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-	Jak	określiłaby	Pani	rolę	takiej	placówki	jak	
Zamek	Królewski	w	edukacji	młodego	pokolenia		
i	w	edukacji	narodowej	w	ogóle?	
Jagoda Pietryszyn: Ze względu na funkcje dawne 
i obecne Zamek odgrywa ogromną rolę w eduka-
cji młodego pokolenia. Funkcje te znajdują swo-
je odzwierciedlenie u udostępnionej ekspozycji. 
Dzięki jej różnorodności i złożoności możemy 
formułować ofertę, która odnosi się do bogatego 
dziedzictwa Rzeczypospolitej. Tym dziedzictwem 
są np. dzieje parlamentaryzmu, będące obrazem 
demokracji szlacheckiej, sejmikowanie, które jest 
źródłem samorządności, konfederacja warszaw-
ska jako kwintesencja tolerancji dla różniących się 
w wierze i szacunku dla innych, Komisja Edukacji 
Narodowej, Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja - 
przykład odpowiedzialności obywateli doceniają-
cych potrzebę mądrych rządów. Przykłady można 
by mnożyć. W dyskusji z młodym człowiekiem 
na te i inne tematy mamy ogromne możliwości od-
wołania się do rzeczy i zjawisk, które naprawdę 
się wydarzyły, a Zamek był ich świadkiem. Udział 
ucznia w zajęciach w przestrzeni muzealnej staje 
się jego uwiarygodnionym, osobistym doświad-
czeniem. 

-	Jakie	miejsce	zajmuje	działalność	edukacyjna	
w	ramach	różnych	obszarów	funkcjonowania	Za-
mku	Królewskiego?
Jagoda Pietryszyn:  Wśród zadań, jakie postawiła 
sobie Dyrekcja Zamku oraz pracownicy, edukacja 
była jednym z priorytetów. Działalność edukacyjna 
została zapisana w statucie Zamku jako działalność 
misyjna instytucji. Zadanie to zapisano również 
jako jeden z podstawowych obowiązków utworzo-
nego Ośrodka Upowszechniania. Obecnie edukację 
muzealną realizuje Dział Oświatowy.

Jakość	w	placówce	oświatowej

Muzeum – żywa przestrzeń edukacji 
Rozmowa z Panią Jagodą Pietryszyn, 

Kierownikiem Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie

-	Oferta	edukacyjna	Zamku	Królewskiego	w	War-
szawie	czyni	z	niego	prawdziwie	nowoczesną	pla-
cówkę	kultury.	Czy	mogłaby	Pani	krótko	przed-
stawić	„historię”	działalności	edukacyjnej	Zamku	
Królewskiego?	Jak	widzi	Pani	jej	rozwój	w	kolej-
nych	latach?	
Jagoda Pietryszyn: We wrześniu 2009 r. rozpoczę-
liśmy 26. rok działalności edukacyjnej. Pierwszą 
lekcję muzealną poprowadziliśmy we wrześniu 
1983 r. Były to zajęcia na temat parlamentaryzmu 
dawnej Rzeczypospolitej. Bezpośrednią inspiracją 
dla zajęć pt. Sejm	Rzeczypospolitej	Obojga	Naro-
dów	była zorganizowana w Zamku jesienią 1983 
roku wystawa Rzeczpospolita	w	dobie	Jana	III, 
przygotowana  z okazji  200. rocznicy bitwy wie-
deńskiej. Wystawa prezentowała bezcenne źródła 
historyczne i bogatą ikonografię w szerokim kon-
tekście historycznym 2. poł. XVII w. Pierwszymi 
uczestnikami „lekcji sejmowych” byli uczniowie 
szóstej klasy szkoły podstawowej. 

Doświadczenia wyniesione z pierwszych zajęć 
dały początek wielowątkowej ofercie edukacyjnej 
dla szkół w oparciu o zbiory Zamku i jego ekspo-
zycje. Kolejnymi tematami były: Koronacja,	Wizy-
ta		u	króla,	Gród-Zamek-Pałac-Muzeum. W ciągu 
ćwierćwiecza oferta edukacyjna była systematycz-
nie rozbudowana i wciąż jest rozwijana. Obecnie 
obejmuje 99 tematów (2009 r.). Nasze propozycje 
są zależne również od aktualnie dostępnych ekspo-
zycji stałych oraz obecności wystaw czasowych. 
Zdarzało się, że w ofercie znajdowało się 120 tema-
tów. Przełomem w działalności edukacyjnej Zamku 
było nawiązanie w 1992 roku współpracy z agencją 
teatralną Atlantis. Powstały wówczas nowe tema-
ty wzbogacone o krótkie przedstawienia teatralne, 
które poprzez język i gest sceniczny służą ilustracji 
epoki i wprowadzają w jej atmosferę. Obecnie pro-
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ponujemy 17 tematów, którym towarzyszą sceny 
teatralne. 

W ciągu tych lat dokonaliśmy również szeregu 
zmian organizacyjnych, aby móc sprostać wciąż 
rosnącemu zapotrzebowaniu na zamkowe lekcje. 
Stworzyliśmy system komputerowej rezerwa-
cji zajęć i sal. Obecnie w zarządzaniu zajęciami 
edukacyjnymi posługujemy się już kolejną wersją 
programu. Efektem był lawinowy wzrost liczby re-
zerwacji (od 213 lekcji w 1983 roku do 6030 lekcji 
w 2003 r. i 4749 w 2009 r.). Daje to liczbę ponad 
100 tys. uczniów w ciągu roku. Wyraźny jest więc 
związek między zastosowaniem rozwiązań infor-
matycznych i wzrostem liczby zajęć edukacyjnych 
w Zamku. Jest to jedyny znany mi w polskich mu-
zeach przypadek komputerowej rezerwacji za po-
mocą specjalnie stworzonego systemu.  

Fundamentalną decyzją organizacyjną, która 
miała znaczący wpływ na przyjęcie tak ogromnej 
liczby uczniów i zwiększenia liczby lekcji muze-
alnych z 5 dziennie do średnio 40, a także wydłu-
żenia czasu ich trwania od godz. 8.30 do 15.00, 
było nawiązanie współpracy z Instytutem Histo-
rycznym oraz Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1990 roku zajęcia z ucznia-
mi prowadzą studenci, którzy są przygotowywani 
przez pracowników Działu na corocznych kursach. 
Przez ponad 15 lat przewinęło się przez nasze kursy  
ponad 700 młodych ludzi, którzy swoją wiedzą 
i pasją do uprawiania humanistyki dzielą się z ucz-
niami. 

Obecnie stajemy przed nowym wyzwaniem, 
jakim dla edukacji jest Internet – narzędzie komu-
nikacji, które stwarza nieograniczone możliwości 
i jest szansą dotarcia z szeroką i różnorodną ofertą 
do różnych grup odbiorców. Wykorzystujemy Inter-
net, udostępniając na stronie internetowej Zamku 
grę pt. „Urządź z nami pałac”. W przygotowaniu 
jest następna „Jak powstaje dywan” oraz kolejne. 
Stworzyliśmy również multimedialny program 
edukacyjny „Spotkanie z mistrzem Canalettem”, 
który można kupić w Zamkowym sklepie lub za 
pośrednictwem Internetu.

Ekspozycja Zamku Królewskiego stwarza nie-
ograniczone możliwości dla działalności edukacyj-
nej. Pracownicy Działu Oświatowego nie ustają 
w pracy nad doskonaleniem metod „dialogu” z ucz-
niami, łącząc tradycyjne sposoby edukacji z no-
woczesnym narzędziem, jakim jest wspomniany 
Internet, multimedia oraz e-learning. Pracujemy 
również nad doskonaleniem rozwiązań organiza-
cyjnych dotyczących zarządzania edukacją.

-	W	 czym	 dostrzega	 Pani	 źródło	 ogromnego		
zainteresowania	ofertą	edukacyjną	Muzeum	(poza	
rangą	i	znaczeniem	samego	zabytku)?		
Jagoda Pietryszyn: Punktem wyjścia dla przy-
gotowania każdego tematu są obiekty zgroma-
dzone w przestrzeni muzealnej. Idea zamkowych 
lekcji muzealnych polega na  poszukiwaniu form 
i metod dla przekazu dziedzictwa historycznego 
i kulturalnego Rzeczypospolitej wielu kultur i na-
rodów. Zamek, który w przeszłości był rezyden-
cją królów oraz siedzibą sejmu, a więc ośrodkiem 
władzy, a także centrum życia kulturalnego, słu-
ży do przekazu tych treści w  ramach podstawy 
programowej realizowanej w szkole na różnych 
poziomach nauczania. Proponowane tematy obra-
zują bogactwo i różnorodność tego przekazu.  
Odwołujemy się do historii ustroju, dziejów kul-
tury, historii obyczajów, dziejów tolerancji. itd. 
Zajęcia odbywają się w bezpośrednim kontakcie 
ze źródłem historycznym i dziełem sztuki. Dają 
więc uczniom możliwość doświadczania tego dzie-
dzictwa. Służą też nauczycielom do przekazywania 
pewnych uznawanych wartości oraz do obalania 
mitów i walki ze stereotypami. Udział w zajęciach 
jest okazją do pogłębionej refleksji na temat umie-
jętności współżycia naszych przodków w warun-
kach współistnienia wielu kultur. Zajęcia odbywają 
się metodą poglądową oraz poprzez prowadzenie 
dialogu z uczniami. Korzystamy z rekwizytów, 
instrumentów muzycznych oraz innych pomocy 
dydaktycznych. 

W opinii nauczycieli zamkowe lekcje mają 
ogromną wartość ze względu na stosowane metody 
i różnorodność oferty. Zaś nauczyciele akademiccy 
stawiają nasze zajęcia za przykład doskonałej meto-
dy przekazu treści z zakresu historii, historii sztuki 
i kultury w procesie dydaktycznym i wzorcowego 
wykorzystania ekspozycji muzealnej do prezentacji 
i interpretacji tych treści. Od kilku lat współpra-
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cujemy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego w zakresie szkolenia studentów II 
i V roku historii specjalizacji nauczycielskiej  

W zastosowaniu wspomnianych metod i spo-
sobów, poza rangą i znaczeniem samego miejsca, 
upatruję sukces i niesłabnące zainteresowanie ofer-
tą edukacyjną Zamku. 

-	Czego	można	się	nauczyć	w	ciągu	kilku	godzin	
zajęć	na	Zamku	Królewskim	?
Jagoda Pietryszyn: Zacznijmy od świadomego 
wyboru przez nauczyciela tematu potrzebnego 
do realizacji jakiegoś zagadnienia. Warunkiem peł-
nego skorzystania przez ucznia z przekazu treści 
w Zamku i udziału w zajęciach jako zaangażowa-
nego intelektualnie odbiorcy jest przygotowanie 
go w szkole. Powstaje wówczas baza intelektualna 
do w pełni zrozumiałego i świadomego odbioru tre-
ści. Naszym zamierzeniem jest potraktowanie zajęć 
w Zamku jako ilustracji problemu i przekonanie 
uczestników, że to, co jest przedmiotem zaintere-
sowania i rozważania, co zostało zinterpretowane 
w literaturze przedmiotu, wydarzyło się naprawdę, 
że dotykamy źródła historycznego, również niema-
terialnego. Równie ważna jest obecność  nauczy-
ciela przedmiotu podczas zajęć, ponieważ tylko 
wtedy może odwoływać się do wiedzy zyskanej 
w Zamku na lekcjach w szkole. 

-	Jakie	grupy	osób	obejmują	Państwo	swoją	ofertą	
edukacyjną?		
Jagoda Pietryszyn:  Nasza oferta adresowana jest 
do uczniów od klas zerowych do matury. Jesteśmy 
również przygotowani do prowadzenia zajęć dla 
szkół specjalnych, a więc dla uczniów o różnym 
stopniu niepełnosprawności fizycznej (dysfunkcje 
wzroku, słuchu i ruchu) oraz intelektualnej, a także 
z zaburzeniami psychicznymi.

-		Jakie	przedsięwzięcia	i	programy	zawiera	oferta	
edukacyjna	Zamku	Królewskiego?	Które	z	nich	
adresowane	są	przede	wszystkim	do	uczniów	szkół	
warszawskich	–	a	które	do	dzieci	i	młodzieży	także	
z	odległych	miejscowości	z	terenu	całego	kraju?
Jagoda Pietryszyn: Nasza oferta jest uniwersal-
na. Nie ma znaczenia, czy szkoła jest z Warszawy, 
z okolic, czy odległych miejscowości, ponieważ 
zajęcia prowadzimy w godzinach otwarcia Zamku, 
również w soboty, i każda szkoła, która odpowied-
nio wcześnie dokona rezerwacji lekcji wg naszej 
procedury, ma szansę wziąć udział w zajęciach. 

-	Proszę	przedstawić	przykłady	aktywizowania	
dzieci	i	młodzieży	korzystających	z	lekcji	i	war-
sztatów	muzealnych	 (oraz	 innych	programów	
edukacyjnych).	
Jagoda Pietryszyn: Moim zdaniem, interesującym 
i bardzo potrzebnym przedsięwzięciem rozszerza-
jącym ofertę edukacyjną Zamku są lekcje z ele-
mentami muzyki. Prowadzimy je dla uczniów od I 
do III klasy szkoły podstawowej - Muzyka	zamko-
wych	zegarów,	Muzyczne	portrety	zwierząt,	Muzyka	
czterech	pór	roku. Ilustruje ona wybrane obiekty. 
Inne zajęcia, pt. Muzyka	u	króla nawiązują do tra-
dycji koncertów, ulubionej rozrywki gospodarzy 
Zamku, polskich królów. Z naszych obserwacji 
wynika, że zazwyczaj jest to pierwszy kontakt ucz-
niów z muzyką wykonywaną na żywo. W zabawach 
z dźwiękiem chętnie biorą udział nawet te dzieci, 
które na co dzień nie chcą uczestniczyć we wspól-
nych działaniach. Zauważyliśmy, że słuchanie 
w skupieniu, spokojne zabawy i ćwiczenia muzycz-
ne działają uspokajająco na dzieci nadpobudliwe. 
Popularność zamkowych zajęć muzycznych (310 
lekcji w roku szkolnym) wśród nauczycieli i pełen 
pasji udział w nich dzieci jest dowodem na to, jak 
cenna i potrzebna w procesie dydaktycznym naj-
młodszych jest edukacja muzyczna. Mamy nadzie-
ję, że nasze zajęcia prowadzone na miarę możliwo-
ści, jakie oferuje instytucja muzealna, przyczynią 
się w przyszłości do rozbudzenia potrzeby uczest-
niczenia w życiu muzycznym i ukształtowania po-
kolenia przyszłych melomanów w sytuacji kiedy 
edukacja artystyczna znajduje się na marginesie 
programów szkoły lub w ogóle nie istnieje.

Wywiad przeprowadził Andrzej Zieliński, 
Dyrektor LSCDN
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Tegoroczny egzamin maturalny z języka pol-
skiego zaskoczył maturzystów i nauczycieli. Ucz-
niowie spodziewali się tradycyjnie przynajmniej 
jednego tematu ze ścisłego kanonu lektur. Młodzież 
wymieniała: „Ludzi bezdomnych”, „Lalkę”, „Dzia-
dy”, ,,Wesele”… Tematy wypracowań, które za-
wierały arkusze maturalne, dotyczyły „Świętoszka” 
Moliera (chodziło o scharakteryzowanie głównego 
bohatera oraz omówienie postaw Orgona, Klean-
ta i Elmiry) oraz reportażu „Zdążyć przed Panem 
Bogiem” Hanny Krall (należało przedstawić prze-
myślenia Marka Edelmana dotyczące możliwości 
godnego życia w czasach zagłady i jego poglądy 
na temat godnej śmierci). Żaden z podanych tema-
tów nie wymagał odwoływania się do znajomości 
całej książki. Pracę trzeba było napisać na podsta-
wie wybranych fragmentów lektur umieszczonych 
w arkuszu. 

Pisanie własnego tekstu to zasadnicza cześć 
arkusza, za którą uczeń może otrzymać 50 punktów. 
Zgodnie z ustaleniami praca maturzysty powinna 
liczyć nie mniej niż 250 słów. Uczniowie nie spo-
dziewali się literatury współczesnej, a zwłaszcza 
tekstu Hanny Krall. To niewątpliwie wielki atut 
egzaminu zewnętrznego, że nie da się przewidzieć 
tematów i że należy się do tego egzaminu rzetelnie 
przygotować Niektórzy robili to całe trzy lata, inni 
przeczytali streszczenia, nawet w ostatniej chwili 
przed egzaminem. Dla dobrych uczniów twórczość 
Edelmana była wymarzona, bo literatura współ-
czesna jest dla nich ciekawsza i bardziej zrozumia-
ła. Niektórzy brali udział w spektaklach opartych 
na książce, niektórzy lekturę po prostu znali dobrze. 
Nie wszystkim jednak udało się sprostać wyma-
ganiom tematu o przemyśleniach M. Edelmana. 
Dla wielu uczniów był on za trudny do realizacji, 
bo kształt językowy tematu był zawiły i niejasny. 
Jego zakres był obszerny, bo przecież należało na-
pisać i o czasach zagłady, i o refleksjach Marka 
Edelmana na temat godnego życia i godnej śmierci. 

Spróbuję odnieść się do głównych zagadnień 
wyeksponowanych w temacie maturalnym, żeby 
wykazać, że jego poprawna realizacja dla przecięt-
nego ucznia – mówiąc oględnie – nie była łatwa.

Jak powstała książka ,,Zdążyć przed Panem 
Bogiem”?

„Wszystko zaczęło się od rozmów z Markiem 
Edelmanem” – wyjaśnia Hanna Krall w licznych 
wywiadach prasowych. Marka Edelmana poznała 
przypadkowo w łódzkiej klinice, kiedy pisała re-
portaż o operacji serca. Wtedy właśnie zrodził się 
pomysł rozmowy z nim jako naocznym świadkiem 
przeżyć z getta. Autorka z powodu swego pocho-
dzenia zajęła się m.in. skomplikowanymi losami 
Żydów. Bardzo długo pracowała nad książką. Wiele 
razy zaczynała od nowa. Skupiła uwagę na jednym 
wątku i jednym bohaterze – Marku Edelmanie. 

Kim był Marek Edelman?
W książce „Zdążyć przed Panem Bogiem” 

Marek Edelman jawi się jako zwyczajny człowiek. 
,,Ten jedyny, który przeżył, nie nadaje się na bo-
hatera!”. Człowiek skromny, ale bohater powsta-
nia w getcie. Bezsilny świadek przemarszu czte-
rystu tysięcy Żydów, idących na śmierć. Miał 22 
lata i był najstarszym członkiem pięcioosobowej  
komendy Żydowskiej Organizacji Bojowej. Wszy-
scy razem – jak mówi – „w pięciu mieli sto dziesięć 
lat”. Właśnie on upomniał się o prawo umierania 
z karabinem w ręku, kiedy prawie pół miliona  
ludzi potulnie szło na rzeź. Po wojnie wybrał za-
wód polegający na ratowaniu ludzkiego życia, 
został lekarzem. Obrał sobie za cel ratowanie ży-
cia lub przynajmniej zapewnienie godnej śmierci, 
jaka nie mogła być udziałem ludzi wywożonych 
do Treblinki i umierających w getcie. Przedtem nie 
miał wyboru między śmiercią a życiem, walczył 
więc o śmierć godną. Teraz, już jako lekarz, przed 
każdą operacją serca, każdego pacjenta, rozmyśla 
o szansach przechytrzenia Pana Boga. Kto będzie 
pierwszy? Niestety, nawet udana operacja nie daje 
jeszcze gwarancji zwycięstwa, bo przecież dopie-
ro czas pokaże, czy operowane serce dostosuje się 
do nowych warunków, czyli – do żył zamienionych 
na tętnice, do lekarstw, do stresów. Czas mija, serce 
pracuje, i wtedy przychodzi refleksja: ile to jedno 
uratowane życie znaczy w porównaniu z tysiącami 
tamtych, którzy pojechali po śmierć? „Ale każde 

Bożenna	Jankiewicz
Lubelskie	Centrum	Edukacji	Zawodowej

Dlaczego tegoroczni maturzyści nie napisali dobrze  
wypracowania o przemyśleniach Marka Edelmana?
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życie stanowi dla każdego całe sto procent, więc 
może ma to jakiś sens?”.

Co uczeń powinien wiedzieć o powstaniu 
w getcie?

Rankiem 19 kwietnia 1943 r. żydowscy bo-
jownicy rozpoczęli samotną i heroiczną wal-
kę z niemieckimi oddziałami, które przystąpiły 
do ostatecznej likwidacji getta w Warszawie. 850 
żołnierzy Waffen-SS, uzbrojonych m.in. wozy 
pancerne i czołgi, weszło na teren getta. Zostali 
tam zaatakowani przez żydowskich powstań-
ców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces. 
Po południu tego samego dnia, liczniejsze i lepiej 
uzbrojone oddziały niemieckie ponownie zaata-
kowały obrońców getta. Dowodził nimi gen. SS 
Jürgen Stroop. Przeciwko powstańcom ponownie 
użyto pojazdów opancerzonych, artylerii, a także 
lotnictwa. Przez blisko miesiąc warszawskie getto 
prowadziło samotny bój z wojskami niemieckimi. 
Niemcy systematycznie posuwali się w głąb get-
ta. Paląc i niszcząc dom po domu, zmuszali lud-
ność cywilną do opuszczania bunkrów i schronów.  
Podejmowane w ograniczonym zakresie przez pol-
skie podziemie (nieliczne oddziały Kedywu, Socja-
listycznej Organizacji Bojowej i GL) próby pomo-
cy bohaterskim bojownikom żydowskim zakończy-
ły się niepowodzeniem. W trakcie walk w getcie 
ŻOB skierowała do Polaków apel, kolportowany 
po aryjskiej stronie, w którym pisano m.in.: „Lecz 
wiedzcie, że każdy próg getta, jak dotychczas, tak 
i nadal będzie twierdzą, że możemy wszyscy zginąć 
w tej walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy, jak 
i wy, żądzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie 
wspólnego wroga. Toczy się walka o naszą i waszą 
Wolność. Pomścimy zbrodnie Oświęcimia, Treblin-
ki, Bełżca, Majdanka! Niech żyje braterstwo bro-
ni i krwi walczącej Polski!”. Powstanie, pomimo 
apeli rządu polskiego w Londynie, nie wywołało 
żadnych reakcji aliantów. Powstańcy w małych, 
rozproszonych grupach walczyli do 16 maja. Tego 
dnia gen. Stroop ogłosił koniec akcji pacyfikacyjnej 
i na znak zwycięstwa rozkazał wysadzić w powie-
trze Wielką Synagogę w Warszawie. 

Czy kompozycja utworu ułatwia jego zro-
zumienie?

Po wydrukowaniu książki w roku 1977 poja-
wiały się opinie, że przeprowadzona paralelność 
opisywanych zdarzeń: warszawskie getto – rok 
1943 i Łódź – rok 1977 – utrudnia odbiór utworu. 
(„Nowe Książki”, 31.03.1978). Mamy w ,,Zdążyć 

przed Panem Bogiem” do czynienia z kompozycją 
opartą na zasadach retrospekcji. Taka kompozy-
cja nie czyni utworu zrozumiałym dla czytelnika. 
Niektóre kwestie powracają w reportażu kilkakrot-
nie. Współczesność miesza się tam z przeszłością 
wojenną, a dzień dzisiejszy zderza się z wczoraj-
szym. Bohater, który ocalał w czasach zagłady, nie 
znajduje spokoju w czasach pokoju, kiedy wal-
czy o życie chorych jako lekarz. Relacja zawarta 
w książce „Zdążyć przed Panem Bogiem” opiera 
się na rozmowie. Jest to oczywiście rozmowa dwoj-
ga osób, z których jedna podejmuje wysiłek zrozu-
mienia, a druga – trud przekazania swojego uni-
kalnego doświadczenia. Edelman nie jest łatwym 
rozmówcą, niechętnie wraca do wspomnień, ale 
sytuacja rozmówcy stwarza poczucie autentyzmu, 
wzmaga wiarygodność wyznań. „Są rzeczy” – pisał 
Jerzy Niemczyk w „Kulturze” (6.07.80) – „które 
się mówi, a których się nie pisze w obawie, że ich 
dramatyzm stanie się zbyt trywialny. Krall włożyła 
wiele wysiłku, żeby wykreować w swej książce 
sytuację prawdziwej rozmowy, zachowując jej dy-
gresyjny tok, poprawki i uzupełnienia”. Dla Edel-
mana jedynie fakty kardynalne mają znaczenie. 
Efekt końcowy – reportaż ,,Zdążyć przed ,,Panem 
Bogiem” nie jest łatwy w odbiorze dla przeciętnego 
czytelnika, a więc i niedojrzałego ucznia, bowiem 
przekazuje klimat, uczucia, namiętności, wywołuje 
emocje, stawia szereg pytań, pozostawiając je bez 
odpowiedzi..

W jaki sposób Marek Edelman mówi o god-
nym życiu i godnej śmierci?

Wyznanie Edelmana jest wstrząsające wcale 
nie dlatego, że traktuje o losie konkretnego narodu, 
ale dlatego, że mówi o ludzkich reakcjach i odczu-
ciach w ogóle, bez względu na ich drażliwość, od-
rzucając wewnętrzną cenzurę, która ukrywać każe 
fakty niewygodne i nieestetyczne. Marek Edelman, 
bohater w sensie dosłownym, a także literackim, 
nie chciał opowiadać o tamtych tragicznych cza-
sach. Zanim zrelacjonował to, co przeżył, minęło 
ponad trzydzieści lat. W rozmowie z Krall mówi 
w sposób oszczędny, powściągliwy, tak że przy-
kuwa uwagę ciągłym umniejszaniem siebie. Chy-
ba to właśnie jest największym walorem książki. 
Mamy do czynienia z bohaterem, który przy po-
mocy autoironii dystansuje się i umniejsza własne 
bohaterstwo: „Idziemy na śmierć! – wołał. – Nie 
ma odwrotu, zginiemy dla honoru, dla historii!” 
I zaraz komentarz: „Takie tam różne rzeczy się 
w takich wypadkach przecież mówi” lub: „Była 
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szalenie ważna narada, zebraliśmy się, ale nara-
dy nie było, bo nie było o czym mówić.” I jeszcze 
podobne podejście do zagadnienia: „Większość 
była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła 
się, że umieranie z bronią w ręku jest piękniejsze 
niż bez broni. Więc podporządkowaliśmy się tej 
umowie.” Elementy autoironii byłyby w opowieści 
głównego bohatera raczej niemożliwe, gdyby snuł 
on swoje wspomnienia zaraz po wojnie. Edelman 
posługuje się oszczędnymi, wręcz ascetycznymi 
relacjami z tego, co przeżył. Niejeden raz autorka 
przytacza niezwykłe historie z życia swoich bo-
haterów, zdawałoby się, że będzie to znakomity 
pretekst do rozszerzenia akcji. Każde wydarzenie 
kwitowane jest przez Marka Edelmana kilkoma 
albo wręcz jednym zdaniem. W pisaniu jest więc 
Hanna Krall lakoniczna, posługuje się skrótem,  
jeżeli weźmie się pod uwagę stosunek objętościowy 
wydarzeń do samej relacji o tych wydarzeniach. 
Jest za to drobiazgowa pod innym względem. Róż-
ne detale, nad którymi nikt by się nie zatrzymał 
– zwracają jej szczególną uwagę. Wybrała sobie 
formę obiektywnej, chłodnej informacji, mimo 
że akurat opowiada o okrucieństwie, o rozpaczy 
lub beznadziei. Do innych cech charakteryzujących 
język opowieści należy spokój i dystans wobec fak-
tów. Jako naoczny świadek Edelman ma stosunek 
sceptyczny do własnej zdolności pamięciowej. 
Jego relacja jest zwięzła, rzeczowa, pozbawiona 
patosu, opowiada o nieuchronności śmierci. 

„Czym jest ta książka?” – zastanawiał się jesz-
cze w lutym 1978 roku Zbigniew Baner w „Życiu 
Literackim” – „Reportażem, esejem, powieścią, 
konfesją? Niespójna, rwąca się, nękająca nawrota-
mi, tym wydzieraniem słów, pauzami, przemilcze-

niami. Balansująca na pograniczu banału i przeraź-
liwe precyzyjna, chłodna. Jest to książka napisana 
bardzo spokojnym tonem, rzeczowo”. W gruncie 
rzeczy jest to książka właśnie o niemożności na-
zywania, o słabości słowa, które traci swoje zna-
czenie z powodu nadmiernego użycia. Edelman 
mówi, że jako lekarz, stara się ubiec Pana Boga 
i przedłużyć palenie się świeczki. Zapytany, czy 
warto jest ratować jedno życie ludzkie wobec 400 
tysięcy zagazowanych, odpowiada, że proporcja 
1 do 400 000 jest śmieszna, ale każde życie dla 
każdego stanowi całe sto procent.

W jaki sposób pisali maturzyści o przemy-
śleniach M. Edelmana?

W pracach maturalnych przemyślenia Marka 
Edelmana to niejednokrotnie uwagi dotyczące ter-
roru Niemców wobec Polaków. Getto to synonim 
obozu koncentracyjnego, łagru a nawet II wojny 
światowej; powstanie w getcie warszawskim często 
jest powstaniem warszawskim. Analiza i interpreta-
cja fragmentów w pracach są na ogół poprawne, ale 
język rozważań szokujący, np.: ,,Skakali z okien, 
ciągnąc za sobą swoje własne dzieci, przy czym nie 
można było nazwać tego czynem niegodziwym, 
ponieważ rodzice chcieli, aby ich dzieci również 
zginęły, nie męczyły się.” Uderza nieporadność 
językowa, brak umiejętności pisania o sprawach 
trudnych, ostatecznych. Dominują błędy składnio-
we, frazeologiczne i wyrazowe. Oto kilka przykła-
dów wskazujących na niezrozumienie utworu bądź 
świadczących o problemach z nazwaniem istoty 
rzeczy poprawnie.

Błędy	popełnione	przez	uczniów Cytaty	z	reportażu

,,Zdążyć	przed	Panem	Bogiem”

Marek	Edelman	każdego	dnia	odnosił	
do	stacji	sanitarno-epidemiologicznej	krew	
chorych	na	tyfus.	Dzięki	temu	mógł	patrzeć,	
jak	czterysta	tysięcy	ludzi	wbiega	do	wagonu.	
Marek	pracował	na	Umschlagplatz,	gdzie	
wyłapywał	ludzi.

Byłem	wtedy	gońcem	w	szpitalu	i	to	była	moja	praca:	stać	przy	
bramie	na	Umschlagplatzu	i	wyprowadzać	chorych…	Byłem	
bezwzględny.

Przez	sześć	tygodni	stałem	przy	bramie.	Tu,	w	tym	miejscu.	
Odprowadziłem	czterysta	tysięcy	ludzi	na	ten	plac.	

Bohaterowi utworu przypisuje się 
produkcję mydła.

…	ale	im	było	trudno	uwierzyć	w	te	tysiące	przerobionych	
na	mydło	i	w	te	tysiące	pędzonych	na	Umschplagplatz.

 (Informacje z raportu, który trafił przez Londyn do USA)
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O	godność	trzeba	walczyć	i	nie	można	się	
poddawać	i	jak	Żyd	stawać	na	beczce	

Przemyśleniem	Marka	Edelmana	było,	
żeby	nie	wejść	na	tą	samą	beczkę,	co	się	
stało	wcześniej.	

I	ci	Niemcy	wielkimi	krawieckimi	nożycami	obcinali	Żydowi	
po	kawałeczku	jego	długą	brodę,	zaśmiewając	się	do	rozpuku.
[…]Bo	obiektywnie	było	to	naprawdę	śmieszne:	mały	człowieczek	
na	drewnianej	beczce	z	coraz	krótszą		brodą,	ginącą	pod	
krawieckimi	nożycami.	Wtedy	zrozumiałem,	że	najważniejsze	
wszystkiego	jest	nie	dać	się	wepchnąć	na	beczkę.

Pisanie o powstaniu w getcie jako 
powstaniu  warszawskim.

Wtedy	nie	widziałem	różnicy.	Ale	ją	zobaczyłem	później,	
w	powstaniu	warszawskim[…].Mogliśmy	tam	nacierać,	cofać	
się,	biec.	Niemcy	strzelali,	ale	i	ja	strzelałem,	miałem	swój	
karabin[…]

W	tym	obozie	Niemcy	za	nieprzymusowe	
pójście	do	komory	gazowej	dawali	chleba	
i	dżem.	Niektórzy	zgadzali	się,	oddali	swe	
życie	za	pokarm.	

Niejednokrotnie	dochodziło	do	tego,	
że	człowiek	dla	człowieka	stawał	się	porcją 
rosołową,	że	tak	powiem.

Lekarze	w	getcie	prowadzili	badania	nad	głodem,	bowiem	
mechanizm	śmierci	głodowej	był	wtedy	dla	medycyny	niejasny	
i	należało	wykorzystać	nadarzającą	się	szansę.	Szansa	była	
wyjątkowa.	Jeszcze	nigdy,	pisali,	medycyna	nie	dysponowała	
tak	obfitym	materiałem	badawczym.	Na	Krochmalnej	18	
trzydziestoletnia	kobieta,	Rywka	Urman,	odgryzła	kawałek	
swojego	dziecka.	Przed	łaźnią	na	Spokojnej	ludzie	czekali	
na	ulicy	dzień	i	noc,	a	kiedy	rano	przywieziono	zupę	tylko	dla	
dzieci,	trzeba	było	sprowadzić	policję,	żeby	odgoniła	tłum,	który	
wyrywał	dzieciom	jedzenie.

Ci	wszyscy	ludzie	musieli	to	bardzo	
przeżywać	psychicznie	to	był	dla	nich	
ogromny	cios,	umierając	w	taki	sposób	
poprzez	wejście	do	komory	gazowej,	
a	potem	wykopać	sobie	dół,	rozebrać	się	
i	już	takiego	człowieka	nie	było	na	świecie.	

Przecież	o	wiele	łatwiej	się	umiera	strzelając,	o	wiele	łatwiej	
było	umierać	nam	niż	człowiekowi,	który	idzie	do	wagonu,	
a	potem	jedzie	wagonem,	a	potem	kopie	sobie	dół,	a	potem	
rozbiera	się	do	naga…

Słabość tegorocznych wypracowań na temat dotyczący twórczości Hanny Krall, to także skutek kolejnych 
reform edukacji. Coraz mniej godzin przeznaczonych jest na nauczanie historii w szkole ponadgimnazjalnej, 
zmniejsza się także liczba godzin języka polskiego. „Zdążyć przed Panem Bogiem” jest utworem znaczącym 
w dziejach polskiego reportażu, ale napisanie przez przeciętnego ucznia poprawnej pracy na temat zamiesz-
czony w arkuszu bez znajomości historii i całego utworu nie było możliwe. Występuję w obronie tegorocznych 
maturzystów piszących tekst na temat 2., oczywiście, nie z powodu braku ich wiedzy i nieudolności języ-
kowej. Uważam, że nie był to odpowiedni temat do sprawdzenia umiejętności polonistycznych maturzysty 
na poziomie podstawowym. Uważam, że maturę z Edelmana zdali słabo nie tylko uczniowie, ale i dorośli 
- odpowiedzialni za wybór lektury do rozważań i kształt sformułowanie tematu.
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W artykule opublikowanym w lutowym numerze „Ad rem” z 2008 roku dotyczącym zjawiska kore-
petycji napisałem, iż każdy dyrektor we własnej szkole może (a nawet powinien) zdiagnozować zjawisko 
korepetycji, określić jego przyczyny, opracować i przyjąć taki program działań, który wyeliminuje stwier-
dzone nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę wyniki moich badań (opisane przeze mnie w poprzednim numerze1) dwie szkoły 
postanowiły samodzielnie zdiagnozować zjawisko korepetycji i w oparciu o pozyskane informacje opraco-
wać własne wnioski do dalszej pracy. Dzięki uprzejmości dyrektorów szkół, podjęte przez nich działania 
przedstawiam, w przypadku jednej z nich - poniżej, w przypadku drugiej -  ze względu na objętość artykułu 
- na stronie internetowej LSCDN.  

W „liceum ogólnokształcącym w średnim mieście” w  II semestrze roku szkolnego 2008/2009 przygo-
towano anonimową ankietę na temat korepetycji, którą wypełniło 427 uczniów. Oto jej wyniki:

Czy	korzystasz	z	korepetycji?	  

Odpowiedź % głosów Liczba głosów
Tak 46 192
Nie, bo nie ma takiej potrzeby 42 177
Nie, bo nie mam takiej możliwości 12 52
Brak odpowiedzi 1 6

Jeśli	tak	to	z	jakiego	przedmiotu?	Obok	przedmiotu	wpisz,	jaka	jest	przyczyna*		uczęszczania	na		korepetycje,	
możesz	wpisać	tylko	numery	przyczyn	z	podanych	obok	lub	swoje	zdanie.	

Przedmiot/ 
ogółem 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 17*

a. j. polski /11 1 8 2 1 1 4 2 4 1
b. j. angielski /106 27 25 84 7 8 8 1 2 15 3 16 14 6 7 5 16 5
c. j. niemiecki /10 1 1 6 2 1 2 1 2 1 
d. j. francuski /7 1 4 1 1 3 1 2 1 1 1
e. matematyka /69 9 8 26 10 26 3 9 2 10 9 3 1 5 7 1
f. historia /5 2 1 2 4 3 1 1
g. wos /2 1 2 1 1
h. geografia /5 2 1 1 1 2
i. biologia /14 2 10 2 1 3 1 1 3 2 1 1 8
j. fizyka /17 2 2 11 3 1 2 1 1 2 2
k. chemia /24 1 18 1 3 1 1 4 3 1 1 3
l. informatyka /2 1 1 1
m. inne (jakie):
- j. rosyjski /1
- historia sztuki /2

1
1 2

1 Od Redakcji: Podtytuł	„Charakterystyka	działań	szkół,	które	przyczyniają	się	do	rozwoju	problemu	korepetycji”	
zamieszczony	w	części	I	tekstu	Pana	A.	Kwiecińskiego	nie	pochodzi	od	Autora	i	znalazł	się	w	tekście	omyłkowo.		
Przepraszamy.

Arkadiusz	Kwieciński
starszy	wizytator	Kuratorium	Oświaty	w	Lublinie

Korepetycje w szkołach - problem wciąż aktualny 
(część II)
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* Przyczyny uczęszczania na korepetycje:
1. mam zaległości z gimnazjum
2. mam zaległości z poprzednich lat
3. chcę się lepiej przygotować do matury i na studia
4. wynika to z zaległości bieżących spowodowanych moim lenistwem
5. potrzebuję pomocy przed „większymi” sprawdzianami, zaliczeniami
6. potrzebuję indywidualnego traktowania
7. zmieniłem(-am) zainteresowania i teraz muszę nadrobić materiał, którego wcześniej nie uczyłem(-am) 

się zbyt solidnie
8. zmuszają mnie do tego rodzice, mimo że ja nie widzę potrzeby uczęszczania na korepetycje
9. zbyt liczne klasy – nauczyciel nie może dotrzeć z wiedzą do wszystkich uczniów w jednakowym stopniu
10. w mojej klasie występuje zjawisko tzw. „zaniżania poziomu nauki”, a ja chcę więcej wiedzieć
11. nauczyciel niejasno tłumaczy materiał, nie umie go przekazać
12. zbyt wysokie wymagania nauczycieli, a materiał zbyt trudny, nauczyciel wymaga, a nie uczy
13. nauczyciel zbyt dużo czasu poświęca na odpytywanie, a za mało na realizację materiału
14. wiedza przekazywana przez nauczyciela jest dla mnie niewystarczająca
15. nie rozumiem materiału, gdyż boję się nauczyciela, ulegam stresowi i nie potrafię się z tego powodu skupić
16. na lekcjach brakuje czasu na powtarzanie i utrwalanie materiału z powodu przeładowania programów
17. inne przyczyny wypisz……

Podsumowując, należy stwierdzić, że z korepetycji korzystało 275 uczniów (64, 4  %). Z podanych przyczyn 
korzystania z korepetycji uczniowie wymienili wszystkie. Wskazane zostały wszystkie przedmioty nauczane 
w szkole, z których do najczęściej wymienianych należy zaliczyć: j. angielski – 106 uczniów, matematyka – 69 
uczniów, chemia – 24 uczniów, fizyka – 17 uczniów, biologia – 14 uczniów, j. polski – 11 uczniów.  

Kto	jest	Twoim	korepetytorem	?	[195	uczniów	(45,7%)]

Odpowiedź % głosów Liczba głosów
Nauczyciel z innej szkoły 71 138
Nauczyciel z mojej szkoły, który mnie nie uczy 15 30
Nauczyciel z mojej szkoły, który ma ze mną lekcje 4 7
Kursy przedmaturalne 4 7
Inne osoby 7 13

Jako	inne	osoby	były	wymieniane:
Liczba głosów

Kolega, koleżanka 4
Nauczyciel emerytowany 3
Student 3
Rodzina 3
Profesor UMCS 1

Czy	w	Twojej	szkole	występuje	zjawisko	wymuszania	przez	nauczyciela	korepetycji?	Jeśli	tak	to	z	jakiego	
przedmiotu?

Przedmiot Liczba głosów
biologia 3
język francuski 3
język polski 2
język angielski 2
matematyka 1
fizyka 1
geografia 1
wiedza o społeczeństwie 1
przedmioty ścisłe 1  
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Podsumowanie
Dane wynikające z przeprowadzonych przeze mnie badań oraz próby zdiagnozowania zjawiska kore-

petycji przez same szkoły wymagają pewnego komentarza.
Moim celem było określenie skali zjawiska z uwzględnieniem każdego poziomu nauczania oraz zdiag-

nozowanie jego przyczyn z próbą odnalezienia przyczyn korepetycji wynikających z niewłaściwie rea-
lizowanych zadań przez same szkoły lub wynikających z przyczyn obiektywnych, poza możliwościami 
bezpośrednich oddziaływań szkolnych. Szkoły przeprowadzające ankiety z jednej strony zweryfikowały 
informacje zebrane podczas wcześniejszych badań oraz pozyskały nowe, często istotne z punktu widzenia 
potrzeby planowania zadań w następnym roku szkolnym.

Pierwsza ze szkół (informacje na ten temat w załączniku do artykułu na stronie internetowej LSCDN) 
położyła nacisk na pozyskanie informacji o tym, czy uczniowie uczęszczają na korepetycje systematycznie, 
czy sporadycznie, od kiedy, oraz jaki wpływ na uczęszczanie miała zamożność rodziców. Poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie: „Czy uczęszczanie na korepetycje wynikało z pozaszkolnych przyczyn?” było, 
jak się wydaje, istotnym celem większości zadawanych pytań. Wyniki ankiet przeprowadzonych w szkole 
potwierdziły zdiagnozowaną wcześniej skalę zjawiska (z dodatkowym rozróżnieniem na korepetycje spora-
dyczne i systematyczne) oraz ich przyczyny. Uzyskano dodatkowy kontekst wpływu zamożności rodziców 
na udział uczniów w korepetycjach (w miarę większej zamożności udział uczniów w korepetycjach rośnie).

W drugiej ze szkół (opisanej w tym artykule), oprócz skali zjawiska, spróbowano zebrać informacje 
na temat nauczycieli, którzy udzielają korepetycji, zajęć, których uczniom brakuje, a które należałoby zorga-
nizować, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, przyczyn uczęszczania na korepetycje z poszczególnych 
przedmiotów w poszczególnych oddziałach.

Lp. Kółka zainteresowań Liczba 
głosów

1. matematyczne 22
2. informatyczne 14
3. chemiczne 13
4. historyczne 11
5. fotograficzne 11
6. biologiczne 10
7. język angielski 8
8. wiedza o społeczeństwie 5
9. język niemiecki 5
10. fizyczne 5
11. język polski (poetyckie) 8
12. filmowe 3
13. język francuski 2
14. geograficzne 2
15. historia sztuki 3
16. folklorystyczne 2
17. dziennikarskie 2
18. przyrodnicze 1
19. biblijne ale nie katolickie 1
20. kultura wschodu 1
21. warsztaty aktorskie 1
22. języki obce 1
23. szkice i rysunek techniczny 1
24. japonistyka 1
25. kosmetyczne 1
26. przysposobienie obronne 1

Lp. Inne formy Liczba 
głosów

1. taneczne 15
2. muzyczne 7
3. fotografia 2 
4. język hiszpański 1
5. nauka pływania 1
6. strzelnica 1

W oparciu o powyższe dane sformułowano na-
stępujące wnioski, które postanowiono zrealizować 
z następnym roku szkolnym:
1. Zorganizować zajęcia pozalekcyjne z przed-

miotów, które cieszą się największym zainte-
resowaniem uczniów.

2. Wyeliminować udzielanie korepetycji przez 
nauczyciela uczącego (przeprowadzić szko-
lenie rady pedagogicznej „Etyka w zawodzie 
nauczyciela”).

3. Zorganizować w miarę możliwości finansowych 
(w porozumieniu z Radą Rodziców) zajęcia ar-
tystyczne: taneczne, muzyczne i plastyczne.

Z	jakich	form	zajęć	pozalekcyjnych	chciałbyś	(chciałabyś)	skorzystać?
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Uwzględniając wszystkie zebrane informacje, warto zwrócić uwagę na następujące fakty:

1. Skala zjawiska w liceum ogólnokształcącym w zespole szkół jest znacznie mniejsza niż w samodzielnym 
liceum ogólnokształcącym (pomimo, iż obie położone są w tej samej miejscowości). W klasach I różnica 
wynosi 9 % na korzyść pierwszej ze szkół, w klasach II - 26 %, w klasach III - 20%. Poza tym w tej 
pierwszej szkole, w stosunku do klasy II, liczba korepetycji w klasie III spada, podczas, gdy w drugiej 
ze szkół liczba korepetycji  wzrasta  kolejno o 30 % i 20 % (!). 

2. Skala zjawiska w liceum ogólnokształcącym w średnim mieście jest mniejsza niż w liceum ogólno-
kształcącym w dużym mieście (odpowiednio: w klasach I - o 6,8 %, w klasach II - o 22,4 % , w klasach 
III - o 16,6%). Dysproporcje są duże i przemawiają na niekorzyść liceum ogólnokształcącego w dużym 
mieście.

3. W badanym technikum zjawisko korepetycji jest znacznie mniejsze niż w liceach. Zauważalna jest ten-
dencja zniżkowa od klasy I do III (odpowiednio 30 %, 24 %, 18 %).W klasie IV liczba uczniów uczęsz-
czających na korepetycje powraca mniej więcej do sytuacji z klasy II (24 %).

4. Jedno z pytań zawartych w ankiecie przygotowanej przez nauczycieli liceum ogólnokształcącego w śred-
nim mieście dotyczy form zajęć pozalekcyjnych, w których uczniowie chcieliby uczestniczyć. Świadczy 
to o działaniach podjętych z myślą o planowaniu zadań w roku następnym, podjętej próbie dostosowania 
oferty do potrzeb uczniów. W liceum ogólnokształcącym w dużym mieście pytania ankietowe drążą temat 
przyczyn uczęszczania na korepetycje z tendencją poszukiwania okoliczności pozaszkolnych (zamożność 
rodziców) lub ewentualnego obniżenia wagi zjawiska (pytanie o korepetycje regularne lub sporadyczne). 
W moim przekonaniu pierwsza z tych dróg jest bliższa idei podnoszenia jakości kształcenia w szkole.

5. Większość uczniów rozpoczyna korepetycje na poziomie liceum (69,5 %), tylko część z nich uczestniczy 
w korepetycjach już na poziomie gimnazjum (18,3%), niewielki zaś procent (3,7 %) na poziomie szkoły 
podstawowej. W oparciu o te dane można stwierdzić, że zjawisko korepetycji jest głównie problemem 
szkół średnich, a szczególnie (jak wynika z innych danych) - liceów ogólnokształcących.

6. Na ogół uczniowie uczęszczają na korepetycje z własnej inicjatywy (85 %). Nie potwierdzają się formuło-
wane niekiedy opinie, iż za decyzją o wysłaniu uczniów na korepetycje stoją przede wszystkim ich rodzice.

7. Zamożność rodziców ma wpływ na udział uczniów w korepetycjach, ale nie tak zasadniczy, jak mogłoby 
się na pierwszy rzut oka wydawać - aż 51,2 % rodziców określających sytuację finansową rodziny jako 
słabą wysyła swoje dzieci na korepetycje.

8. Najbardziej istotnymi powodami uczęszczania na korepetycje w liceum ogólnokształcącym w dużym 
mieście są: „chęć zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków przygotowania do matury” (58,8 %), 
„chęć poszerzenia wiedzy przez ucznia” (38,3 %), „niewystarczające przygotowanie do matury ze strony 
szkoły” (32,9 %). W liceum ogólnokształcącym w średnim mieście zdiagnozowano przyczyny zjawiska 
dla każdego przedmiotu oddzielnie. Niestety odpowiedź na część tak sformułowanych pytań nie dostarcza 
informacji, kto ponosi odpowiedzialność np. za fakt, iż uczeń musi poszukiwać możliwości poszerzania 
wiedzy poza szkołą (nauczyciele, uczeń, dyrektor, organ prowadzący czy prawodawca).

To tylko kilka możliwych przykładów interpretacji uzyskanych wyników. Wniosków może być więcej, 
ale celem tego artykułu było przede wszystkim zaprezentowanie przykładowych pytań ankietowych, zwró-
cenie uwagi na konieczność precyzyjnego ich formułowania, tak by odpowiedź umożliwiała jednoznaczną 
interpretację danych, podanie przykładów ewentualnych działań w celu zdiagnozowania i ograniczenia 
zjawiska, zachęcenie do ciągłego modyfikowania oferty szkolnej pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców. 
Wysoka jakość nauczania powinna stać się wówczas naturalną konsekwencją wprowadzonych zmian.
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Teresa	Kozioł
LSCDN	Oddział	w	Chełmie
(Przewodnicząca	Okręgowej	Komisji	Konkursowej	w	Chełmie)

Znaczenie konkursów 
dla pracy zawodowej nauczyciela i rozwoju ucznia

Refleksje po zakończeniu eliminacji wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych.

„Czym jest	nauka	dla	ducha,	tym	światłem,	
co	w	mroku	się	jarzy” – te słowa Lucjana Rydla 
kieruję do wszystkich nauczycieli i uczniów, któ-
rzy w bieżącym roku szkolnym z wielkimi emo-
cjami przeżywali kolejne eliminacje konkursów 
przedmiotowych. Kieruję je także do nauczycieli, 
którzy w tegorocznej edycji konkursów nie mieli 
swoich reprezentantów.

Tematem moich rozważań nie jest podsumo-
wanie konkursów przedmioto wych ani też prezen-
tacja danych statystycznych i wyników, ale głębsza 
refleksja wynikająca z mojego kilkunastoletniego 
doświadczenia związanego z organizacją konkur-
sów. 

Każdemu konkursowi towarzyszą emocje, 
zwłaszcza ze strony nauczycieli i nadzieje ze stro-
ny uczniów oraz mniejsze lub większe zaangażo-
wanie. U uczniów rodzą się pytania: do którego 
etapu dojdę, czy mam szansę, co powinnam czy 
powinienem zrobić, aby poszerzyć własną wiedzę 
i umiejętności?

Niewątpliwie, każdy konkurs jest wyzwaniem 
i dlatego trzeba się do niego odpowiednio przygo-
tować, poświęcić czas, a przede wszystkim mieć 
dobrego i równie zaangażowanego przewodnika. 
Uczeń, nawet ten najzdolniejszy, pozostawiony 
sam sobie nie jest w stanie przygotować się sa-
modzielnie, ponieważ nie zna kryteriów wymagań, 
nie wie, jak bardzo musi poszerzyć wiedzę, aby 
sprostać kolejnym pytaniom i zadaniom. 

Od początku wiadomo, że nie wszyscy zostaną 
finalistami lub laureatami, a ponadto trzeba poko-
nać trzy etapy trudnych eliminacji. I znowu poja-
wiają się pytania: Czy znajdę na to czas? A jeśli nie 
zakwalifikuję się do następnego etapu? Czy zniosę 
negatywne emocje, dodatkowy stres? A może już 
kiedyś podejmowałam próby i w efekcie niespeł-
nione ambicje przyniosły tylko niezadowolenie, 
czy nawet rozpacz…

Być może ci, którzy zwyciężyli, dziś czują 
się usatysfakcjonowani i będą mogli korzystać 
z przywilejów w postaci najwyższej – celującej 
oceny na świadectwie, zwolnienia ze sprawdzianu 
lub części egzaminu gimnazjalnego na podstawie 
zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 
laureata lub finalisty. Zwolnienie to jest równo-
znaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpo-
wiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyż-
szego wyniku. To wspaniałe preferencje na zakoń-
czenie etapu edukacyjnego, przed podjęciem nauki 
w kolejnej szkole.

Nauczyciele, zwłaszcza ci, których uczniowie 
zostali laureatami, będą mogli uwzględnić swój 
sukces w procesie ubiegania się o awans zawo-
dowy, otrzymają nagrodę dyrektora lub zostaną 
uhonorowani w inny sposób. 

Wypada się zastanowić, czy to wszystko, 
co osiągnęli? I czy uczniowie, którzy po drodze 
„odpadli” w eliminacjach, mimo wszystko nie po-
winni się czuć w jakimś sensie zwycięzcami?

Moim zdaniem, tak. Osiągnęli wiele, nie tyl-
ko finaliści, ale również laureaci etapu szkolnego, 
a nawet ci, którym nie udało się przez ten pierwszy 
etap przejść. Już samo podjęcie decyzji wiążącej 
się z nowym wyzwaniem znacznie wzbogaca każ-
dego człowieka. Efektem przystąpienia do konkur-
su nie jest tylko uzyskanie miana laureata. Znacz-
nie ważniejsze jest wyrabianie w sobie lub u ucznia 
nawyku systematycznej nauki, pogłębiania wie-
dzy i zainteresowań, nawiązywanie i rozwijanie 
wielkiej wartości – wzajemnej sympatii – ucznia 
i mistrza i wreszcie propozycja twórczego sposobu 
spędzania czasu, bo przygotowania do konkursu 
zazwyczaj odbywają się poza zajęciami lekcyjny-
mi. 

Pamiętam dawne konkursy organizowane 
jeszcze wtedy, kiedy Chełm był miastem woje-
wódzkim, a na drzwiach Gmachu widniała tablica:  
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W bieżącym roku miała miejsce kolejna edy-
cja konkursów przedmiotowych organizowanych 
przez Lubelskiego Kuratora. Ostatnie eliminacje 
dobiegły końca. Została opublikowana długa lista 
laureatów, są to uczniowie z całego dużego woje-
wództwa lubelskiego. Uwzględniając 4 konkursy 
dla szkół podstawowych i 12 konkursów dla gimna-
zjów (w sumie 16 konkursów) – średnio z powiatu 
w naszym okręgu jest wprawdzie mniej laureatów, 
ale trzeba przyznać, że w bieżącym roku szkolnym 
ich liczba znacznie wzrosła. Laureaci i ich nauczy-
ciele mogli wziąć udział w równie pięknie przygo-
towanym, uroczystym podsumowaniu konkursów 
przedmiotowych w Lublinie. Niestety, z niektórych 
konkursów, w tym z języków obcych, szczególnie 
z języka angielskiego, laureatów z naszego okręgu 
nie ma, albo są to pojedyncze osoby.

Refleksje nasuwają się same…
Tym bardziej gratuluję wszystkim uczestni-

kom konkursów, którzy poszerzając własne umie-
jętności, wzbogacali zainteresowania, kształcili 
wyobraźnię i kreatywność. Gratuluję równie go-
rąco tym, którzy nie mają najwyższych osiągnięć, 
ale są laureatami etapu szkolnego. Dziękuję Pań-
stwu Nauczycielom i Dyrektorom za współpracę 
i okazaną pomoc, zwłaszcza w organizowaniu pra-
cy okręgowych  komisji konkursowych na terenie 
Chełma – za co jestem rokrocznie odpowiedzialna, 
a także za czas i trud poświęcony pracy w komi-
sjach oraz przy przygotowaniu uczniów do godne-
go reprezentowania szkół naszego regionu. 

Łacińskie przysłowie mówi, że korzenie na-
uki	są	gorzkie,	ale	owoce	słodkie. Pamiętając o tej 
maksymie, zachęcam, by w nowym roku szkolnym 
śmiało i odważnie podejmując wyzwania, zachę-
cali Państwo uczniów do udziału w konkursach 
organizowanych zarówno przez Kuratora Lubel-
skiego jak i inne podmioty lub nie czekając sami 
podejmowali inicjatywy (bardzo chętnie służę po-
mocą) organizowania różnych konkursów na te-
renie szkoły, powiatu czy gminy. Warto pamiętać, 
że najlepszy	jest	ten	nauczyciel,	który	ucząc,	potrafi	
tchnąć	przyjemność	w	dusze	uczniów, a konkursy 
dostarczają – poza rozszerzeniem wiedzy i umie-
jętności – wielu emocji, przyjemności, wzruszeń, 
radości i umacniają wzajemną komunikację.

Życzę, by w nowym roku szkolnym powróciło 
na szerszą skalę dawne prawdziwe zaangażowanie 
i zainteresowanie konkursami. 

Kuratorium Oświaty w Chełmie. Wtedy było 
znacznie więcej laureatów. Większa liczba lau-
reatów wynikała nie tylko z przyczyn admini-
stracyjnych, ale przede wszystkim z ogromnego 
zaangażowania nauczycieli i uczniów i większej 
różnorodności propozycji. Wiele konkursów or-
ganizował ówczesny Wojewódzki Ośrodek Me-
todyczny pod patronatem Kuratorium Oświaty 
w Chełmie. Były to konkursy wojewódzkie, ale 
odbywały się też na etapie szkolnym i powiato-
wym. Wspólnie z niezapomnianymi, wspaniałymi 
koleżankami: Jadwigą Ciepałowicz i Ireną Klus, 
a później Joanną Kojro opracowałyśmy kilkanaście 
propozycji konkursów z języka polskiego, m.in. 
„Ortograficzny”, „Baśnie, mity, legendy”, „Czy-
telniczy”, „Czy znasz swój język?”, „Związki 
frazeologiczne i przysłowia”, ”Cytaty z literatury 
pięknej”, „Inscenizacja baśni”, „Wyrazy ważne, 
trudne, ciekawe”, „Analiza i interpretacja utworu 
lirycznego” i wiele innych. 

Cele tych konkursów, to:
– wzbogacenie wiedzy uczniów,
– rozwijanie umiejętności i uzdolnień,
– rozbudzanie wrażliwości estetycznej  

i kulturowej,
– kształcenie refleksji,
– kształcenie umiejętności językowych,
– rozbudzanie zainteresowania twórczością pisa-

rzy współczesnych,
– popularyzacja czytelnictwa,
– kształcenie nawyków szlachetnej rywalizacji.

Listę tę należałoby rozszerzyć o kształcenie 
umiejętności spędzania wolnego czasu, rozwój 
twórczy, rozwijanie kreatywności ucznia i na-
uczyciela.

Warto przypomnieć, że z ramienia kuratorium 
nadzór nad konkursami przedmiotowymi spra-
wowali przesympatyczni wizytatorzy, obecnie, 
w okręgu chełmskim sprawuje nadzór nad konkur-
sami - niesamowicie serdeczna – starszy wizytator 
Kazimiera Rutkowska.

W chełmskim kuratorium, po zakończeniu 
eliminacji listy gratulacyjne wręczał nauczycie-
lom i uczniom ówczesny Kurator, sympatyczny, 
pełen entuzjazmu i inicjatywy – pan Jerzy Masłow-
ski. Sala wypełniona była laureatami konkursów, 
którzy przychodzili na tę uroczystość ze swoimi 
nauczycielami, wszyscy zadowoleni, radośni, 
uśmiechnięci, pełni chęci do dalszej pracy. By-
łam i ja wśród nauczycieli, więc znam to uczu-
cie. Do dziś z sentymentem spoglądam na zdjęcia 
z tamtych uroczystości.
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Tempo przemian współczesnego świata 
wpływa na szkołę i sprawia, iż kształcenie kultu-
rowe uczniów zmierza ku równoprawnemu trak-
towaniu różnych tekstów kultury – utworów lite-
rackich, dzieł malarstwa, rzeźby, muzyki, filmu, 
fotografii. Szczególnie istotne znaczenie ma przy 
tym umiejętność sytuowania się odbiorcy w natu-
ralnej ich przestrzeni, takiej jak: ekspozycja muze-
alna, teatr, kino czy krajobraz kulturowy – ale także 
wirtualna przestrzeń Internetu. 

Podążając za rozwojem cywilizacyjnym, 
przedmioty szkolne poszerzają się o nowe obszary. 
Coraz częściej, na przykład, słychać głosy, iż „stary 
filologiczny gmach polonistyki zrobił się za 
ciasny” i przestał zaspokajać potrzeby człowieka 
żyjącego w przestrzeni wielowymiarowej kultury 
– a w związku z tym istnieje potrzeba poszerzania 
go przebudowywania w kierunku interdyscypli-
narności.1 Nowa podstawa programowa wszystkie 
dziedziny edukacji szkolnej wyposaża w aspekt 
samokształceniowy; do najważniejszych zadań 
ogólnych zalicza między innymi przygotowanie 
uczniów do życia w społeczeństwie informacyj-
nym i korzystanie ze środków masowego przekazu, 
a wśród umiejętności zdobywanych przez ucznia 
na pierwszym miejscu stawia czytanie – „rozu-
miane jako prosta czynność, jako umiejętność rozu-
mienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów 
w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, 
rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz 
uczestnictwo w życiu społeczeństwa”2. 

1 M. Czermińska, Słowo	wstępne, [w:] Polonisty-
ka	w	przebudowie, red. M. Czermińska, S. Gajda, 
K. Kłosiński, A. Legeżyńska, A. Z. Makowiecki, 
R. Nych, t. 1, Kraków 2005, str. XVII. 

2 Podstawa	programowa	z	23	grudnia	2008	– zapis 
powtarzany jest w częściach wstępnych do szkoły 
podstawowej oraz do gimnazjum i szkoły ponadgim-
nazjalnej.

Tak szeroko ujęta umiejętność czytania 
powinna więc znaleźć się w polu zainteresowania 
każdego nauczyciela – nie tylko polonisty. Szcze-
gólny, holistyczny obszar działań dydaktycznych 
implikuje umiejętność odczytywania utworów 
literackich, dzieł sztuki i innych tekstów kultury, 
która wymaga od odbiorcy wiedzy z pogranicza 
różnych nauk i dyscyplin humanistycznych, takich 
jak literaturo- i językoznawstwo, historia i filozo-
fia, socjologia i psychologia, antropologia i reli-
gioznawstwo, folklorystyka i historia sztuki. Nie-
bagatelne znaczenie ma przy tym znajomość róż-
nych aspektów i kierunków współczesnej kultury 
popularnej i znajomość specyfiki współczesnych 
mediów oraz zagadnień komunikacji masowej. 

*
Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia 

do zderzenia z tekstami, mediami i formami prze-
kazu, które zdominowały współczesną kulturę 
i komunikację społeczną – a do takich należy nie-
wątpliwie film w jego różnych odmianach. 

Zacznijmy od tradycyjnie rozumianego kina. 
Dzieła sztuki filmowej od dawna stanowią ważny 
kontekst odczytywania dzieł literackich, a kontakt 
z nimi  pogłębia świadomość kulturową ucznia 
na różne sposoby. Rozbudowane obrazy filmowe 
(„freski”) przynoszą szczególnie cenne dla „ahi-
storycznego” współczesnego młodego człowieka 
wizje dawnych epok.  Bardziej wyrobiony odbiorca 
dostrzeże w filmie obecność archetypów, toposów 
i symboli tych samych, co w literaturze i malar-
stwie – przy dostrzeganiu odmienności ich two-
rzyw. Film wreszcie –  potraktowany czy to jako 
kontekst utworu literackiego, czy też jako dzieło 
integralne – stanowi „tekst do odczytania”, prze-
kaz, który należy przed odbiorcą otworzyć. Film 
wreszcie,  podobnie jak literatura, opowiada – przy 
zachowaniu specyfiki swojego „języka”.   

Tylko pozornie odbiór filmu jest sprawą pro-
stą, a – jak się potocznie sądzi – obejrzenie dwu-

Od	teorii	do	praktyki

Teresa	Kosyra-Cieślak
LSCDN	Oddział	Biała	Podlaska

Uczeń i nauczyciel w przestrzeni współczesnej kultury
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godzinnej projekcji czynnością bardziej przyjazną 
i bliższą młodemu człowiekowi niż przeczyta-
nie obszernej powieści. Jedno i drugie wymaga 
zaawansowanych kompetencji i umiejętności uru-
chomienia kontekstów pozwalających rozpoznać 
konwencję dzieła. Dotyczy to zarówno znanych 
adaptacji lektur szkolnych, jak i zjawiska „podwój-
nego kodowania” typowego dla postmodernistycz-
nego „kina przełomu wieków”. 

Współczesne kino może oburzać, budzić 
wstręt lub grozę, epatować przemocą, wstrząsać, 
wzruszać, śmieszyć, dziwić, nużyć, wywoływać 
poczucie obcości lub – przeciwnie: rozpoznania, 
ponieważ czerpie samo z siebie i zazwyczaj opo-
wiada przede wszystkim o kinie. Film będący czu-
łym sejsmografem przemiany kulturowej, w jakiej 
dziś żyjemy, kreuje przestrzenie, w których gubi 
się przecież nie tylko nastoletni, niewyrobiony 
odbiorca, ale i nierzadko człowiek dojrzały, 
posiadający gruntowne podstawy wykształcenia. 
Niełatwo poruszać się w świecie iluzji, w którym 
wszystko jest umownością i konwencją, przywo-
ływaną po to, by w ostatecznym efekcie zabawić 
widza, dając mu satysfakcję rozpoznania. Współ-
czesne kino bowiem bawi poprzez pastisz, aluzję, 
parafrazę, cytat, grę konwencjami. Oscyluje mię-
dzy kulturą wysoką i niską, miesza sacrum z pro-
fanum, kicz i videoklip – z prawdziwą sztuką. 
Oferuje poetykę, w której często nawet śmierć, 
przemoc i brutalność – tak naprawdę mają bawić, 
odsłaniając drugie dno i porozumiewawczo mru-
gając do odbiorcy.

Tu otwiera się nieograniczona i wciąż posze-
rzająca się przestrzeń działań szkoły, bo więk-
szość młodych widzów nie jest w stanie samo-
dzielnie rozpoznać konwencji, dostrzec symboliki 
obrazu, rozszyfrować aluzji. Co więcej, nie wie, 
że powinna szukać czegoś więcej pod powierzch-
nią warstwy znaczeń danych. Większość uczniów 
nie potrafi samodzielnie odczytać niosącego aksjo-
logiczne przesłanie filmu, tak jak nie jest w stanie 
przyjąć dzieła literackiego, którego nie „otworzy” 
przed nim nauczyciel. Bez pomocy przewodnika, 
bez lekcji „czytania tekstu kultury” – świat obra-
zów może się okazać tak samo obcy jak świat słów. 

Nie należy też pomijać aspektu technologicz-
nego. W ostatnich dekadach media elektroniczne 
wpłynęły (i w coraz większym stopniu wpływają!) 
na sztukę filmu, zmieniając techniki kreowania 
obrazów filmowych, łącząc plan filmowy z prze-
strzenią wirtualną, przyczyniając się do powsta-
wania takich nowych gatunków, jak wideoklipy 

czy reklama i doskonaląc sposoby ich społecznego 
obiegu –  nie mówiąc już o inwazji gier kompu-
terowych czy tryumfalnie wkraczającej na ekrany 
technologii 3D. W konsekwencji możemy mówić 
o przemianach społecznych i zjawiskach zmiany 
psychologicznej na skalę masową. Są to zupełnie 
nowe wyzwania dla edukacji filmowej. Powszech-
nie dostrzega się, iż młode pokolenie odrzuca line-
arny porządek tekstu pisanego na rzecz odbioru 
znaku ikonicznego. Inwazja wideoklipów i krót-
kich filmów reklamowych sprawia, iż to ich poe-
tyka determinuje nastawienie percepcyjne dzieci 
i młodzieży. Logiczny, fabularny porządek przy-
czynowo-skutkowy opowiadania czy powieści 
musi ustąpić wobec nastawienia na atakującą, agre-
sywną migawkową poetykę zmienności. W konse-
kwencji nużąca i nudna okazuje się już nie tylko 
powieść Sienkiewicza, ale i film będący jej adap-
tacją, bo wymaga dłuższej koncentracji i skupienia 
uwagi, zmusza do kojarzenia, uruchamiania skryp-
tów pamięci i wykonywania szeregu różnorodnych 
operacji myślowych...

*
Dla nauczyciela sięgającego w swej pracy 

z uczniami po film artystyczny istotne znacze-
nia ma także fakt, iż stał się on dzisiaj sztuką 
klasyczną, a z przestrzenią kina należy uczniów 
oswajać  tak, jak niegdyś z „wysoką” sztukę tea-
tru. Aspekt ten jest ważny głównie dla nauczycieli 
języka polskiego i wiedzy o kulturze. Ucząc, jak 
oglądać film, muszą oni docierać do jego sensów 
głębokich, odsłaniać warstwy znaczeń, otwierać 
młodego odbiorcę na funkcje znaków filmowych 
odczytywanych w różnych kontekstach kultury, 
budzić wrażliwość estetyczną i umiejętność reflek-
syjnej analizy różnych zjawisk w kulturze i sztuce.

Jeszcze innego typu obawy budzą powszech-
nie oglądane seriale, telenowele i różnego rodzaju 
opery mydlane (w praktyce trudno dziś odróżnić 
jedne od drugich), sit-comy,	a także programy 
reality	 show. Ich popularność i zakorzenienie 
w rodzinnych wzorcach spędzania wolnego czasu 
jest dziś przedmiotem badań socjologów. Podkre-
ślają oni kompensacyjną, wręcz terapeutyczną 
funkcję, jaką owe gatunki pełnią w społecznoś-
ciach, w których rozbiciu uległy tradycyjne więzi 
rodzinne i międzyludzkie, a zarazem wskazują 
zagrożenia, jakie niesie ten rodzaj produkcji fil-
mowej, który dla wielu osób staje się podstawową 
formą uczestnictwa w kulturze. Warto w tym miej-
scu przytoczyć głos Małgorzaty Hendrykowskiej, 
podkreślającej, iż „zagrożeniem	dla	współczesnej	
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kultury	nie	są	południowoamerykańskie	telenowele	
ani	ekscesy	uczestników	realisty	show;	zagroże-
niem	jest	bezmyślny	i	bierny	odbiorca,	który	nie	
rozumie	i	nie	wie,	jak	funkcjonuje	ten	mechanizm”3.   

*
To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. 

Przyspieszenie cywilizacyjne sprawiło, że różne 
typy komunikacji medialnej odgrywają coraz więk-
szą rolę w funkcjonowaniu jednostek i w życiu spo-
łeczeństwa – stąd konieczność ich uwzględniania 
w pracy zarówno dydaktycznej, jak i wychowaw-
czej. Dziś w polu działań nauczyciela pozostaje 
już nie tylko film, lecz szeroko rozumiane media 
audiowizualne, zwłaszcza telewizja i Internet, 
które zdominowały świadomość zbiorową.

Pojawienie się w nowej podstawie progra-
mowej języka polskiego i innych przedmiotów 
(we wszystkich etapach edukacyjnych) zagad-
nień związanych z mediami, technologią audio-
wizualną, reklamą oraz zaplanowane i wpisane 
w osiągnięcia ucznia umiejętne wykorzystywanie 
komputera i telewizji – pozwala mówić o zwią-
zaniu tych przedmiotów już nie tylko z edukacją 

3 Małgorzata Hendrykowska, Serial,	telenowela,	
reality	show,	czyli	jak	rozmontować	ten	mechanizm, 
Polonistyka, nr 5, maj 2004, str. 4.

filmową, ale także szerzej – audiowizualną.4 Prof. 
Ewelina Nurczyńska-Fidelska podkreśla, iż inwa-
zja mediów idzie równolegle z ich dehumaniza-
cją i przestrzega przed sprowadzaniem korzysta-
nia z mediów wyłącznie do zadań operacyjnych 
i widzenia w nich wyłącznie narzędzia komunika-
cji międzyludzkiej. Edukacja medialna nie może 
odbywać się z pominięciem aspektów aksjologicz-
nych i bez udziału wiedzy estetycznej!

Dziś wielu uczniów - nawet już w gimnazjum 
- próbuje samodzielnie tworzyć strony internetowe 
(własne i klasowe czy zespołowe), blogi, kroniki 
multimedialne, programy, materiały zapisywane 
na dyskach, w postaci odnośników lub linków; 
zamieszcza swoje zdjęcia, filmy czy wiersze 
na przeznaczonych do tego portalach... Ta spon-
taniczna twórczość czasem bardzo młodych 
internautów pokazuje dobitnie, iż Internet jako 
medium komunikacyjne niesie zmianę cywiliza-
cyjną. W tych działaniach nie powinno im zabrak-
nąć wsparcia nauczyciela, który wskazałby, jakie 
tematy, informacje, tożsamości i obrazy zasługują 
na to, by je wysyłać w elektroniczną przestrzeń. 

4 Prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska pisze o tym we 
wstępie do publikacji zawierającej materiały  
X Ogólnopolskiej Sesji Filmoznawczo-Metodycznej 
- W	świecie	mediów, pod red. E. Nurczyńskiej-Fidel-
skiej, Kraków 2001.

Ajka	Tarasow
Europejska	Fundacja	Edukacji	Audiowizualnej	DISCE

Filmoteka Szkolna – i co dalej?

Od lat 90. zajmuję się edukacja filmową 
i współpracuję na tym polu ze szkołami. Zaczęło 
się od  Młodzieżowej Akademii Filmowej w kinie 
LUNA w Warszawie (zajęcia roczne prowadzone 
w kinach, na terenie całej Polski), trwało do 1995 r. 
W 1998 zaczęłam opracowywać program eduka-
cyjny dla gimnazjalistów i licealistów opierający 
się na filmie polskim i filmach europejskich, do któ-
rych licencje miała firma TANTRA. Następnie 
przyszła reforma edukacji, zmieniła się podstawa 
programowa, pojawiły się ścieżki międzyprzed-
miotowe i wydawałby się, że znacznie rozwinie 
się edukacja filmowa i medialna. Złożyliśmy pro-
gram i pakiet filmów w Ministerstwie Edukacji, 
niestety w 2000 roku nie było nawet recenzen-

tów do oceny opracowanych programów eduka-
cyjnych związanych z wiedzą o filmie. Jedynym 
recenzentem, który mógł ocenić ten program był 
pan Wacław Strykowski - prof. zw. dr hab. peda-
gogiki medialnej i dydaktyki w Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program został 
zrecenzowany przez pana profesora pozytywnie, 
niestety pozostałych trzech recenzentów zabrakło. 
Wskazałam kilka nazwisk, podałam kilka telefo-
nów, wszystko na nic. Z panią prof. Eweliną Nur-
czyńską-Fidelską pracownicy MEN też  nie mogli 
się skontaktować, chociaż pani profesor od lat 90. 
czyniła bardzo wiele, by film był istotną częścią 
edukacji w szkole. Pisała ona:

Edukacja	filmowa	to	nie	dyscyplina	dydaktyki,	
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jak: wiedza o filmie, wiedza o teatrze oraz sztuka 
współczesna. Podstawa programowa sugeruje 
wiązanie działalności poznawczej z praktykami 
medialnymi i wykorzystywanie różnego rodzaju 
mediów do multimedialnych wypowiedzi oraz 
działań „na żywo”. Dzięki praktycznemu wyko-
rzystaniu nowych mediów uczniowie nie tylko 
podnoszą swoją wiedzę na ich temat, ale rozpo-
znają również reguły komunikacji. Współczesny 
człowiek, znający narzędzia medialne i świadomie 
z nich korzystający, jest użytkownikiem przekazów 
medialnych i  często ich współtwórcą.

Tylko niektóre szkoły (przeważnie prywatne) 
zaczęły korzystać z możliwości, które otwierały 
kolejne etapy reformy… dlaczego? Dlatego,  
że w większości szkół nauczyciele nie są przygo-
towani do podjęcia się tego zadania.

Uczniowie coraz częściej używają nowych 
mediów, a poprzez stały kontakt z nimi jako głów-
nymi źródłami wiedzy, przejmują w myśleniu cha-
rakterystyczny dla nich kod ikoniczny. Dlatego 
też należy uczyć podstawowych pojęć z zakresu 
semiotyki (znak, system znaków), komunikacji 
językowej komunikat, kontekst), jak i zasad języka 
filmu. Konieczne jest uporanie sie z tym zagadnie-
niem, a rozpocząć trzeba od kształcenia  świadomej 
tego problemu kadry nauczycielskiej.

Szczęśliwie tym problemem zajął się Polski 
Instytut Sztuki Filmowej i we współpracy z Mini-
sterstwem Edukacji przygotował pakiet filmów 
FILMOTEKA SZKOLNA, który został rozesłany 
do wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych w Polsce. Poza tym trwa, od ponad 
roku, akcja finansowana przez PISF doszkalająca 
nauczycieli w zakresie wiedzy filmowej.

Ponieważ współpracowałam przy dwóch edy-
cjach takiego kursu dla nauczycieli w kinie REJS 
w Warszawie i przeprowadziłam wiele rozmów z tą 
grupą zawodową, pozwalam sobie wysnuć nastę-
pujące wnioski:  

lecz	pewien	proces,	czyli	system	czynności,	system	
powiązanych	ze	sobą	oddziaływań	wychowawczych	
oraz	przekazywania	określonej	wiedzy	i	kształto-
wania	umiejętności.1 

W tej samej publikacji – kilka stron dalej czy-
tamy:

Aby	edukacja	filmowa	przynosiła	zamierzone	
efekty,	niezbędna	jest	aktywna	postawa	nauczycieli	
i	wychowawców	w	zakresie	formalnego	kształcenia	
dyspozycji	umysłowych	ucznia	poprzez	film.	

Tak	się	składa,	że	rozmowy	na	temat	filmu	
pojawiają	się	na	lekcjach	języka	polskiego	głów-
nie	w	kontekście	rozmów	o	adaptacjach	filmowych. 
W	tradycji	polonistyki	szkolnej	właśnie	adaptacja	
filmowa	była	najczęstszym,	a	właściwie	jedynym	
pretekstem	do	rozmów	o	filmie.(…).	Problematyka	
adaptacji	jest	jednym	z	wątków	w	całości	treści	
filmoznawczego	i	literaturoznawczego	kształcenia;	
wątkiem	ważnym,	bo	pozwalającym	podejmować	
bardziej	szczegółowe	problemy	ekranowej	konkrety-
zacji	tekstu	literackiego	w	kontekście	ogólniejszego	
stanu	świadomości	estetycznej	specyfiki	filmu.2

Film jest sztuką, łączącą malarstwo, dramat, 
muzykę i  taniec, będąc formą relaksu służy jedno-
cześnie rozwojowi intelektualnemu. Opowiadanie 
obrazem przełamuje granice kulturowe i językowe, 
lecz rozumienie symboliki i dramaturgii budo-
wanej za pomocą łączenia poszczególnych ujęć 
w montażu filmowym, jest minimalne. 

Film	pełni	istotną	rolę	w	procesie	poznania,	
każdy	obraz	filmowy	ma	swoisty	ładunek	poznaw-
czy,	uczy	myślenia	za	pośrednictwem	właściwego	
sobie	 języka.	Sztuka	 filmowa	 typu	wizualnego	
ujmuje	świat	w	kategoriach	obrazów	i	stwarzając	
nowe	formy	artystyczne,	przyczynia	się	do	prze-
łamania	mechanicznego	modelu	życia.	Rozszerza	
procesy	poznawcze:	ukazując	różnorodność	życia,	
wzbogaca	zakres	i	treść	informacji	o	świecie,	poka-
zując	drugiego	człowieka,	wzbogaca	nas	samych.3	

Pomimo usilnych działań na rzecz edukacji 
filmowej pani prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidel-
skiej i innych filmoznawców, w sprawie edukacji 
filmowej w szkołach zasadniczo niewiele się zmie-
niało, niewiele również pomogło wprowadzenie 
przedmiotu „wiedza o kulturze”, który zawiera 
w sobie elementy nowych dziedzin sztuki, takich 

1 Nurczyńska-Fidelska E, Film	w	szkolnej	edukacji	
humanistycznej, Warszawa 1993, s. 13.

2 Nurczyńska -Fidelska E., s. 20. 
3 Plisiecki J. w:	Film	i	kultura	współczesna,	

red. Janusz Plisiecki, Lublin 1996, s. 37
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ale także inne implikacje „inwazji mediów” (tak 
brzmiał temat jubileuszowej sesji w roku 2000). 
Nieprzypadkowo jednym z organizatorów owych 
sesji był Zakład Mediów i Kultury Audiowizual-
nej Uniwersytetu Łódzkiego. Sesje borkowskie, 
stojące na bardzo wysokim poziomie, stwarzały 
nauczycielom możliwość spotkania z najwybit-
niejszymi polskimi filmoznawcami, jednak, siłą 
rzeczy, mogła wziąć w nich udział wąska grupa 
zainteresowanych pedagogów. Pokłosiem owych 
spotkań są cenne publikacje zbiorowe, takie jak 
Film	w	szkolnej	edukacji	humanistycznej E. Nur-
czyńskiej-Fidelskiej, B. Parniewskiej, E. Popiel-
Popiołek i H. Ulińskiej (Warszawa-Łódź 1993), 	
Sztuka	interpretacji	klasycznych	i	współczesnych	
dzieł	filmowych, pod red. E. Nurczyńskiej-Fidel-
skiej i Z. Batki	(1994), W	świecie	mediów, pod red. 
E. Nurczyńskiej-Fidelskiej (Kraków 2001).  

Autorka artykułu zamieszczonego w niniej-
szym numerze „Ad rem”, pani Ajka Tarasow 
aktywnie współpracowała przy tworzeniu pro-
gramu i organizacji warsztatów edukacyjnych 
pt. „Filmoteka Szkolna. Akademia!”, będących 
wspólnym przedsięwzięciem Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz 
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Odby-
wały się one w roku 2009 (drugie półrocze roku 
szkolnego 2008/2009 oraz pierwsze - 2009/2010) 
i składały z dwóch części: teoretycznej i prak-
tycznej. Część teoretyczna, trwająca łącznie 52 
godziny, obejmowała takie zagadnienia, jak: histo-
ria fotografii, początki filmu i kinematografii, film 
dokumentalny (etyka i prawda ekranowa), początki 
polskiego kina fabularnego, polska szkoła filmowa, 
nurty w polskim kinie lat 70., kino moralnego nie-
pokoju, nowe kino w Polsce po komunizmie, histo-
ria i ewolucja polskiej animacji.

Moduł praktyczny, 25 godzin, zawierał pod-
stawy dramaturgii filmowej, technik operatorskich 
oraz montażu, a także tworzenie prezentacji mul-
timedialnych. Zadaniem uczestników w tej części 
szkolenia było m.in. nakręcenie krótkiej etiudy 
według samodzielnie opracowanego scenariusza. 

Warsztaty te stanowiły rodzaj obudowy 
metodycznej znanego i wysoko ocenianego przez 
nauczycieli pakietu Filmoteka Szkolna, który 
mniej więcej rok wcześniej trafił do gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Zajęcia odbywały 
się w Warszawie – w dwóch kilkudziesięciooso-
bowych grupach. Wzięli w nich udział nauczyciele 
z całej Polski, w tym – kilka osób z naszego woje-
wództwa. 

 – zajęcia z wiedzy o filmie dla nauczycieli 
są bardzo potrzebne

 – powinny mieć znacznie większy zakres niż 
te które były prowadzone w kinie REJS

 – oczywiście powinny być podparte zajęciami 
praktycznymi: z pracy z kamerą i apara-
tem fotograficznym  w studio i w plenerze, 
z montażu, udźwiękowiania filmu, wrzucania 
filmu  na You Tube, z tworzenia prezentacji 
multimedialnych

 – mogą to być kursy doszkalające
 – mogą to być studia podyplomowe
 – powinny być dodatkowo prowadzone zajęcia 

z wiedzy o mediach (dziennikarskie)
 – powinny być dodatkowo prowadzone zajęcia 

w zakresie technik on-line  i o portalach spo-
łecznościowych.

To wszystko składa się na kompakt podsta-
wowej wiedzy współczesnego nauczyciela nie 
tylko języka polskiego czy wiedzy o kulturze, 
ale wszystkich przedmiotów łącznie ze ścisłymi.  
Za chwilę ten, kto nie będzie umiał się posługi-
wać tymi technikami i nie będzie rozumiał języka, 
którymi będą przygotowywane informacje, będzie 
w jakiś sposób ułomny.

Od	Redakcji	–	Post	scriptum	
W kontekście artykułu pani Ajki Tarasow 

warto podkreślić, że w ostatnich latach pojawiło 
się kilka interesujących propozycji związanych 
z kształceniem nauczycieli w zakresie edukacji fil-
mowej. Nie sposób przecenić zasług, jakie położyła 
na tym polu prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, 
prawdziwy spiritus	movens Ogólnopolskich Sesji 
Filmoznawczo-Metodycznych, organizowanych 
w Borkach koło Tomaszowa Mazowieckiego. 
Odbywały się one od roku 1991, co roku pod innym 
hasłem i obejmowały nie tylko wiedzę o filmie, 
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Marzena	Baum-Gruszkowska	i	Dominika	Majuk
Ośrodek	„Brama	Grodzka	–	TEATR	NN”

Światła w ciemności – Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata 
Warsztaty dla młodzieży 

Druga wojna światowa, Holocaust są to wyda-
rzenia, które na zawsze wpłynęły na losy i historię 
naszego kraju. Polacy stali się świadkami jednej 
z największych zbrodni ludobójstwa w dziejach 
świata. Lubelszczyzna wraz z siecią gett, obozów 
pracy przymusowej, obozów koncentracyjnych 
i obozów śmierci stała się centrum zagłady milio-
nów Żydów.

Różne były postawy Polaków wobec roz-
grywającej się na ich oczach eksterminacji lud-
ności żydowskiej. Od czynnej pomocy, przez 
współczucie, obojętność, aż po świadomą współ-
pracę z nazistami. Niezmiernie istotna jest więc 
potrzeba wyróżnienia postaw tych osób, które 
mimo wszystko zdecydowały się zaryzykować 
i wyciągnąć pomocną dłoń ku prześladowanym. 
Ci ludzie zyskali miano „Sprawiedliwych wśród 
Narodów Świata”.

Ikoną polskich Sprawiedliwych stała się Irena 
Sendlerowa. Jako szefowa wydziału dziecięcego 
„Żegoty” organizowała przemycanie dzieci żydow-
skich z getta, umieszczając je w przybranych rodzi-
nach, domach dziecka czy klasztorach. Dzięki jej 
poświęceniu udało się ocalić życie ponad 2500 
dzieci.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
pojawiły się nowe ujęcia tematu Sprawiedliwych: 
kwestia zorganizowanej i indywidualnej pomocy 
Żydom omawiana była w szerszym kontekście. 
Problematyka ta, w dużej mierze za przyczyną 
publikacji J. T. Grossa Sąsiedzi, weszła także 
do dyskursu publicznego. Można wskazać coraz 
więcej inicjatyw instytucji publicznych, poza-
rządowych czy środowisk naukowych, które 
podejmują problem postaw Polaków w stosunku 
do Żydów podczas II wojny światowej. Jednak 
należy mieć świadomość, że temat ten dopiero 
wyłania się z kręgu zagadnień tabu. Wiele osób, 
które zostały uhonorowane tytułem „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata”, oraz tych, które swoją 
postawą zasłużyły na ten tytuł, nie jest znanych 
nawet w swoim najbliższym środowisku. Ich histo-
rie są zapomniane a często nawet ukrywane – tak 
przez samych Sprawiedliwych, jak i ich rodziny.

Aby zmienić tę sytuację, chcemy zachęcić jak 
największe grono osób pracujących z młodzieżą 
– nauczycieli, wychowawców, edukatorów – 
do podejmowania działań edukacyjnych mających 
przybliżyć młodym ludziom historie osób, które 
ryzykowały swe życie, ratując innych. Wierzymy, 
że właśnie poprzez edukację i działania artystyczne 
można mówić o przeszłości pełnej zła i nienawiści, 
tak aby stawała się ona żywym źródłem refleksji 
i nauki dla następnych pokoleń.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, 
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, 
dopracował się kompletu materiałów edukacyj-
nych na temat Sprawiedliwych Wśród Narodów 
Świata opartych na relacjach historii mówionej 
z Regionu Lubelskiego, dotyczących udzielania 
pomocy prześladowanym Żydom w czasie II wojny 
światowej. Historie pochodzące od Ratujących, ich 
rodzin oraz samych Ocalonych są niezwykle cen-
nym materiałem dokumentującym nie tylko fakt 
ratowania Żydów, ale również wiążące się z tym 
szczególne okoliczności i emocje. Proponowany 
cykl trzech warsztatów porusza problem postawy 
Polaków wobec prześladowanych Żydów, stara 
się przedstawić charakterystyczne sylwetki ludzi 
ryzykujących własne życie, by pomóc innym, oraz 
podejmuje trudną kwestię upamiętnienia czynów 
Sprawiedliwych, doświadczenia Ocalonych oraz 
pamięci naszego pokolenia o tych bolesnych wyda-
rzeniach.

*
Warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem 

historii mówionej przeznaczone są dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych. Wykorzystuje się 
w nich materiały opracowane na bazie relacji 
zebranych w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr 
NN” w ramach projektu „Światła w Ciemności – 
Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Relacje 
te opowiadają o udzielaniu pomocy prześladowa-
nym Żydom w czasie II wojny światowej na tere-
nie Lubelszczyzny. Autorom projektu zależało 
na zaprezentowaniu tematu udzielania pomocy 
Żydom w czasie II wojny światowej w możliwie 



22

szerokim kontekście problemowym. Wykorzystane 
zostały relacje Ratujących – odznaczonych meda-
lem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, jak 
i tych bez medalu, członków ich rodzin oraz Oca-
lonych z Holokaustu. Relacje historii mówionej 
są wyjątkowym materiałem edukacyjnym. Praca 
z nimi dostarcza młodzieży podstawowej wiedzy 
historycznej, jak również rozwija zdolność kry-
tycznego myślenia, umiejętność porównywania 
różnych perspektyw oraz interpretacji informacji 
pochodzących z różnych źródeł. Praca z historią 
opowiadającą o osobistym doświadczeniu wpływa 
na kształtowanie postaw empatii, tolerancji 
i otwartości na odmienność kulturową, narodową 
czy religijną, przy jednoczesnym poszanowaniu 
własnych i cudzych tradycji. Warsztaty powinny 
stać się także punktem wyjścia do namysłu nad 
znaczeniem historii i pamięci o niej we współczes-
nym społeczeństwie. Dzięki temu młodzi ludzie 
będą lepiej przygotowani do tego, by przeciwsta-
wić się wszelkim formom fanatyzmu, nienawiści 
rasowej i niesprawiedliwości społecznej.

Po uczestnictwie w cyklu warsztatów mło-
dzież wzbogaci swoje kompetencje poznawcze, 
emocjonalne, nabywając różne wiadomości i umie-
jętności praktyczne:

 – wiedzę nt. Sprawiedliwych wśród Narodów 
Świata: kim są, kto i dlaczego nadaje taki tytuł,

 – znajomość historii ratowania Żydów podczas 
II wojny światowej (na przykładzie tych, które 
wydarzyły się na Lubelszczyźnie),

 – wiedzę nt. stosunków polsko-żydowskich 
przed II wojną światową (na przykładzie opisu 
sztetla),

 – wiedzę nt. motywów, jakimi kierowały się 
osoby ratujące Żydów podczas II wojny świa-
towej: ich cech charakteru i wyznawanych war-
tości,

 – wiedzę nt. postaw Polaków wobec Zagłady 
Żydów podczas II wojny światowej,

 – zrozumienie roli Pamięci o Sprawiedliwych 
wśród Narodów Świata oraz ofiarach Holo-
kaustu,

 – zapoznanie się z problemem ukrywania pamięci 
o udzielaniu pomocy Żydom w rodzinach Ratu-
jących i Ocalonych,

 – znajomość sposobów aktywnego przekazywa-
nia Pamięci,

 – znajomość cech historii mówionej jako metody 
badawczej historyka,

 – umiejętność krytycznej analizy materiału źród-
łowego, jakim jest historia mówiona,

 – umiejętność pracy z różnymi rodzajami mate-
riałów źródłowych: historią mówioną, pamięt-
nikiem, fotografią, etc.

 – umiejętność rozpoznania i odrzucenia stereoty-
pów funkcjonujących w świadomości społecz-
nej oraz kwestionowania uproszczonego spo-
sobu interpretacji świata, sprowadzającego się 
do przedstawiania spraw albo jako całkowicie 
dobrych, albo całkowicie złych,

 – umiejętność dostrzegania negatywnego wpływu 
przejawów antysemityzmu na nasze społeczeń-
stwo i na nas samych,

 – umiejętność rozpoznania odmiennych punktów 
widzenia jako równorzędnych i uprawnionych, 
co podnosi poziom tolerancji i pozwala na doce-
nianie różnorodności we własnym otoczeniu,

 – zdolność do empatii i identyfikowania się 
z sytuacją mniejszości, która spotyka się z dys-
kryminacją,

 – uświadomienie sobie osobistej i obywatelskiej 
odpowiedzialności za budowanie demokratycz-
nego i pluralistycznego społeczeństwa.

*
Warsztaty poświęcone Sprawiedliwym mogą 

stanowić element dodatkowy lekcji szkolnych, 
będący ich uzupełnieniem lub być realizowane jako 
zajęcia pozalekcyjne. Każdy warsztat zaplanowany 
jest na 90 minut i przygotowany do poprowadzenia 
w grupie nie większej niż 30 uczestników. Ważne 
jest, aby młodzież była przygotowana do uczest-
nictwa w warsztatach, świadoma ich celów oraz 
innowacyjności metody historii mówionej, na któ-
rej bazuje projekt.

Warsztaty mają jednakową strukturę, ale róż-
nią się ujęciem tematu – każdy z nich porusza inne 
problemy i konteksty sytuacyjne związane z posta-
wami Polaków wobec rozgrywających się na ich 
oczach wydarzeń oraz upamiętnieniem Ratują-
cych i Ocalonych. Dlatego też każdy z warszta-
tów można prowadzić jako samodzielne zajęcia. 
Zalecane jest jednak przeprowadzenie cyklu zajęć 
obejmującego trzy warsztaty, które wzajemnie się 
dopełniają, budując bardziej złożony obraz wyda-
rzeń sprzed ponad pół wieku.

I.
Pierwsze spotkanie nosi tytuł Żeby	ktoś	z	sąsia-

dów	nie	zobaczył...	Postawy	Polaków	wobec	prze-
śladowanych	Żydów	w	perspektywie	Ratujących	
i	Ocalonych. Jego koncepcja opiera się na wyeks-
ponowaniu problemu stosunku ludności polskiej 
do prześladowania Żydów oraz do osób, które 
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 – system wartości w czasie bez norm etycznych 
i moralnych,

 – za co warto zapłacić cenę życia,
 – moralność nieposłuszeństwa.

Warsztat ten zbudowany jest na bazie dwóch 
historii opowiedzianych w 2007 r. przez Jadwigę 
Maliszewską oraz Gabrielę Gorzandt. Pierw-
sza relacja opowiada o uratowaniu żydowskiej 
dziewczynki Poli Fajrajzen, której rodzina miesz-
kała przed wojną na ul. Koziej w Lublinie. W tle 
historii ocalenia Poli, którą ukrywała rodzina 
Marii i Leona Drozdowskich, przewija się histo-
ria rodziców dziewczynki, którzy zginęli, dzieląc 
los całej społeczności lubelskich Żydów. Gabriela 
Gorzandt opowiada bolesną historię rodzinną – jej 
rodzice, Paweł i Wisława Trzcińscy mieszkający 
w Biłgoraju, zostali zadenuncjowani i zabici przez 
Niemców za pomoc Żydom, którzy ukrywali się 
w zakładzie jej ojca. Obie historie łączy fakt, 
że żadna z rodzin udzielających pomocy Żydom 
w czasie wojny nie została uhonorowana meda-
lem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Tym 
samym rodziny Drozdowskich i Trzcińskich wpi-
sują się w szeregi wielu bohaterów bez medalu.

III.
Trzecie spotkanie zatytułowane Nikt	u	nas	

nie	wiedział	i	po	wojnie	nikt	nie	wiedział.	Tabu...	
–	Trudna	Pamięć	o	historiach	Sprawiedliwych” 
skonstruowane jest wokół problemu ratowania 
Żydów jako tabu w przestrzeni prywatnej i pub-
licznej oraz problemu Pamięci. W wielu rodzi-
nach zaangażowanych w pomoc Żydom fakt ten 
był ukrywany. Historie ocalenia stawały się także 
tematem tabu w rodzinach osób, które przeżyły 
Holokaust. To pokazuje, że Pamięć o tych trud-
nych wydarzeniach jest także odpowiedzialnością 
i wyzwaniem dla kolejnych pokoleń.

Celem warsztatu jest skonfrontowanie mło-
dzieży z takimi problemami, jak:

 – tabu milczenia w przestrzeni prywatnej i pub-
licznej,

 – aktywna pamięć – sposoby przekazywania 
pamięci,

 – pamięć kolejnych pokoleń w kontekście odcho-
dzenia świadków historii.

Historia, która jest kanwą dla tego warsztatu, 
wydarzyła się w Chełmie. Przez dwa lata w czasie 
II wojny światowej rodzina Grzesiuków ukrywała 
w piwnicy Rachelę Gipsz i jej dwóch synów: Ben-
cjona i Jakuba. Rodzina państwa Grzesiuków – 
Aniela, Feliks oraz ich córka Adela, została odzna-

odważyły się im pomóc. Ten skomplikowany temat 
naświetlony został poprzez zestawienie perspek-
tyw Ratujących (historia mówiona) i Ocalonych 
(pamiętnik) w ocenie i opisie tej samej sytuacji.

Celem warsztatu jest skonfrontowanie mło-
dzieży z takimi problemami, jak:

 – myślenie stereotypowe i antysemityzm,
 – ocena postaw Polaków wobec prześladowanych 

Żydów oraz wobec faktu ich ratowania,
 – odpowiedzialność Ratujących za raz podjętą 

decyzję o udzieleniu pomocy.
Warsztat zbudowany jest wokół historii rodzin 

Ostrowskich i Fersztmanów. Od grudnia 1942 r. 
do lipca 1944 r. Marianna i Stanisław Ostrowscy 
ukrywali w swoim gospodarstwie w Radawczyku 
koło Bełżyc dziewięć osób z rodziny Fersztma-
nów. Państwo Ostrowscy zostali odznaczeni 
medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” 
w 1992 r. Historia ukrywania, którą opowiedziała 
nam Marianna Ostrowska w 2007 r., zamieszczona 
została w internetowej bazie historii mówionych 
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Natrafił 
tam na nią mieszkający we Francji syn jednego 
z Ocalonych – Sylvain Fersztman. Dzięki niemu 
dowiedzieliśmy się, że istnieją dzienniki i wspo-
mnienia z czasów wojny pisane przez ukrywających 
się członków rodziny. Spisany w latach 90. XX w. 
w Izraelu pamiętnik pochodzącego z Bełżyc Moszka 
Fesztmana stanowi, razem z relacją Marianny 
Ostrowskiej, materiał źródłowy wykorzystany 
w ćwiczeniach warsztatowych. Dzięki wykorzy-
staniu dwóch tekstów prezentujących perspektywę 
Ratujących i Ocalonych historia ukazana w tym 
warsztacie jest unikatowym świadectwem okrut-
nych czasów wojny oraz daje rzadką możliwość 
zapoznania się z obrazem rzeczywistości wojennej 
również z perspektywy ludności żydowskiej.

II.
Drugie spotkanie pt. Nie	zdawałam	sobie	

sprawy,	że	grozi	mi	śmierć	za	zatrzymanie	tej	
dziewczynki…	Cena	życia	za	odruch	serca	jest 
próbą odpowiedzi na pytania: dlaczego, pomimo 
śmiertelnego ryzyka, znaleźli się ludzie, którzy 
poświęcili się dla innych, jakie były motywy ich 
działania i co ich wyróżniało spośród innych ludzi? 
Historie zaprezentowane w tym warsztacie pozwa-
lają na dokładniejsze przyjrzenie się wartościom, 
jakimi kierowali się Ratujący, wyciągając pomocną 
dłoń do ludzi w potrzebie.

Celem warsztatu jest skonfrontowanie mło-
dzieży z takimi problemami, jak:



24

Świata”: www.sprawiedliwi.teatrnn.pl – w dziale 
„Edukacja”. Scenariusz do trzeciego w cyklu war-
sztatu pt. Nikt	u	nas	nie	wiedział	i	po	wojnie	nikt	
nie	wiedział.	Tabu...	–	Trudna	Pamięć	o	historiach	
Sprawiedliwych zamieszczamy również w publi-
kacji Światła	w	ciemności	–	Sprawiedliwi	wśród	
Narodów	Świata.	Relacje	historii	mówionych	
w	działaniach	edukacyjnych, która została wydana 
w Ośrodku jako wprowadzenie w tematykę i kon-
cepcję warsztatów. Niniejszy tekst to fragmenty 
tej publikacji.

*
Opisane tu warsztaty są częścią oferty edu-

kacyjnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 
Nauczycieli, edukatorów i osoby prowadzące 
edukację nieformalną, którzy chcieliby, aby ich 
uczniowie wzięli udział w warsztatach poprowa-
dzonych przez moderatorów z Ośrodka, prosimy 
o kontakt z Anną Kiszka (Laboratorium Edu-
kacji i Animacji), e-mail: anna@tnn.lublin.pl,  
tel. 81 532 58 67.

czona medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata” w 2000 r. Mieszkający w Izraelu Bencjon 
utrzymywał po wojnie kontakty z Adelą, odwiedził 
rodzinę Grzesiuków w Chełmie oraz złożył rela-
cję historii mówionej w ramach projektu „Światła 
w Ciemności – Sprawiedliwi wśród Narodów 
Świata” w 2009 r. Trzecia relacja, dopełniająca 
całość historii, pochodzi od syna pani Adeli – uro-
dzonego już po wojnie, Jana Dąbskiego. Trójgłos 
powstały poprzez zestawienie tych wszystkich 
relacji pobudza do refleksji na temat znaczenia 
podtrzymania i roli pamięci w czasach, kiedy 
ostatni świadkowie historii odchodzą. Warsztat 
jest również zachętą dla młodzieży do aktywnego 
włączenia się w działania mające na celu pielęg-
nowanie pamięci o Sprawiedliwych w lokalnych 
środowiskach.

Scenariusze wszystkich trzech warsztatów 
wraz z materiałami pomocniczymi (gotowymi 
do wydruku) zostały zamieszczone w formacie 
PDF na stronie internetowej projektu „Światła 
w Ciemności – Sprawiedliwi Wśród Narodów 

ale możemy tu wykorzystywać różne programy 
multimedialne, tworzyć materiały edukacyjne, 
przygotowywać samodzielnie lub przy pomocy 
uczniów prezentacje, m.in. w programie Power-
Point, opracowywać konspekty lekcji prowadzo-
nych z wykorzystaniem komputera oraz korzystać 
z Internetu. W ramach szkolnej poligrafii przy  
pomocy komputera uczniowie mogą redagować 
szkolną gazetkę, integrując w ten sposób swe śro-
dowisko i umożliwiając prezentowanie własnych 
zainteresowań.
Wykorzystując Internet, możemy m.in.:

 – przeglądać strony encyklopedyczne, biblioteki 
wirtualne, w tym książki, dokumenty ikono-
graficzne, muzykalia, rękopisy, słownikowe, 
portale polonistyczne, zbiory literackie, cza-
sopisma literackie i metodyczne;

 – aranżować wycieczki przedmiotowe poloni-
styczne, zwiedzać galerie malarskie, prowadzić 
wirtualną turystykę na lekcji z uwzględnieniem 
ekspozycji trójwymiarowych; 

 – tworzyć blogi - jako miejsca notatek poloni-
stycznych lub dzielenia się wiedzą; 

Współczesna technologia informacyjna ma 
olbrzymi wpływ na życie człowieka, dlatego 
ważnym zadaniem i wyzwaniem dla każdego 
nauczyciela jest wychowanie uczniów na świado-
mych odbiorców i użytkowników tej technologii. 
W szkołach pojawiła się nowa generacja uczniów, 
którzy są częścią społeczeństwa informatycznego. 
Reprezentują oni odmienny stosunek do czyta-
nia, mianowicie niechęć do wydawnictw książ-
kowych, a zwrot ku elektronicznym. Dlatego też 
nabycie umiejętności wykorzystania TI w procesie 
nauczania otwiera przed szkołą nowe perspektywy 
dydaktyczne i nowe możliwości zainteresowania 
uczniów nauką.

W kontekście nowej podstawy programowej 
TI staje się składnikiem warsztatu pracy nauczy-
ciela. Wiedza i umiejętności związane z efektyw-
nym wykorzystaniem komputera przyczyniają się 
też do podniesienia jego autorytetu w środowisku 
uczniów i rodziców.

*
Stosowanie technologii informacyjnej opiera 

się przede wszystkim na pracy przy komputerze, 

Teresa	Kozioł
LSCDN	Oddział	Chełm

Technologia informacyjna w nauczaniu języka polskiego 
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Jak	powstały	„Dziady”	kowieńskie, Chlebowski 
Bronisław.

W sieci udostępniają swe zbiory również inne 
biblioteki internetowe: 
http://www.pbi.edu.pl/inne_biblioteki.html,   
http://univ.gda.pl/~literat/indexx.htm, 
http://www.pbi.edu.pl/index.html,  
http://www.icdlbooks.org 
(zbiory tej biblioteki to wyłącznie książki dla 
dzieci, posegregowane według różnych kategorii, 
co znacznie ułatwia ich wyszukiwanie i przegląda-
nie; książkę można wyszukać według postaci, for-
matu, długości, języka, a także miejsca wydania).

W bibliotece cyfrowej « Polona » - 
http://www.polona.pl/dlibra - liczba publikacji 
wynosi 23836.  Łączna liczba czytelników od dnia 
1.09.2006: 18762747. W tej chwili z biblioteki 
korzysta 245 osób. Aktualne kolekcje tematyczne 
to: Adam Mickiewicz, Archiwum Zbigniewa Her-
berta,  Cyprian Kamil Norwid, Czasopisma polskie 
z XIX i I połowy XX w., Fryderyk Chopin, Jan 
Kochanowski,  Juliusz Słowacki, Kresy Wschod-
nie, Literatura dla dzieci i młodzieży,  itp. Wystę-
pują tam różne zbiory, m.in.  czasopisma, grafiki, 
rysunki, fotografie, muzykalia, rękopisy, stare 
druki, ulotki i odezwy.

W dzisiejszej rzeczywistości w Polsce powstają 
i są coraz częściej wykorzystywane encyklopedie, 
książki elektroniczne – dla różnych grup wieko-
wych.  Biblioteki i archiwa digitalizują, czyli doko-
nują zapisów w formie elektronicznej wszelkich 
posiadanych materiałów. W bibliotekach można 
wyszukiwać i zamawiać w sposób elektroniczny 
wybrane książki. W Kalifornii są już konkursy 
na podręczniki elektroniczne. Holandia rozpoczyna 
edycję wolnych podręczników.  Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 
2009 r. wprowadza również w Polsce możliwość 
dopuszczenia do użytku szkolnego podręcznika 
w formie elektronicznej (§ 9, § 10 ust. 10 i § 13 
ust. 3 rozporządzenia).

Biblioteka Narodowa na swej stronie inter-
netowej przedstawia w zakładce swoje zasoby 
cyfrowe z komentarzem, że w dobie cyfrowej 
rewolucji jest coraz więcej cyfrowych publikacji 
przygotowywanych, gromadzonych oraz udostęp-
nianych przez BN w Internecie oraz na terenie 
Biblioteki, zawierających coraz bogatszą treść:

 – reprodukcje cyfrowe, 
 –  czasopisma elektroniczne w wersji on line, 
 –  udostępniane na terenie BN faktograficzne 

i bibliograficzne bazy danych, 

 – korzystać z poczty elektronicznej jako narzę-
dzia komunikacji i wymiany doświadczeń;

 – tworzyć przedmiotowe bazy danych;
 – porównywać tekst linearny i hipertekst.

Na rynku wydawniczym jest coraz więcej stron 
internetowych, które dają możliwość elektronicz-
nego dostępu do encyklopedii i słowników, m.in.:
http://sjp.pwn.pl/, 
http://encyklopedia.pwn.pl/, 
http://leksykony.interia.pl/synonim. 

Są też programy multimedialne na nośnikach 
CD i DVD, z których można korzystać, nawet jeśli 
nie ma dostępu komputera do sieci, np. wydane 
przez PWN:  Język	polski.	Wielki	słownik	popraw-
nej	polszczyzny,	Słownik	frazeologiczny,	Język	
polski.	Wielki	słownik	wyrazów	obcych	i	trud-
nych, Język	polski	-	repetytorium	dla	maturzystów	
i	kandydatów	na	studia - (to ostatnie – podzie-
lone na dwie główne części: historyczno-literacką, 
która wyczerpuje wiedzę z historii literatury oraz 
poetyki, a ponadto zawiera pytania badające zna-
jomość dzieł literackich – i Język	polski:	Matura	–	
nauka	o	języku), Język	polski	–	gramatyka, Nauka	
mimo	woli.	Zestaw	edukacyjny (tu: Język	polski:	
matura	–	literatura	szkoły	średniej,	Język	polski:	
gimnazjum	+	liceum,	Język	polski:	testy,	Ortografia	
i	wreszcie	CD-audio	-	Wiersze	dla	gimnazjalisty 
zawierający utwory poetyckie od średniowiecza 
do współczesności recytowane przez aktorów, nie-
które utwory na podkładzie muzycznym dobranym 
do poszczególnych epok). 

Biblioteki wirtualne
Biblioteki od lat zachęcały do korzystania 

ze swoich zbiorów na tworzonych stronach inter-
netowych, ale dzisiaj część zbiorów pokazują rów-
nież drogą wirtualną.

Polska Biblioteka Internetowa http://www.
pbi.edu.pl/index.html na swej głównej stronie 
zamieszcza nowe i najczęściej czytane pozycje 
książkowe, zachęca nauczycieli do publikowania 
scenariuszy lekcji. Informuje, że liczba publika-
cji dostępnych w Polskiej Bibliotece Internetowej 
wynosi już  32069.  

Po wpisaniu do wyszukiwarki tytułu, np. 
Dziady Adama Mickiewicza ukazuje się w nowym 
oknie nie tylko wybrana pozycja lekturowa, ale cały 
zestaw wyników wyszukiwania związany ze sło-
wem „Dziady”, a więc np. Rousseau	– Mickiewicz:	
„Dziady”	wileńskie	a	„Emil”:	studium	porównaw-
cze, Matkowski Zygmunt; „Dziady”	Mickiewi-
cza:	krytyczny	rozbiór	zasadniczej	idei	poematu, 
Cybulski Wojciech; „Dziady”, Adam Mickiewicz; 
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 –  publikacje dostępne również w formie elektro-
nicznej, 

 –  wystawy wirtualne. 
Zasoby cyfrowe są jedną z najchętniej wyko-

rzystywanych kategorii zbiorów, a ich ilość syste-
matycznie rośnie.

Biblioteka Narodowa nie jest odosobniona 
w swoich działaniach. Wykorzystywanie technolo-
gii informacyjnej, digitalizacja,  są już powszech-
nym zjawiskiem w rzeczywistości społecznej, tak 
że najwyższy czas, aby przeniosły się i do rzeczy-
wistości szkolnej.

E-czasopisma, portale polonistyczne
E-czasopisma zawierają materiały metodyczne 

oraz są narzędziem komunikacji. Zajmują się 
nowatorskimi rozwiązaniami z zakresu nauczania, 
pedagogiki oraz pracy z grupą. Można tam często 
zapisać się do grupy dyskusyjnej, pobrać materiały, 
pozyskać inspiracje.

Wśród czasopism ciekawą lekturę stanowią 
„Zeszyty Szkolne.  Edukacja humanistyczna”. 
W numerze 1. z  2009 roku (27.) są ciekawe arty-
kuły dotyczący pracy polonisty związanej z wyko-
rzystywaniem technologii informacyjnej, m.in.	
Samokształcenie	polonistyczne	a	TI,	Literatura	
hipertekstowa,	Polonista	w	sieci,	E-biblioteki. 
Adres publikacji to: 
http://www.stentor.pl/strony/zeszyty-szkolne-
czasopismo-metodyczne.

Inne czasopisma polonistyczne możemy zna-
leźć na stronach, m.in.:
http://czytelnia.onet.pl/, 
http://www.rynek-ksiazki.pl/magazyn_literacki_
ksiazki/,
http://www.znak.com.pl/, http://www.inspiruj.pl/. 

Na temat lekcji z użyciem komputera można 
poczytać na stronie: http://www.oeiizk.edu.pl/. 
Niektóre strony pomagają nauczycielowi ustalić 
listę lektur w odniesieniu do określonej tematyki, 
np. możliwe jest wyszukiwanie tekstów wg moty-
wów literackich na stronie: www.wolnelektury.pl.

Nie sposób nie wspomnieć o najczęściej 
odwiedzanych przez młodzież stronach w Inter-
necie, na których zamieszczane są różnego rodzaju 
wypracowania, ściągawki, omówienia lektur, 
tematy prac pisemnych, prezentacji maturalnych. 
Nauczyciel od czasu do czasu powinien odwie-
dzać i tego typu strony, chociażby po to, aby mieć 
orientację w tym, co mogą znaleźć tam ucznio-
wie, jakie są zamieszczane tematy i potem trafniej 
ocenić samodzielność sprawdzanych prac. Strony 
te mają zróżnicowany charakter. Na niektórych 

z nich można zamieszczać własne publikacje czy 
poczytać na temat nowości w oświacie:
http://www.gimnazjum.pl/, 
http://www.liceum.pl/, 
http://eduseek.interklasa.pl/,
http://www.profesor.pl/, 
http://www.bryk.pl/.

*
Ważną formą edukacji humanistycznej i kultu-

rowej są wycieczki polonistyczne. Żadna pomoc 
nie dostarczy młodemu umysłowi tylu wrażeń 
i spostrzeżeń, co bezpośrednie obcowanie z dzie-
łem sztuki czy zabytkiem historycznym. W prak-
tyce szkolnej realizuje się różne rodzaje wycieczek 
polonistycznych, np. do muzeum, do galerii sztuki, 
do teatru, na wystawę, szlakiem tradycji literackiej 
od średniowiecza do współczesności czy śladami 
pisarzy i poetów. Wykorzystując Internet, możemy 
organizować tego typu wycieczki w pracowni, sie-
dząc przed monitorem czy przy pomocy projektora.

Przykłady wirtualnych galerii malarskich to: 
http://zamek.lublin.pl,
http://www.muzeummalarstwa.pl/zbiory.htm,
http://www.zamek-lancut.pl,
http://www.1944.wp.pl
(Muzeum Powstania Warszawskiego), 
http://www.muzeumliteratury.pl/panoramy.htm.

*
Szczególną popularnością cieszą się blogi. 

Blog – pierwotnie uważany za miejsce zapisu 
komentarzy czy rozmyślań w formie pamięt-
nika lub dziennika - dziś już znacznie rozszerzył 
swoje znaczenie. Może być poradnikiem, formą 
e-czasopisma, stanowić narzędzie komunikacji 
nauczyciela z uczniami czy innymi nauczycielami 
(dzielenie się wiedzą). Blog to miejsce notatki 
nauczyciela lub ucznia, przegląd tego, co zrobił, 
materiałów do wymiany, prac domowych uczniów, 
ciekawostek związanych z tematem. Blog nie musi 
być zwartym zapisem, ale może zawierać zesta-
wienia, tabele, zapisy w postaci mapy mentalnej. 
Blog to gatunek internetowy, w którym występuje 
pismo tradycyjne oraz ikony, graficzny interfejs 
(okna z ikonkami), winieta, w której widać tytuł 
czy inne informacje.

W Internecie znajduje się wiele miejsc prze-
znaczonych na blogi, np. pod adresem 
www.blogspot.com. Można tam założyć swoją 
stronę, nadać jej tytuł, np. Lekcje	polskiego, zapro-
ponować konkretną tematykę… Blog tego typu 
może być magazynem materiałów związanych 
z lekcjami  i służyć do powtórzenia, utrwalenia, 
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niesekwencyjnego procesu pisania, który polega 
na rozbiciu ciągłości tekstu, ahierarchicznej znacze-
niowo struktury wielu tekstów składowych (tekst 
przekształca się w pewną strukturę tekstów, która 
jest jednocześnie jednym i wieloma tekstami).

Niektórzy sądzą, że od dawna istniały pewne 
rodzaje hipertekstów, np. Biblia, tomy poezji, afo-
ryzmów, encyklopedie (skonstruowane w opar-
ciu o sieć odsyłaczy pomiędzy poszczególnymi 
hasłami), słowniki, teksty, uwzględniono dygresje 
i powroty.

Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. 
wprowadza możliwości dopuszczenia do użytku 
szkolnego podręcznika w formie elektronicznej, 
o czym już była wcześniej mowa. W uzasadnie-
niu do tego rozporządzenia czytamy, że „Podręcz-
nik w postaci cyfrowej wzbogacony o odsyłacze 
(pliki) multimedialne i struktury hipertekstowe 
staje się podręcznikiem multimedialnym. Termin 
hiperksiążka odnosi się do książki elektronicznej 
o cechach hipertekstu – z bogactwem i różnorod-
nością linków nawigacyjnych i tematycznych.”

*
Na lekcjach z zastosowaniem komputera 

mogą mieć zastosowanie różne metody nauczania. 
Na początku jest to zwykle wykład, który umoż-
liwia przedstawienie czy omówienie zagadnień, 
pojęć, problemów dotyczących lekcji. Wykład 
może być wzbogacony czy uzupełniony prezen-
tacją. Jeżeli potrzebujemy zebrać pomysły, cho-
ciażby dotyczące możliwości zastosowania TI pod-
czas lekcji, możemy zastosować burzę mózgów. 
Dość często wykorzystywaną metodą jest mapa 
mentalna, która obrazowo i bardzo wyraźnie 
pozwala podsumować pewne zagadnienia. W celu 
wymiany doświadczeń czy wzajemnego przedsta-
wienia wypracowanych czy wyszukanych mate-
riałów – jako efektów pracy, możemy zastosować 
pokaz. Wymianie poglądów, uzasadnieniu swoich 
stanowisk będą służyły różne rodzaje dyskusji. 
W konspekcie lekcji multimedialnej na pewno  
też znajdą swoje miejsce ćwiczenia indywidualne: 
analityczne, redakcyjne, edytorskie, dotyczące 
wyszukiwania informacji czy ewaluacji. 

 Bibliografia:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Dz. 
U. Nr 4, poz. 17. z 15 stycznia 2009 r.

2. Materiały Konferencji „E-polonistyka2”.  
3-4 grudnia 2009 r. KUL, Lublin, 2009. 

bieżącej wymiany myśli, wyjaśniania wątpliwości, 
omówienia prac domowych, komunikacji popo-
łudniowej czy wieczornej, skrótowych zapisów 
zajęć, zamieszczania ankiet ewaluacyjnych.

*
Korzystanie z poczty elektronicznej - jako 

narzędzia komunikacji i wymiany doświadczeń 
wydaje się, że jest dzisiaj powszechne. W wielu 
okolicznościach właśnie tą drogą przekazywane 
są różne ważne informacje, materiały, prowadzone 
są szkolenia na odległość, chociażby dla nauczy-
cieli egzaminatorów egzaminów zewnętrznych. 

*
Nauczyciele języka polskiego starszych klas 

gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych mogą 
na lekcjach języka polskiego przy współpracy 
z nauczycielami informatyki tworzyć z uczniami 
przedmiotowe bazy danych. Na początku prace 
mogą dotyczyć określania zbiorów informacji 
z zakresu języka polskiego, gromadzonych w okre-
ślonych plikach czy katalogach na dysku, a póź-
niej przetwarzanych i porządkowanych według 
określonych kryteriów. Np. tworząc bazę danych 
z zebranych w katalogu informacji z różnych źró-
deł, także z Internetu, na temat twórców roman-
tyzmu, których dzieła młodzież poznaje w gim-
nazjum i liceum, można ją przetwarzać w zależ-
ności od określonych kryteriów wyboru. Jednym 
z kryteriów może być wyłonienie przedstawicieli 
malarstwa, muzyki czy literatury, innym –  okre-
ślony motyw literacki, gatunki czy ich cechy. 

*
Uczniowie powinni rozpoznawać budowę 

hipertekstu, porównując ją z tekstem linearnym. 
Tekst linearny – pisany jest linijka po linijce. 
Hipertekst – to nielinearna i niesekwencyjna orga-
nizacja danych –  tekst rozbity na fragmenty, które 
na wiele sposobów połączone są ze sobą odsyła-
czami, linkami. Można go czytać „nie po kolei” 
– w dowolnym porządku. Najbardziej znanym 
systemem hipertekstowym jest sieć WWW.

Pojedynczy fragment tekstu w hipertekście 
nazywany jest polem pisma, leksją. Fragmenty 
tekstu połączone są ze sobą odnośnikami. Leksja 
zawierać może nie tylko tekst, ale obraz, dźwięk 
i video (teksty interaktywne). Hipertekst literacki 
to utwór literacki zorganizowany w postaci hiper-
tekstu. 

Termin hipertekst pojawił się nie tylko w histo-
rii komputerów, ale również w teorii literatury. 
Został tak nazwany w 1965 roku przez Teda Nel-
sona. Nelson sformułował pojęcie hipertekstu jako 
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Już w lutym pani Małgorzata Nikolska, dyrek-
tor Muzeum Południowego Podlasia, zapropo-
nowała uczniom bialskiej Platerki uczestnictwo 
w przedsięwzięciach związanych z otwarciem 
wystawy poświęconej kulturze Japonii. Choć 
w pierwszym momencie młodzież zareagowa-
ła entuzjastycznie i tłumnie zgłosiła swój akces, 
po przedstawieniu dokładniejszych planów i zakre-
su zadań ostatecznie wyłoniła się znacznie mniejsza 
grupa osób zdecydowanych poświęcić swój czas 
i konsekwentnie pracować przez półtora miesiąca 
nad przedsięwzięciem muzealnym. Składała się 
z dziesięciu dziewcząt i dwóch chłopców, uczniów 
klas humanistycznych: II F i I B.

Wystawa  „Japonia – piękno tradycji” miała 
zostać otwarta 24 kwietnia i trwać do 20 czerw-
ca 2010 roku. Przygotowania zaczęły się około 
6 tygodni wcześniej. Merytorycznie opiekę nad 
młodzieżą sprawowali pracownicy Muzeum Połu-
dniowego Podlasia, a przede wszystkim współau-
torka wystawy – pani Wiesława Gawrysiak-Lesz-
czyńska.

W realizacji projektu wyodrębnić można kilka faz:

I. Przygotowania
Przede wszystkim uczestnicy projektu musie-

li zdobyć mnóstwo informacji o tradycji, mitach, 
historii i szeroko rozumianej kulturze Japonii. 
Zasadniczo była to dla nich wiedza zupełnie nowa, 
w minimalnym tylko stopniu implikowana progra-
mami przedmiotów szkolnych. Stopniowo otwierał 
się przed uczniami fascynujący i nieznany świat: 
japońskich gejsz, czyli maiku, dziwnych orien-
talnych rytuałów głęboko osadzonych w filozofii 

Wschodu, zupełnie odmiennych zajęć, ubiorów, 
sprzętów, sposobów zachowania się, wierzeń – 
jednym słowem, odmiennego systemu wartości.

Tematy, jakie uczniowie mieli opracować 
na podstawie materiałów otrzymanych od autorów 
wystawy oraz znalezionych samodzielnie, to:

 – droga herbaty i ceremonia herbaciana 
 – świat gejsz  
 – kimona męskie i damskie – i inne elementy 

tradycyjnego ubioru
 – mity japońskie. 

Powyższe zagadnienia obowiązywały wszyst-
kich. Ceremonię herbacianą uznano za najbar-
dziej charakterystyczny i spektakularny element 
tradycji japońskiej, dlatego uczyniono ją kluczo-
wym punktem wystawy – a dziewczęta ubrane 
w kimona miały ją ożywić, demonstrując zwie-
dzającym. W XVI wieku japoński kupiec z Sakai 
Sen no Rikyū uczynił z ceremonii herbacianej 
artystyczną umiejętność. Głównym celem ceremo-
nii zwanej sadô („droga herbaty”) nie jest wypi-
cie napoju, lecz zaprezentowanie gościom zasad 
i reguł świadczących o kulturze i elegancji gospo-
darza. Składają się one na skomplikowany rytuał, 
w którym każdy gest, ukłon, pozycja i czynność 
ma istotne znaczenie i symbolikę. 

Ponadto każdy uczeń wybierał 3-4 zagadnie-
nia spośród podanych niżej:

 – religie
 – architektura i rezydencje samurajów
 – ceramika
 – ikebana
 – malarstwo
 – muzyka i tradycyjne instrumenty

Z	życia	szkoły

Teresa	Kosyra-Cieślak
konsultant	ds.	edukacji	humanistycznej
LSCDN	Oddział	Biała	Podlaska	

Japoński projekt Platerki

„Japonia – piękno tradycji” to tytuł wystawy w Muzeum Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej, a zarazem nowy projekt realizowany przez uczniów 

II Liceum Ogólnokształcącego im. E. Plater. 
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na ich oczach, co stanowiło dodatkowy komponent 
edukacyjny projektu.  

Aby praktycznie opanować ceremonię herba-
cianą, dziewczęta uczestniczyły w specjalistycz-
nych warsztatach prowadzonych przez instruktorkę 
(w tym celu zorganizowano im całodniowy wyjazd 
do Warszawy).

II. Otwarcie wystawy (24.04.2010.) i Noc 
Muzeów (15.05.2010.) – prezentacje.

Na otwarciu wystawy dziewczęta mogły się 
zaprezentować jako prawdziwe maiku – ubrane 
w różnokolorowe kimona, profesjonalnie uczesa-
ne i przyozdobione doskonałym makijażem, który 
niemal całkowicie zakrywał rysy twarzy.  Nawet 
przybyli na tę uroczystość rodzice mogli swoje 
pociechy poznać jedynie po strojach, które wcześ-
niej widywali we własnych mieszkaniach... 

Przybywających do muzeum gości maiku wita-
ły tradycyjnym ukłonem, wręczające im programy 
i kierując ku ekspozycji, a później – przechadza-
ły między gośćmi. Uzupełnieniem stroju, fryzury 
i makijażu był specyficzny sposób poruszania się 
i gestykulacja, które sprawiały, iż całość czyniła 
wrażenie absolutnie naturalne. To nie były uczenni-
ce bialskiej Platerki przebrane we wschodnie stroje 
– lecz prawdziwe wytworne japońskie damy. Ich 
widok dosłownie zapierał dech w piersiach i nic 
dziwnego, że wokół słychać było okrzyki zachwy-
tu. I nikt niewtajemniczony nie domyśliłby się, 
że na ten naturalny image złożyły się wielotygo-
dniowe żmudne ćwiczenia i studiowanie symboliki 
każdego gestu, a w dniu otwarcia - długotrwałe 
przygotowania – trwające od wczesnych  godzin 
rannych. Również chłopcy ubrani byli w kimona.

 
Na uroczystość otwarcia wystawy i na Noc 

Muzeów młodzież przygotowała dwie prezentacje, 

 – teatr
 – rzemiosło artystyczne
 – wachlarze i fajki
 – ogrody
 – uroczystości
 – święta dziecięce
 – wojownicy-samuraje.

Zdobyte wiadomości miały posłużyć między 
innymi do wystąpienia młodzieży w roli przewod-
ników. Na całość wystawy składały się eksponaty 
oraz plansze przybliżające poszczególne zagadnie-
nia, w których mieli się „specjalizować” uczest-
nicy projektu. Centralnym punktem ekspozycji 
był pawilon herbaciany.  Główna sala wystawowa 
bialskiego muzeum usytuowana jest w dawnej 
wieży wjazdowej zamku Radziwiłłów i ma kształt 
zakrzywionej gęsiej szyi (i tak też jest potocznie 
nazywana). Pawilon herbaciany znajdował się 
na jej końcu.

Przygotowania obejmowały również sporo 
zajęć praktycznych, które konfrontowały tę wie-
dzę, pozwalając namacalnie, fizycznie doświad-
czyć odmienności kulturowej tradycji japońskiej. 
Wystarczyło założyć na nogi tradycyjne – praw-
dziwe japonki, na wysokiej drewnianej podeszwie, 
by zrozumieć, jaki opór może stawiać przestrzeń! 
Drobny, wystudiowany krok japońskich piękności 
okazał się naturalnym sposobem poruszania się, 
wymuszonym przez zdradliwy, wysoki koturn 
i bolące mięśnie nóg. A gdy jeszcze do tego doda-
no zawoje kimona podtrzymywanymi licznymi 
paskami, sznurkami, podwiązkami i usztywnie-
niami, których ukoronowaniem był wielokrotnie 
okręcany wokół talii szeroki pas obi, jasnym się 
stało, skąd bierze się nieskazitelnie wyprostowana 
sylwetka japońskich gejsz. 

Zakładanie kimona okazało się sztuką wyma-
gającą najpierw długiego i cierpliwego studiowa-
nia, a następnie wielu prób praktycznych i nie 
lada sprawności. Kimona pochodziły z analogicz-
nej wystawy, która jakiś czas temu miała miejsce 
w muzeum w Biskupinie. Przywiozła je pani Wie-
sława Gawrysiuk-Leszczyńska, która także była 
przewodniczką młodzieży po japońskich ceremo-
niałach.

Przygotowania te odbywały się częściowo 
w domach, w ramach pracy własnej uczniów 
(szukanie materiałów, opracowywanie zagadnień, 
ćwiczenia gestów, poruszanie się w strojach itp.), 
ale przede wszystkim – w przestrzeni muzealnej, 
którą uczniowie „oswajali”. Wystawa powstawała 
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które odbyły się  w wyznaczonych godzinach.
 – montaż poezji japońskiej – tradycyjnych 
haiku 
Cztery uzdolnione recytatorsko dziewczęta  

przedstawiły tę trudną, kontemplacyjną formę 
poetycką, w której dyscyplina gatunku otwie-
ra ogromną przestrzeń refleksji i artystycznego 
widzenia świata.

 – pokaz ceremonii herbacianej – chanoyu  
Było to zwieńczenie wielodniowych przy-

gotowań, które łączyły wiadomości teoretyczne 
z umiejętnościami praktycznymi i miały na celu nie 
tylko opanowanie rytuału, ale i poznanie symboliki 
rytuału, który wywodzi się z filozofii zen. Efekt 
wart był włożonego wysiłku. Ceremonia przed-
stawiona w pawilonie herbacianym (stanowiącym 
integralną część wystawy) cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem gości. 

Inscenizacja połączona była z objaśniającym 
komentarzem narratorki. Opowiadała ona legen-
dę o tym, jak założyciel buddyzmu zen – Bodhid-
harma, który opuścił Indie i rozpoczął wędrówkę 
do Chin, po dziewięcioletniej medytacji poczuł 
zmęczenie, a oczy powoli zaczęły mu się zamy-
kać. Wówczas Bodhidharma, aby ukarać się za 
okazaną słabość, oderwał sobie powieki i rzucił 
je na ziemię. Tam, gdzie upadły, wyrosły krzaki 
herbaty. Prostota i ascetyzm całej ceremonii wywo-
dzi się właśnie z filozofii zen, z której wywodzą 
się  cztery najważniejsze wyznaczniki chanoyu: 
wa (harmonia), kei (szacunek), sei (prostota), 
jaku (spokój). Z filozofii zen wywodzi się również 
puryzm i prostota pawilonu herbacianego.

Przygotowany w muzeum pokaz dawał wyob-
rażenie, jak wyglądała całość tradycyjnego przyj-
mowania gości, którzy oczekują na zaproszenie 
gospodarza w ogrodzie lub altanie, a następnie 
kierują się do pawilonu herbacianego krocząc 
po ścieżce ogrodowej. W ten sposób odcinają się 
od codzienności, wyzwalają ze świata „zwykłego”, 
aby wejść do innego wymiaru rzeczywistości. Gość 
ma odnieść wrażenie spokoju i czystości, jego duch 
ma wzbić się daleko od zgiełku cywilizacji.  

Pawilon herbaciany – to „siedziba wyobraź-
ni”: proste, pozbawione ozdób płaszczyzny ma 
dopełnić wyobraźnia gości. Jednak choć prosty 
i ascetyczny – w istocie jest wykonany z najdroż-
szych, najlepszego gatunku materiałów. Najważ-
niejszym jego miejscem jest tokonoma – wnęka, 
w której umieszczane są ikebany i malowidła ku 
zbudowaniu gości. Panuje tu spokój, zawsze przy-
tłumione światło i dyskretne barwy.

Pawilon herbaciany jest domostwem zgody. 
Samurajowie przed wejściem do jego wnętrza 
pozostawiali swoją broń na zewnątrz. Wejście ma 
nie więcej niż 90 cm wysokości, więc każdy gość, 
wchodząc, musi ukłonić się pozostałym. Gdy już 
wszyscy siedzą na swoich miejscach, rozpoczyna 
się ceremonia...

 III. Dyżury w muzeum
Wspólnie opracowany został grafik dni, w któ-

re młodzież pełniła w muzeum dyżury w kilkuoso-
bowych grupach. Ich zadaniem było demonstrowa-
nie strojów, oprowadzanie zwiedzających wystawę 
i udzielanie objaśnień. W wybranych terminach 
kilkakrotnie demonstrowana była ceremonia her-
baciana (także na prośbę bialczan, którzy dzwonili 
w tej sprawie do muzeum) oraz zakładanie kimona. 

Zwiedzający zapraszani byli także do uczest-
niczenia w ceremonii herbacianej oraz ubierani 
w kimona i obi. 

Podsumowanie – zamiast ewaluacji
Trudno w kilku słowach zamknąć korzyści, 

jakie przyniosło młodzieży uczestnictwo w pro-
jekcie – były one wielowymiarowe i dotyczyły 
bardzo różnych sfer aktywności. Poza tym, ocena 
owych korzyści była sprawą indywidualną i ści-
śle związaną z osobistymi preferencjami uczniów. 
Można powiedzieć, że praktycznie każdy uczest-
nik stosunkowo niewielkiej grupy nieco inaczej 
postrzegał wartość, jaką dla niego stanowił udział 
w przedsięwzięciu. W rozmowach wskazywano 
najczęściej takie aspekty, jak:

 – zdobycie wiedzy o kulturze Japonii
 – szersze spojrzenie na uwarunkowania kulturo-

we życia i obyczajów różnych narodów
 – zrozumienie, czym jest odmienność kulturowa
 – nabycie nowych umiejętności, które wzbudza-

ły podziw rówieśników
 – możliwość zaprezentowania nowych stron 

własnej osobowości, „pokazania się” z innej 
strony 

 – zetknięcie z nowymi, interesującymi ludźmi 
w różnym wieku, którzy mają autentyczną 
pasję

 – umiejętność zainteresowania mieszkańców 
miasta swoimi prezentacjami

 – satysfakcja z doprowadzania spraw do końca 
i odpowiedzialnego wykonania zadań.
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E. Wegiera.: Wasz film w ciągu dwóch tygodni 
obejrzało niemal 2000 osób. Recenzje, zwłasz-
cza absolwentów naszego liceum, były wręcz 
entuzjastyczne. Jak oceniacie to doświadczenie 
z perspektywy kilku tygodni? 
M. Kapczuk: Doświadczenie, które zdobyliśmy, 
jest bardzo cenne. Na początku nie wiedzieliśmy, 
jak pracochłonnym przedsięwzięciem jest nakręce-
nie takiego filmu, mieliśmy złe podejście. Uważa-
liśmy, że to wszystko jest bardzo łatwe i podeszli-
śmy do tematu luźno. Efektem tego był brak czasu 
na doszlifowanie szczegółów. Rezultat końcowy 
jednak przerósł nasze oczekiwania – film się udał 
nad wyraz dobrze, co można wnioskować po wie-
lu przychylnych opiniach. Również ważne jest to, 
że wielu uczniów przestało bać się kamery, co na 
pewno będzie widoczne przy następnych produk-
cjach. 
E. Wegiera: Czy to było dla Was pierwsze spot-
kanie z filmem? 
M. Dragan: Występowałem w wielu amatorskich 
produkcjach, których scenariusze wymyślaliśmy 
z kolegami. Wzorujemy się na znanych produkcjach 
takich autorów, jak Monty Python czy Z.F.Skurcz.
M. Kapczuk: Nasze filmy, takie jak „Adam Super 
Hiron” czy „Rzadki Ptak”, zamieściliśmy na stro-
nie www.youtube.com. Żeby je znaleźć, wystarczy 
wpisać ich tytuły.

Cała historia miała swój początek pewne-
go styczniowego poranka, kiedy usłyszałam jak 
w pierwszym programie TVP studenci warszaw-
skiej SGH pochwalili się swoim LipDubem. Oka-
zało się, że pod tym obcym dla mnie pojęciem 
kryje się szczególny rodzaj filmu, który łączy 
synchronizację ruchu warg oraz dubbing audio. 
Amatorzy udają, że śpiewają popularną piosenkę, 
tymczasem muzykę słychać w tle. Co bardzo waż-
ne, film jest kręcony jednym ujęciem (!), kamera 
podróżuje przez wiele pomieszczeń, a w każdym 
z nich pojawiają się nowi, „śpiewający” bohatero-
wie. Moda na LipDub przyszła do nas ze Stanów 
Zjednoczonych i w ostatnich miesiącach wśród pol-
skich uczelni wytworzyła się swoista rywalizacja – 
powstają coraz to nowe filmy, które można oglądać 
na różnych stronach internetowych. Chwileczkę, 
pomyślałam. Zdolnych uczniów mam, lubią muzy-
kę, potrafią tańczyć i pewnie chętnie zrobią coś, 
co wykracza poza szkolną rutynę. Tego samego dnia 
przedstawiłam pomysł zespołowi, z którym mia-
łam przyjemność pracować już wcześniej w cza-
sie realizacji przedsięwzięć dość ryzykownych, ale 
zawsze zakończonych sukcesem. Chwyciło. Dziś 
zupełnie nieobiektywnie stwierdzam, że efekt tygo-
dnia pracy jest wspaniały. Owszem, nie wszystko 
się udało. Pracowaliśmy pod presją czasu, chcieli-
śmy ukończyć film przed feriami zimowymi i nie 
wszyscy uczniowie nauczyli się tekstu. Najsłabiej 
wypada śpiewanie do kamery, dlatego nie można 
chyba naszego filmu nazwać LipDubem.

Moja rola w całej sprawie była niewielka. 
Owszem, pomagałam w sprawach organizacyjnych, 
starałam się zjednać nauczycieli i uczniów do tego 
pomysłu, ale chcę zaznaczyć, że wizja artystyczna 
i realizacja techniczna to dzieło młodzieży z klas 
drugich LO w Wisznicach. Autorami filmu są: Wio-
leta Aleksandrowicz, Michał Dragan, Katarzyna 
Krzemionka, Anna Moszkowska, Michał Kap-
czuk i Ewelina Iwaszko. Pytani o zainteresowania 
najczęściej mówią o wolontariacie, sporcie, histo-
rii, jeśli filmy, to „Latający Cyrk Monty Pytona”.
Myślę, że najlepiej będzie, jeśli oddam głos moim 
uczniom.

Edyta	Wegiera	
nauczyciel	języka	polskiego
Liceum	Ogólnokształcące	im.	Władysława	Zawadzkiego	w	Wisznicach

Być jak Michael Jackson,
czyli dlaczego warto nakręcić LipDub

Fot.	Edyta	Wegiera
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E. Wegiera: W takim razie to dowodzenie sta-
nowiło największą trudność?
M. Kapczuk: Nie, największy kłopot sprawiała 
synchronizacja wystąpień uczestników. Nie każdy 
od początku wiedział, co i kiedy ma robić.
M. Dragan: Łatwo było o pomyłki typu wybuch 
niekontrolowanego śmiechu, przypadkowe upadki 
czy nierówne wejścia.

E. Wegiera: To prawda, wszyscy pamiętamy 
widowiskowy, ale nieplanowany ślizg „Micha-
ela”. Wiem też, że w czasie kilkudniowych 
przygotowań woźny wyganiał was ze szkoły 
około dziewiętnastej. Praca nad tego typu fil-
mem wymaga więc bardzo dużo wysiłku, a czy 
potrzebne są też pieniądze?
A. Moszkowska: Koszty wbrew pozorom były nie-
wielkie. W film więcej trzeba było włożyć inwencji 
niż pieniędzy. Tworzenie naszyjników z bibuły czy 
make-up były pracochłonne, ale w sumie na papier 
i rekwizyty wydaliśmy około 90zł.

E. Wegiera: Gdybyście mogli nakręcić film jesz-
cze raz, zmienilibyście w nim coś?
K. Krzemionka: Na pewno zadbalibyśmy o wyko-
rzystanie lepszego sprzętu elektronicznego, 
co pozytywnie wpłynęłoby na jakość finalnego 
produktu.
W. Aleksandrowicz: Warto byłoby też popracować 
nad naśladowaniem ruchu ust do piosenki. 

E. Wegiera: Zgadzam się z Wami. Dobra jakość 
nagrania świadczy o profesjonalizmie. Jestem 
przekonana, że podjąć się takiego wyzwania. 
Dla mnie niezapomniana była atmosfera pra-
cy: Wasz entuzjazm, zaangażowanie, ogromna 
odpowiedzialność za całe przedsięwzięcie. Cieszę 
się też, że w filmie pojawili się uczniowie, którzy 
niechętnie występują publicznie. Niektórych nie 
udało się nam namówić i wiem, że dziś żałują. 
Mam też nadzieję, że w przyszłości uda się nam 
jeszcze włączyć szkolną społeczność do wspólnej 
zabawy.

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na stronę 
internetową mojej szkoły lowisznice.dbv.pl. 
Film można również zobaczyć wchodząc na stronę 
www.youtube.com, po wpisaniu hasła: „LipDub 
Wisznice LO”.

E. Wegiera.: Opiszcie kolejne etapy powstawa-
nia filmu.
M. Kapczuk: Na początku była ciemność (śmiech). 
Później powstały pomysły oślepiające swą wspa-
niałością. Pomysły wykonano i sfilmowano, co dało 
produkt bijący jeszcze jaśniejszym światłem niż 
sam koncept. To tak pokrótce (jeszcze	głośniejszy	
śmiech).
K. Krzemionka: Poważnie mówiąc, zaczęliśmy 
od analizowania LipDubów znalezionych w  Inter-
necie. Po przesłuchaniu wielu piosenek i długich 
negocjacjach wybraliśmy piosenkę Michaela Jack-
sona „Black Or White”. Następnie zapoznaliśmy 
wszystkich uczniów szkoły z naszym pomysłem. 
Miało to na celu zachęcenie kolegów do wspólnej 
realizacji planu. Akceptacja i entuzjazm pozwoliły 
nam na konkretnie działania - ruszyła praca nad 
scenariuszem. Szkoła została podzielona na sek-
tory, a uczniowie na grupy. Próby zaczęły się 2 
dni przed nagraniem. Nauczyciele podchodzili 
do sprawy sceptycznie, ponieważ musieli zwalniać 
uczniów z zajęć. W przeddzień nagrania szkoła 
zamieniła się nie do poznania. Jedna z klas została 
zamieniona w plażę, czytelnia w biuro maklerskie. 
Ostateczna i satysfakcjonująca nas wersja filmu 
powstała za 5 podejściem. 
E. Wegiera: Musimy przyznać, że w praktyce 
oznaczało to dezorganizację pracy szkoły. Nie 
odbyło się kilka lekcji, a pani sekretarka bała się 
wyjść na korytarz, żeby nie przeszkadzać ekipie 
w pracy. Bardzo trudno jest nagrać ośmiominu-
towe ujęcie, kiedy aktorzy pojawiają się przed 
obiektywem na 2-3 sekundy. Jeden fałszywy 
ruch i trzeba zaczynać wszystko od początku. 
Ile osób zaangażowaliście do pracy nad filmem?
A. Moszkowska: Wystąpiło około 100 osób. 
W większości byli to uczniowie, ale wsparli nas 
także pracownicy szkoły.
E. Wegiera: W większości występujący mieli 
kostiumy i charakteryzację. Byli bohaterowie 
popkultury, a także postaci, powiedzmy, nie 
z tego świata. Jak odnajdywaliście się w roli 
liderów tak licznej grupy?
W. Aleksandrowicz: Realizacja tak spektakular-
nego (jak na nasze możliwości) przedsięwzięcia 
kosztowała nas wiele stresu. Trzeba mieć podziel-
ną uwagę i stalowe nerwy. Często również było 
tak, że musieliśmy być w dwóch miejscach jedno-
cześnie. Koniec końców nie było aż tak źle, sztab 
dowodzący był dość liczny i każdy znał swój zakres 
działań. 
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Józef	 Ignacy	Kraszewski	 (1812-1887)	 –	
powieściopisarz,	 publicysta,	 edytor,	 tłumacz,	
historyk,	kolekcjoner,	muzyk,	archeolog,	etnograf,	
podróżnik,	językoznawca,	krytyk	literacki,	redaktor,	
działacz	społeczny	i	polityczny,	a	także	uzdolniony	
malarz,	rysownik,	estetyk	i	historyk	sztuki	-	jest	
postacią	wyjątkową	w	naszej	literaturze	i	kulturze.	
Co	do	tego	nie	trzeba	już	nikogo	przekonywać,	
a	jeśli	już,	to	zapewne	nie	mieszkańców	Białej,	
Południowego	Podlasia	i	Lubelszczyzny.	Wiedzą	
oni,	że	autor	„Starej	baśni”	to	„olbrzym”,	którego	
dorobek	nie	tylko	w	dziedzinie	literatury	jest	tak	
wielki,	że	zadziwiał	i	zadziwia	ciągle	zarówno	czy-
telników,	jak	i		historyków	literatury.	Mieszkańcy	
tej	krainy	wiedzą,	że	to	„ich”	pisarz.	Romanów,	
Biała	–	Podlasie	stało	się	kolebką	„Tytana	pra-
cy”,	a	on	był	dzieckiem	tej	ziemi.	Zapewne	nie-
mała	zasługa	w	podtrzymywaniu	tej	wiedzy	przy-
pada	i	Muzeum	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego	
w	Romanowie,	i	Liceum	im.	J.	I.	Kraszewskiego	
w	Białej	Podlaskiej	oraz	innym	szkołom	noszącym	
imię	pisarza,	których	tu	więcej	niż	gdzie	indziej.	
Najwięcej	może	dla	twórcy,	szczególnie	dla	takie-
go,	który	tak	jak	autor	„Hrabiny	Cosel”	uciekł	nie-
co	z	programów,	zrobić	właśnie	szkoła	i	nauczyciel,	
nie	tylko	polonista	czy	historyk.

Muzeum	 Józefa	 Ignacego	Kraszewskiego	
w	Romanowie	proponuje	więc	szkołom	współpra-
cę	w	dziele	popularyzowania	pisarza,	tak	bardzo	
związanego	z	naszym	regionem,	i	przybliżania	jego	
dorobku	młodym	ludziom	z	naszego	województwa.	
Zbliżająca	się	już	dwusetna	rocznica	jego	urodzin	
zobowiązuje	nas	do	nawiązania	ze	szkołami	bar-
dziej	intensywnej	współpracy	i	podjęcia	wspólnych	
działań,	które	pozwolą	przygotować	godne	tej	rocz-
nicy	obchody.	

Oto	przyczyny,	dla	których	pragniemy	przy-
pomnieć	postać	pisarza,	jego	dokonania	i	związki	

z	Lubelszczyzną,	przedstawiając	nieco	sentymen-
talny	materiał	o	związkach	pisarza	z	Białą	Pod-
laską,	niegdyś	-	Radziwiłłowską.	Chcemy	także	
ogłosić	program	wspólnych	przedsięwzięć	–	i	tu	
czekamy	również	na	propozycje	nauczycieli.

* * *

„Nadbużna ta okolica podlaska wygląda cała 
na zamkniętą ustroń czasów; nie jest ona ani pięk-
na, ani wesoła, ale tęsknie poważna i pokochać się 
w niej można, byle się tu lat kilka przebyło” – pisał 
Kraszewski w powieści „Dola i niedola”.

Mieszkał Kraszewski na tęsknym Podlasiu 
od bardzo wczesnego dzieciństwa spędzonego 
u dziadków Malskich w Romanowie do 15 roku 
życia; w  latach 1822 – 1826 w Białej Radziwił-
łowskiej, ucząc się w Akademii Bialskiej. Później 
bywał tu już tylko gościnnie, a ostatnią wizytę zło-
żył w Romanowie jesienią 1862 roku. W latach 
następnych nie mógł tu powracać, bowiem w stycz-
niu 1863 roku wyjechał na emigrację do Drezna i do 
kraju już nigdy nie powrócił. Region nasz pozostał 
jednak na zawsze drogi jego sercu. To kultura tej 
krainy kształtowała jego osobowość, tu wychowa-
no go ucząc miłości do ziemi ojczystej, jej litera-
tury i sztuki, tu nauczył się cenić i kultywować 
tradycję, tu wpojono mu zasady wiary i szacunek 
dla ludzi. 

Opisał to swoje ukochane Podlasie pięknie 
w licznych utworach, ale najobszerniej w „Obra-
zach z życia i podróży”.

Sięgnijmy do I części tego dzieła, do rozdzia-
łu pod tytułem „Biała na Podlasiu”, do fragmentu 
wyznań osobistych autora:

„Ach, w tej Białej przebyłem ja najlepsze 
z moich lat dziecinnych, w niej się moja dusza 
otworzyła na świat, tu poczułem raz pierwszy chęt-
kę do pisania i raz pierwszy wziąłem pióro w rękę.

Lubelszczyzna.
Tradycje	i	współczesność

Halina	Kostka-Chybowska
Muzeum	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego		w	Romanowie	

„Ach, w tej Białej...”
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Widzicie teraz dlaczego tak kocham Białą 
i szanuję jej wspomnienia”.

Te „najlepsze lata” trwały od września 1822 
do lipca 1826 roku. Elementarną naukę zawdzię-
czał chłopiec obu babkom romanowskim – Annie 
Malskiej oraz prababce Konstancji Nowomiejskiej. 
Nieźle pisał po polsku i francusku, znał literatu-
rę i historię, dobrze rysował i grał na fortepianie. 
Jesienią 1822 roku rodzice przywieźli dziesięciolet-
niego Józia do Białej Radziwiłłowskiej, do szkoły 
wydziałowej. Szkoła nosiła wtedy nazwę Akademii 
i była objęta opieką Akademii Krakowskiej. Mieś-
ciła się w jednopiętrowym murowanym budynku 
– do dziś zachowanym, w którym istnieje obecnie 
Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego. 
Szkoła miała bibliotekę, muzeum, uczyło się w niej 
około 200 uczniów. 
Skład grona nauczy-
cielskiego przedsta-
wiał się następują-
co: Józef Preyss – 
rektor szkoły, uczył 
matematyki i łaciny, 
Karol Bystry wykła-
dał łacinę, francuski 
i niemiecki Narcyz 
Klembowicz, geo-
grafii oraz historii 
powszechnej i Polski 
uczył Józef Giżew-
ski, przyrody i fizyki 
Józef Sengteller, a matematyki i języka polskiego 
Adam Bartoszewicz.

Na piętrze budynku znajdowało się czteropo-
kojowe mieszkanie rektora Macieją Józefa Preyssa. 
W jednym z tych pokoi przez cztery lata mieszkał 
Józef Ignacy z młodszym od niego o rok Olkiem 
Preyssem, synem rektora. Kraszewski został przy-
jęty do 2. klasy. Tę drugą klasę musiał powta-
rzać – nie z powodu nieopanowania szkolnego 
materiału, ale raczej ze względów towarzyskich, 
bowiem latem 1823 roku przybył tu jeszcze Jan 
Gloger, siostrzeniec Preyssa,  i rektor postanowił 
wszystkich chłopców umieścić w tej samej klasie, 
mimo że zarówno Kraszewski, jak i Gloger zdali 
już pomyślnie egzamin do klasy trzeciej. Rektor 
uzasadniał tę decyzję młodym wiekiem Kraszew-
skiego oraz korzyściami, jakie chłopcy wyniosą 
ze wspólnej nauki. Z nauką bywało różnie, ale 
wspólne mieszkanie i zabawy a także czuła opieka 
żony rektora spowodowały, że szkoła ta stała się 
miejscem wspominanym bardzo serdecznie: 

„W Białej prawie jeszcze byłem jakby w domu, 
jak u babek… Pani Preyssowa obchodziła się 
z nami jak z własnymi dziećmi, do Romanowa 
jeździło się na święta; małe miasteczko jeszcze 
woń miało wiejską”.

Adam Bartoszewicz i rektor Preyss byli ulubio-
nymi nauczycielami Kraszewskiego. Bartoszewicz 
umocnił w Józefie Ignacym zamiłowanie do lite-
ratury wyniesione z Romanowa. Pisał o nim Kra-
szewski we „Wspomnieniach” w 1877 roku: „Pro-
fesor Bartoszewicz miał ogromne księgi wypisów 
poezji i prozy, które uczniom pożyczał. Poważny, 
majestatyczny niemal, ale dziwnie łagodny i dobry, 
z uśmiechem ojcowskim na ustach, stary, pierw-
szy mój nauczyciel literatury, gdym go kilkadzie-
siąt lat później spotkał w Warszawie, tak się nic 

a nic nie odmienił, żem 
na jego widok osłupiał”. 
W roku 1885, a więc tuż 
pod koniec życia, Kra-
szewski napisał utwór 
„Od kolebki do mogiły: 
Z życia zapomnianego 
człowieka”. Uwiecznił 
tu postać swojego uko-
chanego profesora.

Sędziwy już bar-
dzo Adam Bartosze-
wicz także wspomina 
po latach swego ucznia 
z Białej z dużą sympatią: 

„Wypracowania polskie najszkaradniej na drob-
nych kartkach napisane (...) gdy sam w klasie czy-
tał, była rzecz dobrze oddana (...), bo mimo położo-
nych na niej numerów, nikt by z nich nie doszedł, 
taka na nich była bardzo niewyraźna bazgranina. 
Miał wyborne objęcie, w lekcji żadnej nigdy nie 
można było w niczym jako nieprzygotowanego 
uchwycić (...) lecz powszechnie wszyscy narzekali, 
że do pisania leniwy i niedbały. Lubił czytywać roz-
maite książki i o nie skrzętnie zabiegał i starał się”. 

Szkoła bialska rozbudziła w Kraszewskim nie 
tylko miłość do książek i zawartej w nich wiedzy, 
ale także do książek jako przedmiotów godnych 
kolekcjonowania. Ta bibliofilska pasja ogarnęła go, 
gdy na strychu szkolnym znalazł „Zielnik” Marci-
na z Urzędowa. Tu także zafascynował się mrocz-
nymi dziejami rodu Radziwiłłów, którym poświę-
ci potem powieści „Na bialskim zamku”, „Król 
w Nieświeżu”, „Ostatnie chwile księcia woje-
wody”. W Białej narodziły się także jego pierw-
sze próby literackie. Ze zwierzeń autora wiemy, 

Dwór	w	Romanowie	dziś.	Muzeum	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego



35

zy z życia i podróży”, wydane w Wilnie w 1842 
roku. Pisano o nich, że „to rodzaj pamiętnika, który 
oscyluje między formą wspomnień a opisem kra-
jobrazowym, opartym na podstawie historycznej; 
posiada on wiele cech relacji podróżniczej i zapi-
sów „starożytniczych”, ratujących ulotne kształty 
życia przed zapomnieniem i pogrążeniem w wart-
kim potoku przemian”. 

Utwór składa się z 2 tomów. W pierwszym 
znajdują się trzy rozdziały dotyczące Podlasia; 
są to: I. „Biała na Podlasiu”, II. „Kodeń nad 
Bugiem”, III. „Romanów”. W opisach Białej 
i Romanowa liryzm i wzruszenie przenikają karty 
wspomnień. Występują tu także wątki autobio-
graficzne. Wspomnienia z lat dzieciństwa i lat 
szkolnych, pełne refleksji o własnym usposobie-
niu. Teksty są zapełnione konkretami, których nie 
sposób pominąć w biografii pisarza.

Oto kilka fragmentów przedstawiających 
te miejsca – nie tylko krajobrazy i architekturę ale 
również ich historię. Są to opisy bardzo zajmują-
ce, widać wyraźnie, że kraina ta głęboko zapadła 
w pamięć kilkunastoletniego chłopca, że Romanów 
i Biała to jego mała ojczyzna. Białej Podlaskiej, 
opisowi jej wyglądu, zwłaszcza zaś ruinom zamku 
radziwiłłowskiego i historii miasta poświęcił autor 
wiele miejsca. Czytamy tu: „Biała jest to miastecz-
ko na Podlasiu, położone na trakcie warszawskim 
z Brześcia Litewskiego, przez  Międzyrzec i Siedlce 
idącym. (...) Leży ona pośród równin, lasów, błot, 
ma ruiny zamku Radziwiłłowskiego, kilka klasz-
torów, kilka kamienic, wszystko, co zwykle składa 
stare miasteczko”. Dalej opisany jest zamek, wały 
obronne, park, wieża i wszystkie istniejące kościo-
ły, klasztory. Wziąwszy ze sobą „Obrazy z życia 
i podróży”, można i dziś zwiedzać Białą, korzysta-
jąc z informacji w nich zawartych. Wiele zabytków 
zachowało się do dzisiaj, prócz zamku, który już za 
czasów pobytu przyszłego pisarza w szkole powoli 
popadał w ruinę: „Jedna część zamczyska za moich 
się czasów obaliła w nocy z ogromnym łoskotem”.

Oto inny fragment utworu:
„Naprzeciw naszej Akademii stał jakem 

powiedział kościół farny, nie stary jeszcze, ale 
czarny i posępny... (...) Od Fary szła droga szero-
ka, na lewo rzucając zamek, do klasztoru panien 
Miłosierdzia. (...) W lewo stał smutny, posępny jak 
życie mnisze klasztor i kościół Reformatów. Idąc 
rynkiem w miasto, ku końcowi jego ukazywała 
się dziwna struktura kościoła księży Bazylianów.”

Opisuje też autor pożary, które często nawie-
dzały Białą, i inne wydarzenia: śluby, pogrzeby; 

że pragnienie pisania nurtowało go już w Romano-
wie, ale tam wszyscy oprócz babek „szydzili z tych 
dziecięcych wysileń”. Więc to Białą wskazuje jako 
kolebkę swego przyszłego zawodu: „Tu pierwsze 
bajki tłumaczyłem z Lafontaine`a i w paradnie 
oprawnym seksternie, ku wiekuistej zachowałem 
je pamięci. To pewne, że umysł się poruszył i przy-
szły ów zawód, ku któremu popychała mnie jakaś 
fatalność, wabił ku sobie”. Tłumaczył też bajki 
Ezopa i Floriana, a także tworzył oryginalne, włas-
ne. W Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie 
znajdują się bajki pisane w czasie pobytu w Bia-
łej i w Romanowie, w odpisie rękopiśmiennym 
Bogusława Kraszewskiego. Jest tam 18 bajek – 13 
to „naśladownictwo”, 5 jest oryginalnych.

Jan Gloger, kolega szkolny Józefa Ignacego 
we wspomnieniach „Szkoły bialskie i czteroletni 
w nich pobyt J. I. Kraszewskiego (1822-1826)” 
przypomina, że młody Kraszewski napisał w cza-
sie pobytu w Białej wiele wierszy okolicznoś-
ciowych oraz kilkanaście krótkich opowiadań. 
Utwory te krążyły wśród uczniów w odpisach lub 
umieszczane były w gazetce. Do naszych czasów 
oprócz wspomnianych bajek zachował się utwór 
„Klasztor na górze – ballada”. Napisany jest jede-
nastozgłoskowcem, zawiera 120 wierszy i dzieli 
się na 7 części. Ballada ta została wpisana do księgi 
wypisów Jana Glogera na stronie 509 przez trzyna-
stoletniego Józefa na pamiątkę w 1825 roku. Ogło-
szona została drukiem w całości w „Pamiętniku 
Literackim” z 1905 r. 

Latem 1826 roku ukończył Józef szkołę 
z wyróżnieniem i wyjechał z Białej na wakacje 
do Romanowa a później do szkoły lubelskiej. 

O swym czteroletnim pobycie w Białej napi-
sał w 1877 roku we wspomnieniach zatytułowa-
nych „Intermezzo”: „Dobre to zaprawdę były 
czasy. Wszystko się śmiało i bawiło, wszystko 
było nowym i ponętnym. Chciało się pożreć całą 
mądrość książek, napić całej poezji świata, zajrzeć 
do najskrytszego kątka i wtajemniczyć we wszyst-
ko dziwne, nieznane i pożądane”.

Biała i jej mieszkańcy zagościli też w powieś-
ciach Kraszewskiego. Kilka lat później przeniósł 
do dwóch swoich debiutanckich utworów atmosferę 
tego miasteczka. Cały „Wielki świat małego mia-
steczka” (wyd. w 1832 r.) osnuty jest na tle wspo-
mnień bialskich. Realia „Pana Walerego” (1831 r.) 
również pochodzą z miasteczka Radziwiłłów.

W późniejszym okresie pisarz wielokrotnie 
wracał do opisywania miasta swojej młodości 
i jego dziejów. Wspomniane tu już zostały „Obra-
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opowiada  legendy o Radziwiłłach, którzy jeszcze 
żyli w podaniach i powieściach ludu. Z ust do ust 
podawane, przetwarzane, wyrosły na dziwy wiel-
kie: „Powiadają, że w lecie do bliskiego pałacyku, 
którego już nazwiska nie pomnę, rezydencji letniej, 
gdy się któremuś zachciało sanny, drogę solą wysy-
pano, aby mógł swej fantazji dogodzić”.

Poznajemy tu historię Białej, wyjaśnia pisarz 
samą nazwę, wymienia wszystkich właścicieli. 
Przytacza historię budowy kościołów i ich funda-
torów. „Klasztor i kościół księży Reformatów zało-
żony w r. 1671 pod tytułem Panny Marii Anielskiej 
przez księżnę Katarzynę z Sobieskich Radziwiłło-
wą, inni chcą przez Michała Kazimierza na Ołyce 
i Nieświeżu”.

Czyż nie jest to przewodnik turystyczny?
Nastrój grozy, niepokoju i jednocześnie cie-

kawości, jaki uczniom towarzyszył w wyprawach 
do zamku, udało się Kraszewskiemu przekazać 
nawet po wielu latach:

„Zamczyska dziedziniec pusty, zarosły był 
zielskiem, zamek pusty także, straszliwie pusty, 
bo wyjąwszy boczną oficynę, w której mieszkał 
ktoś jeszcze, wydając się tam jak jaskółka pod 
dachem; reszta murów była mieszkaniem duchów, 
bajek, sów i wróbli. Sale były ogromne, smutne, 
puste, zawalone potłuczonymi szkłami okien. (...) 
Była tam też wśród kapuścianych grządek fontan-
na bez wody, kaplica bez nabożeństw i słupy bez 
parkanu, tak jak zamek bez panów i bez duszy”.

W czasie pobytu w szkole narysował też i opi-
sał zamek, ale niestety zeszyt ten się nie zachował.  

Nostalgia za krajem lat dziecinnych i szczęś-
liwej młodości kazała pisarzowi z oddali często 
powracać myślami do tych stron. Po raz ostatni 
czyni to w „Nocach bezsennych” w 1884 roku, 
a więc u kresu życia: „W szkołach wrażenia były 
niezliczonej rozmaitości, a każde z nich coś roz-
budzało w młodym umysle, potrącało o jakąś 
strunę śpiącą i rodziło cały szereg niedojrzałych, 
kiełkujących myśli. (…) Literatura w ogóle żywo 
obchodziła, a naówczas już niedołężnym próbom 
oprzeć się nie mogłem. Równie prawie ku sobie 
pociągała sztuka, chociaż rysunków nas nie uczono 
w szkole.” 

Ukochane Podlasie jest też tłem wielu powie-
ści obyczajowo-historycznych, głównie z XVIII w. 
Są to; „Staropolska miłość. Urywek z pamięt-
nika”, „Dola i niedola. Powieść z ostatnich lat 
XVIII wieku”, „Ostatnie chwile księcia wojewody 
Panie Kochanku”, „Z papierów po Glince”, „Bra-
cia rywale”, „Pamiętnik Mroczka”, „Bratanki”, 

„Zadora”, „Przygody pana Marka Hińczy. Rzecz 
z podań życia staroszlacheckiego”, „Na bialskim 
zamku. Powieść historyczna z czasów Augusta III”,  
„Od kolebki do mogiły”. Tu w miasteczkach 
i wsiach istniejących do dzisiaj – w  Białej Pod-
laskiej, Łosicach, Sławatyczach, Wisznicach, 
Kodniu, Terespolu, Łomazach, Tucznej, Huszczy, 
Romanowie, Dołholisce, Kaplonosach, Różance, 
Holeszowie, Pratulinie i innych – dzieje się akcja 
szeregu utworów. Spotykamy też  znane rody zwią-
zane z Podlasiem: Czartoryskich, Radziwiłłów, 
Sapiehów, Flemmingów.

Na kartach tych powieści opisał Kraszewski 
nie tylko krajobraz tej krainy, jej zabytki, wygląd 
miasteczek, wsi, dworów. Realia powieściowe 
tworzą też obyczaje tego regionu, obrzędy reli-
gijne, struktury społeczne charakterystyczne dla 
Podlasia, jak np. duża ilość szlachty zagrodowej. 
Bohaterowie utworów posiadają cechy przypisane 
dla tej grupy etnograficznej: upór, pieniactwo – ale 
też ufność, gościnność, pracowitość, serdeczność, 
głęboką wiarę.

Powieści historyczno-obyczajowe Kraszew-
skiego związane z Podlasiem są bogatym źródłem 
wiedzy o regionie. Nie zostały one jeszcze opra-
cowane i czekają na swego badacza. Na analizę 
czeka też język tych dzieł. 

Za wielką miłość do Podlasia, za piękne opisy, 
za związek tak głęboki z tym miejscem i za to, 
że jest pisarz najbardziej znanym Podlasiakiem, 
a także za to wszystko, co zrobił dla polskiej lite-
ratury i kultury, odpłaciła się społeczność tej ziemi 
równie wielką miłością.

Mieszkańcy Białej Podlaskiej z okazji jubileu-
szu  50-lecia pracy literackiej pisarza, który odbył 
się w dniach 3-10 października 1879 roku w Kra-
kowie, planowali wystawienie pomnika. W liście 
do brata Kajetana pisze jubilat: „We Lwowie zapo-
wiedzieli medal, w Białej monument! Sapristi!  
Za żywota!”

Może więc właśnie dlatego, że nie chciał być 
pisarz tak honorowany za życia, pomysłu tego nie 
zrealizowano. 

Konsekwentnie mieszkańcy Białej trwali jed-
nak przy pomyśle i w 1928 roku pomnik postawio-
no. Ufundowano go ze składek. Stoi do dziś przy 
budynku dawnej Akademii Bialskiej, gdzie na fron-
towej ścianie umieszczona jest tablica pamiątkowa 
poświęcona Kraszewskiemu. W 2008 roku na Pla-
cu Wolności stanęła też ławeczka z siedzącym 
na niej pisarzem. Jednak największym wyrazem 
hołdu jest muzeum pisarza w Romanowie. 
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30 lat temu fala strajków, która latem 1980 r. 
ogarnęła zakłady pracy w Polsce, rozpoczęła 
największy, ostateczny zryw polskich robot-
ników do walki o wolność. Istotną rolę w tych 
wydarzeniach odegrały protesty Lubelskiego 
Lipca.

Przełom 1980 roku wciąż kojarzony jest 
wyłącznie ze strajkami na Wybrzeżu i podpisaniem 
pamiętnych porozumień społecznych w Szczeci-
nie (30 sierpnia), Gdańsku (31 sierpnia), Jastrzę-
biu (3 września) i Hucie Katowice (11 września). 
To był zwycięski finał, który umożliwił utworzenie 
w następnych tygodniach wielomilionowego wol-
nego związku zawodowego – Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Strajki owego lata zaczęły się jednak już 
na początku lipca 1980 r. Bezpośrednią ich przy-
czyną była podwyżka cen niektórych artykułów 
żywnościowych w pracowniczych stołówkach, 
a gdzieniegdzie także niekorzystne zmiany w syste-
mie wynagradzania i czasu pracy. Był to „trady-
cyjny” już zapalnik buntów robotniczych w Polsce 
Ludowej w 1956, 1970 i 1976 r.

Gdy 1 lipca 1980 r. zaczęto wprowadzać 
podwyżkę (robiono to sukcesywnie w następ-
nych dniach), władzom wydawało się, że problem 
rozpłynie się w atmosferze rozpoczynających się 
urlopów i wakacyjnych wyjazdów. Ku zaskoczeniu 
wszystkich - stało się inaczej. Narastające od paru 
lat uciążliwości codziennego życia (puste półki 
w sklepach, wielogodzinne stanie w kolejkach, 
przydział kartkowy na podstawowe artykuły) stały 
się tak dotkliwe, że na pozór błaha podwyżka nie-
których wyrobów garmażeryjnych przechyliła czarę 
goryczy. Oburzeni robotnicy przerywali pracę i gro-
madzili się na swoich wydziałach, żądając cofnięcia 
wprowadzanych podwyżek, wzrostu wynagrodzeń, 
poprawy zaopatrzenia, a przy okazji załatwienia 
szeregu spraw pracowniczych, zaniedbywanych 
przez lata w rzekomo „robotniczym” państwie. 

Tak właśnie stało się rankiem 8 lipca 1980 r. 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–
Świdnik”, gdzie po porannej przerwie śniadanio-

wej nie powrócono już do pracy. Lista bolączek 
zebranych następnego dnia tylko na wydziałach 
narzędziowych objęła 568 punktów. Świadczyło 
to o braku doświadczenia ludzi strajkujących po raz 
pierwszy w życiu. W jeszcze większym stopniu 
pokazywało jednak skalę zaniedbań i poziom fru-
stracji. Co ciekawe, właśnie w Świdniku 11 lipca 
podpisano pierwsze tego lata pisemne porozumie-
nie strajkujących z władzami.

Słowo „strajk” było jeszcze zakazane.  
To, co rozgrywało się wówczas w zakładach pracy, 
władze określały oficjalnie „przerwami w pracy”. 
Wymogi te w kontaktach w władzami musieli speł-
niać też sami strajkujący. Dlatego komitet strajkowy 
w Świdniku nazwano „Komitetem Postojowym”. 

Podobnie było w innych zakładach pracy. 
W największej na Lubelszczyźnie Fabryce Samo-
chodów Ciężarowych (gdzie strajkowano od 10 
do 14 lipca), reprezentantem załogi była „Grupa 
Robocza”. Z kolei, w jednym z zakładów Lubar-
towa zastosowano znaną już ze słyszenia nazwę 
„Komitet Obrony Robotników”, co wywołało 
łatwą do przewidzenia negatywną reakcję władz.

Przykład Świdnika szybko podziałał na inne 
przedsiębiorstwa w tym regionie. Fala strajków 
ogarnęła w następnych dniach pobliski Lub-
lin, gdzie strajkowały zarówno duże zakłady  
(jak wspomniana FSC czy Fabryka Maszyn Rol-
niczych „Agromet”), jak i cała plejada mniejszych 
przedsiębiorstw czy spółdzielni. 

Najbardziej efektowny okazał się strajk 
kolejarzy (16-19 lipca). Protest zapoczątkowa-
no w lokomotywowni, ale drugiego dnia objął 
on już cały lubelski węzeł PKP. Na kluczowych 
zwrotnicach ustawiono zygzakiem kombinowany 
skład lokomotyw i wagonów, wyłączając zasilanie 
elektryczne i nie wpuszczając na teren stacji Lub-
lin żadnych pociągów z zewnątrz. Gdy 18 lipca 
stanęła także komunikacja miejska i zaopatrzenie 
sklepów – miasto, gdzie strajkowało równocześnie 
kilkadziesiąt zakładów pracy, zostało praktycznie 
sparaliżowane. 

Fala strajków rozlała się zresztą na inne miasta 
regionu, jak Chełm, Kraśnik, Lubartów czy Puławy. 

Marcin	Dąbrowski		
IPN	Oddział	Lublin

Lubelski Lipiec
Zryw robotników Lubelszczyzny z 1980 roku
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Władze nie mogły dłużej udawać, że nic się nie 
dzieje.

18 lipca 1980 r. na ulicach miasta pojawiły się 
afisze z „Apelem do mieszkańców miasta Lublina”, 
podpisane przez I sekretarza Komitetu Wojewódz-
kiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
i przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodo-
wej, wzywające do zachowania spokoju i powrotu 
do pracy. 

Problem Lublina dostrzeżono także w War-
szawie. 18 lipca lubelskie strajki omawiało Biuro 
Polityczne KC PZPR, które w wydanym komuni-
kacie (opublikowanym wyłącznie w prasie Lub-
lina), zamiast tradycyjnego w takich sytuacjach 
potępienia „wichrzycieli” albo „wrogich elemen-
tów”, poinformowało o powołaniu komisji rządo-
wej do rozpatrzenia postulatów zgłoszonych przez 
załogi zakładów pracy Lublina. 

Dlaczego władze nie potępiły lubelskich straj-
ków? Podstawowa wydaje się tu spokojna i zdy-
scyplinowana postawa samych strajkujących, 
którzy zamiast wychodzić na ulice i protestować 
pod najbliższym komitetem partii komunistycznej, 
pozostawali na swoich miejscach pracy, tu formu-
łowali swoje postulaty, wybierali swoich przedsta-
wicieli i negocjowali z władzami. 

Działo się tak mimo dużej skali protestu, któ-
ry w dniach 17-19 lipca 1980 przybrał w Lubli-
nie charakter strajku powszechnego. Strajkujący 
konsekwentnie przestrzegali niepisanej zasady 
ograniczenia swoich działań do terenu zakładów 
pracy i niewychodzenia poza ich bramy, na ulice. 
Pozwoliło to uniknąć ewentualnych prowokacji 
i ulicznych rozruchów. Przed prowokacjami sta-
rano się też ustrzec w obrębie samych zakładów, 
gdzie dbano usilnie o zabezpieczenie obiektów 
i majątku, organizując straże robotnicze.

 Istotny był na pewno umiarkowany cha-
rakter żądań, mieszczących się jeszcze w gene-
ralnie pojmowanym nurcie spraw pracowniczych, 
ekonomicznych i szerzej pojętych społecznych 
(np. poprawa zaopatrzenia w danej miejscowo-
ści, poprawa infrastruktury). Władze skrupulatnie 
rozdzielały postulaty o charakterze „słusznym”  
(jak wyżej), od „niesłusznych”, czyli wchodzących 
w zakazaną wówczas sferę spraw ustrojowych 
PRL (np. powtarzający się już wówczas postulat 
zrównania zasiłków rodzinnych z MO i WP czy 
kwestionowanie autentyczności dotychczasowych 
reprezentacji pracowniczych i związkowych).

Nie bez znaczenia musiał był też zapewne 
fakt, że spora część osób wysuwających się na czo-

ło reprezentacji strajkowych była członkami PZPR, 
działaczami rad zakładowych czy samorządów 
pracowniczych. Działo się tak, mimo że w czasie 
negocjacji owe rady zakładowe czy samorządy sia-
dały do stołów negocjacyjnych po tej samej stronie 
co dyrekcja.  Strajkujący wytknęli to kilkakrotnie 
ówczesnym „związkowcom”. 

Z kolei wśród bezpartyjnych przywódców 
strajków było sporo dobrze zapowiadających się 
przedstawicieli kadry inżynierskiej z wzorowym 
dorobkiem pracowniczym. Trudno było tych 
wszystkich ludzi nazwać np. „warchołami”, choć 
strajki lubelskie mocno popsuły przywódcom 
PRL dobre samopoczucie. Wszystko działo się 
w przeddzień kolejnej rocznicy lipcowego Mani-
festu PKWN z 1944 r. (tzw. Święto Odrodzenia 
Polski), akurat w regionie, któremu przez wiele lat 
starano się przykleić miano kolebki Polski Ludo-
wej (zupełnie niesłusznie, biorąc pod uwagę silny 
i długo utrzymujący się w okresie powojennym 
zbrojny opór antykomunistyczny). 

17 lipca, I sekretarz KC, Edward Gierek chył-
kiem przemykał okrężną drogą na studencki „alert” 
do Chełma, a w samym Lublinie 22 lipca, po raz 
pierwszy od 1944 r., praktycznie nie był świętowa-
ny (władze obawiały się nieprzewidzianych reakcji 
społecznych).

Tymczasem o lubelskich strajkach stało się już 
głośno w kraju i na świecie. Mówiło o nich codzien-
nie Radio Wolna Europa (dzięki systemowi infor-
macji zbieranych przez młodych opozycjonistów, 
głównie studentów, i przekazywanych na Zachód). 
Dla uważnych obserwatorów wydarzeń w Polsce 
umiarkowana reakcja władz komunistycznych 
na wydarzenia w Lublinie mogła być sygnałem 
pojawienia się nad Wisłą zupełnie nowych moż-
liwości w sferze relacji między społeczeństwem 
i władzą.  Niedługo po strajkach na Lubelszczyźnie 
do ich przywódców  zgłaszali się przedstawiciele 
KOR, dowiadując się o szczegóły dotyczące orga-
nizacji protestów. 

Strajki tliły się zresztą w całym kraju, stop-
niowo wkraczając na początku sierpnia także 
na Wybrzeże. Tak się stało, że człowiek, którego 
w lipcu postawiono na czele wspomnianej komisji 
rządowej przeznaczonej dla Lublina (wicepremier 
Mieczysław Jagielski), podpisywał półtora mie-
siąca później porozumienia społeczne w Stoczni 
Gdańskiej. 

W Lublinie nie było takiej potrzeby, bo nie 
powstała międzyzakładowa reprezentacja strajku-
jących, a w trzeciej dekadzie lipca strajki na Lubel-
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dr	Bogdan	Szyszka
Wyższa	Szkoła	Zarządzania	i	Administracji	w	Zamościu

Zamość w kulturze polskiej
W kręgu życia teatralnego Zamościa

pisemne porozumienia strajkujących z władzami), 
przełamały w środowiskach pracowniczych barie-
rę strachu, odziedziczoną po tragicznym Grudniu 
1970 i upokarzającym Czerwcu 1976. 

Przed polskimi robotnikami pojawiała się 
szansa, którą znakomicie wykorzystano kilka 
tygodni później w Stoczni Gdańskiej, znacznie 
lepiej przygotowanej do odegrania przełomowej, 
historycznej roli.

szczyźnie zaczęły samoczynnie wygasać po wyne-
gocjowanych obietnicach spełnienia przynajmniej 
części zgłoszonych postulatów i rozpatrzenia 
słuszności i realności pozostałych.

Strajki na Lubelszczyźnie wciąż odsuwane 
są w cień i pomijane przy corocznym rocznicach 
Sierpnia. Nie ma wątpliwości, że lubelskie strajki  
przez swoją masowość, osiągnięty względny suk-
ces (zgoda władz na spełnienie większości postula-
tów) i pokojowe zakończenie protestów (pierwsze 

Zamojskie Lato Teatralne stało się atrakcyj-
nym elementem letniego krajobrazu kulturalnego 
miasta Arkad. Pejzaż kulturalny Zamościa, kształ-
towany w ciągu czterech wieków, wyróżniał się 
zawsze oryginalnymi wartościami artystycznymi. 
Współcześnie rozwijający się ruch teatralny opie-
ra się na pięknych i niepowtarzalnych tradycjach. 
Dwór ordynacki w Zamościu miał zorganizowane 
życie artystyczne. Początek zamojskim teatraliom 
staropolskim dało wystawienie z inicjatywy Jana 
Zamoyskiego w 1578 r. w  Ujazdowie „Odprawy 
posłów greckich” Jana Kochanowskiego w insce-
nizacji lekarza królewskiego doktora Wojciecha 
Oczko. Fundator miasta rozwinął działalność pre-
kursorską w dziedzinie teatru i widowisk parate-
atralnych.

Ośrodek kulturalny ówczesnego Zamościa 
to ludzie z kręgu ordynackiego dworu: profesoro-
wie, duchowni, architekci, pisarze, poeci, malarze 
i muzycy. Działalność teatralną kontynuowano tak-
że po śmierci kanclerza. Tematyką repertuarową 
teatru dworskiego interesowali się kolejni ordy-
naci. W 1608 r. w zamojskim teatrze dworskim 
wystawiono repertuar zróżnicowany tematycznie. 
Przeważały w nim głównie komedie, zaś aktorami 
byli studenci Akademii Zamojskiej. W wieku XVII 
dwór zamojskich ordynatów odegrał inspirującą 
rolę w rozwoju teatru świeckiego. Literaturze fran-
cuskiej, muzyce i teatrowi najwięcej uwagi poświę-
cał III ordynat Jan („Sobiepan”). Zainteresowania 
nadwornym teatrem włoskim rozwinął, podróżując 
do wielu krajów Europy: Belgii, Francji, Niemiec 
i Włoch. Poznał najciekawsze we Włoszech ośrod-

ki teatralne: Wenecję, Mantuę, Florencję i Rzym. 
Znał i prowadził korespondencję z najwybit-
niejszym aktorem włoskim XVII w. Carlo Par-
mą. Największym wydarzeniem teatralnym była 
prapremiera polska „Cyda” (12 lutego 1660 r.), 
słynnej tragedii Corneille’a w tłumaczeniu Jana 
Andrzeja Morsztyna. Odegrano tu także 26 listo-
pada 1663 r. pierwszy polski dramat polityczny 
„Polska napadnięta przez Szwedów”. W Zamościu 
rozwijano także inne formy parateatralne – przed-
stawienia okolicznościowe o tematyce świeckiej 
i charakterze religijnym wystawiane w Kolegia-
cie Zamojskiej. Obraz teatru kształtowało również 
środowisko Akademii Zamojskiej. Profesorowie; 
Rudomicz, Gryglicki, Abrek byli autorami sztuk 
dla teatru dworskiego i szkolnego.

Niezależnie od teatru dworskiego, istniała 
sala teatralna w gmachu Akademii. Życie teatralne 
w Zamościu rozwijało się również po śmierci III 
ordynata Jana „Sobiepana”. W okresie kierowania 
ordynacją przez ks. Gryzeldę Wiśniowiecką, sio-
strę Jana i matkę króla Michała – w repertuarze 
zamojskich scen (akademickiej i pałacowej) prze-
ważały historie biblijne. W Zamościu wystawiono 
m.in. „Semiramidę i Niniwę”, „Judytę i Holofer-
nesa”, „Tragedię o św. Janie Chrzcicielu”. Inne 
sztuki miały charakter dialogów m.in. „O Parysie 
i trzech Gracjach” – Samuela Goldta-Główczyń-
skiego czy „O Parnasie i Muzach”. Tradycje tea-
tralne kontynuowali i inni ordynaci, m.in. Michał 
Zdzisław Zamoyski i jego syn Jan Jakub. W pałacu 
w  Łabuniach zbudował salę teatralną. Druga poło-
wa XVIII wieku w Zamościu, podobnie jak i w 
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tułem „Szwedzi pod Zamościem” grane na Ryn-
ku Wielkim w dniach 9-11 czerwca 1938 r. przez 
Zespół Teatralny Zamojskiego Garnizonu.

Znaczną rolę w kształtowaniu kultury teatral-
nej wśród młodzieży odegrały teatry szkolne. Pro-
wadzili je nauczyciele szkół średnich – Stanisław 
Młodożeniec, Aleksander Szawul. W panoramie 
kulturalnej miasta szczególnie zaznaczyło się kie-
rowane przez Halinę Rogińską kółko „Młodość”. 
Okupacja hitlerowska zniszczyła ten dorobek,  
ale już w pierwszych miesiącach po zakończeniu 
wojny odradza się życie teatralne. Już pod koniec 
1944 r. rozpoczyna działalność Teatr Ziemi Zamoj-
skiej. Pracuje także Pantomima Dziecięca kiero-
wana przez Zofię Wiktorowicz, która w latach 
1948-1966 wyreżyserowała kilkadziesiąt spektakli 
i przedstawień teatralnych.

Od 1945 r. Halina Rogińska tworzy teatr mię-
dzyszkolny „Młodość”, a następnie w Liceum 
Sztuk Plastycznych „Teatr Paleta” specjalizujący 
się w „żywych obrazach”. W I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Zamoyskiego polonistka Julia 
Rodzik organizuje koło dramatyczne, które wysta-
wiało sztuki w konwencji teatru dramatycznego, 
poezji, lalek i kabaretu. Kontynuacją tradycji ama-
torskiego ruchu teatralnego stała się interesująca 
działalność założonego w r. 1962 przez Waldemara 
Zakrzewskiego – Młodzieżowego Teatru Aktualno-
ści. Tradycje teatru szkolnego kontynuowały war-
sztaty teatralne w Zespole Szkół Mechanicznych 
(obecnie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2). 

Zainteresowania tą dziedziną sztuki rozwijają 
klasy teatralne w III Liceum Ogólnokształcącym 
im. C. K. Norwida. Twórcą i opiekunem artystycz-
nym teatru szkolnego jest utalentowana poetka 
i polonistka Renata Choroś. Repertuar i poziom 
artystyczny uczniów – aktorów zbliża szkolny teatr 
do sceny profesjonalnej.

Współczesny Zamość tworzy nową rzeczywi-
stość teatralną i nową tradycję. 
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innych miastach charakteryzowała się osłabieniem 
zainteresowań teatrem.

Po I rozbiorze, w 1772 r. Zamość zajęty przez 
Austriaków podupadł gospodarczo i kulturalnie. 
Ale i wówczas światły ordynat Stanisław Kostka 
Zamoyski podjął próbę stworzenia w Zamościu 
ośrodka kulturalnego.

Rok 1809 przyniósł kolejne zmiany. Wojska 
polskie zdobyły twierdzę. Zamość znalazł się 
w granicach Księstwa Warszawskiego. W Króle-
stwie Kongresowym miasto stało się dodatkiem 
do twierdzy. Po powstaniach narodowych ożywie-
nie kulturalne wnosiły do miasta teatry objazdowe. 
W roku 1869 do Zamościa przybył wędrowny teatr 
P. Ratajewicza i W. Raszewskiego, który przed-
stawił publiczności spektakle w jednej z kaza-
mat zamojskiej twierdzy. Innym zespołem, który 
odwiedził Zamość w r. 1876, była trupa Feliksa 
Stobińskiego. Wystawił on aż 32 sztuki, a wśród 
nich komedię Fredry „Damy i huzary”, „Nocleg 
w Apeninach” Korzeniowskiego, „Ułana i grena-
diera” Blizińskiego, „Marcowego kawalera” i inne. 
Za rok przyjechał do Zamościa teatr W. Krzyża-
nowskiego i odegrał „Radców pana radcy”, frag-
menty „Mazepy” i „Szlachectwo duszy”. W roku 
1879 wystąpiła tu trupa Z. Bergmana, a następnie 
(1883) zespół Juliana Myszkowskiego. Ten ostatni 
przedstawił kilkadziesiąt widowisk. Na przełomie 
lat 1884-1885 występował teatr Hoffmana. Spo-
śród przedstawionych 37 spektakli największą 
popularnością cieszyły się „Podróżowania”, „Cha-
ta za wsią”, „Piękna Helena” i „Dom otwarty”.

Niezwykle ważna była działalność teatru ama-
torskiego. W jego repertuarze dominowały sztuki 
polskie (Anczyc, Bałucki, Fredro, Korzeniow-
ski). W niektórych przedstawieniach brała udział 
orkiestra Karola Namysłowskiego. Aktorzy dbali 
o atrakcyjność przedstawień, wprowadzając żywe 
obrazy.

Z chwilą odzyskania niepodległości w Zamoś-
ciu powstaje teatr miejski kierowany przez W. 
Adlera. Działa koło dramatyczne podoficerów 30 
pułku piechoty, a w 1927 r. na Rynku Wielkim 
zespół „Reduty” z udziałem kawalerii, orkiestry 
i chórów odegrał misterium „Książę Niezłomny”. 
Ponadto kulturę teatralną upowszechniały zespo-
ły amatorskie, wystawiając: „Szopkę Krakowską” 
w opracowaniu Ludmiły Namysłowskiej (1919), 
„Misterium Polskie” Haliny Rogińskiej (1925), 
„Szopkę Zamojską” (1938) odegraną przez Stu-
dium Artystyczno-Muzyczne. Zainteresowaniem 
cieszyło się widowisko „Żywe szachy” z podty-
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Czy Kraszewski może zainteresować mło-
dzież? Tę młodzież wychowaną w cywilizacji 
obrazkowej, zaślepioną miłością do Internetu, 
mniej chętną słowu pisanemu i drukowanemu?

Można! Potrzebny jest pomysł, dużo zapa-
łu i konsekwencji oraz nauczyciele przekonani, 
że warto autora „Starej baśni” pokazywać młodym 
ludziom, że jego dzieła i życie niosą przesłania 
ważne do dziś. I można jeden konkurs czytelniczy 
poświęcony autorowi „Chaty za wsią” prowadzić 
w tej samej formule przez trzydzieści lat. Ucz-
niowie będą zgłębiać wiedzę o skomplikowanym 
życiu wielkiego pisarza, zachwycać się renesan-
sową wszechstronnością jego talentów i zaintere-
sowań – i będą czytać powieści Kraszewskiego!

Ten pisarz, którego dzieła niegdyś królowały 
w domowych bibliotekach, także dziś ma swych 
zagorzałych miłośników, jest bowiem postacią tak 
fascynującą, że nieco bliższy z nim kontakt rodzi 
potrzebę zgłębienia swoistej zagadki, „tajemnicy” 
Kraszewskiego. Liczba dzieł, które stworzył, wie-
lość dziedzin życia, które swym zainteresowaniem 
i refleksją objął, pozwala znawcom widzieć w nim 
jedną z najbardziej interesujących postaci polskiej 
kultury XIX wieku.

Dorobek jego życia, różnie szacowany, w uję-
ciu profesora Józefa Bachórza1 wygląda tak:

 – 220 powieści w 400 tomach
 – 150 opowiadań, nowel i „obrazków”
 – ponad 20 dzieł dramatycznych
 – 10 tomów poetyckich
 – około 10 tomów zawierających opisy podróży
 – około 10 tomów publicystycznych z dziedziny 

społeczno-politycznej
 – ponad 20 tomów dzieł naukowych: z zakresu 

historii Polski, Litwy, dziejów historii literatury 
i kultury, etnografii, językoznawstwa

 – 21 przekładów z języków obcych: angielskiego, 
francuskiego, łaciny, niemieckiego, włoskiego

1 J. Bachórz, Zdziwienia Kraszewskim, [w:] Zdziwienia 
Kraszewskim, red. M. Zielińska, Wrocław 1990, s. 139.

 – 42 prace edytorskie i redakcyjne, w tym redak-
cja między innymi czasopisma poświęconego 
sprawom literatury, nauki i sztuki „Athenaeum”

 – „niezliczona” ilość artykułów do czasopism 
polskich i obcych. Ta dziedzina ze względu 
na jej ogrom nie została w pełni opracowana 
i skatalogowana.

To jest dorobek, który współczesnego człowie-
ka, dysponującego „pomocami” w postaci kompu-
terów, drukarek, kserokopiarek nie tylko zadziwia, 
lecz wprowadza wręcz w stan niedowierzania.

Najtrwalsze zasługi, najwdzięczniej przecho-
wane w pamięci potomnych, ma J. I. Kraszewski 
w krzewieniu wiedzy o historii narodu i państwa. 
Powieści historycznych napisał prawie 100. A że 
dawał je narodowi w dobie zaborów, wówczas, 
gdy szkoła o państwie polskim musiała milczeć 
– to były one dla całych pokoleń „podręcznikami 
do historii”. Jego zasługi w krzewieniu historycz-
nej wiedzy są nieoszacowane.

Kiedyś powieści Kraszewskiego były lektu-
rami szkolnymi. Uczniowie czytali „Starą baśń”, 
„Hrabinę Cosel” lub „Brühla”, czasem też „Dziecię 
Starego Miasta” i „Ulanę”. Zmiany w programach 
spowodowały, że szkoła „zrezygnowała” z Kra-
szewskiego. Pewną nadzieję na to, że nie zosta-
nie on zupełnie wyparty ze świadomości kulturo-
wej – a taki los spotyka tych twórców, o których 
nauczyciel mówić przestaje – stwarza możliwość 
pewnej dowolności w wyborze lektur, którą pozo-
stawiono polonistom, a także możliwość wiązania 
nauczania z tradycjami regionalnymi. I tu zawsze 
wielką rolę ma do spełnienia na przykład muzeum 
danego twórcy. 

Praca z młodzieżą szkolną jest jedną z pod-
stawowych form działań oświatowych również 
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Roma-
nowie. A do przedsięwzięć dla nas szczególnie 
ważnych należy od trzydziestu lat organizowany 
Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „Józef Ignacy 
Kraszewski – jego życie i dzieło” dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych.

Recenzje/Komentarze/Informacje

Anna	Czobodzińska-Przybysławska
Muzeum	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego	w	Romanowie

Trzydzieści lat z panem Józefem Ignacym Kraszewskim
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świerki, należy do przeżyć niezapomnianych. 
Uroczystość zgromadziła prawie osiemdzie-

siąt osób. Z gości przybyli Starosta Bialski Tade-
usz Łazowski, który sprawuje nad konkursem 
honorowy patronat i pani Marianna Tumiłowicz 
– Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Kie-
rownik Bialskiego Oddziału Lubelskiego Samo-
rządowego Centrum Kształcenia Nauczycieli 
w Lublinie, pani Jadwiga Romaniuk, wiceprezes 
sponsorującego konkurs Banku Spółdzielczego 
w Wisznicach pani Maria Bandzarewicz, pracow-
nice Gminnego Ośrodka Kultury oraz biblioteki 
w Sosnówce – Panie Mariola Kuć oraz Teresa 
Harasimiuk. Zaproszeni zostali także dyrektorzy 
szkół – tych najbardziej z imprezą związanych, 
które najczęściej przysyłały swych uczniów. Tu do 
rekordzistów należy Liceum Ogólnokształcące 
z Radzynia Podlaskiego – uczestnik aż 28 edycji 
konkursu. Z tej szkoły także wywodzi się najlicz-
niejsza rzesza laureatów – w tym niezapomnia-
ny Robert Reszke, młody człowiek, dla którego 
koleje losu i nieogarniony dorobek Kraszewskiego 
nie miały tajemnic i który swą wiedzą  zaskaki-
wał nawet pracowników muzeum. Na wiele lat 
związały się także z Romanowem i tym kon-
kursem: I LO im. J. I. Kraszewskiego w Białej 
Podlaskiej, niegdyś występujące jako współorga-
nizator (w tej szkole  przez długie lata odbywał 
się pierwszy etap konkursu); LO w Komarówce 
Podl., LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, LO  
im. M. Konopnickiej w Milanowie, LO im. E. Pla-
ter w Białej Podl., ZSR  potem Zespół Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podl., ZSR 
im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu, LO w Terespolu, 
niegdyś także LO w Łosicach, a potem, po powsta-
niu wielkiego województwa lubelskiego: Zespół 
Szkół w Kocku, LO w Stoczku Łukowskim, ZSE 
III LO w Chełmie, I LO w Chełmie, LO w Ada-
mowie, I LO w Łęcznej. 

W jubileuszowej, trzydziestej edycji konkursu 
zwyciężyła uczennica klasy II f  LO w Radzyniu 
Podl. Marta Gmur. Tradycji stało się zadość i Mar-
ta powiększyła liczbę zwycięzców z Radzynia. 
Laureatce wręczył nagrodę pan starosta Tadeusz 
Łazowski. Drugim miejscem podzieliły się dwie 
osoby: Monika Wicha z klasy II LO im. S. Żerom-
skiego w Nałęczowie i jedyny mężczyzna w finale 
– Norbert Grzechnik z kl. II c  LO w Adamowie. 
Trzecią lokatę uzyskały także dwie osoby – obie 
uczennice z klasy II h  - II LO im. E. Plater w Białej 
Podlaskiej: Kamila Szutko i Aleksandra Korpysz. 

Sześć uczestniczek zostało także wyróżnio-

Pierwszy odbył się w 1978 roku i obejmował 
wówczas województwo bialskopodlaskie. Potem, 
po reformie administracyjnej rozszerzył się na całą 
Lubelszczyznę. Przez ten szmat czasu tylko raz 
impreza się nie odbyła, raz miała też formułę tak 
różną, że nie wlicza się jej w ogólną numerację. 
79 szkół brało w konkursie udział – a uczestni-
ków było prawie pięć tysięcy. To ogromna rzesza 
młodych ludzi, którzy przeczytali Kraszewskiego 
i to nie tylko tego najbardziej znanego – choć czy-
tali oczywiście i „Starą baśń”, i „Chatę za wsią”, 
i „Króla chłopów” czy „Ulanę”. Dzięki temu kon-
kursowi młodzi ludzie poznali również między 
innymi „Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy”, 
jedno z dzieł podróżopisarskich, takie powieści jak 
„Wielki nieznajomy”, „Roboty i prace”, „Szalona”, 
perełki poświęcone Podlasiu i Lubelszczyźnie – 
„Ostatnie chwile księcia wojewody”, „Zadora”,  
„Na bialskim zamku” czy „Maleparta”. To również 
grupa ludzi, którzy ponieśli w swoje życie, mamy 
nadzieję, że także w życie swoich rodzin i przy-
jaciół, zauroczenie autorem „Starej baśni” i w ich 
domach są zapewne dzieła Kraszewskiego i czyta 
się jego powieści. Mamy nadzieję, że dzięki temu 
konkursowi wrócił on przynajmniej do niektórych 
domowych bibliotek. Konkurs ma też wielkie zna-
czenie w promowaniu czytelnictwa.

19 marca 2010 roku odbył się w Romanowie 
finał XXX Wojewódzkiego Konkursu Czytelnicze-
go „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”.

To było dla organizatorów wielkie święto, choć 
dzień zaczął się częścią roboczą – grupa finalistów 
walczyła o pierwszeństwo, odpowiadając na pyta-
nia o szczegóły z życia i twórczości pisarza. Przy-
było 24 uczniów z 21 szkół ponadgimnazjalnych 
Lubelszczyzny, czyli najlepsi z poszczególnych 
placówek, zwycięzcy pierwszego etapu, który 
wcześniej odbywał się tradycyjnie w szkołach. 
W pierwszym etapie wzięło udział 130 uczniów 
z 26 szkół.

Chcieliśmy, aby był to dzień szczególny, aby 
uczestnicy odczuli to, że biorą udział  w czymś waż-
nym i pięknym. Uroczyste zakończenie konkursu 
rozpoczął więc koncert muzyczny w wykonaniu 
pianistki Filharmonii Lubelskiej, pani Agnieszki 
Schulz-Brzyskiej. Zgromadzeni goście wysłuchali 
oczywiście utworów Fryderyka Chopina – w 2010 
roku w Romanowie brzmieć mogły tylko dzieła 
tego genialnego kompozytora. Ranga imprezy 
wymagała oprawy szczególnej – a koncert forte-
pianowy w salonie romanowskiego dworu, do któ-
rego przez okna zaglądają ukochane przez pisarza 
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ny od nich tego nie wymaga.
Ten czytelniczy konkurs jest jedną z najważ-

niejszych form działalności oświatowej i eduka-
cyjnej muzeum w Romanowie. Powody są różne 
– przede wszystkim Kraszewski był. „wielkim 
nauczycielem czytania” i to dzięki jego niezli-
czonym dziełom powieść zaczęła być gatunkiem, 
po który najchętniej sięgał w Polsce czytelnik, 
a szczególnie często czytelniczka. Hołd możemy mu 
oddać tylko, czytając jego dzieła i robiąc wszystko, 
by nie odszedł on z kulturowej świadomości Pola-
ków. O „nieobecności” pisarza w podstawowym 
programie szkolnym i wynikającym z tego faktu 
obowiązku naszym już tu wspominano. Staramy 
się ten obowiązek spełnić właśnie przez takie akcje 
– długotrwałe, bo to zapewnia nie jednorazowy suk-
ces, lecz gwarantuje trwały ślad kulturowy. Przez 
trzydzieści lat wytworzyła się w wielu szkołach 
tradycja uczestniczenia w tym naszym konkursie. 
Bardzo ucieszy nas fakt że przyjeżdżają do nas już 
dzieci pierwszych uczestników.

To jest najważniejsza nasza impreza dla szkół. 
Oczywiście, muzeum prowadzi współpracę także 
z placówkami innych poziomów. Dla szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych mamy konkurs recytator-
ski i plastyczny. Dzieci i młodzież recytują i ilu-
strują utwory pisarza. Kraszewski pisał też baśnie 
dla dzieci, w konkursie plastycznym często biorą 
więc udział dzieci przedszkolne.

Wśród propozycji dla szkół mamy też akcję 
„Jeden dzień w Romanowie”. Jej ideą jest to, by 
grupa nie „wpadała” do muzeum na pół godziny, 
jak się zdarza, gdy wycieczka wędruje od nas dalej. 
Czego o Kraszewskim można dowiedzieć się w cią-
gu tak krótkiego tu pobytu? Co uczeń z tego zapa-
mięta? Zapraszamy więc, by grupa przyjeżdżała tyl-
ko do nas – na kilka godzin. Proponujemy między 
innymi lekcje muzealne – kilka tematów do wybo-
ru, zwiedzanie, czytanie baśni Kraszewskiego, jego 
wspomnień o dzieciństwie tu spędzonym. Na koniec 
grupa odpoczywa przy ognisku w parku. W cza-
sie takiego pobytu można się wiele dowiedzieć -   
i o Kraszewskim, i o tym dworze oraz jego roli 
w życiu wielkiego pisarza; można się z tym prze-
pięknym miejscem „zaprzyjaźnić”! I tylko wów-
czas wraca się do takich miejsc, one się gdzieś tam 
w naszym obrazie świata zapisują na stałe.

Na początku stycznia 2011 roku ogłosimy 
XXXI edycję naszego konkursu czytelniczego 
i serdecznie zapraszamy do udziału – tym bardziej, 
że zbliża się rok 2012, kiedy to będziemy obchodzić 
dwusetną rocznicę urodzin autora „Starej baśni”.  

nych: Aleksandra Maksymiuk z kl. III LO w Teres-
polu, Katarzyna Waszkowska z kl. II LO w Kocku, 
Magda Iwańczuk z kl. III LO w Parczewie, Beata 
Gryniuk z kl. II technikum ZSZ Nr 4 w Chełmie, 
Anna Kot z kl. IIa I LO w Łukowie i Ewelina Tysz-
ka z kl. IIIa TA ZS Centrum Kształcenia Rolnicze-
go w Leśnej Podlaskiej.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali piękne książki – wydawnictwa albumowe 
poświęcone historii, sztuce, literaturze, sławiące 
krajoznawcze walory ziemi ojczystej. We wszyst-
kich tych dziedzinach J. I. Kraszewski miał swoje 
zasługi. Między innymi dlatego spotkania z tym 
pisarzem i zgłębianie tajemnic jego dorobku są 
taką wspaniałą intelektualną przygodą.

Pozostali uczestnicy otrzymali także upomi-
nek, za udział w finale jubileuszowego konkur-
su – była to wznowiona w 2009 roku przez LSW 
powieść pisarza „Warszawa w roku 1794”. Organi-
zatorzy starali się tym razem uhonorować wszyst-
kich zasłużonych i wyróżniających się. Nauczycie-
lom, którzy najczęściej przyjeżdżali tu ze swymi 
wychowankami, wręczono tom referatów poświę-
conych pisarzowi „Obrazy kultury polskiej w twór-
czości J. I. Kraszewskiego”, plon wspólnej sesji 
naukowej UMCS i Muzeum w Romanowie. Wyróż-
niono w ten sposób 15 nauczycieli, w tym miedzy 
innymi rekordzistkę – polonistkę z LO w Radzyniu 
– Teresę Ostasiewicz, Mariannę Polak z Adamo-
wa, Małgorzatę Chwedczuk z „Platerki” w Białej 
Podlaskiej,  Grażynę Maluhę z ZS w Kocku, Mał-
gorzatę Łobejko z Komarówki i bibliotekarkę z LO 
w Wisznicach – Barbarę Szubarczyk. 

Nagrodzone zostały także najbardziej zasłużo-
ne szkoły – i tu nagrody ufundował bialski oddział 
Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli i wręczyły je dyrektorom: Pani 
Jadwiga Romaniuk i Anna Kosyra-Cieślak.

Konkurs, który wrósł już w tradycję, ma także 
wspierających go od dawna sponsorów. Spotkania 
w Romanowie mają charakter niemalże rodzinnych 
zjazdów ludzi, których łączy fascynacja Kra-
szewskim i przekonanie, że warto poznawać to, 
co najbliższe człowiekowi, co pozwala do miło-
ści Ojczyzny dochodzić przez ukochanie „małej 
ojczyzny”. Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskie-
go w Romanowie serdecznie dziękuje wszystkim 
ludziom i instytucjom, dzięki którym ten konkurs 
trwa i tak wspaniale wpisuje się w życie wielu 
szkół, nauczycielom – i przede wszystkim tej 
ogromnej rzeszy uczniów – którzy chcieli i chcą 
nadal czytać Kraszewskiego, choć program szkol-
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Dwór	w	Romanowie	I	połowa	XIX	wieku.		
Litografia	według	rysunku	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego

Józef	Ignacy	Kraszewski.	
Fotografia	wykonana	we	Lwowie	w	1867	roku

Dwór	w	Romanowie	po	1858	roku.	Drzeworyt


