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Trzeba się odważyć iść w kierunku,
w którym jeszcze nikt nie poszedł.
(Jan Paweł II)

Jesteśmy dziś świadkami wielu krytycznych uwag, które kieruje się pod adresem
młodzieży, wskazując na szerzący się relatywizm moralny, brak szacunku dla wszelkich
autorytetów, dążenie do tego, żeby coraz więcej mieć w sposób natychmiastowy i bez
wysiłku, narastające zjawisko przemocy, które nie omija środowiska szkolnego.
Przeprowadzone badania pokazują jednak, że wśród współczesnych młodych ludzi nie
brakuje osób o dojrzałej, pożądanej hierarchii wartości, ludzi odpowiedzialnych, którzy
cenią takie wartości ogólnoludzkie jak: rodzina, dziecko, wykształcenie, uczciwa i dająca
poczucie spełnienia oraz zgodna z zainteresowaniami praca. Natomiast wartości
materialnych nie traktują oni jako cel sam w sobie, ale jako środek do celu. Wszystko to
wpływa na kształtowanie się ich aspiracji rodzinnych, edukacyjnych czy zawodowych.
Warto zastanowić się nad przyczynami niskiego poziomu aspiracji społecznych
maturzystów. Być może powodem tego stanu rzeczy jest zbyt małe zaangażowanie
rodziny i szkoły w przekazywanie młodemu pokoleniu wartości społecznych, w
kształtowanie świadomości ich rangi w życiu społecznym. Z pewnością wiele zła
wyrządza w tym względzie świat polityki, w którym, jak nagłaśniają media, często
dochodzi do nadużyć w środowiskach ludzi obdarzonych społecznym zaufaniem i
piastujących ważne społeczne stanowiska. Warto byłoby podjąć działania zmierzające do
kształtowania wśród dzieci i młodzieży świadomości takich wartości, które otwierają
młodego człowieka na potrzeby innych ludzi, potrzeby społeczne, środowiskowe,
Ojczyzny. Do wartości tych należą: demokracja, patriotyzm, praworządność, solidarność,
altruizm. Aktywność społeczna przygotowuje do dojrzałej, szerokiej i odpowiedzialnej
działalności społecznej, która daje poczucie spełnienia, zadowolenia, satysfakcji i
pozwala człowiekowi doświadczać sensu swego istnienia.

Zespół redakcyjny
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I. Z NAUKOWEGO PUNKTU
WIDZENIA
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dr Artur Dąbrowski
nauczyciel religii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

PATRZĄC NA ISLAM PRZEZ OKULARY TOMASZA Z AKWINU
Urodzony w 1126 r. wybitny arabski filozof, teolog i prawnik Ibn Ruszd, AbualWalid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ahmad ibn Ruszd,znany
powszechnie jako Awerroes, fascynuje się Arystotelesem i jego filozofią. Fascynacja
przeradza się w końcu w komentowanie dzieł Starygity 1. Ponadto, Ibn Ruszd, stara się
pogodzić głoszone przez siebie poglądy inspirowane myślą Arystotelesa z teologią
islamu. Awerroes podejmując się komentowania dzieł Arystotelesa 2 zaczyna
rozpowszechniać poglądy, które stają w opozycji wobec zasady wiary wyznawców
Allacha.
Poglądy, które głosi Ibn Ruszd, przeszły do historii jako: awerroizm 3. Zasadniczy
problemem awerroizmu polega na uzasadnieniu istnienia rozumnej duszy po śmierci
człowieka. Ponadto, skonstruowana przez Awerroesa koncepcja filozoficzna głosiła
wprost istnienie dwóch realnych światów: filozoficznego oraz religijnego, które są
między sobą oddzielnymi bytami 4. W takiej sytuacji, zarówno muzułmanie, jak i
chrześcijanie, rozpoczęli polemikę z poglądami Awerroesa.
Chrześcijańskie stanowisko w Awerroesa wyeksponował dominikanin św.
Tomasz z Akwinu w swym dziele „Spór o jedności intelektu. Przeciw Awerroistom” 5
oraz „Summa contra gentiles”. To ostatnie dzieło Tomasza znane jest w Polsce pod
nazwą „Summa filozoficzna”. W kwestii „Summy contra gentiles” trzeba mieć
świadomość, że stajemy wobec jednego z głównych dzieł filozoficznych, które napisał
św. Tomasz z Akwinu, około 1264 roku, a które nie straciło wiele na swej aktualności.
„Summa contra gentiles” omawia zagadnienia związane 6. Na potrzebę niniejszego
artykułu przytoczymy kilka cytatów z tego dzieła Tomasza. Nadmienię jeszcze, że w
średniowieczu zwłaszcza Tomasz z Akwinu przyczynia się najbardziej do polemiki ze
światem islamu i wypracowuje poglądy na temat wyznawców Allaha jako filozof i
teolog. Należy pamiętać, że w czasach Tomasza islam uznawany był za herezję, która
narodziła się w wyniku nie boskiej, ale ludzkiej interwencji. Islam inspirował człowiek, a
nie7.

1

J. Torrel, Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, tłum. A Kuryś, Kęty 2008, s. 266.
E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 365.
3
E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, tłum. S. Zalewski, Warszawa 1966, s. 365.
4
Tamże.
5
Tomasz z Akwinu, Spór o jedności intelektu. Przeciw Awerroistom, tłum. M. Olszewski, Kety 2008, s. 24-33.
6
Por. J. Torrel, Tomasz z Akwinu…, s. 325.
7
Por. Por. A. Sarwa, Rzeczy ostateczne…, s. 113.
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Zasadniczym celem islamu, w opinii Tomasza, jest chęć zdobycia władzy, którą można
przejąć siłą i zbrojnie narzucić system wyznawanych wartości. Zasadniczo Akwinata
krytykuje także doktrynę świętej wojny oraz stosowanie przemocy wobec innowierców,
których islam do dziś określa terminem niewiernych 8. Przeglądając wypowiedzi
średniowiecznych myślicieli, którzy omawiają zjawisko islamu, widać klarownie, jak
większość z nich przedstawia ten nurt religijny jako formę heretyckiej parodii
chrześcijaństwa.
Akwinata w swym dziele podkreśla, że Mahomet wprowadził w przestrzeń
ogólnoludzką błędy natury antropologicznej. Na ich bazie wypracował takie formy
prawa, które ma utrzymać ludzi w ryzach. Tomasz mówi wprost, że Mahomet zwabiał
ludy obietnicami rozkoszy zmysłowych, do których pragnienia podnieca pożądliwość
ciała. Mahomet podawał także przykazania odpowiednie do obietnic, popuszczając cugli
pożądliwości cielesnej, a temu ludzie zmysłowi łatwy dają posłuch. Jako dowody prawdy
zaś podawał tylko takie, które każdy średnio mądry człowiek może poznać rozumem
przyrodzonym9.
Akwinata zwraca uwagę, że w przypadku islamu, już sama koncepcja religii
posiada wyraźne znamiona życia o charakterze zmysłowym. Kwestie duchowe znajdują
się na miejscach odległych. Obietnice duchowe, islamu jeżeli w ogóle można o takich
mówić, sprowadzone zostają do stosownych dla nich obietnic. Nie ma tu mowy o ascezie,
zwalczaniu popędu, czy namiętności. Natomiast promuje się i dopuszcza pożądliwość
ciała10.
„Summa contra gentiles” stoi w opozycji wobec założeń islamu. Uważa, że
zarówno sama wiara, jak i koncepcja społeczna w nim istniejąca, pozostawia sobie wiele
do życzenia. Należy jednak pamiętać, że w XIII wieku, chrześcijanie stanęli naprzeciw
militarnej potęgi Arabów na Wschodzie, Afryce i w Hiszpanii. Jednocześnie zaistniały
spór, przeniósł się także na obszar intelektualnej i naukowej dyskusji, która
konfrontowała się z poglądami wyznawców ekspansywnego islamu11.
W opinii Tomasz, ekspansywna intelektualna ofensywa islamu czerpie swą siłę z
narracji o prawdzie religijnej, którą wcielał w życie Mahomet. W tym kontekście
podkreśla, że prawdy wiary, które zaszczepił Mahomet w ludziach pomieszał z wieloma
bajkami i zupełnie błędnymi naukami. Nie ukazał też żadnych znaków
nadprzyrodzonych, które jedynie dają odpowiednie świadectwo natchnieniu bożemu, gd
yż działanie widzialne, takie jakie może pochodzić tylko od Boga, wykazuje, że
nauczyciel prawdyotrzymuje natchnienie niewidzialne. Powiedział zaś, że jest posłany z
mocą zbrojną, a takich znaków nie brak także rozbójnikom i tyranom 12. Zwracając uwagę
na wspomnianą powyżej relację zachodzącą między stosowaniem
przymusu w religii i szerzeniu wiary za pomocą oręża, Akwinata uważa wprost, że
elementy te stoją w opozycji do natury ludzkiej i istoty idei samego Boga. W tym
kontekście podkreśla, że szerzenie wiary (przepowiadanie), wyklucza stosowanie
zbrojnego oręża, ponieważ potrzebuje wiara z istoty rzeczy potrzebuje obszaru wolności i
daru przemawiania, który idzie w parze z właściwym argumentowaniem13.
8

Por. Z. Pucek, Zachód i islam. Dylematy relacji, Kraków 2009, s. 128.
Tomasz z Akwinu, Summa filozoficzna, t. 1., przeł. Z. i W. Zega, Poznań 2003, s. 30.
10
Por. J. Torrel, Tomasz z Akwinu…, s. 326.
11
Tamże.
12
Tomasz z Akwinu, Summa filozoficzna, s. 30
13
Por. J. Torrel, Tomasz z Akwinu…, s. 326.
9
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Tomasz nie omieszkał uczynić aluzji w kwestii oceny poziomu intelektualnego
osób, które przyjmują islam i dają posłuch słowom Mahometa. Zaznacza, że nie byli oni
jakimiś uczonymi, wykształconymi w sprawach boskich i ludzkich, lecz byli to ludzie
dzicy, przebywający na pustyniach i nieznający żadnej nauki boskiej. Wykorzystując
tłum takich ludzi i przemoc zbrojną, zmusił innych do poddania się jego prawu 14.
Tomasz zarzuca wyznawcom Allaha niski poziom wykształcenia i brak
znajomości innej kultury niż własna. W związku z tym, trudno oczekiwać od wyznawców
Allaha poszanowania godności osoby ludzkiej, czy tolerancji w jej szerokim znaczeniu.
Wartości te znamionują cywilizację europejską 15. Tomasz, mówi to, co w wiele wieków
póxniej powtórzy ulubiony pisarz Hitlera - słynny francuski socjolog i psycholog Gustave
Le Bon - tłum nie posiada wielkiej zdolności rozumowania. Posiada jednak wielką
zdolność do działania i przeobrażania społeczeństwa, połączonego z narzucaniem swojej
ideologii siłą 16.
W kwestii konfrontacji religijnej chrześcijaństwa i islamu, Akwinata stwierdza,że:
żadne też proroctwa boże poprzedzających go proroków nie dają mu świadectwa przeciwnie, on raczej spaczył prawie wszystkie nauki Starego i Nowego Testamentu
opowiadaniem pełnym bajek, co widzi każdy, kto bada jego prawo. Dlatego też chytrze
nie zalecił swym wyznawcom czytania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, by mu nie
wykazali fałszu 17.
Oczywiście w wielu innych dziełach Tomasza, znajdujemy argumentację
podważającą zasadność samego funkcjonowania islamu, a dokładniej jego wierzeń.
Częstym argumentem jest odwoływanie się do samej koncepcji rozumienia raju w
islamie. To właśnie koncept islamskiego raju, utwierdza Akwinatę w przekonaniu, że
islam jest religią pozbawioną wymiaru nadprzyrodzonego 18. Raj w wierzeniach islamu
przedstawia się jako miejsce, w którym mężczyźni zaspokajają swoje potrzeby seksualne
z Hurysami. Taka koncepcja, jako miejsca wiecznego przebywania człowieka z Bogiem,
jest dla świętego Tomasza z Akwinu nie do przyjęcia.
DOPOWIEDZENIE

W kwestii formalnej „Koran” definiuje raj jako ogród rozkoszy (Koran, 5:65). Szczegóły
życia wiecznego w tym miejscu opisują hadisy. W opinii hadisów Hurysy to idealne
kobiety, które mają 33 lata i są duchowo i cieleśnie czystymi kobietami. Na zawsze
pozostaną piękne i młode, a współżyjąc, będą mogły odnawiać swoje dziewictwo. Z kolei
każdy wyznawca podążający do Allaha, w ogrodzie dżannah, podejmuje współżycie z
Hurysami. Przeciętny wyznawca, przestrzegając norm prawnych na naszym ziemskim łez
padole, może podjąć współżycie w raju aż 72 Hurysami. W zależności od woli mężczyzn,
będą one mogły rodzić dzieci lub też nie. W dodatku, w ciągu godziny osobniki te
osiągną wiek dojrzały 19.

14

Tomasz z Akwinu, Summa filozoficzna, s. 31.
Por. J. Torrel, Tomasz z Akwinu…, s. 326.
16
Tamże.
17
Tomasz z Akwinu, Summa filozoficzna, s. 31.
18
Por. Z. Pucek, Zachód i islam…, s. 127.
19
Por. A. Sarwa, Rzeczy ostateczne…, s. 106-109.
15
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Widać wyraźnie, że „Koran” przedstawia wizję raju bardziej w sensie cielesnym i
zmysłowym, niż duchowym. Wypowiadając się wprost o raju w jednej z sur stwierdza, co
następuje: Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście wypoczywając wyciągnięci na
łożach, ustawionych rzędami! My damy im za żony Hurysy o wielkich oczach (52:1920). Dodać należy, że w opisie zmysłowego raju, który przypomina nam słynne greckie
uczy opisane przez Platona w „Państwie” lub „Dialogach”, z tą różnicą, że pośród Hurys
krążą nieśmiertelni młodzieńcy z czaszami, dzbanami i kielichami napełnionymi
napojem, od spożycia którego nie doznają upojenia20.

20

Tamże, s. 110.
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II. Z WIZYTĄ U PEDAGOGA
SZKOLNEGO
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mgr Anna Luberda - Sztyk
pedagog szkolny
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

SOJUSZNICY CZY WROGOWIE
– O WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
Dzisiejszą szkołę budują trzy podmioty: uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Współpraca między nimi jest bardzo ważna, gdyż wpływa na osiągnięcia uczniów, na to,
czego się nauczą i na budowanie wzajemnych relacji. Warunkiem skutecznej współpracy
z rodzicami uczniów jest jasne określenie celów i zasad. Rodzice ponoszą pełną
odpowiedzialność za wychowanie swojego dziecka i przyswajane przez nie wartości,
natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich w działaniach. Proces ten wymaga ciągłej
wymiany doświadczeń i informacji. Modyfikowanie oddziaływań wychowawczych
rodziców i ukazywanie właściwej drogi w pracy z dzieckiem pozwalają wypracować
wspólny kierunek działań. Poszerzenie wiedzy na temat prawidłowości rozwojowych i
głównych problemów na różnych etapach rozwoju, a także usprawnienie umiejętności
wychowawczych umożliwią rodzicom unikanie poważnych błędów wychowawczych,
mogących prowadzić do powstania u dziecka niepożądanych zachowań. Nie jest to łatwe
zadanie – każdy posiada własne priorytety, światopogląd, sposoby wychowania, wartości
i cele życiowe, często rozbieżne z poglądami innych.
Współpraca między nauczycielem, uczniami i rodzicami to podstawa osiągnięcia sukcesu
edukacyjnego.
Podstawy prawne dotyczące współpracy z rodzicami
Rodzice mają prawo i pierwszeństwo do wychowywania swoich dzieci.
Zobowiązania w zakresie spraw dotyczących rodziców zostały wyrażone w aktach
prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dokumentach międzynarodowych. Stanowią one
podstawę do systemowej współpracy rodziców i nauczycieli. Najważniejsze z nich to:
• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542), art. 53, 54.
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Art. 48, 53, 70, 72.
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z
2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12) Art.5, 14, 18.
• Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59),
Art 87, 92, 95, 96.
• Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. Preambuła oraz Prawa i obowiązki
rodziców w Europie.
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Formy i zasady współpracy z rodzicami
Każda placówka powinna wypracować sobie własny system współpracy z
rodzicami, określić jego cele, zadania, formy i zasady.
Do form współpracy można zaliczyć:
■ indywidualne, bieżące konsultacje z nauczycielami, wychowawcami,
■ dyżury konsultacyjne raz w miesiącu,
■ dni otwarte,
■ zebrania klasowe,
■ zebrania rady rodziców,
■ korespondencję,
■ rozmowy telefoniczne,
■ współudział rodziców w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolnych,
zawodów sportowych i konkursów,
■ pomoc w urządzaniu i wyposażaniu pomieszczeń szkolnych,
■ udział w szkoleniach.
Współpraca jest jednym z najtrudniejszych wymiarów relacji międzyludzkich,
gdyż wymaga rezygnacji z celów własnych, podrzędnych na rzecz celu nadrzędnego. W
procesie kształcenia i wychowania dziecka nadrzędnym celem jest rozwój osobowości
ucznia. Dlatego też my, nauczyciele, w imię dobra dziecka powinniśmy za wszelką cenę
zabiegać o dobre relacje z rodzicami, nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe i proste.
Komunikowanie się nie polega jedynie na umiejętnym doborze słów, ale również na
unikaniu takich zwrotów i sytuacji, które mogą utrudnić prawidłowy odbiór naszych
intencji. Istnieje wiele przyczyn ograniczenia skuteczności komunikowania się, nazywane
są one barierami komunikacyjnymi.
Bariery w komunikacji z punktu widzenia nauczyciela:
■ Nauczyciele odnoszą wrażenie, że rodzice nie słuchają wystarczająco uważnie, nie
doceniają zaangażowania nauczycieli w sprawę dziecka i wątpią w dobre intencje
nauczycieli. Mają poczucie braku realnego wpływu na postępowanie rodziców wobec
własnych dzieci.
■ Dotyka ich świadomość porażki, wynikająca z braku efektów dotychczasowych
oddziaływań wobec rodziców nieradzących sobie z problemem własnego dziecka.
Dodatkowo może frustrować fakt, że problem tkwi nie w dziecku, lecz w rodzinie, i
nauczyciel nie jest w stanie zmienić złożonej sytuacji rodzinnej czy bytowej.
■ Mają poczucie, iż rodzice intensywniej angażują się w sprawy szkoły dopiero wówczas,
gdy problemy ich dzieci są pogłębione.
■ Na jakość kontaktów z rodzicami może mieć wpływ wypalenie zawodowe i związana z
tym niechęć do podejmowania na nowo trudnych zadań.
■ Dość powszechne jest zniechęcenie wywołane brakiem pozytywnych reakcji ze strony
rodziców na zaangażowanie, starania i czas, który nauczyciel poświęca dziecku i jego
rodzinie. Bariery w komunikacji nauczycieli z rodzicami mogą wynikać również z
trudności samego nauczyciela:
■ Niedostatecznego przygotowania do pracy z dorosłymi.
■ Braku umiejętności radzenia sobie z trudnym (agresywnym, roszczeniowym,
narzucającym) zachowaniem niektórych rodziców
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■ Lęku przed występami publicznymi, jakimi są zebrania z rodzicami.
■ Złej kondycji finansowej nauczycieli, utrudniającej przeznaczenie odpowiedniej ilości
czasu i energii na sprawy szkoły.
Bariery w komunikacji z punktu widzenia rodzica:
■ Rodzice wolą unikać kontaktów, bojąc się urazić nauczyciela, wywołać jego niechęć.
Uważają, że to może mieć negatywny wpływ na sposób traktowania ich dzieci.
■ W przypadku rodziców dziecka „z problemem” słuchanie złych informacji powoduje
obniżanie poczucia ich wartości jako rodziców. Nie chcą zatem przeżywać przykrych
emocji i chociaż wiedzą o problemie dziecka, chroniąc własne „Ja”, unikają konfrontacji
z nauczycielem.
■ W sytuacji, gdy dziecko nie radzi sobie z nauką czy sprawia trudności wychowawcze,
nie mają poczucia realnego wsparcia ze strony nauczyciela, oczekują od niego jedynie
ogólnych zaleceń, że należy „coś z dzieckiem zrobić”.
■ Odnoszą wrażenie, że nie będą wysłuchani i zrozumiani, że ich wysiłki, by dojść do
porozumienia, pójdą na marne, a rozmowa nic nie zmieni.
■ U niektórych rodziców negatywne uczucia mogą być potęgowane przez złe
doświadczenia – szkoła jako taka przypomina im okres, gdy sami byli uczniami.
■ Czasem zdarza się, że nauczyciel nie wzbudza dostatecznego zaufania. Rodzice nie
mają przekonania, czy otwarcie się i przekazanie szczerych informacji o dziecku i sobie,
nie zostanie użyte przeciwko nim.
■ Niewątpliwą trudnością w kontaktach rodzina - szkoła może być brak czasu i miejsca
na rozmowę z nauczycielem poza momentami wyznaczonymi na ten cel (wywiadówki).
■ W wyjątkowych sytuacjach zdarza się, iż rodzice są obiektem lub świadkiem zachowań
nauczyciela poniżających w ich poczuciu godność dziecka lub rodzica. Są to sytuacje na
przykład ostrej krytyki, krytyki publicznej, podnoszenia głosu, wypominania na forum
pewnych zdarzeń, które powinny pozostać między zainteresowanymi.
■ Kolejną barierą może być brak poczucia, iż podejmowana przez nich aktywność na
terenie szkoły jest rzeczywiście pożądana, że nie jest jedynie grą pozorów.
Założenia dobrej współpracy
■ osobami wiodącymi w wychowaniu dziecka są rodzice i to na nich spoczywa główna
odpowiedzialność za jego przebieg, a nauczyciel jest ich „asystentem”,
■ rodzice interesują się nauką i rozwojem dziecka, potrzebują tylko odpowiednich
warunków i możliwości, by to ujawnić oraz by aktywnie w tym uczestniczyć,
■ do nauczyciela należy pierwszy ruch w kierunku dobrej współpracy, inicjowanie
wzajemnych działań
■ nauczyciel przyznaje rodzicowi takie same prawa, jakie sam chce mieć w ramach
wzajemnych kontaktów,
■ nauczyciel jest gotowy na kontakt z każdym rodzicem (zmęczonym, bezradnym,
roszczeniowym),
■ obie strony prezentują przekonanie, że efektywność współpracy zależy od nich samych,
obopólne relacje charakteryzuje akceptacja i szacunek.
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Jak dobrze przygotować się do spotkania z rodzicami?
SPOTKANIE INDYWIDUALNE
1. Zdefiniuj, co jest istotą (czasem problemem) spotkania. Zbierz wszystkie fakty.
Pośpiech lub z góry wydana opinia na temat danej sytuacji mogą skutkować tym,
że rozwiążesz nie ten problem, co trzeba.
2. Zastanów się, co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć, określ kilka możliwych
rozwiązań.
3. Przemyśl, co dla Ciebie będzie w tej rozmowie najtrudniejsze? Czego się
obawiasz? Co prawdopodobnie będzie najtrudniejsze dla rodziców? Czego mogą
się obawiać?
4. Sprawdź, czy obie strony są gotowe do rozmowy, w razie potrzeby daj czas sobie
i innym, by mogli zastanowić się, co jest najlepsze dla dziecka.
5. Uświadom sobie, co pozytywnego widzisz w dziecku i jego rodzicach. Rozmawiaj
natru dne tematy, gdy sam/sama nie jesteś sfrustrowany/sfrustrowana.
6. Wybierz odpowiednie miejsce i czas na rozmowę, aby odbyła się bez świadków.

ZEBRANIE Z GRUPĄ RODZICÓW
1. Przemyśl i opracuj program spotkania, uwzględniając jego podstawowy cel.
Pamiętaj, że powinieneś zarezerwować czas nie tylko na przedstawienie
ważnych dla Ciebie informacji, ale też na pytania rodziców, sprawy bieżące i
ewentualną dyskusję.
2. Ustal termin spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem, zaplanuj miejsce
i orientacyjny czas trwania zebrania.
3. Poinformuj rodziców o spotkaniu w sposób zwyczajowo przyjęty przez szkołę
(imienne zaproszenie w dzienniczku, krótki list, informacja drogą
elektroniczną).
O czym należy pamiętać przygotowując się do zebrania z rodzicami?
■ starannie przygotuj się do zebrania (nie ma miejsca na improwizację, musimy wiedzieć,
co chcemy powiedzieć!),
■ nigdy nie zaczynaj zebrania od słów: „Jak państwa dzisiaj mało”, tylko od uśmiechu i
słów: „Dziękuję państwu za przybycie”,
■ nawiąż kontakt wzrokowy z rodzicami, na początku powiedz coś dobrego o klasie,
później informacje trudniejsze, uwagi negatywne (jeśli są), koniecznie zakończ miłym,
pozytywnym akcentem (zasada kanapki),
■ unikaj zbyt długich wystąpień (jeśli masz do przekazania wiele informacji, rób przerwy,
pozwól wypowiedzieć się rodzicom, staraj się nie czytać z kartki),
■ zwracaj uwagę na sygnały niewerbalne rodziców, pozwoli to na orientację w
nastrojach, zanim usłyszysz komentarze,
■ zachęcaj rodziców do zadawania pytań, wyrażania opinii, zgłaszania pomysłów,
■ nie zaskakuj rodziców niezapowiedzianymi zajęciami, na przykład trzygodzinnym
spotkaniem z psychologiem czy pogadanką z higienistką
■ stosuj techniki komunikacyjne: kierowanie dyskusją, równoważenie, parafrazę itd.
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(podobnie przy spotkaniach indywidualnych),
■ zacznij od celu spotkania, wszyscy muszą wiedzieć, czego będzie dotyczyło,
■ na zebraniu poruszaj problemy dotyczące całej klasy, nie omawiamy na forum
pojedynczych przypadków,
■ pozostaw czas na sprawy różne i rozmowy indywidualne.
Jak przygotować się do spotkania indywidualnego?
■ przygotuj miejsce spotkania i zadbaj o architekturę kontaktu, nie rozmawiaj z rodzicem
w biegu, gdzieś na szkolnym korytarzu,
■ zbierz jak najwięcej informacji na temat rodziny, byś mógł lepiej zrozumieć
zachowanie, postawy i motywacje rodziców,
■ słuchaj uważnie, odsuń na bok ocenę wywołaną pierwszym wrażeniem, na koniec
zapisz, co zostało ustalone i podsumuj spotkanie,
■ unikaj postaw i gestów zamkniętych, mowa ciała oraz komunikacja niewerbalna to
50% komunikatu,
■ upewnij się, że w sytuacjach trudnych umiesz panować nad swoimi emocjami,
■ bądź otwarty, delikatny, dawaj wsparcie, dostrój się emocjonalnie – staraj się być jak
lustro, zamiast oceniać czy interpretować, pokaż, w jaki sposób dane zachowanie może
być odbierane przez innych,
■ stosuj techniki wykorzystywane w skutecznej komunikacji,
■ nigdy nie proponuj rozwiązań, w które byłyby zaangażowane inne osoby, bez
uprzedniego skonsultowania się z nimi,
■ kiedy spotkanie zmierza donikąd, dobrze jest umówić termin kolejnego spotkania,
zaprosićteż specjalistów, którzy pomogliby rozwiązać problem.
Zmiana sposobu widzenia relacji nauczyciel – rodzic jest pierwszym krokiem do
satysfakcjonującej współpracy. Nie jest dobrze, kiedy obie strony działają równolegle lub,
co gorsza, współzawodniczą ze sobą, pomimo wspólnych celów, jakimi są wychowanie i
edukacja. Potraktowanie współpracy z rodzicami jako obszaru równie ważnego, jak
efekty kształcenia, pozwoli odpowiedzialnie i spójnie oddziaływać na naszych
podopiecznych.

Literatura:
artykuł Marzeny Kędry „Włączanie rodziców w edukację dzieci”: www.ore.edu.pl
artykuł Bogdana Jankowskiego „Szkoła także dla rodziców” : www.zycieszkoly.com.pl
M. Babiuch „Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów”

18

III. WEWNĄTRZSZKOLNE
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
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mgr Monika Zych
pedagog szkolny
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ZASADY PRACY NAUCZYCIELA Z UCZNIEM
Z ZESPOLEM ASPERGERA
W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ
Praca z dziećmi, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera oraz te, które
wykazują jego symptomy są ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli i całego środowiska
edukacyjnego oraz rodzinnego dziecka. Nauczyciele, wraz z pojawieniem się w szkołach
ogólnodostępnych dzieci z ZA, zdobywają coraz więcej informacji, wiedzy i umiejętności
na temat tego zaburzenia. Prowadzone są szkolenia Rad Pedagogicznych, pozyskiwana
jest literatura, zatrudniani są specjaliści, którzy mogą podzielić się wiedzą i
wskazówkami do pracy, nauczyciele dokształcają się na kursach, studiach
podyplomowych. Na rynku wydawniczym, w telewizji, Internecie pojawia się coraz
więcej publikacji, programów, blogów, informacji związanych z rozwojem, pracą,
rewalidacją dzieci z ZA.
Zespół Aspergera – zwany czasem zaburzeniem Aspergera - jest najłagodniejszą
formą całościowych zaburzeń rozwoju o podłożu neurologicznym, których przyczyny na
ogół nie są znane. Dziecko z zespołem Aspergera cechuje:
- przeciętna lub ponadprzeciętna inteligencja,
- zazwyczaj prawidłowy rozwój mowy,
- wąskie zainteresowania,
- zamiłowanie do rytuałów i schematów,
- niezgrabność ruchowa, zaburzone umiejętności motoryczne,
- zaburzony rozwój umiejętności społecznych.
W szkole, zachowania uczniów z Zespołem Aspergera, odbierane są przez inne
dzieci i nauczycieli jako przejaw zaburzeń zachowania, złego wychowania, braku
dyscypliny, złośliwości czy chęci zwrócenia na siebie uwagi. Dość często dzieci te, na
skutek m.in. braku umiejętności interpersonalnych, łamania zasad współżycia
społecznego są izolowane i wykluczane z grupy rówieśniczej. Może to doprowadzić do
unikania przez dziecko zajęć i obowiązków szkolnych a w konsekwencji rozwoju fobii
szkolnej i nauczania indywidualnego.
Charakteryzując zachowania, które mogą wskazywać, że uczeń ma objawy
Zespołu Aspergera należy skupić się na różnych sferach jego funkcjonowania. Należy
wziąć pod uwagę zarówno kontakty społeczne, komunikowanie się, zainteresowania,
rozwój poznawczy, sprawność motoryczną czy zaburzenia sensoryczne.
Kontakty społeczne:
- trudności z zawieraniem i utrzymywaniem koleżeństwa, przyjaźni,
- częściej zwracanie się do dorosłych, ze względu na ich większą tolerancję,
- trudności w zabawach grupowych,
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- unikanie kontaktu z innymi dziećmi bądź robienie tego nieudolnie,
- brak zrozumienia i przestrzegania podstawowych zasad społecznych, brak umiejętności
oceny tzw. „dystansu społecznego”,
- nadmierna bezpośredniość i prawdomówność,
- mniejsza lub większa obojętność wobec przeżyć innych.
Komunikowanie się:
- trudności w komunikacji werbalnej (słownej) – podczas rozmowy brak nawiązania do
wypowiedzi rozmówcy, brak reakcji na jego komentarze, pytania,
- zaburzenia w komunikacji niewerbalnej – słaby kontakt wzrokowy, nieprawidłowa
mimiki lub jej brak, nieadekwatny do przebiegu rozmowy ton głosu, rytm wypowiedzi,
trudności w interpretowaniu mimiki i języka ciała mówiącego,
- brak zrozumienia żartów, idiomów, ironii, przenośni, przysłów, sarkazmów,
- trudności w inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy,
- posługiwanie się słownictwem tzw. „specjalistycznym” i „naukowym”,
- formalne i pedantyczne wypowiedzi,
- podczas rozmowy wracanie uparcie do tematu, który je interesuje,
- lepszy kontakt w sytuacji „jeden na jeden”.
Zainteresowania:
- nietypowe w stosunku do wieku, często skupione na określonych problemach
intelektualnych,
- obsesyjne zainteresowania np. matematyką, geografią, techniką, astronomią (wszystkie
rozmowy, zabawy obracają się wokół tych tematów),
- bardzo rozwinięte zdolności pamięciowe związane m.in. z zainteresowaniami (nauka na
pamięć rozkładów jazdy pociągów, autobusów, dat, adresów itp.).
Rozwój poznawczy i trudności w akceptowaniu zmian:
- inteligencja w normie lub powyżej,
- dobra pamięć mechaniczna,
- duża wiedza z dziedzin interesujących dziecko,
- trudności w rozumieniu uczuć innych osób,
- koncentrowanie się na szczegółach,
- długie pamiętanie nieistotnych zdarzeń i informacji,
- problemy z koncentracją uwagi,
- problemy z planowaniem pracy, czynności,
- „sztywność” w myśleniu i nieakceptowanie zmian,
- przywiązanie do schematów i rytuałów,
- silna potrzeba skończenia raz rozpoczętego zadania.
Sprawność motoryczna:
- słaba koordynacja ruchów ciała,
- niechęć do wykonywania zadań manualnych np. rysowania, malowania, lepienia,
- trudności w pisaniu,
- niezgrabność ruchów podczas poruszania się, zabaw, ćwiczeń na lekcjach wychowania
fizycznego,
- trudności we współpracy podczas gier zespołowych,
- zaburzenia równowagi ( trudności w opanowaniu jazdy na rowerze, łyżwach itp.).
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Zaburzenia sensoryczne:
- zbyt wysoka lub niska wrażliwość na wybrane bodźce zmysłowe, jak: dźwięk, światło,
dotyk, smak, zapach czy temperaturę otoczenia (rozdrażnienie, niechęć, obrona lub
strach przed głośnymi dźwiękami, hałasem np. na przerwie - zatykanie uszu, chęć
pozostania w klasie, nadmiarem bodźców wzrokowych - zamykanie oczu, zapachem np.
perfum, płynów do prania, smaków niektórych potraw- wypluwanie, odruchy wymiotne,
obrona przed dotykaniem czy stykaniem się z niektórymi materiałami, fakturami itp.).
Zdając sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci z Zespołem Aspergera są takie
same, należy poniższe wskazówki i wytyczne przyjąć jako sugestie i propozycje. Przede
wszystkim należy dobrze poznać dziecko, jego potrzeby i przy pomocy, czasami intuicji,
wybrać takie strategie postępowania, które sprawdzą się najlepiej w konkretnym
przypadku.
Jak pracować z uczniem, u którego zdiagnozowano Zespół Aspergera?
Kwestie organizacyjne:
- zapoznaj dziecko z topografią szkoły,
- zapewnij dziecku przewidywalne i bezpieczne otoczenie,
- zminimalizuj występowanie zmian np. planu zajęć, zmiany sali, nauczycieli,
- przygotuj dziecko na specjalne wydarzenia np. wyjścia, wycieczki, imprezy szkolne,
- unikaj niespodzianek,
- upewnij się, że dziecko zapisało, co ma przynieść na zajęcia, kiedy ma oddać prace do
sprawdzenia, kiedy pisze sprawdzian itp.,
- korzystaj z obrazków, harmonogramów by zakomunikować zmiany,
- chwal ucznia zawsze, jeżeli sam pamięta o czymś, czego raz już zapomniał.
Zaburzenie interakcji społecznych:
- zapoznaj dziecko z zasadami właściwego zachowania się i przedstaw mu dokładne
oczekiwania,
- ucz właściwego zachowania się i reakcji na autentycznych przykładach i przeżytych
sytuacjach,
- ucz, jak wstępować i podtrzymywać interakcje z rówieśnikami, dorosłymi (poprzez
odgrywanie ról – z nauczycielem, innymi dziećmi, za pomocą kukiełek itp., z użyciem
odpowiednich zwrotów rozpoczynających, podtrzymujących i kończących rozmowę),
- ucz dziecko kontrolowania swoich zachowań,
- promuj i korzystaj z systemu pomocy koleżeńskiej,
- włącz dziecko do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
- nagradzaj zachowania prospołeczne innych dzieci,
- zachęcaj do gier, zabaw, zadań wymagających współpracy,
- pomóż znaleźć dziecku w klasie „opiekuna”, który pomoże mu w różnych sytuacjach
szkolnych,
- w sytuacjach wzmożonego napięcia emocjonalnego zapewnij mu miejsce wyciszenia
oraz możliwość przeanalizowania tej sytuacji ze wskazaną osobą.
Słaba koncentracja:
- posadź ucznia w pierwszej ławce,
- zadbaj , aby w jego otoczeniu nie było zbyt dużo bodźców rozpraszających,
- kieruj uwagę dziecka na zadanie tak często, jak tego wymaga,
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- zadawaj dziecku często pytania i oczekuj informacji zwrotnej,
- upewniaj się, że dziecko zrozumiało twoje polecenie,
- w razie konieczności udzielaj dziecku dodatkowych wskazówek,
- dziel zadanie, pracę na mniejsze części,
- w razie konieczności daj dziecku więcej czasu na wykonanie zadania,
- sam wypróbuj czy dziecko lepiej funkcjonuje na lekcjach mając sąsiada w ławce czy
efektywniej pracuje siedząc samemu,
- dopilnuj, aby ważne informacje uczeń zapisywał w zeszycie lub notatniku.
Emocjonalna wrażliwość:
- pamiętaj, że wybuch złości, agresji jest często odpowiedzią na stres,
- ucz dziecko, jak radzić sobie ze stresem (oddechy, liczenie do 10, rozmowa z zaufanym
nauczycielem itp.),
- chwal ucznia i informuj go, co zrobił dobrze,
- naucz go prosić o pomoc,
- zapewnij mu „bezpieczne miejsce” w szkole w sytuacjach go przerastających,
- pomóż uczniowi zrozumieć własne zachowania i reakcje innych osób,
- bądź opanowany, cierpliwy, spokojny, ale i konkretny w relacjach z dzieckiem,
- miej na względzie częstą zależność zachowania się dziecka od warunków
atmosferycznych i jego diety,
- bądź czujny na zmiany w zachowaniu dziecka, które mogą sygnalizować depresję (m.in.
ogromny poziom dezorganizacji, nieuwagi, izolacji, chroniczne zmęczenie, płaczliwość,
zmniejszający się próg odporności na stres, mówienie o samobójstwie).
Słaba koordynacja ruchowa:
- zindywidualizuj wymagania,
- oceniaj za wkład, zaangażowanie i chęci, a nie za wyniki,
- uwzględnij preferencje dziecka, nie zmuszaj do nielubianych aktywności fizycznych,
- nie zmuszaj do uczestnictwa w rywalizacji, bo może to spowodować frustrację dziecka
i rówieśników,
- daj dziecku więcej czasu na wykonanie zadań manualnych.
Problemy z nauką:
- zindywidualizuj metody i formy nauczania zgodnie z potrzebami dziecka,
- stosuj się do wskazówek zawartych w orzeczeniu i zweryfikowanych przez rodziców,
- upewnij się, że dziecko rozumie polecenia, wie co ma zrobić, rozumie przeczytany
tekst,
- w miarę potrzeb udzielaj dziecku dodatkowych wyjaśnień, naprowadzeń,
- wymagaj od dziecka ukończenia prac nieskończonych na lekcjach (np. w domu, w
świetlicy, na dodatkowych zajęciach),
- dziel partie materiału na mniejsze części,
- dostosuj formy sprawdzania wiedzy i umiejętności dziecka do jego potrzeb możliwości
(np. w formie ustnej, pisanie z pomocą komputera).

23

Rozumienie języka i umiejętności komunikacyjne:
- posługując się zwrotami abstrakcyjnymi wytłumacz dziecku ich znaczenie za pomocą
rysunków, obrazków, opisów,
- unikaj idiomów, ironii, sarkazmów, dwuznaczności,
- wyjaśniaj metafory i wyrazy wieloznaczne,
- unikaj potoku mowy, rób przerwy pomiędzy wydawaniem kolejnych poleceń,
- ucz interpretowania mimiki i języka ciała,
- zachęcaj dziecko i stwarzaj sytuację do wzbogacania języka,
- używaj jasnego i prostego języka,
- ucz umiejętności rozmowy w małych grupach.
Nadwrażliwość sensoryczna:
- ustal (rozmowa z rodzicami, obserwacja) czy dziecko ma problem z nadwrażliwością
sensoryczną,
- w przypadku nadwrażliwości na hałas i nadmiar bodźców pozwól dziecku pozostać
podczas przerwy w spokojnym miejscu,
- w przypadku nadwrażliwości na dotyk - unikaj dotykania dziecka i zapewnij mu
nienaruszanie jego przestrzeni przez inne dzieci,
- w przypadku nadwrażliwości na zapachy - unikaj używania mocnych perfum,
- w przypadku nadwrażliwości na ostre światło jarzeniowe - zapewnij mu oświetlenie
jego miejsca pracy światłem ciepłym,
- w przypadku nadwrażliwości na smaki pozwól dziecku zdecydować, co zje z danego
posiłku.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa:
- chroń dziecko przed zaczepkami, prowokacjami i celowymi atakami ze strony innych
dzieci,
- ucz wszystkie dzieci tolerancji i empatii,
- rozmawiaj z uczniami o wspieraniu osób przejawiających „inne” zachowania,
- ucz dziecko proszenia o pomoc,
- zapewnij dziecku miejsce, w którym może odreagować napięcie,
- stwarzaj sytuacje, w których dziecko może wykazać się swoją wiedzą,
zainteresowaniami na forum klasy czy szkoły,
- w grupie starszych uczniów, wyłącznie za zgodą dziecka i jego rodziców, możesz
ujawnić przyczynę takiego zachowania się dziecka.
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IV. REALIZOWANE PROGRAMY
EDUKACYJNE
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mgr inż. Kamila Bogacz - Bugaj
nauczyciel chemii, przedmiotów gastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

WIELKA EUROPEJSKA NAUKA I PRZYGODA,
CZYLI STAŻE NASZYCH UCZNIÓW WE FRANCJI I WŁOSZECH
Wrzesień 2013 i wrzesień 2014 - to daty dwóch ostatnich wyjazdów na zagraniczne
praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w ramach projektu „Staże i praktyki
zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez
FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu "Uczenie
się przez całe życie”.
Pierwszy z nich odbywał się w ramach projektu 2012 w dniach 3.09 - 5.10.2013 r.
Wtedy to ośmioosobowa grupa uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie
technik żywienia i gospodarstwa domowego odbywała staż we Francji w restauracjach
miasta Montlucon. Uczniowie klas III i IV TŻ zdobyli swoje pierwsze doświadczenia
zawodowe w środowisku międzynarodowym, pracując pod okiem francuskich mistrzów
sztuki kulinarnej. Efektem stażu są przede wszystkim nowe umiejętności i kompetencje
zawodowe, ale także sprawności językowe, zdobyte przez uczestników projektu.
Nie bez znaczenia jest fakt, iż takie doświadczenie pozwoliło młodzieży nabrać pewności
siebie i odnaleźć się w zupełnie nowej dla nich sytuacji i mimo bariery językowej, ustalić
dobre relacje z personelem organizacji przyjmujących.
Udział w projekcie to jednak nie tylko odbycie stażu - to również możliwość
uczestniczenia w przygotowaniu kulturowo-językowo-pedagogicznym, w ramach którego
zorganizowano dla uczniów 60 godzin dodatkowych zajęć. Podczas tych zajęć młodzież
przygotowywała się do wyjazdu na staż pod względem językowym, uzyskała też
mnóstwo wskazówek, jak radzić sobie przez miesiąc w obcym kraju, z dala od rodziny i
szkoły. Opiekę językową i pedagogiczną projektu zapewniła nauczycielka języka
francuskiego – p. Olga Biernacka.
O kulturze Francji uczniowie dowiedzieli się wiele na zajęciach, przede wszystkim
jednak podczas wycieczki do Paryża, od której pobyt we Francji się rozpoczął. Nasi
stażyści mieli jednak możliwość nie tylko zwiedzania zabytków stolicy, ale także
podziwiania osobliwości miasta, w którym odbywali praktyki – Montlucon, położonego
w Masywie Centralnym w regionie Owernia.
Na zakończenie stażu młodzież otrzymała certyfikaty od organizacji pośredniczącej –
Aformac’u, a także organizacji przyjmujących uczestników na staż. Szkoła nasza we
współpracy z francuskimi pracodawcami, przygotowała dla uczniów dwujęzyczne
dokumenty Europass Mobilność, które zwiększą ich szanse na rynku pracy w całej
Europie. Opiekę nad uczniami w miejscu praktyk sprawowały: p. Olga Biernacka i p.
Anna Wiśnik.
Po powrocie, a dokładnie 18 listopada podsumowano zrealizowany projekt
przygotowując ciekawą prezentację multimedialną oraz obiad, na który podano potrawy
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francuskie.
Zaprezentowano projekt od jego narodzin, poprzez rekrutację uczestników,
przygotowanie kulturowo-językowe do momentu realizacji – wrześniowej praktyki
uczniów w restauracjach francuskiej Owernii.
Uczestnicy przedstawili swoje wrażenia z miesięcznego pobytu we Francji oraz nauki
sztuki kulinarnej pod okiem francuskich mistrzów. Do tego dołączyli ciekawe zdjęcia
ukazujące kulisy ich pracy, a także relacjonujące wycieczki po regionie oraz pięknej
stolicy Francji.
,,Podczas stażu nabyłem wiele pożytecznych umiejętności, poznałem nowych ludzi w
innym kraju oraz „podszlifowałem” swój język francuski." - Szymon
,,Praktyki bardzo mi się podobały, zwiedzanie oraz pracę uważam za udane. W pracy
wiele się nauczyłem oraz miałem styczność z językiem francuskim. Rodzina również była
bardzo miła, tak samo jak mieszkańcy Francji.’’ - Maciek
,,Pobyt we Francji nauczył mnie wielu rzeczy. Bardzo jestem zadowolona, że mogłam staż
spędzić we Francji. W mojej restauracji dużo się nauczyłam i poznałam miłych ludzi,
którzy mi pomagali. Bardzo chciałabym tam wrócić. Ten wyjazd będę pamiętać do końca
życia.’’ - Iza
,,Przed rozpoczęciem pracy w tej restauracji bardzo się bałam, jednak już po pierwszym
spotkaniu z szefem wiedziałam, że będzie mi tam dobrze i miałam rację. Wszyscy
pracownicy byli sympatyczni, zgrani ze sobą, a przede wszystkim bardzo ciepło mnie
przyjęli i pomagali mi, gdy tylko tego potrzebowałam. Jestem bardzo zadowolona, że
trafiłam właśnie do tej restauracji.’’- Justyna P.
,,Nie spodziewałam się, że pracownicy restauracji tak miło mnie przyjmą. Byli oni bardzo
pomocni i wyrozumiali. Przyjemnie się tam pracowało i chętnie wracało każdego dnia.
Dużo się nauczyłam. Z uśmiechem na twarzy będę wspominała ten wyjazd. Bardzo
chciałabym tam wrócić i zostać na dłużej.’’ - Justyna B.
,,Cieszę się, że miałam okazję wyjechać na taki staż. W restauracji panowała miła
atmosfera, a personel był sympatyczny i pomocny. Bardzo dużo się tam nauczyłam. Będę
mile wspominała czas tam spędzony i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę." - Ania
,,Bardzo mi się podobało na praktykach - mili i sympatyczni ludzie, nauczyłam się
mnóstwa nowych rzeczy. Paryż jest przepiękny! Każdy powinien jechać na takie praktyki
- jest to świetny sposób na naukę języka oraz poznanie Francji i oczywiście nabycie
nowych umiejętności. Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu.”- Kamila
,,Staż był super! Wiele się nauczyłem, poznałem fajnych ludzi oraz inną kulturę. Było to
dla mnie dużym doświadczeniem.”-Rafał
Następnie podano obiad składający się z:
- przystawki – sałatki z grzankami z serem kozim,
- dania zasadniczego – magret de canard (pierś kaczki) w sosie porzeczkowym z
grillowanymi warzywami,
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- deseru – tarty Tatin z lodami śmietankowymi.
W podsumowaniu brali udział zaproszeni przez młodzież goście – członkowie
zarządu Starostwa Powiatowego w Kłobucku, dyrektor Hotelu Restauracji Wenecka,
dyrektor szkoły, księgowa, kierownik szkolenia praktycznego, opiekunowie uczniów na
praktykach oraz koordynator projektu Kamila Bogacz-Bugaj. Efekty miesięcznej pracy
naszych uczniów u francuskich restauratorów pozytywnie zaskoczyły gości, którzy
podkreślili ogromną wartość takich przedsięwzięć. Ten projekt stażu realizowany był już
w naszej szkole jako trzeci.
Na koniec spotkania Pan Starosta i Pani Dyrektor wręczyli uczniom dokumenty Europass
Mobilność oraz certyfikaty przygotowane przez szkołę i organizacje przyjmujące
stażystów na praktyki.
Kolejny wyjazd – czwarty, w ramach projektu stażu 2013, odbył się w dniach
15.09.2014 r. - 12.10.2014 r. Dziesięcioosobowa grupa uczennic z IV klasy technikum
usług fryzjerskich odbyła czterotygodniowe staże zawodowe w salonach fryzjerskich
włoskiego miasta Rimini. Przygotowania młodzieży do udziału w projekcie trwały rok i
obejmowały nie tylko teoretyczną wiedzę branżową i praktyczne umiejętności zawodowe,
ale również skupiły się na wsparciu kulturowo – pedagogicznym i językowym. Oprócz
kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1, bezpośrednio zaangażowanej w
przedsięwzięcie, fachową pomocą podczas pobytu młodzieży za granicą służyła włoska
instytucja pośrednicząca Sistema Turismo, zajmująca się międzynarodową mobilnością w
sektorach zawodowych, promująca, organizująca i zarządzająca zdobywaniem
doświadczenia zawodowego.
Projekt zakładał podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży w
dziedzinie fryzjerstwa, zwiększenie mobilności osób będących w trakcie wstępnego
kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój umiejętności i
kompetencji językowych, zdobycie mobilności geograficznej oraz zwiększenie
możliwości zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy.
Praca w salonach fryzjerskich o europejskim poziomie pozwoliła naszym uczennicom
zdobyć wiedzę i doświadczenie w przyszłym zawodzie, odkryć nowoczesne fryzjerstwo i
włoski system obsługi klienta. Młode adeptki zawodu pogłębiły znajomość języka
angielskiego, zdobyły podstawy języka włoskiego, dały dowód otwartości umysłu,
ciekawości świata i zdolności adaptacyjnych.
W czasie wolnym od pracy, młodzież zwiedzała Włochy, smakowała włoskich specjałów
kulinarnych, korzystała z dobrodziejstw południowego klimatu - wypoczywając na
przepięknych plażach.
Dziewczęta wróciły do Polski z certyfikatami potwierdzającymi ukończenie
szkoleń zawodowych oraz świadectwami zdobycia podstaw języka włoskiego. Zespół
Szkół Nr 1, we współpracy z włoskimi pracodawcami, przygotował dla beneficjentek
projektu dwujęzyczne dokumenty Europass Mobilność.
Opiekę pedagogiczną nad młodzieżą podczas pobytu we Włoszech sprawowały: mgr
Magdalena Trzepizur – nauczyciel języka angielskiego oraz mgr Magdalena
Klimaszewska – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej.
13 października wieczorem dobiegła końca wielka przygoda drugiej grupy
uczniów realizujących projekt staży 2013 - młodzieży z technikum żywienia i usług
gastronomicznych, która miała możliwość zdobywania swoich pierwszych doświadczeń
zawodowych u boku kucharzy francuskich. Duża część naszych uczniów odbywała swój
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staż w restauracjach czterogwiazdkowych hoteli miast Montlucon i Vichy, gdzie szefami
kuchni są kucharze znani nie tylko w najbliższym regionie – to prawdziwi mistrzowie. Po
raz pierwszy miejscem praktyk były zakłady gastronomiczne Vichy - uroczego
francuskiego uzdrowiska, znanego na całym świecie z wysokiej jakości kosmetyków
(trzeba podkreślić, że klientela jest tutaj bardzo wymagająca). Była to aż 16 osobowa
grupa uczniów Zespołu Szkół Nr 1.
Staż zagraniczny, miesięczny to była nie tylko daleka podróż (samolotem,
autokarem), nie tylko praca w kuchni czy sali restauracyjnej, ale także możliwość
„obcowania” na co dzień z francuską kulturą, zwyczajami, językiem. Nasi uczniowie
mieszkali u francuskich rodzin - to z nimi jedli posiłki, to z nimi rozmawiali, z nimi
poznawali najbliższą okolicę, robili zakupy itd. To naprawdę niesamowite doświadczenie,
niecodzienna możliwość, niebywała okazja. A wszystko dzięki środkom unijnym, po
które, nie bez wysiłku, sięgnęli po raz kolejny dyrekcja i nauczyciele (języka
francuskiego i przedmiotów zawodowych), pisząc projekt i uzyskując kolejną już
akceptację Narodowej Agencji. Gdyby nie te środki, nasi uczniowie nie mogliby
pozwolić sobie na miesięczny wyjazd za granicę - zakwaterowanie, wyżywienie,
kosztowną podróż. A to jeszcze nie wszystko - stażyści na koniec pobytu we Francji mieli
okazję uczestniczyć w wycieczce do Paryża, podczas której w ciągu 2,5 dnia zwiedzili
najcenniejsze zabytki stolicy Francji i odwiedzili miejsca, o których wielu może tylko
pomarzyć. Widok z wieży Eiffla, Sacre Coeur, podziwianie dzieł sztuki zebranych w
Luwrze, jak również niesamowitych wnętrz tego muzeum, chwila „oko w oko” z Mona
Lisą Leonardo da Vinci, czy rejs statkiem po Sekwanie to niezapomniane przeżycia dla
wszystkich uczestników tegorocznego wyjazdu.
Namacalnym efektem pobytu i pracy we Francji są uzyskane przez uczestników
certyfikaty: od organizacji pośredniczącej – Aformac’u oraz od organizacji
przyjmujących uczestników na staż.
Przygotowano dla uczniów także dokumenty Europass Mobilność (w języku polskim oraz
w języku francuskim).
Koordynatorem całego projektu jest p. Olga Biernacka, która dodatkowo zapewniła
uczniom przygotowanie językowe. Opiekę nad stażystami pełniły: w Vichy - p. Olga
Biernacka, a w Montlucon - p. Kamila Bogacz-Bugaj i p. Anna Wiśnik.
Po odbyciu staży w ramach projektu "Przez mobilność do kariery", młodzież z
technikum żywienia oraz technikum usług fryzjerskich zaprezentowała swoje nowe
umiejętności oraz przedstawiła wrażenia z pobytu we Francji i Włoszech. Odbyło się to
13 listopada podczas uroczystego obiadu przygotowanego właśnie przez uczniów
szkolących się przez miesiąc we Francji, a z udziałem zaproszonych gości.
Uczennica technikum usług fryzjerskich przedstawiła cele i założenia projektu,
przygotowania do wyjazdu i sam przebieg stażu we Włoszech. Z kolei stażyści z
technikum żywienia pokazali prezentację multimedialną, która przybliżyła wszystkim
pobyt uczniów we Francji. Następnie wszyscy przenieśli się do Włoch, a to za sprawą
filmu nakręconego przez „fryzjerki”. Piękne włoskie krajobrazy, włoska kuchnia, włoskie
fryzury, a do tego włoska muzyka i promienne, zadowolone twarze uczennic. A na koniec
prawdziwa wisienka na torcie - oryginalne, smaczne i aromatyczne potrawy kuchni
francuskiej przygotowane przez „żywieniowców”:
- tarta lotaryńska na przystawkę,
- wołowina po burgundzku jako danie główne,
- eklery na deser.

29

Projekt "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących
zawodowo", realizowany przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. KE nie odpowiada za
wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.
Obecnie w trakcie realizacji jest kolejny projekt praktyk zagranicznych, w ramach
nowego już programu – Erasmus+. Uczniowie wyjadą na staże we wrześniu 2016, ale
przez cały rok szkolny będą prowadzone działania poprzedzające sam wyjazd –
rekrutacja uczestników, następnie przygotowanie kulturowo-językowo-pedagogiczne, a
dalej przygotowanie logistyczne wyjazdów do Francji i Włoch.
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mgr Magdalena Trzepizur
nauczyciel języka angielskiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY WE WŁOSZECH W RAMACH
PROJEKTU COMENIUS
–

ZDROWIE POPRZEZ ODŻYWIANIE SIĘ I RUCH

W dniach 27-30 kwietnia 2015 roku odbyła się przedostatnia wizyta studyjna
realizowana w ramach projektu Comenius ,,Zdrowie poprzez odżywianie się i ruch”.
Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku (Dawid Cieśla, Paulina Smulska, Sylwia
Kurzacz) wraz z opiekunami (p. Magdalena Trzepizur, p. dyr. Anna Nowicka, p. Joanna
Morawska) udali się do miejscowości Treviso we Włoszech.
Program wizyty był bardzo interesujący. Uczniowie zwiedzili Wenecję wraz z
przewodnikiem, a także Padwę. Tematem spotkania był ogród jako miejsce rekreacji oraz
produkcji zdrowej żywności. W związku z tym włoscy partnerzy zorganizowali również
zwiedzanie pięknych ogrodów oraz farm, na których uprawiana jest ekologiczna
żywność. Zaskoczeniem dla polskiej grupy była wizyta w gospodarstwie, które jest
prowadzone przez osoby mające problemy psychologiczne, a także byłych więźniów.
Uczestnicy wymiany pracowali również nad projektem. Każda grupa z krajów
partnerskich (Niemiec, Austrii, Włoszech) przedstawiła prezentację multimedialną na
temat ziół uprawianych w ogrodach w danym kraju. Grupa z Polski przygotowała
również prezentację na temat najpiękniejszych ogrodów w Polsce oraz krótki film
przedstawiający pracę uczniów ZS Nr 1 nad makietami ogrodów.
Pod koniec wizyty omówiono również następne spotkanie, które będzie miało
miejsce w Polsce. Będzie to ostatnia wizyta podsumowująca dwuletnią pracę nad
projektem.
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mgr Magdalena Trzepizur
nauczyciel języka angielskiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

PODSUMOWANIE REALIZACJI DWULETNIEGO PROJEKTU
COMENIUS - ZDROWIE POPRZEZ ODŻYWIANIE SIĘ I RUCH

W dniach 26-28 maja 2015 roku odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji
dwuletniego projektu Comenius ,,Zdrowie poprzez odżywianie się i ruch” w Zespole
Szkół Nr 1 w Kłobucku.
Głównym celem wizyty w Polsce było zaprezentowanie działań
przeprowadzonych w ramach projektu Comenius przez wszystkie kraje partnerskie –
Polskę, Niemcy, Austrie i Włochy.
Uczniowie z Polski przedstawili w swojej prezentacji multimedialnej mnóstwo
przedsięwzięć, nad którymi pracowali pod czujnym okiem nauczycieli oraz koordynatora
projektu – pani Magdaleny Trzepizur.
W trakcie dwuletniej pracy nad projektem w Zespole Szkół Nr 1 przeprowadzono
mnóstwo konkursów i akcji związanych z tematyką projektu, na przykład konkurs na
logo projektu, konkurs na fotografię kulinarną i sportową, akcję plastyczną ,,Mój
wymarzony ogród”, akcję profilaktyczną ,,Stop nałogom” i wiele, wiele innych.
Uczniowie z Zespołu Szkół Nr 1 zaprezentowali również ,,produkty” pracy nad
projektem – między innymi makiety ogrodów, przewodnik po dodatkach do żywności, a
także międzynarodową książkę kucharską. W ramach pracy nad projektem powstało
także bardzo dużo prezentacji multimedialnych, takich jak na przykład ,,Kuchnia Polska
dawniej i dziś’, ,,Analiza reklam produktów żywnościowych’, ,,Zioła w polskich
ogrodach”, ,,Analiza sklepiku szkolnego” oraz ,,Analiza nawyków żywieniowych wśród
młodzieży”.
Po prezentacjach wszystkich krajów koordynator projektu podzielił uczniów na
grupy międzynarodowe i przeprowadził quiz na temat zdrowego stylu życia.
Zakończenie imprezy uświetniły występy taneczne dzieci z Miejskiego Ośrodka Kultury
oraz obecność przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kłobucku – pana starosty
Henryka Kiepury oraz pana wicestarosty Macieja Biernackiego.
Podczas wizyty studyjnej w Polsce uczestnicy projektu zwiedzili również
Muzeum Chleba w Radzionkowie, w którym mogli zapoznać się z historią wypiekania
chleba oraz zobaczyć rozmaite sprzęty kuchenne z dawnych lat. Największą atrakcją
okazało się jednak wypiekanie własnego chleba i jego degustacja.
Bardzo miłych wrażeń dostarczył również wyjazd do Wrocławia, gdzie uczestnicy
projektu zwiedzili Afrykarium, ZOO, a także Stary Ratusz na Rynku, archikatedrę św.
Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim, Ossolineum oraz Stare Miasto.

32

mgr Magdalena Klimaszewska
nauczyciel technologii fryzjerstwa
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

NAUKA FRYZJERSTWA U WŁOSKICH MISTRZÓW RZEMIOSŁA,
CZYLI … PRZEZ MOBILNOŚĆ DO KARIERY

W dniach od 15. 09. 2014 r. do 10. 10. 2014 r. dziesięcioosobowa grupa uczennic
z technikum usług fryzjerskich odbyła czterotygodniowe staże zawodowe w salonach
fryzjerskich włoskiego miasta Rimini. Praktyki zorganizowano w ramach projektu
systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących się
zawodowo”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo
da Vinci, będącego częścią programu Uczenie się przez całe życie.
Przygotowania młodzieży do udziału w projekcie trwały rok i obejmowały nie
tylko teoretyczną wiedzę branżową i praktyczne umiejętności zawodowe, ale również
skupiły się na wsparciu kulturowo – pedagogicznym i językowym. Oprócz kadry
pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1, bezpośrednio zaangażowanej w przedsięwzięcie,
fachową pomocą podczas pobytu młodzieży za granicą służyła włoska instytucja
pośrednicząca Sistema Turismo, zajmująca się międzynarodową mobilnością w sektorach
zawodowych, promująca, organizująca i zarządzająca zdobywaniem doświadczenia
zawodowego.
Projekt zakładał podniesienie poziomu kształcenia zawodowego młodzieży w
dziedzinie fryzjerstwa, zwiększenie mobilności osób będących w trakcie wstępnego
kształcenia zawodowego, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój umiejętności i
kompetencji językowych, zdobycie mobilności geograficznej oraz zwiększenie
możliwości zatrudnienia w Polsce i innych krajach zjednoczonej Europy.
Praca w salonach fryzjerskich o europejskim poziomie pozwoliła naszym uczennicom
zdobyć wiedzę i doświadczenie w przyszłym zawodzie, odkryć nowoczesne fryzjerstwo i
włoski system obsługi klienta. Młode adeptki zawodu pogłębiły znajomość języka
angielskiego, zdobyły podstawy języka włoskiego, dały dowód otwartości umysłu,
ciekawości świata i zdolności adaptacyjnych.
„Czterotygodniowy pobyt za granicą, z dala od rodziców i innych bliskich mi osób, był
dla mnie prawdziwą szkołą życia. Sama musiałam odnaleźć się w obcym kraju, w obcej
kulturze, poradzić sobie z trudami dnia codziennego. Miałam okazję obserwować pracę
włoskich fryzjerów, uczestniczyć w obsłudze klienta, poznać włoską mentalność i rytm
życia” – powiedziała Marta Bebłot, jedna z uczestniczek projektu.
W czasie wolnym od pracy, młodzież zwiedzała Włochy, smakowała włoskich specjałów
kulinarnych, korzystała z dobrodziejstw południowego klimatu - wypoczywając na
przepięknych plażach.
„Niesamowite wrażenie zrobiło na mnie San Marino. Wycieczka do tego maleńkiego
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państwa na długo pozostanie w mej pamięci. Gdyby nie uczestnictwo w projekcie, nie
wiem czy kiedykolwiek trafiłabym w to miejsce” – powiedziała uczennica Martyna
Wojnowska.
„Mnie natomiast bardzo podobała się Ravenna, ze swoim malowniczym, mozaikowym
klimatem” – dodała Wioletta Dłubak.
Młodzież wróciła do Polski z certyfikatami potwierdzającymi ukończenie szkoleń
zawodowych oraz świadectwami zdobycia podstaw języka włoskiego. Zespół Szkół Nr 1,
we współpracy z włoskimi pracodawcami, przygotował dla beneficjentek projektu
dwujęzyczne dokumenty Europass Mobilność, których zadaniem jest zwiększenie szans
na rynku pracy.
Opiekę pedagogiczną nad młodzieżą podczas pobytu we Włoszech sprawowały: mgr
Magdalena Trzepizur – nauczyciel języka angielskiego oraz mgr Magdalena
Klimaszewska – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych branży fryzjerskiej.
Obie panie zgodnie stwierdziły, iż „Uczestnictwo w zagranicznych stażach zawodowych
otworzyło naszym uczennicom przysłowiowe okno na świat. Jesteśmy dumne, że placówka
w której pracujemy realizuje tego typu przedsięwzięcia”.
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mgr Wioletta Szlązak
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i psychologii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

DODATKOWE KOMPETENCJE –DROGĄ DO SUKCESU
DLA UCZNIÓW ZS NR 1 W KŁOBUCKU
W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku zakończono trwający 1,5 roku projekt
„Energia kompetencji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX POKL, Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i
jakości szkolnictwa zawodowego. Opiekę nad projektem ze strony szkoły sprawowała
Wioletta Szlązak, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZS Nr 1 w Kłobucku.
Budżet projektu wynosił 547 459,43 zł. Za otrzymane środki zakupiono m.in.
nowoczesny sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej za około 100000 zł,
tożsamy z wyposażeniem Politechniki Częstochowskiej oraz przeprowadzono zajęcia i
specjalistyczne kursy zawodowe dla uczniów ZS Nr 1 w Kłobucku. Młodzież
uczestniczyła w
zajęciach wyrównawczych z matematyki (50 osób), zajęciach
rozwijających z języka angielskiego (30 osób), zajęciach indywidualnych i grupowych z
doradztwa zawodowego (30 osób), zajęciach z przedsiębiorczości (30 osób). Dla
młodzieży zorganizowano także kursy: Inżynieria projektowania komputerowego CAD
2D i 3D (30 osób), Multimedia w reklamie (10 osób), Komputer w zawodach
technicznych (20 osób) oraz specjalistyczne kursy zawodowe. Wśród nich znalazły się:
Operator koparko-ładowarki (10 osób), Operator wózków widłowych (10 osób), Kelner
(10 osób), Barman (10osób), Obsługa kas fiskalnych (10osób),Monter sieci
światłowodowych w informatyce (20 osób), Monter sieci światłowodowych w
budownictwie (10 osób). Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzymała oprawę
metodyczną : podręczniki, słowniki, płyty i notesy. Każdy z kursów zakończył się
egzaminem a uczestnicy otrzymali certyfikaty i suplementy potwierdzające kompetencje
zawodowe w języku polskim i angielskim, honorowane we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Ukończone formy kształcenia zawodowego dla wielu uczniów stały się sposobem
na znalezienie dodatkowej pracy w czasie wakacji oraz źródłem poprawy własnego
budżetu. Dały także inne niespodziewane profity: Obecnie studiuję na Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie- mówi absolwent ZS Nr 1, Szymon Tyka - ukończony
kurs „Inżynieria projektowania CAD 2D i 3D” uprawnia mnie do zwolnienia z zaliczenia
przedmiotu w zimowej sesji na pierwszym roku, byłem bardzo zadowolony. Inny uczeń ZS
Nr 1 Sapak Jarosław mówi: ukończyłem kurs „Monter sieci światłowodowych w
budownictwie” mój tata prowadzi firmę budowlaną, między innymi zakłada światłowody,
nie musi już korzystać z uprawnień firm zewnętrznych, bo właśnie zrobiłem potrzebne
nam uprawnienia i to ja będę zarabiał pieniądze. Uczestnicy projektu odbyli także
praktyki zawodowe, 60 osób otrzymało możliwość zastosowania i pogłębienia zdobytej
wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy w różnych
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instytucjach, zakładach produkcyjnych, usługowych i obiektach gastronomicznych
mieszczących się na terenie powiatu kłobuckiego.
Myślę, że ukończone przedsięwzięcie, bardzo przecież pracochłonne, przyniesie
wymierne korzyści nie tylko uczniom ZS Nr 1, ale również całej społeczności lokalnej
naszego powiatu i przyczyni się do atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy –
mówi opiekun projektu Wioletta Szlązak
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V. Z ŻYCIA SZKOŁY
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mgr Anna Jędryszczak,

mgr Iwona Szczepaniak
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

TURNIEJ DLA GIMNAZJALISTÓW W RAMACH PROJEKTU:
„GIMNAZJALISTO – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”
26 marca 2015 roku , Zespół Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych z Zespołu
Szkół Nr 1 w Kłobucku zorganizował Turniej dla gimnazjalistów w ramach realizowanej
przez szkołę III już edycji projektu „Gimnazjalisto – bądź przedsiębiorczy”. Tegoroczny
turniej odbył się pod hasłem „Równowaga rynkowa”. Realizowany przez nas projekt
skierowany był do uczniów gimnazjów i miał na celu:
1. promowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych postaw i zachowań
przedsiębiorczych,
2. rozbudzanie zainteresowania tematami związanymi z przedsiębiorczością,
ekonomią i logistyką,
3. rozwijanie umiejętności szukania informacji oraz prezentowania swojej wiedzy w
innowacyjny sposób,
4. zachęcanie do aktywności na rynku pracy.
Realizując projekt pragnęliśmy zwrócić uwagę, jak ważne są zagadnienia
ekonomiczne w edukacji młodych ludzi oraz jak szerokim zainteresowaniem cieszy się
tematyka zarządzania własnymi zasobami wśród uczniów.
W Turnieju, który odbył się w ZS Nr 1 udział wzięły zespoły gimnazjalistów z Pajęczna
(3 zespoły), Libidzy i Opatowa.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała komisja, w której zasiedli m.in.
pani Justyna Pacud z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku oraz nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych i logistycznych z ZS Nr 1; obecnością zaszczyciła nas
również p. Jagielska z Kulis Powiatu.
Turniej składał się z dwóch etapów. W etapie I uczniowie przedstawili wypracowane
przez siebie prezentacje multimedialne na jeden z zaproponowanych tematów z zakresu
przedsiębiorczości, ekonomii i logistyki. II etap miał charakter zadaniowo – testowy, w
którym mogli wykorzystać informacje zdobyte podczas warsztatów „Równowaga
rynkowa”, prowadzonych przez nauczycieli ZS Nr 1 w poszczególnych gimnazjach .
Wszystkie zespoły prezentowały wysoki poziom oraz wykazały się dużą
kreatywnością .
Ostatecznie, najlepszą okazała się drużyna z Pajęczna (I miejsce), tuż za nią drużyna z
Opatowa (II miejsce) i II drużyna z Pajęczna (III miejsce), dalej uklasyfikowały się
drużyny z Libidzy i Pajęczna.
Wysiłki młodzieży zostały uhonorowane dyplomami oraz wyróżnione nagrodami
rzeczowymi dla każdego uczestnika indywidualnie. Nagrody dla uczestników udało się
zakupić dzięki sponsorom: Minova Arnall Sp. z o.o. z siedzibą w Golcach, Firmie
Handlowej „POL-PAPIER” z Częstochowy młodzież otrzymała również upominki od
PUP w Kłobucku, Kulis Powiatu oraz Firmy „Drewbet”.
W organizacji turnieju pomogła również firma KRA BIN z Kłobucka a cały
projekt objęty był honorowym patronatem Starosty Powiatu Kłobuckiego, Gazety Kulisy
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Powiatu, Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku, Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości.

REGULAMIN PROJEKTU „GIMNAZJALISTO – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCZY”
ROK SZKOLNY 2014/2015
HASŁO „RÓWNOWAGA RYNKOWA”
1. Organizator
Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Zamkowa 6
tel./fax: 34 317 22 31
www.zsnr1-klobuck.edu.pl





2. Cele projektu
promowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych postaw i zachowań
przedsiębiorczych,
rozbudzanie zainteresowania tematami związanymi z przedsiębiorczością,
ekonomią i logistyką,
rozwijanie umiejętności szukania informacji oraz prezentowania swojej wiedzy
w innowacyjny sposób,
zachęcanie do aktywności na rynku pracy.
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3. Panele projektu
Warsztaty dla
gimnazjalistów

Warsztaty prowadzone są przez nauczycieli ZS Nr 1
w Kłobucku i mogą być realizowane w gimnazjum
lub w Zespole Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w
Kłobucku (po wcześniejszym uzgodnieniu grupy,
miejsca i terminu)

Konkurs
Przedsiębiorczości
przeprowadzany
2-etapowo
1.
2.
3.
4.
5.





Termin i miejsce warsztatów należy uzgodnić
telefonicznie z organizatorem tel. 34 3172231
(nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i
logistycznych)
Konkurs ma charakter dwuetapowy i odbędzie się w
okresie od 15 stycznia 2015 do 19 marca 2015
Etap I – przygotowanie techniką multimedialną
prezentacji
Power
Point
na
jeden
z
zaproponowanych tematów:
Historia pieniądza i banków
Budżet domowy – relacje dochodów i wydatków
Usługi bankowe – co oferują banki
Transport w obiektywie
Działania marketingowe – czyli jak sprzedać
produkt
Prace przygotowują trzyosobowe grupy uczniów .
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie
zgłoszenia i przesłanie do siedziby organizatora w
terminie do 31 stycznia 2015 r. Zgłoszenie należy
przesłać pocztą lub faxem.
W pracy konkursowej należy uwzględnić źródła
literaturowe z jakich się korzystało.
Biorąc udział w konkursie uczestnik jednocześnie
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późniejszymi zmianami).
Etap II – turniej przeprowadzony w ZS Nr 1 w
Kłobucku 19 marca 2015 roku o godz. 9.00.
Turniej składa się z dwóch części:
Prezentacja prac konkursowych przez zespoły
(prezentacja multimedialna). Wystąpienie powinno
trwać nie dłużej niż 15 minut (prace zgrane na płytę
CD).
Część testowo – zadaniowa powiązana tematycznie z
warsztatami prowadzonymi w ramach projektu.
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4. Zasady wyłonienia laureatów konkursu







Do oceny i klasyfikacji prac zostanie powołane przez organizatora Jury, w skład,
którego wejdą przedstawiciele Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku oraz
przedstawiciele instytucji, które objęły imprezę honorowym patronatem.
Jury dokona wyboru prac większością głosów.
Prace konkursowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
poprawność merytoryczna – 5 pkt., kreatywność – 5 pkt., styl i język – 5 pkt.,
wykorzystanie multimediów i ciekawych elementów graficznych – 5 pkt.,
sposób prezentacji publicznej– 5 pkt.
Do udziału w II części konkursu (część testowo- zadaniowa) przejdą 3 drużyny z
najlepszymi wynikami.
Jury wybierze drużyny o największej liczbie punktów uzyskanych z I i II części w
turnieju i przyzna nagrody.

5. Nagrody w konkursie
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 Laureaci konkursu – 3 zwycięskie drużyny otrzymają nagrody rzeczowe.
6. Postanowienia końcowe




Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej:
www.zsnr1-klobuck.edu.pl
Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przerwania lub
odwołania Konkursu z ważnych przyczyn, w tym przyczyn organizacyjnych,
które mogą mieć wpływ na przeprowadzenie konkursu.
Regulamin niniejszy jest jedynie dokumentem określającym zasady konkursu.
Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
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mgr Krystyna Dębska
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z ODDZIAŁEM OKRĘGOWYM
STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH
Po paru latach została wznowiona współpraca naszej szkoły z Oddziałem
Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, z siedzibą w Częstochowie. Ma ona
na celu, tak jak dotychczas , przybliżenie uczniom uczącym się w zawodzie technik
ekonomista problematyki w zakresie rachunkowości.
Współpracę taką podjęło kilka szkół o profilu ekonomicznym, m.in. Szkoły: z
Myszkowa, z Częstochowy (2) oraz nasza Szkoła. W ramach działań wznowiono
zorganizowanie konkursu z „Zasad rachunkowości”. Opracowano szczegółowy
Regulamin konkursu dla wszystkich jego uczestników przez nauczycieli przedmiotu
„Rachunkowość” oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Po opracowaniu pytań
testowych i zadań praktycznych, przesłanych do Pani Dyrektor Oddziału Stowarzyszenia,
wybrano te najbardziej odpowiednie do obecnego zakresu materiału nauczanego
przedmiotu.
Do konkursu przystąpiły drużyny z wyżej wymienionych szkół. Każda drużyna
składała się z czterech uczestników, przy czym jedna osoba stanowiła rezerwę. Konkurs
prowadzony był przez studentki Politechniki Częstochowskiej z wydziału Marketingu i
Zarządzania. Publiczność, czyli zaproszeni uczniowie szkół biorących udział w
konkursie, w czasie gdy jego uczestnicy wykonywali zadanie komputerowe, obejrzeli
film na temat „Etyki w zawodzie księgowego”. Współpraca taka okazała się bardzo
ciekawym przeżyciem dla uczestników konkursu, zarówno tych którzy walczyli o
najlepsze miejsca, jak też samych obserwatorów. Zauważyli Oni, że nauka przedmiotu
„Rachunkowość” a praca w zawodzie księgowego to dość odległy temat, ale do
zrealizowania.
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mgr Zofia Zimmerman
nauczyciel technologii fryzjerstwa
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobuckum

"UCZTA DLA ZMYSŁÓW"
POKAZ FRYZUR WAKACYJNYCH W SZKOLE NA ZAGÓRZU
Podczas tegorocznej edycji czerwcowego Happeningu „Żyjmy zdrowo i
bezpiecznie” w paralelnych, fantastycznych rolach – stylistek i modelek - wystąpiły
uczennice z klas: pierwszej i drugiej - Technikum Usług Fryzjerskich.
- Koleżanki zaprezentowały propozycje pełnych stylizacji na nadchodzący czas letniego
wypoczynku, w ujęciu: klasycznym, sportowym, romantycznym i awangardowym –
objaśnia moderator imprezy - Bartek Ociepka (kl. I TUF).
- W naszych modowych sugestiach – mówi Dorota Puchała (kl. II TUF) - pretekstem
do wyjścia z domu mogą być różne sytuacje, okazje i pory dnia. Ponieważ zwykle nic nas
jednak nie zwalnia od tego, aby wyglądać - przede wszystkim - stosownie oraz w miarę
możliwości elegancko - starałyśmy się zaproponować pewien zharmonizowany wachlarz
rozwiązań dla poszczególnych opcji.
- Wakacje to dla nas czas - argumentują zgodnie wszystkie uczestniczki pokazu głównie na rekreację, wojaże i spotkania, ale także na codzienne domowe obowiązki oraz
(dla niektórych) nawet - na pracę. Mamy zatem – również letnią porą - wiele życiowych
wyzwań, okoliczności i potrzeb, aby odpowiednio się prezentować.
- Każdy z - wspomnianych - powodów w modzie rządzi się swoimi prawami.
Przygotowane przez nas kreacje starają się te wizerunkowe niuanse oddawać – podkreśla
Wiktoria Lizurej (kl. II TUF).
Temat potraktowano zatem – jak na profesjonalistów przystało – bardzo
poważnie! Prezentacje wakacyjnych fryzur ujęto w ryzy współczesnych stylów i
zwizualizowano zgodnie z ich wymogami. Aby zapewnić sobie dobry kontakt z widzem,
przygotowano zwięzłe komentarze do wszystkich występów.
Istotnie – wybieg opanowywany przez modelki, za każdym razem cieszył się
wielkim uznaniem publiczności, która nie szczędziła aplauzu.
Pokaz rozpoczęto od stylizacji klasycznych. Modowe aranżacje w tym stylu
dotyczyły propozycji na różne okazje. Uniwersalna, ponadczasowa, minimalistyczna linia
zgeometryzowanych form, czarowała prostotą i elegancją, serwowaną od rana do
wieczora. Wszystkie sugestie, utrzymane w kanonie sygnowanym (już od początków XX
wieku) przez Coco Chanel, posiadały jednocześnie bardzo harmonijny - damski - rys
postaci.
- Trudność w wykreowaniu tego stylu polega na tym, iż mniej – paradoksalnie –
znaczy więcej… Trzeba tylko tej maksymy francuskiej kreatorki bezwzględnie
przestrzegać. Dotyczy to zarówno stroju, fryzury, jak i dodatków – tłumaczy Dorota
Puchała.
Rezygnacja z nadmiaru środków wyrazu w modzie, w konsekwencji oznacza
ograniczenie ilości zastosowanych linii, form i kolorów. Częstym zabiegiem
stylizacyjnym bywa odejście od kontrastu na rzecz harmonii. Domeną fryzur klasycznych
jest również uporządkowanie w zakresie linii i formy oraz utrzymanie koloryzacji –
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najczęściej - w barwach naturalnych. Najbardziej charakterystyczne elementy klasyki
codziennej – swobodniejszego rodzaju tego wymagającego stylu - (w sensie doboru form
stroju, fryzury i dodatków) zostały trafnie uchwycone i zwizualizowane podczas pokazu.

Fot. Zofia Zimmermann
Na pierwszym planie od lewej: Edyta Włodarczyk (II TUF), Karolina Droś (II TUF), Dorota Puchała (II TUF).

Fot. Zofia Zimmermann
Na pierwszym planie od lewej: Karolina Droś (II TUF), Edyta Włodarczyk (II TUF), Dorota Puchała (II TUF).

W kolejnej odsłonie zaprezentowano - wszechobecny, funkcjonalny i wygodny - styl
sportowy. Przygotowane propozycje obejmowały dwa warianty, o charakterze eleganckim
i całodziennym.
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- Świeżość i lekkość stylu marynarskiego, gwarantuje podstawę dobrego
samopoczucia w czasie letnich upałów. Nie do przecenienia jest też wrażenie, że z
pewnością wyglądamy elegancko – podkreśla zalety swojej sukienkowej, stylowej kreacji
Monika Orszulak (II TUF).
- Nigdy nie trzeba martwić się, że swoboda poruszania się będzie utrudniona, że
będziemy czuć się niewygodnie, jakby skrępowani czy osaczeni przez nasz strój – dodaje
Bartek Ociepka - występujący zasadniczo w roli prezentera, ale wystylizowany na
potrzeby pokazu na sportowo.
- Wkład naszego kolegi w tym względzie jest tym donioślejszy – podkreślają Monika
Szczęsna (I TUF) i Weronika Pomian (I TUF), iż specjalnie z okazji Pokazu dokonał
metamorfozy swojej fryzury – ostrzygł długie włosy – czym z kolei wzbudził
(uzasadnioną) fascynację wszystkich!
- Niezobowiązujący sposób noszenia sportowych stylizacji pozwala na przemycanie
modowych nowinek, niemożliwych do wcielenia w innych stylach (bynajmniej nie
natychmiast). Możemy np. – udowadnia dalej Wiktoria Lizurej – dość dowolnie
eksperymentować z inspiracjami zaczerpniętymi ze stylizacji etno czy z subkultur, bez
obaw o przekroczenie zasad stylu.
Styl sportowy to moda, która dominuje na co dzień na ulicy. Fryzury w tym wydaniu
są czesane palcami, dynamiczne, praktyczne i łatwe do ułożenia. Ich podstawą jest dobre
strzyżenie. Idealną alternatywę dla włosów czesanych wiatrem, w tym stylu stanowi
kucyk. Dyscyplinując - już nawet półdługie - włosy, jednocześnie zapewnia fryzurze
niezbędną swobodę kompozycyjną. Osoby preferujące styl sportowy charakteryzuje, tzw.
pozytywne nakręcenie, mnóstwo energii, stawianie na wygodę oraz - oczywiście zamiłowanie do sportu.
Przygotowane stylizacje perfekcyjnie oddawały podstawowe cechy stylu sportowego
w wersji młodzieżowej.

Fot. Zofia Zimmermann
Od lewej: Monika Orszulak (II TUF), Monika Szczęsna (I TUF), Bartek Ociepka ( I TUF) - moderator, Wiktoria
Lizurej (II TUF).

Trzeci zespół zaprezentował się w bardzo kobiecej – romantycznej odsłonie.
Zmysłowe, eteryczne, fantazyjne, zwiewne czy… dziewczęce wreszcie – to tylko
niektóre z epitetów, charakteryzujących sedno (lekkość i świeżość) stylizacji
utrzymanych w tym kanonie.
- Letni, koktajlowy wariant naszych propozycji dla tego stylu – tłumaczą Patrycja
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Antczak (II TUF) i Natalia Chrzan (II TUF) - starałyśmy się oddać poprzez miękkość
linii, delikatność pastelowej barwy oraz właściwą – koronkową, gładką bądź kwiecistą teksturę delikatnych tkanin użytych na kreacje.
W istocie wszystkie wyróżniki romantycznego stylu, którego zapowiedzi - miękko
drapowane szaty i starannie układane fryzury – pojawiły się już w starożytności, zostały
przez stylistki – modelki uchwycone i z należytym wdziękiem zaprezentowane.
Przemyślane i bardzo trafne w ich odsłonie było także zastosowanie dodatków.
- Poszukiwałyśmy akcentów – objaśnia Weronika Pomian – podkreślających
romantyczne walory współczesnych stylizacji. Chciałyśmy ukazać – mówi Patrycja
Antczak - zarówno zwiewność jak i różnorodność stylu oraz nieodległe związki z epoką
napoleońską, ale ujęte w ramy obecnych trendów. Dlatego pojawiają się baleriny –
dodaje Natalia Chrzan – (obuwie bardzo modne w czasach empire) i równie stylowa
biżuteria a obok nich wysokie obcasy.
Z równą dbałością o szczegóły przygotowano także romantyczne fryzury. Ich
charakter podkreślała miękka - falista i półokrągła - linia oraz niezastąpione, różnorodne
dodatki, pośród których zaprezentowano i dziewczęce kwiaty we włosach i damskie
kapelusze.
- Tak wystylizowane dziewczyny – puentował występ koleżanek moderator – mogą iść
na randkę!

Fot Zofia Zimmermann
Na pierwszym planie od lewej: Patrycja Antczak (II TUF), Natalia Chrzan (II TUF), Weronika Pomian (I TUF).
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Fot. Zofia Zimmermann
Na pierwszym planie od lewej: Patrycja Antczak (II TUF), Natalia Chrzan (II TUF), Weronika Pomian (I TUF).

Ostatnia propozycja - pomyślana - jako punkt kulminacyjny, tzw. „gwóźdź
programu”, rzeczywiście (przerastając najśmielsze oczekiwania) - natychmiast stała się
hitem!
Mowa tutaj o stylu awangardowym i jego świetnej odsłonie dokonanej przez Katarzynę
Jabłońską (II TUF).
- Styl awangardowy jest stylem niecodziennym i wspaniałym. Lubię go – tłumaczy
Kasia Jabłońska, autorka stylizacji – ponieważ wykracza poza schematy codziennego
życia. Styl ten ma szokować i zwracać uwagę obserwatora. Pomimo, iż może wydawać się
łatwym do stworzenia, to takim niestety nie jest.
- Co jest potrzebne, aby wykreować odpowiednią stylizację „na wybieg” w tym
wydaniu?
- Tworząc takie niepowtarzalne „dzieło” modowe trzeba mieć dużą wyobraźnię i
ciekawą inspirację. Stworzenie tego wizerunku zresztą to jedna rzecz, a wyjście i
zaprezentowanie się na scenie to już druga sprawa…
- Jak poradziłaś sobie z tym wyzwaniem? - bo pamiętam - na początku nie byłaś
zbytnio (nazwijmy to) zachwycona.
- Tak, na początku pracy nad Pokazem Fryzur Wakacyjnych - istotnie - nie byłam
zachwycona, zarówno tym stylem, jak i perspektywą, iż mój występ będzie tzw.
„gwoździem programu”. Później przekonałam się, że to jednak bardzo ciekawe
doświadczenie.
- Dlaczego takie pozytywne odkrycie nastąpiło? Co spowodowało tak radykalną
zmianę w postrzeganiu (i prezentowaniu) mody awangardowej?
- Strój, makijaż i fryzura spowodowały, że czułam się tak, jakbym była pod maską –
co dodawało mi odwagi i pewności siebie. Nie ukrywam, iż spodobało mi się to i uważam,
że każdy - chociaż raz - powinien mieć taką „odskocznię” i spróbować przedstawić się w
stylu awangardowym.
Trudno o lepszą kwintesencję – zarówno – dla samego stylu, jak i występu.
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Fot. Zofia Zimmermann
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Fot. Zofia Zimmermann
Na pierwszym planie od lewej: Katarzyna Jabłońska (II TUF), pozostali uczestnicy pokazu przedstawieni wcześniej.

Fot. Zofia Zimmermann
W środku grupy: Katarzyna Jabłońska (II TUF), pozostałe modelki przedstawione wcześniej.
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Fot. Zofia Zimmermann
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mgr Beata Pluta
nauczyciel chemii i bibliotekarz
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

NAJLEPSI W POLSCE
–
I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE „CZAS NA ZDROWIE” W KATEGORII SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Czas na zdrowie” w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Jest to olbrzymi sukces dla ZS Nr 1, gdyż w tej
grupie wiekowej udział wzięło 100 szkół z całej Polski, a we wszystkich łącznie 437
szkół. Patronat nad Konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rzecznik Praw Dziecka oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Głównym organizatorem konkursu była Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Celem Konkursu była promocja zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej i
aktywności fizycznej. Trwał on od 1 marca do 30 czerwca 2014 r. i składał się z dwóch
etapów: pierwszy – tzw. rozgrzewka, który polegał na powołaniu 10 – osobowych
zespołów – liderów projektu wraz z koordynatorem, zdobyciu przez nich wiedzy na temat
zdrowego stylu życia i żywności ekologicznej z naszego powiatu, województwa oraz
wypromowaniu go wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Drugi etap polegał na
organizacji ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia z udziałem zaproszonych gości.
Jednym z działań w czasie trwania projektu była promocja zasad zdrowego
odżywiania, produktów lokalnych i żywności ekologicznej naszego powiatu. Biorąc
udział w tym przedsięwzięciu, chcieliśmy przybliżyć społeczności szkolnej i lokalnej
potrzebę aktywności fizycznej, propagować zasady racjonalnego odżywiania i zachęcić
do ciekawych form spędzania wolnego czasu. Ambasadorami „Czasu na zdrowie” wśród
młodzieży byli: Żaneta Pawelec, Alicja Adamusi Małgorzata Duleba z klasy III LOe1,
Justyna Suchańska, Karolina Sośniak i Aleksandra Brzęczek z klasy III TF, Justyna
Napora, Aneta Mnich i Anna Kowalska z klasy IV TF, Justyna Borycka i Aleksandra
Janik z klasy IV TŻ oraz Dawid Cieśla z klasy III TP i Mateusz Wieczorek z klasy IV TI.
Podejmując różne działania chcieliśmy zwrócić uwagę na spożywanie
wartościowego drugiego śniadania. Promując tę ideę wśród uczniów naszej szkoły,
młodzież wraz nauczycielami praktycznej nauki zawodu przedmiotów gastronomicznych
i koordynatorem zorganizowała akcję „Zdrowie w plecaku – moje drugie śniadanie”, a
środę ogłoszono - „ Dniem owocu”. Chcieliśmy tym zainspirować wszystkich do
przynoszenia owocu na drugie śniadanie , mając nadzieję, że zwyczaj ten na stałe
przyjmie się w naszej szkole. Pragnęliśmy zwrócić również uwagę społeczności szkolnej
na to jak ważną rolę w życiu odgrywa aktywność fizyczna. Dlatego zachęcaliśmy
młodzież do uprawiania sportu oraz aktywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez
udział w różnego rodzaju zajęciach i warsztatach przygotowanych przez uczniów
zaangażowanych w realizację projektu pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów. W
czasie trwania Konkursu promowaliśmy i zachęcaliśmy młodzież do udziału m.in. w:
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zajęciach sportowo – rekreacyjnych SKS, warsztatach tanecznych Zumby, zajęciach
pozalekcyjnych tj. ZHP, PTTK i kołach zainteresowań oraz do korzystania z pomocy
profesjonalistów z dziedziny odżywiania i fryzjerstwa.
Podsumowaniem Konkursu był „Festyn Zdrowia” zorganizowany w czerwcu, w
którym wzięli udział nie tylko uczniowie ZS Nr 1 w Kłobucku, ale również społeczność
lokalna i uczniowie innych szkół z Kłobucka. Festyn Zdrowia składał się z trzech
modułów: pierwsza część to pokaz serii filmów o stereotypach dotyczących żywności,
drugim elementem było praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy tj. przygotowanie i
degustacja poczęstunku przygotowanego z produktów regionalnych i ekologicznych, a
trzecim organizacja wspólnych gier i zabaw ruchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3 czerwca, mimo niesprzyjającej pogody na zewnątrz, w naszej szkole panowała gorąca
atmosfera. W tym dniu odwiedziły nas dzieci z Gminnego Przedszkola nr 4 w Kłobucku,
uczniowie i nauczyciele SP Nr 1, SP Nr 2, Gimnazjum w Kłobucku oraz społeczność
lokalna.
Festyn uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatowych,
gminnych, LGD Zielony Wierzchołek Śląska, MSZiZ, lokalnych przedsiębiorców i
producentów ekologicznej żywności, Policji i Sanepidu.
Młodzież w tym dniu wzięła udział w pokazie filmowym „Śmietnik w mojej
głowie” na temat zdrowego odżywiania i stylu życia, w licznych warsztatach
tematycznych m.in.: kulinarnych, dietetycznych, kosmetyczno-fryzjerskich, pierwszej
pomocy, strzeleckich, wielu ciekawych grach i zabawach sportowych oraz mogli
degustować zdrowe potrawy.
W szkole wystawione zostały stanowiska ze zdrową żywnością – można było
zjeść potrawy przygotowane przez uczniów technikum żywienia z ekologicznej żywności
m.in.: zdrowe kanapki, koreczki z ogórków, wypić sok ze świeżo wyciskanych
pomidorów czy zielone smoothie z dodatkiem szpinaku. Można było również skosztować
miodów polskich i zapoznać się z ich zaletami dla zdrowia oraz posmakować różnych
rodzajów herbat m.in. zielonej, z hibiskusem i poznać ich walory nie tylko smakowe, ale
również zdrowotne.
W trakcie festynu na sali gimnastycznej odbywały się gry i zabawy ruchowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Mimo deszczu jedną z atrakcji był rozegrany na boisku
szkolnym mecz: uczniowie kontra nauczyciele ZS Nr 1. Dla przedszkolaków
przygotowane zostały m.in.: zajęcia z chustą i tunelem animacyjnym oraz warsztaty
kulinarne. Największą frajdą dla najmłodszych uczestników festynu były warsztaty
plastyczne i tatuaże wykonywane przez uzdolnione plastycznie uczennice naszej szkoły.
Na zwycięzców w poszczególnych konkurencjach sportowych w trzech
kategoriach (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) czekały medale
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kłobucku i nagrody zakupione dzięki
wsparciu LGD Zielony Wierzchołek Śląska.
Duże zainteresowanie wśród uczestników festynu wzbudzały zawody
warmwrestlingu, w których po raz pierwszy, podczas tego typu imprezy, brały udział
również dziewczęta. Puchary dla najlepszych ufundował Burmistrz Kłobucka.
Najaktywniejszym uczestnikiem Festynu została Sylwia Różańska uczennica klasy
trzeciej Technikum Ekonomicznego, która otrzymała puchar ufundowany przez
gazetę„Nowiny Kłobuckie”.
Festyn "Czas na Zdrowie” w naszej szkole możliwy był dzięki zaangażowaniu
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uczniów i nauczycieli oraz wsparciu Stowarzyszenia LGD Zielony Wierzchołek Śląska,
Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Kłobucku, Masarni Wilkowiecko i Mandat,
właścicielom gospodarstw ekologicznych i właścicielowi Firmy Orion – Miody Polskie.
Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy festynu wrócili do domów z uśmiechem na
twarzy i na długo zapamiętają tę imprezę. Organizatorkami Festynu były: mgr Joanna
Zmora, mgr Monika Zych i mgr Beata Pluta.
Wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się 25 października 2014 r. na
Stadionie Narodowym w Warszawie, w ramach Pikniku Rodzinnego Instytutu Matki i
Dziecka "Odważ się być zdrowym", na które nasza szkoła została zaproszona przez
organizatorów konkursu. Kampanie wspierała m.in. Małgorzata Socha. W czasie trwania
pikniku młodzież z naszej szkoły wzięła udział w licznych atrakcjach przygotowanych z
tej okazji, takich jak bicie rekordu świata w ustawieniu uczestników w kształt litery "Z",
bieg rodzinny na dystansie 3 km (uczeń ZS nr 1 Bartosz Luto znalazł się w pierwszej 10 z
około 1000 startujących zawodników), uczestnicy pikniku wzięli też udział w wielu
warsztatach i grach. Najważniejszym wydarzeniem w tym dniu było wręczenie nagród.
Za zaangażowanie i zdobycie pierwszego miejsca szkoła otrzymała m.in. projektor
multimedialny oraz upominki dla uczestników i koordynatora projektu. W Warszawie
młodzież obejrzała wystawę na Zamku Królewskim oraz wzięła udział w zajęciach w
Centrum Nauki Kopernik.
W czasie realizacji Konkursu udało nam się poruszyć wiele zagadnień
dotyczących zdrowia, nie skupiliśmy się tylko na jednym aspekcie. Praca i
zaangażowanie młodzieży oraz całej społeczności szkolnej była ogromna. Zgłaszając
naszą szkołę do Konkursu nie spodziewałyśmy się, że zajmiemy tak wysoką lokatę i
znajdziemy się w ścisłym finale.
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VI. Z PRZESZŁOŚCI NASZEGO
REGIONU
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mgr Anita Ziomko-Nowak
nauczyciel religii, edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji ogólnopolicyjnej
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ŻYCIE DUCHOWE WIERNYCH Z PARAFII ŚW. MARCINA
W KŁOBUCKUW OKRESIE NIEWOLI NARODOWEJ
W okresie niewoli narodowej parafia pw. Św. Marcina w Kłobucku zmagała się z
podobnymi problemami jak inne okoliczne parafie objęte jurysdykcją rosyjską. Jednak
wielowiekowa tradycja i obchody katolickiego roku liturgicznego w dalszym ciągu
kształtowały rozwój duchowy wiernych i ich udział w życiu sakramentalnym.
Duże znaczenie w parafii przywiązywano do odbycia sakramentu pokuty i
przyjęcia Komunii Świętej w czasie Świąt Wielkanocnych.
Szczególny wpływ na rozwój duchowości chrześcijańskiej wywierały bractwa
religijne. Były to dobrowolne stowarzyszenia katolików świeckich, powagą Kościoła
ustanowione. Ich celem było wykonywanie dzieł pobożnych lub miłości oraz
powiększanie publicznej Czci Bożej. Bractwa działające w parafii kłobuckiej sięgają
tradycją XVII w. Ich członkowie aktywnie włączali się w życie parafii, rozbudzali
pobożność i religijność. Żadna procesja nie mogła się odbyć należycie bez udziału
bractw. To ich członkowie nieśli feretrony, sztandary i chorągwie związane z patronem i
symboliką bractwa. Każde z kłobuckich bractw posiadało w kościele swój ołtarz, noszący
imię i wizerunek patrona. Przy nim zbierano się i odprawiano praktyki pobożnościowe.
W 1885 r. ks. proboszcz Adam Grzeliński odnotował istnienie w parafii św.
Marcina trzech bractw:
1. "Bractwo św. Anny", której kult propagowali bernardyni. Sprowadzeni do Kłobucka z
Warszawy w 1603 r. księża bernardyni, udzielili kościołowi kłobuckiemu specjalnych
praw nadanych bractwu przez papieża Sykstusa jeszcze w roku 1586. Bractwo posiadało
własne fundusze, dzięki zapisom pobożnych osób, lokowano je w gruntach.
2. "Bractwo św. Izydora" czyli Konfraternia Rolników ustanowione przez biskupa
Marcina Szyszkowskiego w 1625 r. Ze względu na włościański charakter parafii, cieszyło
się ono dużą popularnością. Jego członkowie gromadzili się przy ołtarzu św. Izydora, a
dniem szczególnym ich kultu był 4 kwietnia. Aktywnie uczestniczyli w procesjach
błagalnych o plony i urodzaj. Te dwa bractwa przetrwały w parafii kłobuckiej trzy wieki,
a najtrudniejszym okresem dla ich funkcjonowania był okres niewoli narodowej i
obostrzenia stosowane przez zaborców.
3. "Bractwo Miłosierdzia" sprowadzone do parafii 8 września 1786 r.
W badanej dokumentacji z 1885 r. nie wspomina się o istniejących tu w XVII w.
bractwach "Bożego Ciała" i "Różańcowym" sygnalizowanych we wcześniejszych
dokumentach.
Specjalnym kultem w dekanacie częstochowskim w XIX w. cieszył się św. Roch.
Zwracano się do niego w specjalnych wypadkach, zagrożenia mordem i epidemiami
chorób zakaźnych. Stąd też 16 sierpnia, w dniu patrona, w okolicy, istniał zwyczaj
przepędzania bydła przez specjalnie rozniecone ognisko, aby je uchronić od zarazy. Jak
głęboki był kult tegoż świętego najdobitniej świadczy prośba od włościan wsi Iwanowice
o pozwolenie wybudowania kaplicy, w której będzie się raz w roku, w dzień św. Rocha,
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odprawiać nabożeństwo. Patronem kaplicy proszą ustanowić św. Rocha, który zachował
całą wieś od "Cholery Morbus", grasującej w 1832 r. Prośba ta poparta przez proboszcza
oraz dziekana częstochowskiego, została przychylnie rozpatrzona przez ks.
Administratora Biskupstwa Kujawsko - Kaliskiego. Gromada wsi Iwanowice otrzymała
przywilej odprawiania przez kapłana z kościoła kłobuckiego, Mszy czytanej z kazaniem.
Od najdawniejszych czasów w Kościele katolickim ogłaszano Rok Święty zwany
także Miłościwym Latem albo Rokiem Jubileuszowym. Został on oparty na wzorach
pochodzących ze Starego Testamentu. W dziejach Kościoła katolickiego wyróżnia się
dwa rodzaje jubileuszy: Nadzwyczajny, ogłaszany z różnych powodów, o uproszenie
specjalnych łask lub odwrócenie niebezpieczeństw oraz Zwyczajny, przypadający co 25
lat. Jubileusz przypadający na rok 1825, w dekanacie częstochowskim został oficjalnie
ogłoszony dopiero w 1827 r. Z tegoż powodu 6 kwietnia 1827 r. w parafii kłobuckiej
rozpoczęły się Misje Jubileuszowe. Z zachowanego wykazu tematów wygłaszanych
kazań można poznać specyfikę życia parafialnego oraz najważniejsze problemy życia
społecznego. Jednym z pierwszych wymienionych zagadnień jest problem pijaństwa i
kradzieży, następnie przekleństwa, pomstowanie, zniewagi i odgrażanie. Kolejny blok
tematów to problemy życia rodzinnego: kłótnie małżeńskie, szanowanie rodziców, ojca i
matki oraz obowiązki rodziców i małżonków. Osobną grupę tematyczną stanowiły
kazania o: święceniu niektórych świąt i uroczystości, wróżbach i przepowiedniach. Na
zakończenie obchody Roku Jubileuszowego zostały upamiętnione dębowym krzyżem
ustawionym przy południowej bramie cmentarza obok kościoła parafialnego.
Praktyki pobożnościowe miały duży wpływ na rozwój duchowości. Jedną z
bardziej rozpropagowanych form był ruch pielgrzymkowy do miejsc słynących cudami.
Położenie u stóp Sanktuarium Jasnogórskiego w poważnym stopniu wpływało na
świadomość religijno - narodowościową. Jeżeli nawet ktoś sam nie uczestniczył w
uroczystościach pielgrzymkowych, stykał się z ludźmi spieszącymi na Jasną Górę.
Większość bowiem wsi należących do parafii św. Marcina usytuowanych jest przy
ważnych szlakach drożnych do: Wielunia, Działoszyna i Olesna. Z dalszych i bliższych
okolic napływały wiadomości i wzorce postaw. Doskonałym źródłem wiadomości był
dziad - żebrak. Krążąc swobodnie od wsi do wsi roznosił nowe wiadomości i formował
opinie. Był to niby sługa kościelny, człowiek który odbył niejedną pielgrzymkę, mógł
rozprawiać o rzeczach świętych, znał skuteczne modlitwy na różne dolegliwości i
okoliczności, opowiadał legendy, znał rozmaite zioła i leki. Bywał też wysłannikiem
załatwiającym rozmaite polecenia.
Jak można wywnioskować z zachowanych informacji życie religijne ludności
zamieszkującej parafię kłobucką było bogate i urozmaicone, sięgało różnych aspektów
życia codziennego.
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VII. EUROPA DA SIĘ LUBIĆ
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mgr Karina Hutna
nauczyciel języka angielskiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

POZNAJMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
AUSTRIA
Informacje ogólne
Stolica: Wiedeń
Ustrój polityczny: Republika federalna
Powierzchnia: 83 871 km²
Liczba ludności: 8,3 mln
Jednostka monetarna: euro
Centra artystyczne, gospodarcze, administracyjne w Austrii to Wiedeń, Graz,
Salzburg, Innsbruck. W stolicy, mieście Straussa, można odpocząć w parku nazwanym od
jego nazwiska, ale wcześniej obowiązkowo należy zwiedzić : Katedrę św. Stefana i
barokowe pałace – Hofburg, Schönbrunn, Belweder, pochodzący z XIX wieku Kościół
Wotywny, Ratusz, Gmach Austriackiego Parlamentu, Wiedeńską Operę oraz Muzeum
Historii Naturalnej i Historii Sztuk Pięknych. Austria to kraj, który zachwyci miłośników
architektury. Wspaniałe barokowe rezydencje pałacowe, renesansowe zamki i
średniowieczne twierdze sytuowane w romantycznym krajobrazie zielonych wzgórz,
owiane legendą ruin zamków, miast i miasteczek, których początki sięgają jeszcze
czasów celtyckich. Wszystko to tworzy prawdziwie fascynujący obraz .
Historia
Początki austriackiej historii związane są z plemionami Celtów, którzy zasiedlali
te tereny do 15 wieku przed naszą erą. Pokonani przez Rzymian ustąpili, ale Imperium
nie miało tu zbyt wielkiej władzy, więc Austria stała się częścią państwa Karola
Wielkiego, jako Monarchia Wschodnia . Habsburgowie na austriackim tronie zasiedli
dopiero w 1276 roku wybierając właśnie to miejsce na centrum swojego Imperium,
zdobywając wpływy kolejno we Francji, Niderlandach i Hiszpanii. Dopiero w połowie
XVI wieku Karol V oddzielił część austriacką. Wiek XVII to wojna z Turcją o wpływy w
Europie, zakończona słynna Bitwą pod Wiedniem i rozgromieniem armii osmańskiej
przez Jana III Sobieskiego. Następne lata to okres wzrastania potęgi państwa
austriackiego i ciągłe poszerzanie granic, miedzy innymi w wyniku rozbiorów Polski. W
1804 Austria staje się Cesarstwem Austriackim. XIX wiek to okres panowania
Franciszka Józefa, który obejmował tron aż 68 lat. Za jego panowania dochodzi do
sojuszu z Węgrami. Powstają Austro-Węgry. W 1914 roku wybucha pierwsza wojna
światowa. Austria staje po stronie Niemiec. Austro - Węgry wojnę przegrywają.
Imperium rozpada się na szereg państw narodowych, Austria przekształca się w
republikę. W 1938 roku doszło w końcu do Anschlussu. Austria stała się częścią III
Rzeszy.
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Kultura
Austria kulturalnie jest nierozerwalnie związana z muzyką klasyczną. Nikt chyba
nie podważy wielkości rodziny Straussów, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Josepha
Haydna czy Franza Schuberta. Słynny walc wiedeński pochodzi właśnie z tego kraju,
podobnie jak tradycja królewskich balów na kilka tysięcy par czy koncertów
filharmonicznych. Do dzisiaj w Austrii organizowane są coroczne festiwale i imprezy
muzyczne jak Wiener Festwochen, festiwal w Salzburgu czy największy na świecie
festiwal Schuberta w Schwarzenburgu. Wiele lokalnych tradycji i zwyczajów pochodzi
także z kultury ludowej. W ciągu roku odbywają się imprezy folklorystyczne, jasełka,
kolędowanie adwentowe, marsze czarownic i przebierańców pod koniec grudnia.
Pochody takie zwane Scheller, Wampleler lub Scheman mają przepędzić zimę i budzić
przyrodę do życia.
Salzburg
Duża część wydarzeń kulturalnych w Austrii odbywa się w Salzburgu, na przykład
Letni Festiwal dla setek wielbicieli muzyki klasycznej z całego świata. Każdy coś
znajdzie tutaj coś dla siebie spośród 4000 imprez organizowanych rocznie, odbywających
się w centrum kongresowym i targowym, jednym z najbardziej znanych na świecie.
Dunaj
Miłą przygodą podczas pobytu w Austrii jest udział w wycieczce statkiem po
Dunaju. Warto przebyć choć jeden z wielu świetnie przygotowanych szlaków pieszych
lub rowerowych. Wtedy można w pełni podziwiać niezapomniane krajobrazy i koniecznie
trzeba wstąpić do którejś z alpejskich wiosek, które witają nas gościnnie pensjonatami z
domowym wyżywieniem. Warto zobaczyć też lodowe jaskinie w Werfen i Dachstein.
Narty
Do nart w Austrii nikogo chyba nie trzeba namawiać. To sport narodowy i w
związku z tym infrastruktura jest perfekcyjnie przygotowana. Do Tyrolu – „serca Alp”
zjeżdżają się miłośnicy białego szaleństwa z całej Europy, a nawet świata. Największym
ośrodkiem narciarskim Austrii jest Innsbruck. W niektórych jego okolicach białe
szaleństwo można uprawiać przez okrągły rok. Mowa tu między innymi o Stubaital,
Glungezer, Axamer Lizum i Mutterer Alm. Także w Alpach Oetztalskich wieczne
lodowce czekają cały rok. W całych Alpach trasy są niezwykle zróżnicowane pod
względem trudności. Spotkać można zarówno profesjonalne trasy zjazdowe, na których
rozgrywa się międzynarodowe zawody ( jak na przykład Planai w styryjskim
Schladming), jak i trasy rodzinne czy ośle łączki. Jeśli ktoś chce, może znaleźć trasy z
muldami albo głębokim śniegiem. Trasy są w razie potrzeby dośnieżane.
Kuchnia
Kuchnia austriacka jest prosta i prowincjonalna. Państwo sąsiaduje z: Włochami,
Węgrami, Czechami, Niemcami, Liechtensteinem, Słowacją, Słowenią, Szwajcarią, ale
one nie wpłynęły kulinarnie na Austrię. Tam nadal królują mięsa, ziemniaki, produkty
mączne. Austriacy jedzą dość tłusto. Ale kraj Mozarta słynie też z doskonałej kawy, win i
tortu Zachera. Typowe dania mięsne to na przykład schweinebraten - pieczona wołowina
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z knedlami, tafelsplitz - gotowana wołowina z chrzanem, sosem i smażonymi
ziemniakami. Wegetarianom powinien przypaść do gustu marillenknoedl, czyli knedle z
morelami albo milchramstrudel - ciasto podawane z sosem waniliowym. Najciekawsze są
jednak wyrafinowane potrawy rdzennej kuchni austriackiej. Salzburger nockerl to jedno z
nich. Jest to suflet, przyrządzany z białek. Innym, niezwykle interesującym jest
kaiserschmarn - to delikatne racuszki, z ubitych białek. Oczywiście, nie można tu nie
wspomnieć o sznyclu wiedeńskim, panierowanym w tartej bułce kotlecie cielęcym albo
wieprzowym.
Języki
Austria jest jedynym poza Niemcami krajem, w którym urzędowym językiem jest
niemiecki. Około 98% mieszkańców kraju mówi w języku niemieckim lub jednym z jego
dialektów. Austriacka odmiana niemieckiego brzmi 'łagodniej' niż ta używana w
Niemczech i ludzie posługujący się tym językiem potrafią łatwo odróżnić jedną od
drugiej. Zamieszkujące w południowej i wschodniej części Austrii mniejszości
słowiańskie mówią po słoweńsku i chorwacku.
Religia
73,6% mieszkańców Austrii to katolicy, a 4,7% protestanci. Około 12% populacji
nie należy do żadnego z kościołów. Wśród pozostałych bardziej liczne grupy wyznaniowe
to około 300 tysięcy muzułmanów, 180 tysięcy wiernych prawosławnych i 7 tysięcy
Żydów.
Ciekawostki
1. Przyznanie Austrii suwerenności przez mocarstwa 11 maja 1955.
2. Gęstość zaludnienia wynosi 100 osób/km2.
3. Najwyższy szczyt Grossglockner, 3798 m n.p.m.
4. Najdłuższa rzeka Dunaj, 357 km.
5. Popularnymi sportami są piłka nożna, narciarstwo alpejskie, jazda na snowboardzie i
skoki narciarskie.
6. Narodową potrawą jest sznycel wiedeński.
7. Kraj ten jest około 4 razy mniejszy od Polski.
8. Średnia długość życia wynosi 79 lat.
9. Główna religią jest katolicyzm, 68%.
10. Kraj ten zamieszkuje 55 000 Polaków.
11. Około 25% populacji Austrii mieszka w stolicy, w Wiedniu.
12. W kraju tym w roku 1818 wynaleziono maszynę do szycia.
13. Arnold Schwarzenegger pochodzi z Austrii.
14. Ponad 60 procent energii elektrycznej pozyskiwane jest ze źródeł odnawialnych.
15. Flaga narodowa Austrii jest jedną z najstarszych na świecie. Pochodzi z 1191 roku.
16. Założyciel firmy porsche pochodzi z Austrii.
17. W Wiedniu znajduje się największy szmaragd na świecie mający aż 2 860 karatów.
18. Letnia rezydencja Habsburgów, Pałac Schonbrunn ma aż 1440 pokoi.
19. W Wiedniu znajduje się najstarszy na świecie ogród zoologiczny, powstały w 1752
roku.
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20. W Salzburgu znajduje się najstarsza na świecie, wciąż działająca karczma, powstał w
803 roku. Jest to zarazem najdłużej funkcjonująca firma.
21. Cmentarz Centralny w Wiedniu ma ponad 2.5 miliona grobów.
22. Austria zajmuje 36 miejsce w rankingu najpotężniejszych armii na świecie.
23. Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi osoby prowadzącej samochód wynosi 0,5
promila
24. Austriackie służy graniczne mają takie same uprawnienia jak policja.
25. W niedziele i święta sklepy są pozamykane.
26. Land austriacki - Tyrol, ma taką samą flagę jak Polska.
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VIII. SZKOŁA UCZY I BAWI SCENARIUSZE ZAJĘĆ
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mgr Agnieszka Król - Nowicka
nauczyciel biologii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII
I. Część metodyczna konspektu
Temat lekcji: Zaburzenia odżywiania.
Zakres treści: - pojęcia: anoreksja i bulimia
- przyczyny i objawy chorób
- skutki anoreksji i bulimii
- poznanie sposobu postrzegania własnej osoby przez chorych z zaburzeniami
odżywiania
- uświadomienie sobie, w jakim stopniu przejmujemy się opinią innych na swój
temat
- uświadomienie ważności akceptacji swojego wyglądu
- sposoby pomocy osobom chorym
Operacyjne cele nauczania w kategoriach:
- wiadomości
Uczeń potrafi:
A – zapamiętywanie: wymienić zagrożenia wynikające z nieprawidłowego odżywiania
się, wyliczyć przyczyny, objawy i skutki anoreksji oraz bulimii;
B – rozumienie: wyjaśnić pojęcia: anoreksja, bulimia; określić sposoby pomocy osobom
chorym, poznać sposób postrzegania własnej osoby przez chorych z zaburzeniami
odżywiania;
- umiejętności
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych: scharakteryzować zagrożenia
wynikające z nieprawidłowego odżywiania się, zanalizować podłoże anoreksji i bulimii,
mieć świadomość ważności akceptacji swojego wyglądu, rozpoznać objawy anoreksji i
bulimii, przewidzieć skutki chorób;
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych, problemowych: dowieść, jakie może
być podłoże anoreksji i bulimii, uświadomić sobie, w jakim stopniu przejmuje się opinią
innych na swój temat;
- postaw i przekonań: pracować z zaangażowaniem na lekcji, rozwijać zainteresowania
biologiczne, mieć świadomość prawidłowego odżywiania się, jako elementu
warunkującego właściwy rozwój organizmu człowieka;
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Typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału
Forma nauczania: lekcja w klasie
Forma organizacyjna: nauczanie zbiorowe, zespołowe
Strategia: operacyjna, emocjonalna
Metody: obserwacyjne, słowne – praca z materiałem źródłowym
Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna, komputer, wideoprojektor, ekran,
ankiety dla uczniów, zarysy sylwetki człowieka, filmy video, materiały do uzupełnienia
przez uczniów;
Literatura dla nauczyciela:
Pyłka – Gutowska E., Jastrzębska E. – „Biologia” cz.1 „Podstawy życia.
Tajemnice ludzkiego ciała.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum; MAC Edukacja Kielce (zakres podstawowy); Szurowska B.
„Anoreksja i bulimia – śmiertelne sposoby na życie”.
Józefik B. „Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej”, Zimmer M., Sacker M.
„Wolę umrzeć niż przytyć – czyli jak zrozumieć i pokonać anoreksję i bulimię”.
Literatura dla ucznia:
Pyłka – Gutowska E., Jastrzębska E. – „Biologia” cz.1 „Podstawy życia.
Tajemnice ludzkiego ciała.” Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum; MAC Edukacja Kielce (zakres podstawowy); Zimmer M.,
Sacker M. „Wolę umrzeć niż przytyć – czyli jak zrozumieć i pokonać anoreksję i
bulimię”.
II Część merytoryczna konspektu
I Faza przygotowawcza
1. Sprawy organizacyjne
- sprawdzenie listy obecności
2. Nawiązanie
- określenie zagadnień będących przedmiotem lekcji
II Faza realizacyjna
- podział klasy na 4 grupy (podczas wchodzenia do sali nauczyciel nadaje kolejnym
osobom numery od jeden do cztery, podział na grupy następuje w oparciu o przydzielone
numery; jedynki siadają razem, potem dwójki, itd.);
- podanie tematu lekcji;
- projekcja filmu dotyczącego anoreksji i bulimii, jako wstępu do lekcji
https://www.youtube.com/watch?v=FPfk3hkt38k;
- dyskusja z uczniami na temat wizerunku idealnej kobiety i idealnego mężczyzny
kreowanego przez media; rozmowa na temat idealnego wyglądu młodego chłopaka i
dziewczyny;
- rozdanie każdej z grup arkusza papieru, na którym narysowano zarys postaci ludzkiej,
z prośbą o zaznaczenie 3 części ciała, których wstydzą się osoby mające problem
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związany z zaburzeniami odżywiania i postrzeganiem własnej osoby;
- prezentacja wyników pracy każdej grupy; nauczyciel, tłumaczy uczniom, że są osoby,
które w ogóle nie akceptują swojego ciała, wstydzą się go; takie osoby, które w sposób
zaburzony spostrzegają własne ciało, mogą cierpieć na chorobę zwaną anoreksją
(odtworzenie
krótkiego
filmu
pt.:
„Jak
widzą
świat
anorektyczki?”)
https://www.youtube.com/watch?v=QN4wF_kHtLI;
- Jak chcielibyście wyglądać? Wypełnienie anonimowej ankiety;
- zebranie ankiet przez nauczyciela (podczas prac w grupach nad kolejnym zagadnieniem
nauczyciel, podsumuje wyniki ankiet, a następnie przedstawi je uczniom);
- nawiązanie do przyczyn powstawania chorób; poznanie pojęć anoreksja i bulimia;
- omówienie najczęściej występujących objawów, poznanie informacji, kto najczęściej
choruje;
- obejrzenie cd. filmu z początkowej fazy lekcji;
- rozdanie grupom kartek papieru z prośbą o wypisanie 2 przyczyn anoreksji i 2 przyczyn
bulimii;
- prezentacja wyników pracy każdej grupy;
- przedstawienie informacji wynikających z wypełnionych ankiet;
- omówienie głównych objawów anoreksji i bulimii;
- dyskusja z uczniami na temat możliwości pomocy osobom chorym.
III Faza podsumowująca
Nauczyciel podsumowuje lekcję cytatem:
"Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna, nie znajdziemy go nigdzie,
jeśli nie nosimy go w sobie..." (Ralph Waldo Emerson)
MATERIAŁY DO LEKCJI:
Ankiety.
Zarysy sylwetki człowieka.
Materiały do uzupełnienia przez uczniów.

ANKIETA
I. Uważam, że jestem ......... (za gruby, za chudy, w sam raz).
II. Czy słyszałem kiedyś krytyczne uwagi ze strony rodziny, znajomych lub kolegów na
temat własnego wyglądu?
III. Jeśli tak, to czy przejmowałem się nimi, złościłem czy było mi to zupełnie obojętne?
IV. Gdybym mógł, to zmieniłbym w swoim wyglądzie .............
V. Czy miałbym odwagę wstać i powiedzieć przed klasą: jestem całkowicie zadowolony
ze swojego wyglądu, niczego nie chciałbym zmienić?
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PRZYCZYNY ANOREKSJI

PRZYCZYNY BULIMII
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mgr Dorota Cybulska
nauczyciel języka polskiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

SCENARIUSZ ZAJĘĆ JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III LO
Teatr – fascynujący świat sceny
Cele: uczeń potrafi wskazać cechy teatru od antycznego do współczesnego, dokonać
analizy dzieła teatralnego, sprawnie i dojrzale wypowiedzieć się na określony temat,
sformułować wnioski, zaprezentować wizerunki twórców teatru współczesnego,
zaprezentować i ocenić elementy i kategorie przedstawienia teatralnego.
Metody: praca w grupach, burza mózgów, prezentacja, dyskusja
Środki dydaktyczne: prezentacje multimedialne, podręcznik „Spotkania z kulturą” wyd.
Nowa Era (s. 117-129)
Informacje wstępne: Temat może być zrealizowany na 2 godz. lekcyjnych. Przed
zajęciami (2 tygodnie wcześniej) uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa
miała przygotować informacje o teatrze w innej epoce. Uczniowie zostali także
poproszeni o obejrzenie spektaklu w Teatrze Telewizji pt. „Moralność pani Dulskiej” w
reżyserii Marcina Wrony (Można wybrać inne przedstawienie!).
Przebieg zajęć:
1. Informacja nauczyciela o temacie zajęć- teatrze.
2. Krótkie wypowiedzi uczniów na temat skojarzeń związanych ze współczesnym
spektaklem teatralnym.
3. Zapisanie tematu zajęć.
Temat: Teatr – fascynujący świat sceny
4. Uczniowie w formie prezentacji lub plansz przedstawiają najważniejsze cechy teatru i
form teatralnych od czasów antycznych do współczesności. Klasa prezentuje efekty pracy
w grupach o ewolucji teatru na przestrzeni wieków.
Zadania poszczególnych grup: teatr grecki, rzymski, średniowieczny, w renesansie,
klasycyzmie, modernizmie, realizmie, Wielka Reforma Teatru, awangarda teatralna,
socrealizm.
5. Prezentacja multimedialna (przygotowana przez nauczyciela) o różnych odmianach
teatru współczesnego. Omówione zostają takie formy teatralne jak: teatr absurdu,
alternatywny, nowych brutalistów, polityczny, plastyczny, lalek, muzyczny, tanecznoruchowy, tańca, telewizji, radiowy. Podane są najważniejsze cechy i wymienieni wybitni
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przedstawiciele tych form teatralnych.
6. Na podstawie różnych źródeł uczniowie wymieniają i krótko prezentują sylwetki
znanych twórców teatru współczesnego np. Tadeusza Kantora, Krzysztofa
Warlikowskiego, Krystiana Lupy.
7. Uczniowie wspólnie wymieniają cechy teatru współczesnego.
8. Korzystając z podręcznika uczniowie charakteryzują kategorie składające się na język
teatru np. choreografię, muzykę, scenografię, oświetlenie itd. Kategorie te są także
zaprezentowane w formie prezentacji.
9. Uczniowie wcześniej obejrzeli w teatrze telewizji sztukę pt. „Moralność pani
Dulskiej” w reżyserii Marcina Wrony. Na podstawie tego spektaklu nauczyciel wspólnie z
uczniami zwraca uwagę na wykorzystanie techniki i nowoczesnych urządzeń w
przedstawieniu współczesnym. Uczniowie oceniają poszczególne elementy języka teatru
np. grę aktorów, scenografię.
(załącznik 1 )
10. Praca domowa
Napisz recenzję wybranego współczesnego przedstawienia teatralnego.
Załącznik 1
Multimedia w sztuce na podstawie „Moralności pani Dulskiej” w reżyserii
Marcina Wrony
Reżyseria: Marcin Wrona
Scenariusz TV: Marcin Wrona
Zdjęcia: Jan Holoubek
Scenografia: Anna Wunderlich
Kostiumy: Aleksandra Staszko, Małgorzata Karpiuk
Montaż: Beata Barciś
Opracowanie muzyczne: Joanna Fidos
Dźwięk: Wacław Pilkowski, Marcin Kijo
Obsada: Magdalena Cielecka (Pani Dulska), Robert Więckiewicz (Pan Dulski), Jakub
Gierszał (Zbyszko), Jaśmina Polak (Hesia), Zofia Wichłacz (Mela), Dominika Kluźniak
(Juliasiewiczowa), Agata Buzek (Lokatorka), Klara Bielawka (Hanka), Maria Maj
(Tadrachowa)
Znaną sztuką Gabrieli Zapolskiej jest „Moralność pani Dulskiej”. Przez lata było to
obowiązkowe dzieło z kanonu lektur szkolnych. Dulszczyzna jako określenie kołtuństwa,
mieszczańskiej hipokryzji i ciasnoty poglądów, połączonej z wysokim mniemaniem o
własnych walorach moralnych nadal jest aktualne.
Marcin Wrona sięgnął po dzieło z 1906r. i dla Teatru Telewizji dokonał jego nowej
inscenizacji. Z jednej strony scenarzysta i reżyser (Marcin Wrona) nie zmienił języka
postaci i przebiegu fabuły, ale z drugiej strony „uwspółcześnił” sztukę. Każdy kolejny
akt, scena to przeskok o kilka lat w inne czasy. Choć ciągle opowiadana jest ta sama
historia to reżyser sugeruje widzowi jej współczesną wymowę. Wprowadzając nowinki
techniczne i medialne powoli przenosimy się z 1906r. do czasów współczesnych.
Nowoczesna Dulska to bizneswoman, która kieruje swoją rodziną i kamienicą.
Magdalena Cielecka (odtwórczyni głównej roli), jak sama stwierdziła, przygotowując się
do roli inspirowała się Internetem, światem celebrytów, wybiegami mody i salonami
piękności. Dulska jest elegancką, wytworną kobietą.
Wykorzystując nowoczesne techniki reżyser na oczach widza dokonuje
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przemieszczania w czasie. Salon Dulskich jest elegancki. Ustawienie dekoracji i
inscenizacji przypomina „domek dla lalek”. Akcja rozgrywa się w trzech pokojach, a nie
w jednym. Przedstawienie zostało nagrane jak film. Jan Holoubek, autor zdjęć, stosował
trawersy - przejazdy przez wnętrza dekoracji. Twórcy sztuki dla teatru telewizji nie
ukrywają, że jest to dekoracja.
Zdjęcia nagrywane były od 16 do 22 XII 2012r. w hali produkcyjnej TVP w
Warszawie. Przedstawienie nagrane jest jak film, choć w dekoracji wybudowanej w
studiu. To także połączenie różnych mediów. Wśród elementów dekoracji dostrzec
można lodówkę z lat 50-tych lub wcześniejszych. Jest także radio z lat 30- tych, potem
50-tych. Ze starego radia dobiegają piosenki kabaretowe z tamtych lat. Zmienia się także
odbiornik telewizyjny, najpierw ma antenę, potem pojawia się pilot. Telewizor pełni
ważną rolę w życiu każdej współczesnej rodziny. To przy nim zasiadają wszyscy
członkowie rodziny, jedzą posiłki, rozmawiają. To najważniejszy mebel w domu. Także
w mieszkaniu Dulskiej telewizor jest ważny. Hesia (Jaśmina Polak) i ojciec (Robert
Więckiewicz) oglądają program telewizyjny. Ojciec zajęty czytaniem Trybuny Ludu lub
oglądaniem telewizji nie zwraca uwagi na to, co się dzieje w domu. Telewizor zostaje
wyłączony, a po jego włączeniu widz obserwuje kolejne przesunięcie w czasie. Mamy
wrażenie, ze oglądamy film o dalszych losach bohaterów, niczym kolejny odcinek serialu.
Oczywiście radio i telewizor łączą się z elektrycznością, która jest niezbędna. Dzięki niej
możemy także obserwować widoczne za oknem kolorowe światła na choince. Kolejne
sceny są rozgrywane w czasach współczesnych, świadczy o tym telefon komórkowy
Zbyszka, zmieniające się stroje i fryzury bohaterów. Zbyszko (Jakub Gierszał ) z
telefonu komórkowego słucha muzyki i telefonem z aparatem fotograficznym wykonuje
zdjęcie sobie i Tadrachowej. To także niezbędny gadżet multimedialny, łączący w sobie
wiele innych urządzeń np. telefon, aparat fotograficzny, radio, Internet. W świat Internetu,
stron www, reklam internetowych wprowadza także widza ciotka Hanki. Tadrachowa
(Maria Maj) swoje usługi jednoosobowej firmy sprzątającej reklamuje na torbie z
napisem: pierzemydoczysta.pl. Ta forma oferowania usług jest dziś bardzo popularna i
powszechnie dostępna. Sport i aktywność fizyczna są istotne dla zdrowia i samopoczucia
ludzi. Felicjan Dulski, zgodnie zaleceniem lekarza, ćwiczy w dresie na współczesnym
rowerku do biegania (oczywiście mierzącym przebiegnięte kilometry). Z drugiej strony
mamy także słodycze - czekoladki Merci z napisem „Dziękuję Ci” wręcza Dulska
Juliasiewiczowej (Dominika Kuźniak) w podziękowaniu za pomoc w rozwiązaniu
rodzinnego problemu i uniknięciu skandalu.
Film w teatrze, połączenie różnych mediów zauważalne jest szczególnie w
rozmowie Hesi z kamerzystą. Dziewczyna w pewnym momencie pyta operatora:
„Kamera poszła?” I słyszy odpowiedź: „Poszła”. W efekcie nastolatka zaczyna śpiewać
kabaretową piosenkę i „popisywać się” przed kamerą. Natomiast Mela (Zofia Wichłacz)
bezpośrednio zwraca się do kamery i widza, wyrażając swój żal nad losem Hanki i
sytuacją zaistniałą w domu. Reżyser bawi się konwencją teatralną. Ujęcie finałowe
pokazuje techniczne kulisy realizacji, studio, kamery, sufit, oświetlenie. Wykorzystanie
multimediów pomogło zaakcentować ponadczasowości tej tragifarsy kołtuńskiej.
Połączenie języka Zapolskiej i nowoczesnych technik przybliżyło sztukę współczesnemu
młodemu odbiorcy. Oczywiście ważna jest także gra aktorów. Od razu widać kto ma
doświadczenie i talent. Choć odtwórcy młodego pokolenia Dulskich starali się
zaprezentować gamę swych umiejętności to zostali „przyćmieni” przez Magdalenę
Cielecką i Dominikę Kuźniak, nawet milczący Robert Więckiewicz zagrał wspaniale.
Warto obejrzeć dramat Zapolskiej choćby ze względu na nowy pomysł inscenizacyjny.
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mgr inż. Lidia Ochocka
nauczyciel biologii, przedmiotów gastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Klasa: III Kucharz
Prowadząca zajęcia: Lidia Ochocka
Temat: Zasady sporządzania napojów alkoholowych mieszanych
Zakres materiału nauczania:
- wpływ alkoholu na organizm - przypomnienie;
- podział napojów alkoholowych - przypomnienie;
- wykorzystanie surowców do napojów alkoholowych mieszanych;
- zasady i technika sporządzania napojów mieszanych;
- podręczny sprzęt barowy.
Cel ogólny: Wskazanie zasad sporządzania napojów alkoholowych mieszanych.
Operacyjne cele nauczania w kategoriach:
a) kształcenia:
W zakresie wiadomości:
Uczeń potrafi:
- zdefiniować pojęcie: napoje alkoholowe mieszane;
- przedstawić podział napojów alkoholowych mieszanych;
- wskazać reguły przygotowywania drinków;
- wymienić składniki drinków;
- wymienić etapy przygotowania drinków;
- wymienić podręczny sprzęt barowy;
- przedstawić odmierzanie składników;
- wymienić kolejność wprowadzania składników do kubka mikserowego;
- wskazać i scharakteryzować metody miksowania.
W zakresie umiejętności
Uczeń potrafi:
- przyporządkować definicję do pojęcia;
- wskazać wpływ alkoholu na organizm;
- uporządkować kolejność sporządzania napoju mieszanego;
- przedstawić wykonanie wskazanych drinków;
- rozpoznać sprzęt barmański.
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b) wychowania
Uczeń:
- ma świadomość wpływu napojów alkoholowych na organizm człowieka
- ma świadomość wpływu sztuki barmańskiej na jakość wykonanych drinków
Metody i formy pracy:
Typ lekcji: lekcja poświęcona opracowaniu nowego materiału
Forma nauczania: lekcja w klasie
Forma organizacyjna: nauczanie zbiorowe, zespołowe, indywidualne
Strategia: operacyjna, emocjonalna
Metody: obserwacyjne, słowne, praca z podręcznikiem, praca z materiałem źródłowym,
dyskusja, pogadanka, praca w grupach, praca indywidualna
Środki dydaktyczne: podręcznik, karty pracy, materiały źródłowe
Przebieg zajęć:
I. Faza przygotowawcza
1) sprawy organizacyjne
a) sprawdzenie listy obecności
2) nawiązanie do tematu
a) określenie znaczenia sztuki barmańskiej
b) przypomnienie wybranych treści dotyczących napojów alkoholowych mieszanych
II. Faza realizacyjna
1) zapisanie tematu zajęć
2) przedstawienie zagadnień związanych z tematem:
- reguły sporządzania drinków,
- składniki napojów mieszanych,
- etapy przygotowywania drinków,
- odmierzanie składników,
- kolejność wprowadzania składników,
- metody miksowania,
- rozlewanie i szprycowanie drinków.
3) rozwiązywanie zadań w zespołach (dwójkach) zgodnie z poleceniami wykorzystując
załączone teksty źródłowe, podręcznik, własną wiedzę
III. Faza podsumowująca:
1) Notatka z lekcji:
I. Reguły przygotowania drinków:
- Właściwy dobór rodzaju alkoholu.
- Dobór odpowiedniej ilości alkoholu.
- Użycie precyzyjnych narzędzi.
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- Przestrzeganie kolejności dodawania poszczególnych składników.
- Zastosowanie odpowiednich technik miksowania.
- Dobór rodzajów szkła i dekoracji.
II. Składniki napojów mieszanych:
- podstawowe,
- modyfikatory
- składniki dodatkowe,
- składniki przyprawowe.
III. Etapy przygotowywania drinków:
- wybór receptury,
- odmierzenie składników,
- umieszczenie składników kolejno w shakerze,
- miksowanie,
- rozlewanie,
- garnirowanie,
- szprycowanie,
- podawanie.
IV. Kolejność wprowadzania składników do kubka miksowanego:
- kostki lodu,
- składniki gęste (np. cukier, syropy, jaja, śmietanka ),
- soki,
- likiery,
- wina,
- wódki wytrawne,
- zaprawy alkoholowe gorzko-korzenne.
V. Metody miksowania/praca domowa.
2) Podsumowanie pracy uczniów – komentarz słowny ( ewentualne oceny lub „+” za
aktywność na lekcji ) oraz sprawdzenie kart pracy.
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IX. SPORT I REKREACJA
W NASZEJ SZKOLE
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mgr Grzegorz Garbaciak
nauczyciel wychowania fizycznego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

XIV UROCZYSTE PODSUMOWANIE POWIATOWEGO
WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK SZKOLNY 2013 / 2014
25 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Przystajni odbyła się uroczysta gala
podsumowująca sportowy rok szkolny 2013/2014 powiatu kłobuckiego. Nasze
uczennice: lekkoatletki, koszykarki, piłkarki, siatkarki i tenisistki stołowe zwyciężyły we
współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych. Chłopcy w klasyfikacji
generalnej wywalczyli II miejsce.
Obecni byli nauczyciele wychowania fizycznego oraz dyrektorzy najlepszych w
kategorii dziewcząt i chłopców: 6 szkół podstawowych ( I miejsce dziewczęta ze szkoły
podstawowej w Starokrzepicach i chłopcy ze szkoły podstawowej w Popowie ), 6
gimnazjów ( I miejsce dziewczęta z Opatowa i chłopcy z Przystajni ) oraz 4 szkół
ponadgimnazjalnych ( I miejsce dziewczęta z ZS Nr 1 w Kłobucku i chłopcy z ZS w
Krzepicach ), których dyplomami, pucharami i sprzętem sportowym dekorowali: wójt
Przystajni Andrzej Kucharczyk, dyrektor gimnazjum Tadeusz Kmieć oraz prowadzący
uroczystość przedstawiciele Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego Dariusz
Wojnowski, Stanisław Wrzesiński i Grzegorz Garbaciak.
W imieniu naszej szkoły nagrody odebrały nauczycielki wychowania fizycznego:
Alicja Borowczyk – Szymanek i Dorota Szymczyńska. O kształtowaniu postaw
prozdrowotnych, krzewieniu zasady fair play, roli aktywności fizycznej w życiu młodego
człowieka wspominali w przemówieniach zaproszeni goście, dziękując nauczycielom
wychowania fizycznego za solidną pracę i poświęcenie na zajęciach SKS oraz w sekcjach
i klubach sportowych. Sprawozdanie z rocznej działalności SZS i problematykę sportu
szkolnego; zasady współzawodnictwa, organizację imprez, dostępność infrastruktury i
bazy sportowej, sposoby zwiększania udziału dzieci i młodzieży w różnych formach
aktywności fizycznej omówił przewodniczący SZS Dariusz Wojnowski. Obecni byli
także przedstawiciele lokalnych mediów: "Gazety Kłobuckiej", "Dziennika Zachodniego"
i "Nowin Kłobuckich", którzy na bieżąco publikują fotorelacje z zawodów sportowych.
Na wspólne sukcesy młodzieży w naszej szkole pracowali wszyscy nauczyciele w-f:
Alicja Borowczyk-Szymanek, Dorota Szymczyńska, Piotr Borowski, Grzegorz
Garbaciak, Wojciech Grzybowski, Michał Kalke, Witold Morawski, Mariusz Nicia i
Michał Szczypior.
Podczas gali odbyła się prezentacja multimedialna o sporcie szkolnym, zawodach
powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, po czym goście zwiedzili nowy kompleks
sportowy, który jest chlubą gminy Przystajń.
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mgr Michał Kalke
nauczyciel wychowania fizycznego, trener KKP „DELFIN”
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

KORZYŚCI Z PŁYWANIA. CZY WARTO TRENOWAĆ PŁYWANIE?
Bezsilność i rozpacz najbliższych, takie sytuacje to najlepszy dowód na to, że
umiejętność pływania naprawdę ratuje życie. Nieumiejętne ratowanie kogoś, może
również spowodować to, iż sami stajemy się ofiarą wypadku. Dlatego tak ważne są lekcje
nauki pływania. Ćwiczenia na basenie w ramach wf- u nie są zwykłymi zajęciami, ale też
świetną zabawą. Niestety nie wszystkie dzieci mają lekcje wychowania fizycznego na
basenach. W naszej szkole ZS Nr 1 w Kłobucku najpierw tylko dla klas o profilu
ogólnopolicyjnym, a obecnie dla większości pierwszych klas, nauczyciele wychowania
fizycznego prowadzą bezpłatnie dla uczniów w ramach wf-u zajęcia nauki pływania na
basenie w Kłobucku. Zdarzają się uczniowie znakomicie pływający, ale również są i tacy,
którzy nigdy wcześniej nie byli nawet na pływalni. Takie są realia, to nie jest żadna
fikcja. Dlatego dobrze, aby o lekcje nauki pływania zadbali sami rodzice, zapisując swe
dzieci na grupowe nauki pływania. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Im młodsze
dziecko trafi na kurs, tym łatwiej nauczyć je pływać. Każdy instruktor, czy trener
pływania zgodzi się z opinią, że podstawy pływackie najlepiej wpajać w złotym wieku
dla dziecka 5-7 lat. Młodzież ucząca się w ZS Nr 1, jednak nawet w wieku 16-17 lat,
doskonale nauczyła się pływać na naszych zajęciach w ramach wf-u. Dla chcącego nic
trudnego w żadnym wieku. Kontakt z wodą znakomicie wpływa na każdego, nawet na
osoby w bardzo podeszłym wieku. Fizjoterapeuci potwierdzają, iż pływanie to SPORT
IDEALNY. Poprawia się oddychanie, krążenie, serce lepiej pracuje, wszystkie mięśnie są
pobudzone, dlatego z nauką pływania nie ma co zwlekać. Przyjemne z pożytecznym!
Umiejętność pływania, to nie tylko doskonała zabawa, czy sposób na utrzymanie
kondycji, to także gwarancja na to, iż w niebezpieczeństwie będziemy potrafili uratować
życie sobie i innym.
Dzieci trafiają na kursy nauki pływania w wieku 5-7 lat. Czasami za namową
rodziców, którym jedynym celem jest to, aby dziecko nauczyło się pływać. Niektóre
dzieci po kursie pokochają tę dyscyplinę sportową na tyle, że trafiają do klubów
sportowych. W naszym powiecie od 2009 roku dzieci trenują w kłobuckim klubie
pływackim „DELFIN”, który wspiera również nasza szkoła ZS Nr 1 w Kłobucku.
Powodów rozpoczęcia treningów pływackich jest wiele, tak samo jak i pozytywów
płynących z trenowania pływania. Dzieciaki mniej czasu spędzają wówczas przed TV czy
komputerem, w klubie nawiązują przyjaźnie z rówieśnikami, aktywnie spędzają swój
wolny czas podczas zajęć w wodzie, na lądzie, na obozach sportowych. W grupie zawsze
jest lepiej. Człowiek z natury jest troszeczkę leniwy. Ćwiczenia w grupie są dodatkową
motywacją. Instruktorzy podkreślają, iż jeżeli w młodszym wieku zaszczepimy w nich
sport, to zaowocuje to w ich życiu dorosłym. Nie każdy może zostać Mistrzem
Olimpijskim, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Najważniejsze, aby nauczyć dzieci
aktywnie spędzać czas wolny. W klubach pływackich dzieci nie tylko uczą się poprawnej
techniki, stylów pływackich, skoków sportowych, czy nawrotów, ale dowiadują się
również o zdrowym odżywianiu, o nawadnianiu organizmu. Wiadomo, iż dla 7-letniego
dziecka to trudny temat, ale już starsi w wieku gimnazjalnym doskonale wiedzą, co
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powinni jeść, aby być zdrowym, aby ich organizm otrzymał w posiłku wszystko to, co
potrzebuje, żeby się prawidłowo rozwijał.
Przygoda z pływaniem zaczyna się przeważnie od zabawy i od oswajania z wodą.
Marzeniem każdego pływaka jest udział w Igrzyskach Olimpijskich. Sport jest jednak
oderwaniem od życia codziennego. Czy warto? Przecież to wszystko kosztuje. Nauka
pływania dla Gminy, czy Starostwa to spory wydatek, dla rodziców również. Pieniądze
wydane na sport, w szczególności na dzieci i młodzieży, to jednak dobrze wydane
pieniądze. Inwestycje takie skutkują pozytywnie w przyszłości. Inwestujmy zatem w
zdrowie!
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X. TALENTY MŁODYCH –
TWÓRCZOŚĆ NASZYCH
UCZNIÓW
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Dominika Łacna
absolwentka liceum ogólnokształcąceo,
opiekun: dr Artur Dąbrowski
nauczyciel religii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ULOTNE SZCZĘŚCIE

Była chłodna zimowa noc, pierwszy raz tego roku spadł śnieg. Oficjalnie
rozpoczęła się zima i już od pierwszej chwili swego istnienia dała ludziom w kość
owiewając ich ciała mrozem. Chłód wdarł się przez nieszczelne okno do jednego z
niewykończonych domu wybudowanych na nowym osiedlu. Rodziny powoli
rozpoczynały tam swoje życie. Wszyscy spokojnie urządzali swoje domy, wykańczali je.
To nowe osiedle zaczynało z wolna żyć, każdy dom wnosił coś nowego do tego
społeczeństwa, każda rodzina dodawała coś od siebie. Zaczynali się poznawać, każdy
poza jednym. Pozostawał jeden dom, znajdujący się na końcu głównej alei. Wydawał się
być pusty, niby nie zamieszkały, a przynajmniej tak wydawało się ludziom.
Ten dom nie różnił się niczym od pozostałych, wszystkie w gruncie rzeczy były
takie same. Zamieszkiwał go samotny mężczyzna, co mogło wydawać się dziwne, że
jeden człowiek postanowił ułożyć sobie życie samemu w dużym, piętrowym domu, gdzie
każde pomieszczenie raziło swoją otwartą przestrzenią. Mieszkał sam, żył sam i miał już
pozostać sam. A jego samotność rozpoczęła się w dniu jego ślubu z wymarzoną kobietą…
To było lato, piękne tego roku. Ciepłe, choć wcale nie za gorące, ludzie żyli i
trwali w pełni szczęścia, cieszyli się każdym promieniem słońca, które oświetlało w
tamtym dniu kryształowe wazony stojące na pięknie ubranych stołach. Nieopodal stała
fontanna, z której wytryskiwały małe strumienie wody. Wszędzie były kwiaty, w
powietrzu unosił się ich słodki zapach, otulał każdego swymi delikatnymi ramionami.
Goście zajmowali miejsca w ławkach, czekali na ceremonię. On, ubrany w czarny surdut
stał przy ołtarzu wraz ze swoim najlepszym przyjacielem. Rozmawiali półgłosem i kątem
oka wypatrywali jej, tej, która miała zaszczycić wszystkich swoją obecnością i olśnić
piękną suknią ślubną. Pastor stanął na niewielkim podwyższeniu, wszelkie rozmowy
ucichły. Na krótką chwilę zapanowała głucha cisza. On miał wrażenie, że każdy słyszy
jak głośno bije jego serce, jak bardzo się denerwuje a jednocześnie cieszy. I wtedy
rozległa się cicha muzyka. Weszła. Była to piękna kobieta o drobnej posturze, długich
blond włosach, które pod wpływem słonecznych promieni mieniły się w srebrze,
pięknych błękitnych oczach, które patrzyły się na niego z miłością, małym zadartym
nosku i niesamowitych ustach, które tego dnia miały barwę szkarłatu. Szła wolnym
krokiem w swojej białej sukni, która opinała jej idealny biust. Materiał przylgnął do jej
ciała ukazując wcięcie w talii, po czym spływał kaskadą w dół, aż do samej ziemi. Sama
suknia była na tyle długa, by mogła ciągnąć się niewielki kawałek po ziemi, gdy ona
stawiała swoje małe kroczki w białych butach. W dłoniach trzymała mały bukiet róż o
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wszelakich kolorach. Naprawdę była piękna i on bardzo dobrze o tym wiedział. Kochał
ją, wielbił ponad własne życie, chciał właśnie z nią je spędzić. Ona patrzyła się na niego,
uśmiechała się, starała nie denerwować, choć wiedziała, że to wielki dzień. Za chwilę
miała zgodzić się spędzić resztę swojego żywota obok mężczyzny stojącego przy ołtarzu.
Już tam była. Stała obok niego. Wspierała się o jego ramię. Pastor odczytywał wszystkie
modlitwy i formułki, które były nakazane. Odmówili przysięgę małżeńską, na ich palcach
pojawiły się złote obrączki, które zalśniły w promieniach tego letniego słońca. Pocałował
ją, stali się rodziną, mężem i żoną. To miał być piękny dzień obfitujący w niezapomniane
wrażenia. Obfitował, ale inaczej niż ktokolwiek mógł się spodziewać.
„To nie tak miało być” myślał, gdy siedział sam w dużym domu przy kominku,
grzejąc swoje zmarznięte ciało. Chłód napływał z dworu i z nieznośną nachalnością
odmrażał mężczyźnie kończyny. Siedział pod kocem w fotelu i patrzył się tępo na ogniste
jęzory, które muskały ścianki kominka. Dawały mu jedyne ciepło, jakiego mógł zaznać
według własnego zdania. Obok fotela stała kolejna butelka whiskey, wciąż była do
połowy napełniona, a może do połowy pusta? Pił razem ze swoja samotnością, pił by
odgonić smutek, pił by nie pamiętać. Mimo wszystko, gdy pił pamiętał to wszystko
jeszcze bardziej wyraźniej niż na trzeźwo. Tak, zmienił się, jego życie się zmieniło,
wszystko się zmieniło.
Po ceremonii młoda para wraz z gośćmi udała się na przyjęcie, które
zorganizowane było pod ogromnym namiotem. Było tak pięknie na dworze, myśleli, że to
grzech nie skorzystać z tej pogody, zamknąć się na sali. Oni świętowali w otoczeniu
pięknych bukietów kwiatów, uginających się od jedzenia stołów i co najważniejsze, w
promieniach tego letniego słońca. Czasem wiatr wpadał do namiotu rozwiewając
monstrualne fryzury olśniewających kobiet, otulając ciepłymi ramionami zabiegane
dzieci i całując ciepłymi wargami usta mężczyzn. Wszystko wydawało się być idealne.
Tak jak powinno właśnie być. Byli w centrum uwagi. On wniebowzięty, ona pełna
szczęścia. Przyjmowali gratulacje, życzenia, prezenty. Odpowiadali z grzecznością,
słodkimi uśmiechami. Aż w końcu rozpoczęło się przyjęcie. Wesele. Oficjalnie. Wszyscy
się bawili, każda osoba. Dzieci były w niebie, kobiety wirowały w objęciach mężczyzn.
Przed oczami migały piękne stroje, w duszy zagościł szampański nastrój. W końcu
nastała noc. Miała być ciepła, spokojna, idealna dla tej okazji, idealna dla nich. Miała
być…
Mężczyzna upił łyk whiskey, która po raz kolejny rozpaliła ogień w jego gardle.
Ogrzewała jego wnętrze w tym samym momencie, gdy ogień ogrzewał jego skórę.
Patrzył się jak płomienne jęzory liżą ścianki kominka, a pojedyncze iskry wyskakują z
paleniska. Wspominał tamten dzień, tamtą nieszczęsną noc, gdy rozpętało się jego
osobiste piekło. Stracił ją, stracił na zawsze…
Niespodziewanie rozpętała się burza. Nie była to jednak taka zwyczajna letnia
burza. Ciemne niebo rozdarły pioruny złowrogo oświetlając namiot, gdzie odbywało się
przyjęcie z okazji ślubu. Zerwał się wiatr, choć można to nazwać wichurą, która mogła
zrywać dachy z domów. Ludzie zaczęli panikować, nie mieli gdzie się podziać. Goście
zaczęli uciekać do swoich aut, odjeżdżali jak najdalej by schronić się przed następnymi
uderzeniami błyskawic. Tylko oni zostali. On i ona, nowożeńcy próbujący pozbierać
siebie do kupy. Wszyscy uciekli, oni też chcieli. W jednej krótkiej chwili wiatr zerwał
namiot. Ciężka płachta i cały szkielet runął na stoły z jedzeniem. On wybiegł. Myślał, że
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nadal trzyma jej dłoń, myślał, że pobiegła za nim. Stanął kawałek dalej. Kolejna
błyskawica przecięła ciemne niebo i oświetliła miejsce, gdzie jeszcze niedawno stał
namiot. Teraz tam leżał, na trawie, zwalony na wszystkie znajdujące się pod nim rzeczy.
Niestety, nie tylko na rzeczy… Jego dłoń, która jeszcze przed chwilą trzymała ciepłą dłoń
Lucy, okazała się być pusta. Lucy zniknęła...
Tamtego dnia płakał po raz pierwszy od śmierci jego ojca. Gdy uświadomił sobie,
że ona tam została. Płakał i bił się w pierś, że pozwolił sobie puścić jej drobną dłoń, że
nie pociągnął jej za sobą. Nie wiedział nawet, kiedy to się stało, w którym momencie ją
tam zostawił, czy byli już prawie u celu? Przez wszystkie dni, które minęły od jego ślubu
zastanawiał się, jakim cudem puścił jej dłoń, czy rzeczywiście ją puścił. Pamiętał
delikatny uścisk jej drobnej dłoni, chłód złotej obrączki, która znajdowała się na palcu.
Stał kawałek od zdemolowanego przez wiatr miejsca i tępo, wgapiał się w to
pobojowisko. Czuł jak gorące łzy spływają po jego policzkach. Czuł się bezsilny,
bezradny, obezwładniony przez szok. Wszystko działo się tak szybko. Wciąż miał
nadzieję, że to tylko koszmar, że to wcale nie zdarzyło się naprawdę, że ona jednak
zdążyła wybiec razem z nim, a teraz jest gdzieś nieopodal niego. W głupiej nadziei zaczął
się rozglądać po bokach. W tamtej chwili był sam, kompletnie sam. Nie miał siły
utrzymać się nawet w pionie, jego nogi ugięły się pod ciężarem ciała i upadł na kolana.
Skulił się, jego serce zaczęło szybciej bić, oddech stał się ciężki i nierównomierny. Miał
coraz bardziej obfite napady płaczu. Jego ciało drżało pod wpływem nerwów i nagłego
spadku temperatury. W jednej mało znaczącej chwili ta piękna letnia noc zmieniła się w
piekło. „Lucy!” Z jego gardła dobył się krzyk rozpaczy. Wykrzykiwał imię swojej
miłości, swojej żony, swojej ukochanej. Krzyczał do niej pomimo tego, że jego mózg
powoli uświadamiał sobie, że jej już nie ma. Ukrył twarz w drżących dłoniach. Poczuł na
sobie chłodne krople deszczu. Razem z nim zaczęło płakać i niebo. Chmury jakby
rozerwały się nad nim, podarły na strzępy i wypuściły z siebie gorzkie łzy. Rozpętała się
ulewa. Deszcz padał w akompaniamencie ryku wiatru i huku piorunów. Ktoś po niego
wrócił. Nie chciał patrzeć, kto. Nie chciał odchodzić. On chciał do swojej ukochanej.
„LUCY!!” Z jego gardła wydobył się ostatni wrzask, który przezwyciężył moc burzy. Jej
imię rozeszło się echem po opustoszałym placu. To był jego przyjaciel, jego drużba.
Pomógł mu wstać i wolno zaprowadził do swojego auta. Posadzono go na fotelu
pasażera, był cały przemoczony i ubrudzony ziemią. Drżące ręce nie potrafiły znaleźć dla
siebie miejsca, wciąż czegoś dotykał, poruszał nimi jakby szukał dłoni swojej żony.
Wziął kolejnych kilka łyków alkoholu, zamknął oczy i uronił kilka łez. Odstawił
butelkę po swojej prawej stronie i sięgnął do kieszeni. Wyjął z niej zmiętą paczkę
papierosów. Zostały mu zaledwie dwa. Czuł, że będzie potrzebował więcej, ale bał się
wyjść poza dom. Na dworze wszędzie było pełno śniegu, drogi były oblodzone, a do
najbliższego sklepu miał około trzech kilometrów, które musiałby pokonać pieszo.
Przeklął w duszy obrzydliwą zimę, przeklął pogodę i wyjął jednego papierosa. Wsadził
go do ust i odpalił zapalniczką, w której powoli zaczynało brakować gazu. Zaciągnął się
dymem wprost do płuc i dopiero, gdy poczuł lekkie ukłucie bólu wypuścił z ust mglisty
obłoczek zmieszany z powietrzem, który już po ułamku sekundy uszedł w eter. Trzymając
dym w płucach czuł jak się truje, czuł jak truje swoje narządy, jak to wszystko powoli
zaczyna w nim gnić. Czasem myślał, że jak tak dalej pójdzie stanie się pusty w środku,
martwy, jednak wciąż z bijącym sercem. Po raz kolejny ucałował gwint butelki swojej
whiskey, która dotrzymywała mu towarzystwa każdej samotnej nocy. Czasem nawet z nią
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rozmawiał. Czy tracił zmysły? Nie. Wciąż żył, wciąż kontaktował, a jego mózg pracował
za dnia na najwyższych obrotach, w końcu miał na głowie całą korporację, do której
uzyskał dostęp w spadku po swym ojcu. Był prezesem, jednak nie wszystkie udziały
należały do niego. Firmę dzielił z rodziną, z którą utrzymywał klarowny kontakt, jednak
poza nimi nikt się z nim nie widywał, a może on sam nie chciał nikogo widzieć.
Przesiadywał noce w nieurządzonym domu, zawsze przy kominku, w tym jednym fotelu,
zawsze z butelką whiskey i paczka papierosów. Wspominał. Za dużo wspominał…
Siedział w aucie, a deszcz bębnił o dach i przednią szybę. Patrzył się prosto przed
siebie i jedyne, co widział to rozmazaną ciemność. Obok niego siedział jego drużba. Obaj
milczeli, nie potrzebne były słowa. On, kompletnie roztrzęsiony, nie wiedział, co miałby
nawet powiedzieć. Wszystkie słowa, prócz jednego, ugrzęzły mu w gardle i nie potrafił
nic powiedzieć. Jedyne, czego chciał, to krzyczeć. Chciał wykrzykiwać jej imię, jakby to
miało zwrócić jej życie. Niestety bardzo dobrze wiedział, że życie i śmierć rządzą się
własnymi prawami, niepodważalnymi i nieodwracalnymi. Nigdy nie zostało zastosowane
złagodzenie wyroku, zawsze kończył się on utratą dotychczasowego życia. „Dlaczego
ona, Tom? Dlaczego?” Odezwał się, a jego głos zadrżał i przeciął ciszę niczym brzytwa.
Wgapiał się tępo w nicość przed nim. Nie dostrzegał nawet swojego rozmazanego odbicia
w przedniej szybie. „To był wypadek Ben.” Taka była odpowiedź. Wypadek.
Niesamowicie okropny wypadek, który spowodowała pogoda, natura, durny namiot
i cholerny wiatr! Wypadek… On nie chciał przyjąć tego do wiadomości, nie chciał
wiedzieć, że jego przyjaciel ma rację. On chciał jedynie swoją Lucy z powrotem. Kiedy
tak siedzieli w aucie gdzieś przed nimi zamigały niebiesko-czerwone światła. Kogut
policyjny. Nawet nie zauważyli, kiedy deszcz przestał padać, a wiatr zniknął jakby ręką
odjął. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja. „Chodź Ben, musimy im to wszystko
wyjaśnić, a później pojedziemy do mnie. Musisz odpocząć.” Odezwał się do niego Tom.
Musiał wyciągać otępiałego, jeszcze niedawno pana młodego, wdowca z auta. Stanęli
przed policjantem, jednak jemu umykały wszystkie wypowiedziane słowa. Nie odzywał
się, nie miał ochoty, nie potrafił. Cały czas był podtrzymywany przez swojego drużbę.
Gdzie była jego Lucy? Gdzie? No gdzie!? Po raz kolejny uświadamiając sobie jej stratę,
zaczął płakać. Nagle, w jednej niesamowicie krótkiej chwili wyrwał się z objęć
przyjaciela i zaczął biec. Biegł przed siebie ile tylko miał sił i tchu, nie oglądał się za
siebie, nie patrzył na drogę, nie zważał na jakiekolwiek auta, uciekał. Po prostu uciekał,
jak najdalej od miejsca, gdzie jego życie legło w gruzach, gdzie jego miłość zabiła burza,
spaliła na popiół. Słyszał pościg za nim. Nie jechali wozami, biegli. Słyszał jak do niego
krzyczą, ale nie obchodziło go to. Nie miał, po co się zatrzymywać, nie miał, po co
oddawać się w ich specjalistyczne ręce. Nie chciał odpoczywać, chciał uciec jak najdalej
od tego, co stało się tej nocy. Biegł, aż w końcu dobiegł do urwiska. Zatrzymał się wręcz
na samej krawędzi i spojrzał w dół. Nie ujrzał niczego prócz głębokiej ciemności…
Przez nieszczelne okno wpadł chłodny powiew z dworu, który otulił jego ciało
zimnymi ramionami. Czasem, gdy tak się zdarzało miał dziwne wrażenie, że to nie wiatr
go tuli a Lucy, jego martwa, lecz wciąż ukochana Lucy. Zamykał wtedy oczy i
rozkoszował się tą błogą chwilą fałszywej nadziei, że to rzeczywiście ona, piękna, żywa,
cudowna Lucy, która próbuje objąć jego szerokie barki swoimi drobnymi ramionami.
Może to był sen. Może zasypiał po raz kolejny kompletnie pijany, może śnił, że to
wszystko wcale tak się nie potoczyło. Niestety za każdym razem coś wyrywało go z tego
letargu, coś, najmniejszy szmer, czy stukot za oknem. Wtedy wracał do rzeczywistości z
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ogromnym bólem serca i znów rozpamiętywał tamtą noc. Pomimo tego, że minęło już 5
miesięcy, on zamykając oczy widział to tak wyraźnie jakby znów miał to przeżyć…
Stał nad krawędzią, w dole nie widział niczego. Gdyby teraz spadł, gdyby
skoczył, gdyby zrobił jeden samobójczy krok spadłby w nicość, choć dobrze wiedział, co
czeka go na dole. Prócz ostrych skał w dole leżały kupy suchych gałęzi. Niektóre były
ostre, co do tego nie miał wątpliwości. Umarłby zanim jedna z tych naturalnych włóczni
zdążyłaby przebić jego zasnute żalem serce. Czuł desperację, śmierdział nią. W jego
głowie wirowały wszystkie myśli, a na sam przód wysuwały się te, które namawiały go
do popełnienia samobójstwa. Jakiś głosik krzyczał w jego głowie, że właśnie stracił żonę.
Byli małżeństwem bite 7 godzin, może nawet z minutami, lecz niestety nie dłużej. „Moja
słodka Lucy, moja kochana.” Wyszeptał wznosząc załzawione oczy ku niebu. Było
czarne, spokojne i jakby martwe. Ciemne chmury przysłoniły gwiazdy, widać było
jedynie księżyc, nadal piękny w swej pełni. Czuł jak porusza ręką. Przeżegnał się. Chciał
umrzeć w pojednaniu z Bogiem, chciał dołączyć do jego niewinnej żony. W myślach
zmówił ostatnia modlitwę. Gdy w jego głowie zadudniło ostatnie słowo „Amen.”
Zamknął oczy i poruszył się. Już miał zrobić ten ostatni krok. Nieważne, że mógł umierać
długo, mógł obijać się o skały, ale mógł też zwyczajnie skręcić kark, szybko i sprawnie.
Chciał tego, chciał umrzeć. Jego dusza płakała krwawymi łzami za miłością życia.
Wystawił jedną nogę poza krawędź urwiska. Chciał przenieść ciężar ciała na nogę, która
zawisła w powietrzu, jednak w tym momencie, kiedy już przechylał się w dół, złapały go
czyjeś ręce i mocno pociągnęły do tyłu. Znalazł się w objęciach Toma. Płakał. Cały czas
płakał i nie był w tym sam. Słyszał, że jego przyjaciel na niego krzyczy, czuł jego łzy,
które kapały na czarny surdut, ale nie zwracał na to większej uwagi. Wciąż słyszał swoje
oszalałe serce, czuł jak krew płynie w jego żyłach. Zaczął wariować, zaczął się wściekać
na to, co słyszy. Zaczął się wściekać przez myśl, że on nadal żyje…
Po raz kolejny ucałował gwint butelki. Nie zostało nic, nawet odrobina na dnie.
Skończyły się także papierosy, a ogień w kominku powoli wygasał. Pokój, w którym
znajdował się mężczyzna miał być dużym salonem. Temperatura zaczęła powoli spadać, a
on sam zaczął się trząść. Otulił się kocem, podkulił nogi na fotelu i rozejrzał się po
pokoju, póki jeszcze cokolwiek mógł dojrzeć. Kupili ten dom razem z Lucy. Planowali
zapełnić go powoli meblami, a na końcu zaplanowali dziecko. Miało wnieść energię i
szczęście w ich życie, ich wspólne życie. Mieli być przecież szczęśliwym małżeństwem,
wszyscy im tego życzyli, co więcej wszyscy byli tego pewni. Przecież byli taką dobrą
para, idealnie dopasowanymi do siebie ludźmi. Nikt nie spodziewał się, że tak brutalnie
zostaną zakończone wszystkie plany, o których tyle myśleli.
Za oknem zawył wiatr, jakby chciał wedrzeć się do domu. „Proszę bardzo. Może
w końcu tutaj zamarznę”. Zawarczał w przestrzeń. Był pijany i wściekły, jego serce
przepełniał żal i smutek, w dodatku wypełniała go niesamowita tęsknota, która nie miała
nic wspólnego z tym, gdy nie widzi się ukochanej osoby kilka dni, kiedy trzeba czekać na
spotkanie. To nie to samo. Ta tęsknota zakorzeniła się w jego duszy i już tam pozostanie,
razem z tą świadomością, że śmierć niesprawiedliwie osądziła życie Lucy. Zabrała ją ze
sobą do świata umarłych.
Dziś jego słodka Lucy spoczywa na miejscowym cmentarzu. Przychodzi do niej
codziennie, zaraz po tym jak wychodzi z firmy. Idzie na jej grób z bukietem kolorowych
róż i siedzi tam czasem po kilka godzin. Mówi do niej, opowiada jej każdy dzień, nigdy
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nie zapomina o szczegółach, nawet tych najmniej istotnych. Kiedy mówi do nagrobka,
czuje, że ona jest bliżej niego, że siedzi obok i słucha go uważnie z najpiękniejszym
uśmiechem świata. Ma wrażenie, że patrzy się na niego tymi swoimi pięknymi oczyma, a
jej wzrok jest przepełniony miłością.
Zamknął oczy, wtulił zimny nos w koc i zaczął ciężko oddychać. Powoli usypiał
zmożony za dużym stężeniem alkoholu w jego krwi, znów. Przed oczami migały mu
ostatnie wspomnienia, ostatnie sceny tamtego dnia, wieczoru, tamtej nocy…
Krzyczał, wykrzykiwał jej imię na zmianę klnąc na wszystko, za to, co się
wydarzyło. To już nie była bezsilność. Czuł, że umarł razem ze swoją świeżo poślubioną
małżonką. Umarła jego chęć do jakichkolwiek dalszych poczynań. Nie chciał mieć nic
wspólnego z jego dawnym życiem, nie chciał firmy ojca, nie chciał tego, co było już
zaplanowane i dopięte na ostatni guzik. Czuł się pusty i martwy w środku. To, co kochał
odeszło na zawsze. Zostało mu odebrane w najbardziej brutalny sposób. Nie miał sił, a
mimo wszystko przeklinał na samego siebie i bił się w pierś, że nigdy sobie tego nie
wybaczy. Nigdy nie pogodzi się z odejściem Lucy…
Zmęczenie wzięło nad nim górę. Już po chwili spał skulony w fotelu, który kupiła
Lucy. Znalazła go na wyprzedaży pewnego dnia. Spodobał jej się i po prostu musiała go
przynieść ze sobą do domu. To była jedna z niewielu pamiątek po pięknej blondynce,
która odeszła w dzień swojego ślubu. Jego ostatnią myślą była ta, w której wykrzykiwał
jedno zdanie. „Na zawsze pozostaniesz moją żoną!”. Ona na zawsze nią pozostała…
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ISTOTA TRANSPORTU

Termin transport jest pochodzenia łacińskiego. Łacińskie słowo: transportare tłumaczy się
na język polski jako: przenieść, przewieźć1. Terminu tego używało się w celu opisania
przemieszczania ludzi, ładunków rozumianych jako przedmiot transportu w przestrzeni,
przy wykorzystaniu stosownych środków transportu.
Transport rozpatrywać można w znaczeniu etymologicznym, czynnościowym oraz
podmiotowym2. W opinii I. Tarskiego, transport przedstawia się, jako pewien tok
technologiczny każdego przenoszenia na odległość, czyli przemieszczania osób, obiektów
lub energii3. Z kolei J. Hołowiński wnioskuje, że transport w rozumieniu ogólnym to
przede wszystkim świadome przemieszczenie materii oraz energii. Według J.
Hołowińskiego, przez termin: przemieszczać, należy rozumieć powodowanie tego, by
przedmiot lub osoba jako cząstka materii lub znalazł się na innym miejscu niż przebywał
uprzednio4.
Zauważa się, że przedstawione powyżej obydwie definicje posiadają punkty styczne i
rozłączne. W kwestii różnicy, należy podkreślić, że w swej treści definicje mówią o
dwóch odmiennych problemach. Pierwsza różnica wynika stąd, że J. Hołowiński
podkreślił, iż transport przedstawia się jako umyślne przemieszczenie. W ten sposób
pojęcie to zostało zawężone do przemieszczenia wykonywanego jedynie przez człowieka
zgodnie z jego odczuciami i wolą 5. Oznacza to, że wszelkie przemieszczenia mające
miejsce w przyrodzie, nie są transportem6. Druga różnica wynika z lematu I. Tarskiego,
który przyjmuje, że transport oznacza przede wszystkim proces technologiczny7. Z
takiego stanowiska wynika, że zjawisko to wywoływane zostało poprzez stałą przyczynę
sprawczą. Ponadto jest ono powtarzalne, i tym samym kwalifikuje się do kategorii
zjawisk określanych mianem procesu8.
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H. Menge, H. Kopii, Słownik łacińsko - polski, PWN, Warszawa 1973, s. 509.
S. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE , Poznań 2001, s. 38.
3
J. Wronka, Transport kombinowany w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka
Badawczego Ekonomiki Transportu PP, Warszawa - Szczecin 2002, s. 53.
5
Tamże.
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J. Wronka, Transport kombinowany…., s. 54.
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2

92

Wskazane powyżej różnice nie zacierają jednak występujących w obu pojęciach cech
wspólnych9. Za wspólne należy przyjąć twierdzenie, że transport to nade wszystko,
przemieszczenie osób, rzeczy oraz energii. Jednakże i w tym zakresie J. Hołowiński oraz
I. Tarski wyrażają zgoła odrębne przekonania10.
Pojęcie transportu, można rozpatrywać w ujęciu szerokim i wąskim 11. W kwestii
pierwszej, przez transport rozumie się przemieszczanie osób, rzeczy, energii oraz
wiadomości. W kwestii drugiej, wyłącza się z zakresu przemieszczanie wiadomości,
uznając jednocześnie, że przesyłanie informacji zalicza się do działu komunikacji. W
aspekcie podmiotowym transport oznacza również aktywność techniczną, organizacyjną i
ekonomiczną, która zostaje wyróżniona z innych czynności technologicznych,
przemysłowych czy rolnych12. Wyodrębnienie tych procedur transportowych i
świadczenie ich w formie usług ma miejsce tylko wtedy, gdy do ich urzeczywistnienia
zostanie powołany samodzielny podmiot gospodarczy, wyposażony w stosowne środki
transportowe13.
Przez transport w ujęciu czynnościowym należy rozumieć, przemieszczanie lub
komunikację. Przewóz to nic innego jak przewiezienie kogoś lub czegoś z jednego
miejsca na drugie. Przemieszczenie to oznacza zmianę miejsca usytuowania w
przestrzeni. Komunikacja natomiast przedstawia się jako łączność pomiędzy oddalonymi
od siebie miejscami za pomocą środków transportu, czy też telefonu. Aspekt ten wiąże się
bardziej z przekazywaniem wiadomości, czy porozumiewaniem się 14. Potrzeba
logicznegozastosowania transportu istnieje od dawna. W związku z tym potrzeby
transportowe, przedstawiają się jako grupa potrzeb wtórnych człowieka. Są one
uwarunkowane faktem niejednolitego rozlokowania przestrzennego zasobów, aglomeracji
ludzkich oraz miejscpracy15. Chociaż transport asystował ludzkości od początków
rozwoju cywilizacji, to jednak, jest on obok łączności i gospodarki, terminem dobrze
znanym naszej cywilizacji.Łączność wraz z gospodarką przyczyniają się do zwiększenia
użyteczności dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni 16. W tej kwestii można
mówić, że transport jest precyzyjnie powiązany z pozostałymi komórkami gospodarki.
Jego rozwój determinuje ich rozwój i odwrotnie. W związku z tym, zły rozwój
gospodarki ewentualnie komunikacji, wiąże się z adekwatnym pogorszeniem sytuacji
zarówno w transporcie, jak i w gospodarce17. Warto nadmienić również, że transport, w
połączeniu z logistyką oraz spedycją, wchodzi w skład gałęzi określanej terminem: TSL
(transport - spedycja – logistyka) 18.
Zarówno w czasach zamierzchłych, jak i współcześnie transport przedstawia się jako
zajęcie, które jest na trwałe powiązane ze sposobem bytowania człowieka. Transport jest
zajęciem, które w sposób oczywisty powtarza się w czasie i przestrzeni. Jednak, wraz z
rozwojem cywilizacji i techniki, wykorzystuje nowe i najnowsze technologie.
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Jak była mowa o tym wyżej, transport dotyczy przemieszczania się samych ludzi, jak i
przenoszenia, czyli transportowania przez nich rzeczy. Owo przemieszczenie (transport),
stanowi działalność podejmowaną w celu spełnienia konkretnych potrzeb. Z biegiem
czasu, czynności związane z transportem zaczęły się wydzielać wykorzystując do swych
celów wynalazki techniki. W ten sposób wyodrębniły się liczne wyspecjalizowane
podmioty gospodarcze, które świadczą odpłatnie swe usługi19.
Transport jako jeden z referatów gospodarki narodowej może być bodźcem
przyczyniającym się do jej rozwoju. Rozwój ten dotyczy również każdej komórki
produkcji materialnej oraz usług. Do ważnych zadań transportu, rozumianego jako
bodziec tworzący dochód narodowy, zalicza się między innymi: urzeczywistnienie obrotu
towarowego, modelowanie ładu przestrzennego w gospodarce, wpływanie na dynamizm
koniunktury produkcyjnej różnorodnych podmiotów rynkowych 20.
Transport w gospodarce narodowej rozpatruje się jako dawcę i biorcę 21. Jako dawca,
transport umożliwia wymianę zarówno dóbr, jak i usług. W tym kontekście mamy do
czynienia z przewozem surowców, materiałów i półfabrykatów, które służą do użycia w
różnych gałęziach przemysłu i budownictwie. W tych okolicznościach, transport
przedstawia się jako kontynuacja produkcji na płaszczyźnie obrotu (ostatnia faza cyklu
produkcyjnego)22. Poza obsługą działów produkcji materialnej transport obsługuje
również działy bezprodukcyjne, do których zalicza się: służbę zdrowia, oświatę, wymiar
sprawiedliwości oraz administrację państwową23. Transport służy również zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb komunikacyjnych obywateli, aktywizuje również życie
społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Nade wszystko sprzyja rozwojowi turystyki.
Transport, jako biorca, jest obsługiwany przez pozostałe działy. Realizacja
inwestycji transportowych bez takich działów, jak: przemysł, leśnictwo, budownictwo,
jest wprost niemożliwa. Jednakże transport nie może istnieć bez paliwa, energii
elektrycznej. Zatem mamy tu pewien sposób uzależnienia od przemysłu chemicznego,
wydobywczego oraz produkcji energii elektrycznej 24.
Transport spełnia trzy zasadnicze funkcje w gospodarowaniu. Zalicza się do nich:
- funkcję konsumpcyjną, która polega na zaspokajaniu potrzeb spedycyjnych za
przyczyną świadczonych usług przewozowych,
- funkcję produkcyjną, która oznacza zaspokajanie potrzeb produkcyjnych przez
świadczenie usług transportowych (tworzenie odpowiednich warunków pracy, które
umożliwią jej stymulację oraz wpływ na działanie rynku i wymianę towarów),
- funkcję integracyjną, która pozwoli zjednoczyć zarówno państwo, jak i społeczeństwo
za pomocą transportu25.

19

W. Rydzkowski, K. Wojewódzka - Król, Transport…., s. 3.
J. Żak, Transport, [w:] D. Kisperska - Moroń, S. Krzyżaniak, Logistyka, Biblioteka Logistyczna, Poznań 2009,s. 144.
21
P. Małek, Ekonomika transportu, PWE, Warszawa 1969, s. 282.
22
W. Grudzewski, i. Hajduk, Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej,
Wydawnictwo Orgmasz, Warszawa 2002, s. 132.
23
W. Grzywacz, J. Bruniewicz, Ekonomika transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1995, s. 65.
24
T. Szczepaniak, Transport i spedycja międzynarodowa, PWE, Warszawa 1985, s. 20
25
W. Rydzykowski, K. Wojewódzka - Król, Logistyka, PWN, Warszawa 2000, s. 12.
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Przedstawione powyżej funkcje, uzmysławiają nam, że gospodarka nie mogłaby
swobodnie egzystować bez pomocy transportu. Transport natomiast, nie mógłby istnieć
bez odpowiednio rozwiniętej gospodarki26. Funkcjonowanie transportu jako istotnego
ogniwa usług logistycznych jest precyzyjnie zależne od faktycznej infrastruktury.
Infrastruktura transportu warunkuje zdolność przewozu (tworzenia łańcuchów dostaw)
oraz wydatki transportu27. W ten sposób wpływa znacząco na zarówno na koszty, jak i na
jakość usług logistycznych. Wartość transportu w logistyce obrazuje jednocześnie
konstrukcja opłat logistycznych. Na koszty transportu przypada przeważnie około 45%
całości wydatków logistycznych 28.
Warto nadmienić również, że w obsłudze transportowej towarów uczestniczą
wszystkie gałęzie transportu. Do natury świadczonych usług i organizacji rynków
transportowych należy zróżnicowane. Dotyczy ono występujących kompozycji
ekonomicznych, firm transportowych (spedytorów), środków transportu i postaci
eksploatacji flot, cen za usługi spedycyjne, unormowań jurystycznych odnośnie
podejmowania działalności i świadczenia usług 29. W kwestii świadczenia usług, w
umowie przewozu, należy wyszczególnić zakres obowiązków i odpowiedzialność
przewoźnika oraz posiadać aktualne podstawowe uprawnienia i dokumenty transportowe.
Znajomość niniejszych kwestii jest wyjątkowo ważna przy okazji przewozów
międzynarodowych, które z natury rzeczy są o wiele bardziej złożone i skomplikowane.
Podstawowe interpelacje uwarunkowane zawarciem umowy przewozu regulują w tym
przypadku konwencje międzynarodowe. W niniejszej materii zauważa się brak jednej,
sprawnej etykiety międzynarodowej, która uregulowałaby te kwestie w sposób jednolity.
W każdej gałęzi transportu uprawomocnione zostały odmienne międzynarodowe
porozumienia spedycyjne, które zawierają rozmaite rozwiązania prawne. Jednak w
każdym przypadku precyzują one: prawa i obowiązki załadowcy oraz transportowca,
odpowiedzialność i określone wartościowo ranty odpowiedzialności przewoźnika,
certyfikat dotyczący umowy transportu30.
Z uwagi na to, że w warunkach polskiej gospodarki, jak i polskiego systemu
spedycyjnego najważniejsze znaczenie w transportach towarów odgrywa transport
drogowy, kolejowy, morski oraz lotniczy. W dalszej części pracy przybliżona zostanie
charakterystyka tych właśnie dziedzin transportu. Uwzględniając zwyżkujące znaczenie,
zwłaszcza w kwestii przewozów międzynarodowych, wyjaśniać będziemy również jego
istotę i kwestie z nim związane.
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T. Szczepaniak, Transport i spedycja międzynarodowa, PWE, Warszawa 1985, s. 23.
W. Rydzykowski, K. Wojewódzka - Król, Logistyka, PWN, Warszawa 2000, s. 14.
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Z. Rudasz, Transport w działalności logistycznej, Wydawnictwo WUG, Gdańsk 2009, s. 9.
29
W. Rydzykowski, K. Wojewódzka - Król, Logistyka…., s. 14.
30
Z. Rudasz, Transport w działalności…., s. 10.
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CZY MOŻNA ZGODZIĆ SIĘ Z OPINIĄ, ŻE MEDIA KREUJĄ
WIZERUNEK POLICJI ?

Media to środki masowego przekazu (mass media, publikatory) 1- środki
społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, Internet, a
w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. Środki masowego przekazu to
element kultury masowej. Media ze względu na duży stopień oddziaływania na opinię
publiczną, często nazywane są ,,czwartą władzą” 2. Pojęcie czwarta władza ma sens
potoczny, nie ma podstaw formalnych, które określiłyby miejsce środków masowego
przekazu pośród organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Jednak
współczesne media można traktować jako jedną z nieformalnych instytucji kontroli
społecznej. Funkcja kontrolna pozwala na ujawnienie nieprawidłowości, ale efektem
kontroli może być też podniesienie prestiżu osoby lub instytucji. Obok tej funkcji
kontrolnej media spełniają też rolę opiniotwórczą kształtując świadomość społeczną.
Gwarancją prawidłowego wypełnienia tych funkcji jest demokratyczny ustrój państwa,
który sprzyja procesowi swobodnego kształtowania poglądów obywateli i prezentowania
własnych sądów i opinii.
Na co dzień spotykamy się z różnymi informacjami na temat pracy Policji. Jedne
są pozytywne, są nimi te, które ukazują rzetelną i prawidłową postawę funkcjonariuszy,
niestety pojawiają się też te negatywne, gdzie Policja ukazywana w sposób krytyczny. W
Internecie pojawia się dużo nagrań, których uczestnikiem jest Policja, nakręconych przez
przypadkowych świadków, którzy z jakiegoś powodu chcą pokazać innym, że
funkcjonariusze łamią przepisy, czy też nie zawsze potrafią sobie poradzić podczas
interwencji, co wpływa negatywnie na ich wizerunek. Media lubią sensacje, chcą
zainteresować odbiorcę, a powszechnie wiadomo, że niepoprawne zachowania sprzedają
się najlepiej. Z tej przyczyny częściej mówi się o nieodpowiednim postępowaniu Policji
niż o tym co robi ona dobrego, niewiele osób wie, że polska Policja każdego dnia
przeprowadza średnio 17.5 tysięcy interwencji i ponad 15 tysięcy kontroli drogowych 4.
Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, ile polska Policja robi dobrego dla obywateli.
1

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodki_masowego_przekazu
http://eszkola.pl/wos/media-4495.html
3
kwartalnik.csp.edu.pl/kp/aktualne-wydanie-nr-220/2302,ROLA-SLUZB-PRASOWYCH-W – KREOWANIU
-WIZERUNKU-POLICJI.html
4
kwartalnik.csp.edu.pl/kp/aktualne-wydanie-nr-220/2302,ROLA-SLUZB-PRASOWYCH-W – KREOWANIU
-WIZERUNKU-POLICJI.html
2

96

O tym, jak działa Policja, jakie są statystki i jakie aktualnie przeprowadza
działania, można dowiedzieć się z portalu Policja.pl. Informacje z tej strony dostępne są
również na Facebooku i YouTube, jednak większość społeczeństwa zwraca uwagę na
strony i artykuły kompromitujące Policję. To one cieszą się największą popularnością, a
wszystko to za sprawą mediów, które ukazują te informacje i wywołują lawinę
negatywnych komentarzy na temat działań Policji. Oceniając pracę funkcjonariusza
Policji nie należy zapominać, że to jest też człowiek i również czasem popełnia błędy, jak
każdy z nas.
Policja to służba działająca w oparciu o ściśle wyznaczone normy prawne, których
nieprzestrzeganie czy przekroczenie jest poddawane szczególnie ostrej krytyce. W
mediach często pojawiają się zarzuty wobec funkcjonariuszy dotyczące braku
umiejętności w jakiejś dziedzinie, np. nieuzasadnione użycie broni palnej lub
zastosowanie innych środków przymusu bezpośredniego bez potrzeby. Rzadko ktoś mówi
o tym, że funkcjonariusze mają za mało szkoleń, co wpływa na ich brak umiejętności,
każdy potrafi oceniać innych, ale nie będąc na miejscu tych policjantów i policjantek nie
powinien tego robić.
Kulisy pracy polskiej Policji postanowił zdradzić również Dariusz Loranty – były
policjant, nadkomisarz w stanie spoczynku, wieloletni pracownik Wydziału ds. Terroru
Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz Dowódca Zespołu
Negocjatorów Policyjnych – w książce pt. ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej
policji”5. ,,Zazwyczaj słysząc słowo ,,gliniarz”, mamy przed oczami amerykańskiego
superherosa z FBI, który wykonuje rozmaite ,,misje niemożliwe”. Taki obraz często jest
kopiowany również w polskim kinie, przez co stereotyp dobrze ustawionego
przystojniaka w drogim garniturze nadal pokutuje w naszych wyobrażeniach o policji.
Trudno zerwać z tym wizerunkiem, nawet po premierach takich filmów jak ,,Psy”,
,,Pitbull” czy ,,Drogówka”, które pokazują ,,ciemną stronę” pracy policji”6. Zarówno
treść filmów, jak i fakty z życia nadkomisarza mówią o tym, jak w rzeczywistości
funkcjonuje Policja, sposoby działania przez normalnego człowieka są nie do przyjęcia i
spotykają się z krytyką, jednak ci ludzie poświęcają dla nas obywateli, dla naszego
bezpieczeństwa często swoje całe życie. Przez poświęcenie rozpadają im się rodziny,
stres związany z pracą odreagowują przy pomocy alkoholu. Często ludzie nie doceniają
pracy Policji, są źli, że nie wszystko potoczyło się tak, jak oni by sobie tego życzyli i
niezadowolenie wyładowują na funkcjonariuszach, a także przez to, że sami złamali
kiedyś prawo i zostali za to ukarani, darzą nienawiścią Policję. Każdego dnia i każdej
nocy policjanci i policjantki narażają życie, ratując je nam, ludziom, którzy o pomoc
proszą właśnie ich, bo od tego właśnie jest Policja. Uzyskujemy od niej pomoc w mniej
lub bardziej satysfakcjonujący nas sposób, oni - ludzie pracujący w Policji nie patrzą na
to kim jesteśmy, tylko pomagają jak najbardziej skutecznie.
Praca funkcjonariusza Policji jest oceniana przez ich zwierzchników. Zasady
nagradzania i karania policjantów zapisane są w Ustawie o Policji z dnia 6 kwietnia 1990
r. Przepisy, mówiące o wyróżnianiu funkcjonariuszy za wzorowe wykonywanie
obowiązków, zawarte są w rozdziale 7 art. 87. W przypadku niewywiązania się ze swoich
obowiązków policjantowi mogą być wymierzone kary dyscyplinarne, które opisane są w
rozdziale 10 Ustawy o Policji, art.134.1
5
6

Dariusz Loranty ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji” rozmawia Aleksander Majewski.
Dariusz Loranty ,,Spowiedź psa. Brutalna prawda o polskiej policji” rozmawia Aleksander Majewski.
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Moim zdaniem, media kreują wizerunek Policji. Jednak nie w sposób
jednoznaczny, dlatego opinie są tak różne. Media nie zmienią całkowicie myślenia
człowieka, jeśli ktoś jest uprzedzony do Policji, to po dwóch pozytywnych artykułach jej
nie pokocha i odwrotnie, jeśli ktoś uważa, że działa prawidłowo, to nagle jej nie
znienawidzi, tylko będzie bronił swoich racji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Policja
nie działa tak jakbyśmy tego oczekiwali, bo wszędzie można znaleźć informacje
dotyczące nieprawidłowości. Jednak, zagłębiając się w ten temat, bardziej możemy
znaleźć szeregi artykułów o tym, jak każdego dnia funkcjonariusze pomagają ludziom,
ratują ich życie, odzyskują skradzione przedmioty czy też rozbijają zorganizowane grupy
przestępcze. Na co dzień się o tym nie mówi, ale to wszystko jest opisane na stronach
Komend Policji.
Policjant to zawód, któremu należy się szacunek, bo każdy z nas może
potrzebować pomocy, a media powinny zwrócić na to większą uwagę.
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JAK MOTYWOWAĆ UCZNIA?
W oparciu o materiały ze szkolenia „Soziales Lernen und Persoenlichkeitsbildung im
europaeischen Schulsystem” Hartberg 2009, Austria
Jak motywować uczniów do nauki?
Pozytywne oddziaływanie nauczyciela / wychowawcy na ucznia na zajęciach lekcyjnych
jest niezwykle ważnym elementem w procesie edukacji. Udany proces kształcenia, czyli
kształtowania osobowości młodych osób, to przecież udana kooperacja na linii:
nauczyciel - uczeń, uczeń – nauczyciel.
Jak nauczyciel może przyczynić się do udanej współpracy z uczniem na zajęciach
lekcyjnych? Naszym cudownym narzędziem komunikacji, które człowiek posiada, jest
język mówiony. Człowiek komunikuje się wewnętrznie sam ze sobą, a następnie z
otoczeniem. Każdy chciałby być wysłuchanym i zrozumianym, a szczególnie nauczyciel
na zajęciach lekcyjnych.
Techniki NLP – „neurolingwistyczne programowanie” na pewno mogą przyczynić
się do polepszenia komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniem jak również do
pozytywnego oddziaływania nauczyciela na osobowość ucznia, co za tym idzie –
zmotywować ucznia do nauki.
Co to jest NLP?
Nazwa NLP, inaczej „neurolingwistyczne programowanie”, nawiązuje do „neuro” – a
więc do sterowania każdego zachowania przez procesy neurologiczne. Percepcja (łac.) nasze spostrzeganie, obserwacja świata zewnętrznego możliwa jest dzięki naszym pięciu
zmysłom: wzrok, słuch, smak, dotyk, węch. Odebrane informacje są przekazywane dalej
przez system nerwowy, aż docierają do mózgu – centrum wszelkich informacji, gdzie są
one przechowywane świadomie lub podświadomie. Przechowywane w mózgu dane mają
wpływ na zachowanie człowieka, jego sposób odbierania otoczenia i sposób myślenia.
„Lingwistyka” , gdyż za pomocą mowy komunikujemy się z otaczającym nas światem.
Język odgrywa bardzo ważną rolę również w komunikowaniu się z samym sobą. W ten
sposób dokonuje się organizacja własnych myśli. Ostatnia część nazwy to
„programowanie” siebie, które jest zdolnością ludzkiego umysłu i dzięki niemu jest
możliwe osiągnięcie zamierzonego celu lub wykonanie danej czynności.
Schemat:

Neuro

NLP

Lingwistyka

Programowanie
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NLP - to zarazem nauka i sztuka osiągania doskonałości w dążeniu do celu, najlepszych
wyników i osiągnięć w różnych dziedzinach życia: w wychowaniu, edukacji, sporcie,
świecie biznesu jak również w świecie polityki. NLP określane jest sztuką, gdyż nie
istnieje jednakowy wzorzec zachowań czy jednakowy sposób myślenia. Każdy z nas
prezentuje inny sposób myślenia, zachowania czy komunikowania się z otoczeniem za
pomocą różnych środków języka mówionego. NLP to także nauka znajdująca się
ustawicznie w trakcie rozwoju i badań. Przedmiotem badań są wzorce zachowań osób
osiągających sukcesy zawodowe.
Historia NLP sięga wczesnych lat siedemdziesiątych, kiedy to językoznawca John Grider i matematyk, psychoterapeuta, ekspert komputerowy - Richard Bandler,
przeanalizowali metody stworzone przez trzech wiodących psychoterapeutów,
zajmujących się zmianami w ludziach osiągających znakomite rezultaty w dążeniu do
celu. Dr Milton H. Erikson, a także hipnoterapeuta Virginia Satir, zajmująca się terapią
rodzin i odnosząca znaczące sukcesy w zakresie relacji międzyludzkich wraz z
brytyjskim antropologiem i autorem modelu efektywnego działania Gregory Bateson –
zainspirowali J. Grindera i R. Bandlera do utworzenia metod systemu NLP1.
Od chwili powstania NLP rozszerza swój wpływ na różne dziedziny życia, takie
jak w/w: wychowanie, edukacja, świat biznesu, czy również rozwój osobisty i co ważne
dla nauczyciela – przyśpiesza proces uczenia się.
Dlaczego NLP zyskało tak bardzo na znaczeniu w edukacji ucznia?
Odpowiedz jest oczywista, ponieważ stosując określone formy przekazu, środków
językowych, ćwiczeń, możemy wpłynąć na zmianę zachowania naszego odbiorcy ucznia, zmianę jego sposobu myślenia, a także wpłynąć na motywację ucznia do nauki.
Przed poruszeniem tematu „motywacji” ucznia należy wyróżnić typy osób
preferujących określone systemy odbioru informacji zewnętrznych:
- typ wizualny (osoby, do których przemawia obraz, film, asocjogram, mapa myśli)
- typ audytywny (osoby, do których przemawia dźwięk: utwór muzyczny, tekst czytany)
- typ kinestetyczny (osoby, do których przemawiają ćwiczenia opierające się na ruchu) 2.
Oczywiście mogą też być preferencje mieszanych systemów.
W celu zdiagnozowania, jakie sposoby przekazu informacji preferują uczniowie,
mogą pomóc zwroty:
Kanał wizualny: widzisz, o co mi chodzi?; widzę, że; muszę spojrzeć na to z innej
perspektywy; nie dostrzegłem; nie zauważyłem; itd
Kanał audytywny: słyszałem, że; moje pytanie dotyczy; to brzmi nieźle; itd
Kanał kinestetyczny: ta historia poruszyła mnie; będąc na jego miejscu; to mnie nie
dotknęło; itd.
Jak możemy praktycznie motywować uczniów na zajęciach lekcyjnych?
Jednym z ciekawszych ćwiczeń motywujących jest „podróż w czasie – TWOJA
PRZYSZŁOŚĆ”. Ćwiczenie to może być stosowane na zajęciach lekcyjnych z języka
1
2

Alder H., „Neurolingwistyczne programowanie”, Ministerstwo Edukacji Narodowej 1997
Joseph O’Connor, John Seymor “Gelungene Kommunikation und persoenliche Entfaltung”
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obcego – wówczas uczeń posługuje się językiem obcym, odpowiadając na pytania
sformułowane w j. obcym. Ćwiczenie to może być także z powodzeniem wykorzystane
przez wychowawców lub pedagogów szkolnych.
Przykład:
–
W roku 2017 będę miał/miała X lat. Moimi zainteresowaniami będą …
–
W roku 2020 będę miał/miała X lat. Będę pracować jako …
–
W roku 2023 będę miał/miała X lat. Moim wyzwaniem / problemem będzie …
–
W roku 2025 będę miał/miała X lat. Tak będę mieszkać (opis): …
–
W roku 2028 będę miał/miała X lat. Tak będę spędzać urlop (opis miejsca): …
Ćwiczenie to powoduje, że uczeń porusza swoją wyobraźnię, zastanawia się, jakiej
odpowiedzi udzielić. Myśli, kim będzie, jak potoczą się jego losy, gdzie będzie mieszkał,
czy w Polsce – ojczyźnie, a może za granicą: w Niemczech, Anglii, Francji, Finlandii.
Taka wizualizacja przyszłych losów każdego ucznia jest niezwykłą mobilizacją
prowadzącą do zmiany niewłaściwych zachowań, postanowień, mobilizacją do nauki.
Ćwiczenie to ma na celu pomóc uczniowi wyznaczyć i określić swój cel. Mając cel,
nawet najmniejszy, uczeń będzie dążył do jego osiągnięcia.
Kolejnym ćwiczeniem motywującym ucznia jest ankieta „Mój osobisty cel”
zawierająca następujący przykładowy zestaw pytań:
- Co szczególnie chciałbym osiągnąć?
- Do kiedy chciałbym osiągnąć mój cel?
- Jakie będą moje pierwsze kroki, które podejmę, aby osiągnąć mój cel?
- Kto lub co może mi pomóc, aby osiągnąć mój cel?
- Jak rozpoznam, że osiągnąłem mój cel?
- Jak będę się czuł, gdy osiągnę mój cel?
- Jak zareagują inni, gdy osiągnę mój cel?
Ćwiczenie powyższe może być stosowane również przez nauczycieli języków obcych.
Motywacja ucznia opiera się również na atmosferze panującej w sali lekcyjnej.
Mowa naszego ciała, a więc gestykulacja, postawa ciała powinny wskazywać uczniowi,
że nauczyciel również jest zainteresowany przekazywanym przez niego materiałem i
otwarty na współpracę z uczniem. „Klasa jest naszym odbiciem” 3, a więc monotonny
sposób mówienia, prowadzenia zajęć lekcyjny, niegrzeczność wobec uczniów,
zdenerwowanie czy rozdrażnienie nauczyciela jest obserwowane przez klasę i można
natychmiast zaobserwować interakcję uczniów w formie: braku zainteresowania lekcją
czy też niegrzecznego zachowania uczniów.
Na zajęciach lekcyjnych powinno się dążyć do zredukowania stresu poprzez np.
Ćwiczenie „Odkrywanie potencjału szczęścia”. Tu można zastosować formę anonimowej
ankiety. Przykładowe pytania:
1. Co sprawia ci radość?
-i co jeszcze?
- i co jeszcze?
2. Co mogliby się inni nauczyć od ciebie?
- i co jeszcze?
- i co jeszcze?

3

SLL Pearl Nitsche KEG, 2009
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W celu motywacji ucznia należy też pod koniec zajęć lekcyjnych pozostawić
uczniom czas na przemyślenie zrealizowanej lekcji. Tu można postawić kilka pytań w
formie ćwiczenia „Feedback”:
- Czy masz jakieś pytanie do lekcji?
- Co zapamiętałeś z lekcji?
- Co cię poruszyło?
- Co zaobserwowałeś?
- Najważniejsze, czego się dowiedziałem, to …
- Pomogło mi…
- Mam pomysł, gdzie mogę wykorzystać zdobytą wiedzę
- Następnym krokiem dla mnie będzie …..
Wymienione wyżej przykłady są jedynie propozycją stosowania technik NLP w
celu motywacji ucznia do nauki. Ćwiczeń opierających się na NLP jest dużo więcej.
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mgr inż. Cezary Michalski
nauczyciel informatyki
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

SIEĆ WI-FI
Wi-Fi to potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy
bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest
budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN.
Zasięg od kilku metrów do kilku kilometrów i przepustowości sięgającej 300 Mb/s,
transmisja na dwóch kanałach jednocześnie. Produkty zgodne z Wi-Fi mają na sobie
odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego
typu. Obszary, gdzie można uzyskać dostęp do Wi-Fi nazywa się hotspotami. Do
komunikacji za pomocą fal radiowych wykorzystuje się pasmo 2,4 GHz lub 5 Ghz.
Pasmo 2,4GHz podzielone jest na 14 kanałów w paśmie 2,4 –2,5 GHz, które układają się
co 5 MHz od 2412 do 2477 MHz.
Każdy kanał ma swoją częstotliwość nośną, która jest modulowana przy
przesyłaniu informacji. Szybkość przesyłania danych zależna jest od użytego standardu i
odległości pomiędzy użytymi urządzeniami i wynosi najczęściej 11, 22, 44, 54 lub 108
Mbps.
Stosowane metody zabezpieczeń zgodne ze standardem 802.11:
1. uwierzytelniania – identyfikacja i weryfikacja autentyczności informacji
przesyłanych przez użytkownika, który łączy się z siecią (IEEE 802.1X);
2. protokół WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) – działa na zasadzie
współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24-bitowym
wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem, które nie
chroni nas przed włamaniami z zewnątrz. W średnio obciążonej sieci klucze WEP
można złamać w 90% przypadków, poniżej 1h pasywnego nasłuchiwania
pakietów;
3. protokoły WPA/WPA2 – nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy
szyfrowania przesyłanych danych;
4. autoryzacja – zgoda lub brak zgody na żądaną usługę przez uwierzytelnionego
użytkownika. Zabezpieczenie to jest wykonane przez punkt dostępu lub serwer
dostępu;
5. rejestracja raportów – rejestr akcji użytkownika związanych z dostępem do sieci.
Kontrola raportów pozwala na szybką reakcję administratorów na niepokojące
zdarzenia w sieci.
Infrastruktura sieci bezprzewodowej
Punkty dostępowe (ang. Access Point)
Punkty dostępowe to najprościej mówiąc łączniki z już istniejącą siecią komputerową.
Posiadają wbudowane tryby pracy, stwarzając w ten sposób wiele pomysłów na
104

rozwiązywanie czasem skomplikowanych topologii sieciowych. Z czasem
wykrystalizowało się kilka trybów pracy dla AP, które w różnych modyfikacjach można
spotkać u wielu producentów.
Access Point - tryb umożliwiający podłączanie abonentów do już istniejącej sieci LAN –
głównie wykorzystywany w połączeniach z kartami sieciowymi klientów, którzy w ten
sposób uzyskują dostęp do istniejącej wcześniej sieci – co w konsekwencji pozwala na
pełne korzystanie z zasobów sieci, do której podpięty jest AP. Tryb ten stosują np.
dostawcy usług internetowych podłączający swoich klientów poprzez bezprzewodowe
karty sieciowe, lub domowi użytkownicy Internetu dostarczanego drogą kablową – by w
ten sposób rozdzielić dostęp do Internetu drogą radiową w obrębie własnego mieszkania
czy domu na wszystkie komputery wyposażone w bezprzewodowe karty sieciowe. Jest to
dobra alternatywa dla okablowywania mieszkania czy domu.
Ad Hoc – komputer podłączony do AP może zostać klientem takiej sieci – która w
definicji łączy każde urządzenie radiowe z każdym innym będącym w polu widzenia.
AP Bridge Point To Point - W trybie tym Acces Point pracuje jako bezprzewodowy most
łączący dwie oddalone od siebie sieci LAN – np. sąsiednie budynki wcześniej
okablowane – w jedną
strukturę sieciową.
AP Bridge Point To Multipoint – podobny tryb do opisanego powyżej – z tym że można
zwiększyć ilość połączonych sieci, by stworzyć np. sieć o topologii gwiazdy.
AP Bridge WDS WDS - (Wireless Distribution System) charakteryzuje się możliwością
jednoczesnej pracy AP w charakterze Acces Point'a, oraz mostu bezprzewodowego
między AP „bazowymi”, pozwala to na bezproblemowe tworzenie szkieletu sieci (o
różnych strukturach, dając tym sygnał radiowy klientom końcowym oraz tym podpiętym
z AP do switcha.
Konfiguracja sieci bezprzewodowych
Sieci bezprzewodowe mogą być proste lub złożone. W najprostszej wersji, dwa
komputery wyposażone w karty radiowe tworzą niezależną sieć, kiedy tylko znajdą się w
swoim zasięgu. Nazywamy to siecią peer-to-peer. Sieci takie nie wymagają administracji
czy prekonfiguracji. W takim przypadku każdy użytkownik może mieć dostęp do
zasobów drugiego użytkownika, lecz nie do centralnego serwera. Zainstalowanie punktu
dostępowego może zwiększyć zasięg sieci ad hoc, efektywnie podwajając zasięg w jakim
urządzenia mogą się komunikować.
Punkty dostępowe mają ograniczony zasięg: 300 metrów w pomieszczeniach i 30000
metrów na otwartej przestrzeni. W rozległych infrastrukturach, takich jak magazyny,
hurtownie, czy osiedla mieszkaniowe, prawdopodobnie będzie potrzeba zainstalowania
więcej niż jednego punktu dostępowego. Lokalizację punktów dostępowych określa się
robiąc właściwe pomiary. Celem jest pokrycie obszaru z zachowaniem nakładania się
zasięgu poszczególnych komórek tak, by użytkownik mógł poruszać się po danym
obszarze bez utraty dostępu do sieci.
Punkty dostępowe, jeden po drugim, przekazują sobie użytkownika w sposób
niezauważalny dla niego, zapewniając stałą łączność.
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Możliwe zagrożenia sieci bezprzewodowych:
1. próby włamań do tego typu sieci,
2. uruchamianie przez użytkowników nieautoryzowanych punktów dostępowych,
stających się tylną furtką do sieci,
3. wyszukiwanie niezabezpieczonych sieci – wardriving, warchalking.
Zalety i wady Wi-Fi:
Zalety:













Możliwość budowy sieci z dostępem do Internetu w domu lub biurze,
pozbawionej kabli.
Korzystanie z bezprzewodowego Internetu poprzez lokalnych dostawców.
Korzystanie z darmowego dostępu do Internetu poprzez tzw. HotSpoty.
Swoboda i mobilność – bezprzewodowe podłączanie do sieci mobilnych urządzeń
Łatwo dostępne i coraz tańsze urządzenia Wi-Fi na rynku.
Duża odporność na wyładowania atmosferyczne w porównaniu z siecią LAN.
Tanie, szybkie i proste w instalacji.
Możliwość łączenia się z Internetem z każdego miejsca nawet w ruchu.
Czasami bardzo potrzebne w budynkach zabytkowych, gdzie nie można stosować
okablowania.
Relatywnie szybkie w porównaniu do standardowych wymagań.
Są częściej używane i poprawiają efektywność pracy.
Stają się standardem w wielu domach.

Wady:
1. Wykorzystywane w Wi-Fi standardy 802.11b, 802.11g oraz 802.11n wykorzystują
pasmo ISM 2,4 GHz. W tym samym zakresie częstotliwości pracują także
nadajniki i odbiorniki standardu Bluetooth, kuchenki mikrofalowe, telefony
bezprzewodowe, radary meteorologiczne, radiowa telewizja przemysłowa oraz
wiele innych. Efektem działania niektórych z tych urządzeń może być zagłuszanie
sygnałów sieci Wi-Fi i ograniczenie zasięgu punktu dostępowego (ang. access
point)
2. Sieci Wi-Fi mają stosunkowo mały zasięg. Zwykle hotspot oparty na 802.11b lub
802.11g jest dostępny w odległości do 90 metrów w pomieszczeniach lub 150
metrów na zewnątrz.
3. Jeżeli urządzenie wykorzystujące Wi-Fi nie zostanie poprawnie skonfigurowane,
może stać się łatwym celem ataku. Wykorzystywany w sieciach radiowych
standard kryptografii WEP jest łatwy do złamania. Zabezpieczanie danych przy
pomocy protokołu WPA (ang. WiFi Protected Access) od 2010 roku nie jest
uważane za bezpieczne. Aktualnie zalecane jest stosowanie protokołu WPA2 w
wersji Enterprise, który jest obecnie najsilniejszym z protokołów służących do
zabezpieczania sieci Wi-Fi.
4. Połączenia na dalekie odległości mogą niekiedy okazać się niestabilne, gdy
odbierany sygnał z punktu dostępowego jest zbyt słaby.
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5. Prędkość transmisji danych w przypadku wykorzystania standardu Wi-Fi nie
dorównuje rozwiązaniom kablowym, jednak jest wystarczająca do korzystania z
Internetu.
6. Mniej bezpieczne od sieci kablowych, przez co konieczne jest stosowanie
dodatkowych zabezpieczeń, które dodatkowo zmniejszają prędkość przesyłu.
7. Czasami (szczególnie w miastach) przesył może być wzajemnie zakłócany przez
dużą liczbę urządzeń działających na tych samych kanałach.
8. Wymagają rezerwacji odpowiedniego pasma.
9. Prędkość transmisji zależy od odległości między urządzeniami komunikującymi
się.
10. Bardzo podatne na zakłócenia.
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mgr Małgorzata Rokosa
nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

„PRZEDWIOŚNIE”

JAKO WYRAZ SZLACHETNEJ PASJI
S. ŻEROMSKIEGO ROZDRAPYWANIA RAN NARODU
„ŻEBY SIĘ NIE ZABLIŹNIŁY BŁONĄ PODŁOŚCI”

„Byłem zawsze jak dobosz, który biegnie bez
tchu obok spracowanego szeregu, znany takt
wybijając pałkami. Ale oto westchnąłem, że
już wyjdę spomiędzy nich i zostanę z tym
jedynym, co jest moje własne, co jest tylko
moje, co jest samym mną. Westchnąłem, że
zawrę teraz w ramionach me ukochane
iękno i zostanę z nim tylko w mroku nocy”.

Motto to, pochodzące z utworu Żeromskiego Nokturn (1907) jest wyrazem
znamiennej antynomii, jaka niepokoiła wielkiego pisarza polskiego od początku do końca
jego twórczej drogi. Aby głębiej wniknąć w sens tej antynomii, trzeba pamiętać, iż
przytoczone zdania wyszły spod pióra autora, który żył i tworzył w okresie niewoli swego
narodu. Dopiero ostatnie lata życia spędził w wyzwolonej ojczyźnie. I ta właśnie sytuacja
narodu, poddanego przez wiele dziesiątków lat uciskowi i próbom zagłady, zdecydowała
o odrębnym charakterze literatury polskiej XIX i początków XX wieku. Była to literatura,
która mówiła narodowi słowa „nadziei i zmartwychwstania”, literatura, której najwięksi
przedstawiciele poddawali swoje dzieła imperatywowi służby narodowej. Miał tę
świadomość i Stefan Żeromski, pisarz najgłębiej związany z polską historią, obyczajem,
kulturą, krajobrazem i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia
społecznego. Z przejmującą prawdą ukazywał przykłady krzywdy i nędzy podstawowych
si narodu. Odsłaniał skomplikowany charakter walk narodowowyzwoleńczych w Polsce
okresu niewoli. Piewca bohaterstwa polskiego żołnierza i powstań przeciwko zaborcom,
szukał zarazem dociekliwie przyczyn ich klęski i tworzył obrazy poruszające serca i
umysły. Był rzeczywiście „doboszem”, wybijającym „znany takt” walki narodowi,
nieustępliwie - mimo niejednej klęski - występującemu przeciwko ciemięzcom. Ale był
też wielkim artystą, który pragnął utrwalić w dziele pisarskim swe „ukochane piękno”, to,
co było jego najgłębiej przeżytą prawdą osobistą - „co jest moje własne” - zachwyt nad
pięknem i tragizmem życia. Ukazywał bohaterów, którzy, ogarniając ogrom zła
dziejącego się w świecie, podejmują z nim walkę za cenę wyrzeczenia się szczęścia
osobistego. Był entuzjastycznym piewcą radości życia, ale zarazem z ogromną
intensywnością odczuwał nędzę istnienia. Zachwyt i groza, miłość i nienawiść,
uwielbienie i ironia - te wszystkie uczucia wypowiadał autor Wiernej rzeki w słowach
pełnych napięcia, niekiedy aż egzaltacji. Ukazywał ją jako siłę elementarną, potężną i
niszczącą, a zarazem opisywał jej czułe i subtelne piękno. Ale zawsze nękał go niepokój,
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czy nachylając się nad urodą życia, nad tajemnicą miłości, nad urokami ziemi, nie
zdradza zasadniczego powołania pisarza narodu. I znowu wracał do trudnej historii swego
społeczeństwa i pisał pod hasłem: „Trzeba rozdrapywać rany, aby nie zabliźniły się błoną
podłości”.
Maurycy Zych już w okresie Młodej Polski osiągnął pozycję jednego z
najwybitniejszych pisarzy epoki. W Polsce niepodległej pozycja ta jeszcze się umocniła.
Z żyjących po wojnie wybitnych twórców współczesnej autorowi Popiołów generacji
żaden prawie nie tworzył już dzieł dorównujących poprzednim osiągnięciom. Jeden
Żeromski nadal porywał i wzruszał czytelników niezwykłą uczuciową i moralną pasją
swoich utworów. Podejmując najważniejsze i zarazem najboleśniejsze, najdrażliwsze
zagadnienia współczesnego życia, umiał jak nikt inny wstrząsnąć do głębi sumieniem
narodu, oddać z największym artyzmem i siłą przekonania dramatyczne konflikty jego
dziejów. Dzięki temu zdobył autor Ludzi bezdomnych autorytet moralny, jakiego długo po
nim nie zyskał żaden z pisarzy.
Data urodzin Józefa Katerli - rok 1864 - zbiegła się z upadkiem powstania
styczniowego i uwłaszczeniem chłopów w zaborze rosyjskim. Śmierć, mająca miejsce 20
listopada 1925 roku, nastąpiła w parę lat po Rewolucji Październikowej i odzyskaniu
niepodległości, wyprzedzając o kilka miesięcy przewrót majowy. Przypadek więc
sprawił, że daty z życiorysu pisarza wyznaczają zarazem chronologiczne granice
problematyki obecnej w jego dziełach. Droga pisarska autora Syzyfowych prac była długa
i skomplikowana. W jego dziełach wzmagała się krytyka ustroju kapitalistycznego i
pozostałości feudalnych z powodu ofensywy ruchu robotniczego i wrzenia rewolucyjnego
na wsi. Ulegał on zarazem oddziaływaniu różnych burżuazyjnych ośrodków
ideologicznych: w latach dziewięćdziesiątych grupie „Głosu” i w okresie od 1904 roku do
1907 formacji politycznej PPS, ale w żadnym z nich się nie mieścił. Najżywotniejszą siłę
ideową i artystyczną dla swojej twórczości czerpał poprzez zespolenie się z dolą
cierpiących i uciemiężonych. I stąd zawarte w jego dziełach przejmujące dzięki sile
swego realizmu, obrazy wyzysku i ucisku mas ludowych, egoizmu i nikczemności
wyzyskiwaczy - które torowały ideom rewolucyjnym drogę do świadomości czytelników.
Młody Żeromski w swych ocalonych z pożogi wojennej Dziennikach, które prowadził w
latach 1882-1891, zanotował pod datą 29.04.1889 roku:
„Obrzydła mi już zgniła filistria „klas wyższych”... Zwracam się
tam, gdzie jest niezgłębiona rozmaitość, wiecznie zmieniająca formy
życia, niezbadany, jak przyroda świat - do ludu.
I jako człowiek, i jako artysta znajduję tu wszystko, czego
szukam: fakty chwytające za serce, piękno i ciekawości zaspokojenie.
Miłuję cię, wielki ludu, prostaczy, schylam ci się do stóp z
błaganiem, byś zrozumiał takich jak ja i byś kiedyś, gdy nas nie stanie,
dobrze nas wspominał”.
Pierwsze utwory M. Zycha ujawniały sprzeczności ustroju kapitalistycznego i
rozwijały w ten sposób polski realizm krytyczny. W szeregu ujęć przedstawił w nich autor
ciężką pracę i wyzysk robotnika fabrycznego i górnika w Ludziach bezdomnych (1900),
beznadziejne położenie zubożałego drobnomieszczaństwa w Promieniu (1897) i tychże
Ludziach bezdomnych, a przede wszystkim - temat, do którego ciągle powracał - nędzę i
poniżenie biedoty wiejskiej między innymi w opowiadaniach Zmierzch (1896) i
Zapomnienie (1896). W Ludziach bezdomnych sięgnął pisarz do podstawowego dla epoki
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przeciwieństwa między proletariatem a burżuazją. Prowadzi czytelnika przez cuchnące,
zarosłe brudem zaułki Warszawy, siedlisko chorób i głodu, gdzie gnieździła się biedota,
przez ciasne, duszne sutereny i poddasza, wiedzie go do fabryk stolicy i Zagłębia, by
ukazać nieludzkie warunki, w jakich pracował wynędzniały, zżarty chorobami, cierpiący i
wyzyskiwany przez kapitał proletariat. Ponadto, autor zdziera tu obłudną maskę z
dobroczynności burżuazyjnej, pod filantropijnymi poczynaniami dziedziczki Cisów i
akcjonariuszy zakładu leczniczego odsłania brutalny interes, dla którego ważniejszy był
zysk niż zdrowie i życie rodzin chłopskich, którym zagrażała malaria. Opowiadania
również są przejmującym oskarżeniem ustroju, w którym jest możliwe takie pohańbienie
człowieczeństwa, jak to widać we wstrząsających losach nędzarza Obali, katowanego za
kradzież desek na sklecenie trumny dla syna w Zapomnieniu, czy w ponurych scenach
Zmierzchu, zasnuwającego beznadziejną szarością życie obojga Gibałów, wiejskich
wyrobników zajętych bydlęcą, otępiającą pracą, która nie zezwalała nawet na okazywanie
ludzkich uczuć. W tym obrazie wysuwa się na plan pierwszy nie konflikt: burżuazja proletariat, lecz konflikt między biedotą chłopską a obszarnictwem. Z gwałtowną pasją i
sarkazmem satyryka piętnował Żeromski egoizm i chciwość klas posiadających, moralne
i intelektualne otępienie drobnomieszczaństwa między innymi w Siłaczce, nie szczędził
przy tym gloryfikowanej przez pozytywistów inteligencji burżuazyjnej, a więc: doktora
Obareckiego z Siłaczki, inżyniera Bijakowskiego z Doktora Piotra, adwokata
Koszczyckiego z Promienia. Toteż wczesne utwory J. Katerli, zwłaszcza opowiadania,
stanowią nowy krok w rozwoju literatury polskiej, dzięki rozszerzeniu tematyki i dzięki
takiej wnikliwości krytycznego spojrzenia na stosunki kapitalistyczne, jaka niedostępna
była Prusowi czy Orzeszkowej. Tak surowego krytycyzmu, jak w Doktorze Piotrze, nie
było we wcześniejszej polskiej prozie literackiej. Jednakże tej krytyki w dalszej
twórczości Żeromski już nie rozwinął. Rewolucjonizujące znaczenie jego dzieł polegało
na tym, że był wielkim oskarżycielem, niestrudzonym budzicielem sumień. Stawiał przed
oczami czytelnika wstrząsające przykłady krzywdy i cierpienia ludzkiego, ale w utworach
swoich nie wyjaśniał na ogół mechanizmu zła społecznego, nie ukazywał wprost
prawdziwych, rewolucyjnych dróg jego usunięcia, wyolbrzymiał konflikty wtórne, a
czasem tworzył nawet konflikty pozorne, na przykład rzekoma sprzeczność między pracą
społeczną a prawem do szczęścia osobistego w Ludziach bezdomnych.
Człowiek pracy w dziełach Zycha, to człowiek, cierpiący, krzywdzony, wyzyskiwany,
nie zaś człowiek walki. Klasa robotnicza jest przedstawiona jako bierna masa, zupełnie
bezradna, której nie sposób wyrwać z otępiającej nędzy, i to nie jej przyznawał pisarz
misję walki o sprawiedliwość społeczną. Nie dostrzegał w niej jeszcze siły zdolnej obalić
stary porządek rzeczy i stworzyć nowy ład, oparty na ludzkich prawach, widział w niej
tylko ofiarę okrutnego systemu. Autor Wiatru od morza apel swój kierował w stronę
inteligencji szlacheckiego pochodzenia, którą uważał za ponadklasową przewodniczkę
całego narodu. W wielu jego dziełach powtarza się postać pozytywnego bohatera inteligenta, na przykład w Promieniu jest nim Raduski, w Ludziach bezdomnych - doktor
Judym, w Róży - Czarowic, w Urodzie życia - Rozłucki, w Walce z szatanem - Nienaski.
Bohater ten w poczuciu odpowiedzialności moralnej bierze na siebie misję prometejską w
walce o wyzwolenie społeczne i narodowe. Jednakże inteligent Żeromskiego, występując
przeciw niesprawiedliwości społecznej, uważa, że dokonuje aktu poświęcenia dla innych,
nie rozumie, że działa również w imieniu swojej grupy społecznej. Po drugie, ów
inteligent nie staje się uczestnikiem wyzwoleńczych walk mas ludowych. Z winy, którą w
swoim poczuciu dzieli z klasami posiadającymi, usiłuje się wyzwolić patetycznym, lecz
niepotrzebnym gestem ofiary lub indywidualną walką ze złem społecznym. Na pytanie 110

jak walczyć „o człowieka nędzarza, o zasłonięcie prześladowanego, o podźwignięcie
wdeptanych w ziemię przez buty bogaczów” - Katerla próbował opowiedzieć całą swoją
twórczością. W Ludziach bezdomnych doktor Judym dąży do polepszenia warunków
życia mas pracujących, do reformistycznego poprawienia kapitalizmu. W Siłaczce Stasia
Bozowska pragnie rozbudzić głód książki na wsi. W noweli Doktor Piotr tytułowy
bohater potępia postępowanie ojca i zwraca robotnikom pieniądze, które stary pan
Cedzyna zdobył drogą wyzysku.
Po przegranej rewolucji 1905 roku, idee Żeromskiego nabrały znamion utopijnych,
ponieważ nie brał on pod uwagę sensu i perspektywy historycznej walki prowadzonej
przeciw kapitalizmowi przez klasę robotniczą i masy ludowe. Wprowadzał natomiast
postacie utopijnych reformatorów i filantropów - jak sam przyznawał - w celach
propagandowych:
„Rysowałem wielokrotnie fikcyjne postacie takich patriotów i
owo zrzeczenie się dóbr na rzecz ludu propagowałem wytrwale, przez
całe życie - psując do gruntu jaką taką wartość artystyczną swych
pisanin”.
Mimo to był bezlitosny wobec własnych utopii, ponieważ bohaterzy jego z reguły
przegrywają podjętą przez siebie samotniczą walkę. Żeromski - publicysta propagował
utopie, Żeromski - pisarz widział społeczną bezskuteczność ofiary „ludzi bezdomnych”,
potępianych przez posiadaczy a oderwanych od mas ludowych. Tak więc do pewnego
stopnia same powieści wykazywały nierealność jego koncepcji społecznych. Trzeba
jednak pamiętać, że czystość moralna, wrażliwość na krzywdę społeczną, zdolność do
poświęceń to cechy, które wznoszą wysoko bohaterów autora Róży, między innymi
„siłaczkę” czy doktora Judyma z taką żarliwością wykrzykującego swoje racje:
„Ja muszę rozwalić te śmierdzące nory. Nie będę patrzał, jak
żyją i umierają ci od cynku... Przecież to ja jestem za to wszystko
odpowiedzialny”.
Postacie te cechuje ogromna intensywność przeżyć psychicznych, zaskakują one
czytelnika nieoczekiwanymi i nieprzygotowanymi wewnętrznie decyzjami i przełomami
duchowymi. W dziełach Katerli stale powtarza się konflikt w duszy bohatera między
obowiązkiem wobec idei a pociągiem ku złej, amoralnej, a przecież pożądanej „urodzie
życia”. Konflikt ten traktował pisarz jako ponadczasowy, wieczny; w rzeczywistości był
on tylko odzwierciedleniem w świadomości jednostki - chwiejnej pozycji ideologicznej
inteligencji w społeczeństwie klasowym. Sytuacja ekonomiczna zbliżała inteligencję do
klasy robotniczej, zaś funkcja ideologiczna dyktowana przez burżuazję, liczne
powiązania kultury, stylu życia - zbliżały ją do klas posiadających. Stąd sprzeczności
wewnętrzne i wahania ideologiczne tej kasty.
Obok zagadnień społecznych sprawa wyzwolenia narodowego stanowiła naczelne
zagadnienie twórczości Żeromskiego. W Syzyfowych pracach (1898) przedstawił autor na
przykładzie szkoły system ucisku i wynaradawiania stosowany przez carat. Jako bystry
obserwator widział służalczość obszarników i burżuazji wobec zaborców. Stąd między
innymi ostre rysy satyryczne w stosunku do klas panujących. Sprawa wyzwolenia
narodowego określiła kierunek zainteresowań historycznych Żeromskiego - pisarza. To
on właściwie wprowadził do powieści polskiej postępowe tradycje walk o niepodległość.
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Utwory jego obejmowały głównie czasy porozbiorowe: okres napoleoński, który był tłem
wydarzeń w opowiadaniu O żołnierzu tułaczu (1896), w powieści historycznej Popioły
(1904) i w dramacie Sułkowski (1910) oraz powstanie styczniowe jako temat opowiadań
Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895), Echa leśne (1905) i powieści Wierna rzeka (1912).
Maurycy Zych dostrzegł, że w pierwszej połowie XIX wieku, odzyskanie niepodległości
uzależnione było od rewolucyjnej aktywności mas ludowych, i pokazywał, że tłumiący ją
ucisk pańszczyźniany uniemożliwił zarazem wyzwolenie narodowe. Stąd zrodziła się
jedna z najboleśniejszych scen w naszej literaturze narodowej, scena w Rozdziobią nas
kruki, wrony..., w której ciemny chłop obdziera zabitego powstańca, a później niesie z
radością łup. Opowiadanie kończy się słowami:
„Tak bez wiedzy i woli zemściwszy się za tylowieczne
niewolnictwo, za szerzenie ciemnoty, za wyzysk, za hańbę i za cierpienie
ludu, szedł ku domowi z odkrytą głową i z modlitwą na ustach”.
Nieraz na kartach utworów Józefa Katerli pojawia się obraz tragicznej doli chłopów żołnierzy napoleońskich, dla których nagrodą za męstwo i rany był powrót do feudalnej
niewoli. W opowiadaniu O żołnierzu tułaczu został przedstawiony chłop Matus Pulut,
który w wojsku rewolucyjnej Francji za męstwo zyskał prawa obywatelskie, a po
powrocie do ojczyzny znów został zakuty w dyby pańszczyźniane. Pisarz nie uległ
bezkrytycznie urokowi legendy Napoleona i w Sułowskim scharakteryzował go jako
zdrajcę sprawy rewolucji. W Popiołach, rozległej panoramie historycznej okresu
napoleońskiego, nie przemilczał autor, że patriotyzm legionów został wykorzystany przez
cesarza Francuzów dla celów jego zaborczej polityki. W wielkiej dyskusji narodowej i
społecznej, jaka toczy się nieustannie na kartach utworów Żeromskiego, jest zawsze
obecne powstanie styczniowe. I zawsze jako miara najwyższa nieustępliwej walki
o wolność i zespół wartości moralnych godnych trwałej pamięci i kontynuacji. W jednym
z artykułów autor Róży pisał:
„Ponad pustynią, gdzie doraźny zysk, paskarstwo i oszustwo
grasuje, należy wydźwignąć świątynię bohaterów, ażeby oczy nowych
Polski pokoleń mogły ją mieć zawsze przed oczyma, jakoby obłok
świecący”.
Echa tej pochwały bohaterstwa i pogardy wobec oportunizmu słychać również w
Przedwiośniu, w słowach, jakie w dyskusji rzuca Baryka Gajowcowi:
„Tu jest zaduch. Byt tego wielkiego państwa, tej złotej ojczyzny,
tego świętego słowa, za które umierali męczennicy, byt Polski - za ideę!
Waszą ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Polskę przełajdaczyli:
„jakoś to będzie”!
W twórczości Zycha można wytropić wiele jeszcze aluzji i wzmianek dotyczących
powstania styczniowego, między innymi w Ludziach bezdomnych czy w pismach
publicystycznych i literackich. Nie dziwi zatem fakt, że krytyka określała pisarza mianem
- „pogrobowiec powstania styczniowego”.
Patriotyczna troska o przyszłość narodu pozostawiła również ślady w tych utworach,
które Żeromski poświęcił rewolucji 1905 roku. Jego poematy prozą: Sen o szpadzie
(1905) i Nokturn (1907), to najpiękniejszy hołd złożony męstwu i czystości ideowej
112

bojowników PPS, Okrzei, Barona i innych członków partii, walczących o wolność
ojczyzny i sprawiedliwość społeczną. Powróciło tu z nową siłą wspomnienie powstania
styczniowego, pisarz pragnął bowiem rzucić pomost między rewolucyjnymi
wystąpieniami robotników a walką narodowowyzwoleńczą 1863 roku. Potwierdzenie
tego widać w Nokturnie, gdzie rewolucjonista Okrzeja spotyka się z powstańcem
Toczyskim:
„Jak żałosna z Samotraki Nike pozdrawiasz nas z tej ziemi,
nieśmiertelne Powstanie. Głowy twojej strąconej nikt z nas, których
kołyska w krypcie niewoli się huśtała, nie widział. Rąk, co wysoko godła
trzymały, już nie ma. Skrzydła tylko twoje połamane, poranione,
dziurawe, w strzępach od ciosów opryczyny przed duszami naszymi w
powietrzu lecą.
Na skrzydłach tych zawisła najgłębsza miłość nasza ku tobie. Sprawo
przegrana! Tam powstaniec Toczyski pod szubienicą, w ostatnim
momencie, pisał do przyjaciela posłanie... Tam nieśmiertelny Okrzeja,
najpierwszy rycerz nowego Polski legionu”.
Stosunek Katerli do rewolucji 1905 roku był złożony. Hołd oddany przez niego
bohaterstwu rewolucjonistów świadczył o zrozumieniu historycznej roli nowych sił
społecznych. W utworze pt. Nagi bruk (1906) klasa robotnicza występuje już nie jako
obiekt społeczeństwa - jak dotąd bywało u pisarza - lecz jako siła walcząca i decydująca
w procesie dziejowym, jako „żywy pocisk torujący drogę wolności”. Lecz klęska
rewolucji wywołała u autora Popiołów depresję moralną i nowy obrachunek z
podstawowymi problemami życia polskiego. Upadek rewolucji przeżył nie tylko jako
odsunięcie perspektyw na wyzwolenie społeczno-narodowe, ale jako bolesne
doświadczenie filozoficzno-moralne. Świadczą o tym trzy dzieła: Dzieje grzechu (1908),
Duma o hetmanie (1908) i Róża (1909), tylko ostatnie z nich jest bezpośrednim obrazem
rewolucji. W Dziejach grzechu brak bezpośredniej aluzji do wydarzeń 1905 roku. Jest to
raczej powieść społeczno-obyczajowa, przedstawiająca historię Ewy Pobratyńskiej,
dzieje jej tragicznej miłości, dzieciobójstwa i upadku. Ówczesny krytyk, entuzjasta
Żeromskiego, Wilhelm Feldman tak odczytał tę powieść:
”Pogrom! Pogrom idealizmu na całej linii. Pogrom wiary w
twórczość historyczną. Pogrom wielkiej romantyki, wielkich marzeń i sił
duchowych. Aryman mści się i nic się wobec nieubłagalnych,
nieodwołalnych jego ciosów nie ostoi. Człowiek? Uprzytomnijmy sobie
tę białą, nieskalaną dzieweczkę, Ewę, gdy wraca ze spowiedzi cała
rozanielona, wniebowzięta, a potem - gdy krwią ociekając, w
prześcieradle dziecko swe niesie na śmierć - gdy składa pocałunek na
ustach Pochronia, który ją niedawno tak brutalnie zgwałcił - gdy
uróżowana, upudrowana, z rzechotem śmiechu spaceruje nocą po ulicach
Warszawy.
(...) Żeromski powieść swą pomyślał przed laty. Wykończył ją w r. 1906.
I oto stała się ona historyczną, liryczno-obrazową transpozycją
wszystkich tych rozczarowań, jakie życie nam zgotowało. Jakąś wizją
potworną o człowieku i jego możliwościach”.
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Dzieje grzechu to wstrząsające świadectwo triumfu zła nie tylko w stosunkach między
ludźmi, ale i w samej naturze człowieka. Krytycy ogólną atmosferę tej powieści, jej
głęboki pesymizm, wywodzili z bolesnych przemyśleń autora po upadku nadziei, jakie
wiązał z rewolucją. Wyrazem jego rozpaczy są słowa:
„Wszędzie krzywda, podłość i przemoc! Wszędzie! Nie ma
nigdzie sprawiedliwego sądu i obrony!”
W tej samej atmosferze gorzkiego rozczarowania, jakie przyniósł upadek rewolucji,
należy odczytać Dumę o hetmanie. Klęska cecorska została tu przedstawiona w obrazach
pełnych patosu i ekspresji. Przykłady anarchii i samowoli szlacheckiej, krzywda ludu,
borykanie się „wielkich polskich charakterów” z bezmyślnością i egoizmem ogółu to
świadectwa życia dawnej Polski, które wykazują wiele podobieństw z niedawną
podłością „polskich panów”, jaką przedstawił Żeromski w szkicu publicystycznym Słowo
o bandosie (1908) - „I potknęło się o kamień ten Szczęście polskie, Ojczyzna nasza”.
Dramat Róża zawiera najpełniejszy obraz rewolucji 1905 roku w literaturze polskiej. Jest
w nim taki sam wielki obrachunek ideowy z całym życiem społeczeństwa, jaki
podejmował w swoich dramatach Słowacki. Egoizm i upodlenie klas posiadających,
rozdarcie ruchu robotniczego na zwalczające się odłamy, fakty zdrady i prowokacji wśród
rewolucjonistów, rozpaczliwe wołanie o ratunek, jakim był w istocie wynalazek Dana
(promienie, które miały porazić wroga) - oto splot różnorodnych zagadnień. Autor potępił
w tym dramacie burżuazję i jej wszystkie partie polityczne, wraz z piłsudczykowską
Frakcją Rewolucyjną PPS. Znalazł się tu również obraz rozkładu moralnego, szowinizmu
i służalczości wobec caratu, jaki cechował „sprzymierzeńca wroga w ojczyźnie”, czyli
burżuazję. Upadek rewolucji postawił przed Zychem na nowo sprawę przyszłości Polski.
Do końca swojej drogi twórczej borykał się on z problemem losu narodu. Do końca
powoływał do życia szlachetne jednostki, które siłą poświęcenia miały przynieść
narodowi niepodległość, a klasom uciemiężonym życie godne człowieka. Tak jest w
dramacie Sułkowski i w wielkich powieściach współczesnych - Uroda życia (1912),
Nawracanie Judasza (1916), Zamieć (1916), Charitas (1919). Bohater Róży, magnat rewolucjonista, mówi do robotników: „wszystko poczniemy dla was, lecz bez was”. Ale
do końca również, Józef Katerla odczuwał niewystarczalność działalności swoich
szlachetnych jednostek i szukał rzeczywistej siły historycznej, która mogłaby zrealizować
dwie wielkie tęsknoty pisarza - niepodległość i sprawiedliwy ustrój społeczny.
W czasie I wojny światowej autor Wiernej rzeki stanął poza obiema orientacjami
burżuazji polskiej: zarówno walka po stronie Rosji carskiej, jak i państw centralnych była
w jego oczach sprzeczna z interesami narodu polskiego. W powieść Charitas włączył
satyryczną charakterystykę obozu legionowego:
„Rewolucyjności nie było, rozumie się, w tych dążeniach ani za
szeląg. Przeciwnie, były to dążenia raczej zakazujące wszelkiego
rewolucyjnego ducha i czynu, który by śmiał i chciał paraliżować
kierunek jedyny, prusko-austriacki...”
Aczkolwiek już w okresie wojny wystąpił w publicystyce i odezwach Zycha ton
entuzjazmu, potwierdzający, iż pisarz przez całe życie wierzył w niepodległość Polski.
Dominowały w nim zapał i wiara, że odzyskanie wolności rozbudzi przede wszystkim
najszlachetniejsze pokłady duszy ludzkiej. W roku 1915 pisał:
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„Noc dosięgała ostatniej swej minuty. W oczach pęka się
ciemność i nasza godzina wnet uderzy. Przeczuwa to serce polskie,
choćby najcichsze i najprostsze, a radość jego nie ma granic”.
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku zmieniło częściowo oblicze ideowe twórczości
Żeromskiego, na pewien czas wzięły w niej górę pierwiastki optymistyczne. Świadczy o
tym jego publicystyka bogata i oryginalna w swoim kształcie artystycznym, zrodzona „w
radosnej chwili wyzwolenia”. Składają się na nią nie tylko odezwy, lecz i poemat
publicystyczno-opisowy Wisła (1918), artykuły i szkice, takie jak: Początek świata pracy
(1918), Organizacja inteligencji zawodowej (1919), Snobizm i postęp (1923). Pisarz
wierzył, że z chwilą odzyskania niepodległości Polska stanie się niemal automatycznie
krajem sprawiedliwości społecznej, w którym zostaną przezwyciężone antagonizmy
społeczne. Z tego przekonania zrodziły się zdania przepełnione optymizmem:
„Któż by uwierzył, że może przygasnąć i zacichnąć ponura i
wrzawliwa waśń społeczna? A przecież widzimy, że bezczynne fabryki w
ciągu długich i długich miesięcy płacą rzeszom robotniczym część
zarobku, jak gdyby były w ruchu. Domem rodzonym stał się szlachecki
dwór, - gdzie jeszcze stoi, - dla siół bliskich i dalekich. Daje schronienie,
karmi i odziewa, leczy i ratuje bezdomne, w popłochu uchodzące
zastępy”.
Ten optymizm przenika również Wiatr od morza (1922), książkę, która została przyjęta
przez współczesnych jako „najlepszy, równy zbrojnemu czyn, dokonany dla zespolenia
polskiego morza z polską ojczyzną”. Jest w tym dziele wielki dramat dziejowy zmagania
się Polski o dostęp do morza z przemocą germańską. Występuje tu również tak
znamienna dla Katerli w pierwszych latach po wojnie wiara w potęgę umysłu i pracy
ludzkiej, w szczęśliwą przyszłość narodu. Wiatr od morza - to jakby synteza twórczości
pisarza, zrodzonej w latach entuzjazmu i wiary w przyszłość po odzyskaniu
niepodległości.
Niebawem jednak dostrzegł autor Sułkowskiego, że na tym wymarzonym obrazie
wolnej ojczyzny są skazy. Państwo polskie zawarło co prawda ostatnie traktaty pokojowe
i ustabilizowało swoje granice, ale pozostawała sprawa uporządkowania stosunków
wewnętrznych. Okazało się, że społeczeństwo zdemoralizowane stuletnią niewolą
polityczną, zżarte egoizmem klasowym, nie potrafiło się rządnie w swym kraju
prowadzić. Żeromski stwierdzał ze smutkiem:
„Idą z wolna w zapomnienie wartości i cnoty wypracowane za
dni niewoli czy wojny i w radosnej chwili wyzwolin...”
Wdzierały się coraz natarczywiej fakty świadczące o nieprzerwanej niedoli mas
ludowych i o wyzysku uprawianym przez klasy panujące. Toteż w odezwie z roku 1919
wybuchnął oburzeniem:
„Świat paskarzów, bogaczów, zbogaconej hołoty, świat chamów
w drogich futrach i kortach, świat motłochu w znakomitej, bezcennej
bieliźnie i obuwiu - świat nędzarzy, obdartych ze szmat, smaganych
wichrem i śniegiem zimy. To, co dziś jest - to nie Polska, wyśniona przez
bohaterów i przez doboszów i kohorty wielkich pieśniarzy. To świat,
który nie stoi wyżej, lecz niżej od sąsiadującego z nim otoczenia”.
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Najpierw rozpętała się zajadła i nie dbająca o metody walka o władzę. Miało miejsce
niebywałe rozbicie sił politycznych, w pierwszym sejmie ustawodawczym z roku 1919
zasiadało osiemnaście ugrupowań partyjnych. Po stronie skrajnej prawicy dominował
Związek Ludowo-Narodowy, dawna endecja, czołowa partia mieszczaństwa, kapitału i
oligarchii ziemiańskiej. W centrum, rozbitym na szereg drobnych frakcji politycznych,
największą siłę reprezentowały Chrześcijańska Demokracja i prawicowo nastawione
Stronnictwo Ludowe „Piast”. W skład lewicy sejmowej wchodziły: stronnictwo chłopskie
„Wyzwolenie”, Polskie Stronnictwo Ludowe - Lewica, PPS i komuniści. Żadna z frakcji
parlamentarnych ani żaden z bloków stronnictw politycznie zbliżonych nie posiadały w
sejmie większości głosów. Aby stworzyć rząd, partie i bloki musiały wchodzić w koalicje.
Owe sojusze polityczne, obliczone na krótkotrwały, doraźny sukces, mające na uwadze
zdobycie i podział ministerialnych tek choćby na kilka miesięcy albo nawet tygodni,
doprowadzały do ustawicznych kryzysów rządowych i parlamentarnych.
Równie groźna i niepokojąca była sytuacja ekonomiczna i społeczna młodego
państwa. Wielkie reformy, o których przez tyle dziesiątków lat marzyli twórcy
Towarzystwa Demokratycznego i ich następcy, poszły w niepamięć. Sprawę
przeprowadzenia reformy rolnej, którą uchwalono pod naciskiem trudnej i niepewnej
sytuacji wojennej w pierwszych latach niepodległości, odwlekano świadomie w
nieskończoność. Wiosną 1923 roku doszedł do władzy, w wyniku przetargów
politycznych Blok Chrześcijańskiej Jedności Narodowej (endecji i chadecji) oraz
Stronnictwo Ludowe „Piast” w rezultacie powstał rząd centrowo-prawicowy, którego
główną intencją było paraliżowanie reform społecznych i wzrastającego oporu klas
upośledzonych. Usiłowano obniżyć liczbę hektarów przeznaczonych na parcelację i
przekształcić reformę o tak zasadniczym znaczeniu w jeszcze jedną okazję do matactw
rozmaitych prywatnych spółek parcelacyjnych, które podwyższając cenę ziemi we
własnym interesie, działałyby praktycznie wbrew intencjom ustawy, ponieważ ziemię
otrzymaliby nie ci, co jej nieodzownie potrzebowali, lecz ci, którzy mając pieniądze
mogliby ją kupić.
W kraju szalała drożyzna, spekulacja i lichwa, pieniądz z każdym miesiącem tracił na
wartości. Pod koniec roku 1923 płacono za 1 dolara 5 milionów marek polskich. Spadek
wartości waluty dezorganizował ekonomię kraju, sprowadzał niemal z dnia na dzień ludzi
zamożnych do poziomu żebraków i nędzarzy. Permanentna inflacja uderzała przede
wszystkim w warstwy pracujące, których nędzne zarobki kształtowały się
niewspółmiernie w stosunku do rosnących gwałtownie cen. Sukcesy nowego gabinetu
Władysława Grabskiego, który przeprowadził reformę walutową były krótkotrwałe.
Bilans handlowy państwa stale był ujemny, zacofany technicznie przemysł nie
wytrzymywał konkurencji i tracił kolejno rynki zagraniczne. Rosło bezrobocie. Przez kraj
przewalały się raz po raz fale strajków i protestów. Rząd odpowiadał militaryzacją kolei,
wprowadzaniem sądów doraźnych i stanu wyjątkowego. W listopadzie 1923 roku doszło
do krwawych starć między robotnikami a wojskiem i policją w Krakowie, Borysławiu,
Tarnowie i innych miastach. Polska, zżerana przez egoizm klasowy, przez wewnętrzną
anarchię i kompletną nieudolność rządzenia, wydawała się państwem sezonowym, które
pewnego dnia bądź samo siebie unicestwi, bądź stanie w obliczu nieuniknionej rewolucji.
Na Żeromskiego, który od pierwszej chwili powstania wolnej Polski towarzyszył jej
losom czynnie, groźny i niepokojący rozwój wydarzeń działał jak alarm. Te wszystkie
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niepokoje, troski, lęki, obawy posłużyły za materiał nowego dzieła. Było nim
Przedwiośnie - najgłośniejsza powieść dwudziestolecia międzywojennego - które autor
ukończył 21.IX.1924 roku i zdążył je jeszcze wydać późną jesienią tego samego roku.
Przedwiośnie jest powieścią, którą pisarz zaskoczył współczesnych, ponieważ pod
pewnymi względami różniła się ona w swojej wymowie ideowej od jego dzieł
poprzednich. Wszystkie dotychczasowe próby podjęcia przez Zycha wielkiej
problematyki społeczno-ideowej łączyły się z sugestią przebudowy społeczeństwa w
drodze reform podjętych przez szlachetne jednostki i realizowanych często w sposób
utopijny. Sugestiom tym towarzyszyła szczera lub świadomie czytelnikowi sugerowana
wiara w altruizm i ofiarność ludzi dobrej woli z klas posiadających. W Przedwiośniu
autor wyraźnie odcina się od tych złudzeń. Przedwiośnie jest powieścią - oskarżeniem,
pełnym pasji i siły, wyrosłym z głęboko przeżywanego niepokoju o los narodu.
Przedwiośnie to jednocześnie powieść dyskusja ideowa. W całym dziele toczy się
namiętny dyskurs wokół spraw narodowych, społecznych, kulturalnych i moralnych. W
Przedwiośniu ten element dyskusji przenika całą materię książki, tkwi u podstaw
konstrukcji powieści. Na prawach kontrastu i dyskusji oparta jest kompozycja
poszczególnych części dzieła.
Część pierwsza - Szklane domy - kończy się opisem miasteczka, kiedy główny
bohater, Cezary Baryka, „wszedł do Polski, kraju swoich rodziców”. Przeżycia, jakie mu
wówczas towarzyszą, są jakby polemiką z nadziejami starego Baryki, który rozsnuwał
przed synem wizję ojczyzny „szklanych domów”, mieszkań „najczystszych,
najzdrowszych, najładniejszych”. Ojciec, ów Seweryn Baryka, niegdyś kolonialny
dorobkiewicz, burżua, wygodniś, gromadzący meble, dywany, powiększający konto w
banku przeobraził się w romantycznego cierpiętnika niepodległościowca, niewiele
mającego wspólnego z portretem, jaki został nakreślony we wstępie powieści pt.
Rodowód. Po wydarzeniach rewolucyjnych 1917 roku w Baku, po zdezerterowaniu
z armii rosyjskiej do legionów polskich i po niewoli rosyjskiej, jawi się jako człowiek
załamany psychicznie, chory, opanowany nostalgią. Baśń o szklanych domach stanowiła
rodzaj ojcowskiego projektu - planu życia dla syna - była celowo skonstruowanym
mitem, mającym zmobilizować i porwać w wyznaczonym kierunku myśli i uczucia
młodzieńca. Seweryn Baryka chciał w ten sposób zainteresować sceptycznego syna swoją
ojczyzną - Polską, do której nic go nie ciągnęło. Ponadto sądził, iż zaciekawienie
techniczne, nieznanymi sprawami odciągnie Cezarego od rewolucji. Szklane domy do
przenośnia reformizmu, mającego zapewnić postęp bez grozy i nadużyć, bez
wyniszczenia starych pierwiastków społecznych, które pociąga za sobą rewolucja.
Dlatego ojciec opowiedział synowi, jak ich krewny, doktor Baryka, konstruktor i genialny
wynalazca, założył fabrykę nad morzem i produkował z piasku morskiego szklane płyty,
z których powstawały piękne i zdrowe domy:
„Oto wziął - mówi stary Baryka - garść piachu, którym wszyscy
pogardzali, tchnął weń myśl swoją i na wzór Boga rzekł: uczynię z tej
garści piasku świat nowych zjawisk”.
Dzięki masowej produkcji domy te były tanie i dostępne dla każdego. Poza tym, istniały
już całe szklane miasta i wioski. Prawdopodobnie w owym krewniaku, ojciec widział
samego siebie, swoją przyszłą działalność w kraju. Ale Cezary będąc w Polsce nigdzie
nie spotkał szklanych domów, widział natomiast nędzne, tonące w błocie prowincjonalne
miasteczko z odrapanymi i gnijącymi ruderami. Obraz ten wstrząsa nim, wywołuje
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obrzydzenie, w którym zawarte jest ironiczne pokwitowanie nadziei ojca:
„Gdzież są twoje szklane domy?...”
Cezary postanawia na własną rękę podjąć próbę rozeznania się w ówczesnej sytuacji
Polski i znaleźć odpowiedź na pytanie, dokąd zmierza ten kraj. Szklane domy w
Przedwiośniu, o których marzył już Piotr Rozłucki w Urodzie życia (1912), występują
tylko w opowiadaniu starego Baryki, w płaszczyźnie fantazji. A więc sam Żeromski
przekreślił w utworze ideę szklanych domów, podkreślił ich utopijność. Był to ideał marzenie, któremu zaprzeczała współczesna Polska, ale ideał nie tak znowu fantastyczny,
jakby mogło się zdawać. Na świecie były już eksperymenty zastosowania na szeroką
skalę płyt ze szkła, lecz w ówczesnej sytuacji naszego państwa było to nierealne z
powodu rosnącego kryzysu gospodarczego i przemysłu, który nie wytrzymywał konkurencji i tracił kolejno rynki zagraniczne. Poza tym dla Józefa Katerli, który
miał w sobie instynkt nowoczesności i szczególną ciekawość dla odkrywczości ludzkiej,
wynalazek techniczny, przeobrażający do gruntu rzeczywistość, był jedyną, prawdziwą
rewolucją, którą gotów był akceptować. Autor Wisły traktował więc ten swój pomysł
pisarski poważnie, aczkolwiek w ówczesnej sytuacji mógł on sprawić wrażenie czystej
fantazji. Już w dramacie Róża przyszłość rewolucji związał Żeromski z wynalazkiem
promieni śmierci, niszczących wroga. Było to marzenie o bombie atomowej niszczącej.
Szklane domy - to energia atomowa tworząca. W opóźnionej gospodarczo Polsce wiara w
technikę przeistaczała się w żądanie cudu. Szklane domy miały uleczyć z nędzy wieś
polską, szklane domy miały zastąpić rewolucję:
„Rewolucją istotną i jedyną - mówi Baryka - jest wynalazek.
Rewolucją fałszywą jest wydzieranie przemocą rzeczy przez innych
zrobionych”.
Szklane domy miały umożliwić reformę rolną:
„Reforma rolna, którą właśnie tam przedsiębiorą i rozważają,
chociażby jak najbiedniej wypadła, nie będzie papierową, teoretyczną,
nieziszczalną, lecz rzeczywistą i skuteczną. Rozciągnie ona nowe szklane
domy, rozrzuci je po szerokich pustkach, ugorach, polach, lasach
dawnych latyfundiów (...) Chaty w niektórych osiedlach połączone już są
szklanymi chodnikami. Obszerne gromadzkie szklane obory i chlewy
dają możność rozwinięcia nowych przemysłów mlecznych,
kooperatywnej hodowli świń”.
Szklane domy umożliwić miały powrót do natury, odnowienie cywilizacji wiejskiej:
„Okazuje się przecie, właśnie wskutek i wobec wynalazku
naszego Baryki, że wyrazem bogactwa nie jest pieniądz ani
nagromadzenie wartości realnych, drogocennych przedmiotów i rzadkich
fatałachów, tylko - zdrowie. Najbogatszy bankier, jaśnie wielmożny
magnat, przejadłszy apetyt, przepiwszy możność pragnienia,
zrujnowawszy zdrowie nerwów nadużyciami, słyszy od lekarza radę:
trzeba, żeby jaśnie wielmożny pan zamieszkał na wsi, chodził
w zgrzebnej bieliźnie, bez kapelusza i butów, żeby dostojny smakosz jadł
chleb razowy, kaszę, rzepę, rzodkiew, pogryzał czosnek...”
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Te cytaty świadczą o tym, jak dalece idea szklanych domów przy całej swojej naiwności i
fantastyce była konsekwentną ideologią społeczną. Mamy tu obraz ustroju społecznego,
który ma uniemożliwić wyzysk, ciemnotę i nędzę. Szklane domy - to szczęśliwa wyspa
fizjokratów. Utopijne ujęcie mitu o szklanych domach wyraża nową fazę rozwojową
ideologii społecznej Żeromskiego, fazę, w której uświadomił sobie nierealność
kreślonych dawniej koncepcji ustrojowych. Pisarz rozprawił się tu z dawnymi
marzeniami o wielkich wynalazkach technicznych, rozstał się całkowicie z utopią. W
związku z tym szklane domy to nie tylko symbol wolnej Polski, odradzającej się jako
państwo, która dlatego, że jest Polską, musi stać się krajem najwyższych,
najdoskonalszych form życia społecznego. Lecz jest to również symbol dawnych,
straconych złudzeń i ideałów społecznych pisarza. Tak więc owe Szklane domy mają
podwójne znaczenie.
Druga i najdoskonalsza część Przedwiośnia zatytułowana Nawłoć również została
skomponowana w duchu ideowej dyskusji, której elementami są: z jednej strony życie
sytego i bezmyślnego majątku Wielosławskich pod Częstochową w latach dwudziestych
naszego wieku, a z drugiej - obraz rozpaczliwej nędzy bezrolnej biedoty, komorników,
których obserwuje Cezary Baryka, mieszkając w małym folwarku, Chłodku. Dwór
ziemiański w Nawłoci to pełna uroku oaza sytości, gdzie przebywa Cezary po wojnie
polsko-rosyjskiej na zaproszenie Hipolita i gdzie przeżywa w czasie kilkumiesięcznego
pobytu w zasobnej ziemiańskiej rodzinie wspaniałe sielankowe dni, rzucając się w wir
zabaw i uciech życia. Ludzie w Nawłoci są swoiście dobrzy, sympatyczni, przyjemni,
kobiety niesłychanie urocze i powabne. Wszyscy we dworze, to znaczy: ksiądz, oficer,
ubodzy krewni z Ukrainy, bez przerwy jedzą, spacerują, objeżdżają konie, odwiedzają
sąsiadów, urządzają przejażdżki, polowania, zabawy, bale. Ich dnie są wypełnione jedynie
rozrywkami i posiłkami, zaś służba zakochana w swoich panach dbała o to, by stół był
przez cały dzień suto zastawiony. I tak rano:
„Nakryto stół i piorunem wniesiono koszyki z chlebem żytnim,
z bułkami własnego wypieku, z suchymi ciasteczkami i rogalikami.
Maciejunio własnoręcznie naznosił słoików z miodem, konfiturami,
konserwami, sokami. Tu postawił „masełko”, tam rogaliki (...)
Wniesiono uroczyście tacę z kamiennymi imbrykami. W jednym była
kawa, (...) „kawusia”, rozlewająca aromat swój na dom cały. W
kamiennych także garnuszkach podsuwano porcje śmietanki. Z
kożuszkami zagorzałymi od ognia uśmiechały się do gościa te kamienne
garnuszki”.
Obiady, kolacje, śniadania i podwieczorki trwały niemal przez cały dzień i urastały do
rangi obrzędu, ceremonii. Patriarchalna atmosfera Nawłoci na tle reszty świata
wytrąconego z równowagi ma jakiś wyjątkowy, swoisty wdzięk. Styl bytowania, który tu
niezmiennie obowiązuje, zaspokaja instynktowną wrodzoną potrzebę spokoju, nasycenia,
bezpieczeństwa i szczęścia. Nie jest to szczęście najwyższej miary, ale bardzo ludzkie.
Radość i zadowolenie płynące z poczucia, że się żyje swobodnie i że wszystko, co z
prostych, zmysłowych czarów życia może być dostępne, ma się zawsze pod ręką, w
zasięgu spojrzenia i dotknięcia. Nawłoć to reprodukcja Soplicowa z Pana Tadeusza,
reprodukcja do pewnego stopnia świadoma, skoro czytamy w Przedwiośniu:
„Cezary Baryka doznał przerwy w swych myślach, niczym
Tadeusz Soplica po przyjeździe na wieś. Trochę się to tylko odbyło
inaczej.”
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Narzuca się ogólne podobieństwo tych dwóch opowieści o tym, jakie były „zabawy,
spory w one lata, śród cichej wsi (...), kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła...”.
Ale obok Nawłoci istniał „drugi biegun systemu urządzenia żywota ludzkiego na
świecie”. Drugi biegun życia nawłockiego to nędza chłopska, fornalska tych co nie mają
własnego domu i niczego. Chłopi „lubili gadać i słuchać tylko o tutejszym, o realnym, o
widocznym, dotykalnym (...) Wszystko musiało być na przykładzie z tej okolicy,
wszystko musiało tutaj się przydarzyć i o tutejsze stosunki zaczepiać. Inaczej było obce,
dalekie, nienaskie, zaświatowe, a więc nie interesujące. Wszystko cokolwiek mówili i
czym się interesowali, zahaczało się o jadło i napitek, obracało się dookoła opału i
odzienia, przeżycia zimy i przednówka, a doczekania drugiego lata. A na drugie lato i na
drugą jesień będzie znowu to samo: wyrobić, wydębić z okrutnej, twardej ziemi tyle, żeby
przejść całą zimę bez głodowania, przetrzymać przednówek - i znowu dalej - do
„nowego”. Z kolei egzystencja bezrolnych w Przedwiośniu wygląda następująco:
„Życie komorników było nędzne nad wyraz. Latem wychodzili
na zarobek w bogatsze okolice (...) W czasie wojen rozmnożyli się,
narośli i wypełnili wioski i wioszczyzny. Wojny nie wygubiły ich, lecz
właśnie rozpleniły, nic im nie przydając (...) Czekali cierpliwie żyjąc w
swych kątach, - na cudzym przykominiu, śpiąc na ławkach, po
zapieckach, nie mając własnego domu i nie mając nic zgoła, co by swoim
nazywać mogli (...) Słaniali się po drogach, jako dziady, tłukli się po
dziedzińcach zabudowań, plącząc się i nie wiedząc w co ręce zaczepić.
Jakże straszną była ich zima! Jakże potworne wśród nich grasowały
choroby! (...) Przez szpary we wrótniach stodółek przypatrywał się
Cezary starcom i staruchom, wywleczonym z ogrzanych chałup przez
dzieci i wnuki zdrowe „na umarcie”, w mróz, zawieję - złożonym na
snopku kłoci, aby prędzej „doszli” i nie zadręczali, żywych,
spracowanych i głodnych swym kaszlem, charkaniem krwią albo,
nieskończonymi jękami. Podziwiał tę pierwotną, barbarzyńską bezlitość,
która jest nieuniknioną ekonomią życia, życia takiego, jakie jest na wsi”.
Cezary rozmyśla o losie chłopów i oskarża ziemiaństwo, snując następujące refleksje:
„Jedni mają jadła tyle, że z niego urządzili kult, obrzęd, nałóg,
obyczaj i jakąś świętość, a drudzy po to tylko żyją,żeby nie zdychać z
głodu!”
Oto główne ostrze satyryczne Nawłoci. Ostrze mierzy tu autor w egoistyczne,
zadowolone z siebie pasożytnictwo dworu. Pasożytnictwo to staje się jednak pod jego
piórem biernym, a nie drapieżnym, opiera się jak gdyby nie na przemocy klasowej, lecz
na bezwładzie wyzyskiwanych. Toteż przerażający jest obraz wsi w Przedwiośniu,
przerażający, ale martwy. Jest to wieś, która nie dojrzała jeszcze do ruchów społecznych i
politycznych, wieś, pogrążona w bezruchu, bierna, wieś podległa jedynie przemianom
biologii, niezmiennemu rytmowi narodzin i śmierci, lata i zimy. Chłopi traktują swój los
jako coś nieuniknionego. Stąd dziwić może nieoczekiwana, gwałtowna apostrofa
Żeromskiego:
„Kiedy nadejdzie podły dzień - iż tenże Jędrek posiądzie odwagę
i zdobędzie się na siłę, żeby jaśnie pana chwycić za gardło i bić w kufę
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względnie w mordę? Czy też Maciejuńcio da radę, czy potrafi wypchnąć
jaśnie dziedziczkę za drzwi główne, właśnie w pazury motłochu. Czy
potrafi wpuścić biedę okolicznych wsi, ażeby nareszcie zobaczyła co to
tam jest, co się mieści w salonie, w środku tego starego dworu, bardziej
niedostępnym i bardziej tajemniczym dla tłumu niż święty kościół w
Nawłoci?”
Maciejunio, to poczciwy, stary lokaj, Jędrek - parobek i ordynans fanatycznie
przywiązany do pana. Obraz wsi zawarty w Przedwiośniu jest fałszywy, ponieważ w
rzeczywistości w latach dwudziestych naszego wieku wieś była już uświadomiona i
czynna politycznie, istniało już kilka stronnictw i partii chłopskich, na czele rządu stał
kilkakrotnie reprezentant chłopów - Wincenty Witos, laskę marszałkowską piastował
przedstawiciel ludowców Maciej Rataj. Józef Katerla ukazał te obrazy z życia wsi, które
zapamiętał z czasów wczesnej młodości, z okresu guwernerki. I dlatego dostrzega jedynie
dwie możliwości. Albo dalsze trwanie potwornej Nawłoci, jak złośliwa narośl, rosnącej
na nędzy chłopskiej, albo też rzeź, palenie dworów, niszczenie dobytku, wbijanie na pal
lub rżnięcie żywcem. Zwiastunem tej ostatniej jest Cezary, który, chwyciwszy po
pijanemu Hipolita za szyję, wypowiada słowa, stanowiące ostrzeżenie dla ziemiaństwa
przed ewentualnymi rozruchami rewolucyjnymi na wsi:
„- Strzeż się bracie! Pilnuj się. Za tę jedną srebrną papierośnicę,
za posiadanie kilku srebrnych łyżek, ci sami, wierz mi, ci sami,
Maciejunio i Wojciunio, Szymek i Walek, a nawet ten Józio, wywleką cię
do ogrodu i głowę ci rozwalą siekierą”.
Dla Zycha klasowy ruch chłopski - to rebelia, rozbijająca siekierami wrota dworu i
dlatego straszy w Przedwiośniu upiorem Szeli.
Wreszcie trzecia część powieści - Wiatr od wschodu jest najsilniej przeniknięta
dyskusją, co wyraźnie wystąpiło w kompozycji takich fragmentów, jak ostatnia rozmowa
Baryki z Gajowcem. W konstrukcji tej dyskusji, tak ważnej dla zrozumienia sensu
ideowego dzieła,uderza fakt, że stroną atakującą jest Cezary. W jego usta włożył
Żeromski argumenty brzmiące prawdą wielkiego oskarżenia historycznego:
„Czemu nie dajecie ziemi ludziom bez ziemi? (...) Czemu
gnębicie w imię Polski nie - Polaków? Czemu tu tyle nędzy? Czemu
każdy załamek muru utkany jest żebrakami. Czemu tu dzieci zmiatają z
ulic mokry pył węglowy, żeby się wśród tej okrutnej zimy troszeczkę
ogrzać? (...) Lud zgłodniały po wsiach, lud spracowany po fabrykach, lud
bezdomny po przedmieściach (...) Tu jest zaduch. Byt tego wielkiego
państwa, tej złotej ojczyzny, tego świętego słowa, za które umierali
męczennicy, byt Polski - za ideę! Waszą ideą jest stare hasło niedołęgów,
którzy Polskę przełajdaczyli: „jakoś to będzie!”
Jakże nieśmiało w tej dyskusji ideowej brzmi głos Gajowca:
„Wszystko będzie! Wynagrodzimy krzywdy, pogodzimy się,
podźwigniemy się (...) To dopiero przedwiośnie nasze (...) Wierzymy, że
doczekamy się jasnej wiosenki naszej (...) Pracujemy dzień i noc, bez
wytchnienia, szerzymy i spełniamy twe marzenia, tylko zgoła inaczej,
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wprost inaczej, w wolnym państwie polskim”.
Szymon Gajowiec, „sztywny i wytworny biurokrata”, życie strawił na propagandzie
niepodległościowej jako likwidator niektórych wewnętrznych sprzeczności ruchu, do
którego należał. Na miejsce dawnych utopii stawia swój program - minimum:
zaprowadzenie porządku i bezpieczeństwa, stabilizacja pieniądza, rozbudowa armii,
zwalczanie analfabetyzmu, rozwój gospodarczy. Gajowiec wierzy, że:
„W granicach tej Polski, które los dał naszemu pokoleniu,
stworzone będą stany zjednoczone, wolne i równe”.
Reprezentuje on już nie fikcję szklanych domów, ale tradycje propagandy
niepodległościowej jeszcze sprzed roku 1905, leżało w niej uznanie z góry faktu, iż
przyszła Polska będzie tworem społecznie postępowym, społecznie wzorowym,
wcieleniem pomysłów przodujących ideologów społecznych, realizacją idei
socjalistycznych. W ten sposób autor Róży przeciwstawiał się rewolucji proletariackiej w
Rosji. Powstanie państwa polskiego miało być samo przez się rewolucją społeczną,
dokonaną jednak na sposób utopistów - bez walki klas, z uwzględnieniem wszystkich
interesów. Ale to nie nastąpiło. Przewrót społeczny nie został w istocie dokonany, nowe
państwo stało się dziedziną dominacji społecznej dawnych klas posiadających. Działacze
polityczni z obozu niepodległościowego z dnia na dzień rzucali w kąt postępowe hasła,
jako niezgodne z „realną” pracą państwową w ich rozumieniu.
Gajowiec przedstawia się w Przedwiośniu od strony najlepszej - jako wzorowy typ
dawnego radykała - niepodległościowca. Człowiek osobiście bezinteresowny, zdolny,
szczerze oddany sprawie, dla której pracuje, skłonny do poświęceń, mający o wielu
sprawach rozsądne zdanie - wyrabia sobie pogląd na sytuację w drodze solidnych badań,
pracy. Żeromski w postaci wiceministra Szymona Gajowca nie pokazał nam tępego
biurokraty, marnego człowieka, karierowicza czy głupca. Ale pokazał właśnie owego
człowieka „czystych rąk”, którym początkowo tak pyszniły się rządy sanacji, człowieka o
gorącym sercu i otwartej głowie, „państwowca”, wyrosłego z walk o niepodległość. A
który uważał wolne państwo za zbiorowego wykonawcę i realizatora testamentu
ideowego, pozostawionego przez myślicieli Polski podziemnej, Mariana Bohusza,
Stanisława Krzemińskiego i Edwarda Abramowskiego. Niestety, Gajowiec należy teraz
do tych postępowych niegdyś niepodległościowców, którzy zrezygnowali z dawnego
programu społecznego. Stąd autor Popiołów zakwestionował prawo moralne jego rządów.
Za Szymonem Gajowcem, za „człowiekiem na właściwym miejscu”, za mądrym, dobrym
i pracowitym urzędnikiem pokazuje pisarz w Przedwiośniu „ogromny cień polskiego
policjanta, który ma prawo - prądem elektrycznym doświadczać, wkładać ołówek między
palce, a potem je ściskać maszynką”. Za wiceministrem Gajowcem, za obroną trwałości
polskiego pieniądza i polskiej racji stanu pokazuje Żeromski nie rozcięty wrzód Nawłoci i
gnębienie w imię Polski nie-Polaków, nędzę wsi, wyzysk robotników, życie Żydów
stłoczonych w gettach. To nie Cezary Baryka, ale sam pisarz rzuca w twarz Gajowcowi:
„jedyną waszą mądrością jest policjant, no i żołnierz”. Gajowiec jako urzędnik
państwowy, usprawiedliwiający istnienie policji, wojska, więzień, ucisku, przyczynia się
do rozpadu swoich idealnych koncepcji ustrojowych. Moralnie akceptując myśl społeczną
Abramowskiego w praktyce ją neguje, energicznie odsuwa w strefę nierealizowanej
utopii. W Gajowcu uchwycona została słaba strona tego typu polityków - są to reformiści
bez reform. Uznają oni konieczność zmian. Potępiają istniejące nadużycia, gdy chodzi o
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praktyczną działalność, gdy chodzi o praktyczne zapoczątkowanie przemiany, popadają
w wahania - a to państwo znajduje się w trudnej sytuacji, granice nieobronione, a to
społeczeństwo nieprzygotowane. Owi reformiści po I wojnie światowej sprzeciwiali się
gwałtownie socjalizacji przemysłu, bo wszystko poniszczone, kogo to urządza, przemysł,
gospodarka w ruinach. Dajmy czas kapitalistom, by odbudowali fabryki, a kiedy
odbudują - będziemy socjalizować. Baryka zarzuca Gajowcowi tchórzostwo: „...wy
jesteście mali ludzie - i tchórze!”. Zarzut tchórzostwa nie ma w tym wypadku charakteru
osobistego, lecz mowa tu o tchórzostwie grupy, środowiska. Cezary, mówiący za autora dowodzi, iż ten brak śmiałości, owo tchórzostwo, podrywa w gruncie egzystencję nowego
państwa, przygotowuje nowy upadek - ostrożne rezonowanie Gajowca stanowi odmianę
defetyzmu, młody Baryka przepowiada mu „wyrajcujecie przyczyny swojej nowej
niewoli”. Uderzało na przykład, iż nie zastępowano odrębnych ustaw dzielnicowych,
odziedziczonych po zaborach, jednolitym ustawodawstwem. Jednak, aby zmieniać,
wysilać się, naruszać istniejące przyzwyczajenia, trzeba mieć koncepcje, ale owi
państwowotwórcy, tacy jak Gajowiec, w istocie niewiele ich mieli. To lenistwo, tę
bierność, uwydatnia Żeromski w dyskusjach Cezarego z wzorowym pod wieloma
względami typem dawnego niepodległościowca. Autor Snu o szpadzie ujmuje to jako
zagadnienie etyki państwowej. Baryka przeciwstawia Gajowcowi i jemu podobnym inną
postawę wobec zagadnień państwowych i społecznych w epoce kryzysu ustroju:
„Boicie się wielkiego czynu, wielkiej reformy agrarnej... Musicie
iść w ogonie „Europy”. Nigdzie tego nie było, więc jakżeby mogło być u
nas? Macież wy odwagę Lenina, żeby wszcząć dzieło nieznane, zburzyć
stare i wszcząć nowe? Umiecie tylko wymyślać, szkalować, plotkować.
Macież wy w sobie zawzięte męstwo tamtych ludzi, virtus - niezłomną,
która może być omylna jako rachuba, lecz jest niewątpliwie wielką próbą
naprawy ludzkości (...) Nie! Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! Niech
to będzie reforma rolna, stworzenie nowych przemysłów, jakikolwiek
czyn wielki, którym ludzie mogliby oddychać jak powietrzem”.
Cezary uważa, że Polsce potrzeba natychmiast jakiejś wielkiej idei, jakiegoś czynu
przeobrażającego i zbawiennego, twórczej pracy i wytężonej aktywności. Oskarża zaś w
osobie Gajowca cały ówczesny rząd o marazm i tchórzostwo. Bardzo istotną myśl zawarł
Maurycy Zych w pojęciu owej „virtus” oznaczającym dzielność, męskość, odwagę,
waleczność i cnoty państwowe, czego ilustrację dawała obywatelska mitologia starego
Rzymu. Bezwzględność Brutusa, skazującego za naruszenie dyscypliny na śmierć
własnego syna, poświęcenie Horacjuszów, wytrwałość Scaewoli, bezinteresowność
Cyncynnata - to wszystko zawarto w owym słowie, nadającym mu osobliwe znaczenie.
Baryka zarzuca pełnemu zalet osobistych Gajowcowi - brak cnoty podstawowej, gdyż
jego program cechuje zbyt powolne tempo i mały zakres zmian, w aktualnej sytuacji
kraju okazuje się on niewystarczający, sam zaś Gajowiec uważa, że wszystko z czasem
się ułoży. Olśniony faktem odzyskania przez Polskę niepodległości, lubi „bajdurzyć”,
wspominać minione lata, marzyć o Polsce takiej, jaka będzie kiedyś. Zaś oskarżenie
Cezarego replikuje słowami Krasińskiego:
„Pewnym męstwem ja się nigdy nie pochlubię, ja przed bliźnich
drżę męczeństwem, w otchłań spychać ja nie lubię”.
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Baryka w odpowiedzi uwydatnia truizm tego sformułowania, stwierdza, że poeta nie bał
się męczeństwa własnych pańszczyźnianych niewolników, bał się tylko cierpień ludzi
swojej klasy, swego środowiska. Słowa Cezarego „nie o męczeństwo chodzi, lecz o
męstwo”, zmierzają do uściślenia stanowiska. Chodzi tu o właściwą ocenę gotowości
ofiarniczej środowiska, które w powieści reprezentuje Gajowiec. Chlubi się ono tym, że
nie można mu zarzucać braku ofiarności, poświęceń jednostkowych. Owszem,
kultywowano ducha poświęcenia, ale z kultu bohaterstwa, kultu czynu, z egzageracji
rzeczywistych cnót robiono osłonę dla bierności umysłowej. Brak im było śmiałej,
rewolucyjnej koncepcji społecznej, towarzyszyły im konserwatyzm, bierność, lenistwo
myślenia, lenistwo moralne. W Przedwiośniu ów Gajowcowy program, obliczony na
powolną ewolucję, wyważony przezornie, w aktualnej, pełnej napięcia sytuacji wydaje
się Cezaremu niewystarczający. Pytanie młodego Baryki o wielką ideę Polski, którą
można by przeciwstawić komunizmowi, pozostaje bez odpowiedzi. Krytykując program
Gajowca, Cezary nie solidaryzuje się z poglądami komunistów, które w powieści
reprezentuje Antoni Lulek.
Stosunek Żeromskiego do komunistów polskich jest zdecydowanie krytyczny. W
postaci Lulka, wyraźnie niesympatycznej, autor Turonia uchwycił trafnie rysy sekciarza i
doktrynera. Antoni czuje nienawiść do nowo powstałej Polski, dlatego, że jest krajem
kapitalistycznym i w 1920 roku podjęła walkę z Rosją. Pisze do pism zagranicznych
szkalujące ją artykuły i cieszy się z każdego jej niepowodzenia. Ślepo wierzy we
wszystko, co głoszono w Rosji i opowiada się po stronie bolszewików. Widzi
konieczność obalenia kapitalizmu drogą rewolucji i wprowadzenia ustroju
komunistycznego. Rozeznawszy się dość szybko i łatwo w sytuacji duchowej Cezarego,
stał się, własnowolnie i poniekąd nieproszony, przewodnikiem ideowym młodzieńca po
bezdrożach polskiej rzeczywistości. Lulek więc jest jakby niebezpieczną pułapką na
drodze poszukiwań Baryki, stąd może jego nazwisko, które oznacza trucicielskie ziele,
szalej, odurzający blekot. Ale ten sam Lulek, wprowadza głównego bohatera na zebranie
komunistyczne, w czasie którego, z ust prelegentki - lekarki i innych działaczy ruchu,
padają straszne prawdy o współczesnej Polsce (niemal dosłownie przeniesione przez
pisarza do powieści z autentycznych dokumentów). Cezary, słuchając przemówień,
dowiaduje się prawd o życiu proletariatu warszawskiego, o prześladowaniu mniejszości
narodowych w Polsce i terrorze oraz praktykach śledczych policji wobec więźniów
politycznych. O życiu proletariatu opowiada Karyla - lekarka:
„Przyszłam do przekonania, iż w dzisiejszym świecie panuje
straszne zwyrodnienie. Klasa robotnicza zwyradnia się w nędzy i
ciemnocie. Obecny ustrój kapitalistyczny prowadzi całą ludzkość do
upadku. Tutaj, w tym mieście Warszawie, 85 procent dzieci w wieku
szkolnym ma początki suchot. Przeciętna długość życia robotnika wynosi
39 lat, przeciętna długość życia księdza 60 lat. W roku 1918 na 33000
wypadków śmierci w Warszawie 25000 było zmarłych na suchoty. Cała
klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami (...) Masy robotnicze
pozbawione są kultury”.
Z kolei, inny mówca opowiada o praktykach policyjnych stosowanych w polskich
więzieniach wobec więźniów politycznych, którzy są bezlitośnie bici, rażeni prądem
elektrycznym i torturowani. Więźniom zwiniętym wpół wsuwa się między ręce i kolana
żelazny drąg i zakuwa. Następnie przewraca się ich na plecy i bije strasznie po nagich
124

piętach do utraty przytomności, a później wlewa się im wodę do gardła i nosa. Te
praktyki policyjne przypominają średniowieczne metody tortur udoskonalone jedynie
użyciem prądu elektrycznego. Baryka w czasie wspomnianego zebrania, po zapoznaniu
się z materiałami obrazującymi położenie współczesnej klasy robotniczej w Polsce, jej
skrajną biedę, zwyrodnienie fizyczne i niedorozwój kulturalny, zadawał polskim
komunistom pytanie, jak w takim razie klasa najbardziej chora w chorym społeczeństwie
ma doprowadzić owo społeczeństwo do zdrowia, w jaki sposób warstwa pozbawiona
kultury może pretendować do roli czynnika dziejowego odradzającego ludzkość. Niejako
potwierdzeniem jego pytania jest obraz żydowskiego getta, który rysuje mu się przed
oczami po wyjściu z zebrania. Widzi dzieci żydowskie, „o nogach cienkich jak
pogrzebacze, a rękach chudych jak ptasie piszczele”, nazywane małymi „złodziejami
węglowymi”, bo pyłem węglowym, zebranym z ulicy, chcą się ogrzać. Widzi brudnego,
słabego Żyda, pchającego wózek, którego dyszel wbija się w ciało mężczyzny, narrator
wyraża się o nim, że „to żyjące zwłoki człowiecze”. Jednak wiele z tych argumentów,
padających z ust Lulka i innych działaczy komunistycznych, służy Cezaremu w
dyskusjach z Gajowcem. Zrozpaczony biegł z tymi rewelacjami do wiceministra i żądał
wyjaśnień albo zaprzeczenia. Komunizm w świetle powieści to „wiatr od Wschodu”,
obca naleciałość, stąd tytuł trzeciej części utworu. Żeromski pragnie Polski
demokratycznej i sprawiedliwej, ale osiągniętej z pominięciem rewolucji idącej ze
Wschodu. Jego stosunek do komunistów jest niechętny, on boi się komunizmu i chce
ostrzec przed nim swoich rodaków. Przedwiośnie było w intencjach autora powieścią ostrzeżeniem przed komunizmem. Ostrzeżeniem nie w znaczeniu zapowiedzi wydarzeń
nieuniknionych, lecz w znaczeniu sygnału wzywającego do zapobieżenia katastrofie.
Wielkość Zycha jako pisarza polega nie na głębi, lecz emocjonalnej sile jego
oskarżeń. Przedwiośnie powstało w momencie kryzysu ideologicznego i
przewartościowania dotychczasowych poglądów autora. Dlatego w tej powieści pisarz nie
zabiera głosu w swoim imieniu, jak to robił we wcześniejszych utworach, nie powołuje
również bohatera pozytywnego, postaci powieściowej, której poglądom dawałby
całkowitą aprobatę. Prawie cala problematyka społeczna Przedwiośnia zamknięta została
w dyskusjach między równorzędnymi przeciwnikami. We wszystkich występuje Cezary
Baryka: wobec przeciwników rewolucji proletariackiej jako jej rzecznik, wobec
komunistów - jako oponent. Dialogi są przy tym tak wkomponowane w powieść, że
„ostatnie słowo”, dyskusyjna przewaga należy w nich na przemian to do jednej, to do
drugiej strony. W toku zaś dyskusji rozkład argumentów nie pozwala utożsamić na stałe
stanowiska autora z żadnym z jej uczestników. Cezary, jego rodzice i Szymon Gajowiec każdy z nich może się powołać na cytat z pism publicystycznych Katerli, identyczny ze
swoimi wywodami. Konsekwentnie przeprowadzony w dialogach „system dwóch racji”
posiada znaczenie tym większe, że prawie wszystkie pozostałe sądy o rzeczywistości
przedstawionej w utworze zostały przepuszczone przez filtr mowy pozornie zależnej. Ten
zabieg formalny zdejmuje odpowiedzialność za nie z autora. Jeśli czytelnik odczuwa
pokusę, by poglądy Cezarego czy Gajowca potraktować jako opinię Żeromskiego, to jako
przestroga może posłużyć poniższy przykład. Młody Baryka, obserwując uciekających z
portu w Baku białogwardzistów, rozmyśla:
„Gotowi byli podbijać, przywłaszczać sobie, pochłonąć świat
cały, a teraz świat ich pochłonie. Wychodzą na podbój świata w panice,
w trwodze, w bojaźni wielkiej, która ich batem wypędza z dziedzin ich
władzy. Przefasowała ich i przemacerowała doskonale rewolucja w
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zębach i trybach swych katowni - czerezwyczajek. Wiedzą teraz, gdzie
pieprz rośnie. Wolą być w łachmanach i iść o kiju, byleby dalej a dalej od
tych miejsc nieogarnionych, nad którymi rozpościerało się prawo ich
paragrafu i ich kozackiego batoga”.
Odbiorca jest skłonny sądzić, że autor Promienia solidaryzuje się tu z Cezarym, a nawet,
że w pewnym miejscu odsuwa go w ogóle na bok i mówi już od siebie, bo przecież zwrot
o „katowniach” nie powinien się znaleźć w ustach młodzieńca. Domysły są jednak
fałszywe, ponieważ Zych wymieniał właśnie cytowany wyżej fragment jako przykład dla
tezy, że nie wolno utożsamiać poglądów autora z poglądami jego bohaterów. Dyskusja
jako zasadniczy sposób prowadzenia wątku ideologicznego, „system dwóch racji”, filtr
mowy pozornie zależnej to zabiegi, które sprawiają, że ideologia Przedwiośnia nie da się
odtworzyć na podstawie poszczególnych wypowiedzi postaci powieściowych, ale można
ją ustalić w oparciu o inne podstawy.
Tendencje i intencje tej ostatniej powieści Żeromskiego były bardzo przejrzyste:
ukazać na tle wewnętrznego rozprzężenia, marazmu, lekkomyślnej beztroski posiadaczy,
nędzy ludu, nadużyć władzy i opieszałości przywódców młodego państwa
prawdopodobną perspektywę rozwoju zdarzeń, przywołać widmo rewolucji, ostrzec
przed nim, przerazić. Przedwiośnie to nie powieść - recepta społeczna, lecz powieść pytanie o drogę rozwojową Polski. Na to pytanie padają w książce trzy zasadnicze
odpowiedzi. Pierwsza z nich to owa wizja szklanych domów. Idea ta, włożona w usta
Seweryna Baryki, została przedstawiona przez Zycha ambiwalentnie. Pisarz marzył o
wielkim postępie cywilizacyjnym w Polsce, o nowoczesnych koncepcjach technicznoarchitektonicznych, ale tu jeden z jego ulubionych motywów został zabarwiony wyraźną
ironią, ponieważ w ówczesnej sytuacji gospodarczej państwa sprawiał on wrażenie
czystej fantazji. Możliwość druga, mieszcząca się w granicach celów całkowicie
realnych, to ów umiarkowany, ostrożny, ewolucyjny program Gajowca, sprowadzający
się do cząstkowych i stopniowych reform państwowych, program konkretnej pracy
organicznej, na pewno osobiście, wewnętrznie pisarzowi najbliższy. Nie ulega
wątpliwości, że w niektórych partiach dzieła Gajowiec jest wyraźnym „porte parole”
Żeromskiego. Geneza koncepcji politycznych wiceministra jest prawie taka sama jak
geneza poglądów autora Przedwiośnia. Obu patronują te same postacie, przez obu
jednakowo uwielbiane: Marian Bohusz, Stanisław Krzemiński, Edward Abramowski. Ich
portrety wiszą w gabinecie Gajowca. Katerla zaś w różnych pismach, literackich i
publicystycznych, wymieniał ich nazwiska niejednokrotnie jako nigdy niezapomnianych
i najczcigodniejszych nauczycieli i przewodników swej młodości. W Przedwiośniu
jednak, ów przezorny program Gajowca, w aktualnej, pełnej napięcia sytuacji wydaje się
Cezaremu niewystarczający. Merytoryczne zwycięstwo wiceministra w dyskusji z
młodzieńcem jest połowiczne, w rzeczywistości przegrywa on walkę o duszę młodego
Baryki, bo przecież Cezary przyłącza się do manifestacji robotników maszerujących na
Belweder.
Pozostała więc perspektywa rewolucji proletariackiej, dokonanej pod kierownictwem
partii komunistycznej. Owa trzecia możliwość, w przekonaniu Żeromskiego, była
najzupełniej realna. Dla niego zarówno geneza jak i ocena tej perspektywy łączyła się
ściśle z doświadczeniami rewolucji proletariackiej w Rosji. Przebieg rewolucji w Rosji w
1917 roku przedstawił na podstawie relacji w prasie krajowej oraz opowiadań
uciekinierów polskich z Rosji. Pisarz ukazał tu obrazy rzezi, mordów, okrucieństwa,
gwałtów, śmierci winnych i niewinnych ludzi, rozprzężenia wszelkich norm życia,
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spekulacji, nadużyć, samowoli, bezrządu, głodu, nędzy, chorób, łapownictwa, rozbojów,
grabieży. Na przykład kradzież walizki Seweryna Baryki z ubraniem i lekarstwami przez
funkcjonariusza kolejowego, o odzyskaniu której na próżno marzył. Owa walizka to
symbol „cywilizacji świata skazanego na zagładę, a jednak budzącego skryte pożądanie”,
to symbol burżuazyjnego stylu życia, w którym aktualne są dawne tradycje walk
wolnościowych, świadczy o tym pamiętnik o dziadku powstańcu. Ów przodek - Kalikst
Baryka - bez mała sto lat wcześniej przystąpił do powstania listopadowego. Ponadto
rewolucjoniści wprowadzili dekrety dotyczące konfiskaty drogocennych rzeczy i
majątków. Jedna z bohaterek powieści, księżna Szczerbatow-Mamajew, przebrana za
żebraczkę, pokazuje pani Barykowej, która ją przygarnęła, swe „bolesne nogi” z ranami
wyżartymi na łydkach przez drogocenne bransolety, nie zdejmowane w czasie
wielotygodniowej ucieczki, w obawie przed konfiskatą. Konfiskaty mienia dokonywane
były przede wszystkim na „burżujach”, egzekucje zaś na tych, którzy sprzeciwiali się
rewolucji. Seweryn Baryka uważa, że rewolucja rosyjska jest absurdem dziejowym
niszczącym społeczeństwo i zmieniającym dotychczas ciemiężonych ludzi w
ciemiężycieli. Stwierdza, iż:
„Śmieszny to jest przewrót, który magnatów strąca z pałaców do
piwnic, a mieszkańców piwnic wprowadza do pałaców. Jest to
prawdziwie robota i dom szalonych. Takie jest moje przeświadczenie”.
Matka Cezarego uważa, że rewolucja jest zwykłą grabieżą i gwałtem, podkreśla święte
prawo własności i stwierdza, że nie można niczego nowego i dobrego zbudować na
cudzej krzywdzie, na mordach i rabunku. Wydarzenia rewolucyjne obrazuje Żeromski na
przykładzie miasta Baku, gdzie przebiega jeden z frontów walki I wojny światowej, gdzie
występują antagonizmy narodowościowe i gdzie dochodzi do masowych krwawych rzezi
między Ormianami i Tatarami, wywołanych zadawnioną nienawiścią. Zwrócili się oni o
pomoc do sułtana tureckiego, w efekcie czego oddziały tureckie obległy Baku i dostało
się ono w ręce Turków. Cezary z entuzjazmem witał wydarzenia rewolucyjne i włączał
się do zamieszek. Brał udział w zgromadzeniach i wiecach, zafascynowany głoszonymi
na nich ideami, wierząc, że przemiany te są konieczne; świadczy o tym jego
postępowanie. Zgodnie z nakazem, na apel aktualnego rządu, wskazał miejsce
schowanych przez matkę kosztowności. Gdy pani Barykowa, po skierowaniu na ciężkie
roboty publiczne z powodu ukrycia części złota za miastem, umarła z wycieńczenia i
złego traktowania, Cezary poczuł się częściowo odpowiedzialny za jej śmierć i zaczął
zastanawiać się nad sensem wydarzeń rewolucyjnych. Zmuszony do grzebania trupów
ofiar, obserwuje zabitych, patrząc na zwłoki pięknej, młodej Ormianki, uświadamia sobie
koszmar rewolucji, pojmuje wówczas ogrom krzywd, które ona przynosi. Dochodzi do
bolesnego wniosku, że takich zbrodni nic nie potrafi usprawiedliwić. Jego życie upływało
teraz w opłakanych warunkach:
„Dom, w którym niegdyś mieszkali rodzice, runął właśnie pod
pociskami tureckimi (...) w piwnicy, która niegdyś zawierała skarb
rodzicielski, Cezary znalazł kryjówkę dla siebie (...). Przeżywał czas
głodu, chadzał półnagi, brudny, obrośnięty kłakami”.
Młody Baryka widział na własne oczy, że rewolucyjna Rosja jest pogrążona w
przerażającym chaosie, bezprawiu, widział, że praktyka życiowa nie zgadza się z
propagandą i teorią rewolucyjną. Rewolucja miała być drogą do wolności, równości,
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sprawiedliwości, zlikwidowania krzywd i wyzysku mas pracujących przez posiadaczy, a
jest obrazem zbrodni, zła, zniszczenia, zamiany ról, załatwiania dawnych porachunków
między narodowościami. Zych właśnie tej możliwości obawiał się najbardziej.
Świadczyły o tym jego liczne jednoznaczne wypowiedzi, wyraźnie niechętne takiemu
przewrotowi, formułowane na długo przed powstaniem Przedwiośnia w rozmaitych
pismach publicystycznych. Mianowicie: w Początku świata pracy, w Organizacji
inteligencji zawodowej, w reportażu Na probostwie w Wyszkowie, w Snobizmie i postępie,
tudzież w utworach artystycznych, jak na przykład w dramatach Turoń (1923) i w Ponad
śnieg bielszym się stanę (1921). W Przedwiośniu zaś: część I ostrzegała przed rewolucją
przy pomocy odpowiednio naświetlonego przykładu rosyjskiego, część III - przed ludźmi,
którzy przykład ten chcieli powtórzyć w Polsce, czyli komunistami. Żeromski był
wrogiem Rosji carskiej i jej ustroju, opartego na wyzysku i ucisku. Negował on walkę
klas jako siłę napędową rozwoju historycznego, negował rewolucję, nie mógł pogodzić
się z tym, że zastosowała ona przemoc wobec dawnych ciemiężycieli. Przede wszystkim
zaś ogarniał go lęk przed masami ludowymi, w których widział żywioł niszczący, groźny
dla wartości kulturalnych nagromadzonych przez przeszłość. Autor Róży potępiał
rewolucję, ponieważ stanowiła dla niego bunt żywiołów i uosobienie zemsty za wieki
krzywdy. Jest ona katastrofą, tragedią, zagrożeniem dla istnienia kraju, powszechną rzezią
i zniszczeniem, a nie drogą do zbudowania sprawiedliwości. Toteż Żeromski chce
przerazić Polaków widmem bratobójczej walki, ostrzec i powstrzymać przed podobnymi
wydarzeniami w kraju, chce ostrzec tych, którzy ślepo wierzą, że rewolucja prowadzi do
dobrego.
A jednak Przedwiośnie kończy się sceną, w której czuje się przedsmak i
niepokojącą zapowiedź takiego właśnie niepożądanego obrotu rzeczy:
„Baryka wyszedł z szeregu robotników i parł oddzielnie, wprost
na ten szary mur żołnierzy - na czele zbiedzonego tłumu”.
Tym dramatycznym akordem rozpaczy i determinacji kończył pisarz swą powieść.
Jednocześnie jednak, aby osłabić wymowę i znaczenie ostatniej decyzji bohatera,
Żeromski uzależnił ją częściowo od niepomyślnego dla Cezarego obrotu jego spraw
osobistych. Kilkakrotnie podkreślił w powieści impulsywność, gwałtowność i
przekorność młodzieńca. Tak też poniekąd i końcową scenę Przedwiośnia uzależnia jak
gdyby od niekontrolowanego odruchu popędliwego Baryki. Scenę pochodu poprzedza
spotkanie z Laurą, kończące się ostatecznym zerwaniem i rozejściem się kochanków.
Solidarność Cezarego z przeciągającym tłumem zbuntowanej biedoty nie wydaje się
przeto w przedstawionej sytuacji jakąś decyzją przemyślaną, w pełni świadomą, lecz
poniekąd aktem odwetu i rozpaczy odrzuconego kochanka. Baryka, jako głęboko
wrażliwa jednostka, przedstawiciel młodego pokolenia inteligencji, stanął po stronie
rewolucji, być może, dlatego że tylko w niej potrafił dostrzec ideę, która była w stanie
przeistoczyć do gruntu oblicze Polski. Może myślał tak jak jeden z bohaterów Popiołów,
Sułkowski:
„Wielkimi są tylko czyny. One jedne równają się siłom przyrody,
niweczą ich wszechmoc i wszechmoc naszej, ludzkiej śmierci. Toteż
życie bez wielkiego czynu jest nędzą i głupstwem. Takież życie
przepędza kuna, pies, motyl. A zresztą... Oto zbudziły się w nas ambicje
Antoniusza, i już ich mowa ludzka nie zażegna”.
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I jeśli nawet Przedwiośnie nie było wcale w intencji Katerli wskazaniem narodowi drogi
rewolucji jako słusznej, lecz ostrzegało przed nią, to takie ujęcie sprawy było wielkim
czynem pisarza, a powieść jego musiała targnąć sumieniami współczesnych. Żeromski
wyznał w jednej ze swych wypowiedzi publicznych, że gdy pisał końcową scenę
Przedwiośnia, serce się w nim łamało. Pragnął po raz ostatni ostrzec tych, co stali u steru
władzy, że jeśli nie wyjdą naprzeciw słusznym żądaniom mas, zostaną zmieceni przez
historię, chciał nimi wstrząsnąć i obudzić z gnuśnego bezwładu i obojętności. Końcowa
scena była rozpaczliwym alarmem, krzykiem przestrogi. Stosunek autora Dumy o
hetmanie do rewolucji wykazuje dwoistość. Ma on z jednej strony świadomość,
istniejących nadużyć, nieuchronności przewrotu, jego słuszności i sprawiedliwości - z
drugiej strony przerażenie, zgroza wobec brutalności tegoż przewrotu, jego
niszczycielskiej siły, która zaczyna wydawać się większym złem niż to, które obala.
Przedwiośnie to wyraz zachwiania się nadziei pisarza w możliwość naprawienia
panującego porządku społecznego drogą reform, liczenia na dobrą wolę klas
posiadających; to realistyczna konfrontacja idei szklanych domów z rzeczywistością.
Dramat Cezarego Baryki miał być dramatem pokolenia, które chciało wierzyć, że
odrodzone państwo polskie będzie domem wolności i sprawiedliwości. Gdy
rzeczywistość zaprzeczyła marzeniu, pokolenie to stanęło wobec tych samych
niepokojących pytań, co bohater powieści. Przedwiośnie nie dając żadnej jednoznacznej
odpowiedzi na te pytania, zarysowało jednak pewne możliwości rozwiązań, które autor
podważa albo odrzuca. Na te pytania miała dać jednoznaczną odpowiedź zamierzona
przez pisarza część druga dzieła pt. Wiosna. Lecz dzieło to nie zostało napisane, śmierć
wytrąciła pióro z rąk Żeromskiego.
Dramatyczne rozdarcie Żeromskiego, widoczne w ostatniej powieści, zapowiedziane
zostało już w tytule. Można go rozumieć trojako: przedwiośnie jest tą porą roku, kiedy
Cezary wkracza na polską ziemię: „Był pierwszy dzień przedwiośnia...”, a także tą, gdy
bierze udział w manifestacji robotniczej. Tytuł powieści można więc rozumieć dosłownie.
Sam Żeromski kieruje jednak uwagę czytelnika na przenośny sens słowa użytego w
tytule, wskazując na jego podwójne znaczenie. Po pierwsze jest to etap wstępny w
budowaniu niepodległej Polski, po drugie - okres w życiu Cezarego poprzedzający
dojrzałość i charakteryzujący się wybuchem nieposkromionych sił witalnych pchających
go ku miłości. Miłosne zbliżenie kochanków to „najistotniejszy, najzdrowszy, najtęższy
obraz przedwiośnia”. „Przed - wiośnie” - to słowo w obu wypadkach zawiera w sobie
„wiosnę” pewność jej nadejścia. W tekstach Maurycego Zycha „sens tytułu zdaje się
ogarniać metaforycznie całą rzeczywistość przedstawioną”. Tak jest w przypadku
Siłaczki, Urody życia, Popiołów - tam jednak sens przenośny jest tylko jeden.
Przedwiośnie ma aż trzy znaczenia, jedno dosłowne i dwa metaforyczne.
W Przedwiośniu autor nie autoryzował żadnego stanowiska, nie obserwował świata
z jednej, wyłącznej, całkowicie przez siebie aprobowanej, i domagającej się akceptacji
czytelników, pozycji bohatera prowadzącego, nie identyfikował się z żadnym spośród
ideologicznych programów, prezentowanych w powieści, nie bronił jednoznacznych tez
ani tendencji, ani całościowych utopii reformatorskich - bo ich już nie posiadał. Uległy
one dezintegracji w obliczu faktów i konfliktów powojennej rzeczywistości polskiej.
Myśl Żeromskiego, wierząca u progu tych lat, iż „w chwale nieśmiertelnej Polska
powstaje”, dramatycznie się różnicowała pod naporem rzeczy, zjawisk i refleksji, stawała
się znowu ambiwalentna. Pisarz potraktował jako równorzędne różne, często wręcz
przeciwstawne punkty widzenia, dopuścił do głosu wielu ludzi, reprezentantów
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rozmaitych idei i nosicieli odmiennych wartości, a zrównując w prawach bohaterów, z ich
własnymi świadomościami i światami ideowymi, uzyskał dzięki temu zróżnicowany i
wielopłaszczyznowy ogląd zjawisk. To co zbliżyło Przedwiośnie do nowych czasów, to
swobodne sięgnięcie do wyrażeń technicznych i potocznych, a zarazem oszczędność i
funkcjonalizm języka; to - przede wszystkim - zejście autora z koturnu, rezygnacja z
uprzywilejowanej pozycji narratora, sprawującego ideową i moralną pieczę nad światem
powieściowych zdarzeń. Przedwiośnie otwierało zarazem przed powieścią polską nową
perspektywę rozwojową. To nie powieść-opis, ani powieść-publicystyka, ale powieść wielogłosowa dyskusja ideowa. Żeromski uciekał się w niej często do przytoczenia i
cytatu z cudzej wypowiedzi, równie chętnie używał mowy pozornie zależnej, operował
zmieniającą się perspektywą równorzędnych racji, wprowadzał w obręb struktury
narracyjnej Przedwiośnia czynniki stylistyczne, które wzmagały mającą wiele różnych
znaczeń wymowę powieści i uczyniły z niej - powieść otwartych perspektyw i
nierozstrzygniętych pytań. Wielka literatura nie daje gotowej kojącej recepty na
rozwiązanie problemów życia. Wielka literatura to przede wszystkim siła moralnoartystyczna budząca refleksje nad powagą, pięknem i smutkiem spraw ludzkich. I to
właśnie czyni Przedwiośnie.
Ta powieść - oskarżenie i powieść - ostrzeżenie świadczy o wielkiej odwadze
Żeromskiego, wiernego do końca wysokiemu powołaniu pisarza, bez reszty
zaangażowanego w sprawy narodu. Jego dzieła pozostały do końca ściśle związane z
losami narodu toteż niejednokrotnie odczuwał ciężar i odpowiedzialność służby
społecznej, jaką świadomie pełnił. Marzył o chwili, kiedy „całe dziedziny spraw
politycznych i społecznych”, z jakimi borykała się literatura polska w latach niewoli,
zostaną przejęte przez „powołane ręce”, przez odpowiednie instytucje państwowe, przez
polityków i działaczy społecznych. Autor monografii o Żeromskim, Stanisław
Adamczewski, nazwał pisarza „sercem nienasyconym”, ale to nie tylko serce, ale i umysł
odważny, zawsze godny poznania, uparcie drążący trudną prawdę o życiu człowieka i
historii. Pisano: „serce serc”. To piękna synteza potężnej siły wzruszenia, jaka ogarnia
przy lekturze Zycha. Wielki lament nad nieszczęściem ludzkim i tragedią narodu przenika
z ogromną siłą dzieło pisarza, który od wielkich romantyków przejął umiłowanie
wolności i protest przeciwko tyranii oraz przekonanie o wysokim posłannictwie literatury
i pisarzu jako duchowym przewodniku społeczeństwa. Jego wyobraźnię zaludniali
bojownicy o wolność, wielcy buntownicy różnych narodów. A jednocześnie autora Ech
leśnych cechowała ogromna ciekawość i chłonność intelektualna. Wiele stronic jego
utworów wypełniają przedmioty kultury, dzieła sztuki i różnorakie wytwory ludzkiej
pracy i geniuszu człowieka.
Był Żeromski, jak każdy twórca związany ze stylem i wrażliwością artystyczną
epoki, która go wydała. Stworzył on wielką powieść społeczną i polityczną; żyją w nich
nie tylko minione formy życia społeczno-obyczajowego, politycznego, ale żyje w nich
również to, że są żywymi dyskusjami ideowymi. W pisarstwie autora Dziejów grzechu
toczy się nieustanna walka między obowiązkiem służby społecznej a wysokimi
ambicjami artystycznymi ukazywania „tajnych głębi ducha ludzkiego”. Obce mu było
hasło „sztuka dla sztuki”. Z owej walki powstały jednak dzieła, które dały wyraz zarówno
owym „głębiom ducha”, jak i wierne były obywatelskim tradycjom literatury polskiej.
Pisarstwo Katerli żyje w tradycjach naszej kultury jako przykład literatury podejmującej
odważnie najbardziej żywotne problemy losu narodowego, jak i jako świadectwo
śmiałych poszukiwań artystyczno-poznawczych, wnikających z nienasyconą ciekawością
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w świat wewnętrznych doświadczeń jednostki.
U schyłku swej twórczości, w roku 1923, uczynił autor Promienia bolesne wyznanie:
„Moje rozumienie było zawsze pomyłką. Każdy uczynek, każdy
akt dokonany przez moje serce - chybiał celu. Wszystko inaczej się stało,
niżem wyśnił. Poza moim logicznym wywodem wszystko szło stronami,
swoją własną drogą. Z ciemności nad moje pole wypadała burza. Z
ciemności wychodziła na mnie śmierć...”
W tym niepokoju moralnym i w żarliwym, osobistym przeżyciu powagi i męki życia jest
Żeromski bliski wielkim pisarzom i moralistom różnych wieków. A w naszej epoce
najbliższy chyba Conradowi. Podobnie bowiem jak autor Lorda Jima pojmował on sztukę
jako moralny obowiązek i „wysiłek ducha dążący do wymierzenia najwyższej
sprawiedliwości widzialnemu światu przez wydobycie na jaw prawdy - wielorakiej i
jedynej - ukrytej pod wszelkimi pozorami”.

Literatura
1. Burek T., Prawdy i kontrprawdy „Przedwiośnia” [w:] Literatura polska 1918-1932,
pod red. A. Brodzkiej, T. Burka, H. Kirchner, t. 1, Warszawa 1975.
2. Hutnikiewicz A., Przedwiośnie, wyd. 8, Warszawa 1991.
3. Jakubowski J. Z., Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – szkice – polemiki, wyd. 2,
Warszawa 1975.
4. Kott J., Po prostu. Szkice i zaczepki, Warszawa 1946.
5. Markiewicz H., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Kraków 1953.

131

132

XII. OD TEORII DO PRAKTYKI
TYLKO JEDEN KROK
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mgr inż. Anna Wiśnik
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

NOTATKI DIETETYKA
„CHOLESTEROL – PRZYJACIEL CZY WRÓG?”
Osoba, która ma podwyższony poziom cholesterolu we krwi, zazwyczaj nie
odczuwa żadnych specjalnych dolegliwości. W rzeczywistości jednak stan taki jest
bardzo niebezpieczny – wysoki cholesterol zwiększa ryzyko miażdżycy, choroby
wieńcowej, zawału serca oraz udaru mózgu. Schorzenia te z powodu masowości
występowania określa się jako choroby cywilizacyjne.
Co to jest cholesterol?
Cholesterol razem z trójglicerydami i kwasami tłuszczowymi tworzy tzw. lipidy,
które krążą we krwi między tkankami i narządami. Są one niezbędne dla organizmu,
ponieważ stanowią budulec komórek. Uczestniczą też w produkcji hormonów płciowych,
hormonów nadnerczy, witaminy D oraz kwasów tłuszczowych, bez których żaden
pokarm nie może być rozłożony na czynniki pierwsze i przyswojony. Cholesterol jest
niezbędny do utrzymania czynności układu nerwowego, skóry, mięśni, wątroby, jelit i
serca, ale jego nadmiar jest bardzo niekorzystny dla naszego zdrowia. Gdy poziom
tłuszczów jest ciągle zbyt wysoki, ściany tętnic serca ulegają uszkodzeniu. Tłuszcze
osadzają się na ściankach naczyń krwionośnych, co powoduje ich zwężenie, zmniejszenie
światła i tym samym ograniczanie swobodnego przepływu krwi oraz pogorszenie
elastyczności naczyń. Taki stan utrudnia przepływ krwi do serca. Powodując jego
niedokrwienie i grozi całkowitym zablokowaniem tętnicy wieńcowej przez skrzep, czyli
zawałem serca. Jednak zwężenie może dotyczyć także tętnic w nogach, co skutkuje
miażdżycą kończyn dolnych. Dolegliwość zaczyna się od trudności w chodzeniu, stąd
nazywa się ja chorobą wystaw sklepowych. Musimy często się zatrzymywać, bo coraz
silniejszy ból nie pozwala iść dalej.
Ponad ⅔ cholesterolu krążącego we krwi wytwarza wątroba (ok. 1000mg na
dobę), pozostała część pochodzi z pożywienia. Gdy zjadamy tłuszcz, zwłaszcza
zwierzęcy. Pod wpływem kwasu żółciowego ulega on w jelicie cienkim rozproszeniu do
postaci małych kropelek. Potem enzymy jelitowe i trzustkowe rozbijają go na łatwiej
przyswajalne przez komórki substancje. W takiej postaci dostaje się on przez jelito
cienkie do krwi, która transportuje go do wszystkich tkanek. Zawartość tłuszczu we krwi
rośnie, staje się ona wówczas bardziej lepka i gęsta, krzepliwa, a w konsekwencji wzrasta
podatność na zawał czy udar mózgu. U wielu chorych, niezależnie od podwyższonego
poziomu cholesterolu, występują inne czynniki, które zwiększają ryzyko chorób krążenia.
Są to nadciśnienie tętnicze, nadwaga i otyłość, brak wysiłku fizycznego lub cukrzyca.
Cholesterol jest stałym składnikiem i produktem metabolizmu organizmów
zwierzęcych i człowieka. Występuje w wątrobie, mózgu, krwi, tkance tłuszczowej i
nerwowej, w mięsie, żółtym serze i żółtkach jaj. Zagrożeniom spowodowanym
nadmiarem cholesterolu można zapobiec, stosując racjonalne odżywanie. Należy
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pamiętać, że część potrzebnego ustrojowi cholesterolu wytwarza sam organizm, a
pozostała część pochodzi z żywności. Gdy spożywamy zbyt duże ilości nasyconych
tłuszczów zwierzęcych, zawierających cholesterol, zostaje zahamowana aktywność
białkowych receptorów wątroby, organizm traci wówczas zdolność odbierania nadmiaru
cholesterolu.
Na wydzielanie cholesterolu do układu kładu krążenia stymulujący wpływ mają stres,
nikotyna i kawa, a także spożywanie obfitych posiłków w dużych odstępach czasu.

Jak pozbyć się nadmiaru cholesterolu?
Jemy za dużo i za tłusto w stosunku do potrzeb energetycznych. Inaczej mówiąc,
nasz codzienny wysiłek nie równoważy ogromnej ilości energii, której dostarczamy w
codziennych posiłkach. Do organizmu wprowadzamy nadmiar białka zwierzęcego (mięso
i wędliny), węglowodanów prostych ( słodycze) oraz soli. Z drugiej strony nasza dieta
jest uboga w błonnik oraz warzywa i owoce, które stanowią źródło witamin, minerałów i
innych cennych składników.
Badania przeprowadzone niedawno przez chińskich i zachodnich lekarzy wykazały, że
Chińczycy mają o wiele niższe ciśnienie niż obywatele np. Niemiec. Znacznie rzadziej
mają nadwagę, rzadko zapadają na cukrzycę i choroby gośćcowe, a przede wszystkim nie
stwierdzono u nich w ogóle podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi. Zdaniem
naukowców te pozytywne zjawiska występujące u Chińczyków mają związek z ich
zupełnie innym niż nasz jadłospisem. Chińczycy jedzą dużo jarzyn i nierafinowanego
ryżu, potrzebne organizmowi białko czerpią głównie ze źródeł roślinnych, tłuszcze
spożywają wyłącznie w stanie surowym, używając bardzo dużo przypraw roślinnych.
U nas podstawę pożywienia stanowią tłuste potrawy, mięso duszone w sosach, zupy
doprawiane śmietaną, jaja smażone na smalcu, boczku i kiełbasie. Nie stronimy od cukru,
ciast i słodyczy pod wszelkimi postaciami. Zbyt mało natomiast zjadamy surowych
warzyw i owoców, razowego pieczywa, produktów nierafinowanych. Dla profilaktyki
przeciwcholesterolowej ważne jest spożywanie owoców, zwłaszcza jagodowych i
niskocukrowych, które nie tylko zawierają sporo witaminy C, ale również błonnik i
pektyny. Do takich owoców należą porzeczki, truskawki, agrest, maliny, jeżyny,
poziomki, czarne jagody. Doskonałe są również jabłka.
Jeśli wyniki badań krwi wykazują podwyższony poziom cholesterolu, warto pić herbatki
ziołowe, biały cukier zastąpić miodem, ale w ograniczonej ilości, zredukować do
minimum wszelkie słodycze, sól zastąpić przyprawami takimi jak: kminek, majeranek,
bazylia, estragon i imbir.
Dobre rezultaty daje także miesięczna kuracja sokiem ze świeżej kapusty: wszystkie
liście, zwłaszcza zielone, w kawałkach wkładamy do sokowirówki. Należy pamiętać, że
soki pije się na pół godziny przed jedzeniem lub 2-3 godziny po posiłku. Sok wypity na
pusty żołądek lepiej jest wchłaniany. Można również pić 2 razy dziennie po 2 łyżeczki
octu jabłkowego z przegotowaną wodą słodzone 1 łyżeczką miodu.
Przy podwyższonym poziomie cholesterolu we krwi należy nie dopuszczać do nadwagi –
uprawiać sport, chodzić na długie spacery.
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Zalecenia żywieniowe wg prof. S. Bergera (6xU)
1. Urozmaicenie – w każdym posiłku w miarę możliwości powinny pojawiać się
produkty z różnych grup produktów spożywczych.
2. Umiarkowanie – jedzenie zgodne z indywidualnymi potrzebami pozwalające na
zachowanie odpowiedniej masy ciała.
3. Uregulowanie – w miarę stała struktura i wielkość posiłków oraz zachowanie
odpowiedniej częstości i regularności ich spożywania.
4. Uprawianie – różnych form aktywności fizycznej przyjęte jako stały element stylu
życia, zwłaszcza osoby o siedzącym trybie pracy.
5. Umiejętne – przygotowanie potraw.
6. Unikanie – spożywania nadmiaru tłuszczów (zwłaszcza zwierzęcych), soli i cukru
Produkty zalecane w diecie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieczywo pełnoziarniste,
Kefir, maślanka, jogurt naturalny,
Chudy biały ser,
Kiszona kapusta
Czerwone wino z dzikiej róży,
Ryby pochodzenia morskiego: makrela, dorsz, śledź, łosoś, szprot, sardynka
(nie smażone),
7. Oliwa tłoczona na zimno, olej lniany tłoczony na zimno,
8. Siemię lniane,
9. Marchew, czosnek, cebula, buraki, kalafior, pomidory, dynia, szpinak,
kabaczki, brokuły, zielony groszek, fasola szparagowa, cykoria, sałata,
ziemniaki, kapusta,
10. Jabłka, cytryny, winogrona, truskawki, arbuzy, morele, kiwi, brzoskwinie,
pomarańcze, maliny, porzeczki,
11. Zupy owocowe i warzywne bez tłuszczu,
12. Orzechy włoskie, nerkowca oraz migdały
13. Herbata zielona,
14. Ryż brązowy i grube kasze,
15. Margaryny z fitosterolami roślinnymi,
16. Naturalne (przecierane) soki owocowe i warzywne, napoje owocowe bez
dodatku cukru,
17. Miód naturalny niepasteryzowany - tak aby nie doszło do unieczynnienia
substancji biologicznie aktywnych! - czyli najlepiej miód prosto z pasieki od
zaufanego pszczelarza (Metoda na spadek złego cholesterolu i wzrost dobrego
- przyjmowanie 80 g miodu rozpuszczonego wieczorem w 200 ml wody
letniej (nie ciepłej i nie gorącej !) raz dziennie (rano na czczo).
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Produkty dozwolone w diecie:










Mleko niskotłuszczowe,
Żywność pochodzenia morskiego,
Czekolada gorzka,
Pieczywo jasne,
Olej sojowy, słonecznikowy, masło roślinne,
Cukier,
Kompoty, kisiele, musy, galaretki, budynie,
Makaron bezjajeczny,
Chude mięso: cielęcina, wołowina, kurczaki, indyki w postaci: duszone,
gotowane, pieczone w folii, pergaminie, potrawki.

Produkty zabronione w diecie:
1. Mleko tłuste,
2. Ser biały tłusty, sery żółte, sery topione,
3. Żółtko jaja,
4. Podroby,
5. Pozostałe margaryny,
6. Masło
7. Gęsi, kaczki,
8. Ryby słodkowodne,
9. Tłuste mięso,
10. Śmietana,
11. Łój, smalec, bekon,
12. Zupy w proszku,
13. Fast-foody,
14. Frytki, placki ziemniaczane,
15. Czekolada słodka, słodycze, czekoladki, ciastka, cukierki,
16. Alkohol,
17. Makaron jajeczny,
18. Dżem, marmolada,
19. Napoje kolorowe, gazowane,
20. Majonez,
21. Pączki, ciastka przygotowywane na tłuszczu.
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Dieta niskocholesterolowa – przykładowe trzy jadłospisy do diety 2000 kcal
jadłospis 1

jadłospis 2

jadłospis 3

I śniadanie













Kawa mleczna (200g
mleko 0,5%
tłuszczu)
50g chleb żytni
razowy
50g chleb biały
5g margaryna
miękka
30g szynka wołowa
gotowana
50g ser typu „Feta”
50g pomidor
75g papryka
czerwona















herbata
płatki owsiane na
mleku (250g mleko
0,5% tłuszczu, 20g
płatki owsiane, 7g
cukier)
60g chleb Graham
30g chleb żytni
pełnoziarnisty
8g margaryna
miękka
20g szynka
delikatesowa z
kurczaka
50g ser twarogowy
chudy
100g surówka z
pomidora i ogórka
kwaszonego











herbata
płatki kukurydziane
na mleku (250g
mleko 0,5%
tłuszczu, 30g płatki
kukurydziane)
60g chleb mieszany
z soją
30g chleb biały
50g ryba
faszerowana
100g sałatka
jarzynowa z olejem

II śniadanie







herbata
50g chleb żytni
pełnoziarnisty
3g margaryna
miękka
115g sałatka z
twarogu z selerami
(twaróg chudy,
jabłko, jogurt, seler
korzeniowy, natka)








herbata
40g chleb Graham
80g serek
twarogowy ziarnisty
100g rzodkiewka
10g szczypiorek










herbata
50g bułka grahamka
3g margaryna
miękka
50g ser twarogowy
chudy
50g rzodkiewka
150g jabłko

obiad








350g barszcz
ukraiński
250g ziemniaki
gotowane
100g dorsz w
jarzynach
250g surówka z









350g zupa jarzynowa
z ziemniakami
200g kasza gryczana
na sypko
100g bitki wołowe w
jarzynach
200g surówka z
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350g zupa fasolowa
z ziemniakami
3 szt. naleśniki z
farszem greckim
(włoszczyzna,
koncentrat
pomidorowy,



warzyw sezonowych
100g pomarańcza



białej kapusty
150g mus jabłkowy




łyżeczka oleju,
przyprawy)
50g ogórek
kwaszony
200g sok
marchwiowo pomarańczowy

kolacja











herbata
40g bułka
wrocławska
40g chleb żytni
razowy
30g kiełbasa
szynkowa z indyka
20g szynkówka
wołowa
100g surówka z
marchwi i jabłek












herbata
40g chleb żytni
pełnoziarnisty
20g bułka
wrocławska
20 szynkówka
wołowa
100g galaretka z
drobiu
150g surówka z
selerów, jabłek i
marchwi






herbata
50g bułka grahamka
30g bułka pszenna
165g twarożek z
ogórkiem i
szczypiorkiem
(twaróg chudy,
jogurt chudy, ogórek
i szczypiorek)

pojadanie




koktajl maślankowojagodowy (200g
maślanka 0,5%
tłuszczu, 100g
czarne jagody
mrożone, 5g cukier)
100g banan





koktajl jogurtowotruskawkowy (200g
jogurt naturalny
0,5% tłuszczu, 150g
truskawki - mogą
być mrożone, 7g
cukier)
200g sok
pomidorowy






napój maślankowoogórkowy (200g
maślanka 0,5%
tłuszczu, 50g ogórek,
10g szczypiorek)
60g kiwi
100g jabłko

Niskokaloryczna sałatka z tuńczykiem i sosem czosnkowym

Czas przygotowania: 45 minut
Ilość porcji: 2
Składniki
 - 100 g ryżu parabolicznego
 - 2 garście groszku świeżego lub mrożonego
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- papryka świeża czerwona
- 3 łyżki kukurydzy konserwowej
- 1 puszka tuńczyka w kawałkach sosie własnym (130 g)
- sos czosnkowy
- pieprz do smaku

Etapy przygotowania
Ryż ugotować do miękkości w osolonej wodzie, odcedzić i wystudzić. Dodać zielony
groszek, pokrojoną w kostkę paprykę, kukurydzę i cząstki tuńczyka. Doprawić do smaku
pieprzem, dodać sos czosnkowy i wymieszać.

Literatura:
Dariusz Włodarek – Dietetyka Format AB Warszawa 2005
Jadwiga Górnicka – Jak jeść zdrowo! Zasady dobrego odżywiania AWM Warszawa 2013
http://www.mojegotowanie.pl
http://zdrowezywienie.w.interia.pl
http://pamietajosercu.pl
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mgr Marta Wawrońska - Koch
nauczyciel wiedzy o kulturze, wychowawca świetlicy
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

WARSZTATY PLASTYCZNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Tworząc swoje pomysły na zajęcia z młodzieżą bazowałam na zagadnieniach
kultura – czas - komunikacja – znak – symbole. Pracując z młodzieżą w szkole średniej,
od lat zauważam, nnnże wątpi ona w swoje możliwości twórcze na polu plastyki.
Uczniom wydaje się, że tego typu działania w ich wykonaniu będą odbierane jako
infantylne. Kiedy jednak się nie zaangażują, okazuje się, że tak nie jest. Zawsze doceniam
ich zapał i chęć do ekspresji plastycznej w ramach zajęć w świetlicy.
1. DŁOŃ
Dłoń to dzięki niej udało nam się stworzyć tak wiele wyjątkowych artefaktów
kultury. Jest ona dla każdego z nas wyjątkowym osobistym narzędziem pracy. Już
człowiek prehistoryczny „podpisywał” swoje malowidła jaskiniowe za pomocą odbić
własnych dłoni. Ma ona w sobie pewną magię jest niepowtarzalna…
Warsztat 1
DŁOŃ
Materiały: duży format papieru kwadrat lub prostokąt, farby, pastele, kredki itp. materiały
do rysowania i malowania.
Zadaniem grupy jest wykonanie barwnego collage z odbić dłoni. To od grupy
zależy jak kompozycyjnie rozwiąże to zadanie. Po zakończonym etapie odbijania dłoni
uczniowie mają za zadanie zindywidualizować swoje odbitki, nadać im jakieś cechy
osobnicze, a następnie nawiązać miedzy nimi dialog. Poprzez dorysowywanie,
malowanie, doklejanie stworzyć „wariację” plastyczną na temat ludzkich dłoni. Tworu
ewolucji, który przyczynił się do stworzenia kultury.
Warsztat 2
DŁOŃ – OSOBISTY ZNAK
Materiały: kolorowe kartki A-4 lub A-4, kredki, farby, pastele itp. materiały do
rysowania.
Każdy uczestnik ma za zadanie na kartce kolorowego papieru odbić swoją dłoń.
Następnie przez dorysowanie pewnych elementów ma ona stać się
zindywidualizowanym symbolem jego charakteru, osobowości. Już sam dobór koloru
kartki, dobranej techniki ma stać się sposobem na wyrażenie siebie. Wykonane prace
uczniowie maja za zadanie zawiesić w wykonanej wcześniej przez siebie instalacji ze
sznurka. Miejscem owej prezentacji może być podwórko szkolne, park, czy świetlica
szkolna. Tworzą wspólną symboliczną „pajęczynę charakterów”.
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Tak wyglądała realizacja:
Dłoń – fenomen naszego gatunku. Celowo zaproponowałam młodzieży zadania,
dzięki którym na chwilę pochyli się nad efektem ewolucji jakim jest dłoń.
Moje spotkanie z młodzieżą aranżuję w świetlicy szkolnej. Jest to grupa ok. 12
uczennic. Niektóre z nich już wcześniej wykonywały prace plastyczne w ramach akcji
twórczych organizowanych przeze mnie. Dziewczyny nie znają się dobrze, dlatego jestem
ciekawa jak poradzą sobie z zadaniem, które wymaga współdziałania.
Na początku wspólnie zastanawiamy się, jak „traktujemy” nasze dłonie, czy
uświadamiamy sobie ich wyjątkowość. „ Nie – raczej nie, są takie „zwykłe”, nasze po
prostu”. Jakie mogą być „spracowane, delikatne, zaniedbane, brudne, pomarszczone,
zmarznięte, z odlotowo pomalowanymi paznokciami” ( to żeńska grupa).
Dziewczyny stają do zadania pełne zapału. W pierwszej kolejności mają wykonać
barwny collage, ma to być spontaniczne działanie. To od grupy zależy, jaką kompozycję
stworzą odbijane dłonie, czy będą się ze sobą komunikować. Kiedy dziewczyny malują
się farbami od razu widać, że będą działać żywiołowo. Są zaskoczone swoją
spontanicznością, stwierdzają, że już zapomniały, jaką frajdę daje taki prosty zabieg –
malowanie dłońmi. Zaczynają od podstawowych kolorów, a później tworzą barwne
mieszanki i wzory bezpośrednio na swoich dłoniach jeszcze przed odbitką. Pomagają
sobie wzajemnie i radzą jak zakomponować ten pozorny chaos dłoni. „Pozorny”,
bo jednak wspólnie „uradzony” i przedyskutowany. W oczekiwaniu, aż barwny collage
wyschnie przed etapem jego dalszego tworzenia, wykonujemy działanie – warsztat 2. Na
pojedynczych kartkach uczestniczki akcji tworzą zindywidualizowane odbitki. Mają
poprzez ten zabieg wyrazić siebie swoją osobowość, uwypuklić cechy swojego
charakteru. To zadanie wydaje się dla dziewczyn trudniejsze. Już sam dobór koloru kartki
i farb musi być przemyślany. W trakcie pracy zawiązuje się miedzy nami rozmowa na
temat symboliki koloru w sztuce, jak i w życiu. Efekt pracy zaskakuje same autorki, „to
taki dobry sposób na opowiedzenie czegoś o sobie w taki symboliczny sposób”.
Po tym zadaniu dokończenie wspólnego collage jest o wiele łatwiejsze.
Dziewczyny dorysowują „coś’ do już istniejących odbitek. Pozwalają sobie na ekspresję i
takie przetwarzanie, by wyrazić autentyczność dialogu, jaki między nimi zaistniał w
czasie tego działania.
Po zakończeniu wspólnych działań poprosiłam uczestniczki o zapisanie na
kartkach własnych przemyśleń z nimi związanych. Oto dwie z nich:
„Moim zdaniem akcja polegająca na odbijaniu dłoni była niesamowita, ponieważ
pomimo naszego wieku mogłyśmy bez żadnych zahamowań ukazać własną osobowość i
emocje. Mogłoby się wydawać, że to zabawa tylko dla dzieci, jednak tak nie jest. Nie ma
w tym nic infantylnego, ponieważ dzięki temu każdy może wyrazić siebie, swoje
prawdziwe „ja”.
Alicja: klasa III LOE1
„Przez długi czas nie brałam udziału w podobnych akcjach, jednak ta z
odbijaniem dłoni bardzo mnie zaintrygowała. Przedstawienie siebie poprzez rysunek
swoimi własnymi dłońmi nie jest wcale takie proste, ponieważ wyrażenie w tych czasach
swoich emocji i uczuć jest czymś bardzo trudnym. Uważam, że dzięki takim działaniom
uczymy się wyrażać swoje uczucia, emocje, które niekoniecznie są proste w pokazaniu
ich, niezależnie od wieku człowieka”
Wiktoria: klasa III TF
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2. PRZESTRZEŃ
Kultura jako wartość społeczna nie mogłaby istnieć bez komunikacji.
Komunikacja werbalna, gestów, przez media, towarzyszy nam we współczesnym świecie
ciągle wręcz nachalnie w nie wkracza. Człowiek to istota „komunikująca się” – skazana
na tę przypadłość naszego gatunku. W tym złożonym procesie istotne są jednostki, które
w niej uczestniczą jak i przestrzeń w której się odbywa. To przestrzeń buduje atmosferę
komunikacji odspołeczna, dospołeczna, osobista. W tę przestrzeń wpisane są
przedmiotyduże, a czasem niezauważalne, kolorowe, brzydkie, jakie by nie były zawsze
wpływają na jakość komunikacji. Faworytem wśród nich jest STÓŁ – prostokątny,
owalny, na czterech nogach, szklany, drewniany, z obrusem, „babciny”, wigilijny,
nakryty, obdrapany, z wyrytym sercem …stół to miejsce dające początek dialogowi. A
inne przedmioty przedmioty niezbędne, funkcjonalne, ozdobne, brzydkie, artefakty,
kiczowate, symbole konsumpcji naszych czasów. Każdy zostawia na nich swój ślad,
zaznacza fragment swojej historii na przedmiocie. A po ich „zużyciu” po prostu to „coś”
wyrzucamy, żeby zastąpić nowym i cykl się powtarza.
Warsztat 1
STÓŁ – POCZATEK DIALOGU
Materiał: tektura, kolorowe papiery, klej, styropian, farby itp.
Zadaniem dla młodzieży jest stworzenie przedmiotu – stołu. Przedmiotu, który
sprzyja atmosferze nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Może on być zapisem
atmosfery, w której był tworzony, może posiadać ślady współdziałania grupy. Ma być
wyjątkowy…bo daje początek dialogowi.
Tak przebiegało nasze działanie:
Kolejne spotkanie z młodzieżą zaaranżowałam w celu wykonania stołu. Stołu
niezwykłego, który zachęcałby do podjęcia dialogu. Skompletowałam materiały. Wspólne
działanie rozpoczęliśmy od dyskusji na temat komunikacji i wykonania szkicu projektu
przedmiotu, który moglibyśmy nazwać „Stołem - początkiem dialogu”. Spośród kilku
pomysłów uczniowie wybrali najbardziej według nich „stabilny” i kolorowy, bo
„komunikacja na wielu płaszczyznach jest przecież wielobarwna”. Kolejna faza działania
okazała się dość mozolna. Młodzież wycinała poszczególne elementy konstrukcji mebla
ze styropianu. Wszystko musiało idealnie pasować. Poszczególne elementy
przytwierdzali za pomocą drutu i kleju na gorąco. Stół otrzymał cztery stabilne nogi. Już
w fazie projektowania pojawiło się pytanie o kształt blatu. Odrzucone zostały wszystkie
pomysły nadające mu kształt kanciasty, nieprzyjazny. Wygrała propozycja blatu
nieregularnego w swej formie obłego. Po etapie konstrukcji przyszedł czas na
kształtowanie go pod kątem kolorystyki. Uczniowie postawili na wielobarwność i
wpisanie figury koła w jego elementy konstrukcyjne. Za nadrzędne uznali, by stół
przyciągał uwagę swoim niestandardowym wyglądem i zachęcał do podejścia do niego.
Na blacie umieścili „skrzynkę cytatów do dialogu”. Po podejściu do stołu każdy może
wylosować „zdanie”, które stanie się początkiem komunikacji z drugim człowiekiem.
Ideę przedmiotu – stołu zdradza napis: „Dialog to kwestia połączenia dwóch
charakterów”, również umieszczony na blacie.
Wykonanie stołu zajęło uczniom kilka godzin. Efekt pracy był dla nich
zaskakujący. Przede wszystkim nikt z nich wcześniej nie konstruował od podstaw
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podobnego obiektu. Ciekawym doświadczeniem była dla nich faza samego projektu,
dyskusja „za” i „przeciw” pewnym pomysłom. A także sama realizacja zadania
integrująca grupę w działaniu twórczym.
„Stół – początek dialogu” został wyeksponowany w świetlicy szkolnej i faktycznie stał
się obiektem łączącym młodzież we wspólnej rozmowie.
Warsztat 2
PRZEDMIOT – NADAJ MU NOWE ŻYCIE
Materiały: przygotowany przez uczniów „zużyty” przedmiot, pisaki, kolorowe papiery,
farby, bibuła itp.
Zadaniem dla uczniów jest stworzenie przedmiotu - znaku, przedmiotu - który
wyrażałby kontakt ja - przedmiot. Przedmiotu na którym zostawimy swój ślad. Analizując
jego funkcjonalność, nadajmy mu nowe życie. Po wykonaniu pracy uczniowie mają
nadać mu nową nazwę.
Tak przebiegało działanie:
Po raz kolejny spotykam się z młodzieżą. Tym razem w celu analizy
PRZEDMIOTU, jego roli w naszym życiu. Każdy uczestnik miał za zadanie
przygotować, odnaleźć w swoim najbliższym otoczeniu przedmioty „porzucone”, już nie
chciane, po prostu – zużyte. Na początku wszystkie zgromadzone rzeczy wykładamy na
stół i poddajemy analizie, czym były dla nas, jaką rolę spełniały, czy dobrze spełniały
swoja funkcję, a może od początku ich posiadania byliśmy z nich nie zadowoleni. Między
młodzieżą nawiązuje się rozmowa, dzięki której dochodzą do wniosku, że przedmiot to
niekoniecznie „banał naszego życia”. Nie doceniamy wartości przedmiotów
towarzyszących nam na co dzień. Widzimy ich zwyczajność, a warto dostrzec ukrytą w
nich niezwykłość.
Zapoznaje uczniów z pomysłem na nasze działanie. Chce, żeby stworzyli przedmiot –
znak, na którym świadomie zostawią swój ślad, nadając mu nowe życie i funkcje. Będzie
to zadanie niełatwe, wnioskuje po reakcji młodzieży. Do tworzenia „nowych”
przedmiotów używamy różnorodnych materiałów: kolorowa bibułę i papiery , farby,
kawałki tkanin, druty, patyki, sznurki itp. z przedmiotem można zrobić właściwie
wszystko, wyciąć otwory, pomalować, poddać jeszcze większej destrukcji na rzecz
stworzenia czegoś nowego. Uczniowie zaczynają działać dość spontanicznie mimo
początkowej konsternacji. Widzę, ze nie boja się eksperymentować tworząc nowy
przedmiot. Ważnym etapem tego działania jest nadanie nazwy nowo powstałej rzeczy.
Ma ona wyrażać istotę jego nowej funkcji. Uczniowie tworzą więc: „Pieniążnicę”,
„Kredkowniczkę, „Żagielkówkę”, „Miękołyk”, „Happycap”, „Pałecznik”, „Szczotkonadzieje”, „Diabłobłysk”, „Plastkową naturę”, „Eko-lampion”. W nadawaniu ostatecznej
nazwy uczestniczy cała grupa. Twórca przedmiotu omawia jego funkcję i podaje pomysł
nazwy, a grupa dyskutuje nad jego trafnością.
Wspólne działanie kończymy wystawą prac w świetlicy szkolnej. Cieszyła się ona
dużym zainteresowanie innych uczniów, bo i przedmioty były wyjątkowe.
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mgr Bernardyna Leszczyńska
nauczyciel historii, geografii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

JASNA GÓRA
DUCHOWA STOLICA ODRODZONEJ POLSKI JEJ SPOŁECZNA, POLITYCZNA I NARODOWA ROLA
Jasna Góra w latach 1918-1925 włącza się w zmagania o kształt państwa i ducha
narodu. Powstające niepodległe państwo polskie o nieukształtowanym politycznie
terytorium wymagało konsolidacji wewnętrznej. Ościenne państwa, a zwłaszcza Niemcy,
starały się wykorzystać to dla własnych interesów. Przy zachowanej administracji
niemieckiej Ślązacy mieli w plebiscycie zdecydować o swojej przynależności
państwowej. W tym trudnym okresie nacisku propagandy niemieckiej, Ślązacy
pielgrzymowali na Jasną Górę do Matki i Królowej i tam przeżywali swoją polską
identyfikację narodową.
Jak podaje „Goniec Częstochowski”, z 26 listopada 1918 roku - o godzinie 8
minut 15 z rozkazu „J.E. szefa sztabu armii polskiej” gen. Rozwadowskiego oddział
żołnierzy z 2 p. p. pod komendą podporucznika Artura Wiśniewskiego pośpiesznym
marszem przybył na Jasną Górę w celu objęcia wojskowej obrony klasztoru. Na
powitanie załogi polskiej na czele konwentu O. Paulinów wyszedł ksiądz przeor O. Piotr
Markiewicz, witając serdecznie przybyłych1.
Po przybyciu na podwórze klasztoru oddziału, nastąpiło przejęcie Jasnej Góry od
załogi austro – węgierskiej, a następnie postawiona została warta przed bramą klasztoru.
Na Janą Górę przybywa również delegacja miasta Częstochowy z nadburmistrzem
dr Marczewskim i burmistrzem Bandke - Stężyńskim na czele. W imieniu miasta
Częstochowy powitał dr Marczewski podporucznika Wiśniewskiego wrażając szczere
zadowolenie z przybycia polskich żołnierzy w prastare mury świątyni. Podporucznik
Wiśniewski złożył gorące wyrazy podziękowania za okazaną życzliwość, oznajmiając iż
przybył na rozkaz generała Rozwadowskiego w celu oddania swych usług O. Przeorowi,
w którego rękach spoczywa całkowity zarząd klasztoru.
Obecny przy przemowach delegacji major Kettlinger wyraził szczere zadowolenie
z oddania swego urzędu we właściwe ręce, zaznaczając, że od chwili objęcia komendy
nad załogą klasztoru, starał się utrzymywać jak najżyczliwszy stosunek z miejscową
ludnością.
Jasna Góra zmieniała swój wygląd. Stare mury pamiętające Jagiellonów, które
gościły w swych murach Pułaskiego, Kościuszkę i tylu innych wojowników za wolność
ojczyzny, promieniały w blaskach i widniały w biało-czerwonych sztandarach.

1

Goniec Częstochowski” z 6.XI.1918 (dalej skrót „G.Cz.”)

146

Jak pisał „Goniec Częstochowski” z dnia 28 maja 1918 roku, w artykule
„Odrodzenie ducha narodowego”: „Dusza narodu polskiego żyje pomimo stuletniego
bezwładu, w który wcisnęły ją warunki życia politycznego: ekspansja przemożnych
sąsiadów i własna niezaradność państwowa”2.
Ksiądz W. Kneblewski, w swym artykule, ukazywał Polskę jako geniusza, który
podnosi skrzydła do lotu, dając mu miano - „przebudzony orzeł Biały”3.
Wydarzenia z listopada 1918 roku, związane z przejęciem władzy politycznej
przez Polaków i odzyskaniem niepodległości, nie stanowiły zaskoczenia dla
mieszkańców Częstochowy. Zajęte 3 sierpnia 1914 roku miasto, a więc na samym
początku I wojny światowej - przez Niemców, oczekiwało na wolność, co najmniej od
momentu wydania tzw. Aktu dwóch cesarzy z 5 listopada 1916 roku. W nocy z 10 na 11
listopada 1918 roku społeczeństwo Częstochowy dokonało rozbrojenia stacjonujących w
mieście wojsk niemieckich. Miasto przeżywało trudności aprowizacyjne. Rada Miejska
zwracała się w tej sprawie o pomoc do społeczeństwa. Niemal dosłownie liczono
bochenki chleba, korce zboża czy kilogramy ziemniaków w spichrzach, wagony kolejowe
do przewozu tych artykułów i środki pieniężne wygospodarowane dla ich zakupienia4.
Nastroje patriotyzmu wyrażały się czynnie w ochotniczym zgłaszaniu do służby w
polskim wojsku, które w tych pierwszych miesiącach i latach niepodległości toczyło boje
niemal na wszystkich rubieżach Rzeczpospolitej.
Kontakt z Jasną Górą zespalał uczucia religijne Ślązaków z polskością, a więc
służył sprawie narodowej. Jak donosił „Goniec Częstochowski” z dnia 18 lutego 1921
roku, „Duchowieństwo katolickie podjęło inicjatywę, aby na dwa tygodnie przed
plebiscytem zostało odprawione uroczyste nabożeństwo z powodu plebiscytu na Śląsku”.
W dniu 2 maja 1923 roku nastąpił od dawna zapowiadany przyjazd do Polski
Naczelnego Wodza Armii Sprzymierzonych - Marszałka Ferdynanda Focha. Pierwszym
miastem polskim, które miało gościć w swych murach Wielkiego Wodza była
Częstochowa. Pobyt Marszałka na Jasnej Górze był obliczony w rozkładzie jego podróży
na półtorej godziny w dniu 2 maja 1923 roku od godziny 10.30 do godziny 12 w
południe5.
Dzień 25 października 1924 roku zaliczyć należy w dziejach Jasnej Góry i
Częstochowy do dni uroczystych. Uroczystość ta była niepowszechnia, w tym dniu
Częstochowa witała „Wielkiego Mocarza”, który ukończył swoją ośmioletnią wędrówkę
na obczyźnie. Wracał do Polski, by na zawsze spocząć w Warszawie w podziemiach
Katedry świętego Jana, tym Mocarzem był ś.p. Henryk Sienkiewicz.
Jasna Góra byłą siłą likwidującą antagonizmy międzydzielnicowe, powstałe na
skutek długoletniej niewoli pod różnymi rządami. Wszystkie warstwy społeczeństwa,
podobnie jak dziś pielgrzymowały do Jasnogórskiego Obrazu i jednoczyły się w miłości
ku Matce Bożej. W klimacie otwartego wyznania wiary, Kościół katolicki stanowił jedno
z katolickim Narodem. Matka Boska Częstochowska pogłębiła i scaliła świadomość
katolicką i narodową całego społeczeństwa polskiego. Jasna Góra został nietknięta jako
bastion wiary i nadziei w sercach Polaków, jak też w swoim materialnym wymiarze.

2

„G.Cz.” z 28.V.1918 r.
„G.Cz.” z 28.V.1918 r.
4
„G.Cz.” z 17.XI.1918 r.
5
SNowak, Z moich …, Częstochowa 1994, s. 85..
3
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Jasna Góra doskonale spełnia swoją społeczną, polityczną i narodową rolę. Dają
temu wyraz ogromne tłumy pielgrzymów ściągających co rok do Sanktuarium. Jasna
Góra umiarkowanie angażowała się w sprawy polityczne. Należy podkreślić, że wartości
polityczne nie przysłaniały funkcji religijnych, dzięki pielgrzymkom jasnogórskim. W
obliczu wewnętrznych trudności, jakie napotkały młode państwo polskie, Kościół pragnął
służyć narodowi, być jego podporą w trudnych momentach dziejowych.
„(…)Jasna Góra to ostoja polskości i wiary katolickiej z Cudownym Obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej cieszy się szczególnym kultem wśród całego narodu polskiego,
już od czasów, kiedy Jan Kazimierz w otoczeniu rycerstwa pośpieszył w ciężkich dla
Ojczyzny chwilach do katedry lwowskiej, gdzie złożył przed Obrazem Matki Boskiej
wiekopomne śluby…” 7.

7

„G.Cz.” z 3.V.1925 r.

148

mgr inż. Iwona Gloc
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - branża gastronomiczna
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ŻYWNOŚĆ – SŁOWO OTACZAJĄCE NAS NA CO DZIEŃ,
A TAK WIELE ZNACZY
"Jedz aby żyć, a nie żyj aby jeść"
Żywienie tak krótkie słowo, a jak wiele oznacza każdy z nas pewnie zastanawiał
się co jest ukryte pod tak z pozoru nie winną nazwą. Na pewno kojarzy nam się jako
konsumentom z podstawową potrzebą dostarczania do naszego organizmu pokarmów,
napojów.
Sposób żywienia w dużym stopniu wpływa na dobry stan zdrowia zarówno
dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Prawidłowo dobrane i zbilansowane żywienie
powinno zapewniać pokrycie wszystkich niezbędnych potrzeb żywieniowych organizmu.
Odżywianie ma podstawowe znaczenie życiowe dla każdego organizmu.
Warunkuje również utrzymanie dobrego zdrowia i sił witalnych. Zbyt ubogie pożywienie
lub jego złe wchłanianie czy trawienie powoduje niedożywienie i niedowagę. Natomiast
zbyt częste odżywianie, bądź spożywanie nieodpowiednich pokarmów powodować może
nadwagę lub otyłość.
Aby zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze było pokryte to należy do
organizmu dostarczyć odpowiednio zbilansowaną dietę, która jest szczególnie ważna dla
dzieci i młodzieży w czasie wzrostu i rozwoju. W ten sposób dostarczenie niezbędnych
ilości diety zapewni konsumentom prawidłowy rozwój psychofizyczny. Aby zaspokoić te
potrzeby to muszą być spożywane produkty ze wszystkich grup żywności w
odpowiednich ilościach i proporcjach.
W każdym okresie dzieciństwa i dorastania kształtują się w młodych ludziach
nawyki żywieniowe, które z biegiem czasu stają się przyzwyczajeniami w naszej
codziennej diecie. Młodzież bardzo często ulega reklamom, które nie zawsze zachęcają
do zdrowego odżywiania, w ten sposób młodzież bardzo chętnie dokonuje ona wyborów
żywieniowych, które jej towarzyszą.
W dzisiejszej dobie wśród młodych ludzi króluje siedzący tryb życia dużo czasu
spędzają oni przed komputerem a co za tym idzie nie zawsze dieta jest dobra jakościowo.
Wyniki ukazują duży wzrost nadwagi lub otyłości wśród dzieci i młodzieży. W przypadku
nieodpowiedniego odżywiania w okresie dorastania skutkuje to pogorszeniem kondycji
organizmu i zwiększeniem ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
Żywność jest to słowo otaczające nas w codziennym życiu. Każdy z nas pewnie
zastanawiał się, jak duże obszary zawiera tak małe słowo. Towarzyszy ono człowiekowi i
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ma znaczenie przez całą jego drogę życia. Zmieniło swoje znaczenie na przestrzeni lat
diametralnie, lecz cały czas trwa przy ludzkości, jest potrzebą, którą trzeba zaspokoić na
bieżąco. Aby człowiek mógł prawidłowo funkcjonować trzeba dostarczać organizmowi
odpowiednio dopasowaną, jak również dobraną w odpowiednie elementy odżywcze dietę.
Żywność (pożywienie) w znaczeniu potocznym wszelkie pojedyncze środki
spożywcze
(tj. substancje chemiczne lub ich mieszaniny, zawierające składniki
odżywcze), pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego, surowe lub
przetworzone, przeznaczone w stanie naturalnym lub po przerobieniu do spożywania
przez ludzi, a także zestawy tych środków spożywczych w postaci potraw lub posiłków.
(Podstawy fizjologii żywienia - A. Szczygieł – Warszawa 1975)
Spożywanie żywności ma na celu dostarczenie organizmowi człowieka niezbędnych
składników odżywczych: budulcowych, energetycznych, regulujących.
(Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu - J. Gawęcki, T. MossorPietraszewska Warszawa 2004)
Nauka zgromadziła wiele dowodów, by móc stwierdzić słuszność poglądu, iż stan
zdrowia i żywienie mają ze sobą wiele wspólnego. W książce pt. tytułem „Żywienie
człowieka a Zdrowie Publiczne” można zapoznać się z poglądem, w według którego
związek żywności ze zdrowiem rozpatrywany jest w trzech aspektach:
–
rozwoju organizmu oraz utrzymania jego sprawności fizycznej i umysłowej,
określanej mianem dobrostanu,
–
profilaktyki zdrowotnej, czyli zapobiegania rozwojowi chorób,
–
leczenia chorób oraz łagodzenia ich objawów i występujących dolegliwości.
Nowa żywność to dotychczas niewykorzystywane do żywienia ludzi środki
spożywcze i składniki: zawierające organizmy genetycznie modyfikowane lub
otrzymywane z ich użyciem; wyizolowane lub składające się z mikroorganizmów,
grzybów lub wodorostów, o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze
molekularnej, albo otrzymane przy użyciu specjalnych technik i procesów
technologicznych.
Nową
żywność
odróżniają
od
żywności
tradycyjnej
niekonwencjonalne surowce, pozaodżywcze właściwości prozdrowotne lub szczególne
walory użytkowe.
Spośród nowej żywności najwięcej nadziei, ale i najwięcej kontrowersji budzą:
Żywność genetycznie zmodyfikowana, zwana inaczej żywnością transgeniczną –
definiowana jest ustawowo jako produkty, które składają się z organizmów genetycznie
modyfikowanych lub ich części i zawierają białka lub DNA tych organizmów.
Żywność funkcjonalna, nie mająca jak dotąd prawie ustalonej definicji, to produkty
spożywcze i napoje wykazujące udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie
człowieka ponad ten, który wynika z obecności w nich składników odżywczych
uznawanych za niezbędne. Musi ona przypominać postacią żywność konwencjonalną i
wykazywać korzystne działanie na organizm w ilościach normalnie spożywanych z
prawidłową dietą. Działanie to najczęściej polega na: zwiększeniu wydolności fizycznej,
poprawie odporności, kontroli apetytu, ograniczeniu alergenności, stymulacji
ośrodkowego układu nerwowego lub usprawnieniu funkcji jelit. Często też efektu
prozdrowotnego żywności funkcjonalnej upatruje się w zmniejszeniu zagrożenia ze strony
takich chorób, jak: arterioskleroza, otyłość, cukrzyca, osteoporoza czy niektóre rozdaje
nowotworów.
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Żywność wygodna – to produkty gotowe do bezpośredniego spożycia lub wymagające
niewielkiej tylko obróbki kulinarnej, porcjowane i pakowane w sposób szczególnie
dogodny dla konsumenta. Ten rodzaj żywności, także nie ma ustawowej definicji, przy
czym mogą to być zarówno trwałe wyroby wysoko przetworzone jak i mało przetworzone
artykuły do szybkiego spożycia. (Żywienie człowieka a Zdrowie Publiczne - J. Gawęcki,
W. Roszkowski – Warszawa 2011).
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