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Nauka nie ma żadnej ojczyzny,
gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.

(Ludwik Pasteur)

Fundusze  strukturalne  Unii  Europejskiej  umożliwiają  finansowanie  projektów
edukacyjnych  na  różnych  etapach  kształcenia,  od  przedszkoli,  poprzez  szkoły
podstawowe  i  średnie,  po  uczelnie.  Ponadto  wspierają  kształcenie  podyplomowe  i
ustawiczne  dla  osób  dorosłych.  Celem  realizowanych  programów  unijnych  jest
organizowanie postaw współpracy oraz wymiana doświadczeń, bez ingerencji w systemy
edukacyjne państw członkowskich. Polityka edukacyjna UE jest regulowana Traktatem z
Maastricht  w  art.  126,127,128,  na  podstawie  których  za  jej  cele  przyjmuje  się  m.in.
upowszechnianie  wśród  młodzieży  poczucia  integracji  europejskiej,  nauczanie  języka
państw członkowskich, popieranie wymiany studentów i nauczycieli. 

Cele  te  realizuje  się  poprzez  wspieranie  współpracy  w  dziedzinie  edukacji,
a  konkretne  decyzje  o  tym,  czego  i  w  jaki  sposób  nauczać,  zostały  pozostawione
państwom członkowskim.  Sposobem wspierania  współpracy  są  programy edukacyjne
Unii Europejskiej. Ich podstawowy cel to tworzenie przez edukację „Europy bez granic i
barier” oraz wspieranie chęci zdobywania wiedzy i podwyższania poziomu kształcenia.
Umożliwiają  one międzynarodową współpracę również polskim szkołom, dając w ten
sposób szansę na poznanie nowych rozwiązań, które można zastosować w nauczaniu.
Istnieją cztery główne programy wspólnotowe: Sokrates, Leonardo da Vinci, Młodzież,
Tempus.

W Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku również wzmacnia się efektywność nauczania 
i uczenia się poprzez unijne projekty edukacyjne, o realizacji których można przeczytać 
w niniejszym numerze  biuletynu.  Mają one  na  celu  podniesienie  jakości  kształcenia  
i  dostosowanie  oferty  kształcenia  zawodowego  do  potrzeb  lokalnego  rynku  pracy  i
wymagań systemu kształcenia zawodowego.

Zespół redakcyjny
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mgr Monika Zych
pedagog szkolny
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

TERAPIA BEHAWIORALNA W PRACY Z DZIECKIEM
AUTYSTYCZNYM

Terapia pedagogiczna jest swoistą interwencją wychowawczą odnoszącą się do

osób w normie psychofizycznej oraz społecznej, mającą na celu stworzenie możliwości

zindywidualizowanej,  dodatkowej  pomocy  w  procesie  nauczania,  kształcenia  i

wychowania  dla  osiągnięcia  lub  utrzymania  prawidłowego  przebiegu  rozwoju  we

wszystkich sferach i każdym okresie życia. Jest działaniem na pograniczu socjoterapii i

psychoterapii mającym jednoznaczny cel wychowawczy, który jest ograniczony zarówno

okresem działania,  jak i  forma interwencji  w zakresie  edukacji.  W szczególny sposób

termin  ten  odnosi  się  do  dzieci  objętych  specjalnym  programem  edukacyjnym  –  w

pedagogice  specjalnej,  gdzie  terapia  pedagogiczna  ujmowana  jest  jako  jedna  z  form

rewalidacji  różnych  upośledzeń,  jest  działaniem  mającym  na  celu  tworzenie

i wykorzystywanie  specjalnych  warunków,  metod  i  organizacji  pracy  pedagogicznej.

Konieczność  współdziałania  z  różnymi  specjalistami,  jak  również  realizowanie

zintegrowanych celów rewalidacyjnych w pełni sankcjonuje użycie terminu  terapia w

pedagogice oraz umożliwia pełniejsze oddanie obrazu podejmowanych działań w tym

systemie wspierania. Podejście takie ma szczególne zastosowanie w przypadku autyzmu,

a także wszystkich głębokich deficytów rozwojowych, które wymagają wielostronnego

wsparcia. Dobór odpowiedniego typu terapii w przypadku autyzmu jest uwarunkowany

koniecznością wzięcia pod uwagę występujących dodatkowych, szczegółowych zaburzeń

funkcji społecznych, komunikacyjnych i w sferze zachowania1.

Terapia behawioralna – metoda O. I. Lovaasa

Specyfika  zaburzeń  funkcjonowania  dzieci  z  autyzmem,  przede  wszystkim  w

sferze  kontaktów  społecznych  i  komunikacji  stanowiła  i  nadal  stanowi  ogromne

1.  J.  Błeszyński,  Uwarunkowania  efektywnego  oddziaływania  terapeutycznego  w  pracy  z  osobami
autystycznymi, [w:] J. Błeszyński (red.),Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Kraków 2015, 
s. 13 – 15.
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wyzwanie  dla  rodziców,  nauczycieli  i  terapeutów.  Wiele  tradycyjnych  form

oddziaływania terapeutycznego okazało się nieskutecznych w zetknięciu z tak szerokim

zakresem  deficytów  rozwojowych.  Obecnie  najlepsze  rezultaty,  czego  dowodzą

obiektywne badania, przynosi wcześnie podjęta, intensywna terapia behawioralna, oparta

na  założeniach  teorii  uczenia  się.  Podstawowym  celem  tak  rozumianego  procesu

terapeutyczno  –  edukacyjnego  jest  kształtowanie  u  dziecka  jak  największej  ilości

zachowań adaptacyjnych,  które rozwiną jego niezależność i  umożliwią mu efektywne

funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest:

1. systematyczne  wzmacnianie;  nagradzanie  coraz  bardziej  zbliżonych  do

docelowych form zachowania przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień. W

pierwszym etapie terapii zazwyczaj  są to tzw. wzmocnienia pierwotne, w postaci

smakołyków  lub  preferowanych  przez  dziecko  zachowań,  w  tym  zachowań

autostymulacyjnych.  Później,  co  jest  również  wynikiem  uczenia  się,  coraz

większego znaczenia nabierają wzmocnienia społeczne;

2. ścisłe  kontrolowanie  sytuacji,  w  których  zachowanie  przebiega.  Oznacza  to

odpowiedni sposób wydawania poleceń, które w pierwszej fazie terapii muszą być

krótkie  i  bardzo  konkretne,  oraz  umiejętne  wprowadzanie  i  wycofywanie

różnorodnych  podpowiedzi:  manualnych,  wizualnych,  werbalnych,  itp.  Temu

samemu celowi  służy  wprowadzanie  do  środowiska  terapeutycznego  wyraźnej

struktury czasowo – przestrzennej2.

Chociaż  Lovaas  przyznaje,  że  autyzm  jest  wynikiem  uszkodzenia  CUN,  które

uniemożliwia  dziecku  uczenie  się  lub  ogranicza  jego  zdolności  do  uczenia  się  w

normalnym  środowisku,  to  podobnie  jak  inni  behawioryści,  jest  przede  wszystkim

zainteresowany  policzalnymi  przejawami  zachowań,  które  można  rejestrować  i

wykorzystać  do  wykazania  zmian  spowodowanych  interwencją.  Zachowania

charakterystyczne dla autyzmu, jak: kiwanie się, obracanie, sensoryzmy, Lovaas określił

jako  zachowania  „deficytowe”  lub  „nadmierne”.  Lovaas  jest  przekonany,  że  jedyną

metodą zmodyfikowania tych zachowań i zastąpienia ich zachowaniami adaptacyjnymi

jest stosowanie intensywnej  metodologii behawioralnej  we wszystkich kontekstach oraz

2.  J.  Kozłowski,  Zastosowanie  teorii  uczenia  się  w  terapii  małych  dzieci  z  autyzmem  na  przykładzie
projektu wczesnej interwencji O. I. Lovaasa  [w:] D. Danielewicz, E. Pisula (red.), Terapia i edukacja osób
z autyzmem. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 49.
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tak często w ciągu dnia i tak długo, jak to możliwe. 

Podejście behawioralne zakłada dążenie do możliwości uczenia się, osiągalnych

dla populacji nieodbiegającej od normy. Z powodu swoich deficytów  dzieci autystyczne,

mając takie same możliwości jak dzieci zdrowe, nie uczą się w ten sam sposób ani nie są

w stanie osiągnąć tych samych rezultatów. Dlatego też by złagodzić tę trudność, osoby

dorosłe  w otoczeniu  dziecka  autystycznego powinny zostać  przeszkolone,  w zakresie

założeń procesu nauki. Lovaas uważa, że włączenie innych członków rodziny jest bardzo

istotne, gdyż pozwala to na uogólnienie rezultatów nauczania. Według Lovaasa postępy

dziecka muszą być od początku do końca trwania terapii monitorowane tak, by można

było określić wymierne efekty interwencji3.  

Dzieci autystyczne mają zdolności uczenia się, tak jak inni ludzie, o ile znajdują

się  w specjalnie  przystosowanym  dla  siebie  środowisku.  Środowisko  to  składa  się  z

miejsc, których dzieci przebywają, na co dzień, a różni się od normalnego tylko na tyle,

aby stało się dla niego bardziej funkcjonalne. W środowisku takim zapotrzebowanie na

wykonanie jakiegoś zachowania przez dziecko powinno być wyraźne i zrozumiałe dla

dziecka. To, że dzieci autystyczne ponoszą porażki w normalnym środowisku, a odnoszą

sukcesy  w  środowisku  specjalnie  dla  ich  zorganizowanym,  wskazuje  na  to,  że  ich

problemy mogą  być  widziane  bardziej  jako  niedopasowanie  pomiędzy  ich  systemem

nerwowym a normalnym środowiskiem, niż jako choroba4.

Podstawowym celem procesu  terapeutyczno – edukacyjnego jest  kształtowanie

u dziecka  jak  największej  ilości  zachowań  adaptacyjnych,  które  rozwiną  jego

niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku5.

Zasadnicze cele terapii behawioralnej to:

1. rozwijanie zachowań deficytowych;

2. redukowanie zachowań niepożądanych;

3. generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

Zachowaniami deficytowymi nazywamy te zachowania, które uważa się za normalne

3. P. Randall, J. Parker, Autyzm. Jak pomóc rodzinie, Gdańsk 2004, s. 250 – 251.

4. www.autyzmpomoc.org.pl

5. D. Danielewicz, E. Pisula,  Terapia i edukacja osób z autyzmem [w:] D. Danielewicz, E. Pisula (red.),
Terapia     i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2009, s. 17.
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i pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka

autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują w ogóle (np. prawidłowa mowa,

okazywanie uczuć, zabawa, itp.). Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie

u dziecka autystycznego jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną

jego  niezależność  i umożliwią  mu  efektywne  funkcjonowanie  w  środowisku.

Niepożądane zachowania dziecka powinny być zwalczane, ponieważ sprawiają kłopoty

otoczeniu oraz nie sprzyjają nauce. W zwalczaniu niepożądanych zachowań stosujemy

dwie podstawowe metody: odbieranie dziecku czegoś, co lubi lub obdarzanie go czymś

nieprzyjemnym.  Zarówno  jedno  jak  i  drugie  postępowanie  powinno  stanowić

bezpośrednie następstwo złego zachowania się. 

W  edukacji  dziecka  autystycznego  należy  trzymać  się  podstawowych  reguł

behawioralnych:

 Jeżeli  chcemy,  żeby  zachowania  występowały  częściej,  powinniśmy  je

systematycznie wzmacniać.  Wzmocnienie jest czymś, co następuje bezpośrednio po

pewnym elemencie  zachowania  i  zwiększa  prawdopodobieństwo  jego  ponownego

wystąpienia.  Wzmocnienie  pozytywne  polega  na  tym,  że  po  danym  zachowaniu

następuje  rzecz  przyjemna,  w przypadku zaś  wzmocnienia  negatywnego usuwamy

rzecz  nieprzyjemną.  W pracy z dzieckiem stosujemy prawie  zawsze  wzmocnienia

pozytywne pierwotne, socjalne i stymulujące.

 Zachowanie niepożądane nie powinno być wzmacniane.

 Pojawienie  się  trudnego  zachowania  nie  jest  niebezpieczne,  jeśli  tylko  nie  jest

wzmacniane.

Terapia behawioralna przebiega wg poszczególnych etapów6:

1. wczesne rozumienie mowy – przygotowanie do nauczania,

2. trening imitacji – naśladowanie,

3. dopasowywanie i sortowanie,

4. imitacja werbalna,

5. rozwój rozumienia mowy i mowy czynnej; nazywanie obiektów i czynności,

6. pojęcia abstrakcyjne,

7. budowanie zdań i nauka odpowiadania na pytania,

8. umiejętności szkolne,

6. www.autyzmpomoc.org.pl
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9. rozwój społeczny i nauka wspólnej zabawy,

10. czynności samoobsługowe.

Wybierając zachowania docelowe terapeuta powinien kierować się poszczególnymi

zasadami:

 Ucz umiejętności,  z  których twój  uczeń będzie  mógł  korzystać  codziennie  do

końca życia.

 Ucz umiejętności, z których twój uczeń może skorzystać natychmiast.

 Zacznij od nauki umiejętności podstawowych.

 Ucz umiejętności komunikowania się.

 Ucz zachowań funkcjonalnych.

 Wybieraj takie zachowania, z którymi masz szansę sobie poradzić.

 Zachowania niepożądane muszą zostać skorygowane.

Metoda terapii behawioralnej jest tylko jedną w wielu metod stosowanych w pracy z

dziećmi  autystycznymi.  Jej  stosowanie  zależne  od  indywidualnych  predyspozycji

dziecka, dlatego tak różne są również rezultaty jej stosowania.
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mgr Iwona Szczepaniak,
mgr Anna Jędryszczak
nauczyciele przedmiotów ekonomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

JAK ZMOBILIZOWAĆ UCZNIA DO DZIAŁANIA?

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych od wielu już lat biorą udział w wielu

szkoleniach  w  ramach  programu  „Moje  Finanse”  realizowanego  przez  Fundację

Młodzieżowej  Przedsiębiorczości  oraz  Narodowy  Bank  Polski.  W  roku  szkolnym

2016/2017 odbyły się warsztaty nt. „Multimedialne i interaktywne formy kształtowania

zachowań finansowych”. Warsztaty składały się z trzech modułów i były bardzo ciekawe.

Na uwagę zasługiwały informacje dotyczące metod,  jakie  można wykorzystać w celu

kształtowania u młodych ludzi zachowań finansowych.

 Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie uczniów do wykorzystania

zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. Właśnie w praktyce zawodowej pracownicy muszą

rozwiązywać  szereg  problemów,  toteż  dominującą  strategią  nauczania  powinno  być

nauczanie  problemowe.  W kształtowaniu  prawidłowych  zachowań  związanych

z gospodarowaniem  finansami  wyjątkowo  skuteczne  okazują  się  metody  oparte  na

działaniu.   Nauczyciele  stosują  szeroki  wachlarz  metod  nauczania  aby przekazywane

treści  znalazły  się  w  głowach  uczniów  jak  najszybciej  i najskuteczniej.  Dlatego

chciałybyśmy przybliżyć dwie nowe metody:

1. Nauczanie polisensoryczne

2. Narzędzia TOC

Nauczanie  polisensoryczne opiera  się  na  angażowaniu  jednocześnie  wielu

zmysłów,  odbieraniu  za  ich  pośrednictwem występujących  w materiale  dydaktycznym

elementów  wzrokowych,  słuchowych  i kinestetyczno-dotykowych  oraz  motorycznych.

Przy decyzji  o wykorzystaniu tej  metody pracy ważne jest  przestrzeganie zasady,  aby

wybór  był  dokonywany  zgodnie  z indywidualnymi  preferencjami  osób  uczących  się,

rodzajem przyswajanych treści i celem uczenia się. Nauczyciel musi dostosować formę

przekazu  informacji  do  preferencji  uczniów.  Źródłem  wiedzy,  z którego  najczęściej
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i najchętniej korzystają uczniowie, jest komputer i internet. Z tego powodu zasadne jest

połączenie  nauczania  polisensorycznego i multimediów – a tu  idealnym rozwiązaniem

wydaje  się  być  tablica  multimedialna  i jej  włączenie  do  kształtowania  zachowań

finansowych młodych ludzi. Nauczanie polisensoryczne wspomaga proces gromadzenia

i utrzymywania  informacji  w pamięci,  ponieważ  im  więcej  kanałów  bierze  udział

w poznaniu, tym szersze są granice pamięci i tym bardziej jest ona trwała. Uniwersalność

tej metody powoduje także to, że może być wykorzystywana zarówno w pracy zbiorowej,

grupowej,  jak  też  indywidualnej.  Z całą  pewnością  w zespole  klasowym znajdują  się

uczniowie  o różnych  preferencjach  sensorycznych,  ale  na  pewno  wszyscy  lepiej

przyswajają wiedzę, gdy włączą różne zmysły.

Piramida Dale’a dotycząca zapamiętywania
 

„Nauczanie jest kompletne, gdy wiedza przekazywana jest polisensorycznie”

T. Christov

Tablica multimedialna jest dostępna w prawie każdej szkole w Polsce, ale czy to

oznacza, że jest wykorzystywana na lekcjach (pomijając oczywiście rolę ekranu)?
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Tablica  multimedialna  jest  wielofunkcyjnym  środkiem  dydaktycznym,  a jej  użycie

znacznie  uatrakcyjnia  proces  dydaktyczny  i zwiększa  jego  efektywność.  Korzystanie

z tablicy umożliwia zbliżenie metody poglądowej  do praktycznej,  gdzie  zamiast  tylko

obserwować możemy też działać, wykonywać ćwiczenia i rozwiązywać zadania.

Opracowując  przebieg  zajęć  z wykorzystaniem tablicy  multimedialnej,  niezbędne  jest

przygotowanie  się  do  ich  realizacji,  tzn.  zapewnienie  dydaktycznych  środków

interaktywnych  (materiały,  pliki),  które  chcemy  zastosować  podczas  zajęć.  Możemy

oczywiście  stworzyć  je  sami,  wykorzystując  oprogramowanie  dostarczone  przez

producenta tablicy, ale równie efektywne będzie wykorzystanie interaktywnych ćwiczeń

czy gier dostępnych np. na stronach internetowych.

TOC jest skrótem od Theory of Constraints, czyli teorii ograniczeń. Stworzył ją

dr Eliyahu M. Goldratt - fizyk, lider biznesowy, autor licznych publikacji oraz założyciel

fundacji TOC dla Edukacji.  Jest  to metoda pozwalająca na identyfikację i zarządzanie

ograniczeniami, które występują w otaczającym nas świecie. Ograniczenie jest rozumiane

jako czynnik, który blokuje lub spowalnia realizację wyznaczonych celów. Zarządzanie

ograniczeniami to strategiczne podejście nakierowane na osiąganie sukcesu. Nauczyciel

wykorzystujący  narzędzia  TOC  powinien  przeorganizować  swoją  pracę.  Proces

dydaktyczny musi  zostać  tak  zorganizowany,  by uczniowie  sami  zdobywali  wiedzę  i

umiejętności,  a on jedynie ich wspierał i  ukierunkowywał.TOC to narzędzia graficzne

doskonale sprawdzające się na tablicy multimedialnej.

Gałąź  logiczna to  narzędzie  służące  rozwijaniu  logicznego  myślenia,

rozwiązywaniu  problemów  i planowaniu.  Jest  to  narzędzie  graficzne,  które  pozwala 

przewidywać  skutki  postępowania  i zauważać  związki  przyczynowo-skutkowe.

Narzędzie to doskonale nadaje się do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

Układanie schematu gałęzi logicznej zaczyna się od dołu do góry. Uczniowie określają

pierwszy krok - podjęte działanie, a następnie wykorzystując strzałki, jego następstwa.

Uczeń pracujący tym narzędziem uczy się:

1. ustalać kolejność działań,

2. planować zdarzenia,
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3. zauważać związki przyczynowo-skutkowe,

4. określać logiczne konsekwencje zdarzeń,

5. przewidywać następstwa podjętych decyzji.

Chmurka to  narzędzie  wspierające  odkrywanie  i nazwanie  związków

przyczynowo  -  skutkowych  oraz  logicznych  konsekwencji  zdarzeń.  To  narzędzie

przenoszące koncentrację z chęci na potrzeby zaangażowanych stron.

Stosując w pracy z uczniami to narzędzie można ćwiczyć:

 rozróżnianie potrzeb od chęci,

 diagnozowanie ukrytych założeń,

 znajdowanie logicznych rozwiązań problemów,

 rozumienie punktu widzenia innych osób,

 podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

Drzewko  ambitnego  celu to  narzędzie  ułatwiające  osiągnięcie  celu  poprzez

stworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich

przeszkód wraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód.

Stosując to narzędzie w pracy z uczniami można ćwiczyć:

1. kształtowanie umiejętności definiowania własnych celów,

2. odpowiedzialności za wyznaczone cele,

3. nazywanie przeszkód,

4. planowanie sposobów pokonania przeciwności.

Myśląc o skutecznym procesie edukacji musimy odpowiedzieć na trzy kluczowe pytania:

 „Czego się uczyć?",

 „Jak się uczyć?"

 „Dlaczego się uczyć?".

I jeśli z odpowiedzią na dwa pierwsze pytania na ogół sobie radzimy, to odpowiedź na

trzecie  sprawia  nam trudność.  A przecież  ta  odpowiedź  wydaje  się  najważniejsza,  bo
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determinuje  motywację,  a tym  samym  możliwość  osiągania  efektów.  Narzędzia  TOC

pozwalają wypełnić tę lukę, ponieważ:

 Pomagają skuteczne i samodzielne rozwiązywać własne problemy

 Uczą logicznego myślenia i przewidywania

 Skuteczne  pomagają  realizować  cele  poprzez  systematyczne  pokonywanie

przeszkód.

Jedna rzecz to pokazać dziecku drogę.

Drugie, trudniejsze to odsunąć się

z tej drogi i zrobić mu przejście.

    R. Brault
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mgr Anna Luberda - Sztyk
pedagog szkolny
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

EFEKTYWNA EDUKACJA UCZNIÓW 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Niepełnosprawność  intelektualna  należy do zaburzeń o  charakterze  globalnym.

Wszystkie funkcje i procesy psychiczne u uczniów z tym rodzajem niepełnosprawności

odbiegają od przyjętych norm. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, u uczniów z

niepełnosprawnością intelektualną obserwuje się opóźnienia rozwojowe i/lub zaburzenia

w  rozwoju  fizycznym,  poznawczym,  społecznym  oraz  emocjonalnym.

Niepełnosprawność intelektualna jest stanem, który może ulegać zarówno pozytywnym,

jak i negatywnym zmianom. 

Psychospołeczne  funkcjonowanie  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną

jest  bardzo zróżnicowane i uwarunkowane czynnikami  egzogennymi:  stanem zdrowia,

sprawnością  analizatorów,  poziomem  funkcjonowania  poznawczego,  a  także

endogennymi: jakością służby zdrowia, systemem oświaty, pomocą społeczną, prawem

obowiązującym  w  państwie.  Specjalne  potrzeby  edukacyjne  uczniów  z

niepełnosprawnością  intelektualną  wynikają  głównie  z  opóźnień  lub/i  zaburzeń

rozwojowych w obszarach: 

• rozwoju poznawczego, 

• rozwoju motorycznego,

• funkcjonowania emocjonalno-społecznego, 

• zdrowia i rozwoju biologicznego.

Uczniowie z lekką niepełnosprawnością realizują tę samą podstawę kształcenia ogólnego

co ich sprawni rówieśnicy. Realizacja ich specjalnych potrzeb edukacyjnych polega na

dostosowaniu  procesu  kształcenia  do  indywidualnych  potrzeb  i  możliwości,  przy

uwzględnieniu wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań procesu (w tym wymagań

podstawy  programowej).  Ze  względu  na  rodzaj  i  zakres  opóźnień  lub/i  zaburzeń  w

rozwoju uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, ich kształcenie musi być w
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znacznym stopniu zindywidualizowane.

Należy  założyć,  że  każdy  uczeń  z  niepełnosprawnością  może  osiągnąć  sukces

edukacyjny, pod warunkiem jednak, że zostaną spełnione określone warunki.

Trzy poziomy efektywnej edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Efektywna  edukacja  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  może  być

rozważana na trzech poziomach: diagnostycznym, planistycznym  i realizacyjnym.

1. Etap diagnostyczny 

Podstawą skuteczności edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest

rzetelne  ich  poznanie,  tj. rozpoznanie  ich  potrzeb,  możliwości   i  ograniczeń  oraz  ich

indywidualnych  i środowiskowych  uwarunkowań.  W  tym  celu  przeprowadzane  są:

diagnoza  różnicowa,  zwana  nozologiczną,  oraz  wielospecjalistyczna  ocena  poziomu

funkcjonowania  ucznia,  zwana też  funkcjonalną.  Diagnozę  różnicową przeprowadzają

zespoły  orzekające  w  poradniach  psychologiczno-pedagogicznych  lub  innych

instytucjach mających moc orzekania. Efektem jej przeprowadzenia jest sformułowanie

orzeczenia  o  potrzebie kształcenia  specjalnego – dla  uczniów z  niepełnosprawnością

intelektualną  w stopniu  lekkim,  umiarkowanym  i  znacznym  lub  potrzebie  zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych  –  dla  dzieci  i młodzieży  z  niepełnosprawnością

intelektualną w stopniu głębokim.

Zadaniem diagnozy różnicowej  jest  ułatwienie rodzicom podjęcie  decyzji   o wyborze

najbardziej odpowiedniej formy kształcenia dla ich dzieci: specjalnej, integracyjnej lub

ogólnodostępnej. Wyniki uzyskane w diagnozie tego typu nie są wystarczające do tego,

aby  zaplanować  indywidualny  program  terapii,  dlatego  przeprowadzany  jest  kolejny

proces  rozpoznania,  tj.  wielospecjalistyczna  ocena  poziomu  funkcjonowania  ucznia

(diagnoza funkcjonalna). 

Diagnoza  funkcjonalna  to  złożony  proces,  którego  celem  jest  ocena  m.in.:  potrzeb,

poziomu  wiedzy  i  umiejętności,  zakresu  możliwości  i  ograniczeń  osoby  z

niepełnosprawnością.  Powinna  być  przeprowadzana  przez  zespoły  nauczycieli  i

specjalistów,  przy  udziale  rodziców/opiekunów.  Osoby  prowadzące  proces  diagnozy

funkcjonalnej gromadzą informacje o uczniu – przede wszystkim uzyskane na podstawie

obserwacji  w  naturalnych  sytuacjach  rozwojowych  –  a także  wyjaśniają  przyczyny
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trudności  w  funkcjonowaniu  oraz  formułują  wskazania  do  konstruowania

indywidualnych  programów.  Prawidłowe  rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  oraz

psychospołecznych  możliwości  funkcjonowania  ucznia  jest  warunkiem sformułowania

odpowiednich wskazań do edukacji i terapii ucznia. 

2. Etap planistyczny 

Proces  planowania  edukacji  obejmuje:  sformułowanie  indywidualnych  celów  oraz

zaprojektowanie procedury ich osiągania tak, aby umożliwiały realizację celów. Należy

podkreślić, że dobór procedur odpowiadających indywidualnym 

potrzebom  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  ich  psychofizycznym

możliwościom nie należy do zadań prostych. Przed ich sformułowaniem należy bowiem

przeanalizować  indywidualną  sytuację  ucznia  z niepełnosprawnością  intelektualną  i

ustalić  czynniki  sprzyjające  realizacji  celów  edukacyjnych  oraz  ograniczające  lub

uniemożliwiające  ich  osiągnięcie.  Przy ustalaniu  indywidualnych  programów

edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

lekkim  należy  uwzględnić  nie  tylko  ich  specjalne  potrzeby  edukacyjne,  lecz  także

wymagania programowe obowiązujące na danym etapie edukacyjnym. 

W planowaniu procesu kształcenia uwzględnić należy m.in. dostosowanie: treści, form,

metod, środków kształcenia oraz sposobów oceniania. 

Podstawą  konstruowania  indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych  dla

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym jest

wiedza  o  uczniu,  uzyskana  na  podstawie  analizy  orzeczenia  o potrzebie  kształcenia

specjalnego,  oraz  wynik  wielospecjalistycznej  oceny poziomu funkcjonowania  ucznia

przeprowadzonej przez zespół nauczycieli i specjalistów. Podstawy programowe w tym

przypadku nie określają efektów kształcenia, które uczeń powinien osiągnąć, a jedynie

obszary  tematyczne.  Uczniowie  często  mają  sformułowane  bardzo  podobne  lub  takie

same cele  do  realizacji,  należy jednak podkreślić,  że sposób ich  osiągania  może  być

bardzo zróżnicowany. Różnicowanie może dotyczyć nie tylko metod, form czy środków

kształcenia, lecz także czasu niezbędnego do opanowania danej umiejętności. 
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3. Etap realizacyjny 

Skuteczność  edukacji  oraz  osiąganie  indywidualnie  zróżnicowanych  celów zależy nie

tylko od trafnie zaprojektowanego indywidualnego programu, ale przede wszystkim od

sposobu jej prowadzenia. Szczególne znaczenie w kształceniu ma wykorzystanie metod

oraz  środków  dydaktycznych,  które  zostały  przygotowane  specjalnie  dla  uczniów  z

niepełnosprawnością  i odpowiadają  ich  potrzebom  edukacyjnym.   W  nowoczesnych

publikacjach  edukacyjnych  kładzie  się  nacisk  nie  tylko  na  rozwijanie  funkcji

poznawczych, lecz także na pracę nad kompetencjami społecznymi. 

Za  efektywność  kształcenia  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  odpowiada

zespół  nauczycieli  i  specjalistów  oraz  ich  rodzice/opiekunowie.  Członkowie  zespołu

powinni posiadać kompetencje w zakresie: przeprowadzania procesu rozpoznania potrzeb

i  możliwości  uczniów,  planowania  edukacji  i  terapii,  realizacji  zadań  edukacyjnych

i terapeutycznych,  oceny  skuteczności  wdrażanych  programów,  współdziałania  i

współpracy  ze  specjalistami  i rodzicami/opiekunami  ucznia  z  niepełnosprawnością,

skutecznej  komunikacji.  Nauczyciele  i  specjaliści  powinni  być  kreatywni,  elastyczni,

odpowiedzialni, otwarci na potrzeby ucznia. 

Uczeń  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  niezależnie  od  stopnia

niepełnosprawności,  może  realizować  kształcenie,  w  tym  także  odbywać  zajęcia

rewalidacyjno-wychowawcze, w każdym z typów szkół: specjalnej, ogólno-dostępnej lub

integracyjnej.  Decyzje  w  tej  sprawie  podejmują  rodzice/opiekunowie  ucznia.

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie takich warunków kształcenia i terapii,  aby przy

uwzględnieniu  indywidualnych  predyspozycji  rozwojowych  ucznia  oraz  ich

uwarunkowań  osiągnięcie  założonych  celów  było  możliwe  w  największym  zakresie

i stopniu. 

Bibliografia:

• Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, GWP, Gdańsk

2005.

•Speck  O.,  Osoby  z  niepełnosprawnością  intelektualną.  Podręcznik  dla  celów

wychowawczych i edukacyjnych, Harmonia Universalis, Gdańsk 2015.
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•  Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia 27 sierpnia 2014 r.  w sprawie

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977), 

•  Rozporządzenie Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia 27 sierpnia 2014 r.  w sprawie

podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w

poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).
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III. REALIZOWANE PROGRAMY
EDUKACYJNE
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mgr Magdalena Klimaszewska
nauczyciel technologii fryzjerstwa,
mgr Olga Biernacka
nauczyciel języka fracuskiego i przedmiotów ekonomicznych,
mgr inż. Kamila Bogacz–Bugaj
nauczyciel chemii i przedmiotówgastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
 

Z Erasmusem we Francji i Włoszech

 

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku we wrześniu i w październiku 2016

roku odbyli  praktyki  zawodowe w ramach projektu „Z polskiej  prowincji  do centrum

Europy”.  Projekt  ten  został  zatwierdzony  i  w  pełni  sfinansowany  przez  program

Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i

sportu  na  lata  2014-2020,  który  stanowi  połączenie  kilku  europejskich  inicjatyw

realizowanych  przez  Komisję  Europejską  w  latach  2007-2013.  Nasi  uczniowie  brali

udział  w  Akcji  1.  programu  Erasmus+,  polegającej  na  mobilności  edukacyjnej,  czyli

kształceniu  i  szkoleniu  zawodowym  za  granicą  oraz  podwyższaniu  umiejętności

językowych. 

Organizacja wysyłająca, tzn. nasza szkoła, przed wyjazdem na zagraniczne staże

zawodowe,  zapewniła  uczestnikom  projektu  przygotowanie  językowe,  kulturowe  i

pedagogiczne. W znalezieniu firm goszczących pomogli nam partnerzy pośredniczący -

Sistema Turismo z siedzibą we Włoszech oraz Aformac z Francji. Sistema Turismo to

centrum szkoleniowe, które zajmuje się promocją, organizacją i  zarządzaniem stażami

zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej  oraz

organizacji z całej Europy. 

Aformac to z kolei stowarzyszenie non-profit, działające jako instytucja szkoleniowa we

Francji,  która  kształci  w  zawodach  związanych  m.in.  z  hotelarstwem,  gastronomią  i

turystyką. Zarówno Sistema Turismo, jak i Aformac, uczestniczą w licznych projektach

europejskich  i  działają  jako  organizacje  współdziałające  z  partnerami  z  Europy.

Przyczyniły się one do sprawnej i efektywnej realizacji projektu, poprzez współpracę z

Erasmus+,  naszą  szkołą  i  instytucjami  przyjmującymi.  We  Włoszech  partnerami

goszczącymi były salony fryzjerskie, a we Francji – restauracje oraz obiekty hotelowo –

restauracyjne. 
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Do głównych założeń projektu „Z polskiej prowincji do centrum Europy” należało

stworzenie  młodzieży  możliwości  zdobycia  szerszych  kompetencji  zawodowych  poza

granicami  kraju  oraz  potrzeba  wszechstronnej  edukacji  zawodowej,  kompatybilnej  z

wymogami rynku pracy. Realizacja projektu pomogła uczniom lepiej przygotować się do

egzaminów  potwierdzających  kwalifikacje  w  zawodach  technik  żywienia  i  usług

gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich, zachęciła do nauki języków obcych,

pozwoliła odkryć nowe kultury i nowe kraje, a także przyczyniła się do nabrani większej

pewności siebie.

30  sierpnia  2016 r.  do Włoch wyjechało  szesnaście  uczennic  technikum usług

fryzjerskich - niespełna dwa tygodnie później, do Francji wyjechali uczniowie technikum

żywienia  i  usług  gastronomicznych.  Przez  cały  miesiąc  obie  grupy  pobierały

profesjonalną praktykę zawodową we francuskich restauracjach oraz włoskich salonach

fryzjerskich.  Uczniowie  podczas  wyjazdów byli  pod  opieką  nauczycieli  przedmiotów

zawodowych i języków obcych z naszej szkoły, którzy m.in. odwiedzali ich w miejscach

pracy  oraz  stanowili  dla  nich  wsparcie  językowe  i  pedagogiczne.  Z  grupą  włoską

wyjechały  panie:  Magdalena  Klimaszewska  oraz  Magdalena  Trzepizur,  a  z  grupą

francuską pani Olga Biernacka i pani Kamila Bogacz-Bugaj.

Uczennice  z  grupy  włoskiej  zostały  zakwaterowane  w  rezydencji  Angeli,

nieopodal  morza  Adriatyckiego.  Zamieszkiwały  prowincję  Rimini  w  rejonie  Emilia-

Romania.  Tam też  odbywał  się  kurs  języka włoskiego,  zorganizowany przez  Sistema

Turismo.  Dodatkowo  instytucja  ta  umożliwiła  naszym  praktykantkom  zwiedzenie

Rawenny oraz San Marino. Czas wolny dziewczęta spędzały na plaży i na poznawaniu

pobliskich rejonów. Miały okazję skosztować kuchni śródziemnomorskiej oraz nawiązać

wiele nowych znajomości. 

W czasie realizacji staży, uczennice poznały nowoczesne techniki fryzjerskie i sposoby

wykonywania  zabiegów  fryzjerskich,  kształciły  dotychczas  zdobyte  umiejętności  w

zawodzie  oraz  poznawały  nową  kulturę  i  język.  Oto  jak  wypowiadają  się  na  temat

wyjazdu:

Dzięki Zespołowi Szkół Nr 1 w Kłobucku miałam okazję wyjechać do Włoch. Był to mój

pierwszy  wyjazd  zagraniczny  i  będę  go  bardzo  dobrze  wspominać.  Czynności,  jakie

wykonywałam  w  pracy  w  salonie,  to  m.in.  mycie  głowy  i  modelowanie  włosów.

Pracownicy  byli  dla  mnie  bardzo  mili,  uprzejmi  i  pomocni.  Cieszę  się,  że  mogłam
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uczestniczyć  w  tym projekcie,  ponieważ  miałam możliwość  poznania  nowej  kultury  i

włoskich  obyczajów,  a  ponadto  stałam  się  odważniejsza  i  pewniejsza  siebie  (Kasia

Jabłońska).

Praktyki we Włoszech podobały mi się, ponieważ mogłam zobaczyć, jak pracują włoscy

fryzjerzy oraz poznać nowoczesne techniki i metody wykonywania zabiegów fryzjerskich.

Nawiązałam również nowe znajomości, poznałam kulturę włoską i zwiedziłam ciekawe

miejsca.  Z  pewnością  był  to  bardzo  owocnie  i  przyjemnie  spędzony czas,  po  którym

pozostały  same  dobre  wspomnienia.  Jeśli  miałabym możliwość  wziąć  udział  w takim

projekcie ponownie, z pewnością zrobiłabym to (Emilia Siwek).

Doświadczenie,  którego nabrałam podczas praktyki zawodowej wykorzystam w swojej

przyszłej  pracy  fryzjerskiej.  Nauczyłam  się  wielu  ciekawych  rzeczy,  z  czego  jestem

naprawdę zadowolona. W zakładzie panowała bardzo miła atmosfera, a pracownicy byli

otwarci i empatycznie nastawieni. Mogłam również podszkolić język angielski i nauczyć

się  podstaw  języka  włoskiego,  dzięki  któremu  dość  sprawnie  komunikowałam  się  ze

współpracownikami (Monika Szczęsna).

Pobyt  we Włoszech wspominam bardzo dobrze.  Miejsce,  gdzie  mieszkałyśmy,  ludzie  i

atmosfera  -  nie  do  opisania.  Przez  ten  miesiąc  miałam  okazję  doświadczyć

samodzielnego  życia,  które  początkowo  okazało  się  trudne,  jednak  z  biegiem  czasu

przyzwyczaiłam  się  do  nowej  rzeczywistości.  Pracowałam  w  bardzo  ekskluzywnym

salonie fryzjerskim. Współpracownicy dbali o mnie i uczyli nowych technik pracy. Dzięki

kursowi  języka  włoskiego,  komunikacja  z  innymi  nie  stanowiła  dla  mnie  problemu.

Ponadto w wolnym czasie zwiedziłyśmy Rawennę oraz San Marino, które przez swój urok

najbardziej zapadło mi w pamięć (Monika Orszulak).

Uczniowie  z  grupy  technikum  usług  gastronomicznych  byli  zakwaterowani  u

francuskich  rodzin  i  z  nimi  spędzali  czas  wolny.  Podczas  odbywających  się  17  i  18

września Europejskich Dni Dziedzictwa 2016, młodzież miała okazję poznać francuską

kulturę poprzez zwiedzanie muzeów, zamków i zabytkowych budowli. Staże umożliwiły

także lepsze poznanie francuskiej  Owernii,  a w szczególności miast Vichy, Montluçon

oraz miejscowości Lapalisse. Tak uczniowie wypowiadają się o pobycie we Francji:

Praktyki  odbywaliśmy  w  miejscowości  Vichy  w  restauracji  Le  Lutece.  Początki  były

trudne, ponieważ musieliśmy się ze wszystkim zapoznać, ale z upływem czasu radziliśmy
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sobie coraz lepiej.  Na początku otrzymywaliśmy proste prace do wykonania, takie jak

obieranie  warzyw albo  sporządzanie  deserów.  Gdy przyswoiliśmy sobie  te  czynności,

szliśmy o krok dalej i mogliśmy grillować, smażyć czy też sporządzać różnego rodzaju

sałatki oraz kilka innych potraw na słono. Pierwsze dwa tygodnie pracowałam w kuchni,

po czym przeniesiono mnie na sale konsumencką. Pracowałam jako kelnerka, nakrywając

do  stołów,  roznosząc  posiłki  oraz  sprzątając  po  klientach.  Dzięki  tej  praktyce  moje

możliwości  się  poszerzyły  i  wiele  się  nauczyłam.  Myślę,  że  zdobyte  umiejętności

przydadzą mi się w przyszłości. Cieszy mnie, że dzięki programowi Erasmus+, uczniowie

mogą szkolić się w zawodzie w obcym kraju.  Jestem zadowolona,  że mogłam w nim

uczestniczyć (Patrycja Hyra).

We Francji mieszkaliśmy ze starszym małżeństwem, w dużym, przestronnym mieszkaniu.

Rodzina była bardzo sympatyczna i czuliśmy się naprawdę dobrze w ich towarzystwie,

mimo  że  bardzo  słabo  ich  rozumieliśmy.  Pracowałem  w  restauracji  L’Hippocampe  i

nauczyłem się tam sposobów przyrządzania wielu nowych potraw. Poznałem też nieznane

mi wcześniej dania, składające się głównie z owoców morza, ponieważ goszcząca mnie

restauracja charakteryzowała się właśnie takim menu. Francuskie jedzenie bardzo mi

odpowiadało,  chociaż  ich  godziny  obiadowe  były  dla  mnie  nieco  uciążliwe  i  przed

kolacją często musiałem coś zjeść, bo przerwa czasowa pomiędzy posiłkami była zbyt

duża. Miasto, choć niewielkie, miało swój klimat i bardzo mi się podobało. Cieszę się, że

miałem okazję uczestniczyć w takim projekcie i gdybym miał szansę powtórzyć to jeszcze

raz, z pewnością nie zawahałbym się (Patryk Ciupa).

„Wyjazd do Francji był bardzo udany. Mogliśmy się dużo nauczyć i poznać kulturę innego

kraju. Mieszkańcy byli bardzo otwarci i przyjaźni, otoczyli nas opieką i służyli pomocą w 

każdej  sytuacji.  Pobyt  tam to niezapomniane chwile,  a także wiele  nowych przyjaźni.

Warto uczestniczyć w takich projektach, ponieważ dają szansę na wzbogacanie swoich

umiejętności.” Agnieszka Warzycha

„Miesiąc spędzony we Francji był najwspanialszą przygodą, którą do tej pory przeżyłam

w życiu.  Wyjazd przyniósł mi nowe doświadczenia zawodowe. Poznałam inną kulturę,

pokochałam  miasto,  w  którym  mieszkałam.  Francuzi  okazali  mi  dużo  wsparcia  i

zrozumienia, przez co czułam się bardzo dobrze. Cieszę się, że dzięki temu wyjazdowi

mogłam podszkolić znajomość języka francuskiego oraz poznać nową kulturę. Zachęcam
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do  brania  udziału  w  takich  projektach,  bo  jest  to  niesamowite  przeżycie  (Sylwia

Krawczyk).

Uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum usług

fryzjerskich  otrzymali  dokumenty  Europass  -  Mobilność,  potwierdzające  ukończenie

praktyk  zawodowych  w  przedsiębiorstwach  w  innych  krajach  europejskich.  W

przyszłości certyfikaty te zwiększą ich szanse na znalezienie pracy nie tylko w Polsce, ale

również  w  innych  krajach Europy,  gdyż  są  one  honorowane  na  terenie  całej  Unii

Europejskiej. 
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mgr Wioletta Szlązak
nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

KOLEJNY ERASMUS PLUS W ZS NR 1 W KŁOBUCKU
 – KIERUNEK GRECJA

Dnia 12.10.2016 o godzinie 8.00  pięćdziesięciu siedmiu uczniów Zespołu Szkół

Nr  1  w Kłobucku  oraz  czterech  nauczycieli   Wioletta  Szlązak,  Katarzyna  Stefaniak,

Mirosław Cebula  i Grzegorz Biernacki  wyjechało na praktyki zawodowe do Grecji. Na

pożegnanie  nas  przybyli  Starosta  Powiatu – pan  Henryk  Kiepura,  Wicestarosta

Powiatu – pan Maciej Biernacki, Naczelnik Wydziału Oświaty – pani Joanna Kulejewska.

W  strugach  deszczu  pożegnaliśmy  przedstawicieli  Starostwa  Powiatowego  a  także

rodziców, rodziny i przyjaciół wyruszając w 28 godzinną podróż wygodnym autokarem

Sindbad.  Wyjazd  na  Staż  zawodowy do  Grecji  był  realizowany  w ramach  programu

Erasmus  Plus.  "Praktyka  Polskich  uczniów  za  granicą  krokiem do  wejścia  na  rynek

europejski" przeznaczony dla 34 uczniów klas drugich, trzecich i czwartych kształcących

się w zawodzie technik informatyk i technik logistyk oraz "Staż zagraniczny szansą dla

przyszłych  specjalistów  w  zawodzie  mechanik"  przeznaczony  dla  23  uczniów  klasy

drugiej i trzeciej kształcących się w zawodzie technik mechanik. 

Po trudach  podróży,  na  miejscu  czekali  na  nas  przedstawiciele  greckiej  firmy

edukacyjnej  organizującej  nam zajęcia  praktyczne  w  Grecji,  a  także  piękna  pogoda,

bardzo dobre jedzenie i wygodny hotel.  Pierwsze i kolejne dni pobytu upływały  nam

pod znakiem wizyt  studyjnych  w zakładach pracy,  a  także zajęć  informatycznych  z

pasjonatem komputerowym uwielbianym przez młodzież panem Przemkiem Pedryczem.

W dni wolne od praktyk zwiedzaliśmy Riwierę Olimpijską.  Byliśmy na wycieczce w

Salonikach, podziwiając Campus uniwersytecki, gdzie kształci się 150 tysięcy młodzieży

z  całego  świata,  plac  Arystotelesa  i  pomnik  Pitagorasa.  Niezapomniany  był  też  rejs

statkiem na wyspę Skiatos, gdzie kręcone były zdjęcia do filmu "Mammamija".  Duże

wrażenie zrobił  na nas wjazd na wysokość 600 m npm zwiedzanie przepięknej  osady

Stary  Pantalejmon   oraz  podziwianie  panoramy  Riwiery  Olimpijskiej.  Ale

niezapomnianych  emocji  dostarczyły nam Meteory.  To fantastyczne  przyprawiające  o

34



zawrót głowy klasztory powieszone na olbrzymich skałach tworzacych „kamienny las”,

które stały się schronieniem dla tysięcy ortodoksyjnych mnichów uczących się jak być

roztropnymi w myśli i pokornymi w woli.

W dniu 24.10.2014 przybyli do nas z wizytą  monitorującą  z ramienia organu

prowadzącego szkołę Starosta Powiatu – pan Henryk Kiepura oraz Dyrektor ZS NR 1 w

Kłobucku – pani Anna Nowicka. Podczas rozmów i spotkań z praktykantami uczniowie

podkreślali  swoje  zadowolenie  z niecodziennej  możliwości  zdobywania  nowych

doświadczeń zawodowych oraz rozwijania umiejętności językowych a wspólny „Wieczór

Grecki”  przybliżył  nam  tradycję  i  kulturę  tego  miejsca.  W  rozmowie  z  greckimi

partnerami usłyszano wiele ciepłych słów i pochlebnych opinii na temat młodzieży i ich

opiekunów.

Na  zakończenie  stażu  zawodowego  w Grecji   uczniowie  otrzymają  dokument

Europass-Mobilność,  potwierdzający  zdobyte  przez  nich  kompetencje  i  umiejętności,

który jest wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, a uznawany w całej

Unii  Europejskiej.  Udział  w  Projekcie  poświadczają   także  certyfikaty  ukończenia

praktyk.

Praktyki  trwały  14  dni,  rano  26.10.2016  serdecznie  żegnani,  wsiedliśmy  do

autokaru Sindbad. Po kolejnych 28 godzinach byliśmy na miejscu witani przez stęsknione

rodziny, przyjaciół i znajomych. Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny i był formą

nagrody dla najlepszych uczniów ZS Nr 1 w Kłobucku. Wszystkie koszty projektu tzn.

koszty  zajęć  przygotowawczych,  podróży,  zakwaterowania,  przejazdów  lokalnych,

kieszonkowego na wyżywienie finansowane są w pełni przez Unię Europejską.
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mgr Joanna Morawska
nauczyciel języka niemieckiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilinskiego w Kłobucku

SPRAWOZDANIE 
Z WYMIANY MŁODZIEŻY POLSKO - NIEMIECKIEJ

02-07.04.2017

Dnia  01.04.2013  uczniowie  z  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku  wyjechali

autobusem rejsowym do zaprzyjaźnionej Szkoły Karl - Schiller Berufskolleg w Brühl.

02.04.2017 o godzinie 11 grupa dojechała na miejsce. Bezpośrednio z dworca uczniowie

zostali  odebrani  przez  swoich  partnerów  i  ich  rodziców.  Jako,  że  pierwszym  dniem

wymiany była niedziela, był to dzień w całości zorganizowany przez rodziny niemieckie,

który został  poświęcony zapoznania  się  z  partnerem z wymiany oraz  z  jego rodziną.

Uczniowie mogli się też spokojnie zakwaterować i odpocząć po podróży.

03.04.2017 grupa polska została powitana przez Dyrekcję. Chciałam nadmienić, że szkoła

w Brühl jest naszym partnerem od 2010 roku więc jesteśmy już bardzo zaprzyjaźnieni.

Niektórzy  uczniowie  pojechali  już  nie  pierwszy  raz.  Grupa  została  oprowadzona  po

szkole, a w tym czasie uczniowie niemieccy mieli lekcje. W dalszej części goście z Polski

zostali zapoznani z systemem oświaty w Niemczech oraz z historią szkoły. Następnym

punktem były hospitacje. W wielu przypadkach uczniowie z Polski dołączyli do swoich

partnerów przebywających w tym czasie  na lekcjach.  Następnie  przedstawiony został

temat  projektu,  w  którym  młodzież  miała  porównać  dzień  powszedni  uczniów  w

Niemczech i w Polsce. Około godziny 12 uczniowie polscy i niemieccy spotkali się aby

wspólnie z opiekunami udać się do centrum Brühl. Nauczyciele niemieccy oprowadzili

nas  po  mieście,  opowiadając  różne  ciekawostki  związane  z  miastem  Brhl.  Pogoda

dopisała więc zwiedzanie należało do udanych. Następnie uczniowie polscy i niemieccy

w mieszanych grupach językowych wzięli udział w grze językowej Stadtrallye. Zostali

podzieleni na 4 grupy mieszane, które ze sobą rywalizowały. Rywalizacja polegała na

rozwiązaniu  10  zadań.  Uczniowie  wyposażeni  w  mapy  Brühl  musieli  znaleźć  różne

obiekty i dostarczyć różnego rodzaju informacje. Jak się okazało znalezienie odpowiedzi

na wszystkie pytania nie było łatwe, ale za to szukanie dostarczyło wiele frajdy. Wszyscy
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uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody. Dwie zwycięskie grupy dyplomy i upominki.

To, że zabawa udała się na 100% zawdzięczam uczniom, którzy brali w niej udział , oraz

przepięknej pogodzie. Wieczorem uczniowie polscy wraz ze swoimi partnerami udali się

do domów.

04.04.2017 o godzinie ósmej wszyscy spotkaliśmy się w szkole i rozpoczęliśmy prace

nad projektem. Temat projektu przypadł uczniom do gustu. Prace wykonywali wspólnie i

z dużym zaangażowaniem. Następnie około południa uczniowie mieli  czas na posiłek

przygotowany przez rodziny niemieckie. Po południu wszyscy udaliśmy się do Kolonii,

gdzie grupa zwiedzała Katedrę Kolońską oraz wchodziła na wieżę. Następnym punktem

programu było Muzeum Olimpijskie, które zrobiło na nas duże wrażenie. Po godzinnym

oprowadzaniu  przez  przewodnika  grupa  spędziła  wspólnie  czas  w centrum Kolonii  a

następnie  wieczorem bezpośrednio  uczniowie  wraz  z  partnerami  udali  się  do  miejsca

zamieszkania.

05.04.2017  około  dziewiątej  uczniowie  przyszli  do  szkoły  i  zaraz  autobusem

pojechaliśmy do miasta Kommern gdzie zwiedzaliśmy Freilichmuseum. Pogoda dopisała,

uczniowie całe popołudnie spędzili zwiedzając skansen wsi niemieckiej. Oprowadzanie w

języku niemieckim było sporym wyzwaniem ale i sprawdzeniem swoich sił jeśli chodzi o

rozumienie języka.  W czasie  wspólnych spacerów było widać,  że uczniowie spędzają

chętnie i miło ze sobą czas. Wieczór zaplanowano w rodzinach niemieckich.

06.04.2017  od  samego  rana  uczniowie  przystąpili  do  pracy  nad  projektem.  To  jak

młodzież polska i niemiecka spędza czas wolny zostało zebrane w jedną całość i wraz z

wieloma wspólnymi zdjęciami nagrane na płytę. Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła

w  pracach,  ciągle  kontaktowali  się  ze  swoimi  partnerami,  wymieniali  opinie,  dzięki

czemu kolejny raz w dużym stopniu została pokonana bariera językowa. Po południu

zaplanowano wspólną grę w kręgle dokąd pojechaliśmy kolejką miejską.  Kolejny raz

uczniowie doskonale się bawili i miło spędzili ze sobą czas.

07.04.2017 z  samego rana  odbyła  się  prezentacja  podsumowująca efekt  tegorocznego

spotkania oraz ewaluacja. W południe uczniowie będąc jeszcze w szkole zjedli wspólnie

lunch przygotowany przez uczniów i rodziców z Niemiec. Ewaluacja pokazała, że wyjazd

był  naprawdę  udany,  nawiązały  się  przyjaźnie  a  uczniowie  wspólnie  cieszyli  się  na

czerwcowe spotkanie w Kłobucku. 

O godzinie 15.00 żegnani przez partnerów i ich rodziców wyjechaliśmy do Polski.
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mgr Agnieszka Król-Nowicka
nauczyciel biologii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

PROGRAM EDUKACYJNY – „PODSTĘPNE WZW”

Jak uchronić się przed HBV i HCV? Czy podczas zabiegu kosmetycznego można

zakazić się HBV lub HCV? Odpowiedzi na wszystkie pytania związane z wirusowym

zapaleniem wątroby (WZW) typu B oraz C poznają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

województwa śląskiego w ramach programu "Podstępne WZW".

Zajęcia lekcyjne odbywają się w ramach programu profilaktyki zakażeń HBV oraz HCV

pt. "Podstępne  WZW",  który  został  zainicjowany  w  2011  r.  w  Wojewódzkiej  Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej  w Katowicach.  Organizatorami  przedsięwzięcia  są  Śląski

Państwowy Wojewódzki  Inspektor  Sanitarny  oraz  Fundacja  "Gwiazda  Nadziei".  W I

edycji z programu skorzystało 10 000 uczniów. 

Program  edukacyjny  "Podstępne  WZW"  jest  odpowiedzią  na  ogromne,  zdaniem

naukowców, niedoszacowanie liczby zakażeń HBV i HCV. Przeciwdziałać tej  sytuacji

można  dostarczając  nastolatkom  informacji  pozwalających  na  rozpoznawanie,  a  tym

samym unikanie sytuacji, które wiążą się z podwyższonym ryzykiem zakażenia. Dzięki

wiedzy  na  temat  HBV  oraz  HCV  nosiciel  ma  szansę  rozpoznać  u  siebie  objawy  i

zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażenia.

Dlatego  też  celem  programu  jest  upowszechnienie  wśród  młodzieży  szkół

ponadgimnazjalnych  wiedzy  na  temat  HBV  oraz  HCV  i  wywołanego  przez  nie

wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Podczas lekcji uczniowie dowiadują się, jakie

sytuacje wiążą się z ryzykiem zakażenia HBV i HCV, a także, w jaki sposób możemy się

przed  nim  zabezpieczyć.  Zadaniem  nauczyciela  jest  wypracowanie  u  uczniów

odpowiedzialnej  postawy  wobec  własnego  zdrowia,  a  także  kształtowanie  postawy

tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

HBV i HCV – wirusy zapalenia wątroby typu B i C to najczęstsze czynniki sprawcze

wirusowego zapalenia wątroby,  zarówno postaci ostrej,  jak i  przewlekłej.  Mają zasięg

38



globalny. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C mają wiele cech wspólnych - przewlekła

forma zakażenia każdym z nich może prowadzić do rozwoju ciężkich chorób wątroby, w

tym marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a te w konsekwencji mogą

spowodować nawet śmierć chorego.

WZW typu B jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie. Cechy przebytego

zakażenia HBV stwierdza się u ponad 2 mld ludzi na całym świecie, około 350 milionów

osób choruje na przewlekłe WZW typu B. W ostatnich latach w naszym kraju częstość

zakażeń wirusem HBV znacznie zmalała w związku z rozpowszechnieniem dostępnych

szczepień ochronnych oraz poprawą przestrzegania zasad zapobiegania zakażeniom w

szpitalach i placówkach ambulatoryjnych.

WZW typu C zwane jest cichym zabójcą, gdyż zakażenie przebiega bezobjawowo lub

objawy są niecharakterystyczne, co powoduje, że choroba rozpoznana zostaje po wielu

latach  w  okresie  poważnych  zmian  chorobowych  w wątrobie.  Tylko  u  20% chorych

zakażenie  jest  ostre,  ustępuje  spontanicznie  bez  przechodzenia  w  stan  chroniczny.

Również  wówczas  choroba  najczęściej  nie  jest  rozpoznawana  ze  względu  na  mało

charakterystyczny  obraz  chorobowy  (osłabienie,  rozdrażnienie,  zaburzenia  ze  strony

przewodu  pokarmowego,  objawy  grypopodobne  itp.).  Zakażenia  HCV  w  80%

przypadków przechodzą w postać przewlekłą.

Gdy  zakażenie  utrzymuje  się  długotrwale  dochodzi  podstępnie  do  systematycznego

uszkodzenia  wątroby.  Nie  można  jednak  zapominać,  iż  taki  niekorzystny  przebieg

choroby występuje u jednego spośród pięciu pacjentów po około 20-30 latach. W tych

przypadkach możliwości farmakologicznego leczenia w zasadzie nie istnieją,  a jedyną

opcją leczniczą jest przeszczepienie wątroby. WZW typu C to problem dotyczący około

3%  populacji  świata.  Według  szacunkowych  danych  Światowej  Organizacji  Zdrowia

(WHO)  liczba  ludzi  zakażonych  tym  wirusem  na  świecie  waha  się  od  170  do  300

milionów.

Eksperci szacują, że w Polsce wirusem HCV jest zakażonych ponad 700 tys., a wirusem

HBV – ok. 600 tys.  osób. W przypadku HCV brak jest  jednak szczepionki,  pozostają

jedynie działania profilaktyczne.

Mimo  rosnącej  świadomości  społecznej  i  zainteresowania  zakażeniami  HBV i  HCV,

poziom powszechnej wiedzy na ten temat jest nadal zbyt niski.
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Od  trzech  lat  również  uczniowie  Zespołu  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku  biorą  udział  w

programie.  Realizowany  jest  on  we  wszystkich  klasach  pierwszych  Liceum

Ogólnokształcącego,  Technikum oraz  Zasadniczej  Szkoły Zawodowej.   Każde zajęcia

rozpoczynają się od wypełniania anonimowej ankiety tzw. „Ankiety - przed”, która ma

dać  informacje  o  już  posiadanej  przez  uczniów  wiedzy  na  temat  WZW.  Następnie

uczniowie  uczestniczą  w  zajęciach,  a  po  ich  zakończeniu  po  raz  kolejny  wypełniają

ankietę,  tzw.  „Ankietę  -  po” której  pytania dotyczą przebiegu zajęć.  Zebrane ankiety,

przekazywane  są  do  Powiatowej  Stacji  Sanitarno  –  Epidemiologicznej  w  Kłobucku,

celem opracowania statystycznego przez twórców programu. Ponadto uczniowie naszej

szkoły biorą udział corocznie w Olimpiadzie pod hasłem „PODSTĘPNE WZW”, która

jest również jednym z elementów realizowanego programu edukacyjnego. Organizatorem

Olimpiady  jest  Wojewódzka  Stacja  Sanitarno  –  Epidemiologiczna  w  Katowicach.

Adresatami  Olimpiady  są  uczniowie  szkół  ponadgimnazjalnych  z  województwa

śląskiego.  Tematyka  Olimpiady  dotyczy  profilaktyki  zakażeń  WZW  typu:  B  i  C.

Olimpiada składa się z dwóch etapów: etap I – konkurs na baner edukacyjny Olimpiady,

etap II – konkurs wiedzy. 

Program edukacyjny "Podstępne WZW" z roku na rok realizuje  coraz większa liczba

szkół. W latach 2011-2014 w lekcjach o WZW uczestniczyło blisko 90 000 osób. Biorąc

pod uwagę, iż w Polsce problem WZW B i C może dotyczyć blisko pół miliona osób –

działania te rodzą nadzieję na zwiększenie świadomości, a wraz za nią - wykrywalności

zakażeń wirusami HBV i HCV w społeczeństwie.

Bibliografia:

„Poradnik metodyczny profilaktyki zakażeń HBV i HCV przeznaczony dla nauczycieli

szkół ponadgimnazjalnych”.

www.promocjazdrowia.wsse.katowice.pl

www.gwiazdanadziei.pl
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mgr Beata Zbrońska
nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

DNI OTWARTE NA ZAMKOWEJ

4 i 5 marca br. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku odbyły się  DNI OTWARTE.

Dyrekcja  i  Samorząd  Uczniowski  zaprosili  uczniów  gimnazjów  do  zapoznania  się  z

ofertą  edukacyjną  na  rok  szkolny  2016/2017,  warunkami  rekrutacji  oraz  bazą

dydaktyczną szkoły i warsztatów szkolnych.      

Na  targach  edukacyjnych  nauczyciele  wraz  z  uczniami  prezentowali  poszczególne

kierunki  kształcenia,  projekty  realizowane  w  szkole:  „Szkoła  wolna  od  dopalaczy”,

„Erasmus+" (w ramach którego organizowane są wyjazdy uczniów technikum i wymiany

młodzieży -  Wolontariat  Europejski),  „Europejska  Bezpieczna  Szkoła”,  „Polsko-

niemiecka współpraca młodzieży”; programy edukacyjne i profilaktyczne: „ARS, czyli

jak dbać o miłość?”, „Podstępne WZW”, „Znamię. Znam je!”, „Europejski kodeks walki

z  rakiem”;  pokazy doświadczeń  fizycznych  i  chemicznych,  wykonywane  także  przez

naszych gości. Zaprezentowano kroniki szkolne, archiwalne zdjęcia przybliżające historię

szkoły  oraz  ofertę  zajęć  pozalekcyjnych  (m.in.  nieodpłatne  zajęcia  dodatkowe

przygotowujące do egzaminów maturalnych  i zawodowych). W szkole działają również:

drużyna ZHP, koło PTTK, koło strzeleckie.

Na rok szkolny 2016/2017 poszerzono ofertę edukacyjną. W liceum ogólnokształcącym,

oprócz kierunku ogólnopolicyjnego, humanistycznego, politechnicznego i medycznego,

zaproponowano  uczniom  profil  strażacki,  w  którym  realizowane  będą  wybrane

przedmioty  ogólnokształcące  w  zakresie  rozszerzonym,  jak  również  przedmiot

dodatkowy  edukacja  pożarnicza, obejmujący zagadnienia  z  zakresu  bezpieczeństwa  i

ochrony przeciwpożarowej  oraz  taktyki  działań  ratowniczo –  gaśniczych połączone  z

zajęciami  praktycznymi  w  terenie  i  jednostkach  PSP.  Profil  przewiduje  także  m.in.

musztrę i ceremoniał pożarniczy, naukę pływania, szkolenie z zakresu pierwszej pomocy,

udział w zawodach sportowo – pożarniczych, kurs z zakresu szkolenia podstawowego dla

strażaków ratowników OSP. 
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Technikum  Nr  1  w  ZS  oferuje  najszerszą  ofertę  spośród  szkół

ponadgimnazjalnych  powiatu  kłobuckiego.  Kształcimy  w  zawodach:  technik

budownictwa,  technik  ekonomista,  technik  usług  fryzjerskich,  technik  informatyk,

technik logistyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia

i usług gastronomicznych.   

Szkoła organizuje miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich w firmach,

urzędach,  ośrodkach  wczasowych  w kraju  i  za  granicą  –  we  Włoszech  i  Francji  (w

ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i

szkolących  zawodowo”,  realizowanego  przez  Fundację  Rozwoju  Systemu Edukacji  w

Warszawie,  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach  środków

Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki)  oraz

zapewnia  darmową  naukę  jazdy  na  kategorię  B  w  klasach  samochodowych.

Uczeń  technikum  może  wybrać  dodatkowo  jeden  z  przedmiotów:  „Edukacja

ogólnopolicyjna” lub „Edukacja pożarnicza”.

Proponujemy także zainteresowanym nauką w szkole zawodowej jeden z czterech

zawodów: kucharza, ślusarza, mechanika pojazdów samochodowych, montera zabudowy

i robót wykończeniowych w budownictwie.

Informujemy, iż Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku posiada akredytację do przeprowadzania

egzaminów dla wszystkich zawodów, w których kształci, czyli absolwenci naszej szkoły

zdają u siebie!

Uczniowie ZS nr 1 przedstawiali swoim młodszym kolegom liczne prezentacje

multimedialne,  filmy,  gry planszowe związane z oferowanymi kierunkami kształcenia,

m.in. drukarkę 3D. Zaproszono na degustację ciasta i „chłopskiego kociołka” – potraw

przygotowanych przez  uczniów z klas gastronomicznych.  Gości  częstowano również

jabłkami, dostarczanymi do naszej szkoły w ramach programu  Warunki uczestnictwa w

mechanizmie „Dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw” przez cały

II semestr.

Miłym  akcentem  DNI  OTWARTYCH było  spotkanie  z  absolwentami  szkoły,  którzy

reklamowali  odwiedzającym  poszczególne  klasy  liceum  i  technikum.

Gimnazjaliści  mogli  obejrzeć  nowoczesne  pracownie  przedmiotowe,  w  tym:

symulacyjną pracownię ekonomiczną, pracownię do nauczania technik komputerowego

projektowania i programowania ( CAM, CAD, CNC), pracownie fryzjerskie, pracownię
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technologii  żywienia  z salą  obsługi  konsumenta,  warsztaty  szkolne  z  działami:

samochodowym, mechanicznym, budowlanym i diagnostyki pojazdowej. 

Od września 2016 roku przewidziana jest kolejna modernizacja pracowni warsztatowych

(pracownia  projektowania  i  programowania  CNC,  pracownia  modelowania  i

projektowania  2D  i 3D,  pracownie  obrabiarek  skrawających:  konwencjonalnych  i

sterowanych  numerycznie  CNC)  ze środków Europejskiego  Fundusz   Społecznego  w

ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu  Północnego.

Targi edukacyjne w ZS nr 1 odwiedziło ponad 380 uczniów z gimnazjów powiatu

kłobuckiego  i   pajęczańskiego.  DNI  OTWARTE zaszczycili  swoją  obecnością

Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego – p. Maciej Biernacki i Naczelnik Wydziału Edukacji,

Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia – p. Joanna Kulejewska. 

Szczególnym  zainteresowaniem  gości  cieszyły  się  pokazy  sprawnościowe  w

wykonaniu uczniów z klas ogólnopolicyjnych: grapplingu (walki na chwyty do poddania

przeciwników), boksu, zapasów i MMA (mieszanych sztuk walki).  Gimnazjaliści sami

mogli zademonstrować swoje umiejętności w siłowaniu się na rękę. Armwrestling cieszy

się w naszej szkole zainteresowaniem, o czym świadczą szkolne mistrzostwa, a także

Mikołajkowe Mistrzostwa w Armwrestlingu o Puchar Burmistrza Kłobucka.

Działaniom promującym szkołę towarzyszyły warsztaty kaligraficzne w bibliotece

szkolnej,  jak również spotkanie z  uczniami  Szkoły Podstawowej  nr  1  w Kłobucku w

ramach działalności  Klubu Młodych Naukowców. Nauczyciele  naszej  szkoły zaprosili

piątoklasistów na doświadczenia z zakresu optyki, dźwięku i elektrostatyczne. Natomiast

drugoklasiści  badali  właściwości mleka,  wykonywali  własne kule do kąpieli,  atrament

sympatyczny  czy  doświadczenie  z  samopompującym  się  balonikiem.  Poznali  także

zasady  bezpieczeństwa  przy  udzielaniu  pierwszej  pomocy,  podstawy  resuscytacji

krążeniowo-oddechowej (RKO).

Ze  szczegółową  ofertą  i  zasadami  rekrutacji  można  zapoznać  się  na  stronie

internetowej szkoły. Zainteresowanym podajemy nasz adres: www.zsnr1-klobuck.edu.pl.
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mgr Marzena Nowak
nauczyciel matematyki
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

II TURNIEJ MATEMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW
POWIATU KŁOBUCKIEGO

Już  po  raz  drugi  w  Zespole  Szkół  Nr  1  w  Kłobucku  odbył  się TURNIEJ

MATEMATYCZNY  DLA  SZKÓŁ  GIMNAZJALNYCH  POWIATU

KŁOBUCKIEGO  pod hasłem:  Matematyka uczy  i  bawi.  Organizatorem turnieju  są

nauczyciele matematyki i Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku. 

Turniej skierowany jest do młodzieży klas trzecich  szkół  gimnazjalnych naszego

powiatu.  25  kwietnia  2017  roku  rywalizowało  ze  sobą   8  trzyosobowych  zespołów

reprezentujących  gimnazja:  Gimnazjum  Libidza,  Gimnazjum  Lipie,  Gimnazjum

Łobodno, Gimnazjum Miedźno, Publiczne Gimnazjum SPSK w Kłobucku, Gimnazjum

Ostrowy, Gimnazjum Opatów, Gimnazjum Węglowice. 

Zadania „ciekawe”, domino matematyczne, legendarne zadania, układanie kostki

tao, tangramu, krzyżówki to niektóre z konkurencji z którymi zmagali się uczniowie klas

gimnazjalnych. Rywalizacja była zacięta, zadania miały ciekawą formę i podobały się

uczestnikom turnieju. Największą trudność sprawiły gimnazjalistom zadania praktyczne,

ułożenie tangramu i kostki tao. 

Wśród rywalizujących drużyn I miejsce wywalczyło Gimnazjum z Łobodna, II

miejsce  -  Gimnazjum Lipie,  a  III  miejsce  – Gimnazjum Miedźno,  pozostałe  drużyny

otrzymały  wyróżnienie.  Finaliści  turnieju  otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody  rzeczowe

ufundowane  przez  Starostwo  Powiatowe  w Kłobucku,  a  wszyscy  uczestnicy  turnieju

otrzymali skromne upominki.

Celem  turnieju  jest   pokazanie  uczniom,  że  matematyka  to  nie  tylko  trudny

przedmiot,  ale  nauka,  która potrafi  bawić,  uczyć  i  zaskakiwać.  Turniej  ma przekonać

uczniów, że warto uczyć się matematyki, bo to nie tylko przedmiot maturalny, ale nauka

przydatna w każdym etapie naszego życia. Warto bawić się matematyką, bo dzięki temu

zdobywamy wiele wiadomości i umiejętności. 
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Uczestnicy turnieju poza konkursem mogli  również zobaczyć naszą szkołę, porozmawiać

z jej uczniami.

Przed gimnazjalistami trudne decyzje, związane z wyborem szkoły, kierunku czy

zawodu. Życzymy gimnazjalistom wysokich wyników z egzaminu gimnazjalnego, wielu

sukcesów,  dobrych  wyborów  oraz  zachęcamy do  uczestnictwa  w  kolejnych  edycjach

Turnieju Matematycznego dla Gimnazjalistów Powiatu Kłobuckiego, zapraszamy na III

Turniej Matematyczny już za rok do Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku.
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mgr Bernardyna Leszczyńska
nauczyciel historii, geografii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

AKCJE CHARYTATYWNE 
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  W KŁOBUCKU 

- DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Akcja  Góra Grosza   2011 – 2016

Podjęte  działania  dotyczyły:  wyznaczenia  osób  przeprowadzających  zbiórkę,

przeprowadzenia zbiórki pieniędzy, przeliczenia zebranych pieniędzy;  uczestniczenie w

akcji pomaga ukształtować właściwe postawy społeczne młodzieży, postawy solidarności

z  innymi,  odpowiedzialności   za  siebie  i  innych.  Uczniowie  aktywnie  włączali  się  w

przeprowadzenie akcji,  wymyślali sposoby zachęcenia młodzieży naszej szkoły do jak

najliczniejszego udziału w zbiórce. 

Zestawienie zebranych  funduszy:

2011 r. -  177,95zł

2012 r.-   306,10

2013 r. -  88,42zł

2014 r.-   254,28zł

2015r.-   93,33 zł

2016 r. -  164,59zł

W centrum naszych działań jest  dziecko,  które znajduje się  w trudnej  sytuacji

rodzinnej. Koncentrujemy się na dzieciach, których  prawo do wychowania w rodzinie

jest zagrożone czy chwilowo niemożliwe do respektowania. Celem, na który zbierane są

te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w

domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji

jest  działanie  edukacyjne  –  pokazanie młodzieży,  jaką  siłę  stanowić  może  niewielka

pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Zawsze przyświeca nam

jedno motto  „ Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.
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Akcje charytatywne: 

„ Szkoło- Pomóż i ty” w latach 2011-2017,

  „O uśmiech dziecka”,

„Dla Adasia Czuchty”

Akcje charytatywne Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

„Pomóż i TY” dotyczą rozprowadzania cegiełek – zakładek do książek. Rok rocznie na

początku roku szkolonego  do szkoły dociera informacja z Fundacji z prośbą o pomoc, o

rozprowadzenie cegiełek. Każdego roku zebrane środki są kierowane do innej osoby. Do

tej pory włączyliśmy się w pomoc na zakup protez dla:  5-letniego Wiktora Zielińskiego

(rok  2011),  który  urodził  się  z niedorozwojem  kości  udowej-  pieniądze  były

przeznaczone na rehabilitację i operację nóżki podopiecznego; dla 18-letniego Szymona

Czechowskiego (rok 2012), który stracił palce prawej ręki w wyniku nieszczęśliwego

wypadku- pieniądze były przeznaczone na specjalistyczną protezę palców; dla 18- letniej

Justyny Niedziałek( rok 2013),  która w wyniku nieszczęśliwego wypadku w 2009 r.

straciła 4 palce prawej  dłoni-  pieniądze były przeznaczone na specjalistyczna protezę.

Kolejny  rok  2104 to  pomoc  dla  17-letniego  Kamila Dominak,  który  od  urodzenia

choruje na porażenie mózgowe. Każdego dnia stawia czoło nowym wyzwaniom, dlatego

oprócz  systematycznej  rehabilitacji  potrzebuje  zakupu  sprzętu  do  edukacji  i  obsługi

komputera za pomocą ruchów gałek ocznych tj. „PCEYE GO”.  W 2015 roku zbierano

fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego,  dla 21-letniego Jakuba

Nowakowskiego, chłopca z autyzmem, retinopatią wcześniaczą, dla 19-letniego Daniela

Czerniak  (rok  2016),  który  cierpi  na  dziecięce  porażenie  mózgowe,  niedowład

czterokończynowy i padaczkę lekooporną.

Zebrane przez nas  środki  są  komisyjnie  przeliczane,  a  następnie  zostają  wpłacone na

konto Fundacji. 

W ramach akcji charytatywnej „O uśmiech dziecka” w dniach 02-27 kwietnia

2012 roku oraz w ramach akcji  „Dla Adasia Czuchty” w dniach 13 maja - 21 czerwca

2013 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  z  Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

rozprowadzali cegiełki wartościowe od 3 do 50 złotych. Pieniądze przeznaczone zostały

na  pomoc  dla  chłopca  –  Adama Czuchty zam.  w  Kłobucku  ul.  Kolejowa.  Zebrane

fundusze  zostały  przekazane  mamie  chorego  chłopca  p.  Danucie  Czuchta. Akcja
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postawiła  sobie  za  cel  pomoc  Adasiowi,  który  jest  chory  na  dziecięce  porażenie

mózgowe,  nie  widzi,  nie  mówi,  nie  chodzi,  jest  całkowicie  zależny od swojej  mamy.

Dochód  ze sprzedaży został przeznaczony na zakup leków i jedzenia (karmiony jest

specjalnymi   odżywkami  i  kroplówkami).  W  ramach  akcji  zostało  zebranych

1037 złotych (pierwsza akcja)  i  310 złotych (druga akcja). Duży wkład w zebrane

fundusze miała uczennica klasy III  technikum budowlanego – Angela Gancarek, która

przy  pomocy Ks. Eugeniusza  Bubaka  proboszcza  Parafii  Najświętszego  Ciała  i  Krwi

Chrystusa  w  Kłobucku  uzbierała  420  złotych.  Wydźwięk  społeczny wszystkich  akcji

charytatywnych  to  inspirowanie  młodych  ludzi  do  stawania  się  kimś,  wygrywania

swojego życia, stawania się bohaterem.

     Akcja charytatywna  „Pola Nadziei”  i udział w Marszu Nadziei

Co  roku  na  przełomie  września  i  października  przedstawiciele  Samorządu

Uczniowskiego  we  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Opieki  Hospicyjnej  Ziemi

Częstochowskiej  biorą  udział  w akcji  charytatywnej  „Pola  Nadziei”.  W ramach  akcji

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozprowadzali  cebulki żonkili w kwocie 2

złote  sztuka.  Zebrane  pieniądze  wpłacane  były  na  konto  Stowarzyszenia.  Podjęte

działania  sprowadzały  się  do:  ustalenia  uczniów  odpowiedzialnych  za  zbieranie

pieniędzy, ułożeniu harmonogramu, przeliczenie komisyjne pieniędzy, rozliczenie akcji

i posadzenie żonkili (przez ostatnie  lata jest  to skwer koło szkoły). W ramach tej akcji

26  kwietnia  2012  roku  uczniowie  klasy  I  Liceum  Ogólnokształcącego  o  profilu

ogólnopolicyjnym  z  mojej  inicjatywy wzięli  udział  w  „Marszu  Nadziei”.  Uczestnicy

przemaszerowali, niosąc kwiaty żonkili, balony w żółtym kolorze oraz plansze z hasłami

nadziei. Marsz Nadziei jest imprezą w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Pola Nadziei,

która  co  roku  organizowana  jest  na  rzecz  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  dotkniętych

chorobą  nowotworową.  Udział  młodzieży  w  obchodach  tego  Dnia  uczy  potrzeby

niesienia pomocy i nadziei wszystkim osobom chorym i cierpiącym oraz ich rodzinom.

Każdego roku fundusze wspierające akcję rosną, coraz większa liczba osób decyduje się

wesprzeć Hospicjum. Akcje tego typu uwrażliwiają młodych ludzi na potrzeby innych. W

związku z tym należy podkreślić, że młodzież Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku  zawsze

stoi na wysokości zadania, a akcje kończą się sukcesem.
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mgr Marzena Nowak
nauczyciel matematyki
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

XXII SZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY 

DLA KLAS DRUGICH

28 lutego  2017 roku już  po raz dwudziesty drugi  w Zespole  Szkół  Nr 1 w

Kłobucku odbył się Szkolny Turniej Matematyczny dla uczniów klas drugich liceum i

technikum. 

Organizatorkami Turnieju Matematycznego są  nauczycielki matematyki w Zespole Szkół

Nr 1: mgr Bożena Trzepizur, mgr Ewa Piguła, mgr Beata Dobrowolska, mgr Marzena

Nowak, mgr Katarzyna Musialik oraz mgr Katarzyna Mrowiec. Gościnnie na konkursie

obecna była pani Małgorzata Rojowska,  emerytowana nauczycielka matematyki naszej

szkoły i jednocześnie jedna z inicjatorek tego turnieju. 

Celem  konkursu  jest  pokazanie  uczniom,  jak  można  świetnie  bawić  się

matematyką,  wykorzystując  nie  tylko  zadania,  ale  krzyżówki,  gry i  dostępne pomoce

dydaktyczne.  Uczniowie  bawią  się,  a jednocześnie  uczą  się  i  utrwalają  wiele  pojęć

matematycznych z planimetrii, funkcji kwadratowej, teorii liczb i geometrii.

Sześć czteroosobowych  zespołów klasowych rywalizowało w konkurencjach tj.

układanie  kostki  TAO,  tangramu,  układanie  drewnianej   kostki   przestrzennej  oraz

rozwiązywaniu krzyżówek matematycznych, sudoku , zadań legendarnych i „ ciekawych

zadań”.

Wszystkie  konkurencje  były  punktowane  stosownie  do  poziomu  trudności

zadania.  Rywalizacja była bardzo wyrównana, o wygranej zadecydowała dogrywka –

układanie liczb z zapałek. 

Wyniki klas przedstawiały się następująco:

I miejsce: II TI  (93 p)

II miejsce : II TM (93 p)
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III miejsce : II TE/TL (92 p)

IV miejsce: II TB/TP (89 p)

V miejsce : II TŻ (83 p)

VI miejsce: II LO (82 p)

Zwycięskim klasom , dyplomy  i nagrody wręczyła  pani dyrektor Anna Nowicka. 

Turniej  był  świetną  formą  sprawdzenia  swoich  umiejętności  i  wiadomości  z

matematyki szczególnie pod kątem czekającej uczniów matury z matematyki. Konkurs

cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczą wyniki przeprowadzonej

na jego zakończenie ankiety. Na podstawie jej wyników organizatorzy utwierdzili się w

przekonaniu, że cel został osiągnięty. Uczniowie, bawiąc się matematyką, dużo się uczą i

być może to jest dobry sposób, aby bardziej zainteresować uczniów tym przedmiotem.

Konkurencje praktyczne są bardzo lubiane przez uczniów i stanowią świetną zabawę. 

Celem  wszystkich  organizowanych  Turniejów  Matematycznych  jest  popularyzowanie

matematyki wśród uczniów naszej szkoły oraz zachęcanie ich do zgłębiania tajników tej

może niełatwej, ale bardzo ciekawej dziedziny wiedzy.
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mgr Monika Zych
pedagog szkolny
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 

W KŁOBUCKU

W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego,  coraz większego

znaczenia  na  świecie  nabiera  edukacja  ekologiczna.  Jest  ona niezwykle  ważnym

elementem  wiedzy  ogólnej  każdego  człowieka  i  staje  się  koniecznością  wobec

narastającego niszczenia środowiska przyrodniczego.

Edukacja ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o

środowisko.  Podnoszenie  świadomości  ekologicznej  najlepiej  rozpocząć  już  od

najmłodszych  lat  i  kontynuować  na  wszystkich  szczeblach  kształcenia.  Takie

postępowanie w przyszłości zaowocuje przyjmowaniem postaw proekologicznych przez

dorosłych.

Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia

aktywnie upowszechniana jest w  Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku od wielu lat.  

W kwietniu 2017 roku Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku wspólnie ze Starostwem

Powiatowym w Kłobucku  był organizatorem  obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi

pod hasłem ,,AKCJA DLA ZIEMI”. Imprezę zorganizowano we współpracy z firmami

KORAL i ALBA, Państwową Strażą Pożarną  w Kłobucku, Nadleśnictwem Kłobuck i

szkołami z terenu Kłobucka.

Poprzez szereg warsztatów, wykładów, wystaw oraz licznych konkursów starano

się  promować  zachowania  proekologiczne  oraz  przybliżyć  problemy  funkcjonowania

współczesnego świata.

Imprezę rozpoczął występ  uczennicy ZS Nr 1 w Kłobucku Wiktorii Ladry, która

zaprezentowała utwór ,,Pamiętajmy o ogrodach”. Powitania uczestników, zaproszonych

gości oraz oficjalnego otwarcia imprezy dokonali inicjatorzy tego wydarzenia p. Maciej

Biernacki - Wicestarosta Kłobucki, p. Anna Nowicka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w
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Kłobucku  oraz  p.  Magdalena  Lenartowicz  przedstawicielka  firmy  ALBA.  Wśród

zaproszonych gości znaleźli się: Burmistrz Kłobucka p. Jerzy Zakrzewski, Komendant

Powiatowy Policji w Kłobucku p. Tomasz Górka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury

i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku p. Joanna Kulejewska, Zastępca

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kłobucku p.  Robert  Ladra,

przedstawiciel Nadleśnictwa  oraz Prezes Ligii Ochrony Przyrody w Kłobucku p. Tomasz

Paciepnik, przedstawiciel firmy KORAL Witold Jegielski, oraz dyrektorzy przedszkoli,

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kłobuckiego.

W części artystycznej zaprezentowało się  Gminne Przedszkole nr 4 w Kłobucku 

oraz:  Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku,  Zespół Szkół  Nr 1 w Kłobucku, Zespół

Szkół Nr 2 w Kłobucku, Zespół Szkół nr 3 w Kłobucku i Zespół  Szkół w Krzepicach.

Można było obejrzeć występy wokalne, taneczne,  spektakle edukacyjne i pokaz mody

ekologicznej.  Młodzież  zaprezentowała  również  czytanie  utworów  o  tematyce

przyrodniczej.

Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  wykłady  przedstawicieli  firmy  ALBA,

Lasów  Państwowych  oraz  przedstawiciela  Państwowej  Straży  Pożarnej,  malowanie

komiksu ekologicznego, warsztaty „Spotkanie z fizyką” i „Życie w kropli wody”, zajęcia

animacyjne  oraz  warsztaty  taneczne  ZUMBA.  Zorganizowano  wiele  konkursów  z

nagrodami,  gier,  zabaw oraz zajęć plastycznych dla  najmłodszych. W trakcie  imprezy

zbierana była makulatura. 

Na  uczestników  imprezy  czekał  poczęstunek,  ufundowany  przez:  Miejską

Spółdzielnię  Zaopatrzenia  i  Zbytu  w  Kłobucku,  Zakład  Produkcyjno-Handlowy pana

Roberta  Mandata  z  Wąsosza  Górnego,  Zakład  Masarski  pana  Szczepana  Bujaka  z

Wilkowiecka i Masarnię „Dederko” państwa Barbary i Tomasza Dederko z Gruszewni.

Organizatorzy są przekonani, że przekazane podczas imprezy  treści ekologiczne

wpłyną  na  postawę  dzieci  i  młodzieży  w  stosunku  do  otaczającego  środowiska  oraz

przyniosą  pozytywne  zmiany  w  ich  myśleniu  i  działaniu.  Zostaną  oni  partnerami

dorosłych w walce o ochronę przyrody,  a  i  ich poczucie odpowiedzialności  za naturę

umocni się.
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HARMONOGRAM „AKCJI DLA ZIEMI” 

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

9:30 -9:35 - występ Wiktorii Ladry z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku-utwór „Pamiętajmy

o ogrodach”

9:35-9:45 - rozpoczęcie imprezy- powitanie uczestników, przedstawienie idei Dnia Ziemi,

9:45-9:55 - wystąpienia gości

9:55-10:05 - uroczyste posadzenie drzewka - transmisja

10:05-10:15 - występ taneczny przedszkolaków z Przedszkola Nr 4 w Kłobucku

10:15-10:45 - występ uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kłobucku - spektakl „Jak 

rozweselić ziemię?”

10:45:11:05 - montaż słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej „Dzień Ziemi”w 

wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

11:05:11:15 - występ uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku 

11:15- 11:35 - występ uczniów z Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

11:35-11:40 - występ taneczny uczniów z  Zespołu  Szkół w Krzepicach

11:40-11:50 - pokaz mody ekologicznej” (uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku)

11:50-12:10 - narodowe czytanie utworów o tematyce przyrodniczej (uczniowie Zespołu 

Szkół Nr 1 w Kłobucku)

12:10-12:40 -wykład przedstawiciela firmy ALBA „Droga odpadu” (gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne)

12:40-13:00 - przerwa

od 13:00 - nauka Zumby

13:30 - zakończenie imprezy-rozdanie drzewek (przedstawiciel firmy ALBA)

13:45-14:00 - wspólne tańczenie Zumby

MAŁA SALA GIMNASTYCZNA

9:30-14:00 - wystawa prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku

10:00-11:00 - zajęcia dla przedszkolaków: bajka o segregowaniu śmieci, kolorowanki, 

instruktaż nauki segregowania śmieci
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12:10-12:40 - prelekcja przedstawicieli Lasów Państwowych „Zwierzęta i rośliny 

naszego regionu” (szkoły podstawowe)

12:40-13:00 - przerwa

13:00-13:30 - prelekcja przedstawiciela Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w 

Kłobucku „Stop wypalaniu traw” (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

SALA 106 

9:30-13:30 - warsztaty „Spotkanie z fizyką”

SALA 117 

9:30 -13:30  - warsztaty „Życie w kropli wody” 

SALA 115 

10:00-10:45- prelekcja  przedstawiciela Lasów Państwowych  „Rośliny naszego regionu”

(dla przedszkolaków)

SALA 116 

10:00-10:45 - prelekcja przedstawiciela Lasów Państwowych  „Zwierzęta naszego 

regionu” (dla przedszkolaków)

13.00-13.30 – warsztaty geograficzne (dla szkół podstawowych)-Janusz Mońka

SALA 105 

10.45-11.00- warsztaty chemiczne (dla przedszkolaków)

HALL-GÓRA 

9:30-11:00 - zajęcia animacyjne 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

9:30-11:00 - warsztaty recyklingowe (dla przedszkolaków)

13:00-13:30 - komiks ekologiczny (szkoły podstawowe)

 

HALL SZKOŁY
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9:30-14:00 - wystawa prac plastycznych związanych z ekologią i plansz edukacyjnych

9:30-14:00  - Stoisko „Herbaty świata”

 

PLAC PRZED GŁÓWNYM WEJŚCIEM 

13:00-13:30 -gra planszowa 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

13:00-13:30 –warsztaty czytelnicze dla uczniów szkoły podstawowej 
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V. 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

MALTA

Podstawowe informacje

Republika  Malty,  która  znajduje  się  na  archipelagu  Wysp  Maltańskich,  jest

najmniejszym krajem UE. W skład  tego wyspiarskiego kraju  wchodzą 3  zamieszkałe

wyspy: Malta, Gozo i Comino (na Comino mieszka tylko jedna rodzina zajmująca się

tamtejszym hotelem) oraz bezludne: Cominotto, Wyspa Św. Pawła i Filfla. Uważa się, że

Malta jest najbardziej katolickim (po Watykanie) krajem w Europie. Na Malcie ciężko

uciec przed festami. Każda miejscowość ma swojego patrona, a katoliccy mieszkańcy w

święto jego imienia organizują festy. Zwykle zaczynają ozdabiać okoliczne ulice kilka-

kilkanaście dni wcześniej. Sama festa też potrafi trwać parę dni. Oczywiście im większa i

zamożniejsza parafia tym festa jest  dłuższa i  zorganizowana z  większym rozmachem.

Oprócz  obowiązkowych  straganów,  straganików,  procesji  z  figurą  danego  patrona  i

koncertów możemy być pewni pokazu sztucznych ogni.  Malta,  kolonizowana kolejno

przez Fenicjan, Rzymian, Arabów, Francuzów i Anglików, potrafiła mądrze zasymilować

to, co najlepsze z tych wpływów, aby ukształtować jedyną i niepowtarzalną tożsamość.

Nie jest ważne, jaki macie gust, upodobania czy styl: Malta jest wyspą, na której każdy

znajdzie  to,  czego  szuka.  Miasto  La Valletta  jest  pełne  zabytkowych  budowli.

Usytuowane  między  dwoma  zatokami  w  przeszłości  było  praktycznie  jedną  wielką

warownią.  Stolica  jest  chyba  jedynym  miejscem  na  Malcie,  gdzie  ulice  ulice  są

prostopadłe i równoległe do siebie. Warto zobaczyć Pałac Wielkich Mistrzów wzniesiony

w 1574 roku, który obecnie jest budynkiem rządowym. W katedrze św. Jana miłośnicy

historii sztuki z pewnością docenią obraz Caravaggia pt. "Ścięcie św. Jana". W Valletcie

znajdują się  także:  muzeum archeologiczne,  muzeum sztuk pięknych,  muzeum wojny

oraz  muzeum zabawek.  Sliema  to  natomiast  jedno  z  najbardziej  turystycznych  miast
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Malty. Hotele, centra Spa, sklepy, lokale nocne i puby tworzę z tego miejsca idealną bazę

wypadową  do  zwiedzania  wyspy.  Duże  wrażenie  robi  widok  na  rozległą  zatokę  i

położoną po przeciwnej stronie stolicę - Valettę. 

Święta i wydarzenia

Organizowane  na  Malcie  różnego  rodzaju  uroczystości  mają  długą  tradycję.

Najwspanialszą  z nich  jest  karnawał,  odbywający  się  w  stolicy  Malty  La  Valetcie.

Karnawał  rozpoczyna  się  dokładnie  5  dni  przed  Wielkim  Postem,  który  zgodnie

z tradycją trwa 40 dni. W czasie karnawału miasto mieni się różnymi kolorami, na ulicach

La Valetta króluje muzyka i jest to doskonała okazja do zabawy. Jedną z tradycyjnych

atrakcji karnawału jest licząca już prawie 300 lat tzw. Il-Kukkanja, mająca miejsce na

głównym placu miasta. Polega ona na wchodzeniu po drabinkach wykonanych ze sznurka

na wieżę strażniczą,  na której  szczycie umieszczona jest  duża kula z wikliny.  Oprócz

koszyków  z jedzeniem,  które  są  zawieszone  na  drabinkach,  zwycięzca  otrzymuje  też

pokaźną nagrodę finansową. 

Atmosfera  karnawału  ostro  kontrastuje  z  charakterem świąt  wielkanocnych.  W

czasie  uroczystości  poprzedzających Święta  Wielkanocne odbywają  przede wszystkim

pełne  skupienia  i  ciszy  procesje  z rzeźbą  Matki  Bożej.  Organizowane  są  również

przedstawienia ,,Ostatniej Wieczerzy“. Wielki Piątek jest na Malcie dniem smutku, gdzie

na znak żałoby po śmierci  Chrystusa milkną dzwony kościołów. Wszystkie instytucje

publiczne są w tym dniu zamknięte, tak samo jak wszystkie lokale rozrywkowe, kina,

teatry  i  muzea.  W godzinach  wieczornych  odbywają  się  procesje  Drogi  Krzyżowej.

Radość  wraca  na  Maltę  dopiero  w  Niedzielę  Wielkanocną.  Przechodzące  ulicami

korowody  pełne  są  radości  i  towarzyszy  im  muzyka.  W  Poniedziałek  Wielkanocny

spotykają  się  rodziny  i  przyjaciele,  następuje  obdarowywanie  się  prezentami,

organizowane  są  pikniki  na  łonie  natury.  Tradycyjnym  maltańskim  pokarmem

wielkanocnym  nie  są  jajka,  ale  słodkie  pieczywo  z migdałami.  

W środę po Niedzieli Wielkanocnej na Malcie każdego roku obchodzone jest święto św.

Grzegorza. Procesje kierujące się do kościoła św. Grzegorza są podziękowaniem Bogu za

to,  że  w  XVII  wieku  zatrzymał  epidemię  dżumy,  która  spowodowała  śmierć  wielu

mieszkańców  Malty.  Jeszcze  do  niedawna  było  to  najważnejsze  święto  ma  Malcie.

Ostatnim  punktem procesji  jest  rybacka  wioska  Marsaxlokk,  miejsce  spotkań  całych

rodzin i przyjaciół. 
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Największą letnią imprezą na Malcie jest festiwal folklorystyczny, tradycyjnie już

związany ze świętem św. Piotra i Pawła, organizowany 29 czerwca. Uroczystości mają

charakter  rodzinny  i towarzyski;  zarówno  w ciągu  dnia,  jak  i  nocą  organizowane  są

pikniki.  Jeżeli  chodzi  o  potrawy,  to podaje  się  przede  wszystkim  mięso  z królika

przyrządzane  na  różne  sposoby.  Wspólnie  ze swoimi  znajomymi  mieszkańcy  Malty

odwiedzają  wystawy rolnicze  czy  wyścigi  koni  i  osłów.  Zewsząd  docierają  śpiewy i

dźwięk gitar. 

Na Malcie każda najmniejsza wioska ma swojego patrona, do którego mieszkańcy

odnoszą się z szacunkiem i czczą jego imię. Uroczystości poświęcone patronowi noszą

nazwę  „festa“  i przypadają  zwykle  latem.  Z tej  okazji  przyozdabiane  się  kościoły,

odbywają  się  uroczyste  nabożeństwa,  różne  koncerty,  pokazy  ogni  sztucznych  i

oczywiście także uroczyste procesje mieszkańców wsi czy miasta z rzeźbą miejscowego

patrona. Na 8 września przypada święto państwowe - Dzień Zwycięstwa. W tym dniu

obchodzone są trzy ważne święta – narodziny Matki Bożej, koniec Dużego Oblężenia i

rocznica kapitulacji armii włoskiej w czasie II wojny światowej. Jedną z imprez, która ma

miejsce w tym dniu są wyścigi wioślarskie w porcie Great Harbor. 

Święta  Bożego  Narodzenia  są  na  Malcie  rozjaśnione  promieniami  słońca.  Na

Malcie większość mieszkańców to katolicy, stąd też obchody Świąt Bożego Narodzenia

są naprawdę bardzo intensywne. Podczas uroczystych nabożeństw śpiewane są piękne

kolędy, kościół jest pięknie oświetlony, a barokowe ołtarze ozdabiają wspaniałe dekoracje

kwiatowe. Jeżeli pragniecie Państwo przeżyć Święta Bożego Narodzenia trochę inaczej

niż w Polsce, to podróż na Maltę właśnie w tym okresie będzie dla Państwa jedynym w

swoim rodzaju przeżyciem.

Kuchnia Maltańska

Kuchnia maltańska ma charakter śródziemnomorski, jada się tu zatem dużo ryb,

owoców morza, a także makaronów i ryżu. Co więcej, potrawy posiadają wyrazisty smak

i aromat, niejednokrotnie są bardzo ostre. Ważny element w kuchni Malty stanowią zupy,

podobnie  jak  włoskie,  są  one  treściwe  i  wieloskładnikowe.  Z  warzyw  królują  tu

karczochy, bakłażany, pomidory oraz papryka. Na kulinaria tego kraju wpłynęły jednak

nie  tylko  Włochy,  ale  również  Wielka  Brytania,  ponieważ  w  XIX  wieku  archipelag

stanowił angielską kolonię. Stąd na Malcie znajdziemy również frytki i smażone steki.
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Tradycyjne dania

Wśród  tradycyjnych  zup  maltańskich  warto  skosztować  warzywnej  minestry

(rodem z Włoch),  rybnej  ajotty czy soppa tal-armia – na bazie  warzyw, podawanej  z

kozim  serem.  Z  pewnością  powinniśmy  spróbować  zapiekanki  z  makaronu,  mięsa  i

jarzyn, z dodatkiem jaj, czyli timpana. Typowe maltańskie risotto to natomiast ross fil-

forn.  Miłośnicy  owoców morza  nie  zawiodą  się  na  maltańskich  kulinariach.  Lokalne

przysmaki  to bowiem nie tylko ryby,  ale  także kałamarnice,  krewetki,  kraby,  homary,

ośmiornice  i  omułki.  Na Malcie  znajdziemy jednak również wiele  dań dla  amatorów

mięsa.  Szczególną  popularnością  cieszy się  tu  królik,  np.  pasztet  z  królika  (torta  tal-

fenek) lub potrawka z królika (fenek biz-zalza). Na deser często jada się tu pyszne rurki

wypełnione waniliową lub czekoladową masą.

Napoje

Malta  słynie  ze  wspaniałego  wina,  np.  La  Valette  czy  San  Paolo.  Pija  się  tu

również sporo piwa (np. Cisk), a tradycyjnym napojem jest maltańska wersja coca-coli,

czyli Kinnie.

Co warto zwiedzić na Malcie

Miasta:  stolica  Valetta  i  hipogeum Hal  Salfieni  w  Paola,  miasto  Mdina,  Trzy

Miasta  na  linii  fortyfikacji  stworzonej  przez  Kawalerów  Maltańskich  (Cospicua,

Vittoriosa, Senglea), megalityczne świątynie w Tarxien i Hagar Qim (obok wsi Qrendi),

wioska  rybacka  Marsaxlokk,  cytadela  w  stolicy  wyspy  Gozo.  Najlepszy  sposób  na

spędzanie  czasu  to  turystyka  językowa,  nurkowanie,  zajęcia  sportowe,  sporty  wodne,

golf, przejażdżki samochodami z napędem na 4 koła, wycieczki piesze i rowerowe. 

Ciekawostki:MMM

1. Niepodległość od Wielkiej Brytanii uzyskana została 21 września 1964 roku.

2. Gęstość zaludnienia wynosi 1300 osób/km2.

3. Kraj ten jest 990 razy mniejszy od Polski.

4. Główna religią jest katolicyzm, 98%.

5. Ustrój polityczny – republika.

6. Pełna nazwa kraju – Republika Malty.

7. Najpopularniejszy sport to piłka nożna.
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8. Kraj ten zamieszkuje około 30 Polaków.

9. Najwyższym szczytem jest Ta’Dmejrek, 253 m n.p.m

10. Średnia temperatura wynosi w styczniu 12°C, w lipcu 26°C.

11. Nazwa Malta pochodzi od greckiego słowa miód. 

12. Na Malcie znajdują się światowej klasy miejsca do nurkowania. 

13. W trakcie II wojny światowej na katedrę w centrum Mosty, spadła 20 kg bomba, która

jakimś cudem nie wybuchła. 

14. Najpopularniejsze imiona w tym kraju to Józef i Maria. 

15. Przy większości numerów domów znajduje się święty obrazek 

16. Wiele osób ma tatuaże postaci Jezusa, Maryi, oraz patronki wyspy św. Heleny. 

17. Mniej niż połowa dorosłych kobiet pracuje. Mąż zarabia, a żona zajmuje się domem. 

18. Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. 

19. Valletta jest najdalej wysuniętą na południe europejską stolicą. 

20.  Uniwersytet Maltański jest jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie, został

założony w 1592 roku. 

21.  Narodowa maltańska potrawa o nazwie „Fenek”,  przyrządzana jest  z gotowanego

królika. 

22. W kraju tym nie ma gór ani rzek. 

23. Na Malcie jest jeden z najlepszych naturalnych portów głębinowych na świecie. 

24. Jedną z największych atrakcji na wyspie jest „Popeye City”. Nazwa wywodzi się od

znanych na całym świecie filmów o Popeye, które były tam nagrywane w 1980 roku. 

25. Bryan Adams i Britney Spear’s są pochodzenia maltańskiego. 

26.  Malcie  nadano przydomek „krainy miodu”  ze  względu  na  dużą  produkcję  miodu

dzięki endemicznym gatunkom pszczół żyjących na wyspie.  

27. Jest tam ponad 360 kościołów. Jeden na 1000 mieszkańców. 

28.  Pod  wodą  przy  Wyspie  Świętego  Pawła  znajduje  się  3  metrowy  posąg  Jezusa,

postawiony w 1990 roku na pamiątkę wizyty Jana Pawła II. 

29. Według Biblii u wybrzeży Malty rozbił się statek, którym płynął św. Paweł. Spędził

na wyspie trzy miesiące uzdrawiając wiele chorych osób m.in. ojca Publiusza.
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VI.  Z TECZKI BELFRA
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mgr Anna Kasprzak
nauczyciel języka niemieckiego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

DYSLEKSJA UCZNIA I JEJ KONSEKWENCJE

Po przeczytaniu książki - "Każdy uczeń ma szansę na sukces. Wskazówki, jak

pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych" autorstwa Katariny Kesic

Dimic  postanowiłam przedstawić   sylwetkę  ucznia  z  dysleksją.  Jest  to  jeden z  wielu

przykładów  trudności w uczeniu się dzieci. Poza tym występują jeszcze inne trudności

jak:dysgrafia, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD.

 Jako  nauczycielka  języka  obcego  wybrałam  do  opisania  dysleksję  z  powyżej

wymienionych trudności, ponieważ utrudnia ona uczniowi uczenie się języka obcego i

pracę ucznia na lekcji języka obcego.

Autorka  artykułu  przytacza  definicję   specyficznej  trudnośi  w  uczeniu  się

dysleksji - jako stanu, w którym występują trudności z czytaniem, pisaniem i poziomem

graficznym  pisma  człowieka  pomimo  jego  przeciętnych  możliwości  intelektualnych.

Trudności te wynikają z uwarunkowań neurologicznych i pojawiają się przy nauce języka

obcego. Dysleksja nie jest efektem niskiem motywacji, różnorodnych wad sensorycznych

(zmysłów), niesprzyjającego otoczenia dziecka lub podobnych, ale może występować z

wspomnianymi  czynnikami.  To zaburzenie  na  całe  życie.  Wczesna  diagnoza  i

odpowiednie ćwiczenia mogą znacznie przyczynić sie do poprawy stanu tego zaburzenia.

Można  określić  dysleksję  jako  zbiór  predyspozycji  i  deficytów  -  rozbieżności

między nimi stanowią podstawę do rozpoznania tego problemu. Dysleksja nie wynika z

błędów  w  wychowaniu.  Jej  przyczyny  nie  zostały  odkryte.  Badania  wciąż  trwają.

Pocieszającą informają jest fakt, iż osoby z dysleksją mają mocniej rozwinięte obszary

mózgu  nadzorowane  przez  prawą  półkulę.  Osoby  dotknięte  dysleksją  powinny

wykazywać więc zdolności artystyczne, sportowe i mechaniczne, dobry słuch, kreatywne

rozwiązywanie problemów. 

Praca ucznia z dysleksją na lekcji charakteryzuje się:

- wolnym czytaniem na głos
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- przekręcaniem wyrazów

- szybko odczuwalnym zmęczniem po czytaniu

- utrudnionym streszczeniem krótszych fragmentów tekstu

- nietypowym akcentowaniem wyrazów

- trudnościami z posługiwaniem się słownikami i encyklopediami

- opuszczaniem pewnych wyrazów lub dodawaniem krótkich słów.

Z powodu słabej koordynacji wzrokowo - ruchowej osoby z dysleksją wykazują również

problemy z grafomotoryką. Prowadzi to do dysgrafii.

Wbrew  naszym  wyobrażeniom  prace  pisemne  ucznia  z  dysleksją  nie

odzwierciedlają ich możliwości itelektualnych i innych zdolności. Prace te nacechowane

są:

- krótkimi zdaniami prostymi w budowie

- brakiem przestrzegania zasad interpunkcji, zasad gramatycznych, zasad ortografii

- nieczytelnym pismem

- niższą jakością w porównaniu z wypowiedziami ustnymi ucznia

- powtórką wyrazów o różnym zapisie

- zamianą liter podobnych do siebie: b-p,p-g,n-u,a-o

-brakiem  uporządkowania  pracy  np:  brak  marginesów,  zgubiony  wątek,  liczne

przekreślenia.

Uczeń z dysleksją napotyka na inne problemy jak: słabiej wyrażona dominacja rąk

-  niższy  poziom  komunikacji  niewerbalnej,  trudności  przy  nauce  języków  obcych,

trudności z organizacją przestrzeni (częste gubienie rzeczy, zapominanie o potrzebnych

pomocach szkolnych i przyborach, nieporządek w pokoju i w jego bliskim otoczeniu).

Uczeń wolniej  przetwarza informacje i  błędnie rozumie złożone polecenia.  Uczeń nie

przestrzega  porządku  i  kolejności  wykonywanych  czynności.   Problemem będzie  dla

ucznia  zapamietywanie  niepowiązanych  ze  soba  faktów  (np.  historia  -  data,  imiona,

miejsca;  fizyka,  chemia-  właściowści  naukowe,  matematyka  -  wzory,  tabliczka

mnożenia).

Dysleksja  ma  wpływ  na  zachowanie  ucznia  przyczniając  się  u  niego  do

zmienności nastrojów. Uczeń z obawy przed niepoprawnie wykonanym zadaniem czy

poleceniem  stosuje  taktyki  w  celu  uniknięcia  obowiązku  (tzw.  granie  na  czas  -  np.

szukanie  czegoś  w  plecku).  Jego wygląd  zewnętrzny  sprawia  wrażenie  zaspanego.
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Niełatwo mu jest przystosować się społecznie, ponieważ jego zachowanie jest niezgrabne

i dziecinne. Ma ono na celu rozśmieszyć klasę: klasowy klaun. Uczeń ma problemy z

koncentacją,  gdyż  najmniejszy  drobiazg  może  się  do  tego  przyczynić.  W  wyniku

podejmowanych  starań  dużej  koncentracji  uczeń  przejawia  cechy  przemęczenia

i znużenia.

Dostosowanie  wymagan  szkoły  do  ucznia  jest  tu  bardzo  istotne.  Nauczyciel

powinien zezwolić uczniowi  na kserowanie notatek lekcyjnych. Nie powinno się równiez

zmuszać  ucznia  do  czytania  na  forum  klasy  bez  wcześniejszego  przygotowania.

Sprawdzanie wiedzy nie powinno odbywać się w formie pisemnej lecz ustnej. Pisemne

zadania  domowe  uczeń  może  wykonywać  przy  komputerze.  Nowy  materiał  należy

przedstawić uczniowi z pomocą licznych wzorców i obrazków. Podczas nauki powinny

występować przerwy odciążające umysł ucznia. 

Uczeń powinien otrzymywać :

- polecenia ustne obok pisemnych, 

- podkreślone najważniejsze frazy w tekście, 

- dodatkowy czas na czytanie  i pisanie

- zgoda na wykorzystanie dyktafonu

- zapisywanie ważnych informacji na tablicy

- większa czcionka i odstępy miedzy wierszami

- możliwość pisania prac pisemnych na komputerze.

Bibliografia:

Biblioteka Nauczyciela - "Każdy uczeń ma szansę na sukces - Wskazówki jak pracować z

uczniami  o specjalnych potrzebach edukacyjnych" Katarina Kesic  Dimic,  konsultacja:

Urszula Grygier, Wydawnictwo Lektorr Klett  Poznań 2012
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mgr inż. Iwona Gloc
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - branża gastronomiczna
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

ŻYWNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH

Żywność  jest  naturalnym  źródłem  wszystkich  potrzebnych  człowiekowi

składników  odżywczych  takich  jak:  białka,  tłuszcze,  węglowodany,  witaminy,  sole

mineralne.  Niektóre  składniki  odżywcze  mogą  być  dostarczane  dodatkowo w formie

leków lub odżywek, lecz jedynie wyjątkowo, w okresie choroby lub rekonwalescencji.

Produkty odżywcze w stanie świeżym lub poddane procesom technologicznym,

odpowiednio  zestawione  w  posiłki,  stanowią  źródła  wszystkich  składników

pokarmowych. Jedynie zapotrzebowanie na sól i wodę może być uzupełniane czystym

związkiem chemicznym. 

Oprócz dostarczania niezbędnych składników pokarmowych, żywność powinna

charakteryzować  się  odpowiednią  jakością  zdrowotną.  Na  jej  obniżenie  mogą  mieć

wpływ zanieczyszczenia substancjami obcymi i zakażenia mikrobiologiczne. Zależy ona

od  wielu  czynników,  występujących  w  naturalnym  środowisku  człowieka  oraz  od

warunków i sposobów pozyskiwania surowców żywnościowych. Na jakość produktów

żywnościowych może mieć wpływ wybór odpowiedniej metody produkcji, opakowania,

przechowywania oraz warunki transportu i sprzedaży.

Na  rynku  żywnościowym występuje  grupa  produktów spożywczych  określana

mianem  „zdrowa  żywność”.  Nazwa  ta  nie  powinna  być  stosowna,  gdyż  opiera  się

niekiedy na wykorzystaniu nieświadomości konsumentów przez nieuczciwych, a także

czasami  niekompetentnych  producentów,  którzy  wykorzystują  duże  zainteresowanie

społeczne żywnością o wyższej jakości zdrowotnej.  

Jedna  z  najważniejszych  potrzeb  biologicznych  człowieka  jest  pobieranie

pokarmu. Od jej zaspokojenia zależy nie tylko rozwój i zdrowie, ale także działalność

zawodowa i społeczna jednostek i całych społeczeństw. Nie jest rzeczą obojętną, co i w

jakich ilościach będzie człowiek spożywał. Sposób żywienia jednostek, rodzin i całych
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grup  społecznych  jest  przedmiotem  badań  Instytutu  Żywności  i  Żywienia,  czego

praktycznym wynikiem są wytyczne żywienia poszczególnych grup ludności opracowane

na  podstawie  norm  żywieniowych.  Instytut  bada  również  żywność  i  opiniuje  jej

przydatność do produkcji gastronomicznej.

Do żywności zalicza się napoje, gumę do żucia i wszelkie substancje świadomie dodane

do żywności podczas jej wytwarzania, przygotowania lub obróbki, łącznie z wodą.

         Podział żywności ze względu na: 

a) pochodzenie

-  produkty roślinne – zboża i przetwory zbożowe, owoce, warzywa,

- produkty zwierzęce – mięso zwierząt rzeźnych, drób, ryby, jaja, mleko.

b) skład chemiczny – za podstawę przyjmuje się składnik występujący w największej

ilości, rozróżnia się produkty:

- białkowe – mięso, drób, ryby, jaja, mleko i przetwory

- węglowodanowe – przetwory zbożowe, miód, cukier, słodycze

- tłuszczowe – tłuszcze jadalne, roślinne i zwierzęce.

         Podział  ten  nie  jest  ścisły,  gdyż  w  niektórych  środkach  spożywczych

dominujący jest więcej niż jeden składnik:

c) trwałość – rozróżnia się środki spożywcze:

- trwałe – np. mąka, kasze, fasola,

- nietrwałe – np. sałata, truskawki

d) ze względu na stopień przetworzenia rozróżnia się:

- naturalne środki spożywcze – warzywa, owoce

- przetworzone środki spożywcze – np. chleb, wędliny.

         O wartości odżywczej żywności decydują składniki:

-  energetyczne  –  tłuszcze  i  węglowodany,  z  których  w  organizmie  wytwarzana  jest

energia,
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-  budulcowe  –  białka  oraz  niektóre  składniki  mineralne,  niezbędne  do  budowy   i

odbudowy komórek,

-  regulujące  –  witaminy i  składniki  mineralne;  ich  zadaniem jest  regulacja  procesów

przemiany materii.                    

                  

Naturalne środki spożywcze                                      Przetworzone środki spożywcze
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mgr inż.Paweł Wróblewski
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - branża gastronomiczna
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

„SZKOŁA I ŚRODOWISKO INHIBITOREM CZY INKUBATOREM
ROZWOJU TALENTÓW I TWÓRCZOŚCI DZIECKA?”

Moje rozważania chciałbym poświęcić tematowi Szkoła i środowisko inhibitorem

czy inkubatorem rozwoju talentów i twórczości dziecka?. Przemyślenia, którymi pragnę

się podzielić skłaniają mnie do wniosku, że zjawiska o których mowa w temacie są od

siebie zależne, tylko ich wzajemna zależność pozwoli osiągnąć sukces rozwoju talentów i

twórczości  dziecka.  Istotne  jest  zachowanie  prawidłowej  równowagi  i  wzajemnej

tolerancji obydwóch tych zjawisk w całym procesie dydaktycznym. Ważne przy tym jest

aby jedno nie wzięło góry nad drugim. Rozpocznę zatem od krótkiej analizy znaczenia

kluczowych  pojęć dotyczących tematu:

Inkubator  – jest pojęciem powszechnie rozumianym jako urządzeniem pozwalającym

przeżyć noworodkom, a więc pozwolę sobie stwierdzić, iż jest to nic innego niż miejsce,

w którym zostały stworzone niezbędne warunki  do utrzymania życia.  Mamy więc do

czynienia z realizacją specyficznego środowiska uposażonego w odpowiednie narzędzia,

służące do istnienia w odpowiednich warunkach. Wg Wikipedii: Inkubator – urządzenie,

za którego pomocą stwarza się kontrolowane warunki zewnętrzne w celu podtrzymania

procesów życiowych oraz rozwoju i wzrostu1, natomiast Inhibitor – to pojęcie rozumiane

jest jako każdy czynnik blokujący, hamujący, ograniczający rozwój procesów twórczych 2

Ta  podstawowa  analiza  pojęć  skłania  mnie  do  stwierdzenia,  że  pojęcia  te  są

wzajemną  sprzecznością  i  przeciwstawnością.  Lecz  tym  samym  tworzą  wzajemnie

nierozerwany  łańcuch  symbiozy.  To  właśnie  ta  niezachwiana  zależność  pozwala  mi

stwierdzić, że szkoła, środowisko jest zarówno inkubatorem jak i inhibitorem rozwoju

talentów i twórczości dziecka.

Na  początku  swoich  rozważań  dotyczących  tematu,  pragnę  zwrócić  uwagę,  iż

szkoła to nic innego niż nasze całe życie. Od początku do końca życia się uczymy.
1  https://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator 

2 Szmidt K. „Pedagogika twórczości”, Gdańskie Wydawn. Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 194-196.

70



 Wszystko  to  przecież  odbywa  się  nieustannie  w  określonych  warunkach

„inkubatoryjnych” i środowiskowych. Myślę tutaj przede wszystkim o dzieciach, które to

przychodząc  tylko  na  świat  rozpoczynają  swoją  szkołę.  W określonych  warunkach

stworzonych  najpierw  przez  swoich  rodziców  uczą  się  poszczególnych  czynności.

Umiejętności te w rezultacie pozwalają na coraz większą samodzielność i dalszy rozwój.

To  specyficzne  środowisko  inkubatoryjne  wyposażone  bądź  nie  w  odpowiednie

narzędzia, mam tutaj na myśli wszelką prawidłowość w poszczególnych etapach rozwoju

dziecka.  Zatem  mając  za  sobą  pierwszy  etap  rozwoju  dziecko  przechodzi  do  etapu

edukacji szkolnej. Przy nieustannym udziale i stałej ingerencji inhibitorów, inaczej barier,

jakimi woli je zwać W. Dobrołowicz, który utożsamiony jest z wszystkimi czynnikami

utrudniającymi  procesy  twórcze.  Idąc  śladem  poglądów  autora,  można  wyróżnić

następujące rodzaje barier w twórczości:

1. „Bariery wewnętrzne – psychiczne – mają swoje źródło w psychice człowieka.

     a.  Bariery  percepcyjne  to  przeszkody,  które  zapobiegają  jasnemu  spostrzeganiu

sytuacji problemowej bądź informacji potrzebnych do jej rozwiązania. Wyróżnić można: 

- zaniedbania wykorzystywaniu wszystkich zmysłów (tępota zmysłowa); 

-  obronność  percepcyjną,  czyli  odsiewanie  bądź  błędne  spostrzeganie  bodźców

nieprzyjemnych, zagrażających, niezgodnych z naszymi oczekiwaniami lub stanowiących

społeczne tabu;

 - niezdolność do zobaczenia problemów z wielu punktów widzenia.

     b.  Bariery  umysłowe  –  poznawcze,  związane  z  funkcjonowaniem wyobraźni  i

myślenia. Chodzi tu zarówno o brak wyobraźni lub jej  niski poziom, jak i  o głupotę.

Wyróżniamy:

 sztywność  myślenia,  czyli  niezdolność  przezwyciężania  raz  przyjętego

stanowiska,  punktu  widzenia,  trzymając  się  tych  samych  sposobów

rozwiązywania problemów, mimo iż w nowej sytuacji zawodzą (taktyka kury)

 fiksacja  funkcjonalna,  czyli  niezdolność  dostrzegania  więcej  jednej  funkcji

danego obiektu

 jednostronność, czyli dostrzeganie tylko jednego aspektu, narzucającej się cechy

zewnętrznej rzeczy lub przynależności jej do jednej kategorii

 niezdolność do powstrzymywania lub zmiany dotychczasowego osądu, przymus

pospiesznej krytyki.
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     c.  Bariery emocjonalno –  motywacyjne  przejawiają  się  zarówno w zbyt  niskim

napędzie, uniemożliwiającym podjęcie trudu twórczego i pokonanie przeszkody, jak i w

zbyt  silnym lęku przed nowym, nieznanym oraz niemożliwym.  Źródłem tego rodzaju

ograniczenia jest często brak wiary w możliwość powodzenia. Są to:

- lęk przed ośmieszeniem się w oczach innych; lęk przed byciem innym

- lęk przed ryzykiem

-  nadmierna  motywacja  powstająca  pod  naporem  krótkich  terminów  i  nacisków

zewnętrznych

- neofobia – lęk przed nowością (obawa przed nieznanym)

- negatywizm i zarozumiałość – jednostka nie umie (lub nie chce) postępować zgodnie z

czyimiś sugestiami lub rozważyć czyjegoś punktu widzenia

-  chęć  ciągłego  osądzania  wytworów  i  zachowań  innych  osób,  a  nie  generowania

własnych pomysłów.

2. Bariery zewnętrzne (społeczne i kulturowe) – ich źródłem są normy i wzory kulturowe,

wg których funkcjonuje dana społeczność oraz warunki fizyczne i społeczne środowiska

życia:

 tabu  –  zakaz  poruszania  pewnych  tematów  i  wykonywania  pewnych

czynności

 brak  wsparcia  dla  twórczości  i  twórców  ze  strony  polityków  oraz  osób

posiadających zasoby finansowe

 brak tolerancji dla nowatorstwa i oryginalności w różnych dziedzinach życia,

represje społeczne w stosunku do twórców przekraczających przyjęte normy

poprawności

 konformizm i zależność – podporządkowanie się woli grupy

 przesadna  rywalizacja  –  podejmowanie  twórczych  wyzwań  jedynie  w

sytuacjach konkursu i antycypacji

 brak  dostępu  do  warsztatów twórczości  i  narzędzi  tworzenia  oraz  działań

twórczych

 brak wdrożeń nowatorskich pomysłów”3.

Jeszcze inny podział barier  twórczości proponuje J. Adams – autor książek z zakresu
3 Szmidt K. „Pedagogika twórczości”, Gdańskie Wydawn. Pedagogiczne, Gdańsk 2007, s. 194-196. 
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 nauczania twórczości. Używa on pojęcia bloków umysłowych – przeszkód, które twórcy

uniemożliwiają  poprawne  spostrzeganie  problemu,  generowanie  jego  rozwiązań.

Wyróżnia on cztery rodzaje bloków myślowych: 

1. „Bloki percepcyjne – przeszkody, które zapobiegają jasnemu spostrzeganiu sytuacji

problemowej bądź informacji potrzebnych do jej rozwiązania

 stereotypizacja, czyli widzenie tego, co spodziewamy się zobaczyć

 trudności w wyizolowaniu problemu

 tendencja do zbyt zamkniętego wytyczania przestrzeni problemu

 niezdolność do zobaczenia problemu z wielu punktów widzenia

 przesycenie informacyjne

 zaniedbania w wykorzystywaniu wszystkich zmysłów 

2. Bloki emocjonalne

 lęk przed ryzykiem

 brak apetytu na chaos

 osądzanie, a nie generowanie idei

 niezdolność do inkubacji

 brak wyzwań versus nadmierny zapał

3. Bloki kulturowe i środowiskowe

Kulturowe:

 tabu

 przekonanie,  że  fantazja  i  refleksja  są  stratą  czasu,  lenistwem,  a  nawet

wariactwem

 przekonanie, że zabawa jest tylko dla dzieci

 przekonanie, że rozwiązanie problemów to poważna praca i nie ma tu miejsca na

humor

 przekonanie,  że  rozum,  logika,  cyfry  i  praktyczność  są  dobre,  uczucia  zaś,

intuicja, przyjemność – są złe

 przekonanie, że tradycja jest bardziej pożądana niż zmiana

 przekonanie,  że  każdy  problem  powinien  być  rozwiązany  przez  myślenie

naukowe z zaangażowaniem znacznych środków finansowych

Środowiskowe:

 brak współpracy i zaufania do kolegów

73



 autokratyczny szef, który ceni tylko własne pomysły i nie nagradza innych

 czynniki przeszkadzające w skupieniu uwagi – telefony, listy, intruzi

 brak nacisku na zastosowanie pomysłów w praktyce

4. Bloki ekspresyjne – czynniki hamujące zdolności witalne do komunikowania idei, nie

tylko innym, ale także sobie

 rozwiązywanie problemów przy użyciu niewłaściwego języka

 sztywne lub nieadekwatne użycie strategii intelektualnych

 brak informacji lub niewłaściwa informacja

 nieadekwatne umiejętności językowe do wyrażania i generowania pomysłów.

To jednostka twórcza w ostateczności decyduje, czy dany czynnik zakłóci bądź

zahamuje jej procesy twórcze. Sądzę zatem, że niemożliwym i nieracjonalnym byłoby

stworzyć szkołę w której środowisko byłoby idealne. 

Wyposażenie  placówki  szkolnej,  czyli  miejsca  zdobywania  wiedzy,  rozwoju

talentów  i  twórczości  dziecka  chociażby  w  nienaganne  warunki  infrastrukturalne

budynku  czy  też  pełną  bazę  dydaktyczną  uzupełnioną  o  wszystkim pomoce  nie  jest

czynnikiem wyłącznie  sprzyjającym rozwojowi  i  twórczości  talentów dziecka,  co  nie

znaczy, że myślę, iż szkoła powinna być najładniejsza i najlepiej wyposażona. Mam tu

jednak na myśli możliwości rozwoju cech kreatywności. To przecież rozwój jednego z

najważniejszych talentów twórczości dziecka. Nieustanne dążenie do tego, czego nie ma.

Jeśli dziecku czegoś brakuje, to potrzebuje to w jakiś sposób stworzyć. Trzeba to mieć

aby móc zrobić coś więcej, a więc dziecko mimo woli staje się twórcze. Dzięki obecności

inhibitorów  w  środowisku  może  prawidłowo  się  rozwijać,  poszerzać  umiejętności,

rozbudzić  zmysły:  poznawcze,  badawcze i  osiągać  sukcesy.  Gdyby szkoła  była  tylko

„inkubatorem”, mającym wszystko nie ma mowy o żadnym rozwoju dziecka.

Zwrócę  jeszcze  uwagę  na  jeden  fakt  –  nauczyciel.  Nauczyciel  jest  w  szkole

narzędziem  całego  systemu  służącym  do  przekazywania  wiedzy  i  wychowywania.

Uważam,  zatem,  że  dobry nauczyciel  to  też  uczeń,  który nieustannie  pogłębia  swoje

umiejętności, tym samym staje się on w pełni twórczy. To właśnie za przyczyną licznych

przykładów istnienia inhibitorów w całym systemie oświaty np. kolejna reforma, nowa

podstawa programowa itp.  Skłania nauczyciela do ciągłego rozwoju a tym samym do

zmian w całej  strukturze  w szkoły i  środowiska.  Pozwolę,  więc  sobie  stwierdzić,  że

inkubator  jakim jest  szkoła  ciągle  ulega  restrukturyzacjom technicznym  i nieustannej
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modernizacji, a zatem funkcjonujący w nim uczeń osiąga prawidłowy poziom rozwoju. 

Warto  zwrócić  jeszcze  uwagę  na  możliwość  zaburzenia  prawidłowej  symetrii

zależności funkcji inkubatora w stosunku do nieprawidłowej ilości inhibitorów w szkole.

Mamy  wtedy  do  czynienia  ze  swoistym  przykładem  dominacji  wzorca  człowieka

oświeconego.  Celem  tego  kształcenia  jest  wizja  człowieka  jednowymiarowego  a

niepełnowymiarowego,  człowieka  odbiorcy  a nie  sprawcy,  człowieka  o  orientacji

zachowawczej a nie twórczej. 

Sposób strukturalizacji  wiedzy jest  z  góry narzucony w przekazie  werbalnym,

uczeń  rzadko  samodzielnie  integruje  i  różnicuje  wiadomości  w  zgodzie  z  własnymi

preferencjami, przyswaja informacje na wielu słabo skoordynowanych płaszczyznach.

Szkoła  na  ogół  kształtuje  zachowawczy  system  wartości  i  standardów,  który

odzwierciedla  preferencje  odchodzącego  pokolenia  –  utrwala  zastane  struktury

społecznie. Uczeń nie jest traktowany jako samodzielny podmiot z którym prowadzi się

dialog,  ale  jako  układ  reaktywny  i z zewnątrz  sterowany.  Staje  się  przedmiotem

oddziaływań, odbiorcą wiedzy naukowej i sytemu społecznej wartości. Jego inicjatywa,

pasja  poznawcza,  przedsiębiorczość,  uczestnictwo,  planowanie  ryzykownej  zmiany  i

sztuka  decydowania  o  własnym  losie  zostają  zepchnięte  na  dalszy  plan,  lub  wręcz

zignorowane.  W systemie  tym brakuje  miejsca  na  rozwijanie  form samokształcenia  i

autokreacji.

Celem  kształcenia  jest  przystosowanie  ucznia  do  aktualnych  warunków  i

istniejących  struktur  społecznych,  oraz  instytucjonalnych,  celem  jest  więc  adaptacja

prezentystyczna, zgodnie z nią aktywny porządek świata cechuje się stałością i względną

niezmiennością.

Reasumując  pragnę  stwierdzić,  że  szkoła  i  środowisko  nie  może  być  tylko

inkubatorem  czy  inhibitorem  rozwoju  talentu  czy  twórczości  dziecka.  Wszystkie  te

przykłady moim zdaniem obrazują ogromną zależność ich pojęć i ich treści. Zależność o

której piszę musi być jednak oparta na odpowiedniej równowadze. Istotne jest więc aby

zwrócić szczególną uwagę by tego nie zburzyć i nie pozwolić na dominację jednego nad

drugim.

Inkubator, którym jest moim zdaniem szkoła i środowisko nie może prawidłowo

funkcjonować bez ingerencji odpowiednich ilości i jakości inhibitorów, są one bowiem

narzędziami  pozwalającymi  na  usprawnienie  funkcjonowania  i  prawidłowy  rozwój
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obszarów w którym pracują. Dzięki inhibitorom w szkole i środowisku obszar o którym

mowa potrzebuje nieustannej innowacji, co sprzyja rozwojowi talentów, a co za tym idzie

twórczości dziecka, to tak jak z komputerami w szkołach. Najpierw były wolne i duże

maszyny, z czasem powstała bariera, swoisty inhibitor, a więc trzeba było stworzyć coś…

program komputerowy.  Nastąpiła  samoczynnie  modernizacja  inkubatora,  pojawiły  się

małe, szybkie komputery, co pozwoliło na rozwój talentu i czyjejś twórczości. 

Moim zdaniem szkoła jest inkubatorem niemogącym prawidłowo rozwijać talentu

i twórczość dzieci bez zrównoważonej obecności inhibitorów w środowisku.
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VII.  OD TEORII DO PRAKTYKI
TYLKO JEDEN KROK
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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 RAMACH „AKCJI DLA ZIEMI”

Nasza  świetlica  szkolna  to  miejsce,  gdzie  uczniowie  mogą  rozwijać  swoje

zainteresowania  plastyczne.  Obecne  programy  szkolne  nie  przeznaczają  dla  lekcji

plastyki  wiele  miejsca,  ale  my  nie  zapominamy  o  tym  kierunku  rozwoju  młodego

człowieka.  Wielokrotnie  organizowane były w świetlicy warsztaty dla  uczniów naszej

szkoły. W tym roku w związku z organizacją w naszej placówce „Akcji dla ziemi” w

zajęciach tych uczestniczyła młodzież z ZS Nr 1 oraz zaproszone dzieci z przedszkoli i

szkół podstawowych z Kłobucka i okolic. 

Planując warsztaty trzeba uświadomić sobie jaką funkcję spełniają w edukacji.

Dlaczego warto zainteresować młodych ludzi udziałem w tego typu działaniach?

W warsztatach twórczych ważne jest by ich uczestnicy  wykonywane czynności

zapamiętywali na długo. Uczestnik ma czerpać radość z doświadczeń i doświadczania. To

działanie otwarte na pasję, fantazję i energię. Trzeba pozwolić dziecku „być” w procesie

twórczym, dodawać mu odwagi i cieszyć się z wspólnych odkryć. Końcowy produkt -

„dzieło” nie jest najważniejszy. Ważne jest osobiste doświadczenie i przeżywanie. 

W edukacji  artystycznej  istotną  rolę  odgrywa spotkanie  w procesie  twórczym.

Uczestnik działań  artystycznych może coś  odkryć,  przeżyć,  wykonać,  bawić się,  sam

decyduje o emocji. Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, mimo że działa w

grupie. Nauczyciel w procesie tym wspiera ucznia, inspiruje, czasem podpowiada, jest

jego towarzyszem w „twórczej podróży”. Nie może zakładać, że wie lepiej,  nachalnie

ingerować  w  powstającą   pracę.  Ważna  jest  szczerość  i swoboda  wypowiedzi

„uczestnika”,  a  nie  poprawność  plastyczna.  Istotne  jest  to,  że  zdobywa  on  nowe

umiejętności dzięki swojej aktywności i współdziałaniu. W związku z tym, warsztaty są
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często nieprzewidywalne, oparte na pewnym planie, jednak podlegającym modyfikacją

według  potrzeb.  Dobrze  jeśli  w  odpowiedzi  na  proponowaną  młodemu  człowiekowi

aktywność, dostrzeżemy w nim twórcze i emocjonalne spełnienie. Czasem nie mówi o

nim,  ale  ma  pozytywny  „błysk  w  oku”,  towarzyszy  mu  uśmiech  i  zadowolenie  z

wykonanego zadania.

W  ramach  przygotowań  do  „Akcji  dla  Ziemi”  młodzież  z  naszej   szkoły

uczestniczyła w dwóch działaniach warsztatowych. Inicjatorkami pierwszego twórczego

przedsięwzięcia  były uczennice klasy II  LO. Na płótnie  odpowiednio zagruntowanym

emulsją malarską wykonały barwną kompozycję poświęconą Ziemi. Pomysł na wspólna

pracę był spontaniczny. Dziewczyny w oczekiwaniu na długo nie nadchodząca wiosnę

„ukwieciły” kształt kuli ziemskiej.

Uczestnikami  drugich  warsztatów  byli  uczniowie  klasy  II  TB,  I  LO  i  I  TŻ.

Chłopcy z technikum budowlanego wykonali konstrukcje, z tektury i styropianu, która

swoją  formą  przypominała  tort  urodzinowy.  Reszta  grupy „ozdobiła”  go  materiałami

recyklingowymi: starymi gazetami, nakrętkami, zużytymi płytami CD, tekturą itp. Całość

kompozycji zwieńczył napis „Żyj nam Ziemio”. 

W  obydwu  przypadkach  istotne  było  wspólne  działanie,  doświadczenie

związanych z tym procesem emocji, akceptacja drugiego człowieka w poszukiwaniach

odpowiednich  rozwiązań  twórczych.  Efekt  końcowy,  jak  zwykle  nie  do  końca

zaplanowany, został pozytywnie zaakceptowany przez grupę. Wykonane prace po prostu

podobały się ich twórcom.

W trakcie  „Akcji  dla  Ziemi”  uczniowie  naszej  szkoły wspierali  w aktywności

plastycznej przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych. Zorganizowane zostały dla

nich  w  świetlicy  szkolnej  „Artystyczne  warsztaty  recyklingowe”.  Przedszkolaki

wykonywały  zabawki  z plastikowych  butelek,  gazet  i  tektury.  Uczniowie  szkół

podstawowych rysowali wspólnie komiks pt. „Opowieść recyklingowa”. Wykonywali go

na długim na około sześć metrów zwoju papieru, w oparciu o wcześniej przygotowany

tekst na temat ekologii.
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Wszystkie  opisane wyżej  działania  twórcze cieszyły się  dużym zaangażowanie

dzieci i młodzieży. Uczestnicząc w nich każdy mógł we właściwy sobie sposób wyrazić

się plastycznie. Odkrywał, że sztuką można się bawić, ale i tworząc ją nabywać nowe

umiejętności  i  wiedzę.  W procesie  tym istotna  rolę  odgrywała  atmosfera,  jak  zawsze

przepełniona spontanicznością i radością tworzenia. Edukacja przez sztukę...czy warto ją

przeżyć?

Praca nad zabawką recyklingową - warsztaty dla przedszkolaków goszczących w 

naszej szkole.
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Komiks 'Opowieść recyklingowa' tworzona przez uczniów szkół podstawowych w

ramach 'Akcji dla Ziemi'

"Recyklingowy tort na Dzień Ziemi"- praca uczniów kl. IITB, IITŻ.
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mgr inż. Anna Wiśnik
nauczyciel przedmiotów gastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

NOTATKI DIETETYKA 
 „SERWATKA – CO WARTO WIEDZIEĆ”

Serwatka to produkt uboczny, który powstaje podczas produkcji sera i twarogu.

Występuje  w  postaci  żółto-zielonkawego  płynu,  który  ma  cierpki,  kwaśny  smak.

Minusem serwatki naturalnej jest to, że zawiera za dużo tłuszczu, laktozy oraz puryn.

Puryny  to  martwe,  zniekształcone  białka,  które  nie  są  tolerowane  przez  organizm

człowieka, nawet przyczyniają się do kłopotów trawiennych i powstawania nadmiernej

ilości gazów w jelitach. 

Cukier  zawarty  w  serwatce  jest  cukrem  mlecznym,  dobrze  przyswajalnym  przez

organizm. Serwatka zawiera cenne substancje mineralne, takie jak potas, wapń, magnez,

fosfor oraz wiele witamin.

Serwatka  pomaga  w  usuwaniu  z  organizmu  złogów  i  zbędnych  płynów  oraz  w

rozszczepianiu bez szkody dla ustroju szkodliwych substancji. Doskonale zaspokaja głód,

może więc być stosowana jako naturalny środek odchudzający i podstawa różnych diet.

Już starożytni Grecy cenili serwatkę jako napój będący darem zwierząt i stosowali ją do

leczenia  różnych  dolegliwości:  jako  płyn  przyspieszający  przemianę  materii  i  lekko

przeczyszczający,  do  oczyszczania  organizmu  oraz  do  pobudzania  jego  sił

samoleczniczych i regeneracyjnych. W XVIII wieku terapia serwatkowa przeżyła swój

renesans  dzięki  przypadkowi  cudownego  uzdrowienia  mężczyzny,  który  po  terapii

serwatkowej powrócił do zdrowia.

Białka serwatkowe należą do białek o najwyższej wartości odżywczej (wysoka

zawartość  aminokwasów  egzogennych),  dzięki  czemu  są  one  łatwo  trawione  i

absorbowane  w  przewodzie  pokarmowym.  Do  najważniejszych  białek  zaliczamy  β-

laktoglobulinę  (40-55%),  α-laktoglobulinę  (11-20%),  immunoglobuliny  (8-11%),

albuminę surowicy bydlęcej (4-12%), laktoferynę (1%) i laktoperoksydazę (1%). W wielu

badaniach  klinicznych  wykazano,  iż  białka  serwatki  wpływają  korzystnie  na  układ

sercowo-naczyniowy. Obecna w serwatce β-laktoglobulina hamuje syntezę i adsorpcję z
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jelit cholesterolu, przyczyniając się do zmniejszenia stężenia triglicerydów oraz LDL we

krwi. Badania in vitro wykazały, iż laktorfiyna α i β wpływa na mechanizm rozkurczania

naczyń  krwionośnych  u  szczurów  z samoistnym  nadciśnieniem  tętniczym,  czego  nie

zaobserwowano u szczurów z prawidłowym ciśnieniem. 

Wyniki  te  sugerują  selektywne  działanie  białek  serwatki  na  obniżenie  ciśnienia

tętniczego. Znalazło to potwierdzenie w badaniach na młodych kobietach i mężczyznach,

którym podawane były napoje serwatkowe - nie tylko obniżyły one ciśnienie tętnicze, ale

również stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL. 

Innym bardzo istotnym białkiem serwatki  jest  laktoferyna. Jej  działanie związane jest

głównie  z funkcjonowaniem  naturalnej  odporności  organizmu,  wykazuje  działanie

przeciwgrzybiczne,  przeciwwirusowe,  przeciwpasożytnicze,  przeciwnowotworowe,

przeciwutleniające, a także warunkuje dojrzewanie komórek układu immunologicznego

oraz  wiąże  jony  żelaza,  wapnia,  miedzi,  glinu  i manganu.  Wyizolowana  laktoferyna

stosowana  jest  w  przemyśle  kosmetycznym,  w produkcji  preparatów odżywczych  dla

niemowląt, stosuje się ją również przy produkcji produktów mlecznych, takich jak chude

mleko czy jogurty.

Właściwości  przeciwnowotworowe  przypisywane  są  również  metioninie  i  cysteinie,

aminokwasom znajdującym się w białkach serwatki w znacznych ilościach. Metionina i

cysteina  są  prekursorami  glutationu,  białka  chroniącego  organizm  przed  wolnymi

rodnikami czy mutagenami.

Białka znajdujące się w serwatce znajdują również zastosowanie w terapii wspomagającej

leczenie HIV i AIDS. W przeprowadzonych w USA badaniach wykazano, iż pacjenci,

którzy otrzymywali białka serwatki lepiej znosili terapię antyretrowirusową, a także nie

zanotowano u nich utraty wagi w trakcie badania. Cysteina jest również aminokwasem

niezbędnym  do  syntezy  białek  biorących  udział  w  reakcjach  ostrej  fazy,

odpowiedzialnych m.in. za przywrócenie stanu homeostazy w organizmie.

Ponadto białka serwatkowe są czynnikiem wpływającym na stymulację syntezy białek

mięśni, dlatego też bardzo często wykorzystywane są przez kulturystów. Każdy wysiłek

fizyczny niesie za sobą fizjologiczne konsekwencje,  takie jak wzrost zapotrzebowania

organizmu na składniki pokarmowe, które najczęściej trzeba dostarczyć do organizmu „z

zewnątrz”.

83



Istotne  jest  dostarczenie  do  organizmu  rozgałęzionych  aminokwasów  egzogennych

(leucyny, izoleucyny i waliny), do czego idealnie nadaje się izolat białek serwatkowych.

Warto  również  zwrócić  uwagę  na  wapń,  którego  zawartość  w  koncentracie  białek

serwatkowych, przy stężeniu białka ok. 70% wynosi 1-2%. Wykazano, iż wapń zdolny

jest do spadku akumulacji tłuszczu, a także przyspiesza jego spalanie w organizmie. Ze

względu  na  to,  że  nadmierne  spożywanie  mięsa  przeciąża  organizm  człowieka,

spożywanie  preparatów białek  serwatki  może  być  doskonałą  alternatywą do pokrycia

dobowego zapotrzebowania na białko przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Warto zwrócić uwagę na to, jaki produkt kupujemy, gdyż na rynku dostępna jest

również serwatka suszona, inaczej zwana odwodnioną, zawierająca minimum 95% suchej

masy,  a  jej  podstawowym  składnikiem  jest  laktoza  (ok.  70%).  Produkt  ten  posiada

obniżoną wartość odżywczą ze względu na wysoką temperaturę suszenia, powodującą

często  denaturacje  białek.  Produkowane  w  Polsce  koncentraty  białek  serwatkowych

(WPC) zawierają 33,8% (WPC 34), 58% (WPC 60), 63% (WPC 65) i 80% (WPC 80)

białka.  Zawierają  one  odpowiednio  50-6%  laktozy  i  12-8%  tłuszczu,  preparaty  te

doskonale nadają się do potreningowej suplementacji .

Hydrolizaty  serwatkowe  stosowane  są  również  w  preparatach  mlekozastępczych,

niezbędnych w żywieniu niemowląt z objawami alergii pokarmowej.

Serwatka wykorzystywana jest również w innych procesach biotechnologicznych, jako

substrat  do  produkcji  biogazu.  Z  1  tony serwatki  można uzyskać  do  55 m3 biogazu,

zawierającego ok. 78% metanu. Do innych procesów możemy zaliczyć także produkcje

drożdży piekarskich Saccharomyces cerevisiae na pożywkach z serwatki oraz fermentacje

mlekową  laktozy,  wykorzystywaną  w  przemyśle  spożywczym,  farmaceutycznym,

tekstylnym i skórzanym.

Serwatka  przez  bardzo długi  czas  była  niedoceniana,  traktowana jako odpad i

wylewana,  przy  okazji  rujnując  środowisko  naturalne.  Na  szczęście  liczne  badania

naukowe obrazują nam jak bezkonkurencyjne są białka serwatki i jak wartościowe są jej

pozostałe  składniki.   Podsumowując  - białka  serwatkowe  dodane  do  produktów

zwiększają ich właściwości odżywcze, a także umożliwiają wyprodukowanie żywności

dietetycznej i wegetariańskiej.

Bioaktywne składniki białek serwatki mogą leczyć nadciśnienie, chronią i wzmacniają
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błonę śluzową żołądka, działają antywirusowo, antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie, a

także  redukują  stres. W  dodatku  mogą  regulować  wydzielanie  insuliny,  pomagając

cukrzykom. Testuje się też serwatkowy preparat wspomagający gojenie ran.

Ze względu na wykazaną wysoką wartość odżywczą i  prozdrowotną, a także szerokie

spektrum  innych  zastosowań  w  przemyśle  spożywczym,  kosmetycznym  czy

farmaceutycznym,  nie  wylewajmy serwatki  do zlewu, a spróbujmy wprowadzić ją  do

naszej diety i  życia codziennego. Pamiętajmy, że sposób żywienia istotnie wpływa na

funkcjonowanie i kondycję naszego organizmu.

Łatwe ciasto z truskawkami i serwatką 

Forma 17 x 23 cm (mierzona po dnie) lub okrągła 22-23 cm 

2/3 szklanki serwatki 

2 jajka 60g oleju 

skórka starta z pół cytryny 

2/3 szklanki cukru 

1 i 1/3 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 łyżeczka sody

20 niedużych truskawek cukier puder do posypania

Piekarnik nagrzać do 175°C. Serwatkę wymieszać z cukrem, olejem, jajkami i skórką z

cytryny. W drugiej misce wymieszać mąkę z proszkiem i sodą. Mąkę dodać do płynnych

składników  i  wymieszać  łyżką  lub  trzepaczką.  Tylko  do  połączenia  się  składników.

Formę wyłożyć papierem do pieczenia lub wysmarować masłem i wysypać bułką tartą.

Masę wlać do formy (będzie go niedużo), na górze ułożyć truskawki w rzędach. Włożyć

do nagrzanego piekarnika. Piec 40- 45 minut. Ostudzone ciasto posypać cukrem pudrem. 
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mgr inż. Iwona Gloc
nauczyciel praktycznej nauki zawodu - branża gastronomiczna
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

KASZE CZYLI - ZIARNA GÓRĄ

Jedzenie kasz jest stare jak świat. Od zawsze były ważnym elementem diety, dając siłę, 

energię i poczucie sytości. Są nie tylko modne, ale przede wszystkim bardzo zdrowe.

Do  niedawna  kasze  jedliśmy  niechętnie,  kojarząc  je  z  pożywieniem  prostym

i niewyrafinowanym. W konsekwencji traktowaliśmy je sztampowo. Jak gryczana to do

bitek i ogórka kiszonego, ewentualnie jako nadzienie do pierogów. Jeżeli perłowa to garść

do krupniku. Manna tylko na mleku i tylko dla dzieci. 

Kasze to jadalne nasiona zbóż, zachowują wszystkie właściwości odżywcze ziaren

i nasion, z których pochodzą. Zawierają wszystkie witaminy  i minerały ziaren; witaminy

z grupy B,  witaminę E,  PP,  kwas foliowy,  a  także  składniki  mineralne.  Kasze  są też

znakomitym źródłem białka roślinnego. Ponieważ jednak w przeciwieństwie do białka

zwierzęcego  nie  ma  ono  w swoim składzie  dwóch  ważnych  aminokwasów (lizyny i

tryptofanu), których organizm nie umie sam wytworzyć, pamiętajmy, że kasze powinny

być jedzone w towarzystwie białka zwierzęcego, a więc mięsa lub mleka. 

Kasze  to  także  bogactwo  skrobi,  która  w  organizmie  powoli  rozkłada  się  na

glukozę niezbędną do pracy wszystkich komórek.  Ta powolność  rozkładu jest  bardzo

ważna i   to nie  tylko dla  diabetyków i  osób odchudzających się,  gdyż nie  powoduje

gwałtownego  wyrzutu  insuliny  do  krwiobiegu.  Już  10  dekagramów  kaszy  zaspokaja

dzienne zapotrzebowanie na węglowodany. 

Myśląc  o  zdrowotnych  właściwościach  kasz,  pierwsze  nasze  skojarzenie  to

lekkostrawność. Rzeczywiście ugotowane na sypko, bez dodatku tłuszczu, nie obciążają i

nie  drążnią  żołądka,  a rozgotowane  są  bazą  do  przygotowania  kleików  podawanych

rekonwalescentom po  zabiegach  operacyjnych  i  wszystkim cierpiącym na  schorzenia

układu pokarmowego.
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KTO POWINIEN JEŚĆ KASZE ?

1. Nadciśnieniowcy i cierpiący na choroby serca i układu krążenia -kasze maja dużo 

potasu i bardzo mało sodu ( o ile nie będziemy ich solić).

2. Osoby zagrożone anemią  - kasza jaglana i gryczana zawierają żelazo,kwas 

foliowy i witaminę E zapobiegające niedokrwistości.

3. Osoby żyjące w ciągłym napięciu i mające skłonności do depresji -  zawarte w 

ziarnach witaminy z grupy B łagodzą objawy stresu, wspomagają prace układu 

nerwowego, poprawiają pamięć, polepszają nastrój.

4. Diabetycy – kasze zawierają dużo skrobi, która łagodnie podnosi poziom glukozy 

i insuliny we krwi.

5. Dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze, rekonwalescenci – kasze gotowane na 

sypko lub rozklejane lekkostrawne.

KTO NIE POWINIEN JEŚĆ KASZ ?

1. Osoby  cierpiące  na  wrzody  żołądka  i  dwunastnicy,  nadkwaśność  i  refluks

żołądkowo-przełykowy  - kasze zawierają sporo fosforu, chlorku i siarki,  które

zakwaszają organizm.

2. Chorzy na  nowotwory,  osoby z  gorączką  –  grube  kasze  podrażniają  śluzówkę

jelita   i utrudniają wykorzystanie  białka z pożywienia,  które jest  niezbędne do

regeneracji organizmu. 

WARTO WIEDZIEĆ !! 

PROSTE SPOSOBY NA PYSZNĄ I ZDROWĄ KASZĘ

1. Kaszę najczęściej gotujemy na sypko (zalewając ja wodą w proporcjach: szklanka

kaszy plus dwie szklanki wody). Możemy jednak spróbować najpierw ja uprażyć

lub podsmażyć przez  kilka minut  z tłuszczem i przyprawami,  a potem zalać

wodą i zagotować. Wtedy będzie miała intensywniejszy smak i bardziej chrupka

konsystencję. 

2. Mając  do  wyboru  gotowanie  kaszy  praktycznych  porcjowanych  torebkach  i

luzem,  lepiej  wybrać  metodę  tradycyjną.  Przyrządzając  kasze  w  torebkach,

wszystkie cenne substancje wylewamy wraz z odsączoną wodą.
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3. Kaszę można podawać i na surowo np. dodając podprażoną kaszę gryczaną do

sałatki smakuje jak prażone orzeszki.

4. Kasze  można  rozdrabniać  malakserem.  Zmiksowana  na  surowo  będzie  mieć

konsystencję pudrową i można ją dodawać do przeróżnych wypieków. Zmielona

po  ugotowaniu  i  po  dodaniu  mleka  czy  śmietany,  masła  i  cukru  –  stanie  się

słodkim kremem.

DOBRA RADA

1. Kasze  nie  musimy wcześniej  namaczać,  ani  wrzucać  najpierw do wrzątku  by

pozbyć się ich specyficznego smaku. 

2. Nie trzeba ich tez podgotowywać, ani podpiekać i potem zawijać w koc.

3. Gotowanie  kasz  może  być  dziecinnie  proste,  jeśli  wcześniej  określimy

konsystencję, którą chcemy uzyskać. 

4. W zależności d ilości dodanej wody kasza ugotuje się na sypko (al. dente), albo

się rozklei. 

5. Co prawdą jest, że istnieje zapisana zasada, że kasze gruboziarniste lepiej smakują

na sypko, a z drobnoziarnistych lepiej  uzyskać konsystencję kleiku, konwencję

możemy łamać. 
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VIII. SZKOŁA UCZY I BAWI
–    SCENARIUSZE ZAJĘĆ
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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 II LO/ TECHNIKUM

Tadeusz i Zosia – romantyczna para zakochanych 

Cele lekcji:

Uczeń: 

potrafi  dokonać  analizy  i  interpretacji  tekstu  literackiego,  sprawnie  i  dojrzale

wypowiedzieć  się  na  określony temat,  sformułować  wnioski,  zaprezentować  sylwetki

bohaterów, wykorzystać cytaty w funkcji argumentacyjnej.

Pomoce dydaktyczne:

 Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”,  Wojciech Kilar „Polonez” z filmu „Pan Tadeusz”,

fotosy z filmu w reżyserii Andrzeja Wajdy, płyta „ Michał Żebrowski jako zakochany Pan

Tadeusz”.

Metody pracy:

 praca z tekstem, praca w grupach.

Przebieg zajęć:

1. Przypomnienie romantycznych par zakochanych np. Werter i Lotta, Kordian i Laura.

2. Zapisanie tematu lekcji: Tadeusz i Zosia – romantyczna para zakochanych

3. Podział klasy na grupy. Część osób przygotowuje charakterystykę Tadeusza a część –

Zosi. Uczniowie pracują z tekstem literackim.

W  czasie  przygotowywania  informacji  o  bohaterach  uczniowie  słuchają

„Poloneza” skomponowanego przez Wojciecha Kilara do filmu „Pan Tadeusz”.
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4. Prezentacja sylwetek bohaterów z wykorzystaniem cytatów z epopei.

   Uczniowie oglądają także zdjęcia postaci z filmu „Pan Tadeusz”.

5. Porównanie Tadeusza i Zosi z innymi parami romantycznych kochanków.

6. Tadeusz i Zosia jako romantyczni kochankowie „nowego” typu – miłość szczęśliwa,

spełniona.

7. Nawiązanie do tytułu epopei i wyjaśnienie jego sensu.

8. Wysłuchanie fragmentów nagrań z płyty „Żebrowski jako zakochany Pan  Tadeusz”

np. „Niewdzięczny”, „Pożegnanie Tadeusza i Zosi”, „Ułan i dziewczyna”. Recytowane

przez  Żebrowskiego  fragmenty  eposu  mogą  być  zaprezentowane  wcześniej,  jako

ilustracja muzyczna wypowiedzi uczniów.

9. Praca domowa:

Przygotować wypowiedź na temat: Obraz kobiety w tekstach kultury. Omów zagadnienie,

odwołując się do zdjęcia Zosi z filmu „Pan Tadeusz”, eposu Mickiewicza oraz wybranych

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

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W GASTRONOMII

Klasa: II TŻiUG

Prowadzący zajęcia: mgr inż. Iwona Gloc

Temat zajęć: Sporządzanie potraw półmięsnych duszonych

Cel  ogólny  zajęć:  Zdobycie  umiejętności  związanych  z  przygotowaniem  potraw
półmięsnych duszonych.

Cele szczegółowe:
1. uczeń zna:
2. podział potraw półmięsnych ze względu na obróbkę termiczną, 
3. dodatki stosowane do przygotowania potraw półmięsnych,
4. uczeń potrafi:

a. wymienić typowe przykłady potraw półmięsnych,
b. wymienić etapy sporządzania potraw półmięsnych duszonych,
c. przeliczyć normatyw surowcowy na 5 porcji danej potrawy.

Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne (6-godzinne) w zespołach 3-osobowych.

Pomoce dydaktyczne:
      - receptury potraw

a. Gołąbki z mięsem i ryżem
b. Gulasz wieprzowy z warzywami
c. Papryka nadziewana mięsem i ryżem

Metody i formy pracy:
 dyskusja
 pokaz
 ćwiczenia praktyczne

Wstępne czynności organizacyjno – przygotowawcze:

– wymiana ubrań wyjściowych na robocze (obowiązujące w pracowni żywienia)
– sprawdzenie obecności
– przygotowanie i kontrola stanowisk pracy
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Instruktaż wstępny:

     -     zapoznanie uczniów z tematem i celem zajęć,
– zapisanie  tematu  w  zeszytach  oraz  przypomnienie  wiadomości  teoretycznych

związanych z tematyką zajęć,
– podział uczniów na grupy 3-osobowe,
– rozdanie przepisów i przydział czynności,
– omówienie kolejnych etapów przygotowania potraw,
– zwrócenie uwagi na czynności, z którymi uczniowie mogą mieć trudności podczas

wykonywania ćwiczeń,
– określenia czasu, w którym uczniowie mają wykonać ćwiczenie
– dobór  surowców  oraz  odpowiednich  naczyń  i  sprzętu  niezbędnego  przy

wykonaniu ćwiczeń,
– przypomnienie kryteriów oceniania.

Instruktaż bieżący:

      -    zwrócenie uwagi na prawidłową kolejność wykonywanych ćwiczeń,
– zwrócenie uwagi na sposób wykonania czynności – prawidłowe posługiwanie się

sprzętem,
– prawidłowe zastosowanie przypraw,
– przestrzeganie zasad BHP,
– udzielenie bieżącej pomocy uczniom przy wykonywaniu ćwiczeń (bieżąca korekta

błędów).

Instruktaż końcowy:

– nakrywanie stołu do degustacji (elementy dekoracyjne stołu),
– dobór odpowiedniej zastawy stołowej,
– prawidłowe podanie przyrządzanych potraw,
– omówienie wykonanych ćwiczeń

Czynności organizacyjno – porządkowe:

– porządkowanie stanowisk (mycie, wycieranie i segregowanie naczyń),
– zaplanowanie zakupów produktów na kolejne zajęcia,
– końcowe prace porządkowe (wyrzucenie śmieci, umycie podłóg),
– przebranie odzieży roboczej na wyjściową.
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IX. SPORT I REKREACJA 
W NASZEJ SZKOLE
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mgr Alicja Borowczyk-Szymanek
nauczyciel wychowania fizycznego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku,
prezes ULKS "START" Kłobuck

MINISIATKÓWKA

ULKS "START" Kłobuck od 2011 roku prowadzi zajęcia minisiatkówki dla dzieci

ze szkół podstawowych. Obecnie jest to sekcja dziewczęca. 

Sezon  siatkarski  2016/2017  kłobucczanki  rozpoczęły  pod  koniec  sierpnia  obozem

sportowym w Głuchołazach. Celem obozu było przygotowanie kondycyjne, techniczne

zawodniczek  oraz  wypracowanie  właściwych  relacji  w  grupie,  zawodniczka  –

zawodniczka,  trener  –  zawodniczka.  Oprócz  treningów  minisiatkówki  dziewczęta

zwiedziły  opolskie  ZOO,  maszerowały  po  Górach  Opawskich  zdobywając  Biskupią

Kopę, korzystały z otwartego basenu, uczestniczyły w grach terenowych, strzelały z łuku

a w drodze powrotnej odwiedziły dinozaury w Krasiejowie.

Od września zajęcia na hali odbywają się dla dwóch kategorii wiekowych. Klasy

III  –  IV  i  V  trenują  3  razy  w  tygodniu  w  godzinach  popołudniowo-wieczornych.

Oczywiście, jeżeli jest trening to konieczny jest udział w zawodach dla konfrontacji z

innymi zawodniczkami.

W październiku i listopadzie dziewczęta uczestniczyły w turnieju dla "dwójek" i

"trójek"  w Głuchołazach,  Kaliszu,  Nadarzynie,  Zawierciu  i  Grodzisku  Mazowieckim,

gdzie doskonaliły swoje umiejętności siatkarskie.

W listopadzie i grudniu zawodniczki ULKS "START" brały udział w V edycji

Ligi Minisiatkówki w Ostrowach, gdzie zdobyły medale:

1.  "jedyneczki":-  I  miejsce  -  Zuzanna  Pawełczak,-  II  miejsce  -  Wiktoria

Załoga,

2. "trójeczki":- II miejsce - Oliwia Kupka, Nadia Jagielska, Bianka Kozińska

i Anna Chabrajska.
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Od  listopada  do  lutego  dziewczęta  uczestniczyły  w  wojewódzkiej  lidze

minisiatkówki  KINDER+SPORT dla  "dwójek"  i  "trójek"  zorganizowanej  przez  Śląski

Związek Piłki Siatkowej w Katowicach. Drużyny kończą rozgrywki na II etapie i był to

duży sukces dla naszych dziewcząt.

W  grudniu  nasze  "dwójeczki" wzięły  udział  w  Świątecznym  Turnieju  w

Mykanowie organizowanym przez LKPS BOROWNO. W zawodach uczestniczyło 19

drużyn z Borowna, Ostrów, Częstochowy, Blachowni i Kłobucka. 

Ostatecznie:

ULKS START I (Emilia Bednarska, Natalia Matyszczak i Sandra Guz) - II miejsce;

ULKS START IV - (Lena Gosławska i Zuzanna Widuła) - III miejsce,

(Wiktoria Załoga i Julia Maduzia) - V miejsce;

ULKS START II (Zuzanna Pawełczak i Julia Jeziorowska) - VI miejsce; 

ULKS START V (Paulina Szlachcic i Natalia Borycka) - XIII miejsce. 

Spośród  startujących  klubów,  klub  z  Kłobucka  wypadł  drużynowo  najkorzystniej

wprowadzając cztery drużyny do ósemki najlepszych zespołów!!! 

Był to bardzo udany turniej dla najmłodszych siatkarek!!!

W lutym  nasza  "trójeczka" w składzie:  Anna  Chabrajska,  Bianka  Kozińska,

Nadia  Jagielsk  Paulina  Płusa,  uczestniczyła  w  turnieju  w  Częstochowie.  Zawody

zorganizowane  były  przez  SPS  POLITECHNIKA CZ-WSKA.  Dziewczęta  spisały  się

bardzo dobrze i wywalczyły II miejsce. Podczas tego turnieju zawodniczki miały okazję

spotkać się i porozmawiać z byłym reprezentantem Polski panem Piotrem Gruszką.

W  marcu  i  kwietniu  w  Kłobucku  rozegrano  trzy  turnieje LIGI

MINISIATKÓWKI – DWÓJKI DZIEWCZĄT. Orgaznizatorem tej imprezy sportowej

był nasz klub. Zawody zostały zrealizowane jako zadanie publiczne z budżetu Starostwa

Powiatowego w Kłobucku.
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W lidze uczestniczyło sześć klubów - 21 drużyn:

- UKS TYTAN OSTROWY - 4 zespoły,

-KS CZĘSTOCHOWIANKA – 1,

- KU AZS POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ – 3,

- UKS STARS VOLLEY – 2,

- LKPS BOROWNO – 6,

- ULKS START KŁOBUCK - 5. 

Nasze "dwójeczki"  wypadły  w  lidze  bardzo  dobrze  na  tle  uczestniczących

klubów:

- I miejsce - ULKS START I - Oliwia Kupka i Nadia Skupień; zespół wygrał

wszystkie mecze w rozgrywkach ligowych;

- III miejsce - ULKS START II - Emilia Bednarska, Sandra Guz i Natalia

Matyszczak;

- VI miejsce - ULKS START III - Julia Maduzia i Wiktoria Załoga;

- XII miejsce -  ULKS START IV - Paulina Szlachcic,  Julia Jeziorowska i

Zuzanna Pawełczak,

- XIV miejsce - ULKS START V - Lena Gosławska i Natalia Borycka.

W kwietniu  nasze  najmłodsze  zawodniczki  z  rocznika  2008  uczestniczyły  w

Ogólnopolskim  Turnieju  "jedynek"  w  Nadarzynie.  W  zawodach  startowało  70

zawodniczek. Zawodniczki ULKS "START" KŁOBUCK spisały się bardzo dobrze:

1. II miejsce – Zuzanna Pawełczak!!!

2. IX miejsce – Wiktoria Załoga!!!

Główny  sponsor  tej  imprezy  w  ramach  nagrody  dla  pierwszych  trzech

zawodniczek zapewnił bilety na mecz fazy play-off siatkarskiej PlusLigi pomiędzy Skrą

Bełchatów  a  Resovią  Rzeszów.  Tak  więc  Zuzia  z  rodzicami  miała  bardzo  miłą

niespodziankę.

Sezon 2016/2017 był bardzo pracowity dla zawodniczek oraz trenera. Satysfakcja

z prowadzonych zajęć i uczestniczenia w zawodach jest ogromna. 
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Mam nadzieję, że z roku na rok siatkówka będzie się rozwijała w Kłobucku. 

P.S.  Wychowanka  ULKS  "START"  KŁOBUCK  obecnie  grająca  w  KS

CZĘSTOCHOWIANCE:  Marta  Siedlak  -  otrzymała  w  kwietniu  powołanie  na

konsultacje kadry Śląska – TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH!!

Dla takich wiadomości warto pracować z dziećmi!!!

Fot. I miejsce w lidze dwójek

99



Fot. Wycieczka do Krasiejowa

Fot. Liga dwójek w Kłobucku
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mgr Grzegorz Garbaciak
nauczyciel wychowania fizycznego
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

XVI UROCZYSTE PODSUMOWANIE POWIATOWEGO
WSPÓŁZAWODNICTWA SZKÓŁ ZA ROK SZKOLNY 2015/2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku odbyła się

uroczysta gala podsumowująca sportowy rok szkolny 2015/2016 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  m.  dziewczęta  ze  szkoły  podstawowej   w  Ostrowach  i chłopcy  ze

szkoły  podstawowej  w  Przystajni),  6  gimnazjów  (I  m.  dziewczęta  ze  Starokrzepic

i chłopcy z Kłobucka) oraz 4 szkół ponadgimnazjalnych (I m. dziewczęta z ZS Nr 1 w

Kłobucku  i  chłopcy  z  ZS  w Krzepicach)  których  dyplomami,  pucharami  i  sprzętem

sportowym  dekorowali:  starosta  kłobucki  Henryk  Kiepura,  wiceprzewodniczący  rady

powiatu Maciej Zielonka,  burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, przewodnicząca rady

miejskiej  Danuta  Gosławska,  burmistrz  Krzepic Krystian Kotynia,  wójt  Lipia  Bożena

Wieloch,  Wójt  Panek  Bogdan  Praski,  Naczelnik  Oświaty  i  Sportu  Starostwa

Powiatowego  Joanna  Kulejewska  oraz  prowadzący  uroczystość  przedstawiciele

kłobuckiego  Powiatowego  Szkolnego  Związku  Sportowego  Dariusz  Wojnowski  i

Grzegorz Garbaciak. 

W imieniu naszej szkoły puchary, dyplomy i nagrody odebrali nauczyciele w-f:

Mariusz Nicia i Michał Szczypior. 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  omówił

przewodniczący SZS Dariusz Wojnowski. 

101



Galę uświetnił pokaz umiejętności wokalnych i tanecznych  Natalii Ochmańskiej, Jagody

Wypych oraz zespół ,,Rozśpiewane Jedynki” pod kierownictwem Izabeli Wypych.

Obecni   byli  także  przedstawiciele  lokalnych  mediów:  Gazety  Kłobuckiej,  Dziennika

Zachodniego Kłobucka.pl i Nowin Kłobuckich, którzy na bieżąco publikują fotorelacje z

zawodów sportowych. 

Zespół Szkół Nr 1 laureatem na najbardziej usportowioną szkołę powiatu

W dniu 23 czerwca 2016 r. podczas XV Uroczystej Sesji Rady Powiatu wręczono

puchary i nagrody pieniężne dla sportowców powiatu kłobuckiego za 2015 rok. Nasza

szkoła została laureatem  nowo utworzonej kategorii: najbardziej usportowiona szkoła

powiatu  kłobuckiego za zwycięstwo  we  współzawodnictwie  powiatowym  dziewcząt

oraz za zwycięstwo w półfinale mistrzostw Śląska w tenisie stołowym w składzie: Karol

Wydmuch, Adrian Komor i Patryk Ryng oraz III miejsce dziewcząt w składzie: Angelika

Pawlica, Klaudia Pelka i Patrycja Tracz. 

W finale wojewódzkim w Dąbrowie Górniczej chłopcy wywalczyli IX miejsce. 

W kategorii:  najlepszy  sportowiec  powiatu  SZS laureatem został  nasz  uczeń  Karol

Wydmuch – mistrz powiatu i rejonu oraz zwycięzca półfinału mistrzostw Śląska oraz IX

zawodnik mistrzostw Śląska w tenisie stołowym.

Na wspólne sukcesy młodzieży w naszej szkole pracowali wszyscy nauczyciele

wychowania  fizycznego:  Alicja  Borowczyk-Szymanek,  Dorota  Szymczyńska,  Piotr

Borowski,  Wojciech  Grzybowski,  Michał  Kalke,  Witold  Morawski,  Mariusz  Nicia,

Michał Szczypior i Grzegorz Garbaciak. Życzymy powodzenia w nadchodzących latach.  
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mgr Michał Kalke
nauczyciel wychowania fizycznego, trener pływania
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku,
trener KKP "DELFIN"

PODSTAWY DIETY MŁODEGO PŁYWAKA 

Wymogi  współczesnego  treningu  wymuszają  na  zawodniku  spożywanie

odpowiedniej  ilości  pożywienia.  Odpowiednia dieta sportowca uzupełniająca substraty

energetyczne  umożliwia  efektywniejszy  trening  oraz  uzyskiwanie  lepszych  wyników

sportowych. Przyjmuję się, że przeciętny pływak potrzebuje około 5000 kalorii dziennie.

Te  zapotrzebowanie  musi  być  pokryte  poprzez  dostarczenie  w  pożywieniu  w

odpowiednich porcjach 3 podstawowych substratów energetycznych – węglowodanów

(gdzie 1 gram to 4 kilokalorie), białek (1 gram to 4 kilokalorie), tłuszczy (1 gram to około

9  kilokalorii).  Ogólnie  przyjmuje  się,  że  pływak  powinien  spożywać  dietę

wysokowęglowodanową (od 55 % do 70%),  aby utrzymać szybkie  tempo  odbudowy

glikogenu mięśniowego,  głównego substratu energetycznego podczas  treningu.  Podaje

się, że pływak powinien spożywać od 6 do 10 gram węglowodanów na kilogram masy

ciała. Musimy pamiętać, że węglowodany różnicuje się według indeksu glikemicznego –

czyli  szybkości  wzrostu  poziomu  cukru  we  krwi  po  spożyciu  węglowodanów.

Wyróżniamy : 

-  węglowodany  o  wysokim  indeksie  glikemicznym:  ziemniaki  pieczone,  ryżowe

naleśniki, płatki kukurydziane, białe pieczywo, arbuz, miód, słodycze

- węglowodany o średnim indeksie glikemicznym: pełno – pszenne produkty, ryż, soki

owocowe, większość napojów sportowych, słodkie ziemniaki 

-  węglowodany  o  niskim  indeksie  glikemicznym:  większośc  owoców  i  warzyw,

pełnoziarniste pieczywo, makaron, produkty mleczne. 

Dla  sportowca  najbardziej  pożądane  są  dwa  ostanie,  ponieważ  nie  powodują

dużych zmian poziomu glukozy we krwi, aczkolwiek węglowodany o wysokim indeksie

glikemicznym  są  wskazane  do  około  1,5  h  po  treningu,  ponieważ  wychwytywanie

glukozy  z  krwi  jest  wtedy  przyspieszone  i  następuje  znaczna  szybsza  odbudowa

glikogenu mięśniowego. 
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Pływak oprócz odpowiednio zbilansowanej  diety także powinien dostarczyć  w

pożywieniu wystarczającą ilość witamin i minerałów. 

- witamina A – dzienna dawka 700 – 900 mg 

- witamina D – 5-15 mg 

- witamina E – 15 mg 

- witamina C – 200 mg 

- tiamina 2-5 mg 

- niacyna 14- 20 mg 

Ważnymi minerałami są : 

- wapń – 1300- 1500 mg 

- magnez- 400- 450 mg 

Także bardzo ważnym aspektem często zaniedbywanym w treningu pływackim

jest spożywanie dostatecznej ilości płynów. Chociaż utrat płynów w środowisku wodnym

jest  mniejsza,  to  dalej  pływacy  muszą  uzupełniać  płyny  podczas  treningu.  Musimy

pamiętać,  że  należy  stosować  napoje  izotoniczne,  w  których  oprócz  węglowodanów

znajdują się elektrolity, które są tracone z naszego organizmu wraz z potem. 

Według  literatury  należy  baczną  uwagę  zwracać  na  jakość  posiłków  przed

treningiem  oraz  przed  samymi  zawodami.  Przed  porannym  treningiem  zaleca  się

spożywanie  lekkiego  łatwostrawnego  oraz  węglowodanowego  posiłku  o  wartości

kalorycznej  około  200  kcal,  aby  w  pełni  móc  zrealizować  zadania  treningowe,  np.:

niskotłuszczowy  jogurt,  owoc  oraz  kromka  ciemnego  chleba.  Przed  zawodami

sportowymi zawodnik powinien zjeść parę godzin przed rozgrzewką, niskotłuszczowy,

węglowodanowy  posiłek  o  wartości  0,5  do  1,2  grama/kg  masy  ciała.  Nie  należy

spożywać  podczas  zawodów  węglowodanów  o  wysokim  indeksie  glikemicznym  np.

słodyczy,  ponieważ  ma  to  negatywny  wpływ  na  osiągane  rezultaty  z  powodu  zbyt

drastycznej reakcji insuliny. 

Podsumowując należy przytoczyć za Amerykańską Federacją Pływania 3 główne zasady

żywienia: 

1. należy spożywać zróżnicowane pożywienie - aby dostarczyć organizmowi wszystkich

witamin i minerałów 

2.  należy spożywać ,,kolorową żywność” – aby dostarczyć organizmowi odpowiednią

ilość antyoksydantów , czyli witamin A,C,E 

3. należy spożywać posiłki często i wcześnie - aby utrzymać stałą ilość magazynowanej
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energii oraz w pełni wspierać metabolizm wysiłkowy. 

4.  należy  spożywać  płyny  wcześniej,  niż  poczujemy pragnienie  i  często  -  ponieważ

odpowiednia  podaż  płynów  warunkuje  prawidłową  pracę  mięśni  oraz  utrzymywanie

homeostazy organizmu. 
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X. TALENTY MŁODYCH –
TWÓRCZOŚĆ NASZYCH

UCZNIÓW
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Paweł Paruzel
absolwent liceum ogólnokształcącego
opiekun: mgr Wiktoria Wilk
nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

KORZYŚCI I ZAGROŻENIA DLA POLSKI WYNIKAJĄCE 
Z INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Unia  Europejska,  UE –  gospodarczo  –  polityczny związek  demokratycznych

państw na kontynencie europejskim.

Unia Europejska powstała  1 listopada 1993 r.  na mocy podpisanego 7 lutego 1992 r.

traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej

i społecznej.

W dniu 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do grona rozwijających się państw Unii.

Założyciele UE: Francja, Belgia, Luksemburg, Włochy, Holandia, Niemcy.

Korzyści dla Polski:

 1.  Otwarcie  granic: 

Zniesienie wewnętrznej kontroli granicznej jest zaletą Unii Europejskiej z punktu

widzenia  zwykłego  obywatela  dało  to  mu  możliwość  swobodnego  podróżowania,

osiedlania  się  i podejmowania  dobrze  płatnej  i  legalnej  pracy  na  terenie  wszystkich

krajów  członkowskich.  Otworzyły  się  przed  polskimi  uczniami  i  studentami  nowe

perspektywy.  Pojawia  się  szansa  na  studiowanie  i  podjęcia  naukę  na  zagranicznych

uniwersytetach. Dzięki członkostwu polscy uczniowie mogą bez problemu uczestniczyć

w  szkolnych  wymianach  międzynarodowych.  Otwarcie  granic  ma  wpływ  na  rozwój

turystyki zagranicznej  w naszym kraju szacuję się, że od roku 2004 Polskę odwiedziło aż

o  35% więcej  turystów niż  miało  to  miejsce  przed  wejściem naszego  kraju  do  Unii

Europejskiej.  W  wyniku  takich  działań,  Polska  stała  się  krajem  rozpoznawalnym  i
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atrakcyjnym  miejscem  na  wakacyjne  wypoczynki  i  chętniej  odwiedzanym  przede

wszystkim ze względu na walory turystyczne oraz kulinarne.

2. Zwiększenie eksportu

Dla  sektora  przedsiębiorstw  bezpośrednim   następstwem  członkostwa  jest

zniesienie barier dla wymiany handlowej. Wraz z wejściem Polski do UE wyeliminowane

zostały kontrole i formalności administracyjno – celne oraz bariery techniczne (przede

wszystkim  konieczność  uzyskiwania  odrębnych  certyfikatów  dla  produktów

sprzedawanych  na  rynku  polskim  oraz  rynku  unijnym).  Nastąpiła  również  redukcja

kosztów  transportu,  usług  bankowych  i  ubezpieczeniowych  (jako  efekt  zmniejszenia

ryzyka i oszczędności czasu traconego na postoje na granicy) w wymianie towarowej.

Harmonizacja przepisów dotyczących obrotu towarami ułatwia dostęp naszych towarów i

usług na rynek unijny. Spodziewany w pierwszych latach członkowstwa wzrost deficytu

handlowego. Dla polskich przedsiębiorstw oznacza to uzyskanie możliwości sprzedaży

produktów na rynku unijnym, na tych samych warunkach,  na jakich sprzedają dzisiaj

przedsiębiorstwa  w  UE.  Polskie  produkty  zaczynają  być  doceniane  w  krajach  Unii

Europejskiej, obserwuje się znaczny wzrost popytu na wytwarzane w Polsce towary oraz

artykuły,  spowodowany wzrostem importu inwestycyjnego i  zaopatrzeniowego,  będzie

następstwem przyspieszenia tempa modernizacji gospodarki.   

3. Jednolity rynek Unii Europejskiej 

Produkując,  sprzedając  czy  nabywając  dany  towar  zastanawiamy  się  nie

jednokrotnie  czy  jest  on  podobnej  jakości  jak  w  Niemczech,  Francji  czy  Hiszpanii.

Decyduje o tym system standaryzacji.  Po wejściu do Unii  Europejskiej  Polska została

objęta regulacjami Jednolitego Rynku Korzyści ze swobodą przepływu towarów, usług,

ludzi i kapitału, a także z napływu inwestycji i nowych technologii.   Przyłączenie się

Polski  do  realizowania   wspólnotowej  polityki  spójności  mającej  na  celu  harmonijny

rozwoju  całego  terytorium  UE,  dzięki  działaniom  prowadzącym  do  zmniejszenia

dysproporcji  w  poziomach  rozwoju  jej  regionów,  a  tym  samym  do  wzmocnienia

spójności  gospodarczej,  społecznej  i  terytorialnej  wspólnoty.  Poprzez  odpowiednie

kierowanie działaniami realizowanymi w ramach polityki spójności oraz dzięki wsparciu

finansowemu  Funduszy  Europejskich  Polska  ma  szansę  na  odrobienie  zaległości
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rozwojowych jednych z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską na początku

XXI w.  Celem jest  zatem optymalne  wykorzystanie  jej  potencjału  rozwojowego,  aby

zapewnić trwały i zrównoważony postęp rozwojowy oraz zwiększyć  konkurencyjność

gospodarki  w kontekście  nowych problemów globalnych.  Do problemów tych należą

zmiany klimatyczne i energetyczne, starzenie się społeczeństwa oraz kryzys finansowy

i gospodarczy.

4. Zwiększenie liczby zagranicznych inwestycji na terenie Polski

Największe,  pozytywne  efekty  procesu  dostosowawczego,  w  tym  integracji

europejskiej występują w przypadku zwiększenia się napływu inwestycji zagranicznych

co  podnosi  liczbę  miejsc  pracy.  Pociąga  to  za  sobą  impuls  rozwojowy  i  wzrost

zatrudnienia  w  przedsiębiorstwach  krajowych,  kooperujących  w  różnych  fazach

produkcji  z  przedsiębiorstwami  zagranicznymi.  Jednocześnie  napływ  inwestycji

zagranicznych oraz zwiększona penetracja importowa powoduje w niektórych sektorach

wzrost  presji  konkurencyjnej  na  rynku  krajowym.  Zjawisko  to  będzie  stopniowo

wymuszało wzrost efektywności jak i również kwalifikacji siły roboczej w taki sposób, że

jest ona w stanie sprostać wymogom nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki rynkowej.

W 2003r.  wskaźnik bezrobocia wynosił  20% w 2004 r.  było to już 19% w kolejnych

latach liczba jak i stopa bezrobocia malała z roku na rok najwyższą dynamikę spadku

bezrobocia odnotowano w 2008r. 9,5% aktualnie wynosi ona 10,5%.

5. Dostęp do Europejskich Funduszy

Polska otrzymała dostęp do funduszy europejskich,  żyjemy w kraju,  w którym

rodzi się wiele świetnych pomysłów. Niestety, z powodu braku pieniędzy bardzo często

nie były one realizowane. Wejście do Unii Europejskiej umożliwia nam zrealizowanie

projektów, które wcześniej  musiały zostać odłożone na półkę. Przystąpienie Polski do

wspólnoty  europejskiej  wiąże  się  z  napływem znacznej  ilości  środków  finansowych,

pochodzących  z  budżetu  unijnego.  Dzięki  pomocy  finansowej,  otrzymanej  z  Unii

Europejskiej, następuje ożywienie technologiczne i gospodarcze Polski. W 2004 roku do

rolniczego budżetu wpłynęło z Europy blisko 7,5 miliarda złotych przyczyniło się to do

postępującego  rozwoju  rolnictwa.  Wszystkie  świadczenia  oraz  dotację,  jakie  Unia

przekazuje polskim rolnikom jest ogromna i obejmuje: dopłaty bezpośrednie, fundusze na
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rozwój poszczególnych obszarów wiejskich i fundusze  strukturalne na modernizowanie

rolnictwa.  Dzięki  temu  rozwija  się  zarówno  przemysł  spożywczy,  jak  i  przemysł

produkujący maszyny rolnicze.  Polska również otrzymuje dotacje na rozwój kultury i

nauki, dzięki temu na terenie Polski powstało wiele placówek edukacji publicznej jak i

ośrodków kultury polskiej i światowej. 

Zagrożenia dla Polski

1. Utrata suwerenności i niezależności 

Przepisy UE są ważniejsze od konstytucji RP, a także sąd wspólnoty, stoi ponad

Sądem Najwyższym  w Polsce 

2. Emigracja młodych ludzi

Wielu  młodych,  wykształconych  Polaków  korzysta  z  możliwości  łatwiejszego

przekroczenia granic i wyjeżdżają do innych państw członkowskich by tam podjąć pracę i

założyć rodzinę. Spowodowało to , że z kraju wyemigrowało 2,6 miliony Polaków. Ręce

naszych rodaków budują dobrobyt krajów Zachodu, a nie naszego. W ten sposób Europa

Zachodnia  poradziła  sobie  z  niżem  demograficznym  ściągając   do  swoich  krajów

obywateli  Europy  rozwijającej  się.  Kraje  biedniejsze  Unii  zostały  ze  starszymi

obywatelami,  którym  muszą  wypłacać  emerytury  i  bez  młodych  pokoleń,  które  nie

nakręcają gospodarkę.

3. Pogorszenie warunków finansowych obywateli Polski

         Wzrost cen żywności to efekt wspólnej polityki rolnej,  która wymusza na polskich

rolnikach limity produkcji,  które wymuszane są nierynkową wspólną polityką rolną.  W

efekcie  na  rynku  jest  mniej  produktów  mimo  możliwości  produkcyjnych  powoduje

wysoki wzrost cen, kary jakie płacą rolnicy za nadprodukcję mleka czy okresy zakazu

połowu ryb dla polskiego rybołówstwa. Tylko w wyniku unijnych regulacji dotyczących

cukru  tracimy  –  jak  twierdzi  Marek  Przeździak,  sekretarz  generalny  Polbisco  –

Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych I Cukierniczych, 2 mld

zł  rocznie.  To  wynik  braku  rynku  i  ,,reformy’’ z  2006  r.,  która  zmniejszyła  limity

produkcyjne dla Polski z 2 mln ton do  1,4 mln ton rocznie. Podobne kwoty Unia stosuje

choćby  w wypadku produkcji mleka (za przekroczenie limitu w tym roku polscy rolnicy

zapłacą  Brukseli  prawie  12  mln  zł  kary),  masła  i  innych  produktów rolnych czy też

połowów  ryb.  Unijne  przepisy  wymagające  od  hodowców  wymiany  klatek  dla  kur
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spowodowały wzrost cen jaj co najmniej o 30 procent. Bruksela w jeszcze jeden sposób

podnosi  nam  ceny  towarów  –  poprzez  cła  na  produkty  spoza  granic  wspólnoty.  To

właśnie  dlatego samochody sprowadzane z Japonii  są takie drogie, a import  sprzętu

elektronicznego z Korei Południowej w ogóle się nie opłaca. Francuski ekonomista prof.

Pratrick Messerlin  obliczył, że stosowane przez Unię Europejską cła, limity, dotacje i

tym podobne środki  przynoszą straty na poziomie aż 5-7 proc. PKB. Według danych

samej  Komisji  Europejskiej  dzięki  wspólnemu  unijnemu  rynkowi  gospodarki  krajów

członkowskich zyskują 120 mld euro rocznie, jednak z powodu wspólnotowych regulacji

i harmonizacji podatkowej tracą 600 mld euro rocznie. Tracą jednak przede wszystkim

kraje gorzej uprzemysłowione, jak Polska, a zarabiają te już rozwinięte, jak mające silny

przemysł  motoryzacyjny  Niemcy,  Francja,  Włochy.  Jako  członek  wspólnoty  Polska

ponosi konsekwencji walki UE o uniknięcie globalnego ocieplenia. Efektem tego jest, że

polskie firmy energetyczne muszą dokonywać olbrzymich inwestycji w nowe technologie

zaciągając kredyty przerzucając ceny na klientów w Polsce.  Gaz ziemny wzrósł  aż o

121% od 2004 roku, cena prądu wzrosła w Krakowie od 2004 roku o 60%, w Warszawie

o  73%.  Co  gorsza  Polska  dostosowując  się  do  kolejnych  standardów  europejskich

narzuca  na  obywateli  kolejne  irracjonalne  pomysły.  Tym razem chodzi  np.  o  odpady

komunalne. Kiedy my decydowaliśmy o firmie, która je wywoziła, teraz jak wiemy firmę

wyznaczy nam gmina. Ceny wzrosną nawet o 50% poprzez to, że małe firmy nie mają

szans w starciu z monopolistami na rynku lokalnym.

Po wejściu do Unii Europejskiej wzrosło sporo cen towarów z których regularnie

korzystamy. Był  to nacisk Unii by wyrównać ceny do krajów zachodnich by zniwelować

między  innymi  przemyt.   Co  to  spowodowało?  A no  to,  że  wiele  inwestycji  rząd

przeprowadził dzięki temu, że wzrosły podatki, akcyza, VAT i inne opłaty, a w naszych

kieszeniach zostało mniej pieniędzy.  Kłamstwo, że budowane drogi, ławeczki w parku,

orliki to tylko zasługa Unii Europejskiej. Nie, to też zasługa nas, Polaków, którzy z roku

na rok mają coraz mniej dla siebie ale za to mają orliki co gorsza zamknięte w święta! W

znacznej  mierze  z  powodu narzuconego  przez  Unię  wzrostu  akcyzy,  wynikającego  z

dyrektywy energetycznej, a także konieczności dolewania biopaliw, od 2004 roku cena

benzyny  bezołowiowej  95-oktanowej  wzrosła  prawie  o  70  proc.  (z  3,2  zł),  a  oleju

napędowego aż o 90% (z 2,8 zł), cena benzyny w 1997 r., wynosiła wtedy 1,5 zł za litr,

aktualnie ponad połowa ceny paliw to podatki.  Z kolei  w kosztującej 11-12 zł paczce
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papierosów ponad 9,5 zł to akcyza i VAT.  A warto pamiętać, że jeszcze w 2004 roku,

kiedy  Polska   zaczynała  dostosowywać  do  unijnych  regulacji,  paczka  papierosów

kosztowała średnio 4,6 zł. Oznacza to wzrost ceny w ciągu  dziewięciu lat o ponad 150%.

Według danych GUS średnie wynagrodzenie w Polsce po uwzględnieniu inflacji w ciągu

9 lat   między  1995 – 2004 rokiem wzrosło o 56% podczas gdy w latach 2004-2013

zaledwie o 18%. W latach 1995-2004 polskie PKB wzrosło 46,2% podczas gdy w latach

2004-2013 mimo olbrzymich miliardów z Brukseli PKB wzrosło o 38,8%. W latach 1995

-   2004  wartość  handlu  zagranicznego  po  uwzględnieniu  inflacji  wzrosła  o  130%

(eksportu  o  112%),  a w latach  2004 –  2012 zaledwie  o  58% (eksportu  o  63%).  Jest

dwukrotnie mniejszy wzrost mimo swobodniejszego przepływu dóbr i usług. Łatwo to

jednak zrozumieć, będąc poza Unią nasza waluta była słabsza przez co nasze towary były

atrakcyjniejsze na rynku bo tańsze. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej złotówka się

umocniła przez co nasz eksport już tak się nie rozwijał. Jego ożywienie nastąpiło dopiero

po upadku Lehmann  Brothers, gdy złotówka ponownie osłabła i to pomogło nam być

zieloną wyspą w Europie. Choć próbuje nam się wmówić, że rośnie przeciętna pensja (już

ponad 4000zł) to fakty mówią ci innego. Realnie zarabiamy coraz gorzej. Siła nabywca

naszych pieniędzy drastycznie spada.  W 2004 r.  za  średnią pensję brutto  można było

kupić  1990m sześciennych gazu ziemnego, a w 2013r. – w wyniku podwyżek – już tylko

1386  m  sześciennych,  za  średnią  krajową  pensję  w  Warszawie  można  było  kupić

5723kWh  energii  elektrycznej,  a  w  2013  roku  już  tylko  5103  kWh.  W  roku

przystąpienia  do  UE  za  średnią   płacę  krajową  Polak  mógł  kupić  818  litrów  oleju

napędowego,  a  w 2013 roku –  tylko  663 litry tego paliwa.  W 2004 roku za  średnie

wynagrodzenie można było nabyć   1761 bochenków chleba, 1761 litrów mleka, 208 kg

wołowiny lub 1205 kg cukru,  a  dzisiaj  już tylko 1531 bochenków chleba,  1354 litry

mleka, 135 kg wołowiny lub 927 kg cukru. Jeśli chodzi o papierosy, to w 2004 roku za

średnią  pensję  można  było  kupić  498  paczek,  a  teraz  304.  Wniosek  jest  jeden

paradoksalnie biedniejemy i za nasze pieniądze możemy kupić coraz mniej.

Bibliografia:

,,Korzyści o zagrożenia dla Polski po przystąpieniu do Unii Europejskiej’’

Opracowanie: Dorota Szatkowska

,,Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie unii
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gospodarczej i walutowej’’

,,Wpływ funduszy  unijnych na gospodarkę Polski w latach 2004-2020 ibs’’  
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mgr inż. Lidia Ochocka
nauczyciel biologii, przedmiotów gastronomicznych
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

NEUROEDUKACJA  - REWOLUCJA W NAUCZANIU 
- CO TO TAKIEGO ?

REFLEKSJE PO KURSIE

W  roku  szkolnym  2015/2016  uczestniczyłam  w  kursie  internetowym

wydawnictwa  Operon  pod  hasłem  „Neuroedukacja–  rewolucja   w  nauczaniu”.  Kurs

składał  się  z  pięciu  modułów.  Każdy  moduł  kończył  się  rozwiązywaniem  testu

zaliczeniowego.  Na  zakończenie  całego   kursu  odbył  się  egzamin  z  całości

przedstawionego  materiału.  Tematyka  szkolenia  i  sposób  jej  prezentowania  zasłużyły

moim zdaniem na rozpropagowanie  dlatego postanowiłam napisać  kilka  uwag na  ten

temat.

W  każdym  module  uczestnik  kursu  musiał  zapoznać  się  z  informacjami

tematycznymi oraz mógł uczestniczyć w rozwiązywaniu konkretnych zadań i w forum

dyskusyjnym.

Dzięki kursowi każdy uczestnik :

- poznał założenia neuroedukacji /”edukacja uzasadniona neurologicznie”/,

- nauczył się samodzielnie wypracowywać  neurostandardy  pracy szkoły i wdrażać je w

pracy z uczniami,

- poszerzył wiedzę z zakresu biologii i psychologii o stan tzw. Neuronauk,

- będzie mógł rozwiązywać problemy edukacyjne z poziomu neuroperspektywy.

   Ideą  kursu  była  integracja  nabytej  wiedzy  i  umiejętności  z  projektowaniem

efektywnych  procesów  edukacyjnych.  Moduły  opracowane  przez  dwie  autorki

Małgorzatę Taraszkiewicz i Zuzannę Taraszkiewicz dotyczyły następujących zagadnień:

Moduł 1.”Wstęp-o potrzebie nowego myślenia w edukacji”-odpowiadał na pytania :

- co to jest neuroedukacja ?

- po co szukać nowych rozwiązań-może lepiej, aby było „po staremu”?

Moduł 2.”Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie? ”. Artykuł analizował

kluczowy problem w uczeniu się:
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– zapamiętywanie i przypominanie

– czy można zapamiętać wszystko?

– czy warto pamiętać wszystko?

– mózgi współczesnych uczniów są zalewane informacjami-co jeszcze można im

dołożyć?

Moduł 3.”Ontogeneza ,czyli uczeń w procesie swojego rozwoju”. Rozdział analizował

rozwój biologiczny ucznia .Wskazywał okresy krytyczne i neuronalne w mózgu ucznia,

pokazując co się wtedy dzieje. Wykazywał związek mózgu z zachowaniami.

Moduł 4.”Bios-co ma wspólnego styl życia i uczenie się ”. W tym rozdziale autorki

przedstawiały fundamenty optymalnego funkcjonowania i uczenia się .Rozważały :

- czy da się pokonać potrzeby fizjologiczne człowieka?

- czy „odrobina” stresu nikomu nie zaszkodzi?

Moduł  5.”Czym różnią się /od siebie/ludzie w szkole ?". Autorki wyjaśniały :

- co to są neuro-bańki logiczne?

- czy świat dla każdego jest taki sam? Dlaczego nauczyciele geografii kochają geografię a

inni inne przedmioty?

W wyniku powyższych rozważań autorki  szkolenia wyciągnęły wniosek :

„Zamiast uczenia wszystkich tego samego w ten sam sposób – najwyższy czas na

neurometodykę! - edukację na miarę XXI wieku”.

Przedstawione podczas szkolenia treści przekonały mnie, że w edukacji  potrzeba

ciągle  nowych  rozwiązań,   aby nadążyć  za  zmieniającym się  światem.  Coraz  lepsze

poznanie naszego organizmu /m.in. mózgu/ daje taką możliwość.  Zachęcam do udziału

w  kursie  organizowanym  przez  wydawnictwo  Operon   „Neuroedukacja-rewolucja  w

nauczaniu”.
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dr Artur Dąbrowski
nauczyciel religii
w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

AKTUALNOŚĆ TEOLOGII BL. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W
KONFRONTACJI Z ATEIZMEM

Być  może  dużym  zaskoczeniem  okaże  się  rozpoczęcie  refleksji  nad  myślą

teologiczną Księdza Jerzego Popiełuszki od wykazania ateistycznych źródeł marksizmu i

unaocznienia  procesu  instalowania  na  gruncie  polskim  opracowanej  w  Związku

Sowieckim bezbożnej i ateistycznej strategii, którą posługiwali się komuniści w walce z

wszelkimi  przejawami  religijności  zaszczepionej  w  społeczeństwie  przez  Kościół

katolicki.

W ramach obowiązującej  w Polsce Ludowej  poprawności politycznej,  w karby

zaplanowanej  na szeroką skalę  ateizacji  ujęto,  nie tylko miliony ludzkich sumień,  ale

przede wszystkim Kościół, który te sumienia od czasów Mieszka I w narodzie polskim

precyzyjnie  kształtował.  Dlatego zainstalowana przez  sowieckich  ateistów na polskim

gruncie  aparatura  bezpieczeństwa,  podejmowała  wysiłki  i  czyniła  wszystko,  by  za

pomocą  propagandy,  uczynić  Boga  i  Kościół  wielkimi  nieobecnymi  podmiotami,  w

przestrzeni politycznej, społecznej, ekonomicznej i oczywiście kulturowej. 

Paradoksem jest to, że komuniści w demontażu Kościoła, kierowali się biblijną

zasadą: Uderzcie pasterza, a rozproszą się owce (Mt 26,31). Owo uderzenie w pasterzy,

osiągnęło swe apogeum w dwóch kluczowych momentach dziejów polskiego Kościoła  

w czasach PRL-u. Pierwszy z nich stanowi aresztowanie i więzienie kardynała Stefana

Wyszyńskiego 1. Drugi, porwanie i dokonanie mordu na kapelanie Solidarności księdzu

Jerzym Popiełuszce.

1. Ateistyczne postulaty Marksa i Lenina  

W sprawie religii, ideologia marksistowska wyznaje powszechnie znany pogląd, 

że: „religia - to opium dla narodu”2. Stosunek członków partii robotniczej do religii, w

opinii Lenina, zawiera się we wspomnianym wyrażeniu Marksa, i wymierzony jest 

1A.  Zyskowska,  Jasnogórski  Pielgrzym,  Ojciec  Narodu.  Ksiądz  Kardynał  Stefan  Wyszyński,  Warszawa  2012,  

s. 39-46. 
2W. I. Lenin, Marks. Engels. Marksizm, Warszawa 1949, s. 249.
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„we wszystkie współczesne religie i kościoły, wszystkie i wszelkiego rodzaju organizacje

religijne marksizm traktuje zawsze jako organy reakcji burżuazyjnej, służącej do obrony

wyzysku i otumanienia klasy robotniczej”3.

Marksiści  za  wszelką  cenę  dążyli  do  oderwania  człowieka  od  wszelkich  form

wpływu Kościoła i religii, na życie społeczne. Socjaldemokraci, w proklamowanym przez

siebie  programie  wyartykułowali  wprost:  „Nasza  partia  uważa  religię  za  sprawę

prywatną,  że  dla  nas,  jako socjaldemokratów,  dla  nas  jako partii,  religia  jest  sprawą

prywatną”4. 

Nie  dziwi  zatem fakt,  że  komuniści  w szybkim tempie  podjęli  szereg  działań

zmierzających  do  wykorzenienia  wszelkich  form  przejawów  religijności  ze  sfery

publicznej 5.  W  ramach  podjętych  działań  nie  omieszkali  również  wyjaśnić  swym

podwładnym,  

że: „należy umieć walczyć z religią, w tym zaś celu trzeba materialistycznie wyjaśnić

źródła wiary i religii wśród mas. Walki z religią nie wolno ograniczać do abstrakcyjno-

ideologicznej  propagandy,  nie  wolno  jej  sprowadzać  do  takiej  propagandy;  walkę  tę

należy  powiązać  z  konkretną  praktyką  ruchu  klasowego,  zmierzającego  do

wykarczowania społecznych korzeni religii”6.

Lenin twierdził wyraźnie, że: „Marksista winien być materialistą, czyli wrogiem

religii”7. Dlatego  na  pierwszym miejscu  stawiać  powinien  obowiązek  walki  z  religią.

Jednocześnie uzasadniał,  że batalii  z religią nie można toczyć w sposób abstrakcyjny,

„lecz  na  gruncie  walki  klasowej,  odbywającej  się  w  rzeczywistości  i  najbardziej  i

najlepiej wychowującej masy”8.

3 Tamże. 

4 Tamże, s. 248.

5 Tamże.

6 Tamże, s. 249.

7 Tamże.

8 Tamże, s. 251. 

9 Tamże, s. 253.

10 Tamże, s.  253. 
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Lenin nie omieszkał nadmienić, że w ramach podjętej walki z chrześcijaństwem,

dla  sprawy  rewolucji,  trzeba  również  pozyskać  duchowieństwo.  W  tym  kontekście

twierdził otwarcie, że: „jeśli ksiądz zbliża się do nas w celu wspólnej pracy politycznej i

sumiennie  wykonywa  swoją  pracę  partyjną,  nie  występując  przeciw  programowi

partyjnemu, to możemy go przyjąć do szeregów socjaldemokratycznych”9.

Lenin publicznie oświadczał:  „socjalizm to moja religia”10. Nic dziwnego, że z

takiego procesu rozumowania wyrastać może jedynie taka doktryna,  która w praktyce

każe instrumentalnie wykorzystywać własną ideologię do osiągnięcia zamierzonego celu.

Dodatkowo, sama partia proletariacka, jak uważał jej przywódca „domaga się od państwa

uznania religii za sprawę prywatną, nie uważając za sprawę prywatną zagadnienia walki z

tym opium dla ludu, walki z przesądami religijnymi”11.

2. Analiza marksizmu i komunizmu w ujęciu M. Bierdiajewa  

Mówiąc  o  marksizmie,  nie  sposób nie  odnieść  się  do  spuścizny intelektualnej

jednego z największych prawosławnych myślicieli XX w. Mikołaja Bierdiajewa 12. Już na

początku zaznaczyć należy, że Bierdiajew, jako personalista, nie godzi się na likwidację

wolności osobistej i wprowadzenie postulatu dominacji społeczeństwa nad jednostką. A

taki  postulat  niesie  ze  sobą  rewolucja  bolszewicka 13.  To  w  rewolucji,  w  opinii

Bierdiajewa: „wyzwala się i ujawnia ogromna, przytłaczająca ilość zła i gniewu” 14.

W marksizmie „różnica między burżujem i  proletariuszem jest  różnicą między

złem i  dobrem, niesprawiedliwością  i  sprawiedliwością,  między tym,  co zasługuje na

pogardę  i  tym,  co  zasługuje  na  poparcie” 15.  Marksizm wychodzi  z  założenia,  że  w

rzeczywistości, to  fabryka tworzy nowego człowieka 16. Ponadto widać wyraźnie, że w

marksizmie  i  socjalizmie  „przestano  postrzegać  religię,  jako  integralny  światopogląd,

który odpowiada na wszystkie problemy życia” 17. Marksizm, w opinii Bierdiajewa, stoi

na stanowisku, że: „dobro można realizować przez zło, światłość przez ciemność” 18. 

9 Tamże, s. 253.

10 Tamże, s.  253. 
11 Tamże, s. 254.  

12 Por. M. Łosski, Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000, s. 278.

13 Tamże.

14 M. Bierdiajew, O przeznaczeniu człowieka, przeł. H. Paprocki, Kęty 2006, s. 212. 

15 M. Bierdiajew, Źródła i sens komunizmu rosyjskiego, przeł. H. Paprocki, Kęty 2005, s. 76.

16 Tamże, s. 77.

17 Tamże, s. 81.
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Marks był przekonany, że: „w celu wyzwolenia klasy robotniczej należy z serca

ludzkiego wyrwać uczucia religijne.  Marks mówił,  że  nie chodzi o wolność sumienia

religijnego,  lecz o wyzwolenie sumienia z zabobonów religijnych. Wierzenia religijne

odbijają  niewolę  człowieka,  zniewolenie  przez  żywioły  przyrody  i  irracjonalne  siły

społeczne” 19. 

W  tych  okolicznościach  mamy  do  czynienia  z  sytuacją  w  której  to,  biedny

człowiek  jest  zniewolony  przez  bogatego  Boga.  W  związku  z  czym,  „wszystkie

bogactwa zostały przeniesione na Boga, przekazane Bogu. Wiara w Boga wyraża słabość,

ubóstwo  i  niewolę  człowieka.  Człowiek  silny,  bogaty  i  wolny  nie  potrzebuje  Boga,

posiada  bowiem wszystkie  wyższe  wartości.  Marks  wyprowadził  z  tego  wniosek,  że

wiara w Boga utrzymuje proletariat w słabości, nędzy i ucisku. Wierzenia religijne dają

iluzoryczne  pocieszenie,  przenoszą  zwycięstwo  do  nierealnej  sfery,  a  tym  samym

przeszkadzają w realnym zwycięstwie i wyzwoleniu” 20. 

Marksiści  wychodzi  z  założenia,  że:  „wierzenia  religijne  powinny  zostać

zlikwidowane  nie  przez  więzienia,  rozstrzeliwania  i  prześladowania,  lecz  przez

zrewolucjonizowanie  świadomości,  które  dokonuje  się  na  skutek  rewolucyjnej  walki

klasowej  proletariatu”  21. Lenin,  jak  podkreśla  to  Bierdiajew,  był  zagorzałym  i

przekonanym ateistą, nienawidził religii 22. Ponadto, sam tworzy własną definicję religii. I

jest  to  „raczej  definicja  demagoga,  a  nie  naukowa:  „Religia  jest  jednym z  rodzajów

ucisku duchowego, zawsze  i wszędzie dotykającego masy ludowe, przytłoczone pracą

dla innych, ich potrzebami i samotnością” 23. „Religia jest rodzajem gorzałki duchowej, w

której  niewolnicy  kapitalizmu  topią  swoje  człowieczeństwo,  swoje  żądania  choćby

odrobinę lepszego życia”24. 

Mikołaj  Bierdiajew,  ze  zwolennika  marksizmu,  stał  się  szybko  jego  zagorzałym

krytykiem. Nasz filozof nie boi się twierdzić wprost, że: „Komunista nie może żyć bez

wroga, bez negatywnych uczuć do wroga, traci patos, kiedy wróg nie istnieje. Jeśli wroga

nie ma, to trzeba go wymyślić” 25. 
18 Tamże, s. 102.

19 Tamże, s. 116.

20 Tamże, s. 117.
21 Tamże, s. 117.

22 Tamże, s. 118.

23 Tamże.

24 Tamże.

25 Tamże, s. 135 .
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W tych okolicznościach,  nic nie stoi  na przeszkodzie,  by względem nawet fikcyjnego

wroga zastosować zatruwające wnętrze człowieka i społeczności niemoralne środki.  A

jeśli stosuje się niemoralne środki, to przecież „wszystko jest dozwolone w stosunku do

wroga, którego przestaje się uważać za człowieka” 26.

3. Aparat do walki z Kościołem 

W Polsce wróg był oczywisty. Dlatego szybko w strukturach administracyjnych aparatu

państwowego zabrano się pilnie do demontażu Kościoła. W PRL-u Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych, zajmowało w tej kwestii uprzywilejowaną rolę  27. 9 czerwca 1962 r., w

strukturach MSW, utworzono Departament IV 28, który zajmował się walką z wywrotową

działalnością kościołów i związków wyznaniowych. 

19  listopada  1973  r.,  w  strukturach  MSW,  komuniści  powołali  do  istnienia

głęboko zakonspirowaną komórkę operacyjną SB MSW, pod nazwą Grupa Operacyjna do

Zadań Dezintegracyjnych, określaną jako tzw. Grupa „D” 29. W roku 1977 r. niniejszą

komórkę poddano modyfikacji. 

W  celu  zapewnienia  uzyskania  zamierzonych  efektów  w  zakresie  zadań

operacyjnych, do grupy dobierano najbardziej lojalnych ludzi. Jan Żaryn zwraca uwagę,

że w niniejszej grupie funkcjonowała „pewna ciągłość pokoleniowa, co oznacza, że w ich

mentalności  i  wychowaniu  zawiera  się  przywiązanie  do  resortu  i  do  PRL  jako

państwowości. Państwo ludowe dało im awans społeczny. Dotyczy to i Piotrowskiego, i

Chmielewskiego. Ojciec Chmielewskiego był wicedyrektorem Departamentu V MBP w

latach pięćdziesiątych” 30. Wspomnijmy jeszcze, że Leszek Pękala był również członkiem

niniejszej grupy. 

Ciekawostką  jest  to,  że  wspomniana  Grupa  „D”  funkcjonowała  do  momentu

zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Po tym wydarzeniu zmieniono jej nazwę na: Wydział

Studiów i Analiz. Oczywiście, funkcjonariusze wykonywali nadal tę samą pracę. Warto

przypomnieć,  że  wszystkie  Departamenty  MSW  w  okresie  PRL-u,  w  tym  także

wspomniana grupa „D”, podlegała bezpośredniej kurateli radzieckich służb specjalnych.

26 M. Bierdiajew, Królestwo Ducha i królestwo cezara, przeł. H. Paprocki, Kęty 2003, s. 46.
27 P. Majer, Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn 2004, s. 421.
28 Por. Ł. Marek, Wydział IV SB KW MO/WUSW w Katowicach (1962–1989). Struktura, kierownictwo, zakres działania, Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, w:„Aparat 

represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 2013, Nr 1 (3), s. 129–134.

29 Por. O metodach walki z Kościołem prowadzonej przez peerelowskie służby bezpieczeństwa. Z A. Dudkiem, A. Witkowskim rozmawia B. Polak, w: „Biuletyn IPN”, 2003, Nr 1(24)

s. 18. 

30 Tamże. 
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Na rok przed porwaniem i  zamordowaniem Księdza  Jerzego,  jesienią  1983 r.,

partyjny front antykościelny zyskuje na sile.  Władze komunistyczne podejmują szereg

działań w zakresie permanentnej indoktrynacji ideologicznej własnych funkcjonariuszy.

W niniejszy nurt propagandowy wpisuje się również zorganizowana na początku grudnia 

1983  r.  konferencja:  Zagrożenia  ideologicznopolityczne  wynikające  z  działalności

hierarchii i kleru Kościoła rzymskokatolickiego. 

Organizatorami  niniejszego  międzyresortowego  przedsięwzięcia  były  dwa

podmioty:  Departament  IV MSW oraz  Akademia  Spraw Wewnętrznych  31.  Jednym z

referentów był wówczas wicedyrektor Departamentu IV MSW gen. Zenon Płatek. Warto

wspomnieć, że pośród słuchaczy znajdowali się również przyszli porywacze ks. Jerzego

Popiełuszki.  Na  wspomnianej  konferencji,  płk  Adam  Pietruszka,  przekonywał

funkcjonariuszy  Departamentu  IV  o  tym,  że:  „wszystkie  poczynania  państwa  w

dziedzinie  polityki  wyznaniowej  mają  na  celu  ograniczanie  politycznej  wrogości

hierarchii kościelnej kleru, odsuwanie Kościoła od życia publicznego kraju, zmniejszanie

zasięgu jego społecznego oddziaływania” 32. 

Pietruszka instruował zebranych, by w swojej działalności operacyjnej względem

Kościoła,  starali  się  korzystać  ze  sprawdzonych  dotychczas  metod,  z  okresu

zaprowadzania władzy ludowej w Polsce. 33

4. Budowanie w oparciu o autorytety

Ksiądz  Jerzy  w  swych  publicznych  wypowiedziach  odwoływał  się  często  

do nauczania św. Jana  Pawła II.  Sam papież,  w dziesięć lat  po męczeńskiej  śmierci  

ks.  Jerzego,  wydaje  o  nim  świadectwo  w  następujących  słowach:  „Ten  kapłan  -

męczennik pozostanie na zawsze w pamięci naszego narod.

W kazaniach  ks.  Jerzego  znajdujemy również  wiele  bezpośrednich  odniesień  

do nauczania Prymasa Tysiąclecia. Można odnieść wrażenie, że nasz męczennik widział 

w  nich  niezwykłą  aktualność,  poza  tym,  sam  był  świadkiem  niezłomnej  postawy

kardynała Wyszyńskiego. 

31 J. Żaryn, Wstęp, w: Aparat represji wobec Księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t. 1, opr. J. Gołębiewski, J. Mysiakowska, A. K. Piekarska, Warszawa 2009, s. 127.

32 Por. Akta Instytutu Pamięci Narodowej, Sygn. 0397/466, t. 1, Konferencja naukowazorganizowana w Warszawie przez Akademię Spraw Wewnętrznych i Departament IV MSW, 

2–3 XII 1983 r., k. 54–55. 

33 Tamże.

34 List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, red. G. Kalwarczyk, Warszawa 2010, s. 28-32. 
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Warto  w  tym miejscu  przypomnieć  o  pamiętnym rozważaniu  różańcowym,  kiedy na

krótko  przed  swoją  śmiercią  wskazywał,  że  w  celu  zwyciężania  zła  dobrem  należy

zachować wierność prawdzie. 

I  w  takim  momencie  nie  zabrakło  odniesień  do  nauczania  kardynała

Wyszyńskiego: „Jak powiedział zmarły Prymas Kardynał Wyszyński, ludzi mówiących o

prawdzie  nie  trzeba  wielu.  Ludzi  mówiących  w prawdzie  nie  trzeba  wielu.  Chrystus

wybrał niewielu do głoszenia prawdy. Tylko słów kłamstwa musi być dużo, bo kłamstwo

jest detaliczne i sklepikarskie.  Zmienia się jak towar na półkach musi być ciągle nowe,

musi mieć wiele sług, które wedle programu nauczą się go na dziś, na jutro, na miesiąc.

Potem znowu będzie szkolenie na gwałt w innym kłamstwie, by oponować całą technikę

zaprogramowanego kłamstwa trzeba wielu ludzi.  Tak wielu ludzi nie trzeba by głosić

prawdę.  Ludzie  znajdą,  przyjdą  z  daleka  by słów prawdy szukać,  bo w ludziach  jest

naturalna tęsknota za prawdą” 35.

W swych kazaniach ks. Jerzy przekonywał o tym, że prawda nie tylko wyzwala

człowieka,  lecz  posiada  wyraźne  rysy  nieśmiertelności,  natomiast  kłamstwo  potrafi

jedynie ginąć szybką śmiercią. Ksiądz Popiełuszko deklarował wprost: „Kazania moje nie

są skierowane przeciwko komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu, niesprawiedliwości,

poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła a nie z człowiekiem. Trwa

proces  nad  Chrystusem  w  Jego  braciach!” 36  .W owym  procesie  toczącym  się  nad

Chrystusem, który jest obecny w drugim człowieku, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, opowiada

się po stronie Zbawiciela. Ma świadomość, że nie jest łatwy wybór, ponieważ dokonany

jest w czasie, „gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika, lecz

po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich.

Wobec  napaści  choćby  najbardziej  oszczerczych  i  krzywdzących,  nie  wolno  mu

prostować fałszu,  który inni  mają pełną swobodę głosić  i  szerzyć  bezkarnie.  Nie jest

łatwe, gdy w ostatnich dziesiątkach lat  w glebę ojczystą zasiewano ziarna kłamstwa i

ateizmu” 37.

Zgłębiając  myśl  bł.  ks.  Jerzego,  można  odnieść  wrażenie,  że  jest  on  również

wiernym uczniem Piusa XI. Dokonana przez papieża w encyklice „Divini Redemptoris”, 

35 J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga. Myśli, modlitwy, wywiady, opr. J. Szkodoń, Warszawa 2002, s. 104. 

36 List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki, dz. cyt., s. 16.

37 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Prawdziwa historia męczennika, Warszawa 2008, s. 144. 
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analiza  komunizmu,  dowodzi,  że  socjaliści  traktują  zarówno  państwo  oraz  władzę

polityczną, jako środek do osiągnięcia swych celów 38. Pius XI, nie omieszkał napomnieć

i o tym, że: „komunizm jest zły w samej swej istocie i w żadnej dziedzinie nie może z

nim współpracować ten, kto pragnie ocalić cywilizację chrześcijańską” 39.

Echo słów Piusa XI, zdaje się rozbrzmiewać w wielu wypowiedziach ks. Jerzego.

Nasz męczennik nie wahał się wprost zadawać trudnych pytań, apelując do sumień ludzi

ochrzczonych słowami: „Jak możesz szczerze pojednać się ze swoim sumieniem, jeżeli 

w  jednej  kieszeni  nosisz  różaniec  –  wyraz  wiary  w  Boga,  a  w  drugiej  legitymację

partyjną,  przez  którą  deklarujesz  przynależność  do  światopoglądu  ateistycznego,

materialistycznego, zaprzeczającego istnieniu Boga?” 40
.

 

5. Patrzeć na rzeczywistość przez pryzmat wiary

Podczas homilii  beatyfikacyjnej  ks.  Jerzego Popiełuszki,  6.  czerwca 2010,  abp

Angelo Amato przypomniał, że Ksiądz Jerzy starał się widzieć wszystkie swoje sprawy

oczyma  wiary 41.  Postawa  moralna  Księdza  Jerzego,  była  wolna  od  jakichkolwiek

przejawów antypatii.  Kapelan Solidarności zachęcał wiernych do godnego traktowania

nieprzyjaciół Kościoła i Ojczyzny. W swych wystąpieniach mówił wprost: „Bądźmy więc

silni  miłością,  modląc  się  za  braci  błądzących,  nie  potępiając  nikogo,  a  piętnując  i

demaskując zło 42. Przekonywał swych oponentów wprost mówiąc do nich, ze: Kazania

moje  nie  są  skierowane  przeciw  komuś.  Skierowane  są  przeciw  kłamstwu,

niesprawiedliwości, poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z

człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość” 43.

Na  pierwszym  planie  teologicznej  koncepcji  Księdza  Jerzego  dostrzegamy

kluczową dla jego życia triadę, na którą składają się takie pojęcia jak: prawda, miłość i

wolność.  W swym duchowym testamencie,  który pozostawił nam w postaci rozważań

różańcowych mówił wyraźnie: „Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. 

38 Pius XI, Divini Redemptoris, Warszawa 2008, s. 14.

39 Tamże, s. 32.

40 J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga…, dz. cyt., s. 33-34.  

41 Homilia abp. Angelo Amato wygłoszona podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki 6 czerwca 2010, w: Bóg i Ojczyzna, red. K. Soborak, A. Mularska, ks. T. 

Bożełki, Warszawa 2010, s. 65.

42 Tamże. 

43 Tamże, s. 58.
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Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy, nie jest to łatwe w czasach, o których

powiedział  współczesny poeta,  że nigdy jeszcze  tak okrutnie  nie  chłostano grzbietów

naszych  batem kłamstwa  i  obłudy...  Nie  jest  łatwo  dzisiaj,  gdy katolikowi  nie  tylko

zabrania  się  zwalczać  poglądy przeciwnika  lub  w inny sposób polemizować,  lecz  po

prostu nie  wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich.

Tylko za plewy się nie płaci” 44. 

6. Ogląd gender, przez pryzmat prawdy, która wyzwala

Ksiądz  Jerzy  ma  świadomość,  że  utrwalana  przez  szereg  lat  materialistyczna

koncepcja człowieka, zmierza nie tylko w kierunku przetworzenia go, czy też stworzenia

na nowo, lecz proklamuje również własny mesjanizm, który pod szyldem poprawności

politycznej,  znosi  z  obszaru  dyskusji  społecznej  chrystianizm.  W  tym  kontekście,

rozpowszechniane  przez  materialistów  poglądy  osadzono  w  kategorii  pewników.  W

efekcie  takiego manewru,  nie  zawahano się  głoszenia  poglądu według którego osobę

ludzką, stanowić może jedynie sama materia 45. W tak przyjętej koncepcji człowieka, nie

ma już miejsca na rozumną duszę, która jest niczym innym,  jak właśnie zasadą życia

ożywiającą  ciało 46.  Tym samym,  człowiek  nie  stanowi  już  zwornika  łączącego  dwa

kluczowe elementy konstytuujące jego byt - ciało i niematerialną duszę 47. 

Takiej  narracji  antropologicznej  ks.  Jerzy  przeciwstawia  argument  godności

człowieka.  Kapelan Solidarności  wychodził  z  założenia,  że  w obecnym czasie  trzeba

„bardzo  dużo  mówić  o  godności  człowieka,  aby  zrozumieć,  że  człowiek  przerasta

wszystko, co może istnieć na świecie, oprócz Boga. Przerasta mądrość całego świata 48.

Należy więc zdać, sobie sprawę z niesprawiedliwości i krzywdy jaką czyni się naszemu

narodowi w zdecydowanej większości chrześcijańskiemu, gdy urzędowo ateizuje się go

za pieniądze wypracowane również i przez chrześcijan gdy niszczy się w duszach dzieci i

młodzieży te wartości chrześcijańskie, które wszczepiali im od kolebki rodzice” 49.

44 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko…, dz. cyt., s. 143.

45Por. A. Dąbrowski, Źródła humanizmu - ateistycznego, w. „Biuletyn Szkolny”, (Zespół Szkół Nr 1w Kłobucku), 2009, Nr  7, s. 27.

46 Tamże.

47 Por. Cz. Bartnik, Osoba i historia, Lublin 2001, s. 315-326.

48 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko…, dz. cyt., s. 143.

49 J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga…, dz. cyt., s. 47.
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Obecnie,  w  dobie  funkcjonowania  demokratycznych  społeczeństw,  argument  

o  urzędowej  ateizacji  za  pieniądze  wypracowane  przez  katolików,  wydaje  się  nader

aktualny.  Na  tym  obszarze  marksistowskie  pozostają  nadal  w  doskonałej  formie

aktywności. I tak, po zaplanowanym okresie zbiorowego ateizowania ludzkich umysłów,

w którym to pozbawiono człowieka rozumnej duszy, nadszedł czas rzucenia człowieka w

objęcia postmodernizmu, który nakazuje mu egzystować w świecie w poczuciu utraty

sensu  życia.  To  sprawia,  że  człowiek  traci  swą  podmiotowość  i  nie  możne  już  być

określany za Boecjuszem indywidualną substancją natury rozumnej 50. 

Obecnie,  wspomniana  wyżej  nieufność  wobec  rozumu,  jest  wykorzystywana

przez osadzoną w ateistycznej koncepcji człowieka ideologii gender, która postuluje, że

płeć jest jedynie kwestią umowną, którą determinuje kultura 51. To przecież za pieniądze

chrześcijańskich podatników drukuje się książki zaprzeczające temu, że człowiek bytuje 

w dwóch płciach,  jako kobieta  i  mężczyzna.  Na licznych konferencjach,  szkoleniach,

przekonuje się słuchaczy o tym, że osoba jest czymś w rodzaju plastycznego materiału,

który można dowolnie modelować, tworząc z niego przeróżne formy materialnego bytu.

W tych okolicznościach widać dokładnie, że w postulatach ideologii gender „zarówno

kobiecość,  jak  i  męskość,  przedstawiają  się  jako  składniki,  które  nie  mogą  posiadać

stałego zakotwiczenia w ludzkiej naturze” 52. 

K.  Millet,  w swej  publikacji  z  1969 r.  „Sexual  Politics” twierdzi,  że:  „nie  ma

różnicy między płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś

wyuczonym po narodzeniu” 53. Zgodnie z takimi założeniami, człowieka po urodzeniu

błędnie określa się jako mężczyznę lub kobietę. Dlatego w gender przyjmuje się, że osoba

w społeczeństwie odgrywa jedynie rolę męską lub żeńską. Oczywiście w każdej chwili

płeć, można dowolnie korygować. Już sam fakt, że ktoś podejmuje się w społeczeństwie

odegrania roli kobiety lub mężczyzny, wynika z założenia, że dany osobnik poddał się

presji społecznej, kulturowej lub religijnej 54.

50 Boecjusz, O pocieszeniu filozofii, tłum. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2005, s. 172. 

51 Por. G. Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, tłum. M. Urban, D. Jankowska, Kraków 2007, s. 55-98.

52 Por. M. Wyrostkiewicz, Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej, w: „Wychowawca”, 2013,  Nr 5 (244), s. 6.

53 Gender - nowa, niebezpieczna ideologia. Z Dale O’Leary - amerykańską specjalistką od ideologii „gender”

- rozmawia Włodzimierz Rędzioch, http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200549&nr=ll,  (04.03.2016).

54 Por. M. Machinek. Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender, w: Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Olsztyn 2009, s. 99-116.
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Postulowanie,  że  psychoseksualność  w  momencie  narodzin  jest  niezróżnicowana,  

a zróżnicowanie na męską i kobiecą jest wynikiem różnorodnych doświadczeń z okresu

dorastania,  wydaje  się  aż  nadto  szokować.  Warto  przypomnieć,  że  takich  terapii

szokowych,  mieliśmy w historii  ludzkości  bardzo dużo.  Przypomnijmy jednak w tym

miejscu o jednej z nich. W 1884 r. F. Engels twierdził, że: „w historii za pierwszorzędny

antagonizm należy uznać antagonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym

małżeństwie,  a  za pierwszorzędny ucisk -  ucisk kobiety przez mężczyznę”  55.  Bardzo

szybko  postulat  Engelsa  zestawiono  z  marksistowską  ideologią  walki  klas,  którą

zaszczepiono  na  obszarze  dotychczasowych  relacji  między  mężczyzną  i  kobietą.

Mężczyzn  identyfikowano  z  kapitalistami,  którzy  uciskają  klasę  proletariuszy  czyli

kobiety 56. Postulaty M. Sanger, która  uważała, że kobieta jest upośledzona przez to, że

jest żoną i matką. Dlatego sugerowała, „że trzeba uwolnić kobietę od tego haraczu, od tej

pańszczyzny, jaką jest ciąża, rodzenie dzieci, zajmowanie się dziećmi” 57.

Widzimy wyraźnie, jak neomarksistowska, ateistyczna ideologia gender dąży do

stworzenia nowego człowieka,  którego do życia pobudza jedynie instynkt płciowy.  W

każdej  chwili  jednak  człowiek  może  zrezygnować  z  płodności,  a  naturalny  przyrost

ludzkości poddać ścisłej  kontroli.  W razie nieplanowanej  ciąży może w każdej chwili

pozbyć się materiału plastycznego (człowieka), który w przyszłości jedynie nie wybierze

sobie  płci.  W  tym  kontekście  można  uznać,  że  gender,  jest  „jeszcze  gorszy  niż

bolszewizm” 58. 

7. Konkluzja – Prawda dużo kosztuje, ale wyzwala 

Widzimy  wyraźnie,  że  w  obecnych  czasach  trzeba  również  „dużo  mówić  o

godności człowieka 59.  Należy również, a może przede wszystkim pamiętać o tym, że

sytuacja Kościoła będzie zawsze taka sama, jaka będzie sytuacja ludzi. Kościół to nie

tylko hierarchia kościelna, ale to cały Lud Boży, to milionowe rzesze ludzi, którzy tworzą

Kościół w bardzo szerokim pojęciu i kiedy ludzie cierpią, kiedy ludzie są prześladowani,

to i Kościół również odczuwa to na co dzień” 60. 

55 M. Ryś, M. Walaszczyk, Gender. Cywilizacja śmierci. Historia ideologii gender, jej twórcy podstawowe założenia ideologii gender oraz jej próby wdrażania w Polsce, Warszawa 

56 Tamże. 

57 Tamże.

58 Gender - ideologia totalitarna, http://www.niedziela.pl/artykul/106423/nd/, (04.06.2016).

59 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko…, dz. cyt., s. 143.

60 J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga…, dz. cyt., s. 91.
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W  niniejszej  materii  można  przyjąć  dwie  postawy:  statyczną  i  dynamiczną.

Postawa  statyczna  wyraża  się  w  oczekiwaniu  na  przyjście  ludzi  do  Kościoła,  by  w

momencie, kiedy przekroczą próg świątyni, powiedzieć im o ich godności, którą daje im

Chrystus. Taka postawa wiąże się z przyjęciem pewnych schematycznych działań. W tej

materii ks. Jerzy ma nam coś do zakomunikowania: „Zobaczyłem, jak Ewangelia zmienia

człowieka.  Kiedy  zwykle  jako  księża  spotykamy  się  z  ludźmi  stale  wierzącymi,

najczęściej w świątyniach, może mniej to dostrzegamy” 61. Postawę drugą – dynamiczną

cechuje wyjście do ludzi i bycie z nimi.  Niniejszą postawę wcielał  w życie ks.  Jerzy

mówiąc odważnie: „Już nie potrafię zamknąć swojego kapłaństwa w kościele, chociaż

tylu  różnych  „doradców”  podpowiada  mi,  że  prawdziwy polski  ksiądz  nie  powinien

wychodzić poza kościelne ogrodzenie. Będę wśród swoich robotników, dopóki tylko będę

mógł” 62.

Wnioski płynące z dzisiejszej lekcji, którą daje nam ks. Jerzy są aż nadto jasne:

„Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą” 63. Naszym chrześcijańskim obowiązkiem

jest „stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować, bo za prawdę się płaci, tylko

plewy nic nie kosztują” 64. Każdy członek Kościoła jest wezwany do podjęcia osobistej

walki ze złem. Ksiądz Jerzy podpowiada nam również, że w tej walce o triumf prawdy 

nad kłamstwem,  dobra nad złem,  należy zawsze stać po stronie  prawdy i  „zachować

wierność prawdzie” 65. Bo przecież sam Chrystus wyraźnie poucza nas, że jedynie prawda

jest w stanie wyzwolić człowieka ze wszelkich form iluzji i fałszu 66. Aby zwyciężać zło

dobrem, w duchu ks. Jerzego Popiełuszki: „Trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota

męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin

musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego

spokoju. Chrześcijaninowi nie  może wystarczyć  tylko samo potępienie zła,  kłamstwa,

tchórzostwa,  zniewolenia,  nienawiści,  przemocy,  ale  sam  musi  być  prawdziwym

świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości 67. 

61 Tamże 

62 G. Bartoszewski, Zapiski. Listy i wywiady ks. Jerzego Popiełuszki 1967-1984, Warszawa 2009, s. 132.

63 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, s. 143.

64 Tamże.

65 J. Popiełuszko, Dotknięcie Boga…, dz. cyt., s. 104.

66 Por. J 8, 32.

67 M. Kindziuk, Ksiądz Jerzy Popiełuszko, dz. cyt. s. 144.
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Jedno jest  pewne:  „Świat  wkracza  w trudne i  odpowiedzialne  czasy,  czasy,  w

których w sposób religijny powinno zostać zdemaskowane wszystko, co dwuznaczne,

rozdwojone,  ukryte  i  przejściowe” 68.  W  niniejszym  demaskowaniu  wszelkich  form

tajemnic  nieprawości,  którymi  z  pewnością  nie  raz  zaskoczy  nas  świat,  znajdziemy

wsparcie  w  myśli  teologicznej  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki  i  jego  wstawiennictwie.

Kapelan  Solidarności,  w  swej  konfrontacji  z  ateizmem,  pokazuje  nam  wyraźnie,  że

istnieją takie wartości, które są warte tego, by dla nich żyć, a nade wszystko umierać. 

(Źródło:  Artur.  Dąbrowski:  „Aktualność  teologii  bł.  ks.  Jerzego  Popiełuszki  w

konfrontacji z ateizmem”, w: „Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – życie w prawdzie”, redakcja

naukowa ks. Roman Ceglarek, Częstochowa 2017, s. 95-124).

 

68 M. Bierdiajew, Filozofia nierówności, przeł. J. Chmielewski, Kęty 2006, s. 5. 
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XII. REFLEKSJE NAUCZYCIELI

131



dr Artur Dąbrowski

nauczyciel religii

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku

W JAKIEJ EUROPIE SIĘ ZESTARZEJEMY? 

Zacznijmy  od  początku.  Od  pewnego,  jakże  trafnego  spostrzeżenia  na  temat

Europy, którym podzielił się papież Franciszek. W swym przemówieniu, które wygłosił

na  forum  Parlamentu  Europejskiego  powiedział:  -Z  wielu  stron  odnosi  się  ogólne

wrażenie zmęczenia i starzenia się Europy – babci, już bezpłodnej i nie tętniącej życiem.

Z  pozoru,  wypowiedź  papieska  może  irytować.  Jednak,  jeżeli  przyjrzymy  się

obecnej sytuacji demograficznej Europy, to możemy stwierdzić jasno, że:  -kryzys w tej

sferze jest  faktem, od którego nie Europa nie ma już odwrotu.  Zwróćmy uwagę, że

jeszcze sto lat temu, populacja ludności europejskiej stanowiła 15% populacji światowej.

Niestety, do 2050 roku liczba ta zmniejszy się trzykrotnie.

Kiedy jednak  zadamy sobie  pytanie  o  to:  -Dlaczego  Europa  się  starzeje?,  to

natychmiast  znajdujemy  narzucającą  się  nam odpowiedź:  -„Na  Starym  Kontynencie

rodzi  się  zbyt  mało  dzieci”.  Według oficjalnych prognoz,  w roku 2060,  w żadnym z

krajów unijnych,  wskaźnik  dzietności  nie  przekroczy 2,1.  A przecież  właśnie  takiego

wskaźnika potrzeba,  by w danej  społeczności powstrzymać proces starzenia.  Niestety,

jesteśmy świadkami tego, jak na naszych oczach, populacja Europejczyków, kurczy się w

zatrważającym tempie. 

Odwrotne tendencje obserwujemy natomiast w krajach afrykańskich i Bliskiego

Wschodu. Państwa tego regionu, charakteryzuje wysoki współczynnik dzietności. Na tle

tego  regionu  geograficznego,  Europa  przedstawia  się  jako  cywilizacja,  która  w

zatrważającym  tempie  wymiera.  -Mimo  trwałej  potęgi  politycznej  i  ekonomicznej,

Europa zdaje się skazana na upadek i powolną agonię, powiedział kiedyś J. Ratzinger.

Różnice,  pomiędzy cywilizacją  zachodnią,  a  przebywającymi  już  na  Stary Kontynent

wyznawcami islamu, muszą i  nas skłonić do udzielenia odpowiedzi na kluczowe dziś

pytanie: -W jakiej Europie przyjdzie nam dożywać starości?
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Niniejsze  pytanie  stawiam  w  kontekście  dokonującej  się  na  terenie  Europy

konfrontacji  cywilizacji  zachodniej  z  cywilizacją  islamu.  W związku  z  tym,  pozwolę

sobie naszkicować współczesną panoramę Europy w kontekście demografii.  

Obecnie muzułmanie stanowią około 6. procent populacji mieszkańców Europy. 

W niektórych miastach UE, odsetek wyznawców islamu dochodzi do 25 procent. Według

danych szacunkowych, w takich europejskich metropoliach jak: Amsterdam, Rotterdam,

Bruksela,  czy Marsylia,  populacja wyznawców Allaha,  waha się w granicach 15 - 25

procent. W Birmingham i Paryżu, muzułmanie stanowią około 15 procent mieszkańców.

Z identyczną sytuacją  mamy do czynienia w: Londynie,  Kopenhadze,  Malmö,  czy w

Wiedniu. 

Brytyjski dziennik konserwatywno-liberalny „The Telegraph”, zwracał uwagę na

zachodzące  w  obrębie  europejskiej  kultury  zmiany,  które  przejawiają  się  w  wielu

istotnych  kwestiach.  Otóż  wspomniany  „The  Telegraph”,  miał  zaszokować  swych

czytelników  informacjami,  kiedy  poinformował  ich,  że  wśród  siedmiu  najczęściej

nadawanych imion chłopcom w Brukseli, znajdują się:  Mohamed, Adam, Rayan, Ayoub,

Mehdi, Amine i Hamz. 

-Odrodzenie islamu wiąże się  nie  tylko ze wzrostem materialnej  pomyślności

krajów islamskich, ale i z przekonaniem, że ta religia jest w stanie stworzyć istotny dla

życia narodów duchowy fundament, podstawę, która wymknęła się starej Europie z rąk

– pisał pewien europejski autorytet. 

Szybki  wzrost  populacji  wyznawców  islamu,  wraz  z  prognozowanym  niskim

współczynnikiem urodzeń mieszkańców Europy, rodzić może słuszne obawy o przyszłość

cywilizacji  zachodniej.  Z  jednej  strony,  obecność  muzułmanów  w  państwach

europejskich  podnosi  współczynnik  dzietności  krajów  Starego  Kontynentu.  Z  drugiej

natomiast,  widzimy  wyraźnie,  że  kultura  islamu  nasycona  jest  w  wysokim  stopniu

hermetycznością i odpornością na asymilację kulturową.

Feliks Koneczny, twórca tzw. „teorii zderzenia cywilizacji”, podkreślał wyraźnie,

że:

 -  każda  cywilizacja  dąży  do  ekspansji,  gdziekolwiek  spotkają  się  ze  sobą  dwie

cywilizacje, muszą ze sobą walczyć.  Nie czarujmy się, dziś Europa zbiera żniwo swej

multikulturowej polityki. Lansowanie tezy o współżyciu na jednym obszarze kulturowym
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społeczeństwa, które wyznaje odmienne wartości, etykę, obyczaje, czy religię, okazuje

się w praktyce czystą iluzją.

Warto nadmienić jeszcze, że wspomniany Profesor Koneczny, przestrzegał przed

konfrontacją  dwóch  odmiennych  cywilizacji.  Społeczeństwo,  w  którym  egzystują

odmienne  aksjologie  jest  z  góry,  skazane  na  podsycanie  wzajemnych  antagonizmów,

które w konsekwencji  doprowadzą do konfrontacji  i  wyparcia jednej  z cywilizacji.  W

konfrontacji kultur, zwycięża zawsze ta, która jest osadzona w bardziej  prymitywnych

wartościach  

i nacechowana wysokim poziomem ekspansywności.

- W jakiej Europie przyjdzie nam dożywać nam starości? Widzimy jak oderwana

od  rzeczywistości  część  europejskich  polityków  bezproblemowo  aprobuje  nawet  na

gruncie prawnym odmienne aksjologie. Jednocześnie ci sami politycy, nie pozwalają na

zaistnienie  w obszarze  społeczno-kulturowym,  wartościom chrześcijańskim.  Z góry,  a

priori  uważają  je  za  zbędne  i  nieważne.  Widzimy wyraźnie,  że  Europa nie  tylko  się

starzeje, ale coraz bardziej egzystuje w oparach „politycznej poprawności”. Wyjałowiona

z wszelkich form ducha,  kształtuje się  pod dyktando laicyzmu i  sekularyzacji.  Nawet

zajadli  przeciwnicy  religii  twierdzą,  że  to  właśnie  te  dwa  elementy,  przemodelowały

europejskie społeczeństwo, wysysając z niego wszelkie przejawy sił duchowych. 

Nic  dziwnego,  że  promowana  w  Europie  ideologia  multikulti  stanowi  dla

przybywających na nasz kontynent muzułmanów przedsionek  dżannah (raju).   W 2006

roku, Muammar al-Kaddafi, w wywiadzie dla telewizji Al-Dżazira, twierdził wprost, że:  

-Istnieją znaki, że Allah udzieli wielkiego zwycięstwa islamowi w Europie. Bez mieczy,

bez karabinów, bez podbojów. Niepotrzebni są nam terroryści, nie potrzebni samobójcy.

Pięćdziesiąt  milionów  muzułmanów  [w  Europie]  przekształci  ją  w  muzułmański

kontynent w ciągu kilku dziesięcioleci.

Jeżeli  przeanalizujemy,  powyższą  wypowiedź,  z  punktu  widzenia  europejskiej

demografii,  to  jedno,  co  wydaje  się  być  pewne,  że  dużo racji  miał  Feliks  Koneczny

twierdząc,  że:  -Nie  ma większego  absurdu,  jak  doktryna  o  upadaniu  cywilizacji  w

skutek  starości.  Nigdy  żadna cywilizacja  nie  musi  zamierać  ani  umierać  na uwiąd

starczy, lecz w każdej chwili może się zatruć pomieszaniem cywilizacyjnym.
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mgr Małgorzata Rokosa

nauczyciel języka polskiego i nauczycielbibliotekarz

w ZS Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku 

CEZARY BARYKA JAKO „EVERYMAN” POSZUKUJĄCY 

W ŻYCIU DROGI GODNEJ CZŁOWIEKA

 

S. Żeromski z rosnącym niepokojem obserwował po roku 1918 zaostrzanie się

napięć społecznych w Polsce, narastanie nastrojów rewolucyjnych i szerzenie się - także

wśród młodzieży - ideologii komunistycznej. Widział, że władza nie ma żadnej koncepcji,

żadnego  programu  działań,  które  radykalnie  polepszyłyby  położenie  szerokich  rzesz

pracujących i gruntownie odmieniły życie całego narodu. Z niepokojem myślał o młodym

pokoleniu,  które  dojrzewało  w nowych  warunkach  historycznych,  zetknęło  się  ono  z

wielkim doświadczeniem rewolucji socjalistycznej, ale nie znało już epoki zaborów, nie

zaznało skutków niewoli  narodowej  i  dlatego w samym akcie istnienia  niepodległego

państwa polskiego nie dostrzegało niczego niezwykłego. W ocenie własnego kraju nie

chciało  stosować  ulgowej  taryfy  porównań  z  czasami  niewoli,  nie zadowalało  się

świadomością, że pod tym czy innym względem jest w Polsce znacznie lepiej niż było

pod rządami zaborców. Autor Wiernej rzeki lękał się, że w takiej sytuacji wśród polskiej

młodzieży znajduje i w coraz większym stopniu będzie znajdować posłuch propaganda

i agitacja  zwolenników  rewolucji,  że  młodzi,  nie  widząc  żadnej  innej  drogi

wyeliminowania  z polskiego  życia  zacofania  i  niesprawiedliwości,  staną  na  gruncie

ideologii komunistycznej. Obawiał się, że rewolucja nie tylko sprowadziłaby na ziemie

polskie  cierpienia  milionów  ludzi  i zniszczenie  dóbr  kultury,  ale  także  śmiertelnie

zagroziłaby niepodległemu bytowi Polski, że przekreśliłaby walkę i pracę tylu pokoleń,

które  przez  cały  wiek  dążyły  do  odbudowy  wolnego  państwa.  Maurycy  Zych,

osamotniony w swoim sposobie  myślenia  -  z  goryczą  i  bezradnie  przyglądał  się,  jak

daremne  są  jego  nawoływania  do  wyrzeczeń  i  ofiar,  apele  o  reformy ekonomiczno-

społeczne,  o  wielką ideę współczesnej  Polski,  zdolną -  jak niegdyś  idea niepodległo-

ściowa - porwać cały naród.
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Sędzią współczesnej Polski uczynił autor w Przedwiośniu reprezentanta młodego

pokolenia,  młodzieńca  uformowanego  przez  nowe  warunki  dziejowe  i  nowe

doświadczenia społeczne, przedstawiciela generacji myślącej o życiu, o świecie, o Polsce

w kategoriach zupełnie innych niż pokolenie pisarza.  Generacja,  do której  przynależy

Cezary Baryka, patrzyła na życie kraju nie przez pryzmat patriotycznego wzruszenia czy

euforii wywołanej samym faktem istnienia państwa, lecz trzeźwo i chłodno porównywała

Polskę z innymi państwami Europy. Żeromski w swojej ostatniej  powieści powołał do

życia  bohatera,  który  uosabiał  i  uogólniał  tę  nową  sytuację  i  nowe  doświadczenia

historyczne.  By  odjąć  Baryce  emocjonalny  związek  z  krajem  i  uwolnić  go  od

patriotycznej egzaltacji - skazał go na dzieciństwo z daleka od ziem polskich i od spraw,

które  tutaj  się  działy,  zetknął  go  natomiast  z  doświadczeniem  rewolucji  społecznej,

przeprowadził  go  przez  zbolszewizowaną  Rosję.  Stworzył  bohatera  myślącego  i

czującego w sposób, który jemu, autorowi, był obcy, wyposażył go w takie poglądy i

ukazał takie jego czyny, których sam nie akceptował. Postać tak od siebie różną i odległą

- uczynił obserwatorem i sędzią stosunków panujących we współczesnej Polsce. Poprzez

uczucia, spostrzeżenia i poglądy tej, nie zawsze aprobowanej, postaci wyraził zasadniczą

ideę  powieści:  niepokój  o  przyszłość  kraju,  przestrogę  przed  grożącymi  mu

niebezpieczeństwami.

Przedwiośnie składa  się  z  trzech  części,  które  wiąże  historia  duchowego

dojrzewania  głównego  bohatera  powieści,  Cezarego  Baryki.  Część  wstępna  dzieła

zatytułowana  Rodowód opowiada  o  dziejach  rodziców  Cezarego,  o  karierze  ojca  -

Seweryna Baryki, o historii małżeństwa z niebogatą panną z gubernialnego miasta, jakim

były  Siedlce,  wreszcie  o  szczęśliwym dzieciństwie  głównego  bohatera  w  zamożnym

domu rodziców, mieszkających wówczas w nadkaspijskim Baku, w Rosji. Dni Czarusia

upływały w ramionach ojca i  matki,  na ich kolanach, pod ich rozkochanymi oczyma.

Rodzice  byli  zawsze  gotowi  spełnić  każdą  zachciankę  swego  jedynaka.  Taką  oto

idylliczną sceną kończy się Rodowód:

„W  zacisznym  gabinecie,  wysłanym  puszystym  dywanem,  tak
puszystym, że w nim stopa ginęła, ojciec i syn spędzali jak najczęściej
rozkoszne  sam na  sam.  Chłopiec  pierwszoklasista,  leżąc  na  piersiach
ojca,  z  głową  przy jego  głowie,  i ojciec,  kołyszący się  na  bujającym
fotelu,  wcałowywali  sobie  z  ust  w  usta  tabliczkę  mnożenia,  bajkę
francuską,  którą  srogi  nauczyciel  francuskiego  zadał  na  jutro,  albo
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powtarzali  do  upadłego  jakiś  mały  wierszyczek  polski,  żeby  zaś  nie
zapomnieć dobrego wymawiania tej trudnej mowy”.

 
Informacje  o  „zaciszności”  gabinetu,  „puszystości”  dywanu,  o  kołysaniu  się  fotela

bujającego przytulonych do siebie ojca i syna to znaki dostatku materialnego, ojcowskiej

troski,  dziecięcej  ufności,  wzajemnej  czułości.  Od  świata  zewnętrznego  odgradzała

familię  Baryków  podwójna  zasłona:  od  zewnątrz  kurtyna  dobrobytu,  od  wewnątrz

kurtyna duchowa, uszyta z zaufania i serdeczności. Scena ta symbolizuje szczęśliwe życie

rodzinne.

Podstawą pomyślnej egzystencji był dla Seweryna Baryki dostatek materialny,

który najłatwiej  mógł  osiągnąć,  jako urzędnik w przemyśle naftowym w Baku, skoro

niczego nie odziedziczył po przodkach karanych restrykcjami za działalność patriotyczną.

Ojciec Cezarego nie był wyjątkiem, albowiem wielu Polaków po studiach w rosyjskich

uczelniach  pracowało  na  terenie  imperium.  Ten  człowiek  praktyczny,  rzeczowy,  tym

bardziej  „praktyczny”,  im  bardziej  „lekkomyślni”  byli  jego  przodkowie,  urzędnik  w

służbie  carskiej  gospodarki,  nosił  jednak  w  sercu  mit  powstania,  tęsknotę  za  wolną

ojczyzną,  do  której  marzył,  że  wróci.  Właśnie  dlatego  ożenił  się  

z  Polką  i  w  duchu  narodowym  wychowywał  syna,  dlatego  ze  czcią  przechowywał

książeczkę z nazwiskiem dziada Kaliksta,  powstańca listopadowego, będącą dla niego

„czymś dalekim, sennym, nęcącym”. Seweryn Baryka nie był emigrantem politycznym,

wygnańcem, przeciwnie można nawet powiedzieć, że był konformistą, ale doznał tego, co

było i jest treścią życia tak licznych polskich emigrantów XIX i XX wieku, zarówno tych,

którzy opuszczali  w popłochu kraj  w obawie  przed  represjami,  jak i  tych,  którzy na

obczyźnie  szukali  lżejszego  chleba.  Wszyscy  oni  tęsknili  do  kraju  lat  dziecinnych,

idealizowali  go i  upiększony obraz przekazywali  swym dzieciom. Dla nich wciąż jak

wyrocznia brzmiały słowa Adama Mickiewicza:

                          „Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie
Piękny i czysty jak pierwsze kochanie”.

W spokojnej i dostatniej egzystencji Baryków znalazła się jednak kropla goryczy. Czuła

ją zwłaszcza matka Cezarego. Dla tej głęboko uczuciowej kobiety, która nie weszła przez

pracę w miejscowe środowisko i nie opanowała języka kraju osiedlenia, wszystko, co

ważne, działo się tylko w Siedlcach i najpiękniejsze w świecie pozostały stawy na Sekule
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i  łąki w Rakowcu. W przytoczonej na początku scenie nie ma matki. I nic dziwnego,

ponieważ  pierwsze  słowo  o  niej  to:  „niewidoczna”.  „Matka  była  niewidoczna,

samoswoja, najzwyczajniejsza Jadwiga Dąbrowska, rodem z Siedlec”.

Józef Katerla zarysował w Przedwiośniu „klasyczny”, dziś już raczej staroświecki model

rodziny.  Mąż ponoszący odpowiedzialność za najbliższych i  decydujący o wszystkim,

żona krzątająca się po domu, będąca jego „sercem”, ale w sprawach ważnych niemająca

głosu. Wybrana na żonę i matkę - miała obowiązek spełniać swe zadanie wobec innych.

Nie mogła mieć żadnych aspiracji, wyszłaby bowiem z roli, jaka została jej przypisana.

Jeśli  więc  chciała  mieć  poczucie  bezpieczeństwa  i  cieszyć  się  sukcesami  męża  i

rozwojem syna, musiała ich sprawy uznać za swoje, rezygnując z wyrażania i rozwijania

własnej osobowości. Jej związki ze światem odbywały się za pośrednictwem męża i syna.

Przytoczona na początku tego rozdziału scena z  Rodowodu świadczy również o

tym,  że  ojciec  dawał  synowi  wszystko,  ale  trzymał  go  mocno  w swoich  ramionach.

Przekazywał  mu to,  co  uważał,  że  będzie  mu potrzebne,  spodziewał  się  bowiem,  że

Czaruś  wejdzie  na  scenę  przez  niego  przygotowaną,  że  będzie  grał  podobną  rolę  w

podobnych  dekoracjach,  że  nic  się  nie  zmieni  zasadniczo,  a  wykształcenie  zapewni

synowi odpowiedni poziom egzystencji i miejsce w społeczeństwie nie niższe od tego,

jakie zajmuje on. Ojciec, jak wszyscy ojcowie, chciał jednak dla dziecka czegoś więcej.

Przekazał mu swą niezrealizowaną idę powrotu do Polski. Wyrażało się to początkowo w

uczeniu chłopca języka polskiego, a w sytuacji zagrożenia w owym „pilnować jak oka w

głowie” książeczki z imieniem przodka - powstańca, wreszcie w obliczu śmierci w wypo-

wiedzeniu ostatniej woli - syn ma wrócić do Polski i budować „szklane domy” - lepszą

przyszłość dla siebie i narodu. Jeśli bowiem dla Jadwigi kraj był ojczyzną sentymentalną,

to dla Seweryna Baryki był terenem działania. Ojczyzna wolna to państwo idealne - taki

jest przecież odwieczny mit emigranta.

W  Przedwiośniu,  w części  określonej  jako pierwsza,  a  zatytułowanej  Szklane

domy, spełnia się marzenie Baryków o powrocie do Polski, spełnia się jednak jako „ironia

losu”. Nie zobaczyła bowiem wolnej ojczyzny najbardziej stęskniona do niej Jadwiga ani

walczący o nią z bronią w ręku Seweryn, im nawet nie było dane złożyć swych kości na

rodzinnej ziemi. Powrót Baryków - to tylko powrót Cezarego, który nigdy nie był w kraju

swych ojców i któremu wcale na zobaczeniu Polski nie zależało.
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Zdawał  się  być  Seweryn  Baryka  kowalem swego losu.  Stworzył  wymarzony,

dostatni dom z kochającą żoną i posłusznym synem. Harmonia życia szczęśliwej rodziny

straciła  swą  równowagę  wobec  okrucieństwa  historii.  Ludzie  nagle  znaleźli  się  w

pułapce. Okazuje się, że los jednostki i rodziny zależy nie tylko od dobrej woli, energii,

pracowitości, uczciwości, od praw upływającego życia - ale od czynników, które są poza

wolą jednostki i poza jej odpowiedzialnością. Nagle do domu Baryków wnikła wojna,

niszcząc wszystko, co zbudowali, rozdzieliła ich, zamieniła spokój i bezpieczeństwo na

lęk przed tym, co przyniesie jutro, zniszczyła naturalne więzi między najbliższymi. Gdy

wojna minęła, zostawiając groby i ruiny, nastąpiła po niej krwawa rewolucja. Nie cała

apokalipsa dana była Barykom do przeżycia od razu. Zaczęło się od powołania Seweryna

do obcego wojska. Matka i syn zostali w domu z nadzieją, że wojna minie jak burza i

wróci normalne życie. Każde z nich wybuch wojny przeżywało inaczej, choć dla obojga

było to uwolnienie od dominacji mężczyzny. Tę wolność Cezary potraktował jako dar i

tylko raz ogarnęła go fala tęsknoty za ojcem, pani Barykowa zaś jako przekleństwo, jak

„jedną z najsroższych tortur, torturę czynu, narzuconą niedołężnej bierności”. A jednak

zdobyła się na wielki hart ducha i heroizm czynu. Wzięła na siebie obowiązek utrzymania

domu.  Stała  się  jedną  z cichych  bohaterek  polskiego  losu  znamiennego  w  licznych

zawieruchach  dziejów.  Żeromski  pokazał  dzielną  kobietę  ruszającą  „w  drogę”  po

żywność na wieś, wymieniającą cenniejsze przedmioty na artykuły pierwszej potrzeby.

Po  dojściu  bolszewików  do  władzy  pani  Jadwiga  stała  się  za  udzielanie  pomocy

potrzebującym „wrogiem rewolucji”, skazanym na niewolniczą pracę prowadzącą do jej

śmierci.

W momencie wybuchu rewolucji Cezary był niedojrzałym młokosem, rozpieszczonym

jedynakiem. Rewolucję powitał jako uwolnienie od wszelkich rygorów: od obowiązku

szkolnego  i  władzy  rodziców.  Nie  był  dostatecznie  dojrzały,  by  wolność  łączyć  z

odpowiedzialnością, rozumiał ją po prostu jako swobodę. Nie umiał odróżnić własnych

przekonań  od  cudzych,  własnej  woli  od  cudzej.  Siedemnastoletniemu  chłopcu  nie

wystarczał  autorytet  matki  ani  uczuciowy  związek  z  nią,  jego  kontakty  musiały  się

rozszerzyć.  Odczuwał  potrzebę  włączenia  się  w  świat,  rozwinięcia  swej  aktywności,

zdobycia uznania poza domem rodzinnym. Szukał oparcia w grupie rówieśników, chciał

odczuwać solidarność z  ideałami  i  wartościami  głoszonymi przez obcych ludzi,  a  nie

narzucanymi przez najbliższych. Toteż pilnie uczestniczył w mityngach, uważnie słuchał
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przemówień,  powtarzał  opinie  wiecowych mówców. Ten okres  kształtowania  się  jego

poglądów ukazywany jest z reguły w narracji auktorialnej, zawierającej nie tylko relację

o zdarzeniach, ale także komentarz.

„Cezary Baryka - opowiada auktorialny narrator - był oczywiście bywal-
cem zgromadzeń ludowych. Na jednym z takich zbiegowisk wieszano in
effigie*  burżuazyjnych  cesarzów,  wielkorządców,  prezydentów,
generałów,  wodzów  -  między  innymi  lalkę  ubraną  za  Józefa
Piłsudskiego.  Tłum  klaskał  radośnie,  a Cezarek  najgłośniej,  choć  nic
jeszcze,  co  prawda,  o  Józefie  Piłsudskim nie  wiedział.  Wszystko,  co
wykrzykiwali mówcy wiecowi, trafiało mu do przekonania, było jakby
wyjęte z jego wnętrza, wyrwane z jego głowy. To była właśnie esencja
rzeczy.  Gdy  wracał  do  domu  powtarzał  matce  wszystko  od  a  do  z,
wyjaśniał arkana co zawilsze. Mówił z radością, z furią odkrywcy, który
nareszcie trafił na swoją drogę”.

 
Pierwszy  „rewolucyjny”  czyn  młodego  Baryki,  obalenie  najwyższego  autorytetu:

publiczne wymierzenie dyrektorowi gimnazjum ciosów szpicrutą - zyskał uznanie ulicy.

Cezary  odczuwał  to  jako  aprobatę  i  zachętę.  Stawał  się  rebeliantem,  gotowym  dla

rewolucji oddać własne mienie i życie. Nienawiść do wrogów rewolucji przepełniła jego

serce,  a  frazeologia  komunistyczna  -  umysł.  Tak  oto  napisał  o  niej  sześćdziesiąt  lat

później Zbigniew Herbert w wierszu Potęga smaku:

                            „Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana
                             (Marek Tuliusz obracał się w grobie)
                             łańcuchy tautologii, parę pojęć jak cepy
                             dialektyka oprawców żadnej dystynkcji w rozumowaniu

   składnia pozbawiona urody koniunktywu”.

S. Żeromski pokazał w Przedwiośniu niesłychane zaostrzenie się konfliktu między matką

- widzącą w rewolucji tylko grabież i przemoc - a synem, bojownikiem „sprawiedliwości

społecznej”.  Matka  próbowała  wyjaśnić  mu  prawdziwe  mechanizmy tego  przewrotu,

uważała, że nie jest sztuką zburzyć wszystko to, co zostało stworzone przez poprzedni

system,  zabierać  ludziom  ich  własność.  Nowy  system  oparty  na  sprawiedliwości  i

uczciwości powinien polegać przede wszystkim na pracy i wspólnym wytwarzaniu dóbr.

Niestety,  ten  rozdźwięk pomiędzy nią  a Cezarym stawał  się  coraz  większy,  ponieważ

ukochany  jedynak  odrzucał  wszystkie  wartości  wpajane  mu  przez  dom  rodzinny:

szacunek dla pracy jako źródła dobrobytu i  postępu, poszanowanie starszych, uznanie

własności prywatnej, traktowanie solidarności i chrześcijańskiej miłości bliźniego jako
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podstawy stosunków między ludźmi. Na to miejsce przyjął: uznanie dla siły, pogardę dla

jednostki,  nienawiść jako podstawę dynamiki rozwoju i  złudzenie,  że siłą zbuduje się

lepszy świat. Zresztą i jego stosunek do matki uległ zasadniczej zmianie. Traktował ją

jako osobę dość prymitywną i ograniczoną, nie potrafiącą zrozumieć oczywistych rzeczy,

zupełnie  nie  liczył  się  z  jej  zdaniem i  nie  zdając  sobie  z  tego sprawy całkowicie  ją

wykorzystywał. Matka zapewniała nadal byt swojemu jedynakowi, choć w warunkach

kompletnej  anarchii  społecznej  było to  zadaniem często przekraczającym jej  fizyczne

siły. Czaruś nie interesował się skąd brała dla niego jedzenie, a wręcz gniewał się, gdy

było go za mało lub gdy było mało urozmaicone. Ponadto traktował wrogo matkę za to,

że trwała przy swoich przekonaniach; tak więc poglądy a nie więzy krwi decydowały o

jego nastawieniu do niej. Ona jednak nie potrafiła oddalić się od ukochanego dziecka,

mimo poczucia obcości, kochała je i dbała o nie jak dawniej.

Zych  był  jednym  z  pierwszych  pisarzy,  którzy  ukazywali  dramat  będący

udziałem  wielkiej  liczby  rodzin  w  krajach  ogarniętych  rewolucją,  wojną  domową,

totalitaryzmem. Miał odwagę nie schlebiać „nowemu” i pokazać, że młodzi, walczący ze

„starym światem”, z jego porządkiem i obyczajami - nie zawsze mieli rację, a starzy -

broniący tradycyjnego systemu wartości - nie zawsze kierowali się klasowym egoizmem i

starczym konserwatyzmem.

Cezary w swojej naiwności i ślepej wierze w „idee” rewolucjonistów rozkazał

matce,  aby oddała  ojcowskie  pieniądze,  gdyż  są  „zbrukane  krwią  niewinnych  ludzi”.

Jednak  z  dnia  na  dzień  pogarszające  się  warunki  materialne,  doświadczenie  głodu,

wyrzeczenie  się  wszystkiego,  co  do  tej  pory  było  stałym  elementem  jego  życia

„podziałało  na  niego  w  pewnej  mierze  otrzeźwiająco.  Jakoś  spoważniał,  zesmutniał.

Począł  spostrzegać  rzeczy  i  zjawiska,  które  dawniej  nie  wpadały  mu  

w oczy”.  Zauważył,  że  matka  postarzała  się,  „zgarbiła  się,  skuliła,  zmalała”,  że  jest

śmiertelnie zmęczona i wyczerpana w pogoni za zapewnieniem mu w miarę dostatniego

życia.

„Smagający wstyd wziął go w obroty na wspomnienie usług tej steranej 
i  bezsilnej  kobiety,  gdy go pielęgnowała,  zdrowego byczka,  który się
wysypiał, obżerał, wypoczywał i trawił wobec niej, goniącej ostatkiem
tchu i wyczerpanymi nerwami”.
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Wreszcie,  Cezary  zaczął  myśleć  o  matce  z  miłością  i  coraz  większym  podziwem.

Zrozumiał  motywy  jej  postępowania  i  hierarchię  uznawanych  przez  nią  wartości.

Dostrzegł  ją  jako innego  człowieka,  jako osobę  inaczej  niż  on  czującą,  po  swojemu

myślącą,  mającą  własną  wolę.  Spostrzegł,  „iż  matka  [...]  nie  była  przecież  tak

ograniczona,  jak  mu  się  z  pierwszego  wydawało.  Pewne  wyniki  przewidywała

nieomylnie jasno,  niektóre zjawiska oceniła  z matematyczną dokładnością.  Tu brzmią

takie oto hasła, wdraża się w życie takie oto żelazne dyrektywy, takie padają wzniosłe i

wspaniałe nakazy - a ona widzi w skutku coś bezwzględnie odwrotnego, coś śmiesznie 

i diametralnie przeciwnego. I oto, wbrew logice rzeczy, wbrew sile i kierunkowi impulsu

- według jej mrukliwej, półgębkiem wyrażonej wątpliwości sprawy poszły. Zastanawiała

Cezarego ta przypadkowa zbieżność, lecz nie zdołała go zepchnąć z drogi obranej”.

Uświadomienie  sobie  i  przeżycie  tej  odmienności,  zaakceptowanie  jej  i  wyciągnięcie

z tego wniosków, to objaw dojrzałości młodego Baryki. Egoistyczny, zapatrzony w siebie

młokos zaczął stawać się człowiekiem dojrzałym, dorosłym, który jest już w stanie wziąć

na siebie odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale i za innych. Zmiana warunków życia,

niedostatek, głód, wyrzeczenia, tęsknota za ojcem spowodowały stopniową ewolucję w

psychice  i  świadomości  Cezarego.  Zbliżył  się  on  również  do  matki,  gdy  wspólnie

oczekiwali na powrót ojca w porcie.

Przełomowym,  dramatycznym  momentem  w  życiu  młodzieńca  była  śmierć

matki, której słaby, schorowany organizm nie wytrzymał ciężkich robót, na jakie została

skazana  za  ukrywanie  księżnej  z  córkami.  Spoglądając  ostatni  raz  na  matkę  młody

Baryka spostrzegł, że z jej palca ktoś brutalnie wraz z ciałem zdarł ślubną obrączkę. Nikt

nie  kwapił  się  do  wyjaśnienia  mu,  co  oznaczała  ta  „konfiskata”,  a  właściwie  podła

grabież. Dopiero wtedy zrozumiał prawdziwy mechanizm rewolucji, przekonał się o co i

jakimi metodami toczona jest walka. Po śmierci matki po raz pierwszy w życiu ogarnęło

go poczucie kompletnej samotności i zagubienia. Zrozumiał kim naprawdę dla niego była

i  co  dla  niego  w  życiu  uczyniła.  Zrozumiał  także  jej  poglądy  na  temat  rewolucji,

uświadomił  sobie,  że  miała  ona  rację  we  wszystkim,  co  na  ten  temat  twierdziła.

Poniewczasie ogarnął go żal i bezmierny smutek.

Tak więc  tych  kilka  lat  Cezarego Baryki,  począwszy od wyjazdu  ojca  aż  po

śmierć  matki,  było  dla  niego  przełomowym okresem,  czasem bolesnego  dojrzewania
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wewnętrznego,  dramatyczną  drogą  do  zrozumienia.  Jego  dojrzewanie  ma  wymiar

umysłowy,  dokładnie  społeczno-polityczny,  i  równocześnie  biologiczny.  Przedwiośnie

rozwija  bardzo ważny wątek  treściowy,  opiera  się  bowiem na  strukturze  powieści  „o

dojrzewaniu”,  albo  powieści  „edukacyjnej”,  na  strukturze  głęboko  zakorzenionej  w

tradycji  powieści  europejskiej.  Doświadczenia  Cezarego  mają  wprawdzie  niezwykle

dramatyczny,  jakby  wyjątkowy  przebieg  i  w  tym  sensie  nie  są  podobne  do  losów

bohaterów  wielkiej  powieści  XIX  wieku,  jednakże  tę  odmienność  objaśnia  się

dramatyzmem  historii  dwu  pierwszych  dziesięcioleci  naszego  wieku.  Młody  Baryka

dojrzewa w okolicznościach szczególnych, w których utrwalone wcześniej miary świata

ulegają zniszczeniu i dlatego tak trudno jest mu odnaleźć swoją rolę, miejsce dla siebie,

tak trudno jest mu wybrać swój własny wzór życia, czy nawet swoją duchową tożsamość.

Gdy  jego  rewolucyjna  przygoda  odeszła  w  przeszłość,  był  pusty,  w  nic  nie

wierzył. Wokół widział tylko zbrodnię i nędzę. Jako grabarz skierowany do zakopywania

porzuconych trupów, ciągle głodny i upokarzany, czuł, jak jego potrzeby kurczyły się i

ograniczały  do  biologicznego  przetrwania,  w  anonimowej  masie  takich  jak  on

niewolników nie było już żadnej indywidualności. W tej sytuacji nastąpiło spotkanie z

ojcem i powtórzenie sceny z dzieciństwa. Znów głowa syna spoczęła na piersi  ojca i

poczuli swą bliskość fizyczną i duchową:

„Głowa młodzieńca z westchnieniem niewysłowionego szczęścia,  z ję-
kiem upojenia spoczęła na piersiach ojca. Ręce tamtego objęły chłopca
w ramiona.  
W cuchnącej  woni  kloacznej,  która dech zapierała,  wśród innej  woni,
fetoru zgniłych trupów, który tu wiatr wirujący przynosił, przeżyli świętą
chwilę znalezienia się, przytulenia, pierwszy moment spotkania obydwu
na tej ziemi. Bezsłowny głos szczęścia wydzierał się z ich piersi. Drżało
w nich jedno jedyne serce i jedna krew płynęła w ich żyłach”.

 
Jeśli  porównać  ten  obraz  ze  sceną  kończącą  Rodowód:  to  znów  syn  spoczywa  „na

piersiach ojca” i obaj przeżywają „świętą chwilę niewysłowionego szczęścia”. To samo

przeżycie  nabiera  jeszcze  większej  intensywności  na  skutek  tego,  że  kontrastuje  z

odrażającą scenerią. Tu nie ma kurtyny dostatku, nic ich nie oddziela od świata, nic nie

chroni  przed  najbardziej  przykrymi  doznaniami  zmysłów.  To  niezwykła  siła  uczucia,

łącząca  najbliższych  sobie  ludzi,  którzy  niespodziewanie  się  odnaleźli,  powoduje

wyizolowanie  się  z  koszmarnej  rzeczywistości.  Teraz nawzajem ci  obaj  mężczyźni  w
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sobie znaleźli oparcie.

Życie i poglądy Seweryna Baryki odmieniła dopiero wojna. Nowe doświadczenia

spowodowały w nim wybuch uczuć patriotycznych,  teraz -  umęczonemu i  choremu -

Polska wydawała się oazą bezpieczeństwa i spokoju. Tam skoncentrowały się wszystkie

te wartości, które cenił teraz najwyżej. Dlatego tak bardzo tęsknił za krajem, dlatego tak

wytrwale przezwyciężał wszystkie przeszkody na drodze w stronę Warszawy, dlatego -

także - opowiadał synowi o szklanych domach. Ale Cezary nie był już małym dzieckiem,

nad którym ojciec miał władzę nieograniczoną. Chciałby być razem z nim w Polsce, teraz

gdy tyle doświadczył, przekonują go argumenty, że rewolucja jest dziejowym absurdem,

że tu „wszystko poczęte jest ze zbrodni, a skończy się na wielkich i świetnych karierach

nowych  panów  Rosji.  Nadal  jednak  pociągało  go  poddanie  się  „wichrowi  dziejów”,

doświadczenie wielkiego rozmachu rewolucji „w jej pierwszym rozkwicie”, natomiast on

szarpał  się  w  więzach”.  Żeromski  trafnie  opisał  to  wzajemne  przyciąganie  się  i

odpychanie Baryków:

„Cezary wciąż  przezwyciężał  w swym duchu tego starego człowieka,
wyzbywał  się  jego  władzy  moralnej  nad  sobą,  wyrastał  z  niego  i
oddzielał się bujnością swej siły od zmurszałości tego pnia”.

 
Syn widział przed sobą wielość możliwości samorealizacji, chciał sam znaleźć dla siebie

to miejsce, które nadałoby sens jego życiu, a tymczasem „na postronku swojej dla ojca

miłości” miał wracać do Polski.

W takiej chwili nastąpiła trzecia wersja bliskości ojca i syna. Ostatni etap pielgrzymki:

Baku  -  Carycyn  -  Moskwa  -  Charków  -  Polska.  Koszmarna  jazda  pociągiem

spowodowała, że schorowany Seweryn Baryka umarł w ramionach Cezarego. Znowu nic

ich nie oddzielało od grozy świata zewnętrznego, prócz siły wzajemnej miłości, prócz

ogromnego napięcia wzmocnionego przeczuciem, że to ostatnie wspólne chwile, ostatnie

wzajemne odczucie swego fizycznego istnienia, ostatnie słowa wypowiadane do siebie.

To pozwoliło im wyodrębnić się z odrażającej rzeczywistości, skupić tylko na sobie. Byli

równi, narrator mówi o nich: Seweryn i Cezary, ale teraz syn jest silniejszy i to on chce

przelać w ojca swoje zdrowie i siły:

„Cezary objął ojca ramionami, przyłożył się, przytulił i marzył, że tak
oto przeleje weń zdrowie, przesączy w ten sposób krew swoją pulsującą
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w jego żyły zeschnięte i wypędzi zeń tajemniczą niemoc. Seweryn był
rozpalony. Głowa jego miotała się po kudłach baranich. Szeptał z jękiem:

-  Nie  zostawajmy  tutaj.  Jedźmy.  Nie  wywłócz  mię  na  ziemię.
Dojedziemy. Już niedługo. Już bliżej, niż dalej!

Zasypiał i nagle budził się z jakimś krzykiem, który syn pocałunkami
uciszał. Mówił mu w rozżarzone usta tysiące pociech i zaklęć nadziei. W
pewnej chwili Seweryn Baryka podźwignął się na legowisku, jakby mu
sił nagle przybyło. Objął Cezarego za szyję i mówił mu tak samo w usta:

– Pamiętasz?  Jakeśmy się  wierszy francuskich  uczyli?  Pamiętasz,
Czaruś? Gdybym nie dojechał... Gdybym musiał tutaj zostać... Ty tu nie
zostawaj! Jedź tam!”

Śmierć Jadwigi i Seweryna otwiera album literackich obrazów zgonów niewinnych ofiar

wojen i rewolucji XX wieku, zgonów ludzi umierających z głodu, zimna, poniewierki i

niewolniczej pracy ponad siły.  Ojciec Cezarego nie poległ na pobojowiskach wojny o

Polskę,  zmarł podczas pielgrzymki do kraju i  potomni nie  będą wiedzieli,  gdzie jego

zwłoki  zostały  pogrzebane.  Śmierć  Baryków,  podobnie  jak  pięknej  Ormianki,  jest

najostrzejszym  oskarżeniem  nikczemności  i bezsensu  rewolucji.  Jej  ofiary  są  realne,

natomiast jej pozytywne skutki stanowią iluzję obecną tylko w doktrynie polityków i w

marzeniach niedojrzałych głów.

„Rewolucją istotną i  jedyną jest wynalazek”. Tak myślał Prus, zafascynowany

ideą „machin latających”. Dzielił z nim to przekonanie Żeromski, który podobnie jak jego

starszy  przyjaciel  śledził  pilnie  wiadomości  naukowo-techniczne.  On  to  pierwszy  w

Urodzie życia wprowadził do powieści samolot, a w Wietrze od morza uczynił miejscem

akcji  łódź  podwodną.  W dramacie  Róża pokazał  cudowną  machinę  wojenną,  której

promienie niszczą całą armię nieprzyjacielską - wtedy było to niewiarygodne, teraz jest

realne. W Przedwiośniu nowoczesną myśl techniczną, jaką jest idea szklanych domów,

połączył  z  ideą  społeczną.  Cezary  nie  dowierzał  ojcu.  Nie  wierzył  ani  w  istnienie

szklanych domów, ani w zapewnienia o dobrobycie i sprawiedliwości w Polsce, ani w

zbawienne skutki wielkiego wynalazku technicznego. Opowieść o szklanych domach nie

zmieniła  w widoczny sposób jego stosunku do rewolucji  w Rosji.  I  w Moskwie,  i  w

Charkowie był nadal zwolennikiem rewolucyjnej teorii i praktyki rosyjskich komunistów.

A jednak ziarno rzucone przez ojca zakiełkowało. Nie natychmiast, ale zakiełkowało, a

nawet wydało plon, ponieważ zainteresował się państwem polskim i jego sprawami.

Chociaż Cezary z niedowierzaniem słuchał opowiadań ojca o Polsce, to jednak
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od momentu przyjazdu do kraju porównywał to, co zobaczył,  z ojcowską opowieścią.

Szklanych  domów,  rzecz  jasna,  nigdzie  nie  znalazł,  a  w  przygranicznym miasteczku

uderzyły  go  w  oczy  „ohydne  budynki,  stawiane,  jak  to  mówią,  psim  swędem,  z

najtańszego materiału, kryte papą, którą wiatr poobdzierał, a zimowe pluty podziurawiły

doszczętnie”.  Patrzył  na  „grząskie  uliczki,  pełne  niezgruntowanego  bajora,  na  domy

rozmaitej  wysokości,  formy,  maści  i  stopnia  zapaprania  zewnętrznego,  na  chlewy  i

kałuże, na zabudowania i spalone rumowiska”. Ale równocześnie dostrzegł młody Baryka

także  coś  innego:  specyficzny  a  nieznany  mu  dotychczas  stosunek  ludzi  do  własnej

ojczyzny, sposób myślenia i odczuwania zbliżony do myślenia ojca, ujmowanie życia  

w  kategoriach  nie  klasowych,  lecz  narodowych.  Na  samej  granicy  widział,  jak

powracający  do  kraju  Polacy  „pędzili  z  wrzaskiem  i  szlochaniem  [...]  ku  domom

widniejącym tuż obok. Biegnąc coraz szybciej, jakby ich kto gonił, modląc się, płacząc i

śmiejąc się razem, doskoczyli do sztachet, za którymi stało kilku żołnierzy w szarych,

podniszczonych  rogatych  czapkach.  Kobiety  stare  i słabe  chwytały  się  dygocącymi

palcami za balasy owych sztachet, mężczyźni zmordowani drogą całowali słupy w tym

płocie”.

Z podobnym stosunkiem do Polski niebawem spotkał się Cezary ponownie - w czasie

wojny polsko-radzieckiej 1920 roku. Ze zdumieniem obserwował wówczas osobliwe -

jego  zdaniem  -  zachowanie  warszawskich  robotników:  „Pewnego  dnia  słyszał  na

zburzonym moście żelaznym nad Wisłą mowy robotników i przywódców robotniczych

wzywających  do  walki  na  śmierć  i  życie,  nie  z  burżuazją  -  jak  zawsze  w  mowach

robotniczych - lecz z tym najeźdźcą, który kraj nadchodzi, łupi i zamienia w ruinę, niosąc

czerwone sztandary. Patrzał, jak chłopcy niedorośli wylatywali spod ręki matek, i czytał

w dziennikach opisy, jak po bohatersku ginęli”.

Młody Baryka „nie pałał [...] entuzjazmem do wojaczki, ani myślowo i przekonaniowo,

pragnął wojować z Sowietami”, „wahał się w sobie,  iż zdradza sprawę robotniczą”, a

jednak wstąpił do polskiego wojska. Narrator wyjaśnia, że jednym z istotnych motywów

tej jego decyzji była ciekawość polskiego patriotyzmu, z którego różnymi przejawami tak

często się stykał, chęć zobaczenia, jaką to też ten patriotyzm ma wartość i siłę. Ponadto

działał przykład i nacisk opinii: wobec powszechnego entuzjazmu, z jakim młodzież szła

na front, pozostanie w domu groziło niesławą. Pozostanie w domu oznaczałoby przyjęcie

postawy różnych dekowników i spryciarzy, dla których liczy się tylko własna wygoda i
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własny interes. O wojennych losach Baryki narrator mówi niewiele; bardziej niż bitewne

przygody interesują go wnioski, jakie młodzieniec wyciągnął z frontowych doświadczeń.

Wiadomo  więc  tylko  tyle,  że  Cezary  przemierzył  setki  kilometrów,  przeszedł  przez

dziesiątki  wsi  i  miasteczek,  zobaczył  ogrom zniszczeń.  Trochę  lepiej  poznał  Polskę;

jeszcze  raz  skonstatował,  że  szklanych  domów  nigdzie  nie  ma,  ale  równocześnie  -

znacznie oddalił się od swych dawnych przekonań i sympatii politycznych.

 

„Ojcowskich  szklanych  domów  -  komentuje  jego  doświadczenia
auktorialny narrator - nigdzie a nigdzie nie było. Z wolna przestał o nich
myśleć. Nie myślał także o ideologii najeźdźców ze wschodu. Nie widać
jej było w ruinie, w zniszczeniu, tratowaniu, w śladach rabunków, rzezi i
gwałtów.  [...]  Gdzie  cokolwiek  pięknego,  wzniosłego  przeszłość
zostawiła potomnym na tej ziemi ubogiej, widniała kupa gruzów. Jakże
tu  było  doczytać  się  w  tym  piśmie  najeźdźców  ze  wschodu  idei
głoszonych przez mówców wiecowych?”

 
Wzrostowi  zastrzeżeń  wobec  ideologii  komunistycznej  towarzyszyło  odkrycie,  „że  te

Polaki” to są nawet dusze bratnie”. Cezary odnosił się do nich z coraz większą sympatią,

nawiązywał przyjaźnie -  zarówno na froncie,  jak i  zaraz po wojnie,  gdy z  Hipolitem

Wielosławskim przyjeżdża do jego majątku w Nawłoci. 
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