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NIE

roszę Pani, białych Niemców to ja mam
u siebie około 10 procent. - Tak brzmiała odpowiedź na moje pytanie o narodowości
jakie reprezentują uczniowie jednej ze szkół
w dużym niemieckim mieście. Istotnie, na korytarzach w czasie przerw oglądać można było
barwny i nieco egzotyczny tłum. Urocze, roześmiane twarze we wszystkich odcieniach brązu
aż po heban. I gdzieniegdzie blond włosy, jasna skóra, niebieskie oczy. Czy tak za kilka lat
będzie wyglądała struktura ludnościowa starzejącej się Europy? Optymiści są zachwyceni:
to takie inspirujące. Mieszanki kultur wzajemnie się wzbogacających, czerpiących ze swych
zasobów to, co najlepsze. Oprócz tego propagowanie idei równości, wsparcia i poszanowania godności każdego człowieka.

P

esymiści zaś wzywają do zacieśniania szyków. Hasła z wiecowych transparentów
zieją nienawiścią i ksenofobią. Bij obcego! –
to najłagodniejsze i możliwe do przytoczenia
stwierdzenie. Obecne wydarzenia polityczne –
terroryzm, fala fudamentalizmów religijnych,
waśnie regionalne i plemienne – to wszystko
nie sprzyja idei otwartości społecznej i Europie bez granic. Alarm podnoszą także znani publicyści, wystarczy wspomnieć choćby sławną
włoską dziennikarkę i pisarkę Orianę Fallacci, która w serii publikacji ostro potępiła rządy
państw przyzwalających na swobodę
osiedlania się w Europie emigrantów
m.in. z krajów arabskich. W nich dostrzega największe zagrożenie dla
stabilności europejskiej demokracji.
Publikacje prasowe zaowocowały
książką „Wściekłość i duma”. Trywializując i mocno upraszczając tezy
znanej Włoszki można powiedzieć, że
nie zaprasza się do swojego domu kogoś, kto nie przestrzega norm i zasad
w nim panujących, obraża gospodarzy
a na koniec niszczy np. ulubiony obraz pana domu – bo tak mu się podoba! W podobnym tonie, choć z mniejszą chyba zaciekłością wypowiada się
prof. Harvardu Samuel P. Huntington,
który kreśli czarne wizje dotyczące
demografii w Stanach Zjednoczonych
i związanych z tym konsekwencji zalewu hiszpańskojęzycznych Meksykanów.

BAĆ SIĘ!

A

jak wygląda to w Polsce? Nie mamy na
ulicach wielonarodowego tłumu. Jesteśmy narodem mało zróżnicowanym etnicznie
i co za tym idzie kulturowo. Także pod względem religii panuje w naszym kraju jednorodność. Ale nie jest to już ten czas, że ciemniejszy odcień skóry lub rozmowa w innym języku
budzi niezdrowe zainteresowanie. W ostatnich
dwudziestu latach zmiany na mapie Europy
zaczęły skutkować licznym przemieszczaniem
się ludzi. Jedni z Polski wyjeżdżali, inni przybywali – na kontrakty do międzynarodowych
koncernów, które u nas zbudowały fabryki, na
studia, wreszcie w charakterze uchodźców –
z rejonów ogarniętych wojną. Można wyraźnie
zaobserwować, że Polacy coraz częściej z ciekawością spoglądają na cudzoziemców.

S

woboda podróżowania, rozszerzenie Unii
Europejskiej i procesy globalizacyjne powodują konieczność przygotowania szkół na
sytuacje, w których nie wszyscy uczniowie
będą rodowitymi Polakami, nie wszyscy będą
mieli nawet polskie korzenie, wielu nie będzie
płynnie mówić po polsku. O takich uczniach
opowiada artykuł „Różnorodność wzbogaca”.
Wychowawczynie trojga uczniów – obcokrajowców opisują zmagania młodych ludzi rozpoczynających naukę w polskich szkołach.
A co z tymi, którzy są u nas czasowo? Zwróć-

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Poznań – Szkoła Podstawowa nr 44

Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku,
wielu radosnych dni,
wszelkiej pomyślności
życzą:
Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu
my uwagę, że problemy rasizmu i uchodźstwa same zaczynają
pukać do szkolnych drzwi. Może warto zaprosić wolontariuszy na godzinę wychowawczą?
Może trzeba skorzystać z programów organizacji pozarządowych, które zajmują się wieloma społecznie ważnymi problemami? Gorąco polecam Państwa uwadze również i te
artykuły, które propagują nauczanie multikulturowe. Opisy projektów dotyczących prawosławia i kultury żydowskiej to bardzo interesujące propozycje metodyczne. Podobnie
jak i pozostałe materiały tematyczne, np. jak
uczyć o Holokauście, jak łamać stereotypy...
Życząc Państwu ciekawych przemyśleń, dedykuję wszystkim ku pamięci stwierdzenie Karola Čapka: Tolerancja, to dążenie do rozumienia innych.
Iwona Wysocka-Paech
redaktor wydania
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1. Anna Szczepkowska: Scenariusz przedstawienia teatralnego pt. „Pogawędka
na wysypisku śmieci”.
W przedstawieniu występują: Jacek,
Kasia oraz śmieci – gazeta, książka, puszka aluminiowa, butelki szklane, obierka od
ziemniaków, plastikowa butelka, torba plastikowa, tapczan, akumulator. Na scenie znajdują się dzieci, które odgrywają rolę śmieci
leżących na wysypisku. Wszyscy ubrani są
w czarne stroje z rysunkami i napisami symbolizującymi rodzaj śmieci. Niektórzy leżą
nieruchomo jeden obok drugiego, inni kucają i stoją. Na scenę wchodzą Jacek i Kasia.
Ciekawe dialogi, interesujące skojarzenia.
2. Lidia Pieprzyk: Efekt cieplarniany i jego skutki.
Cele lekcji. Uczeń wie: co to jest dwutlenek węgla, jakie posiada właściwości i w jaki sposób możemy go otrzymać; co to są
paliwa kopalne; co to jest efekt cieplarniany; co to są gazy cieplarniane. Uczeń roPani Dyrektor
Aleksandrze Gołębiewskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci ojca
składają
Pracownicy ODN w Poznaniu

„Z

WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA”
zumie: w jaki sposób spalanie paliw kopal- ści umysłowych: planowanie, klasyfikowanych przyczynia się do wzrostu dwutlenku nie, uogólnianie.
węgla w atmosferze; jak może zmienić się
W trakcie pracy tą metodą uczniowie muprzyroda Ziemi jeżeli temperatura powie- szą współdziałać ze sobą, dyskutować, przetrza wzrośnie o kilka stopni. Uczeń umie: konywać o swoich racjach, jak również reprzewidzieć konsekwencje ocieplenia klima- zygnować ze swoich pomysłów na rzecz
tu Ziemi. Uczeń potrafi: przeprowadzić pro- dochodzenia do uzgodnionego porozumieste doświadczenia, w których otrzymuje się nia.
dwutlenek węgla; potrafi dokonać identyfika4. Leszek Walery: Wychowanie patriotyczcji dwutlenku węgla dwoma sposobami.
ne w szkole a integracja europejska.
3. Regina Kańduła: Mapa mentalna
Ostatnio wiele się mówi i pisze o wyMapa mentalna zwana jest inaczej mapą chowaniu. Znawcy przedmiotu doskonamyślową lub mapą pamięci. Jest metodą wi- le wiedzą, że nie jest to nowy problem, tyzualnego przedstawienia problemu z wy- powy dla doby współczesnej. Narzekania na
korzystaniem rysunków, haseł, zwrotów, młodzież, jej postawy i zachowania pojawiasymboli. Pomaga w uporządkowaniu wia- ły się już w starożytności. Również w Poldomości, tworzeniu skojarzeń między nimi sce, dawno temu podkreślano, że „takie będą
i łączenia je w logiczną całość wokół głów- Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanego tematu. Celem stosowania tej meto- nie”. Kolejne epoki przynosiły nowe wyzwady jest: usystematyzowanie świeżo zdoby- nia, przed jakimi stawała szkoła oraz związatej wiedzy; wizualizacja posiadanej wiedzy; ni z nią nauczyciele i wychowawcy.
doskonalenie umiejętności technicznych: ryopr. Krystyna Klimontowicz
sowanie, pisanie, czytanie oraz umiejętno-

Paniom Donacie Ziętek
i Karolinie Szafrańskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci męża i ojca
składają Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu

Pani Elżbiecie Biniakiewicz
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci ojca
składają
Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu
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NASI AUTORZY

Renata Augustyniak,
polonista, nauczyciel języka polskiego
w LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;
Janina Baranowska,
polonista, nauczyciel języka polskiego
w LO im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
Małgorzata Bielska,
romanista, nauczyciel języka francuskiego
w LO we Wrześni, doradca metodyczny;
Maria Brych,
chemik, nauczyciel chemii w Liceum
Ogólnokształcącym w Puszczykowie;
Aneta Cierechowicz,
polonista, nauczyciel języka polskiego
w VIII LO w Poznaniu;
Olga Gałuszek,
polonista, nauczyciel języka polskiego w Zespole
Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu,
doradca metodyczny ODN;
Aleksandra Gołębiewska,
biolog, dyrektor ODN w Poznaniu;
Izabela Idzik,
działacz Stowarzyszenia „Jeden Świat”;
Elżbieta Kaźmierska,
historyk, nauczyciel historii
w Gimnazjum nr 68 w Poznaniu;

Elżbieta Koronowska,
teolog, nauczyciel religii w Zespole Szkół RolniczoBudowlanych w Lesznie, doradca metodyczny ODN;
dr Janusz Leśniak,
anglista, nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu;
Mirosława Krajkowska-Macuk,
nauczyciel języka rosyjskiego
w XVIII LO w Poznaniu, doradca metodyczny ODN;
Iwona Wysocka-Paech,
polonista, konsultant ds. języka
polskiego ODN w Poznaniu;
Maria Świątkowska-Pakuła,
polonista, nauczyciel języka polskiego
w I Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu;
Ryszard Pempera,
polonista, nauczyciel w SP 29 w Poznaniu,
doradca metodyczny ODN;
Janusz Pituła,
nauczyciel wychowania fizycznego,
konsultant ODN w Poznaniu;
Paulina Plucińska,
nauczyciel języka rosyjskiego
w LO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni;
Maria Walendowska,
nauczyciel nauczania początkowego
w SP nr 60 w Poznaniu;

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść płatnych ogłoszeń nie odpowiadamy
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INFORMACJE

IX TARGI EDUKACYJNE POZNAŃ 2005
„EDUKACJA - OTWARCIE NA ŚWIAT”

KONCEPCJA

WYSTAWY

POZIOM B

Ekspozycję utworzą publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazjalne, ponadgimnazjalne i placówki oświatowe naszego województwa działające w systemie oświaty – kształcące do poziomu matury lub zdobycia zawodu (policealne)
oraz wybrane szkoły z Brandenburgii w Niemczech.

DZIAŁ I
► Nauczyciele w poszukiwaniu nowych
możliwości
Prezentacja działań Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Wielkopolsce, oferta doskonalenia, materiały pomocnicze, czasopisma
edukacyjne, konsultacje indywidualne, doradztwo metodyczne, informacja na temat dostępnych programów nauczania i podręczników,
prowadzonych projektów międzynarodowych,
awansu zawodowego nauczycieli, samorządu
terytorialnego, publicznych bibliotek pedagogicznych, innowacji pedagogicznych itp.

• Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego
• Wybrane placówki i szkoły z krajów Unii
Europejskiej
► Punkty konsultacyjno-informacyjne:
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• Urząd Pracy
• Kuratorium Oświaty w Poznaniu
• Wydział Oświaty w Poznaniu
• Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu – informacja o egzaminach zewnętrznych.
• działalność pozalekcyjna PTTK, LOP, itp.

DZIAŁ III
Prezentacja projektów edukacyjnych regionalnych i międzynarodowych, prowadzonych przez ODN w Poznaniu.
Za Działy I, II, i III odpowiedzialny jest
ODN w Poznaniu.

DZIAŁ IV
► Wystawa: Książka dla dzieci i młodzieży
– IV Poznańskie Spotkania Targowe
Impreza odbywająca się równolegle w pawilonie 15.
Przewidywany jest udział wydawnictw literatury dla dzieci i młodzieży, wydawnictw
szkolnych, pedagogicznych i naukowych
oraz wydawnictw multimedialnych.
Komisarzem wystawy jest pani Olcha Sikorska reprezentująca Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek.

DZIAŁ V
► Producenci wyposażenia szkół i wyższych uczelni:

DZIAŁ II
► System oświaty w Polsce (wszystkie placówki i szkoły publiczne i niepubliczne)
Proponowane hasło wiodące dla szkół:
„Otwarta szkoła”
• Przedszkole i jego rola w rozwoju dziecka – „6-latek w nowej sytuacji edukacyjnej”
• Szkoła podstawowa i jej zadania – I etap
edukacyjny - Kształcenie zintegrowane
kl. I-III, II etap edukacyjny kl. IV-VI.
• Gimnazjum jako szkoła preorientująca
dalsze kształcenie.
• Szkolnictwo specjalne: typy szkół i zadania.
• Szkoły ponadgimnazjalne: licea ogólnokształcące; licea profilowane; technika i zsz – możliwości, drożność systemu;
szkoły artystyczne, medyczne, rolnicze
itp.; szkoły policealne

• artykułów szkolnych
• pomocy dydaktycznych
• sprzętu multimedialnego
• oprogramowania
dla szkół
• wyposażenia klas (meble szkolne i biurowe)
• wyposażenia sal gimnastycznych
• wyposażenia stołówek
• sprzętu zabezpieczającego (kamer, systemów alarmowych itp.)
• ubioru ucznia (mundurki, ubranka, odzież
sportowa)

IMPREZY
Lp
1.

POZIOM C
Ekspozycję utworzą szkoły wyższe, publiczne i niepubliczne, szkoły języków obcych.

DZIAŁ I
► „Tworzymy otwarte środowisko edukacyjne”
Nauka:
• szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne)
• szkoły języków obcych

DZIAŁ II
Inne:
• internetowe portale edukacyjne
• biura podróży promujące szkolną turystykę
• oferta edukacyjna instytucji kulturalnych
Za Działy IV i V na poziomie B oraz I i II na
poziomie C odpowiedzialny jest przedstawiciel MTP.

TOWARZYSZĄCE
Miejsce

Data

Godzina

• Uroczyste otwarcie IX Targów Edukacyjnych.
• Wystąpienie Prezesa MTP – Bogdana Zalewskiego.
• Wykład inauguracyjny – prof. Henryk Mruk.

Temat

Pawilon 15
poziom C
sala konferencyjna

26 lutego,
sobota

11:00-12:30

2.

Podsumowanie pierwszego roku pracy
„Raban! Recykling, a nie bałagan”.

Pawilon 15
poziom C
sala konferencyjna

25 lutego,
piątek

15:00-17:00

3.

Międzynarodowa konferencja poświęcona
problematyce absencji szkolnej.

Pawilon 14
poziom B

25 lutego,
piątek

10:00-16:00

4.

Spotkania kandydatów na studia wyższe
z prorektorami wyższych uczelni ds. rekrutacji.

Pawilon 15
poziom C
sala konferencyjna

25, 26 lutego,
piątek,
sobota

5.

Konferencje dla nauczycieli i rodziców:
• Informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.
• Cykl otwartych wykładów dla rodziców poświęconych
współczesnym problemom dzieci i młodzieży.
• Cykl otwartych wykładów dla młodych nauczycieli.

sale wykładowe

26 lutego,
sobota

6.

Warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez pracowników
ODN-ów w Wielkopolsce oraz przedstawicieli wydawnictw.

sale wykładowe

26 lutego,
sobota

7.

Prezentacje firm – oferentów wyposażenia
szkół i uczelni wyższych.

sale wykładowe

25, 26 lutego,
piątek,
sobota

harmonogram spotkań zostanie opublikowany do 15 lutego 2005 na stronach
www.odn.poznan.pl oraz www.mtp.pl

Termin:
25-27 lutego 2005 roku
Organizatorzy:
• Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu
• Międzynarodowe Targi Poznańskie
Miejsce:
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Centrum Kongresowe – Pawilon 15
25 lutego 2005 – 12:00–18:00
26 lutego 2005 – 10:00–18:00
27 lutego 2005 – 10:00–16:00

Występy artystyczne uczniów i studentów – poziom B według ustalonego harmonogramu.
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...WOBEC INNYCH KULTUR

C

zy ktoś ma gotową receptę, jak pracować z klasą, do której trafia dziecko, które nie mówi po polsku, urodziło się
w innym kraju albo wręcz na innym kontynencie, czasami inaczej wygląda? Jak przygotować „grunt”? O czym powiedzieć na początku a o czym wcale nie mówić? W czym
wspomóc przybysza? Nie ma gotowych rozwiązań, tak jak nie ma jednej klasy szkolnej,
do której pasowałby jedynie słuszny schemat
postępowania. Nauczyciele, którzy stanęli przed takim wyzwaniem, musieli wznieść
się na szczyty swych pedagogicznych i psychologicznych umiejętności. A do tego sta-

RÓŻNORODNOŚĆ

rali się być zwyczajnie i po ludzku wyrozumiali. Zdawali sobie przecież sprawę, że nic
nie będzie tak jak zwykle i to od nich zależy,
jak nowa uczennica, nowy uczeń pokonają
pierwsze bariery w nowym środowisku.
rezentujemy Państwu trzy teksty o trzech
różnych uczniach, którzy pojawili się
w polskich szkołach i wraz ze swoimi nauczycielami i kolegami z klasy próbują normalnie uczyć się i żyć w Polsce – w kraju,
który do tej pory był dla nich zupełnie nieznany.
utorzy wszystkich tekstów podkreślają ogromną chęć nauki i współpracy ze

P

A

...NA
Sibonisiwe Ndlovu, czarnoskóra dziewczynka z Zimbabwe, ma 15 lat. Od roku
mieszka w Polsce. Opiekuje się nią Polka
pani Lidia Zgoła. W tym roku szkolnym Sibonisiwe jest uczennicą klasy 2d w poznańskim Gimnazjum nr 68. Gdy 1 września
przedstawiałam ją moim uczniom, byłam
pełna obaw. Jak przyjmie ją moja klasa? Jak
Boni poradzi sobie w polskiej szkole?
Dziś, po pierwszym miesiącu wspólnej
nauki, uczniowie mówią o swej afrykańskiej
koleżance: „staranna”, „miła”, „bardzo wysportowana”, „nigdy nie przeklina i dziwi
się, że Polacy przeklinają”. Boni ma miłe
usposobienie. Została w pełni zaakceptowana przez rówieśników. Twierdzi, że nigdy nie
spotkała się z nietolerancją, chociaż trochę ją
irytuje, gdy słyszy na ulicy: „Patrz Murzynek!”.
Moja klasa poprzez kontakt z Boni wiele
zyskała. Dla większości moich uczniów był
to pierwszy bliższy kontakt z cudzoziemcem.
Wcześniej rdzennych mieszkańców Afryki oglądali na fotografiach lub w telewizji.
Boni przygotowała na godzinę wychowawczą krótką prezentację swojego kraju (Zim-
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się jednak. Chce poznać polską kulturę. Była
już z nami w teatrze, chce uczęszczać na zajęcia kółka historycznego. Najbliższa wycieczka w ramach tych zajęć to zwiedzanie
cerkwi i kościoła ewangelickiego. Cieszy
się, że planujemy „lekcję muzealną” o kulturze sarmackiej w dworku w Koszutach.
Boni nie użala się nad sobą. Dużo się
uczy, lecz mimo to znajduje czas na tenis
i rozpoczęła naukę języka niemieckiego. Jest
osobą bardzo pogodną. Umie odnajdywać
dobre strony każdej sytuacji. Nie narzeka,
że w Polsce za zimno, tylko mówi, że śnieg
zimą jest piękny i że nigdy wcześniej go nie
widziała.
Zastanawiałam się wiele razy, czym
tak naprawdę jest dla Boni nauka w Polsce
a szerzej na to patrząc – w Europie. Szansą,
czy niepotrzebnym wysiłkiem? Czy jej życie dzięki pobytowi w Polsce będzie lepsze?
Dziś chyba już wiem. Boni powiedziała mi
niedawno: „Kiedy mieszkałam w Afryce, jak
coś zaczynałam robić i nie udawało mi się,
to przestawałam. Od kiedy jestem w Polsce,
próbuję tak długo, aż się uda”
Elżbieta Kaźmierska

TRAVIS

li nową dla nas wszystkich sytuację. Znają
ograniczenia swego kolegi i jak umieją, starają się mu pomóc. Travis aktywnie uczestniczy w grach sportowych i uczęszcza na zajęcia nauki pływania. Chłopiec coraz więcej
rozumie i bardzo stara się mówić po polsku.
Koleżanki i koledzy w klasie zachęcają Travisa do wspólnych zabaw, porozumiewając
się z nim w najróżniejszy sposób. Na początku często odbywało się to przy użyciu rąk
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strony nowych uczniów, chwalą ich determinację i chęć szybkiego pokonania bariery językowej. Ze wszystkich relacji przebija sympatyczna nuta optymizmu. Na podkreślenie
zasługuje też fakt, że pozostali uczniowie
wiele zyskują mając takiego ucznia w swoim zespole. Uczą się pomagać, otwierają się
na innych, tolerują inność. Miejmy nadzieję,
że zamienią wkrótce to słowo na „codzienność” i „zwyczajność”. Widok ciemniejszej
karnacji czy inny akcent nie będzie dziwił,
bo przecież to, że się różnimy nie znaczy, że
nie możemy się przyjaźnić.
Iwona Wysocka-Paech

BONI

babwe), opowiedziała o tamtejszej szkole,
zwyczajach, klimacie i przyrodzie. Pokazała
zdjęcia ze ślubu swojej siostry.
Nauczyciele zauważyli już, że Boni jest
bardzo pracowita i ambitna. Dość dobrze
mówi po polsku. Płynnie czyta. Zaskoczyło nas, że na lekcjach wszystkie notatki robi
po polsku i to bez błędów ortograficznych!
Sprawnie rozwiązuje zadania matematyczne. Najwięcej trudności ma z przedmiotami
humanistycznymi: językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie. Na każdej lekcji pojawia się wiele nowych, dla niej zupełnie nieznanych pojęć. Jagiellonowie, Wawel,
renesans, arrasy, Kochanowski, treny, fraszki, Rej, Kopernik, teoria heliocentryczna –
to słowa z jednej tylko lekcji historii. Boni
usłyszała je po raz pierwszy w życiu. Oczywiście jej polscy rówieśnicy uznali, że lekcja
o renesansie jest „spoko”, bo odwołuje się do
wiedzy, którą już wcześniej zdobyli, np. informacje o Reju i Kochanowskim znane są
z lekcji języka polskiego, Wawel poznali
podczas wycieczki do Krakowa, a o Koperniku wspomina się już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej. Zresztą który Polak nie słyszał o Koperniku? Boni nie zraża

...NA
Travis Oke rozpoczął naukę w Szkole
Podstawowej nr 60 w Poznaniu od 1 września 2004 r. Jest z pochodzenia Kanadyjczykiem a urodził się w Hiszpanii. Chłopiec już
od pierwszych dni pobytu w szkole bardzo
dobrze czuł się wśród rówieśników, mimo
że nie mówił po polsku. Uczeń bardzo dobrze radzi sobie z nauką, chętnie wykonuje
polecenia i podejmuje nowe zadania. Pozostali uczniowie bardzo szybko zaakceptowa-
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i rekwizytów! Obie strony wykazywały przy
tym zdumiewającą pomysłowość.
Travis chętnie przychodzi na zajęcia,
bardzo często jest uśmiechnięty i zadowolony. Jego zachowanie sprawia mi wiele radości. Czuję ogromną satysfakcję, iż pomimo
bariery językowej mój uczeń osiąga sukcesy i zachowuje się w szkole tak, jak jego rówieśnicy.
Maria Walendowska
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...NA
Ada ma 17 lat. Jest pełną energii, optymizmu i ambicji młodą dziewczyną. W jej żyłach płynie dwojaka krew - kazachska (po
matce) i polska (po ojcu).To właśnie polskie korzenie przywiodły ją do naszego kraju. Marzy, by tak jak jej tata zostać lekarzem.
Pragnie uczyć się i żyć w Polsce, ponieważ
tutaj widzi szansę na rozwój, pracę, lepsze
życie. Dzięki życzliwości Dyrekcji Liceum
Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni mieszka w Bursie Gimnazjalnej i uczęszcza do klasy 3d. Zanim
rozpocznie studia na Akademii Medycznej,
spędzi najbliższy rok we Wrześni, ucząc się
i poznając mieszkańców naszego miasta. Ten
bezpośredni kontakt z użytkownikami mowy

ADA

polskiej ma jej pomóc w opanowaniu języka.
Jego znajomość jest jednym z warunków studiowania w naszym kraju. Uczęszcza na lekcje, zajęcia sportowe, spotyka się z nowymi
znajomymi - zupełnie tak samo jak każdy
polski nastolatek. Dzięki temu doskonali
swoją znajomość języka polskiego, poznaje
naszą kulturę, obyczaje.
Przyjazd Ady do Wrześni na początku
bieżącego roku szkolnego to już jej drugi
pobyt w naszym mieście i zarazem czwarty
w Polsce. Każda wizyta w naszym kraju jest
dla niej fascynującą przygodą, która coraz
bardziej rozbudza w niej apetyt na dłuższy
pobyt. Dzieje się tak dlatego, iż zauważyła tu możliwości, których nie miałaby nigdy

ZROZUMIEĆ
„My wszyscy, chrześcijanie i muzułmanie, żyjemy pod słońcem jedynego, miłosiernego Boga”
Jan Paweł II
Nie ulega wątpliwości, że dialog jest
niezbędnym fundamentem dla pokojowego współistnienia społeczeństw w skali globalnej. Jego potrzeba staje się zwłaszcza
widoczna w sferze religijnej, politycznej, filozoficzno - etycznej, na którą składają się
elementy szeroko pojmowanej kultury. Coraz częściej w publikacjach z zakresu nauk
społecznych podkreśla się, iż wskutek rozwoju nowych technologii informatycznych
i medialnych, świat zaczyna kurczyć się do
wymiarów „globalnej wioski”. Dochodzi
więc do styku różnych cywilizacji, zaś często brak rzetelnej wiedzy prowadzi do narastania wielu antagonizmów, które czasami wyrastają po prostu z niewiedzy, a nawet
ignorancji. Konieczność wzajemnego zrozumienia staje się coraz bardziej oczywista
w świecie, w którym nawet bardzo lokalny konflikt może przerodzić się w światową
wojnę o katastrofalnych skutkach.
Brak rzetelnej wiedzy może być przyczyną rozwoju swoistej nietolerancji, która przejawia się brakiem szacunku do człowieka ze względu na jego inne pochodzenie,
inną kulturę, inną religię. Jednym z przykładów niech będzie chociażby fakt definitywnego wykluczenia ze szkoły dwóch
uczennic gimnazjum w Miluzie we wschodniej Francji, za odmowę zdjęcia, od początku tego roku szkolnego, swych islamskich
chust. Noszenie symboli religijnych w szkołach - a za takie uważane są islamskie chu-
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w Kazachstanie. Jej marzenie o lepszej przyszłości mogło się ziścić dzięki oddanym ludziom, którzy pragną pomagać innym. To
właśnie tacy ludzie są wśród nas! Działają
w Fundacji Dzieci Wrzesińskich (między innym Pani Irena Hrycaj, Pan Zenon Suchorski) i robią wszystko, co jest w ich mocy, by
marzenia o lepszym jutrze mogły się urzeczywistniać.
Przypadek Ady - dziewczyny z dalekiego
Kazachstanu, jest wspaniałym przykładem
na to, iż chcieć oznacza móc. Jej roześmiana
twarz mówi, że szansa, która została jej dana
przez los, nigdy nie będzie zmarnowana.
Paulina Plucińska, Małgorzata Bielska

DIALOG KULTUR

sty - jest we Francji zakazane. „Czy tego
chcemy, czy nie, musimy pogodzić się z faktem, że żyjemy w świecie wielokulturowym,
który będzie się stawał jeszcze bardziej różnorodny. Dzisiaj nie da się już pozostawać
w kulturowej izolacji. Naszym zadaniem
jest więc znalezienie sobie w tym świecie
miejsca, a pierwszą zasadą owego poszukiwania jest zasada tolerancji, uznania, że,
jak mówił Bronisław Malinowski, nie ma
kultur wyższych i niższych. Zasadzie tolerancji musi towarzyszyć poznawcza ciekawość - musimy zdobyć elementarną wiedzę
o kulturze islamu - i życzliwość. Taka postawa nie jest jedynie odruchem dobrego ser-

ca, ale od niej zależy sam byt naszej cywilizacji, w tym i naszego kraju. Bo przecież
już niedługo i do Polski, która staje się coraz
atrakcyjniejsza dla uchodźców, zacznie napływać migracja z krajów muzułmańskich.
To są procesy nieodwracalne, gdyż gwałtownie powiększająca się grupa najbiedniejszych musi szukać dla siebie miejsca. Dlatego tak ważne jest, byśmy chcieli poznawać
kulturę muzułmanów”.1
Islam jest religią o siedem wieków
młodszą od chrześcijaństwa. „W podręcznikach zadomowiło się już twierdzenie, że
kultura islamu nie tylko miała istotny wpływ
na kształtowanie się europejskiej nauki, ale
również przyczyniła się do przechowania
wiedzy starożytnej Grecji i przekazania jej
Europie. W ten sposób Arabowie spłacili nam jakoby dług, jaki zaciągnęli, budu(dokończenie na stronie 6)
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jąc cywilizację islamu. I rzeczywiście: nie
ma właściwie dziedziny wiedzy, w której
nie dałoby się dostrzec wpływów klasycznego islamu. Matematyka, fizyka, mechanika,
astronomia, medycyna... nawet w literaturze
nie można zapominać o śladach arabskich:
poezja prowansalska, początki powieści, literatura pikarejska. Wystarczy sięgnąć do
skrótowego, dziś już klasycznego dzieła W.
Montgomery´ego Watta The Influence of Islam on Medieval Europe (Edynburg 1972),
by zdać sobie sprawę z zasięgu owych wpływów.”2
Założycielem islamu jest Mahomet (570
- 632 po Chr). „Niewielu jest w historii
ludzkiego ducha ludzi, którzy pozostawiliby w niej tak silny i tak bardzo indywidualny, osobisty ślad jak Mahomet. Niewielu jest też twórców religii, o których życiu
i duchowej drodze mielibyśmy tak dokładne
i szczegółowe relacje. To, co wiemy o duchowości i przeżyciach Mahometa, pozwala nam mówić o islamie jako o religii, odbiciu religijności tego właśnie historycznego
„człowieka religijnego” i duchowego przywódcy. Mahomet był prawdziwym homo
religiosus, człowiekiem wyjątkowo intensywnie przeżywającym swoje odniesienie
do Boga. Był on też homo politicus, człowiekiem obdarzonym wybitnym, a nawet
genialnym wyczuciem politycznym i psychologiczno-społecznym. Wreszcie był on
człowiekiem osobiście skromnym i całkowicie oddanym temu, co uznał za swoje powołanie. Fundamentem religijności
jest zupełne poddanie się człowieka Bożej
wszechmocy i Bożemu miłosierdziu – to
ono właśnie nazywa się „islamem”, a ci którzy według niego postępują, są muslim-ulegli i wierni Bogu.
Mądrość polityczna Mahometa jako religijnego i społecznego przywódcy wyraża
się w prostocie i elastyczności sformułowanych przez niego przepisów religijnych. Dowodem takiej mądrości Mahometa jest więc
najpierw formuła religijnych obowiązków
wyznawcy – tzw. „pięć filarów islamu”: wyznawanie wiary, modlitwa w przepisanych
porach, jałmużna, post w miesiącu ramadan, pielgrzymka do Mekki. Wyrazem intuicji Proroka jest także zaakceptowanie przez
niego dotychczasowych religijnych tradycji
ludzi, wśród których głosi swą naukę (sanktuarium plemion arabskich w Mekce, objawienie biblijne).
Tak więc Mahomet gotów jest powiedzieć: wierzymy w Boga i w to, co zostało
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nam zesłane w Abrahamie i Izmaelu, Izaaku
i Jakubie, i w pokoleniach Izraela, i w to, co
zostało dane Mojżeszowi i Jezusowi oraz
prorokom od ich pana; nie czynimy między nimi różnic, ale jesteśmy oddani jemu
samemu” (Koran III, 78 n.-tłum. Za Eliade
Q). Jeszcze dobitniej to jego polityczno-religijne wyczucie manifestuje się w gotowości
ułatwienia przyjęcia islamu ludziom i społecznościom innych religijnych tradycji.
Przykładem może być nakaz walki o islam
(czyli tzw. świętej wojny – dżihad). Nakaz
ten wymaga bezwzględnego występowania
przeciwko politeistom, ale jeśli proszą o litość i płacą podatek, mogą otrzymać czas na
zastanowienie, bo jeszcze naprawdę nie poznali Boga. Równie względnie pragnie postępować Mahomet z wyznawcami Księgi
– żydami i chrześcijanami. Jeśli nie przyjmą oni islamu, mogą pozostać przy swej
wierze, ale podporządkowani i opodatkowani na rzec wiernych. Taki sposób pojmowania znaczenia własnej religii i płynąca stąd
„polityka wyznaniowa” wprowadzają jednak dwuznaczność, którą można obserwować w całych dziejach islamu, a więc także
dzisiaj. Zestawmy i porównajmy następujące dwa teksty Koranu:
„Nie ma przymusu w wierze. Prawość została oddzielona od błędu.
Kto porzuci bożków i wierzy Bogu,
znalazł mocne oparcie, które się nigdy nie załamie. Bóg wszystko słyszy i wszystko wie. Bóg chroni wiernych – prowadzi ich z ciemności do
światła. Niewiernych chronią ich
bożkowie i prowadzą ich ze światła w ciemność – oni będą mieszkać na zawsze w ogniu” (Koran II,
257-259)
„Kto sprzyja innej religii niż to poddanie się Bogu [islam], nawet jeśli
jej nie przyjmie, po śmierci będzie
należał do zgubionych. (...) Ich odpłatą jest przekleństwo boga, aniołów i ludzi. Na zawsze są przeklęci;
ich kara nie będzie zgładzona i nie
przyjdzie żadna pomoc. Ale dla tych,
którzy żałują i się poprawią, bóg jest
miłosierny i przebacza” (Koran III,
80-84)
Dwuznaczność i wahanie, które dochodzi do głosu w cytowanych tu tekstach,
przybliża nas do zrozumienia postaci i duchowości Mahometa. Nie ulega mianowicie wątpliwości szczerość i prawdziwość
jego religijnych przeżyć i działań. DyspoLISTOPAD
GRUDZIEŃ
2004

nujemy dostateczną liczbą świadectw (danych przez niego samego) o jego wahaniach
i wątpliwościach, a także o błędach, które
popełnił, byśmy mogli uznać jego dzieło za
wartość odnalezioną w żywym i autentycznym religijnym doświadczeniu, a nie wynalezioną przez Mahometa (por. Eliade G.3/1
s. 75 nn.) „Religijne doświadczenie Mahometa stanowi doskonały przykład możliwości i granic oddziaływania indywidualnego
doświadczenia religijnego oraz jego współbrzmienia z własnym typem kultury i rozwijającą się w nim społeczną religijnością.”3
Przedstawienie faz rozwoju, ekspansji i odmian islamu zdecydowanie przekracza możliwości tego krótkiego opracowania.
Dlatego też przedstawię istotne prawdy wiary islamu oraz zwięzły zarys kultu i praktyk
religijnych.
1. Muzułmańskie wyznanie wiary (szahada):
„Nie ma żadnego bóstwa oprócz Boga jedynego, a Mahomet jest wysłannikiem
Boga”. Wypowiedzenie szahady jest warunkiem zostania muzułmaninem, Zawiera się w niej istota islamu, tzn. potwierdzenie monoteizmu i proroczej misji
Mahometa. Szahada (świadectwo), dlatego wyznawców określa się mianem szahid – świadek według islamu osoba taka
idzie prosto do raju.
2. Islam nie posiada rozbudowanej dogmatyki. Islamskie prawdy wiary są proste
i nieliczne, zawierają pięć zasadniczych
dogmatów:
• wiarę w jednego Boga;
• wiarę w anioły;
• wiarę w święte pisma: Torę, Ewangelię
i Koran (przy czym dwie pierwsze uważane są za zaginione, a te którymi posługują się obecnie Żydzi i chrześcijanie, są
traktowane jako fałszerstwa);
• wiarę w wysłanników boga;
• wiarę w dzień Sądu Ostatecznego.
3. Koran jest zbiorem wszystkich objawień,
jakie Bóg zesłał Mahometowi za pośrednictwem anioła Gabriela. Koran składa się ze 114 sur, objawień Mahometa.
Księgi zawierają przesłanie Mahometa
o monoteizmie, piekle, raju, sądzie Ostatecznym i działalności proroków. Mahomet był niepiśmienny, swoje objawienia
wygłosił wobec słuchaczy. Po jego śmierci ich treść odtworzono i spisano.
4. Wyznawcy islamu wierzą w jedynego
Boga, który jest panem, królem, Bogiem
(dokończenie na stronie 7)
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wszystkowiedzącym: „Do Boga należy
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na
ziemi. Bóg obejmuje każdą rzecz!”. Nazwy i przymioty Boskie są wprost niezliczone. Tradycja muzułmańska wymienia
ich 99. Nazywa się je „pięknymi imionami boga”, a występują w formach zaimkowych (np. Ja. N, Który), rzeczownikowych (np. Pan, Król, Opiekun)
i przymiotnikowych (np. Najwyższy, Jedyny, Mocny). Muzułmanie recytują
imiona Boga przy pomocy sznura paciorków. Muzułmański różaniec składa się
z 33 paciorków.
5. Oprócz wymienionych wcześniej pięciu
filarów islamu, wyznawców obowiązuje zakaz spożywania wina i mięs zwierząt uznanych za nieczyste (wieprzowina) i narkotyków. Praktykowane też jest
obrzezanie.
6. Islam nie zna właściwego stanu kapłańskiego. Kierowanie nabożeństwami
w meczecie należy do opłaconego przez
gminę przewodnika. Najważniejsze święta to: Nowy Rok islamski, Narodziny
Mahometa, Początek i Koniec ramadanu,
Noc Przeznaczenia, Święto Ofiary.
Można powiedzieć, ze chrześcijanie
i muzułmanie czczą „tego samego” Boga,
jeśli weźmie się pod uwagę ideę monoteizmu, i „nie tego samego” Boga, jeśli weźmie się pod uwagę rozumienie Boga. Do
najważniejszych różnic pomiędzy chrześcijaństwem a islamem należą:
• odrzucenie fundamentu chrześcijaństwa:
boskości Jezusa;
• odrzucenie trynitarnej koncepcji Boga;
• podważenie wartości tekstów Ewangelii;
• odrzucenie chrześcijańskiego sensu istnienia Kościoła;
• zdobywczy charakter religii islamskiej
i misyjny charakter chrześcijaństwa.
Islam, w przeciwieństwie do innych religii, skutecznie opiera się procesom sekularyzacyjnym. „Właśnie to niepokoi zachodnich politologów i socjologów. Samuel
Huntington krytykuje swoich rodaków, którzy mylili „westernizację” z modernizacją.
Amerykanie myśleli, że jeżeli da się Coca
Colę, telewizor i samochód, to obdarowani staną się podobni do Amerykanów. Tak
się jednak nie dzieje - mieszkańcy krajów
islamskich przyjmują zachodnią technologię, ale nie przyswajają sobie zachodnich
wartości. Potoczna obserwacja potwierdza
tę tezę. Wynika to zapewne stąd, że islam,
podobnie jak prawosławie, nie doświadczył

ani reformacji, ani oświecenia. Jeśli w islamie pojawiał się jakiś prąd modernizacyjny,
to jego orędownicy byli wyklinani, wyrzucani poza nawias ummy. Takie wyłączenie
jest dla muzułmanina najcięższą karą. Bo
jak głosi przysłowie: jeden muzułmanin to
jeszcze nie muzułmanin... Wynika to przede
wszystkim z doświadczeń życia w ekstremalnych warunkach pustynnych, gdzie jednostka nic nie znaczyła. Europejczyk nie
potrafi tego zrozumieć. W zachodniej cywilizacji kładzie się nacisk na indywidualizm. To wolna jednostka staje się najbardziej twórcza, niezależna, może „być sobą”.
W tradycji islamu jest odwrotnie - dla muzułmanina znaleźć się samemu to znaczy
zginąć. Człowiek zdany na samego siebie
nie może funkcjonować nie tylko w sensie
religijnym, ale i biologicznym. Być w ummie to znaczy być w tym, co stwarza człowieka. Dlatego właśnie jeśli nawet muzułmanin zostanie przeniesiony do Paryża,
Londynu, zachowa nadal związki ze swoim meczetem. Jego pierwszym odruchem
będzie złożenie datku na budowę meczetu.
Tam będzie się potem spotykał z innymi wyznawcami i słuchał religijnych przywódców.
Będzie oczywiście przestrzegał najważniejszej dla muzułmanina zasady sali - odbywanej pięć razy dziennie modlitwy. Kiedy
obserwuje się, jak o stałej godzinie z tłumu
wyodrębnia się grupa muzułmanów, którzy
zaczynają się modlić, robi to potężne wrażenie. Jest to jednolity, ustalony od czternastu wieków rytm ruchów ciała i modlitewnych formuł.”4
Uważam, że należy darzyć szacunkiem
przedstawicieli tej religii, bo jest to niezbędny fundament dialogu. Natomiast, aby dialog na szczeblu ponad religijnym był w ogóle możliwy, musi zaistnieć obopólna chęć
do porozumienia. Kościół katolicki niewątpliwie na taki gest w stosunku do islamu
zdobył się wielokrotnie. W swoim zadaniu
popierania jedności i miłości wśród ludzi,
a nawet wśród narodów, Deklaracja o stosunku do religii niechrześcijańskich -”Nostra Aetate” - główną uwagę poświęca temu,
co jest ludziom wspólne i co prowadzi ich
do dzielenia wspólnego losu: „Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan,
oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu
i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi, Temu, który przemówił do ludzi; Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują
się podporządkować, tak jak podporządko-
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wał się Bogu Abraham, do którego wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego
nie uznają wprawdzie za Boga, oddają cześć
jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę, a nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim
ludziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i oddają
Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużny i post. Jeżeli więc w ciągu wieków
wiele powstawało sporów i wrogości między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszystkich, aby wymazując z pamięci przeszłość, szczerze pracowali
nad zrozumieniem wzajemnym i w interesie
całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali
sprawiedliwość społeczną, dobra moralnego
oraz pokój i wolność.”5
Jan Paweł II podczas spotkania z muzułmańskimi przywódcami religijnymi w Nigerii przesłał pozdrowienia i wyraził uczucia
braterskiego szacunku i uznania milionom
muzułmanom słowami: „My wszyscy chrześcijanie i muzułmanie, żyjemy pod słońcem
jedynego, miłosiernego Boga”. Papież ukazując to, co łączy nasze religie wyraził nadzieję, że wspólnie możemy pracować na
rzecz zgody i jedności narodowej w duchu
szczerości i wzajemnego zaufania, współpracować na rzecz sprawiedliwości, pokoju
i rozwoju, by przyczyniać się do uporządkowania świata jako powszechnej cywilizacji
miłości.
W liście Rady Episkopatu Polski do
spraw Dialogu Religijnego z 25 sierpnia 2000 r. można znaleźć następujące słowa: „Dialog nie jest dowolną postawą, lecz
obowiązkiem ewangelicznym wszystkich
uczniów Chrystusa.” Dialog międzyreligijny został rozpoczęty, i jak napisał Jan Paweł
II w Novo millenio ineunte, „musi być kontynuowany.” (NMI, 55).
Elżbieta Koronowska
1. Ryszard Kapuściński, pisarz i reportażysta,
www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/
minaret_swiata.html
2. Janusz Danecki, prof. dr hab., kierownik Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych
PAN, www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IR/
co_islamowi.html
3. Tomasz Węcławski, ks.prof.dr hab.,prodziekan ds.
nauki Wydziału Teologicznego UAM, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie,
Wspólny świat religii, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995
4. Ryszard Kapuściński, Minaret świata
5. DRN,3,AAS 1966, s. 742
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UCZYĆ
Wielokulturowość. Do tej pory zagadnienie to występowało w szkole w sposób marginalny. Wspominało się o wielokulturowości „przy okazji”. Nowe warunki polityczne
wymusiły niejako inne podejście do problematyki różnorodności w jedności.
Jak uczyć o wielokulturowości? Jakie zagadnienia mogą być punktem wyjścia do rozważań dotyczących współistnienia różnych
kultur w Europie?
W roku 2003 nauczyciele i uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni po raz kolejny
przygotowali Tydzień Kultury Europejskiej,
którego koordynatorem została pani Teresa Jabłońska. Tym razem jednak, w związku z przypadającą 60. rocznicą powstania
w getcie warszawskim, postanowiliśmy bardziej szczegółowo zająć się organizacją dnia
kultury żydowskiej. Projekt edukacyjny pt.
„Kultura Żydów europejskich” przygotowany przez zespół składający się z nauczycieli
różnych przedmiotów (p. Małgorzata Bielska
- język francuski, p. Teresa Jabłońska - historia, p. Wiesława Leciejewska - język łaciński, p. Renata Augustyniak - język polski)
realizowany był w ramach międzyprzedmiotowych ścieżek edukacyjnych: europejskiej
i czytelniczo-medialnej.
Dzień kultury żydowskiej miał być znaczącym memento przypominającym rolę
powstania w getcie warszawskim; ale też
podkreślaliśmy, że Żydzi to naród z wielowiekową i ciekawą historią sięgającą czasów biblijnych. Duży nacisk kładliśmy na
fakt, że część historii tego narodu splata się
z historią Europy i stanowi z nią integralną
część. Wszelkie działania poszczególnych
grup młodzieży i nauczycieli wykonujących
konkretne zadania miały na celu podkreślenie faktu, że Żydzi, mieszkając w Europie,
mieszkali również w Polsce, którą wybrali na swój dom i współtworzyli jej kształt.
Ważne było też podkreślenie trwania tej kultury „contra spem spero”, dlatego uwypukliliśmy niepowtarzalny charakter i klimat
świąt i zwyczajów oraz żydowskiej kultury
dnia codziennego.
Celem projektu pt. „Kultura Żydów europejskich” było uświadomienie uczniom
jedności historii i kultury europejskiej. Cele
edukacyjne zostały określone jako:
• poznanie historii Izraelitów na podstawie
Biblii,
• zrozumienie roli Żydów w historii Polski
od czasów najdawniejszych,
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• przypomnienie znaczenia powstania w getcie warszawskim,
• poznanie zwyczajów, przedmiotów kultu,
muzyki żydowskiej,
• przypomnienie historii Żydów wrzesińskich.
Cel globalny projektu to wyposażenie
ucznia w wiedzę i umiejętności oraz takie
ukształtowanie postaw, dzięki którym będzie
mógł rozumieć i szanować podstawowe wartości społeczeństwa demokratycznego, a także rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności w trakcie formalnej i nieformalnej
edukacji. Poznanie historii pogromów i Holocaustu oraz elementów wielonarodowej
kultury europejskiej, stały się dla realizatorów projektu celem poznawczym.
Sformułowaliśmy też następujące cele
kształcące:
• kształcenie umiejętności poznania i organizacji pracy własnej uczniów,
• samodzielne i krytyczne korzystanie z informacji pochodzących z różnych źródeł,
• zbieranie i selekcjonowanie informacji,
• kształcenie umiejętności rozwiązywania
problemów, pracy w zespole, podejmowania decyzji,
• tolerancji wobec innych: ich wyglądu, cech
charakteru, postaw, poglądów, zwyczajów.
Realizowaliśmy projekt wybierając treści z różnorakich źródeł: z Biblii, kultury
żydowskiej, historii Żydów polskich, a także wrzesińskich. Wart podkreślenia jest fakt
współpracy z Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich, które udostępniło nam lokalne judaika.
Ich prezentacja w formie interesująco zorganizowanej wystawy budziła powszechne zainteresowanie uczniów i nauczycieli.
Pytania badawcze dotyczące wiarygodności przekazów w Starym Testamencie,
relacji między społeczeństwem lokalnym
a środowiskiem Żydów oraz znaczenie powstania w getcie warszawskim analizowane były na różnych przedmiotach. I tak np.
na lekcji religii pojawił się temat: Biblia źródłem historii Izraelitów; na języku polskim:
Aby „zdążyć przed Panem Bogiem”- obrazy życia i umierania w getcie warszawskim;
na zajęciach historii: Społeczeństwo polskie
XIX w.; geografia: Mapa mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej.
Zadania dla uczniów i nauczycieli zostały ustalone w sposób szczegółowy i rozpisane w tabelach. Obejmowały one następujące
działania:

• przygotowanie mapy wędrówki Żydów
z oznaczeniem najważniejszych wydarzeń
i osób,
• przygotowanie gazetki ściennej o historii
Żydów w Polsce,
• przygotowanie wystawy judaików wrzesińskich z Muzeum Regionalnego we Wrześni,
• wykonanie prac plastycznych na konkurs
pod hasłem „Kultura Żydów europejskich”
• opracowanie wystawy pod hasłem „Znani
Żydzi europejscy”,
• opracowanie mapy mniejszości narodowych w II Rzeczypospolitej,
• opracowanie gazetki ściennej pod hasłem
„Zdążyć przed Panem Bogiem”,
• opracowanie scenariuszy spotkań Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego pod
hasłem „Ludzie, którzy odeszli”,
• opublikowanie jednodniowej gazetki pod
tytułem „Shalom Alechem- Pokój Wam”.
Adresatami projektu byli: młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni, nauczyciele, rodzice,
środowisko lokalne naszego miasta, uczniowie innych szkół wrzesińskich. Projekt realizowany był w grupach tematycznych na terenie całego budynku szkoły, dlatego jego
wyniki poznali wszyscy uczniowie, mimowolnie nawet, uczestnicząc w jego założeniach.
Jako opiekun Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego opracowałam projekt
edukacyjno-wychowawczy pod tytułem „Ludzie, którzy odeszli”. Realizowałam globalne
cele projektu „Kultura Żydów europejskich”,
a ponadto postawiłam cele szczegółowe:
• zapoznanie uczniów z historią narodu żydowskiego od XIX w. do czasów współczesnych,
• budzenie postaw tolerancji i akceptacji, poznanie tradycji Żydów polskich, poznanie
udziału Polaków pochodzenia żydowskiego w tworzeniu kultury polskiej,
• wdrożenie do samodzielnego krytycznego
myślenia i wnioskowania,
• kształtowanie umiejętności publicznego zabierania głosu,
• kształtowanie postawy świadomego odbiorcy sztuki filmowej.
Wynikami projektu były: wystawa wykonanych przez uczniów plakatów do obejrzanych filmów, publikacje recenzji filmów
w szkolnej gazetce, wydanie okolicznościowej gazetki pt. „Shalom Alechem- Pokój Wam” poświęconej tematyce związanej
(dokończenie na stronie 9)
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z życiem i śmiercią w getcie warszawskim.
Uczniowie mogli też wykorzystać zdobyte
wiadomości dotyczące Holocaustu na lekcjach języka polskiego, historii oraz na egzaminie dojrzałości.
Na spotkaniach SDKF zaprezentowałam
trzy filmy: „Skrzypek na dachu” w reżyserii N. Jewisona, „Austeria” w reż. J. Kawalerowicza oraz „Fotoamator” w reż. D. Jabłońskiego. Tworzyły one spójną całość.
Przedstawiały spokojny świat XIX wiecznej Anatewki i trwającej od wieków symbiozy trzech narodów: Polaków, Rosjan
i Żydów. Pokazywały narastające konflikty,
aż do pogromów włącznie. Następnie przydrożna austeria stawała się areną wydarzeń
związanych z pierwszymi godzinami I wojny
światowej. Była przypowieścią o ludzkim losie, o winie i grzechu oraz mądrości starego
karczmarza, który spiera się z Bogiem, wielbi Go, a jednocześnie usprawiedliwia ludzkie
zachowania. Potem nastąpił Holocaust, który młodzież poznała ze wstrząsającego filmu dokumentalnego pt. ”Fotoamator”. Ten
obraz zestawiony z dwoma poprzednimi filmami fabularnymi zrobił wielkie wrażenie.

Relacja więźnia getta łódzkiego, który przeżył wojnę, została nałożona na barwne przeźrocza niemieckiego księgowego, fotografującego „kolorowe”, codzienne życie Żydów
w getcie i jego beznamiętne relacje dotyczące kłopotów z kliszami fotograficznym. Po
obejrzeniu tych obrazów młodzież najpierw
zareagowała milczeniem, a potem gorącą
dyskusją na temat elementów świata, który
odszedł oraz historii narodu ciężko doświadczonego przez wojny. Nie skupiano się tym
razem na warsztacie reżyserów, ale wyłącznie na tematyce prezentowanych obrazów.
Na plan pierwszy dyskusji wypłynęła historia narodu, a także jego kultura i mądrość
„ludzi, którzy odeszli”.
W czasie realizacji i później prezentacji
wyników projektu pt. „Kultura Żydów europejskich” uczniowie mogli posłuchać muzyki klezmerskiej, dowiedzieć się o warsztatach tańca oraz o idei odbywającego się
w maju Festiwalu Kultury Żydowskiej na
krakowskim Kazimierzu.
Wszystkie cele projektu, zarówno edukacyjne, kształcące, poznawcze oraz cel glo-

ZAINTERESOWAŁAM
Od kilku lat w naszym kraju rośnie fala
emigracji ze wschodniej i południowej Europy. Dla jednych jesteśmy jedynie krajem
tranzytowym, dla innych celem długiej wędrówki. Do polskich szkół uczęszczają reprezentanci różnych kultur i wyznań - w tym
Rosjanie i przedstawiciele obszaru rosyjskojęzycznego. Rośnie liczba małżeństw polsko
- rosyjskich. W polskich szkołach może narastać wiele konfliktów i to nie tylko wśród
młodzieży, ale także wśród ich rodzin. Dlatego zadaniem szkoły jest wprowadzenie
do programu nauczania zajęć poświęconych
kulturom i religiom innych narodów. Wychowawcy i nauczyciele powinni zmierzać do
wytworzenia mechanizmów szeroko pojętej
edukacji międzkulturowej, które nauczyłyby
tolerancji m.in. dla obcych nam wyznań.
W związku z tym, że jestem nauczycielką języka rosyjskiego postanowiłam obalić
negatywny i z gruntu szkodliwy stereotyp
„zacofanego Rosjanina.” Pierwszym moim
przedsięwzięciem był projekt popularyzujący język rosyjski i religię wiodącą w Rosji.
Celami głównymi międzyprzedmiotowego
projektu dotyczącego popularyzacji dziedzictwa kulturowego Rosji było:
• gromadzenie i prezentacja wiedzy o prawosławiu,

balny zostały w pełni zrealizowane, a jego
wyniki zebrano w formie wspólnej dokumentacji znajdującej się obecnie w zasobach
szkolnej biblioteki.
Bardzo żałuję, że nie mogę zaprezentować prac plastycznych, gazetek, map przygotowanych przez uczniów. Ze względu na ich
profesjonalne wykonanie stały się one pomocami dydaktycznymi, które będą wykorzystywane na różnych przedmiotach, w zależności od potrzeby, a teraz prezentowane są
w bibliotece oraz gabinetach języka polskiego i historii, a także umieszczone na stronie
internetowej ODN.
Jak uczyć o wielokulturowości? Atrakcyjnie. W naszej szkole, przy sprzyjającej atmosferze, życzliwości oraz wzajemnej
współpracy, ten sposób sprawdził się. Warto
byłoby, wprowadzając trudną problematykę
wielokulturowości na zajęcia lekcyjne, kierować się sentencją:
„Powiedz mi, zapomnę. Pokaż mi, zapamiętam. Pozwól mi doświadczyć, zrozumiem”.
Renata Augustyniak

SWOICH UCZNIÓW PRAWOSŁAWIEM

• popularyzacja języka rosyjskiego wśród
młodzieży szkolnej,
• nabywanie wiedzy poprzez poszukiwania
informacji w wielu źródłach,
• dostrzeganie korelacji między przedmiotami szkolnymi
• zapobieganie konfliktom wyznaniowym
i narodowościowym.
Wspomniany projekt integrował wiedzę
z języka polskiego, religii, edukacji czytelniczej i medialnej, a realizowałam go w ciągu dwóch lat. Młodzież, pracująca pod moim
kierunkiem, dobrała się w zespoły, które realizowały bardzo różne tematy projektu. Każda z grup jakby „specjalizowała się”
w wybranym przez siebie zagadnieniu:
• Cyryl i Metody współautorami Europy,
• ikona ideałem malarstwa sakralnego,
• oni rozsławili Rosję,
• muzyka cerkiewna,
• rola uczelni i szkół przycerkiewnych,
• najwspanialsze zabytki architektury cerkiewnej.
Projekt poprzedziło wspólne wyjście do
cerkwi i przeprowadzenie wywiadu z proboszczem Kościoła Prawosławnego w Poznaniu na ul. Marcelińskiej, a także czynne
uczestnictwo naszej młodzieży we Mszy św.

W ramach Dnia Kultury Rosyjskiej w naszej szkole uczestniczyliśmy w wykładzie
Proboszcza Pawła Minajewa, który scharakteryzował główne różnice między prawosławiem i katolicyzmem. Owocem naszej pracy
nad projektem były: pokazy, inscenizacje, albumy, plakaty, portfolio, referaty i notatki na
temat prawosławia.
Obserwując narastające zainteresowanie moich uczniów tematem projektu, nabrałam przekonania, że kierunek obrany przeze
mnie był słuszny. Pracując nad tym zagadnieniem, dyskretnie wspierałam obowiązki
rodziców w wychowaniu w duchu tolerancji wyznaniowej. Starałam się kształtować
w moich wychowankach postawę dialogu,
słuchania i rozumienia wyznawców prawosławia. Bardzo zależy mi na tym, aby młodzi Polacy umieli współdziałać i współtworzyć wspólnotę wyznaniową.
Przysłuchując się dyskusjom w grupach,
zrozumiałam, że moi „młodzi rusycyści” do
tej pory wiedzieli tylko, że chrześcijaństwo
niegdyś rozpadło się na katolicyzm i prawosławie. Pierwsza religia opanowała zachód
a druga wschód. Taki był ich stan wiedzy na
temat prawosławia w momencie rozpoczęcia
pracy projektowej. W miarę upływu czasu
ciekawość moich uczniów rosła. Starali się
(dokończenie na stronie 10)

LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2004

9

...WOBEC INNYCH KULTUR
(dokończenie ze strony 9)

zdobywać informacje z różnych źródeł. Poddawali je krytycznemu oglądowi, nauczyli
się oceniać ich przydatność ze względu na
obrane cele pracy. Okazało się, że miarodajnym źródłem może być też Internet pod warunkiem rzetelnej selekcji wyszukanych materiałów.
Z czasem zamierzam poszerzyć zakres
zrealizowanego cyklu poprzez:

• częsty udział uczniów w uroczystościach
prawosławnych na terenie Poznania,
• opiekę nad grobami żołnierzy wyznania
prawosławnego na Cytadeli,
• większą liczbę wycieczek dydaktycznych,
• prowadzenie Kółka Młodego Rusycysty,
• wyjścia na koncerty muzyki cerkiewnej.
Kończąc swoje rozważania na temat edukacji multikulturowej mogę stwierdzić, że

jest jeszcze wiele do zrobienia. Aby przełamać uprzedzania i stereotypy najlepsze
będą bezpośrednie kontakty młodzieży i ich
wzajemna fascynacja sobą. Jeśli zaś chodzi
o wiedzę na temat prawosławia, to uznaję że
moi uczniowie na tyle ją wzbogacili, iż mogą
bez wstydu stać się naszymi emisariuszami
na wschodzie Europy.
Mirosława Krajkowska-Macuk

PRZYPOMINAĆ HOLOCAUST
Odkąd nastąpiła depolonizacja miejsc zagłady coraz mniej młodzieży odwiedza Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Czy
to dlatego, że w Oświęcimiu zginęło „zaledwie” 75 tys. Polaków i prawie milion Żydów? Czy właśnie ten fakt przesądza obecnie o mniejszym zainteresowaniu młodzieży,
wychowawców i rodziców tym szczególnym
miejscem?
Takie, między innymi, pytania zadają sobie nauczyciele – uczestnicy spotkań i warsztatów poświęconych historii polskich Żydów
i nauczaniu o Holocauście. Trudno na te pytania odpowiedzieć i dlatego zazwyczaj każdy z nas stara się przemyśleć inny, podstawowy w naszej pracy, problem. Jest nim
odpowiedź na pytanie: jak i dlaczego uczyć
o Holokauście? A jeszcze szerzej: jak i dlaczego uczyć o historii polskich Żydów?
Obowiązek nauczania wynika co najmniej z dwóch powodów. Pierwszy to licząca prawie tysiąc lat obecność Żydów
na polskich ziemiach. To dlatego nie można uczciwie przedstawić historii Polski bez
dziejów Żydów i innych wspólnot etnicznych
czy wyznaniowych (niemieckiej, ukraińskiej,
litewskiej…). Szczególnie dla Żydów Polska stała się drugą ojczyzną. Wystarczy przypomnieć, iż w XVIII wieku około 80 proc.
wszystkich wyznawców judaizmu mieszkało na ziemiach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Natomiast przed wybuchem II wojny światowej w granicach RP mieszkało,
uczestnicząc w życiu kraju, blisko 3,5 mln
Żydów. Ale nie tylko te liczby zmuszają nas
do rewizji historii, która jeszcze nie tak dawno marginalizowała problem mniejszości narodowych. Przede wszystkim uczyć należy
o Żydach z powodu ich udziału i wybitnej
roli w rozwoju gospodarczym i kulturalnym
kraju. A także z częstego udziału w walkach
Polaków o wolność i niepodległość.
Żydowski pisarz Szymon Asz pisał, że
dla niego Wisła szumiała po żydowsku. Dla
mnie, mieszkanki Poznania także Warta szumi po żydowsku. A to oznacza postulat re-
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gionalizacji nauczania. Śledząc wzajemne
oddziaływania kultur polskiej i żydowskiej
jest ważne, by związki te odnaleźć także na
własnym podwórku. By dostrzec, że w Wielkopolsce przez setki lat żyli obok siebie m.in.
Polacy, Żydzi, Niemcy. Na tych ziemiach dochodziło do pierwszego kulturowego spotkania Wschodu z Zachodem. Pierwsza i druga wojna światowa ostatecznie zniszczyły
ten świat i dzisiaj pamięć o wielokulturowym świecie „zachodniego pogranicza” uległa erozji wśród mieszkańców Wielkopolski.
Widać to doskonale na szkolnych lekcjach,
kiedy to w widzeniu świata przez młodych
ludzi nie ma miejsca na pamięć o innych.
Nie może być inaczej skoro brakuje zazwyczaj elementarnej wiedzy na temat wielokulturowości Polski i regionu wielkopolskiego.
A to powoduje utrwalanie się stereotypów.
Rodzi uprzedzenia i nieufność wobec inności. Tymczasem współczesność narzuca nam
zupełnie inną postawę wobec świata. Jej wyznacznikami są otwartość, tolerancja, akceptacja praw mniejszości.
Tę sytuację zmienić może edukacja
o wieloetnicznej i zróżnicowanej pod względem religijnym historii Regionu i Polski. Zapomniana przeszłość, o której piszę, powinna wreszcie stać się ważną częścią zbiorowej
pamięci mieszkańców Wielkopolski. Musi
znaleźć się dla niej miejsce w szkolnym nauczaniu i wychowaniu. Młody człowiek powinien umieć prowadzić dialog z innością
otaczającego świata, bo przecież już za kilka miesięcy stanie wobec tego problemu jako
obywatel Unii Europejskiej. Od tej odpowiedzialności za postawę młodych ludzi nie da
się zwolnić szkoły. Dlatego na lekcjach języka polskiego, historii, wiedzy o sztuce
młodzi ludzie powinni poznawać także historię swoich małych, wielkopolskich ojczyzn, kiedyś wspólnie zamieszkiwanych
przede wszystkim przez Polaków, Niemców
i Żydów. Powinni poznać wielkich rabinów
i uczonych, którzy tak jak i oni są synami tej
samej ziemi. Powinni wreszcie przemyśleć
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2004

i przeżyć wszystko to, co łączy się z Zagładą
Żydów, jeszcze nie tak dawno sąsiadów pokolenia ich dziadków. I to jest drugi ważny
powód podejmowania tematu żydowskiego.
Uczyć o Zagładzie, powtórzę za Stanisławem Krajewskim, trzeba wszędzie, a szczególnie w Polsce. Wszędzie – wyda się może
komuś przesadą. Ale fakt, że grupy z całego
świata przyjeżdżają do Oświęcimia oznacza,
że jest to miejsce jasno dzisiaj przez wszystkich odczytywane, miejsce – symbol zła.
W tym sensie stało się miejscem uniwersalnym, kluczem do zrozumienia historii XX
wieku. Chociaż przykładów ludobójstwa
jest wiele, doświadczenie Szoa jest wyjątkowe. Chodziło przecież o wymordowanie
wszystkich Żydów, mężczyzn, kobiet, dzieci, starców. O ostateczne oczyszczenie świata z żydowskiej rasy. Za Szoa kryje się też
wielowiekowy antysemityzm, którego glebą było chrześcijańskie widzenie Żydów. Jesteśmy więc – my Europejczycy – odpowiedzialni za tę trudną przeszłość.
Szczególnie jednak problem Zagłady dotyczy Polaków. Nie ponoszą oni winy za to,
że obozy śmierci Hitler ulokował na polskiej
ziemi. Byliśmy natomiast świadkami tej niewyobrażalnej tragedii. Holokaust dokonał
się wbrew woli Polaków, ale w ich obecności. Czasy, kiedy ginęły całe rodziny, znikały żydowskie miasteczka musiały pozostawić
skutki psychologiczne. Z różnych powodów
kwestie te nie były podejmowane. Dopiero spór wokół Jedwabnego ujawnił, jak bardzo ten problem nie został przez polskie społeczeństwo przeżyty i uwewnętrzniony. Jak
bardzo tragedia Zagłady jest wciąż wypierana ze świadomości indywidualnej i społecznej.
Temat ten dla nauczyciela jest szczególnie trudny. Oto na lekcjach ma, bardzo młodym ludziom, przekazać wiedzę na temat
tego, co w dużym stopniu jest nieprzekazywalne. Pretekstem może być wiersz Baczyńskiego, Szymborskiej, Miłosza. Proza Nał(dokończenie na stronie 11)
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kowskiej, Borowskiego, Krall. Pretekstem
może być wystawa, film, spektakl teatralny,
spotkanie z dziećmi Holocaustu. Każda próba zrozumienia Zagłady wymaga jednak odpowiedniej wiedzy historycznej, znajomości
i rozumienia faktów. Z własnego doświadczenia wiem, jak nikła jest wciąż znajomość
tych realiów wśród młodzieży. A jednak często jest tak, że dzięki wspólnemu wysiłkowi
powaga tego problemu staje się zrozumiała
dla uczestników lekcji.

Jeszcze zaledwie kilka lat temu nauczyciel decydujący się na nauczanie o historii
polskich Żydów i o Holokauście był dość
osamotniony. Sytuacja powoli się zmienia.
Dzisiaj może już kupić wiele książek i prac
naukowych, może uczestniczyć w warsztatach nauczycielskich i pogłębiać swą wiedzę
na kursach czy studiach podyplomowych.
Ukazał się pierwszy podręcznik Roberta
Szuchty i Piotra Trojańskiego zatytułowany
„Holokaust, zrozumieć dlaczego”. Odbywa

JESTEŚMY
Kiedy dowiedzieliśmy się o możliwości
goszczenia w szkole młodych Izraelczyków,
postanowiliśmy odpowiednio przygotować
się do spotkania. Wiadomo było, że rozmawiać będziemy w języku angielskim, dlatego
zaprosiliśmy do współpracy nauczyciela tego
języka, Marcina Mortkę. Rozpoczęliśmy
wspólną pracę nad zebraniem materiałów dotyczących współczesnego Izraela. Następnie
uczniowie na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego przygotowali dwa plakaty. Jeden, w języku angielskim, prezentował
najważniejsze fakty dotyczące Izraela; drugi,
w języku polskim, polską obecność w tym
kraju. Na jednym ze stolików pokazaliśmy
gazetę i literaturę polskojęzyczną wydawaną w Tel Avivie, a także tłumaczenia literatury pięknej z języka polskiego na hebrajski
oraz polskie przekłady literatury hebrajskiej.
Część młodzieży przeczytała opowiadania
młodego izraelskiego pisarza, Etgara Kereta,
cieszącego się w Polsce sporym uznaniem.

Czy kultura Zachodu to świat wielu kultur, czy być może powoli stajemy się cywilizacją jednej kultury, w której jak w wielkim tyglu stapiają się najróżnorodniejsze
elementy, na pierwszy rzut oka odległe i obce? A może stawianie pytania o uniwersalny
lub lokalny wymiar dzieła sztuki jest już fałszywe, bo w dobie szeroko pojętej globalizacji, szybkiej wymiany dóbr kultury nie jest to
już istotne? Dzisiaj pytanie z „Wesela”, które
zadaje Dziennikarz Czepcowi: „wiecie choć,
gdzie Chiny leżą?” brzmi dziwnie i nieswojo. Nie pytamy współczesnego widza, który
oglądał film pt. „Frida”: wiesz, gdzie Meksyk leży? Chociaż przyznaję, że o głównej bohaterce, malarce Fridzie Kahlo, nigdy
wcześniej przed wizytą w kinie nie słyszałem. O życiu malarzy powstało wiele filmów.
Jednak „Frida” wyróżnia się wśród nich nie-
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Ten etap wspólnej pracy okazał się bardzo
użyteczny podczas spotkania z Emilią i Cobim Ludwinem.
Ponieważ był to akurat drugi dzień żydowskich świąt Sukkot, goście przynieśli
ze sobą najważniejsze symbole: gałąź palmy
(lulaw) związaną z gałązkami mirtu i wierzby i specjalny owoc cytrusowy etrog. Cobi
opowiedział o Sukkot (Święto Namiotów),
które kiedyś miało charakter rolniczy, lecz
po zburzeniu Drugiej Świątyni stało się także
symbolem exodusu. To najradośniejsze święta w Izraelu – przekonywał Cobi.
A później potoczyła się wartka rozmowa polskiej młodzieży z młodymi Izraelczykami. Zdominowały ją bieżące wydarzenia,
a zwłaszcza terroryzm. Kiedy to było konieczne, Cobi wyjaśniał fakty dotyczące powstania państwa Izrael, przypominał najważniejsze konflikty, opowiadał o służbie
wojskowej młodych ludzi. Natomiast Emilia,
której mama urodziła się w Polsce, opowia-

CHCIAŁA

się Festiwal Kultury Żydowskiej na krakowskim Kazimierzu. Organizowane są sesje naukowe. Wciąż jednak nauczanie - zwłaszcza
nauczanie o Holocauście - jest dla nauczyciela i uczniów dużym wyzwaniem. Poza
wiedzą potrzebna jest bowiem empatia, dotknięcie nie swojego cierpienia, odwaga gdy
stajemy wobec spraw dla nas Polaków haniebnych.
Maria Świątkowska-Pakuła

dała o swoich izraelsko-polskich korzeniach,
a także o książkach, które pisze jej mama.
Atmosfera spotkania stała się niecodzienna,
kiedy Cobi, grając na gitarze, zaśpiewał izraelską piosenkę o miłości, a Ania Matz odwdzięczyła mu się podobną polską piosenką, śpiewaną przez wszystkich uczestników
spotkania. Było jeszcze ciasto upieczone specjalnie na tę okazję przez uczennice, spacer
po naszej szkole (I LO w Poznaniu) i ciepłe
pożegnanie.
To jedno z tych spotkań, które, moim
zdaniem, uczą ciekawości, otwartości i tolerancji. Otwierają oczy na inną kulturę i odległe problemy. Pozwalają przełamywać
stereotypy. Być może dlatego po spotkaniu
Maciej Wróbel, jeden z licealistów, powiedział: Zupełnie inaczej wyobrażałem sobie
młodych mieszkańców Izraela. Teraz wiem,
że jesteśmy do siebie podobni.
Maria Świątkowska-Pakuła

BYĆ PANIĄ SAMEJ SIEBIE

zwykłą sugestywnością i siłą artystycznej
kreacji. Co decyduje o urodzie tego dzieła?
Na pewno sama historia życia Fridy Kahlo jest fascynująca, a polskiemu widzowi raczej obca. Nie znamy dobrze najnowszych
dziejów Meksyku, a znajomość tamtejszej
kultury to najczęściej skojarzenia związane
ze starożytnymi cywilizacjami Majów i Azteków. Tymczasem pod koniec lat 80., wraz
z nastałą w USA modą na meksykańskie jedzenie i tamtejsze słoneczne plaże, paradoksalnie stało się głośno także o Fridzie Kahlo i jej sztuce. Wśród osób zafascynowanych
malarką była również Salma Hayek, odtwórczyni głównej roli w filmie. Odwiedzała jej
wystawy, zbierała o niej informacje, rozmawiała z ludźmi, którzy ją znali, pozyskała jej
obrazy do reprodukcji, brała lekcje malarstwa. Takie ogromne zaangażowanie Hay-
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ek z pewnością znalazło swoje odbicie w aktorstwie, w podejściu do pracy na planie, co
zaowocowało wielką autentycznością roli.
Czasem widz czuje, że filmowa Frida to jest
naprawdę Frida Kahlo, a jej pasja, ból i cierpienia są realne. Trudno o lepszy komplement dla aktorki, która za tę rolę była nominowana do Oskara.
Jeśli tak można powiedzieć, biograficzna
strona filmu to przedstawienie faktów, które
są opowiedziane chronologicznie z wykorzystaniem chwytu kompozycyjnej klamry. Pokazana historia to wspomnienie umierającej
Fridy („ostrożnie, w tym ciele tli się jeszcze życie”), która jedzie na swój wernisaż.
Ale szczególnie cenne dla mnie w tym filmie
okazało się pokazanie tła historycznego, bogatego w nietuzinkowe postacie drugoplanowe oraz malownicze detale. Akcja zaczyna
(dokończenie na stronie 12)
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się w Meksyku w 1922 roku. Kraj jest świeżo po siedmioletniej rewolucji (1910 – 1917),
która obaliła dyktaturę gen. P. Diaza, wprowadziła postępową konstytucję i zapoczątkowała reformy społeczne. Intelektualiści żyją
ideami socjalistycznymi, komunistycznymi,
zza oceanu docierają wieści o „pierwszym
państwie robotników i chłopów”. Są to czasy
wielkich przemian i niepokojów, ale i wielkich nadziei. Frida czyta Marksa, Schopenhauera i Spenglera. Zmierzch zachodu zapowiada nadejście nowej epoki. Tańczy się
charlestona lub tango, gra jazz, a w kinach
przeraża King Kong jeszcze w wersji filmu
niemego. Początki rewolucji obyczajowej
mogą wyglądać niewinnie – Frida do rodzinnego zdjęcia ubierze się w garnitur, uczesze
po męsku i zapali papierosa (znamy ten obrazek np. z Marleną Dietrich!). Ale są także skandale obyczajowe, lesbijska miłość,
seks bez zobowiązań oraz alkohol. Z filmu
wyraźnie widać, że rozprzestrzenianie idei,
zmiany mentalności i obyczajów dokonywały się równolegle w Meksyku, Stanach Zjednoczonych czy Francji. Dekadentyzm, artystyczna bohema i fascynacje rewolucyjnymi
pomysłami są nie tylko europejską specjalnością. „Frida” przybliża polskiemu odbiorcy klimat i nastroje tamtych czasów i uświadamia mu, że europocentryzm w spojrzeniu
na kulturę to może znaczyć też... niewiedzę
o innych twórcach z odleglejszych stron. Hasła o Fridzie Kahlo w Popularnej Encyklopedii PWN nie znalazłem. Biorąc to pod uwagę, film Julii Taymor możemy potraktować
jako przyczynek do dyskusji o globalizacji
współczesnej kultury i jej pozytywnych, tym
razem, skutkach. Gdyby nie amerykański obraz, może nigdy nie poznalibyśmy meksykańskiej malarki, jej niezwykłej sztuki, która jest nam bliska. Sztuki, która przypomina

i narzuca nam skojarzenia z Przybyszewskim, Witkacym czy Schulzem.
Filmowa czasoprzestrzeń wypełniona bohaterami drugoplanowymi – niektórzy z nich
to postacie historyczne jak Trocki z żoną czy
Rockefeller – pozwala snuć opowieść o miłości Fridy do męża. To jest kręgosłup dzieła. Diego Riviera to też postać autentyczna.
Najbardziej znany i uznany artysta meksykański, który nawiązywał do sztuki prekolumbijskiej, głosił hasła sztuki narodowej,
malował obrazy i malowidła ścienne. Egoista, który nie uznaje wierności i kompromisów. Nie ugnie się i nie zdradzi swoich
artystycznych racji – twarzy Lenina nie usunie nawet za cenę unicestwienia dzieła. Rewolucjonista, członek marksistowskiej partii, który wbrew doktrynie twierdzi: „wolę
ewolucję i edukację”. Zdradzi Fridę z jej
własną siostrą, zażąda rozwodu, by... powrócić i ponownie prosić o rękę. Burzliwe
było życie tych dwojga artystów. Czy wierność nie jest ważna, jeśli zachowa się lojalność? Czy szczerość jest ważniejsza od wierności? Czy poglądy filmowych bohaterów na
życie wytrzymały próbę czasu? Jaki jest do
nich stosunek współczesnego widza? Zraniona Frida rzuci w twarz kochanemu mężczyźnie: „miałam w życiu dwa wypadki, (...) drugi z tobą – znacznie gorszy”. Jak to się stało,
że tych dwoje ludzi umiało przezwyciężyć
złamane obietnice, starcia i rozstania, zadane rany? Udręka i upokorzenie mieszają się
ze szczęściem i pasją tworzenia. Skrajności,
które wypełniają życie Fridy i Diego, stają
się esencją obrazów malarki. Dlatego Riviera
mówi o jej malarstwie: żrące i czułe, delikatne i twarde, okrutne.
I tutaj otwiera się trzeci krąg zagadnień,
na który warto zwrócić uwagę. Obrazy Fri-

dy Kahlo. Film jest tak zrobiony, że widzimy, jak doświadczenia i przeżycia znajdują swoje odbicie, swój artystyczny wyraz na
płótnach. Co prawda nie znając twórczości
Kahlo, trudno natychmiast zorientować się,
że mamy do czynienia z kadrem pokazującym jej obraz. Ale jest co najmniej kilka takich momentów, które zapadają w pamięć
i zostają na długo po projekcji. Pierwszy
portret zostawiony Brzuchalowi, poronienie dziecka i obraz z tym związany, autoportret z obciętymi włosami, pojawienie się
gangreny i sekwencja obrazów w krótkich
ujęciach. I wreszcie końcowy obraz z autorką na łóżku-trumnie. Oglądamy świat Fridy, który wnika w jej prace, ale jest również
i na odwrót. Obraz ożywa, wybuchają fajerwerki, świat płonie, a wraz z nim malarka jak na żałobnym stosie. Łza pojawia się
na portrecie i „przenosi się” na twarz artystki, by zastygnąć na płótnie. Przenikanie się
życia i twórczości stanowi o sile plastycznej
filmu. Są jednością pokazaną niezwykle sugestywnie i barwnie. Całości dopełnia przejmująca muzyka, która towarzyszy nam niemal bez przerwy.
O życiu malarzy powstało wiele filmów.
Ten, o którym mówimy, to poruszająca i bliska naszej wrażliwości historia artystki z dalekiego Meksyku, dla której cierpienia i ból,
pasja życia, miłość i twórczość stanowiły
sens istnienia. Na imię jej Frida, a na jej grobie znajdują się słowa: „Mam nadzieję, że
śmierć jest radosna i nigdy tu nie powrócę”.
Jak to jej kiedyś ojciec w rozmowie przypomniał, zawsze chciała być panią samej siebie. Ach, ten indywidualizm, który nam tak
na trwałe zaszczepili starożytni Grecy...
Ryszard Pempera

STOWARZYSZENIE „JEDEN ŚWIAT”
Stowarzyszenie „Jeden Świat” jest organizacją pozarządową, której misją jest promowanie
idei pokoju i porozumienia między ludźmi
poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację.
Otwierając ludzi na siebie nawzajem
chcemy podnosić świadomość społeczną,
a co za tym idzie współtworzyć lepszy świat
bez podziałów na lepszych i gorszych.
Stowarzyszenie powstało w 1992 roku,
ale jego działania formalnie zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu w 1994 r. Od samego początku „Jeden
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Świat” działa w ramach międzynarodowej
organizacji Service Civil International (SCI).
Naszą misję realizujemy poprzez:
• międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (czyli workcampy) oraz wolontariat
długoterminowy,
• Program Edukacyjny „Różni - Równi”
(w ramach którego organizowane są lekcje
w szkołach oraz kampanie tematyczne).
• szkolenia i seminaria,
• promowanie bezinteresownej pomocy oferowanej drugiemu człowiekowi,
Praca wolontariacka to nie tylko dawanie siebie innym, to także realizowanie własnych zadań, rozwijanie swoich zdolności,
LISTOPAD
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poznawanie ludzi żyjących w zupełnie inny
sposób, mających inne potrzeby i problemy. Pomagając drugiemu człowiekowi, poprzez wspólną pracę, okazanie zrozumienia,
uczenie się od siebie nawzajem, można zdobyć trwałe przyjaźnie z ludźmi mieszkającymi zarówno w tym samym mieście, jak i na
innym kontynencie.
Czyjś uśmiech, radość, dobre słowo są
najlepszą nagrodą, jaką za swoją pracę otrzymuje wolontariusz.
Członkiem Stowarzyszenia może być
każda osoba podzielająca nasze idee. Obecnie jest około 500 osób na liście członków
(dokończenie na stronie 13)
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(zwyczajnych wspierających). Wszystkie te
osoby określamy mianem wolontariuszy.
Zgodnie z celami Stowarzyszenia, wolontariusze pełnią wiele funkcji poprzez działanie dla różnych grup społecznych (osób
niepełnosprawnych, uchodźców, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej).
Program „Różni - Równi” to program
prowadzony od 1996 roku przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Jest on poświęcony prawom człowieka, uchodźcom i mniejszościom narodowym. Ideą Programu jest
zwiększenie świadomości społeczeństwa
polskiego, a w szczególności młodych ludzi
w powyższej tematyce.
O Programie „Różni - Równi” nie sposób mówić nie wspominając o kampanii
„Crossing Borders” („Przekraczając Granice”). „Crossing Borders” była międzynarodową kampanią prowadzoną przez Service
Civil International w latach 1994-1997 i miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na
problem uchodźców.
Stowarzyszenie „Jeden Świat” aktywnie włączyło się w kampanię, organizując
obchody Dnia Uchodźcy w Poznaniu oraz
workcampy, na których wolontariusze z wielu krajów prowadzili kolonie integracyjne dla dzieci polskich i uchodźców. W czasie tych akcji wolontariusze Stowarzyszenia
„Jeden Świat” zauważyli, jak niewielka jest
wiedza społeczeństwa w tematyce uchodźców. Rozpoczęli więc serię spotkań nt. sytuacji w byłej Jugosławii, Czeczenii, Sri Lance
i Ruandzie, opierając się m.in. na informacjach dostarczonych przez UNHCR oraz
materiałach zdobytych dzięki uczestnictwu
w kampanii „Crossing Borders”.
Zainteresowanie spotkaniami okazało się szczególnie duże wśród młodzieży.
W 1996 r. Stowarzyszenie zadecydowało
o rozpoczęciu w szkołach średnich Programu Edukacyjnego na temat uchodźców. Jego
głównym celem było uświadomienie złożoności problemu uchodźstwa w Polsce i na
całym świecie oraz uwrażliwienie młodych
ludzi na problem uchodźców i tzw. uchodźców wewnętrznych - razem ponad 50 milionów ludzi, którzy musieli opuścić swoje
domy i kraje.
Na potrzeby Programu opracowano scenariusze lekcji i materiały edukacyjne nt.
uchodźców przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. Dzięki wsparciu wolontariuszy
projekt ten znacznie się rozwinął, z czasem
obejmując także tematykę praw człowieka
i mniejszości i trafiając do wielu - nie tyl-

ko poznańskich - szkół. W zakres Programu
Edukacyjnego (który w 2000 r. przyjął nazwę „Różni - Równi”) wchodzą:
• lekcje w szkołach średnich, prowadzone
w sposób odbiegający od zwykłego schematu dzięki użyciu metod aktywizujących
takich jak: symulacja, burza mózgów, praca w grupach, dyskusja, praca ze zdjęciami
itp. Metody te ułatwiają pełne uczestnictwo
uczniów w zajęciach i sprawiają, że lekcje
są po prostu ciekawe;
• szkolenia „Jak prowadzić z młodzieżą zajęcia na temat uchodźców?”, „Jak uczyć
o prawach człowieka?” oraz „Jak uczyć
o mniejszościach narodowych i etnicznych”;
• organizowanie akcji tematycznych z okazji
Dnia Praw Człowieka, Tygodnia Przeciwko
Rasizmowi oraz Dnia Uchodźcy;
• międzynarodowe obozy wolontariackie,
w czasie których wolontariusze bezpośrednio pomagają, pracując dla / z uchodźcami
oraz przedstawicielami mniejszości w Polsce;
• druk różnorodnych publikacji i materiałów
edukacyjnych, przeznaczonych dla młodzieży, wolontariuszy i nauczycieli. Są to:
ulotki, broszury informacyjne, raporty, plakaty, oraz kaseta wideo, dostępne w biurze
Stowarzyszenia lub bezpłatnie wysyłane
pocztą.
Program „Różni - Równi” otrzymał poparcie Przedstawicielstwa Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Warszawie, Centralnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Wydziału Oświaty Miasta Poznania.
Adresaci Programu
Są nimi mieszkańcy miast, w których
prowadzimy swoje działania (przede wszystkim jest to Poznań i Warszawa, ostatnio powstała również prężnie działająca grupa
w Gnieźnie) - chodzi nam o dotarcie zarówno do osób zainteresowanych podejmowanymi przez nas tematami, jak i do osób przypadkowych, których próbujemy prowokować
do myślenia na ważne dla nas sprawy organizując różne akcje tematyczne - happeningi uliczne, akcje informacyjne i wydarzenia
kulturalno-artystyczne organizowane w mieście.
Jako adresatów lekcji wybrano uczniów
szkół średnich, ponieważ:
• uczniowie tych szkół są w wieku (15-19
lat), w którym człowiek bardzo uważnie
obserwuje swoje środowisko i zaczyna zastanawiać się głębiej nad kwestią wartości kierujących życiem. Kształtuje swoLISTOPAD
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ją osobowość,
jest
otwarty
na różne idee,
punkty widzenia i wartości
ogólnoludzkie;
• uczniowie szkół średnich należą do młodego pokolenia, które w przyszłości tworzyć
będzie generację polityków, nauczycieli,
ludzi kultury czy innych osób mających
wpływ na tworzenie rzeczywistości;
• tematyka uchodźców i mniejszości narodowych staje coraz bardziej aktualna w naszym kraju - chcemy mieć swój udział
w przygotowaniu społeczeństwa do procesu otwierania się na nowe kultury i zrozumienia sytuacji osób pozostających bez
wyboru wobec konieczności opuszczenia
ojczyzny. Chcemy również uświadomić ich
o możliwości chronienia swoich praw człowieka.
Lekcje w szkołach - jak to wygląda
w praktyce
• Stowarzyszenie wysyła przez Wydział
Oświaty informację o Programie do szkół
średnich, informując o możliwości zaproszenia do szkoły wolontariuszy, którzy
poprowadzą lekcje w wybranym temacie
(uchodźcy, prawa człowieka, mniejszości);
• w biurze dyżurują w określonych godzinach wolontariusze, którzy odbierają telefony od zainteresowanych nauczycieli;
• nauczyciele podają interesujące ich terminy, a dyżuranci znajdują na nie wolontariuszy, korzystając z bazy danych osób prowadzących lekcje;
• dyżuranci telefonicznie potwierdzają przyjście wolontariuszy na zajęcia lub - w przypadku niemożności znalezienia takich osób
- proszą o zaproponowanie innego terminu;
• wolontariusze idący na daną lekcję przygotowują odpowiednie materiały i wpisują
się na listę rejestrującą ilość przeprowadzonych zajęć w ramach Programu;
• wolontariusze przeprowadzają lekcje i wracają usatysfakcjonowani do naszego biura.
Do końca 2003 roku w lekcjach uczestniczyło ok. 8000 uczniów, głównie ze szkół
poznańskich.
Realizacją Programu „Różni - Równi” zajmuje się grupa wolontariuszy zwana
„Różni - Równi”. Jest to grupa składająca się
z dwudziestu-kilku aktywnie działających
wolontariuszy, spotykających się regularnie
w środy w biurze Stowarzyszenia.
Materiały pochodzą z ulotki informacyjnej
i strony internetowej Stowarzyszenia „Jeden świat”
– www.jedenswiat.org.pl
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PROJEKT „ANTYDYSKRYMINACJA
Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat”, międzynarodową
organizację pozarządową działającą na rzecz
pokoju. Wykorzystując doświadczenia Programu Edukacyjnego „Różni – Równi”, prowadzonego od 1996 roku, projekt ma na celu
przygotowanie 5 grup uczniów i ich nauczycieli do prowadzenia mini-projektów antydyskryminacyjnych (na skalę szkoły).
Celem projektu jest podniesienie świadomości w temacie antydyskryminacji,
poprzez aktywne włączenie pięciu grup
uczniów z poznańskich szkół ponadpodstawowych, ich nauczycieli oraz wolontariuszy
w działania antydyskryminacyjne.
Czas trwania projektu:
15 listopada 2004 – 31 sierpnia 2005
Grupa docelowa:
• uczniowie (5 grup) z poznańskich szkół
średnich
• nauczyciele
• 10 wolontariuszy, którzy będą współprowadzić warsztaty dla uczniów oraz wspierać
tworzenie i realizację projektów w klasach.
Program:
1. Rekrutacja uczniów, nauczycieli i wolontariuszy (15 listopada – 31 grudnia
2004)

M

C

óż się zdarzyło w tej szkole, że do niej
wróciłam raz jeszcze i jeszcze wrócę po
wakacjach? Najpierw czekaliśmy na TEGO
chłopaka. Później zgodnie ze scenariuszem
lekcji robiliśmy ćwiczenie ze zdjęciami (w
jednej grupie zdjęcia z podpisami np. Hans
z Niemiec, w drugiej bez podpisów; uczniowie odpowiadają na pytania czy lubią te osoby i czy im się wydają sympatyczne). I wtedy
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Prezentacja Programu Edukacyjnego
„Różni – Równi” i zaproszenie do współpracy w projekcie. Propozycja współpracy
będzie również skierowana do nauczycieli, z którymi Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat
2. Szkolenie „Jak uczyć o antydyskryminacji?” (styczeń 2005)
3-dniowe szkolenie dla nauczycieli i wolontariuszy mające na celu zaprezentowanie tematyki: antydyskryminacja, stereotypy w życiu codziennym oraz podstawy
tworzenia i realizacji projektów w klasach. Wybranie 5 projektów dla klas.
3. 5x Warsztaty dla uczniów: „Jak antydyskryminować na co dzień?” (styczeń
– luty 2005)
1-2 dniowe warsztaty dla uczniów, w temacie antydyskryminacja, stereotypy
w życiu codziennym oraz przygotowanie do realizacji określonego projektu.
W warsztacie każdej klasy będzie brał
udział ich wychowawca oraz 1-2 wolontariuszy (mentorów klasy).

Klasy będą konsultowały postępy w realizacji projektów z wychowawcą i wolontariuszami.
Proponowane pomysły na projekty:
1. Badania socjologiczne w naszej szkole: „kogo dyskryminujemy i dlaczego?”
2. Wystawa fotograficzna: „Dyskryminacja na co dzień”
5. Zakończenie – wystawa (ok. 15 czerwca
2005)
Wystawa wszystkich projektów uczniów
w Centrum Kultury Zamek, Starym Browarze lub innym miejscu, do którego
uczniowie wielu szkół zostaną zaproszeni.
6. Spotkanie Podsumowujące (lipiec
2005)
2-dniowe
spotkanie
podsumowujące i ewaluujące projekt oraz planujące
wspólne działania na przyszłość.
Kontakt:
Koordynator programu:
Izabela Idzik
(info@jedenswiat.org.pl)

4. Realizacja projektów przez uczniów /
konsultacje (marzec – maj 2005)

BRUDNY CYGAN

iałam lekcje o rasizmie. Chcę wam
o tym napisać, bo po raz kolejny poczułam sens tego co robimy. Typowy zespół szkół, jakich wiele w Poznaniu i innych
wielkich miastach: liceum, technikum, szkoła zawodowa. II klasa. Pani nauczycielka
ostrzegała, ze w klasie są jakieś osoby ukierunkowane „nie w tę stronę, w którą trzeba”,
dlatego poprosiła o tę lekcję. Poszłam na nią
sama, trochę się bałam, trochę nie miałam
ochoty. Jedyne czego byłam pewna, to że nie
będzie to zwykła lekcja. Na wszelki wypadek miałam kilka planów awaryjnych w zanadrzu.

NA CO DZIEŃ”

JEST GORSZY OD BRUDNEGO

się zaczęło. Opinie „dzieciaków” były skrajne: od „nie osądzajmy ludzi po wyglądzie
i pochodzeniu” po „ale przecież brudny Cygan jest gorszy od brudnego Polaka”. Moim
ukrytym celem było usłyszenie od nich (czyli zadawanie takich pytań, żeby to usłyszeć),
że o ile wygląd estetyczny człowieka, jego
opinie, poglądy i styl życia mogą nam się nie
podobać i dlatego możemy go nie lubić, o tyle jego pochodzenie nie ma na to wpływu.
Ustaliliśmy sobie dwa poziomy. Po pierwsze pochodzenie: Cygan i druga płaszczyzna:
cała reszta, czyli brudny. Te dwa poziomy
trzeba rozdzielić! Co jeszcze jest ważne? Język! Bez języka nie sposób się dogadać! No
i trzeba POZNAĆ człowieka, żeby o nim coś
mówić. To są ich słowa.

P

óźniej dyskusja potoczyła się w kierunku tego czym są stereotypy i uprzedzenia, ale niestety skończyła nam się lekcja!
I tu nastąpił moment dla mnie absolutnie
fantastyczny! Uczniowie nie wyszli równo z dzwonkiem, dalej rozmawiali, nawet
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POLAKA?!

chcieli, żebym została dłużej! Dlatego powiedziałam, że wrócę. Myślę, że następnym
razem będzie jeszcze ciekawiej. Będą mnie
już znali... I naprawdę chcę tam wrócić! Kilka słów na zakończenie: nie trzeba obawiać
się takich spotkań. Wolontariusze prowadzący w szkołach zajęcia nie zawsze panują nad warsztatem metodycznym, ale są naturalni, przekonujący, uczniowie im wierzą.
Sama odczułam to podczas zajęć. Nie wolno się zniechęcać, bo nawet jak jedna lekcja
nie uda się, to będzie następna okazja, żeby
się poprawić. Zajęcia w szkołach to dobra
okazja, aby dotrzeć do młodych ludzi, pokazać im różne, często bardzo złożone kwestie związane z rasizmem, współczesnym
uchodźstwem itp. Edukować trzeba wszystkich, mnie też...
Izabela Idzik
(wolontariusz Stowarzyszenia
„Jeden Świat”)
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SPADAJ

ŁYSY!

CZYLI O WYCHOWYWANIU PRZECIW STEREOTYPOM
O tym, że należy mówić uczniom o ste- ność, zdumienie i dezorientacja... Okazało
Uczestnicy tej lekcji zrozumieli mechareotypach nie trzeba nikogo przekonywać. się, że zadziwiła ich reakcja mimowolnych nizmy działania stereotypu. Pojęli, jak łaWydawałoby się, że nauczyciele, nierzadko widzów tego starcia, którzy udawali obojęt- two w codziennym życiu ulegać schematyczborykający się z „gębą” belfra, ze stereoty- ność (to najczęstsze zachowania), a co gorsze nym opiniom i jak prosto samodzielnie takie
pem „pani profesor/pana profesora”, powin- (i to nimi tak wstrząsnęło)... nie zauważyli krzywdzące sądy lansować...
ni uwrażliwiać na pułapki pochopnych są- różnicy między napastowanymi i napastująDla moich uczniów to była cenna lekdów i krzywdzących, jednostronnych opinii. cymi!!! Ktoś nazwał ich chuliganami, inny cja życia: nagle stali się, jak w wierszu B.
Nie jest to jednak zadanie łatwe, nie udaje się – nazistami, skinami, „karkami”... Uczniowie Leśmiana, Akteonami w nie swoją „przebudowanie empatii na teorii (wobec teorii), nie mogli i nie chcieli tego zrozumieć. Pyta- dzierzgniętymi” skórę. To odwrócenie ról
dlatego przygotowanie takich zajęć w szko- li: jak to możliwe? Dlaczego porównano ich było przeżyciem bolesnym i pouczającym.
le średniej jest wyzwaniem. Mnie pomógł z takimi... od których tak wiele ich różni?
Nastolatkowie zrozumieli, poczuli jak uwiew tym przypadek - lekcja o stereotypie przyTen moment okazał się dla mnie najwła- ra „gęba”, którą ktoś nam zakłada, szczególszła do mnie, można powiedzieć... z ulicy.
ściwszy do włączenia się w ich opowieść. nie wtedy, kiedy jest to maska budząca nasze
Rzecz miała miejsce wiosną. Troje mo- Upewniwszy się, czy na pewno nic im nie obrzydzenie, niechęć, wstręt. Sądzę, że od
ich uczniów znacznie spóźniło się na zajęcia. jest i... nikogo nie poturbowali, wykorzysta- tego zrozumienia mogą zacząć osobistą walMłodzieńcy weszli i, po zdawkowych prze- łam strategię „korzystającego ze sposobno- kę ze stereotypami.
Młodzież, z która pracuję jest być może
prosinach, zajęli miejsce. Niestety byli czymś ści” i zainicjowałam dyskusję pytając opowyraźnie podekscytowani. Próby włącze- wiadających i słuchających o przyczynę, w uprzywilejowanej sytuacji: to kosmopolici,
nia ich do pracy spełzły na niczym. Ucznio- takich reakcji. Młodzież natychmiast zauwa- w najlepszym tego słowa znaczeniu - zawodwie, wyraźnie wzburzeni, nie byli w stanie żyła powody. Z sali padały określenia: „ste- nicy, którzy na międzynarodowych zawodach
zapanować nad emocjami. Cóż było robić... reotyp łysego”, „to przez dresy”, „dlatego, że spotykają się z rówieśnikami z całego świaPrzerwałam lekcję i poprosiłam uprzejmie byliście w grupie”. Bardzo szybko pojawi- ta. Nieistotny jest kolor skóry, nacja, relio wytłumaczenie tych zachowań. Chłopcy, ło się, znane im z lekcji j. polskiego, pojęcie gia, język – dla nich ważna jest predyspozyprzepełnieni potrzebą odreagowania, opowie- stereotypu. Okazało się, ku ich zdziwieniu, że cja sportowa. Kiedy kończy się rywalizacja,
dzieli nam, co im się przydarzyło. (Słówko stereotypy otaczają nas zewsząd: im doskwie- zostaje koleżeństwo, niekiedy przyjaźń, któwyjaśnienia: rzecz miała miejsce w zgranej, ra maska ucznia, mnie często prześladuje ra przenika granice, burzy mury zewnętrzzaprzyjaźnionej, dwudziestoosobowej klasie; „gęba” belfra... Uczniowie zgrabnie przerzu- nej inności... Sądzę, że dlatego obce są im
uczniowie to pływacy, których łączą wspól- cali się przykładami stereotypów powszech- uprzedzenia rasistowskie i wszelkie nacjonane treningi, zawody, codzienność zespołu, to nie obecnych w szkole: prymusa, utalentowa- lizmy. Być może dlatego tak bardzo dotknęwąski zamknięty krąg zażyłości, która uła- nego zawodnika, „lodołamacza serc”, lenia, ła ich sytuacja, kiedy to oni stali się przedtwia relacje interpersonalne).
ulubieńca, i dalej: naiwnej blondynki, subtel- miotem uproszczonej, „zewnętrznej” oceny.
nego okularnika, nierozgarniętego mięśniaka. Ta dyskusja była potrzebna, wierzę, że pomoOto ich historia.
gła uczniom uporządkować pewne wartości
Chłopcy wracając z porannego trenin- Uczestnicy dyskusji zauważyli, że wchodzei sensy. Mam nadzieję, że, także dzięki wiegu, stali na przystanku czekając na tram- nie w społeczne role, nieuchronne dla sprawdzy wyniesionej z tej lekcji, na zawsze zostawaj – trzech rosłych młodzieńców, ubranych nego funkcjonowania społeczeństwa, to podnie w nich życzliwość wobec Innego, toleranw dżinsy, buty sportowe, bluzy dresowe, porzadkowywanie się oczekiwaniom ogółu,
cja dla Drugiego i otwarcie przed Nowym...
obarczonych dużymi workami treningowymi. które mają swoje źródło w... stereotypowych
To nie była zaplanowana lekcja. PrzyWszystkich charakteryzowały bardzo krótkie wyobrażeniach tych ról.
niosło ją życie. Śmiem jednak twierdzić, że
włosy. Podjechał tramwaj i wysiadło z niego
Wnioski, które zrodziły się na tych zawarto zmodyfikować misterny plan wychopięciu nastolatków: „dresiarzy”, łysoli”, „blo- jęciach były zadziwiająco dojrzałe. Mówiliwawczy i wychowywać „przy okazji”, jeżekersów” – wszystkie trzy określenia padły śmy o ksenofobii, nacjonalizmie, rasizmie,
li temat wchodzi do sali, w której uczymy.
z ust moich uczniów. Grupa była nastawiona braku tolerancji. Młodzież dostrzegła wyUnikając stereotypu gombrowiczowskiego
agresywnie, szukała zaczepki. Jeden z nich raźne związki, ba, wskazała ewidentne inbelfra, spróbujmy słuchać uczniów i... obapotknął się o torbę, któregoś ze sportowców spiracje, stereotypowego postrzegania świata
lajmy schemat lekcji, na której aktywna jest
– to wystarczyło: wywiązała się agresywna przez pryzmat fałszywego, bo... zewnętrznetylko jedna strona. Będziemy wtedy bliżej dewymiana zdań, przepychanka „słowno – mu- go wizerunku. Można powiedzieć, że to nic
finicji Seneki, który twierdził, że „ucząc inzyczna”, jak ją nazwali. Być może doszłoby odkrywczego: mądrością zamkniętą w popunych, uczymy się sami”. Czego sobie i Pańdo prawdziwej bójki, ale napastnicy trafili na larnym przysłowiu „ Jak cię widzą, tak cię
stwu serdecznie życzę.
wysportowanych, rosłych nastolatków, którzy piszą” karmi się pokolenia. Dla mnie cenP.S.
„nie dali sobie w kaszę dmuchać”. Nadjechał ne było to, że uczniowie „przeżyli” ten proZaskakującą pointa tych wydarzeń było
kolejny tramwaj i agresorzy, nie ryzykując blem. Sądzę, że uświadomili sobie, jak łatwo
powszechne zapuszczenie włosów przez
konfrontacji siłowej, odjechali. Zaatakowa- stać się ofiarą stereotypu. Sytuacja postawiła
chłopców...
ni uczniowie mogli poczuć się zwycięzcami. ich przed lustrem, w którym widać było tylko
A więc jednak zewnętrzność, „szata”?
Jednakże, zamiast, właściwej naturze chłop- dresy, łyse głowy, mocno umięśnione sylwetA może po prostu pierwszy krok ku obaleców dumy i „chojrackiej” pychy, wypełnia- ki. Tym lustrem były oczy osób, które przyniu stereotypu „głupiego sportowca”?
ły ich zgoła inne uczucia: frustracja, niepew- glądały się wydarzeniu...
Olga Gałuszek
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TROSCE O MIĘDZYPOKOLENIOWE WIĘZI…

Poeta Bogdan Ostromęcki w wierszu
„Rocznica” zawarł refleksję, która zapewne
jest nieobca ludziom dorosłym patrzącym na
każde nowe dorastające pokolenie:
„… czy wiedzą,
co dzieli – co łączy z brzegiem brzeg
tych – i tamtych lat.”
(z tomu „Popiół niepodległy” 1947)
Uroczystość poświęcona 60 rocznicy
Powstania Warszawskiego przygotowana
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza z inicjatywy p. Henryka Józefowskiego i Klubu Europejskiego miała na
celu znalezienie odpowiedzi na powyższą
wątpliwość. W auli szkoły spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń.
Przybyli wielkopolscy uczestnicy powstania 1944 roku, którzy podzielili się
wspomnieniami z tamtych dni, gdy „zorza wschodziła grzmotem i krwią nie zgasła – a do zdobytej stolicy wkraczał wybawca i wróg” (B. Ostromęcki: Nad nami).
Wypowiedzi gości - pani porucznik dr Zofii Grodeckiej, absolwenta VIII liceum pana
Macieja Dembowskiego, pana Kazimierza
Brzuszkiewicza oraz pana Tadeusza Wojciecha Wiewiórowskiego - podkreślały znacze-

nie takich wartości jak patriotyzm, narodowa
solidarność, poczucie tożsamości i jedności
w obliczu wroga, gotowość do poświęcenia
i przyjaźń. Zwracali uwagę na uwikłania polityczne przekreślające efektywność bohaterstwa powstańców.
Uczestniczyli w spotkaniu przedstawiciele pokolenia, dla którego istotnym przeżyciem były narodziny i działalność „Solidarności”. Te doświadczenia zbliżały ich
i ułatwiały zrozumienie tragicznych losów
bohaterów warszawskich zmagań. Ich wkładem w złożenie hołdu powstańcom było
przygotowanie i zaproszenie do zwiedzenia
wystaw upamiętniających wydarzenia sierpnia i września 1944 roku:
• pan Radosław Grodzki zachęcał do obejrzenia unikatowej wystawy przygotowanej
przez Instytut Zachodni,
• pan Tomasz Lewandowski zapraszał do
Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych,
• także p. Emilia Kaczmarek zebrała interesujące dla młodzieży pozycje poświęcone
powstaniu stolicy.
Młode pokolenie, dla którego Powstanie
Warszawskie jest częścią coraz odleglejszej
historii, udowodniło, że rozumie i docenia

wysiłek walczących oraz znaczenie ich czynu
dla istnienia Polski. Członkowie Klubu Proscenium prowadzonego przez p. Anetę Cierechowicz, Szkolnej Rady Uczniowskiej pod
opieką p. Hanny Posadzy – Tomczak oraz p.
wicedyrektora Marka Greflinga i Chór szkolny pod dyrekcją p. Eligiusza Szcepaniaka
stworzyli podniosłą atmosferę skłaniającą do
zadumy nad dramatycznymi losami Polaków
i trudną historią naszego narodu.
W uroczystości uczestniczył Przewodniczący Rady Miasta pan Przemysław Aleksandrowicz oraz przedstawiciele władz
oświatowych wojewódzkich i miejskich.
Niezwykle wzruszającym momentem sesji w VIII Liceum im. Adama Mickiewicza
było przekazanie przez pana Jana Pochorskiego w imieniu przybyłych AK-owców na
ręce pani dyr. Jadwigi Walkowiak figurki
małego Powstańca.
„Budowana z pamięci, krwi i ran śmiertelnych” polska historia wojenna „stała się
znowu ciałem, słowem i westchnieniem” (B.
Ostrołęcki: Warszawo) podczas sesji w VIII
L.O. ocalającej tym razem od zapomnienia
zbrojny czyn Armii Krajowej.
Aneta Cierechowicz

BLIŻEJ EUROPY
Rok 2004 jest rokiem szczególnym. Właśnie w bieżącym roku wracamy do naszych
korzeni poprzez wstąpienie do Unii Europejskiej. Chcąc włączyć się w przygotowania do
aktywnego uczestnictwa w unijnej wspólnocie, nasza szkoła bierze udział w szkolnym
Projekcie Comeniusa „European Young Readers Prize” (Europejska Nagroda Młodych
Czytelników). Tematyka projektu dotyczy
między innymi, literatury, języków obcych,
wiąże się z zagadnieniami tożsamości regionalnej i obywatelstwa europejskiego.
Istotą projektu jest czytanie wspólnie wybranych lektur przez młodzież ze szkół europejskich uczestniczących w przedsięwzięciu.
Uczniowie czytają wybrane pozycje współczesnej literatury europejskiej po to, aby wytypować ich zdaniem najlepszą książkę, której autorowi przyznają nagrodę „European
Young Readers Prize”. Swoje opinie prezentują nie tylko na forum klasy, ale także poprzez korespondencję i spotkania z rówieśnikami z innych krajów.
Dzięki takiej formie projektu młodzież
ma możliwość uczenia się sztuki argumenta-

16

cji, dyskusji, negocjacji, prezentowania w interesujący i przekonujący sposób swoich poglądów. Zetknięcie się z literaturą różnych
krajów pozwala na poznanie innych kultur,
dostrzegania różnorodności i bogactwa duchowego Europy, uczy tolerancji, poszanowania odmienności.
Realizacja projektu przewidziana jest na
36 miesięcy. Prace wstępne rozpoczęły się
we wrześniu 2004 roku. Szkołą koordynującą jest liceum ogólnokształcące w Nîmes;
szkoły partnerskie to: Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego
w Trzemesznie oraz licea w Rumunii, Bułgarii i Luksemburgu. Osobą koordynującą
we Francji jest pani Caroline Vauthrin, nauczycielka języka francuskiego, a w szkole trzemeszeńskiej pani Ilona Adamska, nauczycielka języka angielskiego. W realizację
projektu zaangażowani są między innymi nauczyciele poloniści i nauczyciele języków
obcych.
Młodzież uczestnicząca w projekcie
w pierwszym etapie jego realizacji wybrała
książkę, którą uznała za najlepszą. Była to
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„Jaskinia filozofów” Jose Carlosa Somosy.
Swoją opinię uczniowie przekazali do szkół
partnerskich drogą elektroniczną. Odbyła się
również dyskusja na temat wybranej pozycji
lekturowej.
W ramach projektu planuje się konkurs
na najciekawszą recenzję, wyjazdy do kina,
teatru, muzeów, spotkania z twórcami literatury i kultury. Przewiduje się również konkursy wiedzy o literaturze, autorach i państwach uczestniczących w projekcie. Częścią
projektu są wizyty nauczycieli i uczniów
w krajach partnerskich.
Na zakończenie projektu odbędzie się
spotkanie dyskusyjne uczniów-delegatów
i nauczycieli w Strasburgu, którego celem
będzie przyznanie „European Young Readers Prize”.
Sądzimy, że udział młodzieży naszego
gimnazjum i liceum w omawianym projekcie
jest bardzo ważny. Nasi uczniowie wywodzą się w dużej mierze ze środowiska małomiasteczkowego i wiejskiego. Warunki ekonomiczne, w których żyją, duże bezrobocie,
(dokończenie na stronie 17)

Z WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA
(dokończenie ze strony 16)

niezbyt optymistyczne perspektywy dalszej
edukacji nie sprzyjają rozwojowi ich osobowości, zainteresowań intelektualnych i kulturalnych. Wiedzę o świecie zdobywają przede
wszystkim w szkole. Drugim źródłem informacji staje się telewizja, prezentująca często
uproszczoną, powierzchowną, komercyjną
wizje rzeczywistości.
Stąd też rola szkoły staje się znacząca.
Dla naszej młodzieży obcowanie z inną niż
medialna rzeczywistością poprzez czytanie
współczesnej literatury europejskiej, możność wymiany opinii z rówieśnikami z innych krajów, poznawanie ich, odwiedzanie,

przyjmowanie w Polsce, jest interesującym
i wzbogacającym doświadczeniem.
Dzięki udziałowi w projekcie „European
Young Readers Prize” nasi uczniowie mają
okazję poszerzyć wiedzę na temat kultury
i literatury europejskiej oraz rozwijać swoje
zainteresowania czytelnicze, co w dobie odwrotu od fascynacji książką staje się bardzo
istotne. Poza tym zaangażowanie w projekt
motywuje uczniów i nauczycieli do uczenia
się języków obcych jako niezbędnego warunku funkcjonowania we współczesnej Europie i świecie. Projekt jest sposobem wskazania wspólnych źródeł kultury i literatury

Z LUTOSŁAWSKIM…
Nauczanie języka obcego to nie tylko poznawanie jego aspektów lingwistycznych ale
również szeroko pojętej kultury językowej.
W tym ostatnim przypadku niekoniecznie tematyka lekcji musi dotyczyć obszaru geograficznego związanego z danym językiem.
Z taką sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do Witolda Lutosławskiego.
Witold Lutosławski uznawany jest za
największego polskiego kompozytora minionego stulecia a jednocześnie za twórcę nowych trendów w muzyce światowej. Z okazji
przypadającej 7-go lutego 2004 roku dziesiątej rocznicy śmierci kompozytora, Sejm RP
ogłosił rok 2004 ‘Rokiem Witolda Lutosławskiego’.

PO ANGIELSKU

Z tej okazji autor niniejszego artykułu, zorganizował wystawę poświęconą postaci i muzyce tego wielkiego kompozytora. Zostały na niej zgromadzone materiały
encyklopedyczne w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim dotyczące drogi życiowej Witolda Lutosławskiego,
jego dzieł muzycznych, opinie ludzi kultury
i sztuki o jego muzyce a także pokazane nuty
wybranych utworów. Szczególnie te ostatnie
wzbudziły duże zainteresowanie oglądających z uwagi na specyfikę zapisu nutowego
współczesnych utworów orkiestrowych.
Materiały wystawy w języku angielskim
zostały wykorzystane na lekcjach tego języka. Na jednej z nich uczniowie mieli okazję
zapoznać się z muzyką Witolda Lutosławskiego, któEMATY
rą następnie próbowali opisywać w języku angielskim.
KOLEJNYCH NUMERÓW
Nie było to łatwe. Jeden
„UCZYĆ LEPIEJ”
z uczniów nazwał ją „inteW ROKU SZKOLNYM 2004/2005
rested but difficult” (interesująca lecz trudna). Cieka● Nauczyciel wobec innych kultur
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(listopad-grudzień)

europejskiej, przedstawienia uniwersalnych
doświadczeń ludzkich. Dzięki wspólnym
lekturom uczestnicy odkrywają to, co może
łączyć a nie dzielić. Nauczyciele pracujący
z młodzieżą w realizacji wspólnych celów
mają okazję poznania systemu edukacji w innych krajach europejskich i zdobywania nowych doświadczeń dydaktycznych.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu
będzie dla młodzieży i dla nas nauczycieli
ważnym, inspirującym doświadczeniem.
Janina Baranowska

wie wyglądała też próba przetłumaczenia na
język angielski fragmentów artykułu kompozytora z roku 1964 pt. „Kompozytor a odbiorca” głoszącego programową niezależność artysty od kogokolwiek i czegokolwiek.
Ponieważ artykuł ten, jako manifest poglądów W. Lutosławskiego, był opublikowany między innymi w języku angielskim, po
dokonaniu swoich tłumaczeń uczniowie mogli je porównać z tłumaczeniem profesjonalnym. Okazało się, iż najbardziej poprawnych translacji dokonali uczniowie klasy 2c
LO Anna Czyżewska i Mikołaj Słodzinka.
W końcowej części lekcji uczniowie mogli
się zapoznać z informacjami na temat kompozytora zawartych w angielskiej encyklopedii medialnej „Encarta”.
Wydaje się, iż tego rodzaju przedsięwzięcia o charakterze interdyscyplinarnym mogą
być ciekawym doświadczeniem zarówno dla
uczniów jak i dla nauczyciela a jednocześnie
pobudzać zainteresowanie młodzieży muzyką współczesną.
Janusz Leśniak

● Szkoła i jej otoczenie – promocja szkoły
(styczeń-luty)
● Wychowywać dla wspólnego dobra
(marzec-kwiecień)
● Różne role nauczyciela (maj-czerwiec)
Zapraszamy wszystkich nauczycieli i dyrektorów szkół do popularyzacji własnych pomysłów,
doświadczeń, osiągnięć i przysyłania nam artykułów na powyższe tematy.
Wskazanie zagadnień nie oznacza, że inne
sprawy nas nie interesują. Zapraszamy do współpracy.
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WARTO WIEDZIEĆ

ZANIM

ZAPLANUJESZ DOSKONALENIE…

Idea zorganizowania Powiatowych
Ośrodków Doradztwa usytuowanych przy
filiach Publicznych Bibliotek Pedagogicznych spełniałaby wymóg optymalizacji tworzonej sieci doradztwa. Przemawiają za tym
następujące argumenty:
1. minimalne koszty organizacyjne (filie już
istnieją);
2. kadra i zasoby bibliotek włączone zostaną do bezpośrednich, znacznie aktywniejszych i efektywniejszych działań na rzecz
doskonalenia nauczycieli (zgodnie z zadaniami statutowymi tych instytucji);
3. zwiększa się dostęp nauczycieli do właściwego doradcy (fachowa pomoc najbliżej szkoły);
4. na miejscu można organizować potrzebne
nauczycielom formy doskonalenia zgodnie z lokalnymi potrzebami (zmniejszenie
kosztów takich form).
Wsparcie merytoryczne Powiatowym
Ośrodkom Doradztwa zapewniłyby właściwe, zgodne z rejonem działania Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli prowadzone przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadaniem statutowym ODN-ów jest
przygotowanie i realizacja, we współpracy
z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych. Podkreślić
należy, że struktura organizacyjna ośrodków
jest podobna i obejmuje działania w trzech
obszarach:
1. Pracowni Informacji i Wydawnictw.
2. Pracowni Doradztwa.
3. Pracowni Kształcenia Ustawicznego.
Pozwala to na skoordynowanie szeregu działań na rzecz doskonalenia nauczycieli w Wielkopolsce, a przede wszystkim na
właściwe, zgodne z priorytetami określanymi przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przygotowywanie i realizację programów doskonalenia zawodowego nauczycieli
i oświatowej kadry kierowniczej wszystkich
typów szkół i placówek oświatowych w naszym województwie.
Tyle, jeśli chodzi o piękną wizję. Jak jest
w rzeczywistości?
W rzeczywistości rzadko który samorząd
terytorialny powołał doradców metodycznych. Są w rejonie działania ODN w Poznaniu gminy, w których nie ma żadnego doradcy metodycznego lub są to pojedyncze
osoby. Bywają także powiaty, w których po-
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(2)

1 (29) „UCZYĆ LEPIEJ” STRONA 19
wołano doradców i zorganizowano np. Po- 1. wspomaganie w planowaniu, organizowawiatowy Ośrodek Doskonalenia starając
niu i badaniu efektów procesu dydaktyczsię przede wszystkim oderwać od nadzoru
no-wychowawczego;
sprawowanego przez wojewódzką placów- 2. wspomaganie w doborze i adaptacji lub
kę, w myśl zasady sami też potrafimy, a natworzeniu programów nauczania i matewet zrobimy to lepiej. W efekcie pozbawiona
riałów dydaktycznych;
kontaktów merytorycznych placówka z góry
3. rozwijaniu umiejętności metodycznych
ogranicza swoje możliwości niesienia pomou nauczycieli;
cy nauczycielom, zamyka się we własnym
kręgu. Nietrudno przewidzieć skutki takie- 4. podejmowaniu działań innowacyjnych.
Już z samego zapisu wynika, że doradca
go zamknięcia.
metodyczny
musi być mistrzem w swoim zaW Ośrodku Doskonalenia Nauczyciewodzie.
Mistrzostwo
wynika zarówno z barli w Poznaniu przyjęliśmy zasadę szkoledzo
dobrego
przygotowania
merytorycznenia i przygotowywania doradców metodyczgo
w
zakresie
nauczanego
przedmiotu
oraz
nych do zajęć z nauczycielami niezależnie
głębokiej
i
aktualnej
wiedzy
na
temat
reforczy pracują w lokalnych ośrodkach doskonalenia, czy też poza takimi strukturami. my, która podlega ciągle kolejnym zmianom.
Na prowadzone w środy zajęcia zapraszamy Wybór doradców znacznie utrudnia fakt, że
wszystkich zainteresowanych. Praca jest bar- doradcą nie może zostać ktoś, kto do refordzo dobrze zorganizowana. Doradcy w gru- my nie jest przekonany, kto nie chce wpropach problemowych lub przedmiotowych, wadzać zmian. Najistotniejsze jest jednak
przygotowują zagadnienia, opracowują ma- opracowanie koncepcji własnej pracy z nateriały metodyczne, przeprowadzają symu- uczycielami polegającej na umiejętnym
lowane zajęcia i dopiero, kiedy program zaktywizowaniu do samodzielności i razajęć z nauczycielami sprawdza się i jest za- dzenia sobie z problemami. Trudność poakceptowany przez konsultanta danej grupy, lega na przełożeniu własnego doświadczenia
wyposażeni w identyczne materiały (folie, na kierowanie pracą innych w obliczu ciągle
prezentacje itp.) udają się na spotkania z na- nowych zadań i problemów.
Doradca, który rozdaje swoim kolegom
uczycielami.
Doradcy chwalą te zasady współpracy. nauczycielom gotowe materiały zyskuje pewPozwalają one na konfrontację własnej kre- nie ich sympatię (można przecież te materiaatywności z pomysłowością innych. Wzbo- ły wykorzystać we własnym awansie zawogacają warsztat pracy i dają doradcom po- dowym), ale na dłuższą metę niesamodzielny
czucie pewności, bezpieczeństwa podczas nauczyciel, nawet dyplomowany, sam będzie
organizowanych spotkań dla nauczycieli. generował szereg problemów w swojej praZ punktu widzenia nadzoru zapewniają po- cy i zawsze będzie oczekiwał, że inni je za
prawność merytoryczną oraz zgodność inter- niego rozwiążą, a jego awans zawodowy nie
pretacji poszczególnych zagadnień ze współ- będzie miał nic wspólnego z rozwojem zaczesną wiedzą pedagogiczną. Przyjęte formy wodowym. Wynika z tego, że nie każdy kanwspółpracy wydają się być jedynie możliwy- dydat może zostać dobrym doradcą metomi jeśli chcemy, by doradztwo metodycz- dycznym, że trzeba mieć predyspozycje do
ne było sprawnie funkcjonującym trybem pełnienia tej roli, ciągle nowe pomysły i pokorę wobec coraz to nowych wyzwań, jakie
w wielkiej oświatowej machinie.
niesie reforma systemu oświaty.
IV. JAKA JEST ROLA NAUCZYCIELA
Realizacja zadań doradców metodyczDORADCY METODYCZNEGO?
nych odbywa się głównie poprzez udzielanie
Zmianom w szkolnictwie zawsze towa- indywidualnych konsultacji; prowadzenie
rzyszyli nauczyciele doradcy metodyczni. lekcji, zajęć otwartych i zajęć warsztatoTo ich zadaniem jest bezpośrednio wspo- wych; oraz organizowanie innych form domagać indywidualnego nauczyciela oraz skonalenia wspomagających pracę dydakcałe rady pedagogiczne. Oczekuje się od na- tyczno-wychowawczą nauczycieli.
uczycieli doradców sprawności i kompetenAby nauczyciel doradca mógł sprostać
cji w zadaniach, które do szkół wprowadzi- tym wymaganiom sam musi ustawicznie się
ła reforma oświatowa. Zadań tych jest wiele, dokształcać i doskonalić swój warsztat praw szczególności (zgodnie z prawem oświato- cy. (cdn)
wym) są to:
Aleksandra Gołębiewska

CIĄG DALSZY Z NR

LISTOPAD
GRUDZIEŃ
2004

Z WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELA

NIELUBIANA
To dość powszechna opinia, zarówno
uczących się przedmiotu, jak i tych, którzy
mają szczęście ten etap już tylko wspominać.
Pracuję jako nauczyciel chemii od dwudziestu lat, co roku słyszę podobne opinie. Dlaczego?... Chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale każdy z nas, na swój sposób
z pewnością stara się zmienić ten stereotyp.
I o to chodzi.
Badania rynku pracy wskazują, że chemia to przedmiot z przyszłością, trzeba więc
młodzież przekonać, by z większym zaangażowaniem i upodobaniem uczyła się chemii.
Nie jest to łatwe zadanie, ale możliwe.
Ja nie przekonam uczniów do chemii eksperymentem, bo nie mam w szkole laboratorium, a pokazy uczniowskie czy nauczycielskie nie angażują już tylu zmysłów i emocji
obserwatorów, co samodzielna praca. Nie
mam w pracowni (jak to dumnie brzmi) nawet jednego komputera. Zdobycie funduszy
na taki sprzęt nie jest proste, a szkoły nie
stać na jego zakupienie. Poszukałam innego sposobu.
Rozporządzenie MENiS z dnia 8.11.2001
roku wymienia formy krajoznawstwa i turystyki organizowane przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki. W § 4 pkt 1
wymienia się wycieczki przedmiotowe –
inicjowane i realizowane przez nauczycieli
w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu
lub przedmiotów pokrewnych. Od kilku lat
praktykuję tę aktywizującą metodę pracy ku
zadowoleniu uczniów i własnej wielkiej satysfakcji. Zawiozłam moich uczniów do wielu zakładów pracy, których produkcja czy
działalność mają związek z chemią i programem nauczania. Zwiedzaliśmy na przykład
cukrownię, ujęcia wody, stację uzdatniania
wody, oczyszczalnię ścieków, elektrownię węglową i wodną, kopalnię
węgla brunatnego, soli, rud srebra,
żelaza, hutę szkła, rafinerię, zakłady produkcji porcelany i kamionki, zakład wzbogacania rud miedzi,
produkcji papieru i wiele innych.
Najczęściej są to wycieczki jednodniowe, które nie obciążają zbytnio budżetu domowego ucznia. Jeden raz w roku organizuję wycieczkę
kilkudniową. Dzięki temu, że nie korzystam z biur podróży i całość organizuję sama, to koszty nawet pięciodniowej wycieczki z posiłkami,
noclegami i autokarem do dyspozy-

CHEMIA

cji nie przekraczają trzystu zł na jednego
uczestnika. Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z tego, że to koszty wycieczek najczęściej
zniechęcają do podróży, warto więc podjąć wysiłek organizacyjny, tym bardziej, że
możliwości komunikacyjne są w tej chwili
naprawdę ogromne. Wymienione wcześniej
punkty programu, to nie jedyne miejsca nauki uczniów. W organizacji i planowaniu
wycieczek przedmiotowych współpracuję
z nauczycielem geografii i zapewniam, że
korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie
realizowanych programów nauczania bardzo
ułatwia wspólne opracowanie założeń i celów, a przez to programu wycieczki.
Wspomniałam o nauce. To nie przypadek. Wycieczki przedmiotowe to najciekawsza, najatrakcyjniejsza i pozostająca najdłużej w pamięci uczniów forma nauki. Aby
uczniowie nie traktowali takiej wycieczki jedynie jako ucieczki od szkoły, muszą wiedzieć, gdzie i po co jadą. Przed wyjazdem
otrzymują tematy prac z chemii (forma dowolna: sprawozdanie, referat, plakat, gablota, wystawa itp.). Omawiając z uczestnikami
przed wyjazdem program i cele wycieczki, informuję ich, na co mają zwrócić uwagę, o co zapytać, co zanotować. Po powrocie
z wycieczki uczniowie mają kilka dni na wykonanie swoich prac, za które otrzymują oceny. Zapewniam, że analizując te prace, każdy
nauczyciel będzie miał wiele radości i satysfakcji z dobrze wykonywanego zawodu. To
jeden sukces, drugi jeszcze ważniejszy to
to, że uczniowie przestają kojarzyć przedmiot wyłącznie z symbolem, wzorem, zadaniem, równaniem. Zaczynają dostrzegać, że
dla chemika rynek pracy ma wiele do zaoferowania, i że warto uczyć się chemii, że tak

WIELKOPOLSKIE SZKOŁY
PIÓRKIEM ROMANA KOSMALI
Od początku istnienia „Uczyć
lepiej” – Roman Kosmala – grafik i rzeźbiarz, współpracuje z naszą redakcją. W każdym kolejnym
numerze znaleźć można rysunki
wykonane przez tego artystę. Powstał ciekawy zbiór prac prezentujących ładne budynki pełniące
obecnie funkcje placówek oświatowych. Bardzo często są to budowle znane tylko niewielu ludziom,
głównie tym, którzy w nich pracują. Tymczasem urok tych budowli
wart jest spopularyzowania.
Dlatego zwracamy się z prośbą o nadsyłanie do ODN-u zdjęć
szkół, placówek oświatowych, które Państwa zdaniem zasługują na
uwagę. Na ich podstawie wybierzemy kolejne obiekty.
naprawdę to ona jest bardzo ciekawa i praktyczna.
Każdy z nas próbuje na swój sposób
uatrakcyjnić i „uczłowieczyć” ten, nie bójmy się powiedzieć, trudny przedmiot nauki
szkolnej.
Przedstawiłam mój sposób i zachęcam
do jego wypróbowania. Nowy rok szkolny,
nowe plany pracy, nowe pomysły. Życzę powodzenia.
Maria Brych

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Swarzędz – Zespół Szkół nr 1
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