorego 66 i w innych 
konspiracyjnych lokalach na terenie okupowanej Łodzi.

Janusz Włodarski został przypadkowo aresztowany 
30 grudnia 1941 r. Zmarł 17 listopada 1942 r. Antonina 
Chrzczonowicz ostatnie zajęcia przeprowadziła 26 stycz-
nia 1942 r. Dwa dni później została aresztowana.

Trudno w dzisiejszych czasach wczuć się w sytuację wy-
mienionych nauczycieli, odpowiedzialnych za powierzone 
im w czasach pogardy dzieci. Nie zawiedli oni zaufania 
rodziców. Stanowią dla nas, obecnych pokoleń pedagogów 
i uczniów wzór etosu nauczycielskiego i patriotyzmu. Bez 
mundurów i broni walczyli oni o ówczesne młode polskie 
pokolenie i niepodległość Polski.

Ufam, że historię ich życia i poświęcenia, od działal-
ności w przedwojennych strukturach Związku Harcerstwa 
Polskiego po tajną działalność oświatową, będą przybli-
żać kolejnym rocznikom młodzieży SP nr 114 w Łodzi 
jej nauczyciele. Liczę,  iż  spopularyzują oni ofiarność 
i patriotyzm pedagogów i uczniów tajnej polskiej szko-

łóDZkie orlęta  
– spaDkobierCY 

niepoDległośCi

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiar-
ność i patriotyzm nauczycieli i uczniów 
tajnej polskiej szkoły powszechnej na 
łódzkim Widzewie w latach 1939-1942 
było zwieńczeniem trzeciej edycji Pro-
jektu Edukacji Patriotycznej pod hasłem 
„Łódzkie Orlęta – spadkobiercy niepod-
ległości”.
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ły powszechnej przy ulicy Stefana Batorego 66 w latach 
1939-1942, również wśród mieszkańców osiedla Łódź 
Wschód, a SP nr 114 umocni swoją renomę miejscowego 
obywatelskiego centrum patriotycznego.

Tadeusz Z. Bogalecki
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Łodzi (Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)
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Ocalić od zapomnienia

nauczyciele i uczniowie  
tajnej polskiej szkoły 
powszechnej w łodzi  

przy ul. stefana batorego 66  
w latach 1939-1942

„Dla niemieckiej ludności Wschodu nie może być szkół 
wyższych od podstawowej szkoły 4-klasowej. Celem zaś tego 
rodzaju szkół winno być wyłącznie wyuczenie rachunków 
do 500, nauczenie podpisywania się, nauka, że z rozkazu 
boskiego należy okazywać Niemcom posłuszeństwo, uczci-
wość, pilność i pokorę. Umiejętność czytania uważam za 
zbyteczną. Poza takim modelem szkoły żadnych innych na 
Wschodzie być nie może” – tak Heinrich Himmler, szef 
policji hitlerowskiej i jednocześnie pełnomocnik do spraw 
Umacniania Niemczyzny na Wschodzie, nakreślił model 
szkoły dla dzieci polskich w czasie okupacji. 

Pod koniec 1939 r. w Łodzi zamknięte zostały wszyst-
kie szkoły, a nauczanie dzieci polskich stało się nielegal-
ne. Do utraty świadomości narodowej młodzieży polskiej 
nie dopuścili jednak nauczyciele, którzy przez cały okres 
wojny prowadzili tajne nauczanie. Pomimo, iż praca kon-
spiracyjna oznaczała dla nich życie w permanentnym lęku, 
nieludzkie przesłuchania przez gestapo, zesłania do obozu 
koncentracyjnego a nawet śmierć, to wzięli na siebie od-
powiedzialność za losy młodego pokolenia Polaków, chcąc 
zapewnić dzieciom ciągłość nauki języka polskiego oraz 
zdobywanie wiedzy niezbędnej do kontynuowania eduka-
cji po zakończeniu wojny. W tych okolicznościach tajne 
nauczanie odbywało się wyłącznie w prywatnych miesz-
kaniach nauczycieli i dzieci przy zachowaniu najwyższych 
środków ostrożności. Nie można było prowadzić ewidencji 
uczniów ani robić notatek z potajemnych lekcji. Naucza-
nie prowadzono prawie wyłącznie werbalnie. Na wypadek 
rewizji nauczyciele musieli mieć przygotowane fikcyjne 
zajęcia, gry lub zabawy, a uczniowie nie mogli poruszać 

się w grupach po ulicach i rozmawiać o lekcjach. Nad 
bezpieczeństwem dzieci w czasie nauki czuwali rodzice, 
którzy bacznie obserwowali okolicę. Warunki funkcjono-
wania tajnych kompletów w Łodzi były trudne ze wzglę-
du na dużą liczbę niemieckiej ludności cywilnej. Mimo 
olbrzymiego ryzyka donosu, tajne nauczanie prowadziło 
tu 406 osób – nauczycieli, działaczy Związku Harcerstwa 
Polskiego, księży oraz studentów. 

Antonina Chrzczanowicz (31.01.1910-23.12.2001)
Ze zbiorów Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej.

19 
 

 

 
 

 

 

W Muzeum  Oświaty Ziemi Łódzkiej  znajdują  się 
liczne dokumenty stanowiące świadectwo prowadzenia 
tajnego nauczania. Na uwagę zasługują cenne materiały 
Antoniny Chrzczonowicz, nauczycielki, która zorganizo-
wała konspiracyjne lekcje w domu należącym do jej ro-
dziców przy ul. Stefana Batorego na Widzewie. „Szkołę 
na Księżycu”, bo tak dla bezpieczeństwa ją nazywano, 
prowadziła od grudnia 1939 r. do 28 stycznia 1942 r., kiedy 
to została aresztowana za działalność konspiracyjną. Ze 
wspomnień napisanych przez Antoninę Chrzczonowicz 
i przekazanych do Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej czy-
tamy: Przeżyłam. Przeszłam przez więzienie w Łodzi, Pozna-
niu i Wrocławiu, przez obozy: Oświęcim, Brzezinkę, Ravens-
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turalne po ukończeniu Gimnazjum i Liceum im. Mikoła-
ja Kopernika. Od wczesnego dzieciństwa wykazywał się 
wybitnymi uzdolnieniami plastycznymi, planował również 
wyjechać do Krakowa w celu rozpoczęcia nauki na ASP. 
Niestety nie udało mu się spełnić tego marzenia. Janusz 
Włodarski pozostawił po sobie dziedzictwo plastyczne 
i literackie. Zachowały się jego dzieła, ok. 180 prac wy-
konanych na kartonie oraz kilka rzeźb. Ocalało również 
ok. 40 utworów poetyckich, które cechowała niezwykła 
wrażliwość oraz oryginalność obrazowania autora. Przy-
godę z edukacją zakończył wraz z zamknięciem łódzkiego 
Pedagogium, gdzie właśnie rozpoczął studia. Wówczas 
zajął się działalnością konspiracyjną. Rodzina została 
wysiedlona do Generalnej Guberni, a on sam nie mając 
stałego pobytu zamieszkania i nocując u przyjaciół, został 
nielegalnie w Łodzi. Mógł wspólnie z nimi zajmować się 
podziemnymi akcjami zorganizowanymi przez Chorągiew 
Łódzką Szarych Szeregów, m.in. druk ulotek, prace wy-
wiadowcze czy sabotaże. Jednym z ważniejszych zadań 
Włodarskiego było zdobywanie recept od lekarzy, które, 
pod fałszywymi nazwiskami, kupował w aptekach niemiec-
kich i rozdawał potrzebującym mieszkańcom Łodzi. 

W  tym  samym  czasie  rozpoczął  tajne  nauczanie 
w szkole przy ul. Batorego 66, gdzie wspólnie z Anto-
niną Chrzczonowicz prowadzili „Szkołę na Księżycu”. 
Janusz Włodarski uczył dzieci rysunków, a także prowa-
dził świetlicę, w której utworzył zastęp harcerski „Tu-
rów” kształtując wśród młodzieży poczucie patriotyzmu. 
Natomiast „panna Tosia”, jak nazywały ją dzieci, uczyła 
języka polskiego, historii, geografii, biologii i matematy-
ki. Wspomnienia moje o pracy w tajnym nauczaniu w cza-
sie okupacji hitlerowskiej są zawsze żywe, gdyż mówią one 
o wspólnych przeżyciach z dziećmi... – pisze dalej Antonina 
Chrzczonowicz. Uczniowie z klas niższych najczęściej sami 
zgłaszali tematy zajęć jakby zabaw, z prośbą o ich realizację. 
Wyrażałam na to zgodę, starając się wykorzystać inicjatywę, 
zainteresowania dzieci i ich zapał do działania. Tematy 
były różne, zawsze ciekawe, frapujące: na przykład w teatr, 
sklep, pracownię zegarmistrzowską, zoologiczny ogród, grę 
w tabliczkę mnożenia, loteryjkę ortograficzną, opowiada-
nia o różnych zdarzeniach i wiele innych nie do zliczenia. 
Najbardziej interesująca i najdłużej trwająca była zabawa 
w pocztę. Dotychczas zachowały się niektóre listy. Cha-
rakteryzują one życie szkoły i atmosferę w niej panującą.

Szkoła przy ul. Batorego 66 była ważnym punktem 
rozwojowym dla dzieci, realizowano tam program 7-kla-
sowej szkoły powszechnej. Zajęcia odbywały się regularnie 
od godziny 8 do 16. Klasy pierwsze i drugie miały lekcje 
każdego dnia, klasy starsze co drugi dzień. Nauka była 
bezpłatna, ale wielu rodziców, których było na to stać do-
starczało do szkoły zeszyty, kredki lub ołówki. Uczniowie 
pochodzili w większości z biednych rodzin robotniczych, 
których często jedno z rodziców przebywało na przymu-
sowych robotach w Rzeszy. Dzieci chętnie chodziły do 
szkoły. Starsi uczniowie starali się umilić życie młodszym 
kolegom, dlatego też na Gwiazdkę wykonywali dla nich 
zabawki. Również pomoce naukowe były tworzone wła-
snoręcznie przez uzdolnionego plastycznie Janusza Wło-
darskiego. Pisał on również wierszyki dla dzieci. Poza tym 
wraz z Antoniną Chrzczonowicz sporządzali zaszyfrowane 
listy obecności dzieci na zajęciach, którymi były ich por-
treciki. Obrazki te zachowały się po dziś dzień i znajdują 
się w zbiorach Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej. Oboje 
nauczyciele zachęcali uczniów do przynoszenia książek, 

brück, Malhof, Buchenwald. Poznałam moc kajdan, pejcza 
i pałek. Wreszcie zbiegłam z transportu więźniów w Saksonii. 
Przebyłam szlak wojenny, front i z rannymi Polakami z armii 
Kościuszkowskiej, jako sanitariuszka, powróciłam do kraju 
i Łodzi 11 maja 1945 r.1

Antonina  Chrzczonowicz urodziła  się  31  stycznia 
1910 r. w Warszawie. Należała do rodziny inteligenckiej, 
gdzie dużą wagę przywiązywano do wykształcenia. W 1920 
roku przeprowadziła się do Łodzi, tu ukończyła elitar-
ne Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. E. Sczanieckiej 
oraz Państwowe Pedagogium, w którym później rozpo-
częła pracę jako nauczycielka Szkoły Ćwiczeń, słynącej 
z wysokiego poziomu edukacji  i nowatorskich metod 
kształcenia. Jej pasją było nauczanie i praca z dziećmi. 
Od najmłodszych lat angażowała się w życie społeczne 
i służbę Ojczyźnie, będąc drużynową w ZHP, działając 
w organizacjach studenckich, a po wybuchu II wojny świa-
towej pracując w PCK oraz Szpitalu Wojskowym. O po-
wstaniu szkoły konspiracyjnej zdecydowały właściwie same 
dzieci – dowiadujemy się z zapisków Antoniny Chrzczo-
nowicz. Zaczęły ochotniczo zgłaszać się na naukę. Rodzice 
lub opiekunowie musieli tylko wyrazić zgodę na ich naukę. 
Również i ja musiałam uzyskać zgodę mojej rodziny na ich 
nauczanie. Wszyscy nam sprzyjali. Otrzymałam w domu po-
zwolenie na korzystanie z jednego dużego pokoju na zajęcia 
lekcyjne, a w razie potrzeby i z drugiego, gdzie był fortepian. 
Ucieszyłam się bardzo, gdy zgłosił swą współpracę Janusz 
Włodarski, który był utalentowanym plastykiem i posiadał 
wszechstronne zainteresowania.2

Janusz Włodarski
Aresztowany podczas powrotu do domu  
przy ul. Niciarnianej w dniu 30.12.1941 r.  

Mężczyzna zmarł wskutek stosowanej przemocy  
w więzieniu przy ul. Sterlinga, 17.11.1942

Ze zbiorów Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej.
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Dziś z Wikipedii dowiadujemy się, że Janusz Włodar-
ski (ur. 13 czerwca 1921 w Poznaniu, zm. 17 listopada 1942 
w Łodzi w więzieniu przy ul. Sterlinga) był harcerzem, 
instruktorem ZHP w stopniu podharcmistrza, artystą, 
konspiratorem oraz członkiem Szarych Szeregów. Druży-
nowy 3 Łódzkiej Drużyny Harcerzy w latach 1939–1942.3 
To właśnie działalność w harcerstwie nauczyła go metod 
pracy z młodzieżą. W 1939 roku uzyskał świadectwo ma-
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dzięki czemu w tajnej szkole powstała biblioteczka, która 
miała służyć wszystkim dzieciom. Zajęcia prowadzone 
były w atrakcyjny sposób, w konsekwencji czego dzieci 
uczyły się dla własnej przyjemności i satysfakcji. Umacnia-
li w uczniach postawy patriotyczne i podkreślali fakt, ze 
wróg pozbawił ich jednego z najważniejszych dla człowie-
ka praw – prawa do nauki. Pewnego dnia kilku chłopców 
ze świetlicy weszło na strych, co uważałam za niewskazane. 
Poszłam więc za nimi, aby to powiedzieć. Zatrzymałam się 
jednak przy drzwiach u szczytu schodów i stałam chwilę 
nic nie mówiąc. Chłopcy byli z zastępu harcerskiego, wśród 
nich mój siostrzeniec. Wydobył on z ukrycia flagę biało-czer-
woną, która w dniach świąt narodowych była wywieszana 
na domu. Chłopcy rozwinęli ją, przymocowali do drzewca  
i w uroczystym nastroju odśpiewali półgłosem Rotę Konop-
nickiej. Cicho odeszłam…

Wydawało się, że zachowując wszelkie środki ostroż-
ności nauczyciele „Szkoły na Księżycu” unikną areszto-
wania. Niestety 30 grudnia 1941 r. Janusz Włodarski wra-
cając do domu przy ul. Niciarnianej, został aresztowany. 
Znaleziono przy nim sfałszowane recepty oraz konspira-
cyjną prasę. Był to efekt długiej obserwacji szkółki przez 
Niemców. Nie miał tyle szczęścia co Antonina Chrzczo-
nowicz, torturowany przez hitlerowców zmarł 17 listopada 
1942 r. w więzieniu przy ul. Sterlinga. Pośmiertnie został 
odznaczony Krzyżem Walecznych.

Miesiąc po aresztowaniu Janusza Włodarskiego pose-
sję przy ul. Batorego 66 odwiedził niejaki pan Tarnowski. 
We wspomnieniach „panny Tosi” czytamy: Zbliżył się do 
mnie silnie zbudowany mężczyzna, z którego całej postawy 
biła, niedająca się ukryć buta. Od razu poznałam w nim 
szpiega. Zebrałam się w sobie i spokojnie powiedziałam: 
Przepraszam, ale teraz nie mogę z panem rozmawiać, po-
nieważ mam zajęcia z dziećmi. Mężczyzna stwierdził, ze 
poczeka i rozsiadł się w klasie. Dobrze, pomyślałam, niech 
to co zobaczy i usłyszy będzie moim największym przestęp-
stwem wobec władz niemieckich. Dzieci szczerze się ucieszyły 
z jego wizyty, która była dla nich atrakcją. Usadowiły hitle-
rowskiego hetmana Tarnowskiego na fotelu i wróciliśmy do 
przerwanych zajęć (…). Nie wiedziały, że to była ich lekcja 
ostatnia i że stanowiła koniec nauki w całej naszej szkole 
konspiracyjnej.

Trzy  dni  później  28  stycznia  1942  r.  Antonina 
Chrzczonowicz została aresztowana. Przetrzymywana 
w nieludzkich warunkach w obozach koncentracyjnych 

nie zapomniała o swej misji. Uczyła i wspierała na duchu 
współwięźniarki. Po wojnie, gdy tylko otwarto szkoły, 
podjęła pracę w Szkole Handlowej przy ul. Rewolucji 
1905 r. Skończyła też studia na Wydziale Lekarskim Uni-
wersytetu Łódzkiego i jako lekarz psychiatra pracowała 
z dziećmi jeszcze długie lata. W wieku 90-ciu lat Antonina 
Chrzczonowicz za zasługi w tajnym nauczaniu polskich 
dzieci w czasie okupacji, została odznaczona Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezy-
denta RP. Zmarła 23 grudnia 2001 roku. 

Antonina Chrzczonowicz i Janusz Włodarski to przed-
stawiciele tysięcy nauczycieli, którzy w czasie II wojny 
światowej chronili polską młodzież przed analfabetyzmem 
i germanizacją. To ludzie o wielkich sercach i dobroci, 
czuli na ból i krzywdy innych. Pedagodzy, którzy kształ-
towali charaktery i postawy młodzieży, ucząc prawości 
i patriotyzmu. 

Katarzyna Figurska
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Łodzi (Pedagogiczna Biblioteka 
Wojewódzka w Łodzi)

1 Wspomnienia o pracy w tajnym nauczaniu w czasie okupacji hitlerow-
skiej w Łodzi Antoniny Chrzczonowicz (ze zbiorów Muzeum Oświaty 
Ziemi Łódzkiej).
2 Tamże.
3 https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_W%C5%82odarski.
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1. Czech J., Ocalić od zapomnienia. Sylwetki nauczycieli tajnego naucza-
nia w latach 1939-1945. Łódź: ZNP. Zarząd Okręgu Łódzkiego, 2014.
2. Czech J., Szefliński K. (red.), W szkołach których nie było. Wypiski 
z kamiennego zeszytu. Wspomnienia nauczycieli i uczniów tajnego na-
uczania w latach 1939-1945. Łódź: ZNP Zarząd Okręgu Łódzkiego, 
2009.
3. Młynarska M., Bez munduru i broni w walce z okupantem. Tajne 
nauczanie 1939-1945. Łódź: Muzeum Tradycji Niepodległościowych 
w Łodzi, 2016.
4. Wspomnienia o pracy w tajnym nauczaniu w czasie okupacji hi-
tlerowskiej w Łodzi Antoniny Chrzczonowicz (ze zbiorów Muzeum 
Oświaty Ziemi Łódzkiej).
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(Nie)zwykli ludzie  
– (nie)zwykłe miejsca

spowodowana niebagatelną masą meteorytu, który przed 
wejściem w atmosferę miał masę około 4500 ton, a w mo-
mencie uderzenia w Ziemię ciężar 80-200 ton. Na skutek 
tego wybuchu powstały kratery. W chwili obecnej jest ich 
siedem, ósmy znajdujący się na polach w znacznie większej 
odległości od pozostałych został zaorany.

Największy z kraterów ma dość  solidne rozmiary: 
100 m średnicy i 13 m głębokości. Niektóre z nich, w tym 
największy, są wypełnione wodą. W ten sposób na jego 
dnie utworzyło się bezodpływowe jeziorko głębokości 3 m. 
Czasami woda pojawia się na dnie wszystkich kraterów 
(Rysunek 1).

Prawie wszystkie śródleśne jeziorka, które tworzą gru-
pę 7 kraterów położone są w południowej części rezerwatu 
o dobrze zachowanym fragmencie lasów w typie gradu 
środkowoeuropejskiego oraz wiązowo –  jesionowego. 
Jeziorka zarastane są przez bogatą roślinność bagienną, 
stanowiącą między innymi miejsce rozrodu rzadkich ga-
tunków płazów. 

 Rezerwat ,,Meteoryt Morasko ” o powierzchni 54,5 ha 
utworzono 24 maja 1976 roku w celu ochrony obszaru 
upadku meteorytu żelaznego oraz fragmentu lasu gra-
dowego z rzadkimi gatunkami runa.

 

Rysunek 1. Grupa kraterów Morasko 

Ponieważ od utworzenia Rezerwatu ,,Meteoryt Mo-
rasko” minęło już ponad 45 lat należy on ciągle do uni-
kalnych a zarazem mało znanych rezerwatów przyrody. 
Godną polecenia jest penetracja tego rezerwatu, która 
dzięki minionym wydarzeniom z pewnością dostarczy 
każdemu wielu niezapomnianych wrażeń.

Z Morasko do rezerwatu meteorytów prowadzi ma-
lownicza, prawie 500-metrowej długości aleja starych lip. 
Skręcając z lipowej alei w prawo wkraczamy na ścieżkę 
leśną, przy której znajduje się pierwszy, najbardziej koli-
sty, wypełniony wodą krater (Rysunek 2). 

Z tego miejsca, prowadzą już nas tylko urocze wąskie 
ścieżki do następnych sześciu kraterów. Napotykana co kro-
ku, urozmaicona i bogata szata roślinna staje się cennym 
materiałem wyjściowym do całościowej oceny rezerwatu.

Morasko, kiedyś niewielka wieś na obrzeżach Pozna-
nia, obecnie peryferyjna część Poznania. 5 do 6 tysięcy lat 
temu spadł tutaj potężny meteoryt wybijając 8 kraterów. 
Na okolicznych polach można wciąż natrafić na jego nie-
wielkie odłamki.

W 1958 roku miejscowy rolnik podczas orki wykopał 
głaz, który badacze identyfikują jako meteoryt. Jak się 
później okazało, największy w Polsce meteoryt żelazny 
o wadze 78 kg. Naukowcy po gruntownej analizie stwier-
dzili, że znalezisko jest takiego samego typu jak meteoryt, 
który 50 tysięcy lat temu wybił słynny krater o średnicy 
1260 m w Arizonie. Rozmiary tego krateru sprawiły, że 
nadano mu nazwę Diablo, ponieważ tak wielki lej w li-
tosferze w naturalny sposób kojarzył się z piekielną siłą.

Po analizie, okazało się, że w 1958 roku znaleziono 
kolejny fragment tego meteorytu. Na pierwszy fragment 
natrafiono 12 listopada 1914 roku. Waga jego wynosiła 
77,5 kg. W okresie międzywojennym znaleziono przy-
padkowo dalszych 8 do 9 okazów. Między innymi jeden 
z gospodarzy wsi Morasko w roku 1936 w czasie orki pola 
natrafił na odłam o przypuszczalnej masie 80 kg.

Obecnie ogółem w zbiorach krajowych znajduje się 
15 okazów o łącznej masie 169 kg. Całkowita masa wszyst-
kich znalezionych oraz zagubionych fragmentów mete-
orytu z Moraska szacowana jest na około 291 kg. Dla 
ówczesnych badaczy po zapoznaniu się ze znaleziskiem 
nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że spadek miał cha-
rakter deszczu meteorytowego.

Pomimo  istnienia dwóch zasadniczych hipotez na 
temat powstawania kraterów (hipoteza polodowcowa 
i meteorytowa), które to obowiązywały jeszcze w latach 
80 ubiegłego wieku, po żmudnych badaniach naukowych 
jednoznacznie stwierdzono, że nieopodal Morasko znaj-
dujące się kratery są pochodzenia meteorytowego.

Meteoryt, który upadł w Morasku, leciał w kierunku 
Ziemi z północy na południe pod kątem 30 stopni, a wiel-
ka oś elipsy rozrzutu wynosiła 20-25 km. W wyniku tarcia 
w atmosferze rozgrzał się i rozpadł na wiele kawałków. 
Energia wybuchu równa była sile wybuchu 200 ton trotylu. 
Każdy z odłamków leciał z prędkością 5 km/s. Największa 
z brył w wyniku upadku i gwałtownego wyhamowania, 
rozgrzała się tak bardzo, że w ułamku sekundy wyparo-
wała, powodując potężną eksplozję. Taka eksplozja była 

Morasko  
– unikalny rezerwat 

meteorytów
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Przy obserwacji  zagłębień w moraskim  lesie moż-
na przekonać się, że powstały one na skutek uderzenia 
ogromnego  meteorytu.  Bezpośrednim  dowodem  jest 
fakt, że wokół kraterów istnieją charakterystyczne wały, 
które na dodatek od północy są niższe, a od południa 
wyższe. Najlepiej jest to widoczne na przykładzie najwięk-
szego krateru, gdzie różnica wysokości wału wynosi od  
8 do 9 m. Taki kształt wałów wokół kraterów jest jednym 
z dowodów, że kratery są pochodzenia meteorytowego 
a różnica w wysokości wałów wynika z tego, że meteoryt 
leciał z północy na południe.

To, że dookoła każdego krateru nie można zaobserwo-
wać charakterystycznego kształtu wałów mogło być spo-
wodowane wieloma czynnikami, z których najważniejszy 
to na pewno erozja i orka. 

W przypadku meteorytu ,,Morasko” kratery układa-
ją się wewnątrz elipsy rozrzutu. To skupisko kraterów, 
świadczy również o tym, że kiedyś w rejonie Moraska 
spadł deszcz meteorytowy. Ponadto, ze znajomości sto-
sunku średnicy do głębokości wszystkich kraterów, która 
wynosi 8,1 można stwierdzić, że jest on typowy dla innych 
kraterów meteorytycznych na Ziemi.

W wyniku żmudnych poszukiwań, które prowadziłem 
na  okolicznych  polach  udało  się  w  końcu  znaleźć 
kilkanaście różnych odłamków, z których tylko dwa można 
było zakwalifikować do niewielkich odłamków meteorytu. 
Ta skromna ilość odłamków meteorytu jest jednak dość 
łatwa do wytłumaczenia. Przyczyną jest niewątpliwie fakt 
wyzbierania ich w ciągu kilku tysięcy lat. W odległych 
epokach prehistorycznych odłamki te służyły najpraw-
dopodobniej do wyrobu narzędzi. Dziś natomiast stały 
się pożądanym obiektem kolekcjonerów. 

Organizując wyprawę do Rezerwatu ,,Meteoryt Mo-
rasko” byłem świadomy, że mogę nic nie znaleźć z inte-
resujących odłamków meteorytu. I tak właściwie zakoń-
czyła się wyprawa. Nie zaliczam jej jednak do nieudanych. 
Przeciwnie, wyprawa ta dostarczyła wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Wrażeń, które z pewnością będą doznawać 
również i ci, którzy zaplanują podobne przedsięwzięcie 
A może, ktoś inny będzie miał więcej szczęścia, w poszu-
kiwaniu odłamków meteorytu ,,Morasko”. 

Włodzimierz Nawrocki
Konsultant fizyki Centrum Rozwoju Edukacji 
Województwa Łódzkiego w Łodzi (Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi) 
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Rysunek 2. Plan sytuacyjny Rezerwatu Meteoryt Morasko.

       Z Morasko do rezerwatu meteorytów prowadzi  malownicza, prawie 500 – metrowej 

długości aleja starych lip. Skręcając z lipowej alei w prawo wkraczamy w ścieżkę leśną, przy 

której znajduje się pierwszy, najbardziej kolisty, wypełniony wodą krater (Rys.2).  

 

 
 
                                                                                                 – granica rezerwatu 

                                                                                                 – zbiorniki wodne 

                                                                                                 – miejsce znalezienia meteorytu 

                                                                                                 – punkt triangulacyjny (153,4 m ) 
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Rys.2 Plan sytuacyjny Rezerwatu Meteoryt Morasko  

 

       Z tego miejsca, prowadzą już nas tylko urocze wąskie ścieżki do następnych sześciu 

kraterów. Napotykana co kroku, urozmaicona i bogata szata roślinna staje się cennym 

materiałem wyjściowym do całościowej oceny rezerwatu. 

       Przy obserwacji zagłębień w moraskim lesie  można przekonać się, że powstały one na 

skutek uderzenia ogromnego meteorytu. Bezpośrednim dowodem jest fakt, że wokół kraterów 

istnieją charakterystyczne wały, które na dodatek od północy są niższe, a od południa wyższe. 

Najlepiej jest to widoczne na przykładzie największego krateru, gdzie różnica wysokości 
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Mały oświęcim. 
Dziecięcy obóz  

w łodzi

Tego miejsca już nie ma, ale pozostało 
w pamięci Ocalałych z koszmaru, znane 
jest dzisiaj niektórym jako mały Oświę-
cim1. 

Mało kto wie, że od grudnia 1942 roku aż do wyzwo-
lenia miasta w styczniu 1945 funkcjonował w Łodzi hitle-
rowski obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. Ukryty 
w granicach Litzmannstadt Ghetto, nazywany bywa często 
obozem na Przemysłowej. Najmłodsze dzieci były nie-
mowlętami, najstarsze miało szesnaście lat. Przeżywały 
piekło bez wyjścia – dwadzieścia pięć miesięcy głodu, bólu, 
upokorzeń, pracy ponad siły.

„Obóz z rozmysłem ukryto na obszarze łódzkiego get-
ta, by ucieczka stamtąd była niemożliwa. W ciągu ponad 
dwóch lat jego funkcjonowania przeszła przezeń niepo-
liczona liczba polskich dzieci – historycy i byli więźnio-
wie mają w tej sprawie odmienne rachuby, a większość 
dokumentacji obozu przepadła. Nie o liczby tu jednak 
chodzi, lecz o uprzytomnienie ludziom istoty tego miejsca, 
o umiejscowienie go na mapie wojny, o głęboką refleksję. 
Obóz na Przemysłowej jest faktem, a blizny ciała i duszy, 
jakie po sobie zostawił, na zawsze naznaczyły jego więź-
niów”2.

To Reichsfuhrer SS Heinrich Himmler podpisanym 
przez siebie rozkazem powołał 28 listopada 1941 roku 
Polen-Jugendverwahrlager  der  Sicherheitspolizei  in 
Litzmannstadt, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
obóz przechowawczy dla polskiej młodzieży pod kie-
rownictwem Policji Bezpieczeństwa w Łodzi. Wbrew tej 
nazwie w obozie więziono maleńkie dzieci, niespełna trzy-
letnie, a ci co przeżyli pamiętają także obecność w nim 
niemowląt. Obecność maleńkich dzieci, które jeszcze nie 
potrafiły samodzielnie siedzieć, potwierdzają Ocalałe, 
którym wachmanki powierzyły opiekę nad maluchami. 

Co do starszych dzieci i młodzieży do lat 16. – obóz 
miał mieć charakter prewencyjny, jednak do obozu tra-
fiały dzieci, których autorament nie wskazywał na żadne 
zepsucie ani wybór drogi przestępczej. Niemiecka nazwa 
obozu była więc kłamliwa, bo był to obóz o innych zało-
żeniach i funkcjach. Niemcy nie mogli go nazwać obozem 
pracy ani koncentracyjnym, bo więzili w nim dzieci i ła-
mali ich prawa. Obóz rozmyślnie usytuowano na terenie 
żydowskiego getta – w czworokącie ulic Brackiej, Emilii 
Plater, Górniczej i muru żydowskiego cmentarza, przez 
co ucieczka stamtąd była niemożliwa. Nazwę „na Prze-
mysłowej” nadali obozowi mali więźniowie, dla których 
ta ulica była ostatnią rozpoznawalną w wolnym świecie. 
Przemysłowa stanowiła  także granicę strony aryjskiej 
i terenu wyznaczonego dla mieszkańców pochodzenia 

żydowskiego. Na skrzyżowaniu Brackiej i Przemysłowej 
stanęła brama obozu.

Po jej przekroczeniu dzieci traciły kontakt z rodziną, 
osobiste przedmioty, ubrania, tożsamość. Imiona i nazwi-
ska wymieniono na numery, odzież na szare drelichowe 
mundurki; robiono zdjęcie en face i z profilu, pobierano 
odciski palców, a potem barak, piętrowa prycza, czyli poza 
tatuowaniem – procedura oświęcimska.

Każdego dnia przybywało średnio ponad tysiąc dzieci 
– chłopców i dziewcząt głównie ze Śląska, Wielkopolski, 
Pomorza, Mazowsza, z Łodzi i okolic. Były to dzieci bez-
domne, zatrzymane na ulicach, drogach i dworcach. Licz-
ną grupę stanowiła młodzież z ruchu oporu, dzieci człon-
ków organizacji podziemnych, w  większości z Poznania 
i Mosiny a także dzieci z rodzin świadków Jehowy. Jednak 
według współczesnego prawa niemieckiego obóz w Łodzi 
nie kwalifikuje się do miana obozu koncentracyjnego.

W pierwszej publikacji dotyczącej dziecięcego obozu 
w Łodzi (której autor był jego więźniem) przytoczono 
niemieckie zapisy sądowe, uzasadniające pobyt dzieci 
w obozie: „zaniedbane dziecko polskie” lub tylko „dziecko 
polskie”, „córka polskiego profesora”, „zachodzi obawa, 
że wywodzi się z Cyganów”, „znalezione w wieku 3 lat, 
jest kaleką, trudne do wychowania, trzęsie głową, moczy 
łóżko”, „syn polskiego oficera”, „zarabia, odnosząc wa-
lizki z dworca kolejowego w Katowicach”, „rodzice nie 
żyją, żebrze, włóczy się”3. Wynika z tych dokumentów, 
że to polskość była głównym powodem osadzenia dzieci 
i młodzieży na Przemysłowej, a obóz był obozem karnym. 
Był też obozem pracy, bo wbrew prawu, również niemiec-
kiemu, uwięzione dzieci musiały pracować od rana do 
wieczora i wykonywać ustalone normy. Chłopcy wyrabiali 
buty ze słomy, słomiane maty pod czołgi, koszyki z wikliny, 
paski do masek gazowych, skórzane części do plecaków, 
naprawiali buty, pracowali w ogrodzie i przy prostowaniu 
przemysłowych igieł. Dziewczynki szyły, prały, pomagały 
w kuchni, porządkowały teren i pomieszczenia. Najcięż-
szą pracą było równanie terenu bardzo ciężkim walcem, 
a dzieci były małe i osłabione głodem, wyziębione, po-
ganiano je batem. Pracowały niezależnie od warunków 
pogodowych. 

Inną „(...) funkcją łódzkiego potwora była rola prze-
taka. Zgromadzone w jednym miejscu polskie dzieci bez 
trudu można było obejrzeć, zbadać, zmierzyć, stanowiły 
łatwy cel. Wyłapane przez niemieckich fachowców ce-
chy aryjskie kwalifikowały je do wywozu i germanizacji. 
Ośrodek zniemczający mieścił się osiemset metrów dalej” 
– pisze Jolanta Sowińska-Gogacz.

Był to też obóz śmierci, bo nie ratowano w nim dzieci 
chorych, a stosowane środki represji prowadziły do utraty 
życia: „Nie było gazu i krematorium, bo nie były potrzeb-
ne. Zabijano nas głodem, pracą, biciem i mrozem” – to 
słowa Ocalałego Jerzego Jeżewicza. Wnuk doktora Le-
ona Rutkowskiego, lekarza, antropologa i społecznika 
– dziewięcioletni Jurek Rutkowski, fałszywie oskarżony 
o podpalenie starej stodoły, przeżył w łódzkim obozie dwa 
miesiące. 

Listy dzieci z hitlerowskiego lagru w Łodzi, mimo 
cenzury, mówią o nim więcej niż jakikolwiek dokument. 
Za najmłodszych pisały do rodzin dzieci starsze. Władze 
obozu opracowały specjalny wzór listu z informacjami, 
co wolno pisać, a czego nie wolno. Każde dziecko mogło 
otrzymać tylko jeden list i jedną paczkę w miesiącu. Zanim 
jednak dziecko paczkę otrzymało, była ona w większości 
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„przetrzebiona” przez służbę więzienną. Odwiedziny były 
dozwolone raz na sześć miesięcy po uprzednim pisemnym 
zezwoleniu. Najgorsza dla dzieci była tęsknota, dezorien-
tacja, lęk przed dotkliwą karą za ... nic. Obóz łódzki był 
postrachem, a jego nazwa brzmiała jak wyrok. Jedynymi 
dorosłymi, z jakimi dzieci miały kontakt, byli nazistowscy 
oprawcy, w większości bezwzględni i bez sumienia. Więc 
znikąd pomocy, utulenia w chorobie i bólu, bezbrzeżne 
osamotnienie, śmierć w tęsknocie i niezawinionym cier-
pieniu. 

Chociaż obóz był ukryty za podwójnym murem, usy-
tuowany w granicach getta, świat się o nim dowiedział. 
W pamiętniku nauczycielki Heleny Badowskiej, organi-
zującej i realizującej w czasie okupacji tajne nauczanie 
łódzkich dzieci, czytamy: „Rok 1943, Dziś u mojej ciężko 
chorej matki był dr Zaleski. Opowiadał nam, co dzieje 
się w obozie na Przemysłowej. On tam pełnił wizyty. To 
straszne rzeczy. Są tam dzieci od 2 lat do 14 lat. Małe, 
brudne, zakatarzone, bite, zastraszone. Wszystkie pra-
cują. Układają cegły, czyszczą je, starsze wykonują inne 
prace”4.

Łódzki obóz był znany Wielkopolanom, bo z ich ziem 
pochodziły więzione tu dzieci członków niepodległościo-
wego podziemia i poznańskiej inteligencji, której ogromną 
część Niemcy uśmiercili w Forcie VII. Tam dokonano 
pierwszych mordów grupowych metodą trucia spalinami.

Pisze Jolanta Sowińska-Gogacz: „Ocalałych z obozu 
na Przemysłowej można podzielić na dwie grupy – tych, 
którzy po wojnie o obozie milczeli, oraz tych, którzy mó-
wili wyłącznie o nim. Większość stanowią pierwsi. Wojna 
odebrała im rodziny, dzieciństwo, szczęście i zdrowie, więc 
pozostali trwale okaleczeni i długo brakowało im słów, 
jakimi dałoby się to piekło opisać.” 

W latach 2015-2019 Jolanta Sowińska-Gogacz prze-
prowadziła  ponad  dwadzieścia  rozmów  z  Ocalałymi, 
Błażej Torański przeanalizował w Oddziale Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Łodzi kilka tysięcy stron akt procesu 
wachmanki Genowefy Pohl vel Eugenii Pol. Analizując 
obszerny materiał archiwalny i dysponując unikatowymi 
wywiadami z ostatnimi żyjącymi więźniami z Przemysło-
wej podjęli wspólną próbę uwiecznienia dziejów łódzkiego 
obozu. Tak powstała książka – pomnik pt. „Mały Oświę-
cim. Dziecięcy obóz w Łodzi”. 

Pisze Błażej Torański: „Z ludzką pamięcią jest tak, że 
najdłużej zostaje w niej to, co tkwi na skraju pamięci. (...) 
Ten obóz trzeba by nanieść na historyczne mapy i dotrzeć 
z wiedzą o nim pod każdy dach. Skraj pamięci – w tym 
właśnie miejscu się znalazł”. Działania wskrzeszające pa-
mięć podjął Marek Jędraszewski – arcybiskup metropolita 
łódzki: 7. listopada 2003 roku odsłonięto w lewej nawie 
łódzkiej katedry marmurową tablicę, poświęconą ofiarom 
lagru, odbyła się też msza święta koncelebrowana przez 
arcybiskupa, a przez całą Łódź, od katedry aż po bramę 
obozu, przeszedł w marszu pamięci nieprzebrany tłum lu-
dzi. Nieśli powiększone fotografie portretowe ofiar obozu. 
Marek Jędraszewski wpisał wydarzenie w kalendarium 
łódzkiej kurii – marsze pamięci odbywają się co roku na 
początku listopada. Obiektem sztuki powszechnie i naj-
lepiej kojarzonym z łódzkim obozem jest pomnik Marty-
rologii Dzieci, który zaprojektowała rzeźbiarka Jadwiga 
Janus-Łubniewicz, wykonując także monument. Pomnik 
uroczyście odsłonięto 9. maja 1971 roku w obecności wi-
ceprezesa Rady Ministrów, Wincentego Kraśki, tłumu 
łodzian i wielu Ocalałych.

Pomnik nazywany jest Pękniętym Sercem, ponieważ 
treść bryły stanowi wychudzona, naga postać chłopca wtu-
lonego twarzą i przodem sylwetki w wielki kształt przy-
pominający serce. W głębi postaci rzeźbiarka wyżłobiła 
obrysy kolejnych dzieci. Między lewą a prawą komorą tkwi 
pęknięcie, szczelina w kształcie sylwetki dziecka. Obok 
pomnika znajduje się płyta z napisem: „Odebrano Wam 
życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”. Tym przejmu-
jącym i wyrazistym monumentem opiekują się dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi, 
mieszczącej się przy ulicy Emilii Plater. W szkole, której 
front graniczy z historycznym obwodem obozu, urządzo-
no niewielką Izbę Pamięci z fotografiami, informacjami 
o lagrze i makietą Inscenizującą plan obozu.

Z troski o pamięć wyrosły książki (podaję wg daty 
ukazania się):

•  Wiesława  Jażdżyńskiego  (łódzkiego  prozaika 
i dziennikarza Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia), Re-
portaż z pustego pola, 1965.

•  Tadeusza Raźniewskigo (byłego więźnia obozu), 
Chcę żyć, 1971.

•  Józefa Witkowskiego (byłego więźnia, który przez 
wiele lat jeździł po Polsce i kompletował archiwum obo-
zu), Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich w Ło-
dzi, 1975; istnieje zaledwie 2700 egzemplarzy tej książki 
i nie ma wznowień.

•  Urszuli Sochackiej (spisała wspomnienia Genowefy 
Kowalczuk – więźniarki z pierwszego transportu, która 
przetrwała do końca), Eee... tam, takiego obozu nie było, 
2014.

Nakręcono też filmy:
•  Twarz anioła, (film fabularny, którego kanwę scena-

riusza stanowiły obozowe wspomnienia T. Raźniewskie-
go) w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego, prapremiera 
w  styczniu 1971r.

•  Wizja lokalna (film telewizyjny),w reżyserii Zbignie-
wa Kamińskiego, 1971,TVP nigdy nie dopuściła do jego 
emisji.

•  Łukasza Bindka, Odebrano nam całe dzieciństwo 
(film dokumentalny), 2016

•  Daniela Zagórskiego, Bajka o Jasiu i Małgosi (ani-
macja 3D), 2013; nagroda główna w kategorii Najlepsza 
animacja w 2014 r. podczas 8.edycji festiwalu Grand OFF 
Najlepsze Niezależne Filmy Świata.

Artykuł poświęcam pamięci ofiar Małego Oświęcimia 
i dedykuję Wszystkim, którzy powinni o Nim wiedzieć.

Anna Iwicka-Okońska
Mieszkanka ulicy Brackiej

od redakcji: 
W Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 90 otwarto na wniosek 

ministra Piotra Glińskiego Muzeum upamiętniające ofiary 
Małego Oświęcimia. Ocalali obozu starają się o umiejsco-
wienie siedziby muzeum na terenie dawnego obozu. 

1 Jolanta Sowińska-Gogacz, Błażej Torański, Mały Oświęcim. Dziecięcy 
obóz w Łodzi, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa: 2020.
2 Większość cytatów w tekście artykułu pochodzi z przywołanej wyżej 
publikacji Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi.
3 Józef Witkowski, Hitlerowski obóz koncentracyjny dla małoletnich 
w Łodzi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: 1975.
4 Pamiętnik H. Badowskiej znajduje się w zbiorach Pedagogicznej Bi-
blioteki Wojewódzkiej w Łodzi.
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Dlaczego szkoła 
nowoczesnych 

technologii w łodzi?

Peter Drucer w swojej literaturze dużo 
pisał o dążeniu do celów poprzez nie 
tylko umiejętność zarządzania, ale też 
poprzez ustalone cele poszczególnych 
pracowników. Powołana trzynaście lat 
temu Szkoła Nowoczesnych Technologii 
mieszcząca się przy ul. Narutowicza 122 
spina te dwa nurty teoretycznych rozwa-
żań Drucera.

Profesjonalizm i zaangażowanie to, to co najważniej-
sze w tej nowoczesnej Szkole. Ustalane przez kadrę za-
rządzającą celów na wysokim szczeblu jest priorytetem 
zarządzania. Wszyscy potrzebujemy lepszych wzorów, 
wyższej jakości czy szybszych terminów dostaw, szybkiej 
odpowiedzi na pytania czy rozwiązywania problemów. 
Szybkość we współczesnej rzeczywistości staje się normą. 
Wybrać 5-letnie technikum czy 2-letnie kursy zawodo-
we? To dylemat młodych ludzi. Wybierają krótkie formy 
kształcenia z wysoką jakością. Masowość i „rozciągany 
czas kształcenia” nie służą życiu. Szybkość jest poza wszel-
ką konkurencją!!!

I w ten priorytet wpisuje się Zespół Szkół przy ul. Na-
rutowicza, którego ideą poza tempem pracy jest doda-
wanie wartości samej w sobie. Przedstawiona Szkoła jest 
bezkonkurencyjna nie tylko na terenie miasta Łodzi, ale 
w całym województwie. Kilka lat temu zebrał się zespół 
medioznawców, socjologów i antropologów, stawiając  
sobie ambitne zadanie pokazania, jak nowe technologie 
zmieniają życie młodych ludzi w Polsce. I cóż, jakie były 
efekty i wnioski – młodzież dziś jest inna niż była wczoraj. 
Żadne odkrycie! A jednak. Świat dziś jest odmienny od 
tego, co było dawniej. Pokolenie Y, czy pokolenie JPII jest 
już zupełnie „innym światem”... Dziś młodzi szybciej niż 

kiedyś nabywają kompetencje poznawcze, intelektualne, 
związane także z szybką realizacją i szybką możliwością 
pracy zawodowej i niezależnością. Rozwój nowych tech-
nologii otwiera przed młodymi ludźmi wiele możliwości, 
przy czym doskonalenie umiejętności zawodowych staje 
się dobrem ustawicznym i koniecznością młodego poko-
lenia. Ci ludzie mają ogromną chęć, by ich praca była 
ich pasją i dlatego nieustannie poszukują nowych zawo-
dowych sytuacji , które dadzą im satysfakcję i oczywiście 
godną gratyfikację. Znakomicie wykorzystują media spo-
łecznościowe, hashtagują, zostawiają wpisy czy posty. Są 
nieprawdopodobnie aktywni; w pracy, szkole, tramwaju, 
w domu, wszędzie. Przyglądając się tymże, słuchając ich 
wypowiedzi widzimy, że czas jest dla nich istotą działania. 
A więc w nawiązaniu do potrzeb przyszłych kreatorów 
nowego świata przedstawiam Szkołę, która w zaciszu wiel-
kiego miasta tworzy swoją własną i niepowtarzalną histo-
rię. Nade wszystko jest organizacją uczącą się, w której 
myślenie systemowe staje się gwarantem sukcesu uczących 
się – szybko i sprawnie. 

P. Senge pisał, że rzeczy skomplikowane należy ba-
dać w ich skomplikowaniu1 i dlatego proponowane przez 
Szkołę Nowoczesnych Technologii kursy z poszczególnych 
kwalifikacji cieszą się dużym powodzeniem. Prezentowa-
ne zawody przestają być skomplikowane. Przychodzący 
do Szkoły młody człowiek ma świadomość tego i dąży, 
by jego przyszła praca była równocześnie uczeniem się, 
bądź równolegle uczy się pracując (wykonując zdania, któ-
re dopiero w przyszłości będą certyfikowane). Czy jest 
w Łodzi druga taka szkoła, która w racjonalny sposób 
przygotowuje młodych ludzi, by z taką lekkością weszli 
we współczesny rynek pracy, oraz by posiadali zdolność 
i akceptację szybkiej zmiany? Ten szczególny college pra-
cuje w sposób nietypowy dla łódzkich szkół. Tutaj wszyscy 
są odpowiedzialni za proces zdobywania wiedzy i proces 
jej transponowania. W przedstawionej placówce pracuje 
zespół ludzi znakomicie reagujących na potrzeby młodych 
i osiągający w pracy znakomite sukcesy. Biorąc pod uwagę 
ewolucję społeczeństwa w kierunku dobrobytu a jedno-
cześnie wyciągając wnioski z  doświadczeń pandemicznych 
widzimy, że wszyscy zaczynamy inaczej patrzeć na świat 
i pracę oraz na sposoby zdobywania środków do życia. 

Analizując z dużą wnikliwością te sytuacje w Szko-
le NT chcemy działać i pracować innowacyjne a jedno-
cześnie testowo (wprowadzać nowe rozwiązania rynku 
zachodniego). Wykorzystujmy nowoczesne technologię 
pracując  systemowo.  Wdrażamy  nowe  projekty  oraz 
funkcjonalne ich realizacje. Indywidualne wizje naszych 
poszczególnych pracowników, wybitnych specjalistów łą-
czymy w wizje systemowe i dopiero one dają najwyższą 
jakość kształcenia. 

Szkoła ma wspólny cel, system wartości oraz swoją 
misję i wizję rozwoju w strukturze miasta, województwa 
i państwa. W Szkole uczą się wszyscy: nauczyciele, kie-
rownicy, pracownicy administracji i obsługi a także dyrek-
cja. Dobry przykład zaangażowania kadry w zdobywanie 
wiedzy na równi z uczestnikami kursów, uczącymi się sta-
nowi znaczy procent sukcesu Szkoły Nowoczesnych Tech-
nologii. Wiemy jak ważne jest pozyskiwanie informacji, 
przetwarzanie ich i wykorzystanie w pracy. Ta ogromna 
chęć posiadania informacji jest traktowana przez młodych 
jak zdobywanie wiedzy. I na tej teorii opiera się nauka 
w Szkole przy ulicy Narutowicza 122. Szkoła jest obję-
ta opieką Marszałka Województwa Łódzkiego a Urząd 
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Marszałkowski jest jej organem prowadzącym. Znakomite 
zrozumienie zasad i idei powstania i działania Szkoły pro-
wadzi sukcesywnie do jej rozwoju. W aktualnej sytuacji 
ekonomicznej świata rynki europejskie nastawiają się na 
zmianę nie tylko produkcji ale też systemu zarządzania 
i nauczania. Dotychczasowe zbyt stabilne przywiązanie 
do jednego systemu w ostatnich latach kryzysu gospodar-
czego spowodowanego pandemią sprawiło plajty wielu 
przedsiębiorców, placówek edukacyjnych (braki naboro-
we!). Dlatego Szkoła NT kształci ludzi gotowych na częste 
zmiany kwalifikacji i gotowość mentalną a nie przywiązy-
wanie się do jednego zawodu. 

Szkoła uczy otwartego spojrzenia na świat a równo-
cześnie zatrzymania w czasie i spojrzenia na problemy 
w sposób statyczny, tak by na spokojnie można je było 
stopniowo rozwiązywać. Jednym słowem Szkoła działa 
globalnie i indywidualnie patrząc na każdego uczącego 
się. Zespół osób odpowiedzialnych za kształcenie to osoby 
o wysokim poziomie „mistrzostwa osobistego”, które są 
wzorem elastycznego i twórczego realizowania swojego 
życia zawodowego. Ważny jest również stosunek osób 
pracujących w obiekcie przy ulicy Narutowicza do Szkoły 
jak również stosunek Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego do Szkoły. Te dobre wzajemne relacje 
oparte na zrozumieniu, zaufaniu i wspólnej wizji stymulu-
ją Szkołę do większego postępu, aktywności i otwartości.

Starannie opracowane kursy zostały stworzone z myślą 
o nowoczesnych miejscach pracy, takich na które istnieje 
realne zapotrzebowanie na rynku pracy zarówno w Łodzi, 
jak i całym kraju. Zapraszam do zapoznania się z naszą 
ofertą. W szkole policealnej kształcimy: technika realiza-
cji nagrań, technika archiwistę, technika BHP, asystenta 

Autor zdjęć – Zofia Skoneczna.

kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, technika 
administracji. Zapraszamy na kursy zawodowe: admini-
stracyjno-usługowe: fotograf, technik fotografii i multi-
mediów oraz technik rachunkowości. Kursy zawodowe 
– monter sieci i instalacji sanitarnych oraz technik inżynie-
rii sanitarnej. Elektroniczne i elektryczne kwalifikacyjne 
kursy zawodowe w Szkole Nowoczesnych Technologii to: 
technik programista, technik informatyk, technik tele-
informatyk, technik elektryk, mechatronik, elektronik, 
elektryk, mechatronik, elektronik i inne.

Wszyscy, „popandemiczni” żyjący ludzie widzimy już 
inaczej świat oraz życie. Szukamy nowej perspektywy, 
nowych rozwiązań, nowych zawodów, nowego godnego 
miejsca. Stosowanie nowatorskich działań i dostosowy-
wanie oferty do trendów panujących na rynku, otwar-
tość, rzetelność, prawdziwość to podstawa i perspektywa 
Szkoły NT stającej na czele nowych edukacyjnych dążeń 
do znakomitych zastosowań. Zespół Szkól i Palcówek 
Nowoczesnych Technologii czeka na odbiorców, jest go-
towy do innowacji i eksperymentów. Jeśli tylko czytający 
niniejszy tekst pragnie rozwinąć swoje pasje i zaintereso-
wania w dobrej, twórczej a równocześnie przyjacielskiej 
atmosferze zapraszamy: https://nowoczesnaszkola.edu.pl/

Teresa Łęcka
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych 
Nowoczesnych Technologii 
Województwa Łódzkiego w Łodzi

1 Peter Senge, Piąta dyscyplina, teoria i praktyka organizacji uczących 
się, Kraków, 2006.
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klUb prZYJaCiół 
biblioteki  

w pedagogicznej bibliotece 
Wojewódzkiej w łodzi

Pracując w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi na co dzień 
mamy kontakt głównie z młodymi osobami (studenci), 
a nawet bardzo młodymi (przedszkolaki i uczniowie) oraz 
będącymi w tzw. wieku produkcyjnym (m.in. nauczyciele, 
rodzice). Od pewnego czasu zauważyłyśmy, że w gronie 
naszych czytelników pojawiają się coraz częściej również 
osoby w wieku emerytalnym i jest to całkiem spora grupa. 
Okazało się, że emeryci wbrew stereotypom, są to często 
ludzie nadal ciekawi świata i aktywni. Ich uwaga skupia 
się nie tylko na kwestiach bytowych czy rodzinnych, ale 
chętnie podejmują działania mające na celu rozwijanie 
swoich zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kształce-
niowych. Wśród naszych użytkowników znalazło się wie-
le osób otwartych, towarzyskich, chętnych do udziału 
w przygotowanych przez naszą Placówkę wydarzeniach. 
Z myślą o nich postanowiłyśmy poszerzyć ofertę Biblio-
teki – i oprócz możliwości wypożyczania książek, filmów, 
korzystania z dostępnych dzienników i czasopism – zapro-
ponować im udział w organizowanych przez nas spotka-
niach edukacyjnych. Chciałyśmy w ten sposób umożliwić 
integrowanie i aktywizowanie się na różnych obszarach 
tej grupy naszych użytkowników; przy tej okazji zadbały-
śmy również o zwiększenie bibliotecznych statystyk. Od 
dłuższego czasu rozważałyśmy ten pomysł a jego efek-
tem jest powołanie w 2019 r. Klubu Przyjaciół Biblioteki 
w skrócie KPB. 

Opracowałyśmy założenia tego przedsięwzięcia, jego 
formułę i program. Naszym celem jest pozyskiwanie przez 
Bibliotekę nowych użytkowników, integrowanie i aktywi-
zowanie mieszkańców Łodzi, poszerzenie oferty Biblioteki 
o zagadnienia interesujące m.in. emerytowanych nauczy-
cieli. Oferta została skierowana do osób w wieku 18+; 
jednak najliczniejszą grupę stanowią seniorzy a właściwie 
Seniorki, które chcą: zdobywać nową wiedzę i rozwijać 
zainteresowania czytelnicze, filmowe, w zakresie zdrowego 
trybu życia, technologii informatycznych i inne, poszerzyć 
kontakty, nawiązać nowe znajomości, spędzać wolny czas 
w sposób aktywny i twórczy, mieć możliwość zaprezento-
wania efektów własnej twórczości. Bezpłatne spotkania na 
różnorodne tematy odbywały się cyklicznie raz w miesiącu. 

Pierwsze spotkanie Klubu Przyjaciół Biblioteki odby-
ło się 22 października 2019 r., w czasie którego dietetyk 
Anetta Uznańska wygłosiła prelekcję pt. „Bo odchudzanie 
zaczyna się w głowie”. Prelegentka wyjaśniała dlaczego 
diety odchudzające nie działają, dlaczego psychika jest 
ważna w postanowieniach, jak wprowadzać zmiany w od-
żywianiu oraz jak się motywować i co może przeszkadzać 
w osiągnięciu celu. 

„Nieoczywista Łódź Filmowa”, było tematem drugiego 
spotkania, które odbyło się w czasie IX Targów Ciekawej 

Książki, 22 listopada 2019 r. Przygotował i poprowadził 
je nasz kolega Paweł Kowalczyk. W  trakcie spotkania 
oprócz fragmentów omawianych filmów, prezentowane 
były publikacje ze zbiorów PBW, poświęcone problema-
tyce filmoznawczej.

Kolejne  spotkanie  Klubu  Przyjaciół  Biblioteki  
pt. „Świąteczne podarki z modeliny” przybrało formę 
warsztatów, a odbyło się 10 grudnia 2019 r. Poprowadziła 
je jedna z naszych Klubowiczek, emerytowany pedagog, 
pani Iwona Dobroń. Uczestniczki miały okazję zapo-
znać się z tworzywem artystycznym jakim jest modelina 
i technikami jego obróbki oraz własnoręcznie wykonać 
biżuterię z tego surowca. Tematyka warsztatów spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem przybyłych osób, które 
entuzjastycznie wyraziły chęć ich kontynuowania z uwa-
gi na możliwość przebywania w miłym gronie, realizacji 
własnych pasji twórczych i wymiany doświadczeń. Miłym 
akcentem na zakończenie zajęć okazała się przedświą-
teczna loteria fantowa, na którą upominki przygotowały 
organizatorki Klubu i pracownicy Biblioteki. 

9 stycznia 2020 r. miały miejsce warsztaty „Gimnasty-
ka umysłu – nowe ćwiczenia usprawniające myślenie”, 
poprowadzone przez nasze koleżanki Justynę Chylak 
i Mariolę Soboń. Uczestnicy mieli okazję wykonywać 
zaproponowane ćwiczenia, od łamigłówek po orgiami, 
zostali również zapoznani z ofertą Biblioteki w zakresie 
poradników zawierających zestawy ćwiczeń usprawniają-
cych pracę mózgu. Tematyka warsztatów wzbudziła spore 
emocje, a samo spotkanie było również okazją do spędze-
nia czasu z pożytkiem i w miłym gronie. Uczestniczki po 
raz kolejny zadeklarowały chęć częstszego spotykania się 
w siedzibie naszej Biblioteki.

Piąte z kolei spotkanie odbyło się 11 lutego 2020 roku 
pod hasłem „Miodowe Walentynki”. Głównym punktem 
programu było wystąpienie naszego kolegi – pszczelarza 
z zamiłowania – Tomasza Szymańskiego. Z tej okazji 
przygotował on i wygłosił prelekcję pt. „Miód kupujesz  
– pszczoły ratujesz!”, w której m.in. podkreślił istotną rolę 
pszczół i ich produktów w życiu człowieka. W czasie spo-
tkania zgromadzeni goście mieli okazję spróbować miodu 
i wszelkich ciasteczek z miodem pieczonych. Miłym ak-
centem, nawiązującym do Dnia św. Walentego, było loso-
wanie „miodowo-walentynkowych” zakładek do książek. 
Oczywiście i tym razem popularyzowana była literatura 
tematyczna. Klubowiczki mogły poszerzyć swoje wiado-
mości o treści zawarte w dostępnych do wypożyczenia 
pozycjach, dotyczących pszczelarstwa, miodu... i miłości. 
Tematyka warsztatów wywołała spore zainteresowanie, 
a samo spotkanie stało się również okazją do poznania 
nowych osób i odnowienia nawiązanych wcześniej zna-
jomości.

Odpowiadając na potrzeby uczestników Klubu, którzy 
wyrazili potrzebę poszerzenia swoich umiejętności cyfro-
wych, zorganizowano w lutym i marcu 2020 r. dodatkowo 
szóste i siódme spotkanie KPB. Spotkania te przybrały 
formę szkoleń na temat: „Jak korzystać z poczty elektro-
nicznej”, które poprowadzili 25 lutego 2020 r. Monika 
Wachowicz, Piotr Szeligowski i Katarzyna Salska-Kopeć. 
Przy kawie i herbacie Klubowicze uczyli się zakładania 
własnej skrzynki elektronicznej na domenie gmail oraz 
zasad korzystania z poczty elektronicznej. Marcowe szko-
lenie poświęcone „Obsłudze smartfona” poprowadzili  
(3 marca 2020 r.) Monika Wachowicz i Piotr Szeligowski. 
Zajęcia te były okazją do przeciwdziałania wykluczeniu 
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cyfrowemu, a jednocześnie zmierzały do usprawnienia 
obustronnej komunikacji z wykorzystaniem technologii 
cyfrowych i sprawniejszej wymiany informacji.

Na tempo rozwijającego się dynamicznie przedsięwzię-
cia jakim jest Klub Przyjaciół Biblioteki miała znacząco 
wpływ sytuacja spowodowana ogłoszeniem pandemii CO-
VID-19, która na ponad rok wymusiła zawieszenie jego 
działalności. W tym miejscu należy zauważyć, że w gronie 
czytelników, którzy pojawili się po ponownym otwarciu 
Biblioteki znaleźli się właśnie nasi Klubowicze. Po długo 
trwającej izolacji, gdy tylko nadarzyła się możliwość, przy-
szli po nowy zapas lektur i informacje o  spotkaniach KPB. 
To zainteresowanie zmotywowało i zmobilizowało pomy-
słodawczynie i organizatorki Klubu do podjęcia działań 
na rzecz wznowienia jego działalności. W maju 2021 r., 
spotkania w ramach Klubu Przyjaciół Biblioteki zostały 
wznowione. Okazją do ich zorganizowania były VII Łódz-
kie Senioralia, w których organizację włączyła się również 
nasza Biblioteka. 26 maja 2021r. odbyło się ósme spotka-
nie Klubowiczów. Tym razem były to plenerowe zajęcia 
relaksacyjno-oddechowe pt. „Relaks w samo południe”, 
które poprowadziły Marzena Andrzejewska-Warchocka 
i Iwona Bartczak. W krótkiej historii Klubu było to pierw-
sze spotkanie, kiedy zajęcia zostały przeprowadzone poza 
budynkiem Biblioteki, tj. w urokliwym miejscu w centrum 
Łodzi  jakim jest Park Klepacza. Celem spotkania było 
zapoznanie uczestników z wybranymi technikami redu-
kującymi stres, ze szczególnym uwzględnieniem technik 
oddechowych. W ramach popularyzacji czytelnictwa klu-
bowicze otrzymali bogate zestawienie literatury traktują-
cej o oddechu i relaksie. 

Dziewiąte spotkanie KPB odbyło się 7 lipca 2021 r. 
pt. „07 zgłoś się... Relaks wśród zieleni”. Również były 
to plenerowe zajęcia relaksacyjno-oddechowe połączone 
ze spacerem po Parku Klepacza. Zajęcia przeprowadzi-
ły Marzena Andrzejewska-Warchocka i Iwona Bartczak 
a nad całością czuwała Katarzyna Salska-Kopeć. Po części 
warsztatowej z wybranych technik redukujących stres, od-
był się spacer po parku, w czasie którego uczestnicy mieli 
możliwość wysłuchania wielu zajmujących historii doty-
czących tego miejsca oraz ciekawostek dendrologicznych.

Dotychczas ogółem odbyło się dziewięć spotkań Klu-
bu Przyjaciół Biblioteki, w których uczestniczyło łącznie 
ponad 100 osób. Tak duże zainteresowanie spotkaniami 
wynika, m.in. z odpowiadającej na zapotrzebowanie atrak-
cyjnej tematyki. Ponadto sam udział w zajęciach pozwala 
uczestnikom również spędzić czas w gronie znajomych już 
po ich zakończeniu. Zaś „słodkości”, przygotowywane 

przez organizatorki, są jednym z elementów tworzących 
miłą atmosferę.

Do popularności spotkań wśród klubowiczów przyczy-
nił się również prowadzony przez nich samych „marketing 
szeptany”. Dzięki tej nieoficjalnej, ale skutecznej formie 
mają okazję spotykać się w Bibliotece dawno niewidzia-
ne koleżanki, a instytucja ma szansę pozyskania nowych 
użytkowników.

Efektywna realizacja naszej inicjatywy jest możliwa 
również dzięki temu, że została wypracowana właściwa 
i skuteczna dla KPB, forma komunikowania się z poten-
cjalnymi i stałymi odbiorcami oferowanych zajęć – są to 
indywidualne rozmowy telefoniczne, sms-y i mmsm-y oraz 
poczta elektroniczna. Informacje o spotkaniach KPB za-
mieszczane są również w mediach cyfrowych, m.in. na 
blogu PBW. 

W trakcie spotkań propagujemy czytelnictwo, promu-
jemy zbiory naszej Biblioteki. Klubowicze każdorazowo 
mają możliwość zapoznania się z wybraną literaturą zwią-
zaną z tematem spotkań, co ułatwia im wybór i wypoży-
czanie książek do domu. 

Podsumowanie
Innym walorem działalności KPB jest umożliwianie 

naszym współpracownikom i Klubowiczom dzielenie się 
swoimi zainteresowaniami i wiedzą; ich pomysły wpływają 
na tematykę organizowanych spotkań. Klubowicze stali 
się stałymi użytkownikami placówki i często korzystają 
z naszych materiałów bibliotecznych, wypożyczając książki 
i filmy. 

Mamy nadzieję, że już nic nie zakłóci działalności KPB 
i uda nam się zrealizować wiele interesujących pomysłów, 
tym bardziej że od 1 września 2021 r. Pedagogiczna Biblio-
teka Wojewódzka w Łodzi jest częścią Centrum Rozwoju 
Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

Najbliższe plany Klubu Przyjaciół Biblioteki – na dzień 
pisania tego artykuły – dotyczą organizacji 10. spotkania. 
Już 28 września 2021 r. odbędzie się ono pt. „Ja – ziemi 
tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa” i będzie poświęcone 
życiu i twórczości C. K. Norwida a poprowadzi je biblio-
tekarz na emeryturze pani Teresa Basińska.

W kolejności alfabetycznej wg nazwisk:
Marzena Andrzejewska-Warchocka,
Iwona Bartczak i Katarzyna Salska-Kopeć
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Łodzi
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Gdy myślę: Gwatemala, to:
Czuję radość w sercu, której nie umiem 
wyrazić, lecz w słowach chcę ją pokazać… 
Wiem, że podążam drogą, która oczyszcza 
moją duszę i zrzuca ciernie z głowy.
Powiem przyjaciołom, że jest takie miejsce 
na świecie, w którym liczy się nie tylko 
umysł, ale przede wszystkim serce. 

Poniżej przedstawiam trzy sylwetki artystów z Gwa-
temali, którzy należąc do elit, nie zagubili nigdy warto-
ści codzienności, traktując ją z wielką uważnością. Jeśli 
Czytelników „Przeglądu Edukacyjnego” zaciekawiłam, 
zachęcam do lektury nie tylko utworów Asturiasa czy 
Daria, ale także do zapoznania się z przywołanymi w bi-
bliografii pozycjami..

Miguel Ángel asturias (1899-1974)  
– noblista

Życiorys Miguela Ángela Asturiasa rysuje nam obraz 
człowieka dumnego ze swojego pochodzenia. Był synem 
prawnika, potomka Hiszpanów i matki Indianki. Jego 
droga życiowa wskazuje na bardzo silne więzi rodzinne, 
które pielęgnowane są od pokoleń w Ameryce Łacińskiej. 
Jednocześnie, co warto zauważyć, pochodzenie nigdy nie 
jest powodem do wstydu. Wręcz przeciwnie, co udowod-
nił właśnie Asturias. To zamiłowanie przyczyniło się do 
podjęcia badań literackich nad językiem Indian. 

M. Ángel Asturias to postać wielobarwna o równie 
bogatej przeszłości. Odznaczający się dążeniem do celu 
i poświeceniem swoim zamiłowaniom. Nacisk, jaki kładzie 
się w Gwatemali, miejscu urodzenia Miguela, na naukę 
i wykształcenie sprawił, że miał on szanse, w przeciwień-
stwie do biedniejszych dzieci, na zdobycie wiedzy i umie-
jętności w kraju i za granicą, które zaowocowały. 

Jego osiągnięcia literackie i upór w niespoczywaniu 
na laurach sprawiły, że pozostawił po sobie dorobek nad-
zwyczaj cenny. Kwintesencją jest przyznanie Literackiej 
Nagrody Nobla w zakresie literatury (1967).

Miguel Ángel Asturias był człowiekiem chroniącym 
kulturę, tradycję i mentalność Indian. Zawsze wierny swe-
mu sercu, czemu hołdowała wielopokoleniowa rodzina. 
Nieugięty na wpływy polityczne. 

ruben darío (1867-1916)  
– ojciec modernizmu

Dla jednych dom jest synonimem czterech ścian za-
pewniających bezpieczeństwo i spokój. Dla innych dom 
jest wszędzie tam, gdzie w danym momencie są. Do takich 
osób zaliczał się właśnie Ruben Darío. Podróże były po-
karmem duszy. Bez nich życie nie miałoby sensu. 

R. Darío, Nikaraguańczyk, to wybitny pisarz podatny 
na wiele bodźców, pogrążony jednak w nałogu alkoholo-

wym, przez co stracił w ostateczności życie. Lecz życie to 
nie było szare, wręcz przeciwnie. Do Gwatemali podró-
żował trzy razy. To tutaj właśnie opublikował swój tomik 
zatytułowany „Azul”. Azul, słowo niosące przepiękne po-
kłady niezwykłości. Azul – błękit. Błękit, który jawi się 
pomimo ciemnych chmur. 

W Gwatemali Ruben poznał swoją żonę, Rafaelę Con-
treras, która również tworzy poezję w duchu modernizmu. 
Jej śmierć w 23 roku życia, stała się powodem choroby 
alkoholowej, w jaką popadł Darío po jej śmierci. 

Blanca Bianchi de Vasquez, żona wybitnego 
artysty dagoberto Vásqueza castan~edy 

(1922-1999)
Blanca Bianchi to synonim ideału kobiety, należącej 

od zawsze do elity. Pochodząca z rodu majętnych arty-
stów, cenionych i szanowanych w Chile. Żona wybitnego 
malarza Dagoberto Vásqueza Castan~edy. Skromna, cicha, 
a jednocześnie pogodna i obdarzona wysublimowanym 
poczuciem taktu i ogłady. W domu ceniła spokój i porzą-
dek. Szanowała służbę, obce było jej poczucie wyższości. 
Żyła w harmonii i radości życia. Była matką wyrozumiałą 
i opanowaną, starając się przekazać swoim synom cenne 
wartości. Pozwalała jednak, aby szli własną drogą. 

Czytając  te kilka  stron o Blance powstał w moim 
umyśle obraz kobiety o ciepłym sercu, kobiety pięknej 
nie tylko na zewnątrz. Kobiety, która dla wielu powinna 
stanowić wzorzec matki i żony. Świat zmierza bowiem 
dziś w kierunku, wydawać by się mogło, przepaści. Ludzie 
gubią swoją wartość gdzieś po drodze gonitwy za duchem 
przyszłości. W zasadzie nie wiedząc czym ta przyszłość 
może być. Tracą przy tym wiarę w siebie i innych. A co 
gorsza, tracą człowieczeństwo w swych samolubnych i sno-
bistycznych postawach. 

Blanca Bianchi potrafiła zachować się w każdej sy-
tuacji. Roztaczając wokół siebie pozytywną atmosferę 
i dbając o domowe zacisze. Dostrzegała dobro w innych 
ludziach i szczęście w każdym kawałeczku życia. 

Justyna Wesołowska
Studenckie Koło Pasjonatów Ameryki Łacińskiej
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bibliografia:
Mucha Danuta, Szkice z literatury powszechnej, Łódź 2008.
Mucha Danuta, Gwatemala w międzynarodowych kontekstach kulturo-
wych, Piotrków Trybunalski 2015.
Mucha Danuta, Dagoberto Vásquez Castan~eda (1922-1999). Portret 
artysty latynoamerykańskiego, Piotrków Trybunalski 2018.
Mucha Danuta, Miguel Ángel Asturias (1899-1974). Pisarz i dzieło, 
Piotrków Trybunalski 2019.
Mucha Danuta, Gwatemala w międzynarodowych kontekstach literac-
kich, Piotrków Trybunalski 2020.

Codzienność elit  
w gwatemali
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przykłady dobrej praktyki

Jednym z najważniejszych zadań wśród stojących przed 
dzisiejszymi historykami, obok prowadzenia rzetelnych 
badań naukowych i działalności edukacyjnej, jest popu-
laryzowanie historii w społeczeństwie. Upowszechnianie 
wiedzy historycznej i zachęcanie do refleksji nad dziejami 
narodu jest niezwykle istotnym czynnikiem budującym 
naszą tożsamość narodową. W myśl popularnego powie-
dzenia iż „koszula bliższa ciału” szczególne znaczenie ma 
popularyzowanie historii lokalnej. 

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że może 
codziennie w drodze do pracy czy szkoły mijać miejsca pa-
mięci. Postaci historyczne o znaczeniu fundamentalnym 
dla dziejów Polski są zazwyczaj w mniejszym bądź więk-
szym stopniu znane. Niewielka jest natomiast świadomość 
dotycząca lokalnych bohaterów i wydarzeń z nimi związa-
nych. Wielkim zadaniem dla historyków jest zmiana tego 
stanu rzeczy i praca nad rozpowszechnianiem dziejów 
lokalnych wśród mieszkańców osiedli, dzielnic czy miast.

Szkoła Podstawowa nr 114 w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym nr 5 w Łodzi prowadziła takie działania w miarę 
swoich skromnych możliwości od lat. Jako przykład można 
wymienić choćby upowszechnianie sylwetki poprzedniego 
patrona placówki, związanego z Uniwersytetem Łódzkim, 
naukowca profesora Jana Dembowskiego. Gdy w świetle 
najnowszych ustaleń historyków zadecydowano o usu-
nięciu profesora Dembowskiego z patronatu nad szkołą, 
powstała luka, którą społeczność Szkoły Podstawowowej  
nr 114 może w chlubny sposób wypełnić.

Nasza placówka przy popularyzacji historii lokalnej 
korzysta  ze  swojego  dogodnego  położenia.  Jesteśmy 
położeni na osiedlu Widzew Wschód. Historia  szko-
ły nierozerwalnie wiąże się z historią rozwoju owego 
osiedla. Placówka przeszła ewolucję od malutkiej, wiej-
skiej  szkoły mieszczącej  się w drewnianym budynku, 
przez dynamiczny  rozwój w dwudziestoleciu między-
wojennym zahamowany okupacyjnym koszmarem, po 
powojenną odbudowę i nowy gmach wzniesiony wraz 
z  resztą  osiedla.  Dokładniejsze  dzieje  szkoły  znamy  
i popularyzujemy za pośrednictwem szkolnej kroniki, 
a także sporządzonego na jej podstawie artykułu zamiesz-
czonego na stronie internetowej szkoły. 

Gmach naszej szkoły położony jest niedaleko Cmen-
tarza  Rzymskokatolickiego  pod  wezwaniem  świętej 
Anny przy ulicy Lodowej 78. Jest to wspaniała okazja 
do pielęgnowania pamięci osób tam pogrzebanych oraz 
kształtowania wśród uczniów postawy szacunku dla prze-
szłości. Na cmentarzu znajduje się wiele miejsc pamięci. 
Należy do nich między innymi kwatera wojskowa z mo-
giłami żołnierzy i weteranów wojny polsko-bolszewic-
kiej. Przy wejściu zlokalizowany jest Pomnik Sybiraków.  

Szkoła Podstawowa nr 114
w Łodzi – Ośrodkiem 

Popularyzowania  
Regionalnych Tradycji 

Patriotycznych 
i Niepodległościowych

Na cmentarzu znajduje się również grób żołnierza Ta-
deusza Zakrzewskiego, który służył podczas II wojny 
światowej w 2 Korpusie Polskim. Funkcjonujące w na-
szej placówce Szkolne Koło Wolontariatu od lat prowa-
dzi działania związane z opieką nad tym miejscem oraz 
popularyzacją wśród uczniów jego istnienia. 

Kiedy wiosną 2020 roku zaproponowano nam udział 
w organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskona-
lenia Nauczycieli projekcie kształcenia liderów edukacji 
patriotycznej pod hasłem „Łódzkie Orlęta – spadkobiercy 
niepodległości”, z największą chęcią zdecydowaliśmy się 
na przystąpienie do projektu. Jest on organizowany co 
roku dla innej części Łodzi. Należy przyznać, że szkoły wi-
dzewskie miały nieco pecha, gdyż termin realizacji projek-
tu pokrył się ze szczytowym okresem pandemii COVID-19 
i w związku z powyższym realizowany był w głównej mierze 
zdalnie. Pomimo to udało nam się wziąć udział w niektó-
rych przedsięwzięciach, realizowanych w jego zakresie. 
Główny koordynator projektu dr Tadeusz Bogalecki regu-
larnie nadsyłał nam opracowywane przez siebie materiały 
dotyczące historii Łodzi, które były (i będą nadal) wyko-
rzystywane w bieżącej pracy dydaktycznej. Otrzymaliśmy 
również wiele materiałów do pracy w formie papierowych 
publikacji, które wzbogaciły zbiory biblioteki szkolnej. 

Spośród wielu ważnych wydarzeń, o których dowie-
dzieliśmy się dzięki uczestnictwu w projekcie, na pierwszy 
plan wysuwa się zdecydowanie działalność tajnej polskiej 
szkoły powszechnej, która powstała podczas II wojny świa-
towej przy ulicy Batorego 66. Jest to przykład historii naj-
bardziej lokalnej jak to możliwe, gdyż owa posesja znajdu-
je się zaledwie 400 metrów od gmachu SP nr 114. Istnienie 
owej tajnej szkoły, którą w latach okupacji niemieckiej 
prowadzili Antonina Chrzczonowicz i Janusz Włodarski, 
może być wspaniałym przykładem odwagi i patriotyzmu 
– wartości, które chcemy przekazywać naszym uczniom. 

Obecnie na murach posesji przy ulicy Batorego 66 nie 
ma żadnych śladów po tajnej polskiej szkole. Nie było też 
możliwe upamiętnienie jej istnienia na miejscu. Jednakże 
udało się zakończyć sukcesem wysiłki prowadzone celem 
umieszczenia pamiątkowej tablicy na gmachu Szkoły Pod-
stawowej nr 114 przy ulicy Milionowej 64. 

Nie jest to bynajmniej zwieńczenie starań o upamięt-
nienie działalności Antoniny Chrzczonowicz i Janusza Wło-
darskiego. Mamy nadzieję, że SP nr 114 stanie się lokal-
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nym ośrodkiem pielęgnowania pamięci o tych osobach. Już  
w poprzednim roku szkolnym prowadzone były działania 
w tym zakresie, takie jak przeprowadzenie lekcji historii 
dotykających tematyki lokalnej, które z racji bliskości 
można było prowadzić dokładnie w tym miejscu, gdzie owa 
historia miała miejsce. Zadań do wykonania w przyszłości 
jest bardzo wiele. Chcielibyśmy zaangażować Samorząd 
Uczniowski do podtrzymywania  i przekazywania wie-
dzy o pobliskiej tajnej szkole. Możliwym byłoby również 
stworzenie skromnej, stałej wystawy upamiętniającej jej 
działalność, która byłaby codziennie obecna w szkolnym 
życiu codziennym. Być może wartym rozważenia pomy-
słem byłoby nadanie Szkole Podstawowej nr 114 imienia 
Antoniny Chrzczonowicz bądź Janusza Włodarskiego, 
w związku z faktem, iż aktualnie placówka patrona nie 
posiada. Jest to jednak kwestia odległej przyszłości.

Niemniej jednak mamy nadzieję, że popularyzowa-
nie wiedzy na temat tajnej polskiej szkoły powszechnej 

przy ul. Batorego 66 będzie stale prowadzone i rozwi-
jane. Życzymy sobie, aby współpraca pomiędzy Szkołą 
Podstawową nr 114 a instytucjami naukowymi i organami 
władzy samorządowej zaowocowała trwałym zaistnieniem 
postaci Antoniny Chrzczonowicz i Janusza Włodarskiego 
w świadomości obecnych i przyszłych mieszkańców osie-
dla Widzew Wschód.

Daniel Kasprowicz
Szkoła Podstawowa nr 114
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Łodzi

BIBLIOGRAFIA:
1. Młynarska M., Bez mundurów i broni. Tajne nauczanie 1939-1945, 
Łódź 2016.
2. Historia Szkoły Podstawowej nr 114 w Łodzi, https://sp114lodz.
edupage.org/a/o-szkole [dostęp: 17.09.2021 r.].

GRa dydakTyczNa  
BiNGO! wyRazOwe  

jako metoda utrwalania 
wprowadzanego  

słownictwa obcego

Nastawienie ucznia w wieku szkolnym do nauki języka 
obcego uwarunkowane jest głównie postawą nauczyciela, 
atrakcyjnością zajęć i poczuciem przydatności zdobywa-
nych umiejętności. Odpowiednio zorganizowana lekcja, 
atmosfera przyjazna uczniowi, dobór różnorodnych, cie-
kawych dla niego aktywności mają decydujący wpływ na 
podniesienie motywacji.

Nauka języka obcego jest procesem długofalowym 
i  skomplikowanym,  a  rozwój  sprawności  językowych 
możliwy jest nie tylko dzięki zastosowaniu tradycyjnych 
sposobów prowadzenia zajęć, ale także dzięki korzysta-
niu z wybranych technik ludycznych. Zaliczamy do nich 
gry, zabawy, symulacje, techniki teatralne oraz elementy 
muzyczne. Psychologowie zauważają, że młody człowiek 
jest wewnętrznie motywowany do zabawy. Dzieci bawią 
się, ponieważ sprawia im to przyjemność i jest związane 
z ich naturalną, wewnętrzną motywacją, czyli potrzebą 
ruchu, wyrażenia emocji, kontaktu z grupą1.

Strategia nauczania o cechach gry pozwala nauczy-
cielowi w przyjemnej atmosferze realizować zadania dy-
daktyczne – nauczać języka oraz zadania wychowawcze 
– kształtować pożądane postawy. Zabawowa forma nauki 
prowadzi do złagodzenia wysiłku woli, podtrzymuje cieka-
wość poznawczą, jak również zainteresowanie tematem. 
Istnieją różne definicje gier. W Słowniku pedagogicznym 
znajdziemy następujące określenie: „odmiana zabawy, po-
legająca na respektowaniu ustalonych reguł i na osiąganiu 

ściśle określonego wyniku”2. Najważniejsze jednak, jak 
podkreśla Teresa Siek-Piskozub, wydają się dwie cechy 
konieczne, aby daną czynność można było nazwać grą. Są 
to rywalizacja oraz zestaw arbitralnych zasad3.

Gra  i zabawa z  innymi stwarza warunki do współ-
działania werbalnego i rzeczowego. Zabawie towarzyszy 
nieustannie element napięcia przejawiający się w niepew-
ności wyniku zabawy, wpływu losu na szansę powodzenia 
i niepowodzenia. W napięciu zabawy na próbę wystawione 
zostają zdolności grającego – wytrwałość, spryt, umiejęt-
ność koncentracji, samodyscyplina. Grający musi bowiem 
trzymać się w obrębie dozwolonych przez reguły zabawy 
granic4.

Czynności związane z wykorzystaniem gry lub zabawy 
na lekcji języka obcego powinny zawierać następujące 
elementy:

•  dobrowolność (uczeń nie powinien czuć przymusu, 
gdyż gra zatraciłaby charakter przyjemnej rozrywki),

•  wyodrębnienie (określone są ramy czasowe),
•  niepewność (wynik nie jest wiadomy z góry),
•  ujęcie w normy (gra poddana jest określonym za-

sadom),
•  fikcyjność (poczucie oderwania od życia codzien-

nego)5.
Gry dydaktyczne stosowane w nauczaniu języków ob-

cych posiadają następujące funkcje:
•  organizacyjną (wyznaczenie uczniom działań i kon-

trola przestrzegania zasad),
•  motywującą  (zapewnienie  uczniom  warunków 

umożliwiających odniesienie sukcesu),
•  poznawczą  (poszerzenie  zasobu  słownictwa 

uczniów),
•  dydaktyczną (umożliwienie wszechstronnego roz-

woju uczniów, aktywizacja grających, kształtowanie spraw-
ności językowych, taktycznych oraz intelektualnych),

•  wychowawczą (kształtowanie konieczności prze-
strzegania zasad postępowania, co wpływa na budowanie 
określonego systemu wartości)6.

W przypadku nauczania języków obcych bardzo ważne 
jest nie tylko wybranie metody, która będzie odpowied-
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nia dla wieku uczniów, ale także skutecznie pomoże za-
interesować ich omawianymi treściami. Nauka poprzez 
zabawę zawsze wywołuje w uczniach pozytywne emocje 
i w konsekwencji znacząco wpływa na poprawę efektów 
nauczania. W celu utrwalenia i powtórzenia wprowadzo-
nego słownictwa autorka niniejszego artykułu często wy-
korzystuje na swoich zajęciach wariację popularnej gry 
Bingo! Uczniowie ćwiczą nie tylko wymowę, ale także 
pisownię materiału leksykalnego. Wariacja gry zalecana 
jest dla uczniów, którzy zakończyli już pierwszy etap edu-
kacji, ponieważ wymagana jest umiejętność sprawnego 
zapisania wybranych przez gracza wyrazów.

Zasady gry w Bingo! wyrazowe:
Nauczyciel dzieli tablicę pionową linią na połowę. 

Po lewej stronie zapisuje 20-24 wyrazy, ewentualnie wy-
rażenia składające się maksymalnie z dwóch wyrazów. 
Prosi uczniów o podawanie konkretnych słów, które chce 
przećwiczyć, prezentując polską wersję. Można również 
poprosić o podawanie słów, określając zakres tematyczny, 
którego słownictwo ma dotyczyć. 

Nauczyciel poleca każdemu uczniowi narysować w ze-
szycie planszę z 9 polami – taką samą jak do gry w „kółko 
i krzyżyk”: skrzyżowane 2 linie pionowe i 2 linie poziome. 
Nauczyciel może narysować na wzór taką planszę na wol-
nej części tablicy.

Każdy uczeń wybiera sobie z listy na lewej części ta-
blicy 9 wyrazów i wpisuje je do pól na planszy w swoim 
zeszycie. Wyrazy należy zapisać długopisem – powinny 
być duże i wyraźne. Nauczyciel sprawdza, czy wszyscy 
uczniowie maja uzupełnione plansze. Jeśli nie, czeka na 
maruderów.

Nauczyciel wydaje komunikat  rozpoczynający grę 
(Let’s start). Wypowiada przypadkowo wybrane z listy 
wyrazów słowo, ale podaje je w języku polskim. Uczniowie 
mówią je w wersji obcojęzycznej – tak jak jest zapisane na 
liście po lewej części tablicy. Nauczyciel zapisuje wyraz, 
który został wybrany po prawej części tablicy. Uczeń, który 
ma ten wyraz w swojej planszy skreśla go ukośną, cienką 
kreską (po skreśleniu wyraz ciągle jest czytelny).

Gra prowadzona jest dynamicznie. Nauczyciel wybie-
ra przypadkowo wyrazy z lewej strony tablicy i zapisuje 
po prawej stronie. Musi tak robić, żeby wiedzieć, które 
wyrazy zostały wybrane. Jest też to pomoc dla uczniów, 
których uwaga została na moment rozproszona – mogą 
sprawdzić, czy wybrane wyrazy znajdują się w ich planszy.

Gra kończy się w chwili, kiedy pierwszy uczeń skreśli 
wszystkie 9 wyrazów w swojej planszy i krzyknie Bingo! 
Nagrodą jest „plus za aktywność”. Może się zdarzyć, że 
po podaniu przez nauczyciela wybranego z listy kolejnego 
wyrazu, kilku uczniów naraz krzyknie Bingo! Aby unik-
nąć kłótni o to, kto pierwszy krzyknął, warto nagrodzić 
„plusem” wszystkich, którzy ukończyli grę. Nauczyciel 
powinien sprawdzić plansze wygrywających, czy rzeczywi-
ście wszystkie wyrazy w ich planszach zostały przez niego 
wybrane.

W podejmowaniu działań dydaktycznych o charakte-
rze zabawowym nauczyciel musi mieć świadomość pew-
nych ograniczeń, które mogą wynikać z problemów natury 
pedagogicznej oraz organizacyjnej7. Czasami zdarzają się 
uczniowie, którzy nie chcą brać udziału w grze. Przyczyny 
mogą być bardzo różne: obawa przed porażką, wcześniej-
sze złe doświadczenia z sytuacją gry, gorsze samopoczucie 
danego dnia. Jeśli po zachęcie ze strony nauczyciela uczeń 
odmawia udziału w grze, należy mu na to pozwolić, nie 

można go zmuszać do aktywnego udziału. Może przecież 
obserwować zdarzenia w klasie, co też jest formą pośrednią 
uczenia się . Nauczyciel może również dać takiemu ucznio-
wi inne zadanie. Na tym przecież polega forma indywi-
dualizacji pracy z uczniem. Innym przykładem możliwych 
problemów jest duża chęć wygrania, która prowadzi do 
zachowań nieuczciwych. W swojej praktyce spotkałam się  
z sytuacją, kiedy uczniowie używali „zmazywalnych” dłu-
gopisów – usuwali wyrazy, które nie były wybrane, a na 
ich miejsce wpisywali i skreślali te, które dawały szanse 
wygrania gry. Inną nieuczciwą praktyką było skreślanie 
wyrazów w taki sposób, żeby nie można było ich odczy-
tać. Zachowania takie prowadziły do konfliktów w grupie 
uczestników gry. Pomimo swojej uciążliwości, sytuacja 
nieuczciwego zachowania posiada aspekt wychowawczy. 
Uczeń łamiący reguły gry spotyka się z nietolerancją ta-
kich zachowań wśród grających fair kolegów, w grupie 
budzi się poczucie sprawiedliwości, wykształca się ważna 
cecha – uczciwość. Przegrani uczą się radzić sobie z po-
rażką i rozczarowaniem.

Stosowanie w pracy z uczniami gry dydaktycznej Bin-
go! silnie angażuje emocjonalnie, przez co zapobiega 
znużeniu i zmęczeniu charakterystycznemu w przypadku 
korzystania tylko z tradycyjnych form nauki. Gra zawie-
ra element napięcia, jest ograniczona w czasie, wymaga 
szybkiej reakcji i wzmożonej koncentracji. Poza tym daje 
możliwość wygranej także uczniom słabszym, dzięki cze-
mu podnosi ich samoocenę i dowartościowuje ich. Stwarza 
umotywowaną okazję do wielokrotnych powtórzeń tych 
samych wyrażeń, pobudza wszystkich uczestników jedno-
cześnie do aktywności językowej.

Wymienione w artykule funkcje i cechy gry dydaktycz-
nej dowodzą, że metody tego rodzaju powinny być syste-
matycznie stosowane w pracy nauczyciela języków obcych. 
Realizują one odwieczną potrzebę rozrywki i są przez 
młodzież bardzo lubiane. Wpływając na rozwój ogólny 
i społeczny oraz łącząc zabawę z nauką, przyczyniają się 
do podniesienia efektywności kształcenia.

Marzena Mackiewicz
nauczycielka języka angielskiego
Szkoła Podstawowa nr 174 
im. Jana Machulskiego w Łodzi

1 Por.: T. Siek-Piskozub, Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydak-
tycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995. 
2 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 
1992, s. 64.
3 T. Siek-Piskozub, Gry..., op. cit. 
4 I. Jeleniewska, https://cloud2n.edupage.org/cloud. 
5 Por.: W. Okoń, Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademii Żak, 
Warszawa 2009.
6 T. Siek-Piskozub, Gry..., op. cit.
7 Por.: M. Dakowska, Psycholingwistyczne podstawy języków obcych, 
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
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Ciekawą formą pracy, bardzo popularną w ostatnich 
latach, jest projekt edukacyjny. Projekty kierowane są 
do uczniów, a metoda kształtuje umiejętność działania 
w zespole, ułatwia komunikację oraz wzmacnia poczucie 
odpowiedzialności. Charakterystyczną cechą projektu jest 
także duża samodzielność jego uczestników w realizacji 
zadań. Tym razem do wspólnej „zabawy” w projekcie edu-
kacyjnym zaprosiłam nauczycieli przedszkoli i klas 1-3, 
którzy realizowali zadania wraz ze swoimi podopiecznymi.

Projekt edukacyjny „Jedzie pociąg z daleka” był re-
alizowany w roku szkolnym 2020/2021 – od październi-
ka do maja. Z uwagi na trwającą pandemię odbywał się 
w formie stacjonarnej i hybrydowej. Jego uczestnicy mieli 
okazję do spontanicznej, odtwórczej i twórczej ekspre-
sji artystycznej: muzycznej, plastycznej i teatralnej. Dla 
nauczycieli była to okazja poszukiwania nowoczesnych 
rozwiązań i metod pracy wokół proponowanych tematów. 
Tytuł projektu sugerował promowanie turystyki kolejowej, 
stąd jednym z jego patronów, obok Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego i Kuratorium Oświaty w Łodzi, została 
Parowozownia Wolsztyn – Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

Do projektu zgłosiło się 27 placówek, a ukończyło 
go 20 placówek – 7 łódzkich (4 przedszkola i 3 szkoły 
podstawowe) i 13 z pozostałych regionów (11 przedszkoli  
i 2 szkoły podstawowe). Wzięło w nim udział 50 nauczy-
cieli i 904 uczniów.

W czasie trwania projektu jego uczestnicy poznawali 
wybrane kraje europejskie i wykonywali zadania związa-
ne z poznawanymi zagadnieniami. Wśród odwiedzanych 
krajów znalazły się: Czechy i Słowacja, Niemcy, Rosja, 
Ukraina, Litwa i Białoruś, Francja, Anglia, Dania, Włochy 
i oczywiście Polska. 

Zadania projektowe miały charakter artystyczny. Tak 
więc uczestnicy śpiewali, tańczyli, wykorzystywali różno-
rodne techniki plastyczne, zajmowali się pracami ręcz-
nymi, słuchali bajek, oglądali filmy, poznawali zabytki, 

zwyczaje i znane postaci świata kultury, związane z danym 
krajem europejskim. 

Celem tej podróży było także poznanie i promowa-
nie turystyki kolejowej. Dlatego podczas projektu jego 
uczestnicy poznawali piosenki związane z podróżą po-
ciągiem, wykonywali makiety, zaznajamiali się z historią 
kolei i poznawali zawód kolejarza. Inscenizowali wiersz 
„Lokomotywa” Juliana Tuwima, projektowali bilety ko-
lejowe, organizowali i pokonywali tory przeszkód. 

Nauczyciele biorący udział w projekcie dostosowywali 
proponowane zadania projektowe do możliwości i umie-
jętności dzieci. W każdym miesiącu, spośród siedmiu pro-
ponowanych zadań, nauczyciele wybierali trzy, które były 
realizowane z grupą. Niektórzy realizowali więcej zadań 
niż przewidywał to regulamin. Sprawozdania z realizacji 
zadań, w formie zdjęć, filmów i postów, były umieszczane 
na zamkniętej grupie na Facebook-u. Członkami grupy 
byli realizujący projekt nauczyciele.

Na początku miesiąca nauczyciele otrzymywali ma-
teriały omawiające każde zadanie projektu, przygotowa-
ne i zamieszczane w formie postu przez Administratora 
grupy – autora projektu. Znalazły się w nich informa-
cje metodyczne oraz linki do zdjęć, piosenek i filmów 
instruktażowych odkrytych w Internecie. Nauczyciele 
uczestniczyli również, w miarę potrzeb, w konsultacjach 
indywidualnych.

Podsumowaniem poszczególnych etapów projektu 
były plakaty wykorzystujące zdjęcia realizowanych za-
dań. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi znalazły się informacje 
realizacji poszczególnych etapów projektu.

Dla wyróżniających się placówek patron projektu, 
Parowozownia Wolsztyn, ufundował cztery wycieczki. 
W wycieczkach, których celem było zwiedzanie muzeum 
uczestniczyły:

•  Społeczna Szkoła Podstawowa w Zamościu,
•  Szkoła Podstawowa nr 1 z Koluszek,
•  Świetlica szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 199 

w Łodzi,
•  Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi.
W nowym roku szkolnym 2021/2022 projektowy „po-

ciąg” wyruszył ponownie. Tym razem jego trasa biegnie 
przez kontynenty. 

Beata Huzarska
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Łodzi (Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)

„Jedzie POciąG z daleka” 
w projekcie edukacyjnym 
wojewódzkiego Ośrodka 
doskonalenia Nauczycieli 

w Łodzi
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przykłady dobrej praktyki

MaRaTON 
MaTeMaTyczNy 

– praca z uczniem zdolnym  
i potrzebującym wsparcia

Jestem nauczycielem matematyki z kilkunastoletnim 
stażem. Moim marzeniem jest uczyć, aby nauczyć, w związ-
ku z tym zawsze szukam nowych, ciekawych metod, aby 
dotrzeć do uczniów.

Pracując w jednym z liceów spotkałam się z nową formą 
– Maratonem Matematycznym. Był on organizowany dla 
uczniów klas maturalnych, którzy rozwiązywali arkusze 
maturalne przygotowane przez uczących ich nauczycieli 
matematyki. Każdy nauczyciel zajmował się swoją klasą. 
Uczniowie chętnie brali w tym udział, a ich zaangażowanie 
przekładało się na wyniki matury.

Ta metoda zainspirowała mnie. Kiedy zmieniałam 
miejsce pracy – na obecną szkołę – Zespół Szkół nr 2 w Pa-
bianicach zastanawiałam się w jaki sposób mogę przenieść  
tu poznaną formę pracy. Problem polegał na tym, że mia-
łam dość zróżnicowaną młodzież pod względem zainte-
resowań i predyspozycji matematycznych, a zależało mi 
na tym, aby zaangażować wszystkich uczniów w ramach 
ich indywidualnych możliwości. W końcu pojawił się po-
mysł. Podzieliłam uczniów na trzy grupy. Pierwsza grupa 
to uczniowie, których marzeniem jest zdać maturę z ma-
tematyki. Grupę drugą stanowili uczniowie, którzy chcieli 
zdać dobrze egzamin maturalny. Trzecia grupa składała się 
z uczniów, którzy chcieli pisać egzamin maturalny z mate-
matyki na poziomie rozszerzonym. I tu pojawił się kolejny 
problem. Jak pracować z trzema grupami jednocześnie? 
Pomyślałam, że skoro to działanie ma przyczynić się do 
efektywniejszego przygotowania do matury, a co za tym 
idzie dobrych wyników na tym egzaminie, to nie powinnam 
zawężać tego działania tylko do uczniów z mojej klasy, 
ale powinnam rozszerzyć je na wszystkich uczniów klas 
maturalnych naszej szkoły.

Po uzyskaniu aprobaty Dyrektora i konsultacji z na-
uczycielami matematyki postanowiliśmy zorganizować 
I Maraton Matematyczny dla uczniów klas czwartych tech-

nikum i uczniów klas trzecich liceum w Zespole Szkół nr 2.  
Maraton odbył się w ostatnim tygodniu kwietnia, kiedy 
uczniowie mieli  już wystawione oceny. Spotkał się on 
z bardzo dobrym przyjęciem u uczniów. Uczniowie sami 
zapisywali się do grupy, w której chcieliby pracować. Naj-
liczniejszą grupą była grupa pierwsza, ale pozostałe grupy 
też miały swoich chętnych. Dla każdej grupy przygotowa-
łam dwa różne zestawy zadań maturalnych dostosowane 
poziomem trudności do możliwości uczniów. Każda grupa 
pracowała w innej pracowni, przy czym z powodu liczeb-
ności grupy pierwszej – została ona podzielona na dwie 
różne sale. Każdą pracownią opiekował się inny nauczyciel 
matematyki.

Aby organizacja Maratonu przebiegała sprawnie, dzień 
wcześniej każdy uczeń otrzymał wiadomość przez dziennik 
elektroniczny, w której pracowni będzie pracował.

Harmonogram prac wyglądał następująco:
8:30 – 10:00 Arkusz I – samodzielnie rozwiązywanie 

zadań przez uczniów
15 minut przerwy
10:15 – 11:45 Omówienie zestawu zadań wspólnie z na-

uczycielem
15 minut przerwy
12:00 – 13:30 Arkusz II – samodzielne rozwiązywanie 

zadań przez uczniów
15 minut przerwy
13:45 – 15:15 Omówienie zestawu zadań wspólnie z na-

uczycielem.

Staraliśmy się pracować elastycznie, odpowiadając na 
potrzeby grup. Chociaż udział w Maratonie był dobrowol-
ny, to obecność uczniów – prawie stuprocentowa.

Uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem, pod-
czas omówienia pytali o rzeczy dla nich niezrozumiałe. 
Działanie to zminimalizowało uczucie stresu obecnego 
wśród młodzieży i przyczyniło się do odniesienia sukcesu 
przez naszych uczniów na egzaminie maturalnym.

Maraton Matematyczny zagościł na stałe w naszej 
szkole. Przygotowujemy go wspólnie  z nauczycielami 
i maturzystami. Na początku marca w ramach Zespołu 
Matematyczno-Przyrodniczego przygotowujemy wspólnie 
zadania oraz dzielimy się pracą w poszczególnych grupach, 
potem już tylko uruchamiamy zapisy i zaczynamy.

Katarzyna Sadłowska
Zespół Szkół nr 2 w Pabianicach
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Poetyckie
zgrupowanie

Wisława Szymborska napisała w swym 
wierszu, że tylko niektórzy lubią poezję. 
Piszących wiersze jednak nie brakuje, 
a są wśród nich również nauczyciele. 
Jeden z nich powiedział mi, że własnej 
poezji uczniom nie pokazuje, lecz ci nie-
liczni, którzy mają poetyckie zaintereso-
wania, jakoś do tomików swojego peda-
goga docierają, a wówczas jest szansa 
na ciekawą wymianę myśli. 

W pierwszej dekadzie sierpnia, w Centrum Kultury 
i Ekologii w Plichtowie pod Łodzią odbył się ogólnopolski 
Zlot Poetów. Impreza po raz siódmy (a pierwszy raz poza 
Łodzią) zorganizowana została z inicjatywy poetki Mał-
gorzaty Skwarek-Gałęskiej – cenionej animatorki życia 
kulturalnego, prezes Łódzkiego Oddziału Związku Litera-
tów Polskich. Uczestniczyło w tegorocznym Zlocie około 
pięćdziesięciorga autorów z różnych stron kraju (wśród 
nich też nauczyciele) – dosłownie od Bałtyku po Tatry. 
Przyjechali także obserwatorzy, w tym niżej podpisany. 

Na wstępie prezes Skwarek-Gałęska stwierdziła: – Spo-
tykamy się w bardzo ciekawej okolicy. Niedaleko, w dworku 
w Byszewach, bywał i tworzył Jarosław Iwaszkiewicz. Stąd 
pomysł, aby patronem Zlotu uczynić tego pisarza i poetę. 
Pod jego egidą odbędzie się także Turniej Jednego Wiersza. 
Podałam już wcześniej Iwaszkiewiczowski cytat, który miał 
zainspirować chętnych do stanięcia w szranki: „Bo dawniejsi 
poeci widzieli nie tylko jedno drzewo. Widzieli zbiorowiska 
drzew, którym nic nie groziło, widzieli lasy, widzieli ogrody. 
Może już wkrótce nie będzie ogrodów”. 

Zlot rozpoczął się zajęciami warsztatowymi. Poeta Je-
rzy Jankowski, członek zarządu ZLP, prowadził warsztat 
literacki. Mówił o tym czym, jego zdaniem, charaktery-
zuje się dobry wiersz. I warto główne myśli przytoczyć, 
zainteresują one, m.in. polonistów. Otóż dobry wiersz to 
utwór spełniający pewne warunki, jest mową wiązaną, 
a wiązanie odbywa się na różnych zasadach. Ważny jest 
rytm, liczą się nawet akcenty. Dzisiaj nie są pożądane 
środki dopuszczalne dwieście lat temu. I nie chodzi o to, 
by współczesny wiersz był nierymowany. Rymowanie nie 
jest niczym złym. Bo rozpisanie prozy na wersy wcale nie 
czyni z tekstu wiersza. Ale mocno dyskwalifikujące jest 
stosowanie rymów gramatycznych, tzw. częstochowskich. 
Niewątpliwie, dobry wiersz powinien mówić coś ważnego, 
nie można pisać o niczym. A tak się dzieje w wypadku 
chłamu postmodernistycznego, w którym słowotok pró-
buje się uatrakcyjnić np. jakimiś pojęciami antycznymi, 
czy tytułami filmów. Jeśli na stu czytelników dziewięć-
dziesięciu dziewięciu nie wie, o czym jest mowa, to jest 
to problem nie czytelników, lecz autora.

Dobry wiersz powinien wnosić nową jakość w stoso-
wanych środkach wyrazu artystycznego i spojrzeniu na 
opisywany problem, a wiec w zakresie formy i treści. Po-
winien mieć napięcie, a źle, jeśli jest przegadany, niespój-
ny, nudny. Ze sporym ryzykiem wiąże się podejmowanie 
tematów mocno wyeksploatowanych, takich jak miłość czy 
patriotyzm. Niestety, większość poetów nie pisze dobrych 
wierszy. Najczęściej utwory są wtórne w stosunku do tego, 
co powstało wcześniej. Mimowolne naśladownictwo najczę-
ściej wynika z braku oczytania – przekonywał Jankowski.

Odnotujmy, że z kolei warsztat aktorki Katarzyny 
Żuk poświęcony był  interpretacji  tekstu poetyckiego. 
Prowadząca położyła nacisk na dwa parametry deklama-
cji: dynamikę (cicho – głośno) i tempo (wolno – szybko), 
zwróciła zarazem uwagę na dużą rolę pauz. Warsztatem 
dykcji i emisji głosu kierowała poetka Joanna Babiarz, 
opierając się na przygotowanych zawczasu i dawkowanych 

Małgorzata Skwarek-Gałęska (fot. J. Janyst) Warsztat literacki. W środku Jerzy Jankowski (fot. J. Janyst)



32

KRONIKA

stopniowo, coraz trudniejszych artykulacyjnie, tekstach. 
Natomiast aktorzy łódzkiego teatru improwizacji Tadam 
zaproponowali ćwiczenia przysposabiające do działań im-
prowizowanych w relacjach z innymi, a więc wówczas, gdy 
zasadniczą rolę odgrywa reagowanie na bodźce przeka-
zywane przez partnerów. To wszystko może się przydać 
w życiu codziennym – wiadomo przecież, że nawet dys-
kusja polega nieraz na tym, że każdy mówi „swoje”, nie 
bacząc na kwestie wypowiadane przed nim. Pokaz du-
żych umiejętności improwizatorskich dali aktorzy Tadam 
podczas wieczornego występu, tworząc ad hoc dowcipną 
narrację sceniczną wyprowadzaną z „podrzucanych” przez 
publiczność haseł.

Ale występów artystycznych było więcej, by wspomnieć 
choćby o piosenkach poetyckich z własnymi  tekstami 
i własną muzyką, śpiewanych ciekawie z towarzyszeniem 
gitary przez Ryszarda Krauze (także w duecie z Małgorza-
tą Skwarek-Gałęską) a następnie przez Zbigniewa Żuka, 
który wzbudził jednocześnie uznanie wysmakowaniem 
harmonicznym akompaniamentu, jak i wirtuozerią gry. 
Swobodne popisy literackie i muzyczne miały potem miej-
sce przy ognisku.

W tzw. międzyczasie rozegrany został wspomniany 
Turniej Jednego Wiersza, w którym wzięło udział około 
trzydzieściorga autorów. Limit objętościowy utworu wy-
nosił 20 wersów. Jury pod przewodnictwem Jerzego Jan-

kowskiego główną nagrodę przyznało Barbarze Wrońskiej 
z Kielc za dziewięciowersową Samsarę – bardziej wszakże 
nawiązującą do buddyzmu, niźli do cytatu z Iwaszkiewi-
czowskich Ogrodów: Przed wiekami/ trawą szumiałam/ 
byłam mrówką/ tęczowym motylem/ sarną biegnącą/ przez 
prawdziwy las/ Teraz jestem/ człowiekiem/ Boli. Werdykt 
wzbudził więc zdziwienie i zrodził pytania o celowość su-
gerowania przed Turniejem tematu.

Drugiego dnia większość wybrała się na pieszą wyciecz-
kę do położonego niezbyt daleko dworku w Byszewach 
(gdzie Iwaszkiewicz nie tylko przebywał, ale umieścił po-
noć akcję Panien z Wilka). Po wycieczce zaś nastąpiła po-
etycka „wolna trybuna”, w ramach której każdy mógł coś 
własnego zaprezentować. Niektórzy czytali to, co znalazło 
się w wydanym z okazji Zlotu almanachu. Ze sporym aplau-
zem przyjęto, m.in. improwizowane przez ok. 20 minut, ry-
mowane i pikantne „przekomarzanie się” Teresy Bachle-
dy-Kominek z Zakopanego z Kazimierzem Kopystyńskim  
z Bełchatowa. 

W sumie – poetyckie  zgrupowanie okazało  się  ze 
wszech miar udane – inspirujące i integrujące literackie 
środowisko.

Janusz Janyst 
dziennikarz współpracujący 
z kilkoma łódzkimi periodykami

77. Rocznica 
Likwidacji 

Litzmannstadt Getto

27 sierpnia uczestniczyłam w obchodach 77.Rocznicy 
Likwidacji Litzmannstadt Getto. Oficjalna część uroczy-
stości odbyła się na Stacji Radegast (dziś Oddział Mu-
zeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), z której 
w latach 1942-1944 deportowano do obozów śmierci – 
najpierw w Chełmnie nad Nerem, a potem do Auschwitz 
– ponad 200 tysięcy Żydów z łódzkiego getta. Dziś stoi 
tu zachowany dawny budynek rampy kolejowej, a w 2004 
roku wzniesiono Pomnik Zagłady i powstała Aleja Pamię-
ci Ofiar Litzmannstadt Getto. Według danych z czerwca 
1940 roku na terenie o powierzchni zaledwie 4,3 km2, oto-
czonym zasiekami z drutu kolczastego zamknięto ponad 
160 tysięcy Żydów, w tym ok. 154 tys. z Łodzi (w okresie 
międzywojennym Łódź była drugim co do wielkości po 
Warszawie skupiskiem Żydów w Polsce, które  liczyło 
ponad 200 tys. osób, stanowiąc ważny ośrodek diaspo-
ry) oraz kilka  tysięcy z  terenu Kraju Warty.  Jesienią 
1941 roku przywieziono do Łodzi ok. 20 tysięcy Żydów 
z Austrii, Czech, Luksemburga i Niemiec, a w kolejnym 
półroczu umieszczono w Litzmannstadt Getto również 
ponad 17 tysięcy osób ze zlikwidowanych gett prowin-
cjonalnych, m.in. we Włocławku, Brzezinach, Głownie, 
Ozorkowie, Strykowie, Łasku, Pabianicach, Zduńskiej 
Woli i Wieluniu.

Wkrótce Litzmannstadt Getto stało się wielkim obo-
zem pracy (100 resortów i warsztatów zatrudniających 
wszystkich mieszkańców od 10. do 65. roku życia), dla 
nazistów zaś – poligonem ludobójstwa, a ponieważ nie-
wielka powierzchnia nie mogła pomieścić ludności z gett 
prowincjonalnych  –  także  stopniowej  eksterminacji. 
3 września 1942 roku rozpoczęła się kolejna niewyobra-
żalna tragedia ludności zamieszkałej w getcie: tzw. Wiel-
ka Szpera (zamknięcie w domach). W pierwszych trzech 
dniach zamordowano wszystkich chorych znajdujących 
się w szpitalach, po nich przyszła kolej na dzieci do lat 10 
i osoby starsze, powyżej 65.roku życia. Od 3 do 12 wrze-
śnia 1942 roku zgładzono 15681 osób. Ostatnia droga 
Żydów z Litzmanstadt Getto zaczęła się 23 czerwca 1944 
roku – wobec słabnącej pozycji militarnej Trzeciej Rze-
szy wznowiono deportacje do obozów śmierci, głosząc że 
celem podróży są miejsca pracy w Niemczech i odbudo-
wa zbombardowanych obiektów. Ostatni transport wraz 
z Chaimem M. Rumkowskim (przełożonym rady starszeń-
stwa Żydów) i jego rodziną odjechał ze stacji Radegast  
29  sierpnia 1944 roku. Litzmannstadt Getto, liczące jesz-
cze w lipcu ponad 70 tysięcy mieszkańców – przestało 
istnieć. Tylko nieliczni przeżyli, dlatego tak ważne są świa-
dectwa Ocalałych i pamięć o ofiarach, wśród których zna-
lazła się ponad jedna trzecia mieszkańców dawnej Łodzi.

Oficjalne obchody 77. Rocznicy Likwidacji Litzmann-
stadt Getto zostały poprzedzone uroczystościami religij-
nymi na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Brackiej, w któ-
rych uczestniczyli duchowni wszystkich wyznań w Łodzi, 
wybrzmiał kadisz – modlitwa za zmarłych, odmówiono 
stosowne psalmy, po tym jak głos zabrał naczelny rabin 
Polski. Wszystkim obecnym na pewno pozostanie do prze-
myślenia Jego przesłanie: Musimy być odpowiedzialni za 
przekazywanie pamięci młodym, by nigdy nie powtórzyła się 
tragedia Litzmannstadt Getto i obozów śmierci.
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 Wszyscy obecni, m.in. reprezentujący prezydenta Rze-
czypospolitej, panią prezydent Łodzi, przedstawiciele am-
basad francuskiej, angielskiej, niemieckiej, austriackiej, 
Luksemburga, rodzin żydowskich, żydowskich organizacji 
kulturalnych, Fundacji Monumentum Judaicum, poseł na 
Sejm RP –Włodzimierz Tomaszewski, członkowie łódz-
kiej gminy żydowskiej – czyli wyznawcy różnych wyznań 
– zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem pamięci 
łódzkich Żydów. 

Strażnikami pamięci na pewno są obecni na uroczysto-
ści – Marian Turski i Leon Weintraub, którzy poprzednie-
go dnia obchodzili w Centrum Dialogu – swoje 95. uro-
dziny. Magda Jaros i Leon Weintraub promowali swoją 
książkę Pojednanie ze złem. Historia chłopca z łódzkiego 
getta (BELLONA, 2021), którą Czytelnikom „Przeglądu 
Edukacyjnego” serdecznie polecam.

 Marian Turski, przewodniczący Rady Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich Polin w Warszawie mówiąc o tej 
książce zauważył: Czym różnią się wspomnienia Leona 
Weintrauba od poprzednich tego typu pamiętników? Re-
lacja obdarowanego znakomitą pamięcią ocaleńca z getta 
łódzkiego, z Auschwitz, Gross-Rosen i Flossenburga daje 
nam dodatkowy, bardzo osobisty wgląd w ten ponury roz-
dział dziejów. Lecz co najważniejsze: autor, wybitny lekarz, 
dzieli się z nami wyznaniem, jak odbudował swoje życie po 
Zagładzie. A musiał to czynić trzykrotnie! Jak współżyć z oto-
czeniem bardzo często nieprzyjaznym? Czy można współżyć? 

Joanna Podolska, dyrektor Centrum Dialogu im. Mar-
ka Edelmana w Łodzi dodaje: Mimo potworności, jakich 

Leon Weintraub doświadczył w swoim życiu, nieustająco 
wierzy, że dialog i wzajemny szacunek są drogą do popra-
wienia świata. I nie są to tylko słowa, ale idą za nimi czyny. 
Wszystkim bliskim sobie i znajomym ludziom nieustannie 
powtarza, że należy do każdego podchodzić z szacunkiem, 
bo nie liczy się religia, narodowość, kolor skóry, ale najważ-
niejsza jest relacja człowiek-człowiek. Determinacja, z jaką 
chce ze swoim przesłaniem dotrzeć do Polaków, Niemców 
i Żydów, których połączyła i podzieliła historia, wzbudza 
mój wielki podziw.

Jak co roku, głównym uroczystościom towarzyszyły 
spotkania, koncerty, spacery, wykłady, projekcje filmów. 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi realizuje 
przez cały rok program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, 
o którym więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
www.centrum dialogu.com.

Anna Iwicka-Okońska
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa 
Łódzkiego w Łodzi (Wojewódzki Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi)

Na wrześniowym 18 Festiwalu Filmowym Millenium 
Docs Against Gravity zaprezentowano zupełnie nowy film 
biograficzny Bruce Lee. Bądź jak woda (2020, reżyseria 
Bayo Nguyen). Ilekroć wspomniany jest ten słynny mistrz 
wschodnich walk, wielu ludzi od razu ma skojarzenia z... 
karate, a to nic bardziej mylnego. 

Bez wątpienia najwięcej narozrabiał w tej sprawie 
Piotr Fronczewski nagrywając piosenki pod pseudoni-
mem Franek Kimono, do których teksty pisali Andrzej 
Korzyński i Krzysztof Gradowski. Moda na walki Dalekie-
go Wschodu wybuchła w Polsce po raz pierwszy właśnie 
w latach 80-tych ubiegłego wieku. Właśnie w 1984 roku 
wyszła wydana przez Arston płyta „Franek Kimono”, a na 
jej okładce Piotr Fronczewski prezentował się w karate-
dze (popularnie zwanej kimonem) z czarnym (mistrzow-
skim) pasem, podbitym okiem i z papierosem w ustach. 
Kpina na całego! Przebojowe piosenki miały być satyrą na 
dyskotekowe środowisko tamtych lat i właśnie na modę na 
trenowanie walk wschodu. Ja jestem king Bruce Lee karate 
mistrz! śpiewał nasz wspaniały polski aktor i tak utrwaliło 
się w głowach większości ludzi, a przecież:

1. Bruce Lee nigdy nie był mistrzem karate, a więc 
sztuki walki, która wywodzi się z Japonii, a ściślej ze spor-
nego przez wiele lat terytorium wyspy Okinawy.  Przy-

czynił się za to do spopularyzowania kung-fu czyli jednej 
z chińskich  sztuk walki wchodzącej w skład wu-szu. 

2. Od czasów pierwszego zapisu wyrażenia karate, 
oznacza ono „drogę pustej dłoni” czyli sztukę walki bez 
użycia broni, podczas gdy Bruce Lee choćby w dwóch 
swoich filmach używa kilka rodzajów: nunczako – dwie 
pałki połączone linką lub łańcuchem, (na treningach ka-
rate używane jako ćwiczenie uzupełniające, nie będące 
nawet częścią egzaminu), B – czyli blisko 180 cm długości 
kij bambusowy lub drewniany, Escrima – filipińskie kije.

3. Karateka nie może wyjść do walki albo do pokazu 
technik bez obowiązkowego białego stroju. Tymczasem 
w najsłynniejszym Wejściu smoka (1973) główny bohater 
staje do walki półnagi albo w zupełnie dowolnym azjatyc-
kim stroju i pokonuje albo wręcz wykańcza całą załogę  
wyspy złego Hana i wszystkich wojowników w strojach 
karate. Poza tym wszyscy karatecy w filmie służą wyjąt-
kowo czarnemu charakterowi, który trudni się handlem 
ludźmi i narkotykami. 

4. Wyraźną niechęć do Japonii, a nawet chiński nacjo-
nalizm reprezentował już film Wściekła pięść (1971). Oto 
rywalizująca z chińską szkołą kung-fu, japońska szkoła 
sztuk walki posuwa się do otrucia mistrza rywalizującej  
szkoły i poniża Chińczyków. Bruce Lee w roli mściciela 
Chen Zhen wymierza wszystkim sprawiedliwość, zabija-
jąc nawet zdrajcę z własnej  szkoły, spiskującego z Ja-
pończykami. Karate zostało wykpione też w filmie Droga 
smoka (1972). Główny bohater Tang namawia obsługę 
chińskiej restauracji, nękanej przez mafię, do porzucenia 
ćwiczeń karate na rzecz tajskiego boksu. Wtedy po raz 
pierwszy spotyka się na ekranie z aktorem kina akcji – 
Robertem Wallem, późniejszym odtwórcą roli „goryla” 
Oharry w Wejściu smoka. Także Robert Wall ginie na 

King Bruce Lee  
kung-fu mistrz
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ekranie z jego ręki (tudzież nogi) dwukrotnie, ale powróci 
w filmie Gra śmierci (1978), który ukończony został już 
bez Bruce’a Lee, jak wiadomo przedwcześnie zmarłego. 
Opowieści o jego tajemniczej śmierci było co niemiara, 
do dziś zresztą krążą legendy o „ciosie wibrującej pięści” 
i zemście mnichów buddyjskich, co jest oczywiście bzdurą, 
ale taka plotka przydała się zarówno producentom filmo-
wym z Hong-Kongu i Hollywood, jak i propagandzistom 
z demoludów. W rzeczywistości najprawdopodobniej do-
szło do zjawiska przegrzania i tak już przetrenowanego 
organizmu, zwłaszcza że Bruce Lee dodatkowo poddał 
się operacji usunięcia gruczołów potnych pod pachami. 

Przekonałem się, że wielu uczniów uważa Chiny i Ja-
ponię za prawie jedno i to samo. Nawet symbol smo-
ka, który jest bardziej związany z Chinami, powszechnie 
uważany jest za symbol walk wschodu, podczas gdy dla 
japońskiego karate bardziej charakterystyczny jest tygrys. 
Ale czemu się dziwić, skoro w 1985 roku wszedł na ekrany 
film z polskim tytułem Karatecy z kanionu Żółtej Rzeki, ale 
w całym filmie w ogóle nie ma karate, tylko różne style  
wu-szu, których w Chinach  jest kilkaset. A żeby było 
śmieszniej, „tłumaczowi” pomyliły się rzeki, bo tytuł chiń-
skiego oryginału brzmi „Nad Niebieską Rzeką” czyli Jang-
cy. Zastanawiające jest, że w latach 80-tych PRL – u reper-
tuary państwowych kin były pełne filmów produkowanych 
w Hong-Kongu lub w kooperacji z nim, a nawet z amery-
kańskimi producentami. Pomijając bardziej wartościowe 
pozycje jak Klasztor Shaolin (1982), większość filmów po 
raz kolejny pokazuje zły zachodni i japoński świat. Mamy 
okrutnych angielskich kolonizatorów jak w filmie Ma-
giczny warkocz (1986), którego akcja dzieje się tuż przed, 
w trakcie i po upadku Powstania Bokserów. W Mistrzyni 
Wu – Dang (1983) też mamy XIX – wieczne społeczeń-
stwo Chin, które buntuje się przeciwko kolonizatorom 
i uzależnionemu od nich cesarzowi, ale przede wszystkim 
mamy po raz kolejny japońskich wojowników, którzy nie 
mogąc pokonać chińskich przeciwników w uczciwej walce, 
używają kastetu albo trucizny. Nie mówiąc już o tym, że 
mnisi buddyjscy też przedstawiani są jako banda głupków 
biegających tam i z powrotem, zwłaszcza w nisko budże-
towych produkcjach, a nawet jako bezwzględni brutale, 
nie mający litości nawet dla swoich uczniów, młodych 
mnichów, jak w 18 wojownikach z brązu (1976). 

Myślę, że nie było to bez przyczyny. Gdy w Europie 
środkowej i wschodniej wciąż panował komunizm, Ja-
ponia była już od lat nowoczesnym i demokratycznym 
krajem, który w dodatku wspierał w Polsce nielegalnie 
działającą wtedy Solidarność. Podczas gdy Chiny Ludowe 
najwyraźniej pokazały swoją prawdziwą twarz w okresie 
światowych przemian w 1989 roku, gdy na Tiananmen 

(jak na ironię, na Placu Niebiańskiego Spokoju) wojsko 
urządziło masakrę, głównie protestujących studentów. 
Nawet prawdziwa ilość ofiar do dzisiaj nie jest znana. 

Koniec lat 80-tych to triumf video i filmów z kaset 
VHS. Krwawy sport (1988) nawiązywał do autentycznej 
postaci kick-boksera Franka Dux’a. Był niezwykle wi-
dowiskowy, choćby imponujące rozbicie ściany z cegieł 
jednym uderzeniem pięści. Przyciągał też uwagę widzów 
informacją, że oparty jest na autentycznych wydarzeniach 
z życia tego nieoficjalnego rekordzisty świata w kumite 
(chodzi o w pełnokontaktową walkę). Niestety, nigdy nie 
znaleziono dowodów, które w pełni mogłyby potwierdzić 
chociaż  istnienie  stowarzyszenia, które organizowało 
przedstawiony w filmie turniej. 

Zostawmy więc prastare chińskie i zupełnie współcze-
sne miejskie legendy oraz komputerowe animacje z gier 
typu Mortal Combat i przejdźmy do rzeczywistości. Judo 
jest dyscypliną olimpijską od 1964 roku (kobiety po raz 
pierwszy wystartowały w tej dyscyplinie w 1992). Zawo-
dy w koreańskim taekwondo rozegrano po raz pierwszy 
w 2000 roku w Atlancie i wreszcie karate po raz pierwszy 
zaprezentowano jako dyscyplinę olimpijską w 2020 roku 
w Tokio. Jeśli przejrzymy starsze wydanie podręczników 
do angielskiego jeszcze z lat 90-tych, to stwierdzimy, że 
uczęszczanie na zajęcia z judo czy karate jest czymś zupeł-
nie normalnym wśród dzieci i młodzieży. Dlatego rodzice 
bez obaw mogą posyłać swoje dzieci na zajęcia z judo czy 
też do szkół karate, z których najbardziej znanymi w Pol-
sce są: oyama, kyokushin i shotokan czyli karate tradycyj-
ne. Każdy sensei (mistrz) przyzna, że po sezonie turniejów 
w karate jest mniej kontuzji niż po jednym meczu piłki 
nożnej. Owszem, nie brakuje siniaków, obtarć, stłuczeń, 
ale głównie dopiero podczas pełnokontaktowej walki 
i raczej na zawodach. Zdarzają się poważniejsze uszko-
dzenia ciała, ale na tyle rzadko, że potem opowiada się 
o nich przez parę lat. Bo „karate nie jest sztuką agresji”. 
Jak mówią najwięksi mistrzowie: „Nie o to chodzi, żeby-
śmy się nawzajem pozabijali.” Przede wszystkim dzięki 
karate nabieramy pewności siebie, sprawności fizycznej 
a czas treningów nie jest czasem straconym. Karate nie 
tylko uczy samoobrony, lecz także likwiduje wady posta-
wy. Przyjmowani są absolutnie wszyscy bez względu na 
wiek, płeć, posturę fizyczną, nadwagę, a nawet w pewnym 
stopniu niepełnosprawni. Istnieje też etykieta dojo, która 
dodatkowo pełni rolę wychowawczą. Na awanturnictwo, 
obrażanie przeciwnika jak podczas „gali” MMA czy roz-
grywki w biciu po twarzy zwane PunchDown ani na wy-
śmiewanie partnera nie ma tam miejsca. 

Łukasz Czuryłło
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Dziś, kiedy świat zdominowany jest przez komputery, 
edukację zdalną, elektroniczne gry, ipady i telefony, książki 
zaczynają być traktowane jako „przeżytek”. Czy są przeżyt-
kiem? W ogromnej mierze to od nas samych – rodziców 
i nauczycieli zależy, czy nasze pociechy znajdą w swoim ży-
ciu miejsce na literaturę i wzbogacą swoje życie o wartości, 
które niesie ze sobą czytanie. 

Miłość do czytania książek najlepiej kształtować już od 
najmłodszych lat. Bo to właśnie dzieci w wieku przedszkol-
nym są najbardziej chłonne wiedzy i jak głosił Jan Brze-
chwa „przez odpowiednią literaturę, kształtuje się smak 
przyszłego czytelnika a właśnie chęć korzystania z książek 
jest miarą powodzenia w nauce i życiu dorosłym”. Dzięki 
czytaniu książek dziecko rozwija intelekt, zasób słownic-
twa i kompetencje językowe a to ułatwia wyrażanie uczuć, 
myśli, sprawia, że dziecko staje się bardziej empatyczne, 
wrażliwsze na otaczający nas świat. Czytanie i słuchanie 
literatury rozwija wyobraźnię, fantazję, jest odpowiedzią 
na nurtujące pytania, lekiem na dziecięce lęki i proble-
my. Czytanie w przedszkolu powinno być uzupełnieniem 
domowego czytania, jednak w wielu rodzinach z różnych 
względów zwyczaj ten się nie pojawia bądź zanika, a pierw-
szym miejscem obcowania z książką jest właśnie przedszko-
le. Dlatego ważne jest umożliwienie dzieciom kontaktu 
z książką. 

Powyższe przemyślenia i refleksje skłoniły nasze przed-
szkola (PM nr 14, 17, 192) do podjęcia wspólnych działań, 

Literatura dziecięca  
jako niewyczerpane 

źródło mądrości 
życiowej

W dniach 13.09-08.10.2021 uczniowie Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego w Łodzi realizowali program praktyk zawodowych 
za granicą, po raz kolejny w Hiszpanii, w ramach projektu 
„Słoneczne praktyki zawodowe” o numerze 2020-1-PL-
01-KA102-079187 ze środków PO WER na zasadach 
Programu Erasmus+.

Do Walencji w Hiszpanii wyjechało 24 uczniów z klas 
o profilu informatycznym, mechatronicznym i mechanicz-
nym oraz trzech nauczycieli. Dzięki udziałowi w projek-
cie „Słoneczne praktyki zawodowe” uczniowie poznali 
hiszpański rynek pracy, doskonalili swoje umiejętności 
językowe oraz uczestniczyli w bardzo szerokim programie 
kulturalnym. Jednak przede wszystkim zdobywali wie-
dzę i doświadczenie w zawodach technik mechatronik, 
technik informatyk i technik mechanik szkoląc się pod 
kierunkiem zagranicznych trenerów w renomowanych 
zakładach pracy. 

Uczniowie kształcący się w klasach o profilu infor-
matycznym zajmowali się naprawą i modernizacją zesta-
wów komputerowych, konfiguracją systemów Windows, 
OSmac i Linux oraz pracowali nad aplikacją mobilną dla 
zagranicznego partnera Szkoły – Mobility Projects by 
Universal Mobility SL, która w przyszłości będzie wyko-
rzystywana przez młodych ludzi uczestniczących w projek-
cie Erasmus+. Uczniowie zaprojektowali szatę graficzną, 
przygotowali prototyp aplikacji i jej oprogramowanie. 

Zagraniczne praktyki dla uczniów w zawodach mecha-
nik i mechatronik były niepowtarzalną okazją do poznania 
zasad organizacji pracy w serwisach samochodowych oraz 
firmach branży mechatronicznej. Zajmowali się obróbką 
detali na maszynie CNC, obsługiwali tokarki i frezarki. 

„Słoneczne praktyki 
zawodowe” 

Diagnozowali poprawność działania urządzeń i systemów 
mechatronicznych oraz dokonywali napraw lub montażu 
podzespołów mechanicznych. Uczniowie o profilu me-
chatronicznym mieli również okazję wybrać się na wy-
cieczkę do firmy Berbegal – wiodącej w sektorze części 
mosiężnych i metalowych w całym kraju. Praktyki w Wa-
lencji zakończyły się oficjalnym spotkaniem z udziałem 
partnera zagranicznego Szkoły. 

Uczniowie ZST-I w Łodzi zostali bardzo wysoko oce-
nieni przez hiszpańskich trenerów, otrzymali certyfikaty 
i dokumenty Europass Mobility potwierdzające uczestnic-
two w projekcie oraz zdobyte doświadczenie, co z pew-
nością zwiększy ich szansę na zdobycie atrakcyjnej pracy 
w przyszłości.

Bogata oferta kulturalna stanowiła istotny element 
projektu. Uczniowie zwiedzili miejsca bardzo ważne hi-
storycznie, poznali zwyczaje charakterystyczne dla Wa-
lencji, codzienne życie jej mieszkańców, smaki kuchni 
śródziemnomorskiej oraz uczestniczyli w wielu atrakcjach 
turystycznych regionu Costa Blanca.

Praktyki zawodowe uczniów za granicą to nieoceniona 
i wyjątkowa szansa na ich rozwój nie tylko na polu eduka-
cyjnym, ale również społecznym, kulturowym i osobistym. 
Nabyte doświadczenie zawodowe w środowisku między-
narodowym przyczyni się w przyszłości do ich większej 
mobilności, niezależności i atrakcyjności dla przyszłych 
pracodawców.

Zagraniczne staże  i kursy dla nauczycieli  stały się 
cyklicznym wydarzeniem w Zespole Szkół Techniczno- 
-Informatycznych w Łodzi. Szkoła uzyskała akredytację 
w programie Erasmus + na lata 2021-2027 w sektorach 
Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W najbliższym czasie rozpocznie się rekrutacja do 
udziału w kolejnym etapie projektu „Słoneczne praktyki 
zawodowe”. Już w kwietniu 2022 r. grupa uczniów wyje-
dzie na praktyki zawodowe do Hiszpanii, tym razem do 
Malagi.

Opracowanie: Joanna Borowczyk
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
w Łodzi
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których celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzie-
ci. Postanowiłyśmy razem przystąpić do projektu „Mały 
książkomaniak”, którego organizatorem jest Widzewski 
Dom Kultury nr 502 w Łodzi, aby rozwijać dziecięcą pa-
sję do literatury i uświadomić dzieciom jak wartościowe 
jest czytanie i słuchanie książek. Założyłyśmy w swoich 
grupach kluby czytelnicze „Zaczytane słodziaki” (PM 14), 
„Książkomolki z 17-stki” (PM 17) i „Motylkowe czytacze 
bajkowe”(PM 192). Kluby te mają na celu promocję i sze-
rzenie czytelnictwa wśród dzieci. Nazwę każdego klubu wy-
myśliły dzieci z nauczycielem, co sprawia, że dzieci czują 
się częścią klubu i z radością wykonują działania związane  
z czytelnictwem. 

Akcja „Mały Książkomaniak” jest to interdyscyplinar-
ny wyróżniający się w regionie projekt promujący czytel-
nictwo wśród dzieci. Odbyło się już kilka edycji a w roku 
2021 projekt będzie miał już dziewięć lat. Przedsięwzięcia 
te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Pro-
mocja czytelnictwa oraz środków Miasta Łodzi. Autorką 
i realizatorką tych działań była pani Jadwiga Mostowska  
a obecnie koordynatorem projektu jest Irmina Roter-Gaw-
łowska. 

Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęli: Radio 
Łódź, Czas Dzieci, Miasto Dzieci, Dziennik Łódzki i Pla-
ster Łódzki.

W  ramach  akcji  wykonywałyśmy  z  dziećmi  sze-
reg  różnorodnych  działań  promujących  czytelnictwo. 
Wszystkie działania dostępne są na stronie internetowej  
http://malyksiazkomaniak.pl. 

Nie sposób jest wymienić wszystkich akcji, które miały 
miejsce na przestrzeni tylu lat. Dzieci, między innymi two-
rzyły ranking najzabawniejszych bohaterów literackich, któ-
rzy stali się ich autorytetami. Opisywały postacie, których 
się boją. Aby oswoić swój strach, poznawały lektury babć 
i dziadków, jesienią tworzyły listę książek na deszczową, 
brzydką pogodę, zimą pisały listy do Mikołaja z prośbą o li-
teracki prezent, a wiosną i latem planowały, jaką książkę 
zabiorą na wakacje czy bezludną wyspę. Ponadto podczas 
wakacji wysyłały pocztówki z Książkolandii. Zapoznawa-
ły się także z różnym rodzajami literatury, takimi jak ko-
miks, legenda, baśń, bajka, opowiadanie. W stworzonych 
grupach pojawiły się pierwsze próby konstruowania opo-
wiadań, dzieci uczyły się przeprowadzać wywiady, ankie-
ty z członkami rodziny, autorami. Rozwiązywały bajkowe 
quizy, wykonywały ilustracje do zadań, książek, tworzyły 
własne zakładki do nich, a także hasła i plakaty promujące 
czytelnictwo i kolejną edycję programu. 

W ramach „Małego książkomaniaka” zainicjowane zo-
stały ciekawe wydarzenia i przedsięwzięcia, między innymi 
spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej. Dzieci miały przyjemność spotkać się 
z Renatą Piątkowską, Izabaellą Klebańską i Grzegorzem 
Kasdepke. Otrzymały autografy w wybranych przez siebie 
książkach. Całości przedsięwzięcia  towarzyszyła wielka 
euforia dzieci, które na żywo mogły obcować z pisarzami. 
W ramach współpracy z Domem Kultury nasze kluby zostały 
zaproszone do akcji „Zaczytane przedszkole”. Grupy przed-
szkolne odwiedzali aktorzy Teatru „Pinokio”, pan Łukasz 
Bzura i Konrad Korkosiński, którzy czytali przedszkolakom 
literaturę dziecięcą, jak również prowadzili z dziećmi po-
gadankę na temat bajek i legend polskich oraz opowiadali 
o pracy aktora. Organizowane były również warsztaty dla 
dzieci „Z ksiażką w tle – zajęcia twórcze”. Warsztaty pro-

wadziła artystka i terapeutka sztuki Katarzyna Szpilkow-
ska-Samosiej. Podczas warsztatów dzieci poznały zawód 
ilustratora, tworzyły dzieła inspirowane książką. Dużym 
sukcesem dla naszych klubów było nagranie dwóch literac-
kich flash-mobów. Kluby Małego Książkomaniaka spotkały 
się w Parku Źródliska, by w pięknej scenerii, pod opieką 
choreografa i instruktorów nakręcić filmy zachęcające do 
zakładania własnych klubów czytelniczych. Podczas nagra-
nia dzieci tańczyły, recytowały wiersze, czytały książki a ca-
łość stała się wizytówką projektu „Mały książkomaniak”. 
Efekty pracy z planu filmowego oraz galerie zdjęć można 
obejrzeć na oficjalnej stronie internetowej projektu Małe-
go Książkomanika oraz w serwisie YouTube. Na zakoń-
czenie i podsumowaniu każdej edycji projektu odbywały 
się imprezy finałowe, m.in. „mikołajki książkomaniaka”. 
Podczas Mikołajek nagradzane były najaktywniejsze kluby, 
rozdawane były dyplomy i nagrody. Dzieci oglądały przed-
stawienia w wykonaniu innych klubów oraz aktorów Teatru 
„Widzimisie”. Co roku dzieci odwiedzał święty Mikołaj, 
który wręczał drobne literackie upominki. 

Za ogromne zaangażowanie, prężne działanie i wzo-
rowe propagowanie czytelnictwa nasze kluby otrzymywały 
nagrody książkowe, które wzbogacały klubową przedszkol-
ną biblioteczkę złożoną z klasyki literatury dziecięcej i no-
wości wydawniczych. Ponadto kilkukrotnie zdobywałyśmy 
specjalne wyróżnienia. Tytuł „Najlepszego Klubu Małego 
książkomaniaka” otrzymał Klub z Przedszkola Miejskiego 
nr 192 w roku 2017, klub „Zaczytane Słodziaki” z Przed-
szkola Miejskiego nr 14 w roku 2020 oraz „Ksiażkomolki” 
z PM nr 17 w roku 2021. Projekt  „Mały książkomaniak”, 
na przestrzeni kilku lat (w roku 2013, 2017, 2018, 2019) 
został Zwycięzcą Plastrów Kultury w kategorii „Wydarzenie 
literackie roku”. Doceniany jest przez najmłodszych odbior-
ców, dzieci, uczniów oraz rodziców i nauczycieli. 

W dzisiejszych czasach sukces wychowawczy przed-
szkola zależy w dużym stopniu od współpracy z rodzicami. 
W ramach projektu zapraszałyśmy do grupy przedszkolnej 
rodziców oraz różnych gości, czytających dzieciom baśnie 
i bajki z repertuaru literatury dziecięcej. 

W ramach wzajemnej współpracy miedzy przedszko-
lami i propagowania czytelnictwa zorganizowałyśmy akcję 
„Wędrująca książka – pożycz, przeczytaj i oddaj”, na wzór 
akcji „Bookcrossing” czyli uwalnianie książek. Nasze klu-
by wzajemnie pożyczały sobie dotychczas zebrane lektury, 
czytały wraz z dziećmi, omawiały je, stwarzały grupowe fora 
dyskusyjne dotyczące książki i przekazywały dalej bądź od-
dawały do właściwego przedszkola. 

To wszystko sprawia, iż czytanie i rozbudzanie w dziecku 
pasji do książek jest najlepszą inwestycją w jego rozwój, 
a zagadnienie czytelnictwa w toku pracy nauczyciela przed-
szkola zasługuje w naszej opinii na szczególne traktowanie. 

Pragniemy, aby przysłowie „czym skorupka za młodu 
nasiąknie tym na starość trąci” miało swoje odzwiercie-
dlenie w życiu dzieci objętych naszymi działaniami. Mamy 
nadzieję, że zdołamy zaszczepić w dzieciach zamiłowanie 
do książki i czytania na całe życie. 

Opracowały:
Anna Góraj (PM nr 192)
Joanna Szymczyk (PM nr 17)
Agnieszka Zając (PM nr 14)
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przeczytać  
i zobaczyć warto...

Czarna księga komunizmu. 
Zbrodnie, terror, prześladowania. 

stéphane courtois, nicolas Werth,  
jean-louis Panné, andrzej Paczkowski,  
karel Bartosek, jean louis Margonin 

Pruszyński i s-ka, Warszawa 1999

Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że niepodobna 
przebrnąć przez taką cegłę! Jednak jest inaczej. Książkę 
można czytać rozdział po rozdziale albo wybierać sobie 
któryś z nich. Zaryzykuję, że jak do tej pory to chyba 
największe oskarżenie wobec ideologii i ustroju komuni-
stycznego w historii i jak się okazuje do dzisiaj spychane 
na margines, bo wcześniej we Francji usiłowano dopro-
wadzić do wycofania książki ze sprzedaży. Dodajmy do 
tego fakt, że głównym inicjatorem powstania dzieła jest 
Stéphanie Courtois – były członek Francuskiej Partii 
Komunistycznej i człowiek z pokolenia rewolty 68 roku 
(tego zachodniego 1968). Przeczytałem wydanie z 1999 
roku. Podobno są wznowienia, ale najgorsze, że po eks-
perymencie zapoczątkowanym przez Marksa i Engelsa, 
a potem wprowadzonego w życie przez Lenina, można 
do dziś dopisywać kolejne części. Treść nie pozostawia 
złudzeń. Zbrodniczość komunizmu kojarzy się nie tylko 
ze Stalinem, który był kontynuatorem „dzieła” Lenina. 
Już od pierwszych stron poznajemy szokujące fakty, na 
przykład: od objęcia władzy przez bolszewików na tere-
nie tylko czterech „obłasti” było 150 powstań chłopskich, 
a „Wielki Głód” tak naprawdę miał miejsce dwukrotnie... 

Dużo miejsca poświęcono na konflikt między „komu-
nizmem wojennym” a „permanentną rewolucją”, której 
piewcą był Trocki, ale oczywiście wcale nie mniej bandyc-
kiej. Poznajemy całą masę nazw instytucji i organizacji 
oprócz tak znanych, jak NKWD czy Komintern i niejedna 
osoba będzie w szoku, gdy zda sobie sprawę ile lat i w jak 
perfidny sposób nas okłamywano. Oczywiście jest miejsce 
i na Polskę, a wersja niemiecka poszerzona jest o okres ist-
nienia NRD. Potem mamy przegląd przejęcia i sprawowa-
nia władzy przez komunistów w całej Europie (z naciskiem 
na Węgry i Hiszpanię), w Chinach, Korei Północnej, Kam-
bodży, Laosie, Wietnamie, a także w Ameryce Łacińskiej 
(Kuba, Peru, Nikaragua) i w Afryce (Etiopia, Angola, 
Mozambik). Dane statystyczne mówiące o ofiarach są tak 
niebotyczne, że aż w pewnym momencie kolejne tysiące 
przestają robić wrażenie na czytelniku. Ostatnim miej-
scem jest Afganistan i tu przekonujemy się po raz kolejny, 
że to nie tylko okrutny okres przechodzący do historii. To 

źródło przyczyn wielu problemów, z którymi do dziś bo-
ryka się współczesny świat. Bo komunizm nie wprowadził 
żadnych zmian na lepsze. Zmienił jedynie ciemiężyciela, 
a wiele reform, które zaczynały wprowadzać dawne sko-
stniałe monarchie, najzwyczajniej w świecie zahamował. 
A wszystko w imię niby szczytnych, a w gruncie rzeczy 
demagogicznych haseł o wolności, równości i świetlanej 
przyszłości... Nie da się przejść obojętnie obok tej pozycji 
i podobne wnioski snuć można w nieskończoność. Książkę 
bardzo wysoko ocenił Gustaw Herling – Grudziński. Cyt.: 
„Największą, niemal błogosławioną zasługą Czarnej księ-
gi jest wstrzymanie „miękkiego lądowania” komunizmu 
śmiertelnie ugodzonego, odwrócenie fali amnezji oraz 
historii przekreślanej i pospiesznie, i beztrosko.”

Ostatni rozdział nosi tytuł „Dlaczego?” To pytanie 
pozostawiam czytelnikom  i polecam do przeczytania 
również ku przestrodze młodym pokoleniom, które chcą 
jeszcze raz uwierzyć i biegają w T-shirtach z podobizną 
Che Guevary.

Łukasz Czuryłło

PrOPOzycje ucznióW Xii lO

,,nietykalni’’
Chciałabym gorąco polecić jeden z moich ulubionych 

filmów. Są to ,,Nietykalni’’ reżyserii Oliviera Nakache 
i Erica Toledano. W główne role wcielili się: Francois 
Cluzet i Omar Sy.

Ten komedio-dramat opowiada o historii Drissa – 
chłopaka z przedmieść, który właśnie wyszedł z więzienia. 
Nie spodziewa się, że przyjdzie mu pracować jako opiekun 
sparaliżowanego milionera-Philippa. Film jest opartą na 
faktach, piękną historią o przyjaźni dwóch mężczyzn.

Został uznany przez krytyków. Zdobył  11 nagród  
i 31 nominacji, np. Tokyo Sakura Grand Prix w katego-
rii Najlepszy Film na Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym w Tokio oraz nagrodę dla Najlepszego Aktora 
w 2011 dla obydwu: Francois Cluzeta i Omara Sy. We 
wrześniu 2012 ogłoszono, że „Nietykalni” zostali nomi-
nowani jako francuski kandydat do Oscara, prestiżowej 
corocznej nagrody przyznawanej przez Amerykańską 
Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej w dziedzinie filmu, 
w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Moim zdaniem obraz ,,Nietykalni’’ całkowicie spełnia 
wymagania, jakie można mieć wobec filmów. Bawi, wzru-
sza i przekazuje wiele wartości. Zachęcam wszystkich do 
obejrzenia.

Julia Pospiszył, kl. 2cg

„intruz” stephenie Meyer
Stephanie  Meyer,  to  autorka  bardzo  dobrze  zna-

na, głównie ze względu na niezwykle popularną sagę 
„Zmierzch”. Jednak „Intruz” jest czymś zupełnie innym 
i nie należy patrzeć na niego przez pryzmat pozostałej 
twórczości autorki. 

W „Intruzie” poznajemy zupełnie nowy i niezwykle 
oryginalny świat, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. 
W distopijnej rzeczywistości Ziemię, jak i wiele innych 
nieznanych nam planet, przejęły dusze. Ale słowo to na-
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biera tu zupełnie innego znaczenia. Dusze to nowy ga-
tunek. Nie mogą jednak żyć same. Pod tym względem 
przypominają pasożyty. Dusze są wszczepiane do ciała 
człowieka, ale też zwierzęcia czy nawet rośliny i przejmują 
nad nią kontrolę. Gdy ich „żywiciel” umiera i ciało nie 
jest już zdatne do użytku, to po prostu zmieniają je. Lecz 
ludzie okazują się silniejsi niż spodziewały się tego dusze. 
Są też zupełnie inni niż istoty, z którymi miały dotąd do 
czynienia. Mimo to wydaje się, że udaje im się opanować 
naszą planetę. Jednak rebelianci wciąż się ukrywają, chcąc 
przeżyć, pozostać sobą. Wkrótce najeźdźcom udaje się 
schwytać kolejną osobę – dwudziestoletnią Melanie Stry-
der. Jej ciało otrzymuje dusza, która była już na siedmiu 
planetach, stąd też jej imię – Wagabunda (skracane do 
Wandy), co znaczy włóczęga, obieżyświat. Dostała ona 
ważne zadanie, musi wydobyć z głowy swojej „żywicielki” 
informacje na temat pozostałych rebeliantów. Sprawa sta-
je się trudniejsza niż myślała. Okazuje się, że Melanie nie 
zniknęła i bynajmniej nie miała takiego zamiaru.

Trudno stwierdzić, kto jest główną bohaterką powie-
ści. Powiedziałabym, że są nią te dwie niezwykle różne 
dziewczyny, które muszą żyć razem w jednym ciele. Po-
czątkowo nie jest to łatwe. Waleczna i zawzięta Mela-
nie ukrywa przed Wagabundą informacje o bliskich jej 
osobach, odgradzając się od niej grubym niewidzialnym 
murem. Ale z czasem wychodzi na jaw coraz więcej fak-
tów i sekretów. A Wanda postępuje zupełnie inaczej niż 
ktokolwiek się spodziewał. Zaczyna rozumieć Melanie, 
odczuwać te same emocje co ona, a nawet darzyć uczu-
ciem te same osoby. Relacja między nimi staje się coraz 
głębsza. Co zrobi Wagabunda? Czy pozostanie wierna 
swojemu gatunkowi? Czy odnajdzie ludzi i cała ludzkość 
zginie? Jak dużą odegra rolę ta jedna mała dusza?

Uważam, że najpiękniejsze w tej książce są relacje mię-
dzy bohaterami – bardzo skomplikowane i cudowne zara-
zem. Między naszymi głównymi bohaterkami tworzy się 
niesamowita więź. Są uwięzione razem, skazane na swoje 
towarzystwo. Każda ma swoje własne myśli, które jedno-
cześnie przenikają się i tworzą jedną całość. Pochodzą 
z dwóch różnych światów – dosłownie – co zatem z tego 
wyniknie? Początkowo walczą o ciało, dowodzenie, toż-
samość i chcą pozbyć się „tej drugiej”, ale czy ta przepaść 
faktycznie jest nie do pokonania? Czy dusze i ludzie nie 
mogą się zaprzyjaźnić? Pokochać? Przecież najważniejsze 
jest, by zrozumieć drugą istotę, nie myśleć tylko o sobie, 
ale też o innych. I właśnie tego uczy nas ta książka. 

Sama idea dusz daje dużo do myślenia. Teoretycznie to 
one są wrogami, ale czy naprawdę mają złe zamiary? Sama 
dusza jest po prostu piękna, niewinna, nie da się o niej 
myśleć jako o przerażającym kosmicie, który chce przejąć 
władzę nad całą galaktyką. Prawdę mówiąc, świat przejęty 
przez te istoty wydaje się lepszy. I chyba należy przyznać, 
że tak po prostu jest. Dusze ufają sobie, w ich rzeczywisto-
ści nie ma żadnych zbrodni, kradzieży czy przemocy. One 
pomagają sobie na każdym kroku, są życzliwe i uczciwie. 
W ogóle nie kłamią. Ich świat jest przesłodzony i może się 
wydawać, że ciągła uprzejmość musi być wymuszona, ale 
tak nie jest. Im przychodzi to z łatwością. Pokazuje to, jak 
my – ludzie – jesteśmy zepsuci, fałszywi, pełni nienawiści. 
Kłócimy się, wyzywamy i prowadzimy wojny. Ale po co 
nam to? Stephenie Meyer udowadnia, że można żyć bez 
ciągłej nienawiści do bliźniego. Oczywiście jest to wręcz 
utopijna wizja świata, nierealistyczna. Człowiek nigdy nie 
będzie idealny. Kłótliwość jest elementem naszej natury. 

Jednak fakt, że tajemnicze istoty, wrogowie zachowują 
się i żyją lepiej niż cały gatunek ludzki, daje do myślenia 
i skłania do analizy własnego postępowania. Czemu złosz-
czę się na innych? Czemu z taką łatwością potrafię złamać 
jakiś przepis, zasadę? Czemu wyzywam innych, obrażam 
ich i kłócę się z nimi? Czy jest to konieczne?

„Intruz”  zachęca do przemyślenia  swoich  czynów 
i zrozumienia uczuć oraz postępowania drugiego czło-
wieka. Przy tym świat stworzony przez autorkę pochłania 
czytelnika całkowicie i nie sposób się od niego oderwać. 
Osobiście pokochałam wszystkich bohaterów, podziwiam 
ich miłość oraz troskę o siebie nawzajem. Ich wyjątkowe 
relacje i więzi bardzo przykuwają moją uwagę, ponie-
waż w dzisiejszych czasach coraz trudniej znaleźć takie 
przykłady w naszym świecie, gdzie częściej spotykamy 
się z obojętnością, a nasze kontakty są powierzchowne 
i płytkie. Warto współczesnemu człowiekowi przypomnieć 
odwieczne, prawdziwe wartości.

Julia Arkusińska, kl. 1a

„Baśń o Wężowym sercu” radosława raka 
Powiadają, że jest to książka niezwykła. Powiadają, 

że zasłużenie zgarnęła Nike 2020. Powiadają, że Radek 
Rak rzucił zupełnie nowe spojrzenie na polską fantastykę. 
A wszystko to prawda. 

„Baśń o Wężowym Sercu albo Słowo Wtóre o Jakóbie 
Szeli”, bo tak brzmi pełen tytuł najnowszej powieści Rado-
sława Raka, to utwór naprawdę różny od innych. Bardzo 
ciężko zamknąć to dzieło w konkretnej ramie gatunkowej 
– w tytule mamy baśń, sam określiłem je powieścią, ale 
prawda jest taka, że jest to coś pomiędzy. Charakterystycz-
nym elementem, który sprawia, iż historia przypomina 
nieco gawędę ludową oraz dodaje baśniowości, są słowa 
rozpoczynające kolejne rozdziały. Każdy kolejny fragment 
książki zaczyna się od wyrażenia „powiadają, że...”. 

Skoro już mówimy o konstrukcji tekstu, to warto za-
znaczyć, że książka jest podzielona na dwie części. Oba 
epizody są od siebie znacząco inne, a ich linią demarka-
cyjną jest pewne bardzo ważne wydarzenie, stąd ta róż-
nica w historii. W mojej opinii niestety druga część nie 
dorównuje pierwszej, jednak nie uprzedzajmy faktów...

O czym więc jest „Baśń...”? Najkrócej rzecz ujmując, 
o życiu i micie Jakóba Szeli, postaci jak najbardziej hi-
storycznej. Wydarzenia dzieją się w pierwszej połowie 
XIX wieku w Zachodniej Galicji (dzisiejszej Małopolsce 
i Lubelszczyźnie), jednej z prowincji Cesarstwa Austrii. 
Poznajemy młodego Jakóba, jego relacje z sąsiadami, co-
dzienną rutynę w roli pomagiera żydowskiego karczmarza. 
Pomimo pozornej sielankowości już od pierwszych stron 
otaczają nas galicyjskie wierzenia oraz podania ludowe. 
Młody Jakób sam zaplątuje się w sieć zdarzeń związanych 
z duchami oraz prastarymi bogami śpiącymi w drzewnych 
dziuplach czy górskich jaskiniach przez miłość do pięknej 
nieznajomej. Nie będzie żadnym spoilerem to, gdy po-
wiem, że w książce pojawi się wątek walki chłopa z panem, 
a także rzezi galicyjskiej dokonanej na wiosnę 1846 roku. 
Dowodzić nią będzie główny bohater, co jest faktem hi-
storycznym, jednak wymiar tego prawdziwego konfliktu 
nabędzie głębi przez fikcyjne wątki.

Warto tutaj zaznaczyć, że nie jest to powieść histo-
ryczna. Mimo bardzo skonkretyzowanego czasu, miejsca 
i kontekstu akcji osoba niezainteresowana historią nie 
straci nic na lekturze. Tak naprawdę wątki historyczne 
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zaczynają się przebijać dopiero w drugiej części książki 
i nie są zbyt nachalne. 

Największym atutem „Baśni...” jest klimat. Fantastyka 
ludowa (czy też jak niektórzy wolą: „realizm magiczny”) 
to w mojej opinii świetny i niedoceniany motyw w litera-
turze. Mitologia regionalna, zabawa z konwencją legend 
i podań ludowych, a także operowanie językiem odda-
jącym konwencję dodają wyjątkowości utworowi. Skoro 
już jesteśmy przy języku, to nie sposób nie wspomnieć 
o tym, jak Radek Rak posługuje się słowem. Jest to jedna 
z najlepszych pod tym względem polskich książek, jaką 
przeczytałem i uważam, że może być bardzo inspirująca 
dla wielu początkujących (i nie tylko) pisarzy. 

Na koniec muszę zaznaczyć  jedną rzecz, która mi 
się nie podobała. Chodzi mi tutaj o zmianę konwencji 
w drugiej części książki. Rozumiem, że tak musiało być, 
by całość była spójna logicznie i historia mogła się jakoś 
zakończyć, jednak pierwsza połowa podobała mi się dużo 
bardziej. Nie chcę być źle zrozumiany, dalej mamy wąt-
ki magiczne i ludowe w dosyć sporym stężeniu, jednak 
zmienia się sposób narracji, sama akcja nieco przyspiesza, 

a w tej książce pośpiech zdecydowanie nie jest na miejscu. 
Ponadto druga połowa skupia się bardziej na głównym 
wątku fabularnym i w zasadzie na samym początku moż-
na się domyślić jak historia się zakończy (zwłaszcza, że 
przecież utwór bazuje na autentycznych wydarzeniach). 

Podsumowując, uważam, że „Baśń o Wężowym Ser-
cu” to utwór bardzo dobry, momentami wybitny. Nawet 
pomimo małego zgrzytu na styku fabuły czytało mi się go 
bardzo dobrze. Być może, gdybym miał dłuższą przerwę 
między częściami, miałbym z tym przeskokiem większy 
problem, jednak, jeśli przeczytacie to, jak ja „z rozpędu”, 
to na pewno przebrniecie przez nieco słabszą drugą część 
i będziecie się dobrze bawić. W kwestii wydania, języka, 
łamania i innych aspektów raczej nie ma się do czego przy-
czepić. Poza tym, warto przeczytać „Baśń...” chociażby 
dla samego klimatu, by oderwać się od naszej racjonalnej, 
miejskiej rzeczywistości i zagłębić się w tajemniczy świat 
legend sprzed 150 lat. 

Ode mnie 9/10. 

Mateusz Słowiański, kl. 2cg

„ Nie można wyczerpać kreatywności.
Im więcej jej używasz, tym więcej jej masz”

/Maya Angelou/

Czasy  w  jakich  żyjemy  wymagają  od  nas  ciągłych 
zmian, przystosowania się do nowej sytuacji. W pracy 
z dziećmi, nie wystarczają stare, stosowane do tej pory 
metody, które nie rozwijają już twórczej inwencji dziecka, 
a wręcz przeciwnie ograniczają ją. Obecne czasy wyma-
gają od nas elastyczności myślenia poprzez odkrywanie 
i rozwijanie zdolności poznawczych. Wiek przedszkolny 
jest najlepszym momentem na podjęcie stymulacji twór-
czego rozwoju dziecka. Jest to wiek intensywnego rozwoju 
wyobraźni, fantazji i zabaw twórczych. Dzieci w wieku 
przedszkolnym zadają nieskończoną ilość pytań na te-
mat tego wszystkiego co je otacza i czego doświadcza-
ją. Poszukują również własnych rozwiązań, uczestnicząc 
w zabawach tematycznych, są kreatywne i pomysłowe. 
Nauczyciel jest dla nich głównym źródłem informacji, 
przewodnikiem i wsparciem, osobą stymulującą myślenie 
twórcze. W związku z tym wielu nauczycieli i wychowaw-
ców wprowadza w swojej pracy nowe techniki twórcze, 
rozbudzające w dzieciach samodzielne myślenie. Rów-
nocześnie wspierają dzieci w ćwiczeniu myślenia dywe-
rgencyjnego (lateralnego) polegającego na tworzeniu 
kilku kreatywnych rozwiązań tego samego problemu.  

W literaturze fachowej, pedagogicznej1 w odniesieniu do 
dzieci w wieku przedszkolnym proponuje się stosowanie 
następujących technik twórczych stymulujących aktyw-
ność i myślenie twórcze dzieci: 

Burza mózgów
Wpływa na motywację, rozwijając ciekawość poznaw-

czą. Polega na nieskrępowanym podawaniu pomysłów 
dotyczących rozwiązania określonego tematu (problemu), 
np. różne zastosowanie przedmiotu.

język ciała
Wpływa na umiejętności interpersonalne, doskona-

ląc porozumiewanie się. Wymaga zastosowania niewer-
balnego środka przekazu myśli; przy pomocy własnego 
ciała, przekazujemy pewną ideę bądź istotę problemu, 
np. zawody.

Bricolage
Wpływa na zdolności, rozwijając dokonywanie sko-

jarzeń. Polega na tworzeniu nowej rzeczy lub dzieła ar-
tystycznego przy wykorzystaniu zastanych elementów 
składowych, np. rysunków – bricolage rysunkowy.

lista atrybutów
Wpływa na zdolności, rozwijając abstrahowanie. Po-

lega na wyróżnieniu wszystkich cech badanego przedmio-
tu począwszy od cech koniecznych i definitywnych aż po 
koniecznie ważne, przypadkowe, zbędne. Jest to zdanie,  
np. „Kot jest...” (jaki?).

Podobieństwa
Wpływają na zdolności,  rozwijając abstrahowanie. 

Podstawą jest wyszukiwanie podobieństw między dwoma 
lub więcej różnymi przedmiotami, obiektami (pozornie, 
diametralnie różniącymi się), np. „Kot jest..., jak...” (cechy 
wspólne).

ekspresja ruchowa
Wpływa na zdolności, rozwijając ekspresję ruchową. 

Do wyrażania własnych uczuć i nastrojów wykorzystujemy 
gesty, mimikę i całe ciało, np. plama z ciała, taniec wiatru, 
zabawy kota.

poznajmy techniki twórcze 
w pracy z dzieckiem  

w wieku przedszkolnym
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Przekształcenia
Wpływają na zdolności, rozwijając transformowanie. 

Polegają na modyfikacji danego obiektu w element skła-
dający się na inny przedmiot lub zjawisko, np. przekształ-
canie śladu plamy, stopy, dłoni.

analogie
Wpływają na zdolności, rozwijając rozumowanie in-

dukcyjne. Wykorzystywane jest tu rozumowanie induk-
cyjne do wyszukiwania podobieństw w zakresie relacji, 
struktur lub innych danych między dwoma zjawiskami, 
np. „Las jest jak..., bo...”.

co by było, gdyby...
Wpływa na zdolności, rozwijając myślenie dedukcyjne. 

Wykorzystywana jest tu twórcza dedukcja do wyszukiwa-
nia odległych konsekwencji pewnego z góry założonego 
stanu rzeczy, np. „Co by było, gdyby ludzie zaczęli fru-
wać?”

analogia personalna
Wpływa na zdolności, rozwijając transformowanie. 

Polega na „wczuwaniu się” w określony problem, iden-
tyfikowanie  się z danym zjawiskiem, np. „Ja-plama”,  
„Ja-woda”, „Ja-wiatr”.

analogia prosta( bezpośrednia)
Występuje w większości procesów myślowych. Oparta 

jest na szukaniu podobieństw w zakresie relacji, struktur, 
czy innych danych między dwoma zjawiskami, np. „Matka 
jest jak..., bo...”.

analogia fantastyczna( życzeniowa)
Polega na łączeniu ze sobą bardzo odległych, nieraz 

wykluczających się zjawisk, np. „Co by było, gdyby ludzie 
mieszkali we wnętrzu Ziemi?”.

analogia symboliczna
Jest to przetransportowanie zjawisk, odczuć, rozwią-

zań, problemów na język typowy dla danej dziedziny twór-
czości (aktywności), np. symbole wizualne dla zjawiska: 
Nic – Pustak, Muzyka – Gorzkość.

Bezludna wyspa
Wpływa na przezwyciężanie przeszkód, rozwijając 

widzenie inaczej. Polega na myśleniu dywergencyjnym, 
przełamywaniu stereotypów (wiele różnych rozwiązań).

Do pobudzania i stymulowania twórczego myślenia 
u dzieci możemy także wykorzystywać różnego rodzaju 
pomoce dydaktyczne tj.:

•  Książeczki wykonane przez dzieci;
•  Albumy z ilustracjami tematycznymi wykonanymi 

przez dzieci;
•  Zestawy do eksploracji wyposażone w takie przy-

bory jak: lupa, mikroskop, miarki, wagi itp.;
•  Instrumenty akustyczne, szmerowe, perkusyjne;
•  Gry wykonane przez dzieci, loteryjki, układanki, 

obrazki do skojarzeń;
•  Wszelkiego rodzaju klocki do tworzenia konstrukcji 

i kompozycji przestrzennych półpłaskich;
•  Chusty, szarfy, dzwoneczki na nadgarstki;
•  Skrzynia skarbów z różnego rodzaju nieużytkami;
•  Karty kreatywne, kostka uczuć, karty emocjonalne, 

pacynki, lusterka.
Kreatywność to swobodny sposób myślenia i działa-

nia. Stosując w pracy techniki twórczego myślenia sty-
mulujemy dzieci do podejmowania różnych odkrywczych 
pomysłów. Dzieci myślą w sposób twórczy, mają różne 
pomysły. Pracując tymi technikami sparawiamy, że dzieci 
wykazują twórczą postawę, stając w obliczu problemu. 
Dlatego zachęcam do ich stosowania w codziennej pracy 
z małym dzieckiem. 

Aleksandra Gumińska 
Przedszkole Miejskie Nr 159 w Łodzi

1 Na podstawie literatury fachowej, zamieszczonej w bibliografii oraz 
na podstawie przekazów słownych na szkoleniach i warsztatach orga-
nizowanych przez WODN i ŁCDK.
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Internetowy zbIór  
zadań z matematykI  

– dlaczego warto? 
Proponujemy Państwu korzystanie z nowego internetowego zbioru zadań z matematyki. 

Zbiór ten powstaje we współpracy z nauczycielami akademickimi Politechniki Łódzkiej: 
dr Joanną Kucner i dr Bożeną Świątek; jego współautorką jest Katarzyna Sadłowska  
z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach. Kolejne rozdziały zbioru publikowane są na stro-
nach Politechniki Łódzkiej na platformie WIKAMP CMF. Ponieważ zbiór zadań adreso-
wany jest do uczniów szkół średnich, został umieszczony w kategorii PRZEDMIOTY, pod  
hasłem POPULARYZACJA MATEMATYKI. Można też bezpośrednio wejść w link  
https://cmf.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=1405 i uzyskać anonimowy dostęp do 
zasobów publicznych (jako gość) bez logowania.

Celem zbioru jest usystematyzowanie wiedzy uczniów realizujących program nauczania 
matematyki na poziomie rozszerzonym.

Zbiór jest w fazie powstawania i sukcesywnie będą się w nim pojawiały nowe zadania. 
Do tej pory zostały opracowane Wzory Viete’a i równania kwadratowe z parametrem 
a także różne zagadnienia związane z wartością bezwzględną. Znajdują się tam zadania, 
przy pomocy których uczeń ćwiczy obliczanie wyrażeń z wartością bezwzględną, roz-
wiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną a także doskonali szkicowanie 
różnych wykresów funkcji z modułami. Do każdego zadania dołączona jest odpowiedź, 
a do zadań trudniejszych – wskazówka, zostały one umieszczone w osobnych plikach. 
Wykresy funkcji wykonane są w programie GeoGebra. 

Zadania zawarte w zbiorze mogą pomóc uczniom w samodzielnej pracy w domu, jak 
również mogą być wykorzystywane przez nauczycieli do ćwiczeń z bieżących tematów 
lekcji lub do ćwiczeń powtórzeniowych w ramach przygotowania do egzaminu matural-
nego.

Jak to się wszystko zaczęło – czyli o historii powstania Zbioru mówi 
Katarzyna Sadłowska z Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach:

„Kilka lat temu szukając nowych sposobów rozwijania zdolności matematycznych 
moich uczniów zaczęłam korzystać z oferty Politechniki Łódzkiej skierowanej do szkół 
średnich. Była to możliwość przyjazdu nauczyciela akademickiego do szkoły w celu prze-
prowadzenia ciekawych zajęć dostosowanych tematycznie do poziomu i zainteresowań 
uczniów. W ten sposób poznałam panią dr Bożenę Świątek. Ponieważ lekcje spotkały 
się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów, rozpoczęłyśmy cykliczne spotkania. 
Z czasem zaczęłam przyjeżdżać z wybranymi klasami w ramach Festiwalu Nauki, Tech-
niki i Sztuki organizowanego przez Politechnikę Łódzką na lekcje prowadzone przez  
dr Bożenę Świątek. To pogłębiło naszą współpracę. W przerwach między zajęciami 
rozmawiałyśmy, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi nauczania mate-
matyki, tak zrodziła się myśl o napisaniu zbioru. Wkrótce dołączyła do zespołu pani  
dr Joanna Kucner, wzbogacając naszą pracę o nowe pomysły. 

Obecnie spotykamy się regularnie, omawiamy nowe zagadnienia, dzielimy się pracą 
i tworzymy nowe części zbioru”.
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