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Rok 2009 upłynął pod znakiem podstawy pro-
gramowej i zmiany koncepcji nadzoru pedagogicz-
nego. Na początku roku na zlecenie Kuratorium 
Oświaty realizowaliśmy cykl szkoleń dla dyrekto-
rów szkół na temat prowadzenia nadzoru nad rea-
lizacją podstawy programowej. Z kolei w maju–
czerwcu w ramach projektu realizowanego przez 
MEN przeprowadziliśmy spotkania informacyjne 
na temat nowej podstawy programowej z radami 
pedagogicznymi szkół podstawowych i gimnazjów 
całego województwa (Kuratorium Oświaty w tej 
akcji również udzieliło nam wsparcia). Działania 
te, podjęte na tak szeroką skalę, umożliwiają iden-
tyfikacją kilku problemów, o których chcieliśmy 
porozmawiać z kierownictwem Kuratorium Oświa-
ty w Lublinie. W rozmowie wzięli udział: Lubelski 
Kurator Oświaty Krzysztof Babisz, Wicekurator 
Anna Dudek-Janiszewska i Wicekurator Bogdan 
Wagner. Na łamach naszego pisma przedstawia-
my rozmowę, którą prowadzili Andrzej Zieliński 
i Zofia Starownik.

A. Z. i Z. S.: Na ten moment można powiedzieć, 
że nauczyciele naszego regionu mają świadomość 
znaczenia podstawy programowej jako dokumen-
tu kluczowego w planowaniu i realizacji procesu 
kształcenia oraz w ocenianiu osiągnięć uczniów, 
ale nie do końca ma to przełożenie na podejmowa-
ne działania. W związku z tym proszę powiedzieć, 
jak Państwo postrzegacie rolę organu sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny właśnie w obszarze 
wspomagania dyrektorów i nauczycieli wszystkich 
typów szkół w pełnym ożywieniu tego dokumentu, 
to znaczy w pełnym jego oddziaływaniu na pla-

nowanie i ocenianie, aby mieć pewność, że każdy 
nauczyciel uzyska w swojej pracy efekty wskazane 
w podstawie programowej swojego przedmiotu? 
Co w tym roku budzi u Państwa optymizm, a co 
obawy?

Kierownictwo KO: Wspomagania nie należy 
mylić z doradzaniem, wchodzeniem wizytatora 
w rolę doradcy, dyrektora czy konsultanta. Wspo-
maganie powinno odbywać się poprzez pokazywa-
nie przykładów dobrych praktyk w zakresie kształ-
cenia i wychowania, upowszechnianie ciekawych, 
innowacyjnych rozwiązań. Należy ponadto zwrócić 
uwagę, że podstawowe formy nadzoru - kontro-
la, a nade wszystko ewaluacja – mają dać szkole 
informację o poziomie realizowanych zadań oraz 
być bodźcem do wewnętrznych analiz i refleksji 
nad kierunkiem pracy. Widzę tu także dużą rolę 
systemu doskonalenia we wspieraniu szkół w rea-
lizacji tego zadania. Pragniemy poza tym zwrócić 
uwagę, że wdrażanie nowej podstawy programowej 
jest jednym z priorytetów kierunków doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w województwie lubel-
skim na rok 2009/2010 a zagadnienia z tym zwią-
zane znalazły się w tematach tzw. grantów kuratora. 

A. Z. i Z. S.: Zmiana programowa stawia przed 
nauczycielem nowe wyzwania. Uświadamia prze-
de wszystkim, że kształcimy pokolenie Y – pokole-
nie nieznające świata bez Internetu, bez kompu-
tera. Tymczasem za jego kształcenie odpowiada 
generacja nauczycieli, która posługuje się tech-
nologią informacyjną na różnym poziomie. mamy 
nauczycieli, prowadzących kursy dla uczniów 
na powszechnie znanej platformie edukacyjnej 
Moodle i takich, którzy wprost deklarują wyraźną 
niechęć do komputera. Ponadto wiele szkół nadal 
nie jest w stanie stworzyć warunków umożliwiają-
cych każdemu nauczycielowi pełne wykorzystanie 
multimediów na lekcjach, a przecież nowa pod-
stawa programowa zakłada, że wszyscy uczymy 
technologii informacyjnej. Jakie są możliwości 
rozwiązania tego problemu?

Jakość w placówce oświatowej

Wobec zmian…
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Kierownictwo KO: Technologia i nauka z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych /TIK/ wkracza w każ-
dą sferę życia, zarówno na płaszczyźnie szkoły, 
rodziny, jak i życia zawodowego. Dlatego już 
od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum a na 
szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych koń-
cząc, trzeba uczyć przyszłe pokolenia mądrego 
wykorzystywania TIK. Od 2005 roku w ramach 
projektów EFS w woj. lubelskim uruchomiono 
1707 pracowni komputerowych w szkołach i 854 
internetowe centra informacji multimedialnej  
/ICIM/ w bibliotekach szkolnych. W wojewódz-
twie lubelskim na jeden komputer przypada 10 
uczniów. Z dostępem do Internetu, szkoły nie maja 
problemów. Optymizmem napawa fakt, że coraz 
większa grupa pedagogów podjęła lub podejmuje 
doskonalenie w tym zakresie. Służą temu zakrojo-
ne na szeroką skalę działania zarówno MEN, jak 
i innych instytucji oświatowych zachęcających 
nauczycieli do kształcenia w tym kierunku. Oży-
wienie panuje również na rynku oprogramowania 
edukacyjnego. 

Można stwierdzić, że szkoły posiadają w zakre-
sie technologii informacyjnej potencjał do wyko-
rzystania. Reszta zależy przede wszystkim od chęci 
i zaangażowania dyrekcji szkół oraz nauczycieli. 
Znamy liczne przykłady szkół, w których w pra-
cowniach komputerowych odbywają się lekcje 
z różnych przedmiotów, a laptop i projektor mul-
timedialny krąży po wszystkich salach lekcyjnych.

A. Z. i Z. S.: KO wyszło z inicjatywą wspomagania 
wykorzystania platformy edukacyjnej w tworzeniu 
systemu wymiany doświadczeń. Jak Państwo oce-
niacie przydatność tej samej platformy w szkole. 
Czy elementy kształcenia zdalnego upowszechnią 
się w naszym systemie edukacyjnym i w naszych 
uwarunkowaniach?

Kierownictwo KO: Platforma e-learningowa, jak 
sama nazwa mówi, jest przeznaczona do zdalnego 
nauczania. Ale czy nauczanie musi się od razu koja-
rzyć z lekcją, kursem, szkoleniem? Także wymia-
na informacji, wiedzy czy doświadczeń może 
służyć uczeniu się lub doskonaleniu. Kuratorium 
Oświaty w Lublinie uruchomiło System Wymia-
ny Doświadczeń w oparciu o platformę Moodle. 
System składa się z dwóch stref: strefy wizytatora 
i strefy dyrektora. Pierwsza służyć ma wymianie 
doświadczeń między pracownikami kuratorium. 
Wizytatorzy, którzy uczestniczą w różnego rodzaju 

kursach, szkoleniach, konferencjach itp. poprzez 
tę strefę mogą złożyć relację z tych form doskona-
lenia innym wizytatorom. Mają także możliwość 
podzielenia się otrzymanymi, możliwymi do roz-
powszechnienia materiałami. System może także 
pełnić rolę forum dyskusyjnego oraz być miejscem 
do przeprowadzania zdalnych spotkań (narad). 
Druga strefa – dyrektora, ma służyć dyrektorom 
szkół do wymiany przykładów dobrych praktyk, 
które mają miejsce w ich szkołach. Może być także 
forum dyskusyjnym i miejscem spotkań online. 

Myślimy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
w podobny sposób taka platforma funkcjonowała 
w szkołach. Nauczyciele mogliby dzielić się mię-
dzy sobą informacjami i materiałami ze szkoleń 
oraz kursów lub własnymi materiałami, które udo-
stępniliby innym do wykorzystania. Oczywiście, 
mogłaby być to ta sama platforma, którą nauczy-
ciele wykorzystywaliby do pracy z uczniami. 
Są już szkoły wykorzystujące platformę MOODLE 
np. do przeprowadzania sprawdzianów czy kon-
taktów z wychowankami. Przydatność narzędzi 
kształcenia zdalnego w realiach szkolnych może 
być duża. Wiele rozwiązań pochodzących z tej for-
my kształcenia może z powodzeniem wspomagać 
tradycyjne lekcje szkolne. Powstanie wtedycoś 
w rodzaju kształcenia mieszanego (blended lear-
ning), które skupia w sobie zalety nauczania tra-
dycyjnego i zdalnego. Takie połączenie pozwoli 
zminimalizować niektóre wady systemu klasowo-
lekcyjnego np.:

• brak wyrównanego poziomu w grupie, 
w związku z czym nauczyciel zazwyczaj ukie-
runkowuje się na tzw. przeciętego ucznia;

• brak czasu na to, by w trakcie lekcji zarówno 
przekazać niezbędną wiedzę, wykorzystać ją 
oraz należycie utrwalić;

• kształcenie uczniów niepełnosprawnych i cho-
rych, którzy przez dłuższy czas lub w ogóle nie 
mogą uczęszczać do szkoły.

Jest to także dobra metoda na pozalekcyjne 
dostarczenie potrzebnej wiedzy, dzięki czemu 
w trakcie lekcji nauczyciel będzie mógł skupić się 
na takim nauczaniu, które polega na operowaniu 
wiedzą w celu rozwiązania problemów. Obserwu-
jąc aktualne tendencje w zakresie kształcenia usta-
wicznego dorosłych można z dużym prawdopodo-
bieństwem stwierdzić, że za kilka lat dla dzisiej-
szych uczniów korzystanie z platform kształcenia 
zdalnego stanie się codziennością. Szkoła powinna 
przygotować ich do tego już dziś.
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A. Z. i Z. S.: Matematyka na poziomie podstawo-
wym jako obowiązkowy przedmiot na egzaminie 
maturalnym, egzamin z języka obcego w gim-
nazjum – te zmiany zostały już zaakceptowane. 
Zapowiadane na rok 2012 i lata późniejsze kolej-
ne nowości w systemie egzaminów zewnętrznych 
między innymi dotyczą kwestii publikowania 
wyników egzaminów. Zamierzenie to budzi nie-
pokój wśród nauczycieli (doświadczenia z EWD, 
publikowanie raportów o stanie edukacji przez 
organ prowadzący). Czym może skutkować dla 
systemu edukacji na poziomie województwa opub-
likowana informacja o wynikach uzyskiwanych 
przez poszczególne szkoły?

Kierownictwo KO: 
Od 2002 roku funkcjo-
nuje w naszym szkol-
nictwie system egza-
minów zewnętrznych 
– potencjalnie potęż-
ne narzędzie polityki 
oświatowej. Jednak 
pełne wykorzystanie 
tego narzędzia wyma-
ga – poza doskonale-
niem metod pomiaru 
osiągnięć szkolnych 
– bardziej złożonych 
i adekwatnych sposobów przetwarzania i wyko-
rzystywania danych egzaminacyjnych. Jeżeli chce-
my wyniki egzaminów zewnętrznych używać jako 
miary efektywności nauczania, to musimy kontro-
lować wpływ czynników niezależnych od szko-
ły, które determinują wyniki egzaminów, a są to: 
a) czynniki indywidualne (wrodzony komponent 
zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne ucznia); 
b) czynniki społeczne (kapitał kulturowy i społecz-
ny rodziny, wpływ grupy rówieśniczej). Czynni-
kami szkolnymi mającymi wpływ na wynik egza-
minu zewnętrznego są: kwalifikacje nauczycieli 
i ich zaangażowanie, warunki i metody nauczania. 

Należy mieć na uwadze, że średni wynik szko-
ły z egzaminu zewnętrznego to średnia wyników, 
jakie osiągnęli uczniowie, a nie ocena szkoły. 
Dlatego upowszechnienie surowych wyników 
byłoby w mojej opinii krzywdzące dla innych 
szkół, osiągających niższe wyniki z egzaminów 
zewnętrznych. Pamiętajmy, że w jednych szko-
łach – na przykład w liceach ogólnokształcą-
cych – są starannie wyselekcjonowani prymusi,  
a w innych uczniowie zdolniejsi i słabsi. Niższa 

średnia szkoły nie oznacza, że nauczyciele są gorsi, 
a program nauczania realizowany niewłaściwie. 
Okazuje się, że są szkoły z niższą średnią wyni-
ków, które bardzo dobrze przygotowują kandyda-
tów na niektóre kierunki studiów. Uczniowie z tych 
szkół uczestniczą także w olimpiadach przedmio-
towych na szczeblu centralnym. 

Myślimy, że upublicznianie wyników egza-
minów zewnętrznych jest potrzebne i konieczne, 
ale wymaga od nas odpowiedniego przygotowa-
nia do ich właściwego odczytania i analizowania. 
Podanie surowych wyników prowadzi do „ran-
kingomanii”, uruchamiającej błędne myślenie, 
że szkoła z wyższą średnią jest lepsza i lepiej uczy, 
a przecież wiadomo, że na wyniki duży wpływ 
mają również czynniki indywidualne i społeczne. 
Takie surowe, nieprzetworzone wyniki egzamina-
cyjne w wielu przypadkach mogą być fałszywymi 
sygnałami efektywności pracy szkół. 

Ważne jest wypracowanie takich metod, które 
pozwolą nam na rzetelną, uwzględniającą wiele 
złożonych czynników i uwarunkowań ocenę pra-
cy szkoły. Jedną z nich jest EWD (edukacyjna 
wartość dodana) mająca dotychczas zastosowa-
nie do gimnazjów. Metoda ta pozwala zmierzyć 
wkład samej szkoły w efekt nauczania z pominię-
ciem tych zależności, które wprawdzie wpływają 
na wynik egzaminu, ale znajdują się poza szko-
łą, nie są związane z jej pracą. Obecnie wyniki 
egzaminów zewnętrznych przekazywane są przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne szkołom oraz 
kuratorom oświaty i organom prowadzącym szko-
ły. Jest wiele szkół, które upubliczniają uzyskane 
wyniki na stronach internetowych, uwzględniając 
EWD (są to gimnazja). W przypadku organu nad-
zoru pedagogicznego analiza wyników osiąganych 
przez szkoły pozwala na wspomaganie nauczycieli 
w ich pracy poprzez zaprojektowanie i zorganizo-
wanie odpowiednich form doskonalenia. Organy 
prowadzące wykorzystały informacje o wynikach 
szkół z egzaminów zewnętrznych do zabezpiecze-
nia środków na projekty unijne, realizację siecio-
wych programów unijnych (np. przygotowanie 
uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki), 
zabezpieczenia wyposażenia dydaktycznego, prze-
znaczenia środków finansowych na zwiększenie 
liczby godzin z określonych przedmiotów, na zaję-
cia pozalekcyjne. 

Bardzo pomocne w ocenie pracy szkół będą 
również raporty z ewaluacji, które dostarczą rze-
telnych informacji o pracy szkoły, o warunkach, 
jakie szkoła zapewnia uczniom, o zaangażowa-
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niu w pracę nauczycieli oraz o tworzeniu klimatu 
zaufania i współpracy. Informacje w nich zawarte 
w zestawieniu z wynikami zewnętrznymi z egza-
minów pozwolą zainteresowanym na dokonanie 
właściwego wyboru najlepszej dla nich szkoły.

A. Z. i Z. S.: Oferta edukacyjna szkół zawodo-
wych w Polsce niestety w wielu przypadkach nie 
odpowiada wymogom rynku pracy w wielu powia-
tach. Tworzenie warunków rozwoju nowoczesne-
go szkolnictwa zawodowego jest zadaniem pilnym 
i niezmiernie ważnym. Niedawno MEN przedsta-
wiło założenia zaprojektowanych zmian w eduka-
cji zawodowej. Jaką rolę kuratorium widzą Pań-
stwo w zakresie szkolnictwa zawodowego?

Kierownictwo KO: Organami, którym ustawowo 
powierzono zadania w zakresie oświaty ponadgim-
nazjalnej i kształcenia ustawicznego oraz prowa-
dzenia lokalnej polityki rynku pracy są samorządy 
powiatowe. Natomiast kurator oświaty, zgodnie 
z kompetencjami, współdziała z organami jedno-
stek samorządu terytorialnego w tworzeniu i rea-
lizowaniu regionalnej i lokalnej polityki oświato-
wej, Przy jej kształtowaniu niezbędna jest także 
współpraca kuratora z Marszałkiem Województwa 
Lubelskiego i przedstawicielami wielu instytucji 
m. in. pracodawcami, urzędami pracy i dyrekto-
rami szkół. Ważne jest tworzenie takiej edukacji 
zawodowej, aby nabyte w szkole wiedza i umie-
jętności umożliwiły absolwentom odnalezienie 
swojego miejsca na rynku pracy, zgodnie z kwali-
fikacjami, ale także zapotrzebowaniem lokalnych 
pracodawców.

Lubelski Kurator Oświaty dostrzega potrzebę 
wspomagania szkół zawodowych w pozyskiwaniu 

uczniów i ich przygotowaniu do wejścia na rynek 
pracy, dlatego podjęto wiele inicjatyw w tym 
zakresie; strategicznymi działaniami podjętymi 
przez kuratorium, służącymi rozwojowi szkolni-
ctwa zawodowego w naszym województwie są:

• wypracowywanie modelu współdziałania 
organów prowadzących szkoły, dyrektorów 
szkół zawodowych, Urzędów Pracy, orga-
nizacji pracodawców w zakresie dostoso-
wania oferty kształcenia szkół zawodowych 
do potrzeb rynku pracy (np.: w ramach reali-
zacji porozumień kuratorium z organizacjami 
pracodawców dotyczących podnoszenia jako-
ści kształcenia praktycznego i pracy w Komi-
sji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie 
Lubelskim);

• przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodo-
wej propozycji zmian w prawie oświatowym 
dotyczącym kształcenia zawodowego, kon-
sultowanych z podmiotami uczestniczącymi 
w kształceniu zawodowym;

• upowszechnianie wśród dyrektorów szkół 
zawodowych możliwości wykorzystywania 
środków unijnych na rzecz kształcenia zawo-
dowego;

• projektowanie tematyki doskonalenia zawo-
dowego dla nauczycieli szkół zawodowych; 

• upowszechnianie nowatorskich rozwiązań 
organizacyjnych, przykładów dobrych praktyk 
kształcenia zawodowego m.in. poprzez orga-
nizację konkursów np. Edukacja dla rynku 
pracy – regionalny konkurs dobrych praktyk 
szkół i placówek.

Głównym naszym zadaniem jest jednak nad-
zór nad jakością kształcenia zawodowego, służący 
jakościowemu rozwojowi szkolnictwa zawodowe-
go. Odnosząc się do perspektyw działań kuratorium 
w omawianym zakresie, planujemy kontynuację 
podjętych już inicjatyw, a także zgodnie z moder-
nizacją systemu edukacji MEN, upowszechnia-
nie jej założeń i monitorowanie wdrażania zmian 
w praktyce szkolnej, w tym – upowszechnianie 
kształcenia modułowego jako właściwej metody 
kształcącej kluczowe umiejętności i kompetencje 
zawodowe.

A. Z. i Z. S.: Programy rozwojowe szkół  a kon-
cepcja pracy szkoły. Czy można powiedzieć, że są 
tym samym?

Kierownictwo KO: Koncepcja to projekt, pomysł, 
plan działania (według Słownika poprawnej pol-



7

szczyzny). Pierwsze wymaganie w obszarze Pro-
cesy zachodzące w szkole lub placówce: Szkoła/
placówka ma koncepcję pracy. –  nie narzuca szko-
le/placówce, jaką formę ma przyjąć wspomniana 
koncepcja. W wyjaśnieniu MEN na ten temat czy-
tamy, że prawo do decydowania i ustalenia tej for-
my należy do nauczycieli i dyrektora. Mogą to być 
programy rozwojowe szkół realizowane i współfi-
nansowane z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, mogą to być roczne plany pracy, programy roz-
woju szkoły, czy zapisy zawarte w dokumentach 
szkoły takich jak statut, program wychowawczy, 
czy inne obecne od dawna w szkole – pozostawia 
się tu nauczycielom i dyrektorowi prawo do decy-
dowania. Należy także zwrócić uwagę, że dyrektor 
szkoły przystępując do konkursu na stanowisko 
przedstawia koncepcję pracy. Jeśli został wybrany 
w drodze konkursu, oznacza to, ze zaproponowana 
przez niego koncepcja zyskała uznanie w oczach 
organów – prowadzącego i nadzorującego, nauczy-
cieli i rodziców. 

Koncepcja przedstawiona przez dyrektora pod-
czas konkursu, uspołeczniona i przedyskutowana 
w szerokim gronie, także może się stać tą, o której 
mowa w wymaganiu 2.1. (źródło: www.npdyrek-
torzy.pl). Istotne jest zatem to, aby ustalony plan, 
kierunki pracy były znane nauczycielom, rodzi-
com, partnerom społecznym, uczniom. Ważne jest 
również, aby te podmioty  uczestniczyły w realiza-
cji zaplanowanych działań.

A. Z. i Z. S.: Nowa forma nadzoru, która budzi 
emocje – ewaluacja; jak szkoły poradzą sobie 
z ewaluacja wewnętrzną rozumianą jako badanie?

Kierownictwo KO: Znowu należy posłużyć się 
wyjaśnieniami MEN: ewaluacja wewnętrzna jest 
badaniem wybranego fragmentu działalności szko-
ły (placówki), w wyniku którego pozyskuje ona 
informacje, analizuje je i na ich podstawie projek-
tuje swoje dalsze działania. Oddanie w ręce dyrek-
torów i nauczycieli decyzji o zakresie i sposobie 
wdrożenia wniosków z ewaluacji wewnętrznej 
pozwala szkole (placówce) na wybranie własnej 
drogi rozwoju. Umożliwia doskonalenie wynikają-
ce z potrzeb uczniów i lokalnej społeczności. 

Ewaluacja nie jest nowym zadaniem. Już w roz-
porządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego pojawiło się pojęcie ewaluacji 
rozumianej jako ocena przydatności i skutecz-
ności podejmowanych działań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu 

do założonych celów, służąca doskonaleniu tych 
działań. Kolejne rozporządzenie Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. wpro-
wadziło konieczność prowadzenia działalności 
diagnostyczno-oceniającej, która obejmowała 
w szczególności diagnozowanie oraz ocenianie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej szkół i placówek. Jak widać, pozyskiwanie 
informacji na temat własnej pracy szkół i placó-
wek, dokonywanie na tej podstawie oceny pracy 
oraz podejmowanie decyzji o dalszym działaniu 
jest od dawna obecne w rozporządzeniach w spra-
wie nadzoru pedagogicznego oraz w pracy szkół 
i placówek (źródło: www.npdyrektorzy.pl) 

Tak więc przeprowadzanie badań w szkole 
w takiej formule nie jest zadaniem obcym dyrek-
torom. Każda placówka zgodnie ze zdiagnozowa-
nymi potrzebami dokonuje wyboru obszaru szkoły, 
który podlega badaniu i może to zrobić w oparciu 
o dostępne narzędzia a może też narzędzia opraco-
wać samodzielnie. Ważne jest, by rada pedagogicz-
na czy szkolny zespół ds. ewaluacji miał świado-
mość celu badania, tj. określenia stopnia spełniania 
wymagań w danym obszarze i sposobów podno-
szenia efektów pracy szkoły. Wszelkie potrzebne 
informacje zainteresowani znajdą na stronie www.
nadzorpedagogiczny.edu.pl

A. Z. i Z. S.: Współczesny nauczyciel staje przed 
wyzwaniem skutecznego nauczania i wychowa-
nia. W wielu krajach za warunek wielkich reform 
i przemian oświatowych jest uważane dokształ-
canie i doskonalenie nauczycieli. Jaki model 
pomocy nauczycielom/ szkole uznają Państwo za 
konieczny w obecnej rzeczywistości szkolnej?

Kierownictwo KO: System doskonalenia będzie 
skuteczny, jeśli szybko i właściwie będzie reago-
wał na potrzeby nauczycieli. Podmioty wspierające 
powinny być blisko szkoły i znać jej specyfikę; 
obecny model doradztwa ze swoją strukturą i nie-
dostatkiem sieci specjalistów w wielu przedmio-
tach nie do końca te zadania spełnia. Dostrzegamy 
tu również niedostateczne wykorzystanie systemu 
awansu zawodowego; nauczyciele dyplomowani 
mogą przecież w swoich placówkach być takimi 
doradcami dla młodszych i mniej doświadczonych 
kolegów. Należy w doskonaleniu dążyć do takie-
go modelu, gdzie wsparcie będzie ukierunkowa-
ne na potrzeby konkretnej szkoły i postrzegane 
poprzez pryzmat celu, jakim jest efektywność 
nauczania i wychowania.
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1. O prawdzie
Pojęcia takie, jak „prawda i kłamstwo” od zawsze poruszały umysły ludzi. Nic zatem dziwnego, że przed-

stawiciele różnych dziedzin nauki nieustannie starają się je uściślić, wskazać rolę, jaką pełnią one w życiu 
każdego człowieka. Takie rozważania są szczególnie istotne w dobie obecnej, kiedy prawda jako wartość 
zdewaluowała się. Lubimy ją deklarować, ale na co dzień uwikłani jesteśmy w liczne kłamstwa i kłamstewka. 
Ludzie prawdomówni rzadko bywają nagradzani, znacznie częściej ponoszą karę, potwierdzając tym samym 
powszechne niemal przekonanie, że „prawda nie popłaca”. Co innego zresztą głosić prawdę, a zupełnie 
co innego postępować zgodnie z nią, toteż współcześni cynicy dowodzą, że choć „drogowskaz wskazuje 
drogę, to przecież sam nią nie kroczy” (J. Gajda 1997: 29). I tu rodzi się paradoks. Z jednej bowiem strony, 
oczekujemy prawdomówności, szczerości od naszego rozmówcy, o czym traktuje zasada jakości Grice’a 
(„Staraj się, by twój wkład w konwersację był prawdziwy: 1) Nie mów tego, o czym jesteś przekonany, 
że nie jest prawdą”; 2) „Nie mów tego, do stwierdzenia czego nie masz dostatecznych podstaw” – Grice 
1980: 91-114), z drugiej zaś, bardzo chętnie sami sięgamy po kłamstwo, czego niejako usprawiedliwieniem 
są słowa z „Księgi Psalmów”: „omnis homo mendax” [każdy człowiek (jest) kłamcą]. To z kolei prowadzi 
do zdefiniowania człowieka jako „animal mendax”, a kłamstwo wydaje się nie tylko nierozerwalnie związane 
z naszym życiem, ale wręcz tkwiące w naszej naturze.

Wypada dodać i to, że mówienie innym prawdy nie jest sprawą łatwą. Gdy komuś „wyrąbiemy prawdę 
w oczy”, możemy jedynie zasłużyć na miano grubianina. Prawda może ranić, gdy na przykład wypowiadamy 
ją w gniewie (stąd przysłowie „Prawda w oczy kole czy frazeologizmy: prawda boli, prawda rani”). Należy też 
pamiętać, że nie wszyscy dorośli do słów prawdy, do ich właściwego rozumienia, bo choć mówienie prawdy 
jest „wysokim wymaganiem etycznym”, to przecież należy ją głosić z miłością, bo prawda bez miłości może 
zabić (Gadacz 1996: 15-16). Tischner radzi, aby w takiej sytuacji, w której nie możemy przekazać naszemu 
rozmówcy prawdy, zachować tajemnicę. „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć. Tajemnica nie 
jest kłamstwem – „misterium non est mendatio”. Nie każda prawda może być odsłaniana zawsze i wszędzie” 
(Tischner 1982: 137). Mickiewicz (1982) ujął to w sposób następujący:

Są prawdy, które mędrzec wszystkim ludziom mówi,
Są takie, które szepce swemu narodowi,
Są takie, które zwierza przyjaciołom domu,
Są takie, których odkryć nie może nikomu. 

(„Stopnie prawd”)

Liczne są w języku wyrażenia, których celem jest przekonanie odbiorcy, aby myślał tak, jak tego pragnie 
nadawca. Wzmacniając naszą prawdomówność, sięgamy po repertuar środków językowych o różnym nacecho-
waniu stylistycznym: od języka oficjalnego poczynając („naprawdę, przysięgam, nie kłamię, na serio”), poprzez 
określenia nacechowane zarówno pokoleniowo i środowiskowo, typowe dla młodzieżowej odmiany współczes-
nej polszczyzny („bez kitu, jak bum bum, jak bum cyk, jak bonie dydy, nie kituję, jak pragnę choroby”), po te 
o zabarwieniu potocznym („jak Boga kocham, niech skonam”), aż po zwroty charakterystyczne dla tradycyjnej 
polszczyzny literackiej (zapewnienie: „mówię poważnie” czy frazeologizm „Bogiem a prawdą” ‘naprawdę’)1. 

1 Korzystam z przykładów zamieszczonych w książce M. Karwatowskiej, Prawda i kłamstwo młodzieży licealnej lat 
dziewięćdziesiątych (2001).

prof. Małgorzata Karwatowska
Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych IFP UMCS

Kilka refleksji o naturze prawdy
Prawda jest dziś tak zaciemniana,
a kłamstwo tak ugruntowane,
że o ile się nie kocha prawdy,
niepodobna jej znać.

Blaise Pascal
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Gajda (1997: 29) pisze: „Wybór prawdy bywa niekiedy trudny i niejednoznaczny, ale w ostateczności 
jest to wybór dobra w imię godności człowieka, piękna i wszechogarniającej miłości. Jest to wybór wartości 
najwyższych. Historia homo sapiens jest niczym innym jak historią odkrywania prawdy – celem i podstawą 
każdego poznania”. Skoro zatem „prawda” jest tak ważną wartością w życiu człowieka, a jej pozytywne 
wartościowanie zakodowane zostało w zasobie słownikowo-frazeologicznym polszczyzny, czego dowodem 
kolokacje: „rzetelna prawda, szczera prawda, święta prawda”, to czym tak naprawdę ona jest? 

Klasyczna definicja prawdy („Veritas est adaeqatio rei et intelectus” – „prawda polega na zgodności 
rzeczy i umysłu”2) poddawana jest krytyce ze względu na dość dwuznaczny termin „zgodność”, który może 
równie dobrze oznaczać identyczność, jak i podobieństwo. Ajdukiewicz (1984: 39) tak na ten temat pisze: 
„(...) jakieś stwierdzenie jest zgodne z rzeczywistością – to tyle, co: jest tak, jak to twierdzenie głosi”. Innymi 
słowy, stanowisko klasyczne wiąże prawdziwość naszych przekonań z ich odniesieniem do faktów. Z kolei 
nieklasyczne definicje prawdy zakładają zgodność myśli z przyjętym kryterium. Galarowicz (1992: 193-201) 
wymienia sześć takich kryteriów:

1) teorię oczywistości, zgodnie z którą to twierdzenie jest prawdziwe, które jest oczywiste;
2) koncepcję powszechnej zgody – twierdzenie jest prawdziwe, jeżeli istnieje powszechna zgoda na nie;
3) konsensualną koncepcję prawdy, której podstawą staje się konsensus, czyli zgodność między rozmów-

cami prowadzącymi dialog typu sokratejskiego;
4) koncepcję zdrowego rozsądku, w której kryterium jest właśnie zdrowy rozsądek;
5) koherencyjną teorię prawdy – tu podstawą staje się zgodność myśli;
6) utylitarystyczna teoria prawdy głoszona przez pragmatyków, gdzie prawdziwość jakiegoś twierdzenia 

utożsamia się z jego pożytecznością (w tym przypadku następuje degradacja prawdy, bo użyteczność 
ceniona jest bardziej niż ona). 

Mimo tych wszystkich ustaleń, zgodzić się wypada, że w języku potocznym posługujemy się słowem 
„prawda” w sposób zbliżony do definicji klasycznej, czyli jesteśmy „spontanicznymi arystotelikami”  
(por. Chwedeńczuk 1984).

Antas (1999: 103) stwierdza, że są dwa sposoby odpowiedzi na pytanie: Co to jest prawda? – ostensywny 
i metajęzykowy. „Działając według pierwszego, można np. uderzyć kogoś i zapytać, czy to poczuł. Drugi sposób 
skazany jest na powtórzenie za Arystotelesem: „Prawdą jest to, co jest, jeśli jest i to, co nie jest, jeśli nie jest”. I nic 
więcej uczynić się nie da. Uczynienie czegoś więcej i powiedzenie czegoś więcej na temat treści prawdy, to już 
przekazywanie wiedzy, a nie prawdy samej”.

Z tego krótkiego przeglądu stanowisk wynika, że właściwie nie sposób rozstrzygnąć sporu o natu-
rę prawdy. Nie pomagają nam w tym słowniki języka polskiego, które nie dają wystarczającego opisu poję-
cia, pomijają bowiem znaczenie prawdy transcendentnej, Boga, oraz znaczenie aksjologiczne wynikające 
z chrześcijańskiej wizji świata (por. Puzynina 1993: IV), a znaczenie etyczne ograniczają do prawdomów-
ności i otwartości. Tymczasem etymologia słowa, zdaniem Puzyniny (1997: 301-318), wskazuje na związ-
ki prawdy z tym, co: 1) jawne, nieskrywane, oczywiste; 2) jasne, to, co jest dla człowieka światłością; 
3) mocne, wiarygodne; 4) proste i prowadzące naprzód; 5) wybrane jako przekonanie.

Cokolwiek powiedzielibyśmy o prawdzie, życie bez niej pozbawione byłoby sensu, bo jest ona nie tylko 
podstawową wartością moralną, ale również poznawczą, bywa także źródłem i przedmiotem pewnego rodzaju 
adoracji, bowiem ludzie mogą zajmować wobec niej postawę religijną (por. Chewdeńczuk 1984: 62). Pięknie ujął 
to Hildebrand (1982: 43-44), pisząc: „Poszanowanie prawdy jest – podobnie jak prawość, stałość czy wierność oraz 
poczucie odpowiedzialności – podstawą całego życia moralnego. Podobnie jak tamte cnoty kryje w sobie wysoką 
wartość, lecz jest równie niezbędne jako zasadniczy warunek rozwoju osobowości, która powinna kwitnąć pełnią 
wszelkich wartości moralnych. Potwierdza się to we wszystkich dziedzinach życia. Poszanowanie prawdy jest 
podstawą życia społecznego, wnikliwego stosunku człowieka do człowieka, prawdziwej miłości, podstawą każdej 
pracy zawodowej, warunkiem rzetelnego rozeznania, samowychowania i wreszcie – stosunku człowieka do Boga”. 

Prawda jest bez wątpienia jedną z naczelnych wartości i choć docieranie do niej bywa czasami okupione bólem, 
trzeba do niej dążyć, bo tylko życie w prawdzie daje człowiekowi fundament moralny. Tymczasem na co dzień, 
ulegając relatywistycznym przekonaniom, zbyt łatwo sięgamy po kłamstewka, półprawdy, dlatego tak ważna 
wydaje się, szczególnie dla młodej osoby, refleksja na temat prawdy. 

2  Przywołuję za Galarowiczem (1992: 92).
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2. Propozycja działań praktycznych
2.1. Ćwiczenia dla młodzieży szkół gimnazjalnych  [przykład]

Oceń postępowanie bohaterów tekstu B. Prusa pt. „Kamizelka”. Podaj argumenty broniące postępowanie 
żony i męża: 

 [Czy małżonkowie mieli prawo oszukiwać się? Czy ich postępowanie to heroizm czy raczej tchórzostwo? 
Czy kłamiąc, żona dawała mężowi nadzieję, a mówiąc prawdę – odebrałaby ją? Czy człowiek chory nie ma 
prawa do prawdy? Czy okłamywanie chorego jest wyrazem miłości czy może braku szacunku dla niego?] 

Propozycje dłuższych prac pisemnych
Wybierz interesujący Cię temat i opracuj go w zaproponowanej formie:
1. Nie mogłam powiedzieć prawdy – opis przeżyć wewnętrznych żony bohatera „Kamizelki”. 
2. Kocham żonę najbardziej na świecie, ale … – kartka z dziennika bohatera „Kamizelki”.  
3. Czy wolno kłamać w dobrej wierze? Rozprawka. 
4. „Zabrakło słowa prawdy” – opis sytuacji.   

2.2. Propozycja dla młodzieży szkół średnich

Temat: A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką.  
Jan Twardowski o prawdzie

Prawda

jest prawda pozłacana 
jest trochę nie w porę 
jest jak zagadka w ciemność przechylona 
jest w białych rękawiczkach 
niekiedy jak rana 
jak piękność co minęła a cnota została 
jak kamień który mówi wiedzącym na pewno 
przyjdź tu po trzystu latach wtedy pogadamy 
jest także taka co się siebie wstydzi 
smutna chuda jak szczapa 
bo zbyt określona

Polecenia:
1. W jaki sposób Jan Twardowski próbuje określić istotę tytułowego pojęcia? 
(Wiersz ma formę stwierdzenia – konstatacji. Autor w poetycki sposób próbuje skonstruować definicję 

pojęcia „prawdy”. Jednocześnie stara się za pomocą analizy określić typologię prawdy – wyróżnić w obrębie 
zbioru kilka typów).

2. Zanalizuj metafory i związki frazeologiczne zastosowane w wierszu i opisujące prawdę. Jakie znasz 
przykłady „prawd pozłacanych”, „prawd nie w porę” itd.?

a. Prawda pozłacana – epitet „pozłacany” może sugerować, iż wartość opisywanego przedmiotu jest prze-
ceniona – rzecz nie jest tak naprawdę wartościowa, tzn. „złota”, a tylko taką udaje, np. pozłacany pierścionek. 
Przykładem mogą być prawdy pozorne, które ludzie mówią tylko w celu uzyskania konkretnych korzyści.

b. Prawda trochę nie w porę – prawda powiedziana w nieodpowiednim momencie. Przykładem może 
być tzw. szczerość do bólu, określenie kogoś epitetem, który może ranić.

c. Prawda jak zagadka w ciemność przechylona – prawda niedopowiedziana, której albo nie znamy 
źródeł, albo jej konsekwencji. Przykładem mogą być obserwowane przez nas zjawiska, których nie potrafimy 
wyjaśnić.

d. Prawda w białych rękawiczkach niekiedy jak rana – wypowiedź ta sugeruje, iż chodzi o prawdy 
bolesne, w jakiś sposób tragiczne dla osoby, a przekazywane w sposób niedelikatny, pozbawiony uczuć. 
„Białe rękawiczki” – septyczne, czyste, mogą oznaczać, że ktoś nie bierze odpowiedzialności za wypowia-
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dane słowa, robi coś „bez brudzenia sobie rąk”. Przykładem może być np. informacja lekarza o śmiertelnej 
chorobie pacjenta wypowiedziana tonem obojętnym.

e. Prawda jak piękność co minęła a cnota została – tekst sugeruje, iż chodzi o prawdy niepopularne 
z jakiegoś powodu, których wyrażanie determinuje rodzaj heroizmu. Przykładem są np. idee wolności gło-
szone w systemie totalitarnym, niepopularne w oczach władzy, za które groziła kara

f. Prawda jak kamień który mówi wiedzącym na pewno przyjdź tu po trzystu latach wtedy pogadamy 
– stwierdzenie to wprowadza podział na prawdy chwilowe, być może tylko pozorne i prawdę powszechną, 
wieczną. Kamień symbolizuje trwałość, niezmienność. To on zna tajemnicę i uniwersalne zasady. Przykładem 
mogą być twierdzenia uznawane w niektórych epokach za prawdziwe, które po latach zostały zdezawuowane 
jako fałsz, np. twierdzenie, że ziemia jest płaska czy faszystowska „prawda” o nierówności ras.

g. Prawda taka co się siebie wstydzi smutna chuda jak szczapa bo zbyt określona – prawdy tzw. 
oczywiste, do których, paradoksalnie, nikt nie chce się przyznać, bo wydają się zbyt proste i nieefektow-
ne. W takim stosunku tkwi niebezpieczeństwo, bo wprowadza do świata pierwiastek fałszu. Jednocześnie 
wypowiedź ta może oznaczać prawdę materialną – powierzchowną i pozorną, przeciwstawioną prawdzie 
duchowej – głębszej i jedynie „prawdziwej”).

3. Porównaj poetyckie definicje Jana Twardowskiego z definicją filozoficzną prawdy: „Prawda  – cecha 
wypowiadanych zdań określająca ich zgodność z rzeczywistością. W mowie potocznej oraz w logice trady-
cyjnej prawda to stwierdzenie czegoś, co miało faktycznie miejsce lub stwierdzenie nie występowania czegoś, 
co faktycznie nie miało miejsca”. Jak jest różnica między tymi objaśnieniami słowa?

(Definicja encyklopedyczna ma na celu naukowy opis pojęcia. Twardowski stara się nie tyle odpowiedzieć 
na pytanie: co to jest prawda, ale raczej wyjaśnić, w jaki sposób człowiek może odbierać słowa prawdy, 
jakie uczucia mogą one w nim budzić, jak prawda wpływa na relacje interpersonalne i czy każda prawda 
jest dobra. „Definicje” Twardowskiego dalekie są od jednoznaczności, mają bowiem pobudzić w czytelniku 
refleksję na temat tej wartości.)

4. Spróbuj stworzyć własną definicję prawdy. Zastanów się, czy mówi ona o tym, w jaki sposób Ty odbie-
rasz świat? Czy uważasz, że istnieje tylko jedna prawda, czy może wiele różnych prawd?

5. Wyszukaj i zapisz cytaty, aforyzmy, znane maksymy dotyczące prawdy. Możesz skorzystać 
z encyklopedii i witryn internetowych. Zinterpretuj/rozwiń w wybranej formie najciekawsze z nich  
(np. „Prawda – Weronika sumień” – wyjaśnij tę metaforę Norwida). W lekcji poświęconej prawdzie można 
wykorzystać także tekst „Spójrzmy prawdzie w oczy” Stanisława Barańczaka.

Bibliografia:
1. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1984.
2. J. Antas, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków 1999. 
3. B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.
4. J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność, Lublin 1997.
5. J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.
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Warszawa 1980, s. 91-114.
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Od teorii do praktyki

Teresa Kosyra-Cieślak
LSCDN Oddział Biała Podlaska

Nadążyć za rzeczywistością czyli uwagi o planowaniu 
pracy dydaktycznej nauczyciela polonisty  
w świetle nowej podstawy programowej

Nowa podstawa programowa konkretyzując 
wymagania edukacyjne, polaryzuje te obszary 
działań nauczyciela, które są związane z  plano-
waniem i projektowaniem pracy dydaktycznej.  
Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy odpowie-
dzialność za wybrany program nauczania w znacz-
nym stopniu zostaje przesunięta na nauczyciela. 
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 8 czerwca 
2009 roku, nauczyciel proponuje program naucza-
nia danego przedmiotu w swojej klasie, zaś dopusz-
cza go do użytku w danej szkole – jej dyrektor. 

Założenie, iż do nauczyciela przedmiotu należy 
wybór programu nauczania, jest słuszne, gdyż nikt 
lepiej nie zna potrzeb klasy i uwarunkowań środowi-
ska, w jakim ona funkcjonuje, od uczącego tę klasę 
nauczyciela. Nikt też lepiej od niego nie zadecyduje 
o doborze szczegółowych treści i ich uporządkowa-
niu, zastosowaniu metod i strategii nauczania czy 
też o dostosowaniu programu do potrzeb konkretnej 
grupy uczniów uzdolnionych lub z trudnościami – 
jeśli tacy są w klasie. Pamiętać należy, że gwarancją 
skuteczności tego rozporządzenia jest precyzyjny 
zapis wymagań edukacyjnych, jaki przynosi nowa 
podstawa programowa oraz ich respektowanie. 
Mówiąc inaczej, podstawa programowa musi stać 
się głównym punktem odniesienia w planowaniu 
i monitorowaniu efektów pracy dydaktycznej. 

Nauczyciel, projektując pracę dydaktyczną, 
musi zachowywać kontinuum: podstawa progra-
mowa → program nauczania przedmiotu (języ-
ka polskiego) w danym etapie edukacyjnym → 
plan długofalowy → plan metodyczny. Struktura 
nowej podstawy programowej, zapisanej „językiem 
wymagań” sugeruje tworzenie planów wyniko-
wych, które łatwo przekładają się na plany meto-
dyczne, a także implikują sprawdzanie i ocenianie 
wyników nauczania. 

Wobec zmieniającej się rzeczywistości 
Mówiąc o założeniach nowej podstawy progra-

mowej języka polskiego, nie można pominąć fak-
tu, iż wychodzi ona naprzeciw sytuacji przemian 
kulturowych i cywilizacyjnych, w jakich żyją nasi 
uczniowie. Aby hasłowo tylko przywołać wyznacz-
niki tych przemian, należy wskazać: 

– zatapiający wprost współczesnego człowieka 
zalew informacji; 

– szybkość i wielokanałowość ich przepływu – 
przy jednoczesnym braku selekcji i hierarchizacji;

 – multimedialność przekształcającą postrzega-
ną rzeczywistość, świat symulakrów!;

– hipertekstualność, która wpływa na percep-
cję młodych odbiorców, m.in. całkowicie zmienia 
sposób czytania tekstu; 

– interaktywność prowadzącą do rozproszenia 
centrów nadawczych (każdy dziś może być nadaw-
cą!); 

– zanik pojęcia nadrzędności, degeneracji auto-
rytetów i wzorców, zburzenia hierarchii wartości; 
brak jasności, ciągłości, porządku i prostoty we 
wszelkich dziedzinach życia. 

Naszkicowany w ten sposób obraz rzeczywisto-
ści, w której dojrzewa młode pokolenie, sygnali-
zuje tak ważne dla polonisty zjawiska, jak zatarcie 
granicy między kulturą wysoką i niską, odrzuce-
nie literatury jako sposobu opisu i wartościowa-
nia świata, a także źródła przeżyć estetycznych, 
odcięcie się od tradycji i historyczności na rzecz 
życia chwilą teraźniejszą, przede wszystkim zaś 
ograniczanie czytelnictwa. Taki stan rzeczy deter-
minuje sposób myślenia o polonistyce szkolnej 
i roli nauczyciela w ogóle. Powstało już sporo prac, 
które próbują odtworzyć zbiorowy portret dzisiej-
szych nastolatków, przy czym z badań socjologicz-
nych wyłaniają się obrazy diametralnie różniące 
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się od siebie: od „smutnych ofiar postmoderni-
stycznej cywilizacji” – do pokolenia „aktywnych, 
ambitnych, skoncentrowanych na indywidualnym 
sukcesie”1.

Nowa podstawa programowa2 nie ignoruje tego 
stanu rzeczy. Zarówno w częściach ogólnych, sta-
nowiących wstępy do poszczególnych etapów 
edukacyjnych, jak i w wymaganiach szczegóło-
wych z poszczególnych przedmiotów znajdziemy 
zapisy implikujące zmieniająca się rzeczywistość 
kulturową. 

Przede wszystkim, w ścisłym związku z przed-
stawioną sytuacją pozostaje zapis mówiący, iż jed-
nym z najważniejszych zadań szkoły jest kształ-
cenie umiejętności posługiwania się językiem 
polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu 
słownictwa uczniów. Ten zapis, powtarzający się 
we wstępach do kolejnych etapów edukacyjnych, 
wynika z troski o język, jakim posługuje się pol-
skie społeczeństwo i wychodzi naprzeciw sygna-
lizowanym wcześniej zagrożeniom. Kształcenie 
umiejętności posługiwania się językiem polskim, 
dbałość o jego piękno i rozwój – to zadanie każ-
dego nauczyciela, nie tylko polonisty. Powinno 
być w szkołach realizowane na wszystkich przed-
miotach, poprzez konkretne ćwiczenia i procedury 
czynności, oraz egzekwowane. 

Warto zwrócić uwagę na wskazanie (adreso-
wane do każdego etapu edukacyjnego), iż waż-
nym zadaniem szkoły jest przygotowanie ucz-
niów do życia w społeczeństwie informacyj-
nym, a powinnością nauczycieli jest stwarzanie 
uczniom warunków do nabywania umiejętności 
wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty-
wania informacji z różnych źródeł, z zastoso-
waniem technologii informacyjno-komunika-
cyjnych – na zajęciach z różnych przedmiotów. 

1 Te określenia wprowadził Stanisław Bortnowski 
w swojej książce Jak zmienić polonistykę szkolną?, 
wyd. STENTOR, Warszawa 2009, omawiając pracę 
Hanny Świdy-Ziemby, Młodzi w nowym świecie, Kra-
ków 2005 oraz artykuł Mity dorosłych o polskiej mło-
dzieży, rozmowa z prof. Barbarą Fatygą i dr. Przemy-
sławem Zielińskim, „Gazeta Wyborcza” z 24.07.2008.

2 Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grud-
nia 2008 w sprawie podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego oraz kształcenia ogól-
nego w poszczególnych typach szkół. Dziennik 
Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r., Nr 4, poz.17. 
Podstawa programowa z komentarzami, Tom 2., Język 
polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.

Osobny punkt poświęcony jest środkom spo-
łecznego przekazu. Fakt, iż odgrywają one coraz 
większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak 
i indywidualnym, obliguje każdego nauczycie-
la do poświęcania odpowiedniej uwagi edukacji 
medialnej, rozumianej tu jako wychowanie ucz-
niów do właściwego odbioru i wykorzystywania 
mediów.  

W jaki sposób te zalecenia powinny być reali-
zowane i na jakie konkretne umiejętności powinny 
się przekładać, mówią szczegółowe wymagania 
wskazane w częściach poświęconych podsta-
wie programowej poszczególnych przedmiotów. 
W wymaganiach szczegółowych z języka polskiego 
znajdziemy szereg zapisów będących przełożeniem 
przyjętych wyżej założeń na konkretne czynności 
przypisane do kolejnych etapów edukacyjnych. 
Dla przykładu: w wymaganiach z języka polskie-
go po gimnazjum czytamy, iż uczeń - w zakresie 
umiejętności odbioru wypowiedzi i wykorzystania 
zawartych w nich informacji - odbiera komuni-
katy pisane, mówione oraz nadawane za pomocą 
środków audiowizualnych, rozróżnia informacje 
przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku 
i obrazie oraz porządkuje informacje w zależności 
od ich funkcji w przekazie, a także - samodzielnie 
dociera do informacji: w książkach, prasie, mediach 
elektronicznych oraz w wypowiedziach ustnych. 

Wśród umiejętności analizy i interpretacji 
tekstów kultury znalazły się takie, jak odnajdywa-
nie w  tekstach współczesnej kultury popularnej 
(np. w filmach, komiksach, piosenkach) nawiązań 
do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych 
oraz uwzględnianie w analizie specyfiki tekstów 
kultury przynależnych nie tylko do literatury, ale 
także do innych sztuk, m.in. filmu i sztuk audio-
wizualnych.  

W umiejętnościach związanych z tworzeniem 
tekstów własnych znalazły się m.in. zapisy doty-
czące starannej redakcji tekstu napisanego, także 
w komputerze, znajomości podstawowych zasad 
edytorskich oraz świadomego, odpowiedzialne-
go, selektywnego korzystania (w roli odbiorcy 
i nadawcy) z elektronicznych środków przekazy-
wania informacji.

Paradygmat komunikacyjny
Podstawa programowa języka polskiego, 

wychodząc naprzeciw nowej sytuacji kulturowej, 
nie ogranicza się jednak do izolowanych zapisów, 
lecz odpowiada jej w sposób kompleksowy. Jed-
nym z najważniejszych jej założeń jest adresat: 
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młody człowiek, nie zawsze świadomy uczestnik 
procesów komunikacyjnych, które go kształtują. 
Należy go wyposażyć w takie kompetencje, dzię-
ki którym stanie się ich uczestnikiem świadomym 
i odpowiedzialnym.  

Warto w tym momencie podkreślić „komuni-
kacyjny” układ wymagań ogólnych, segmen-
tujących umiejętności ucznia w bloki: „I. Odbiór 
wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich 
informacji oraz III. Tworzenie wypowiedzi”. Jest 
rzeczą oczywistą, iż w praktyce lekcyjnej umiejęt-
ności odbioru muszą przekładać się na umiejętności 
przekazu. Jednym słowem, kompetencje związa-
ne z odbieraniem wypowiedzi cudzych powinny 
przekładać się na kompetencje budowania tekstów 
własnych, te zaś – na zasadzie sprzężenia zwrotne-
go – wzmacniają umiejętność odbierania tekstów 
o coraz bardziej skomplikowanej strukturze. 

Pomiędzy odbiorem i tworzeniem wypowie-
dzi znalazło się wymaganie związane z analizą 
i interpretacją tekstów kultury. Utwory literackie 
i inne teksty kultury wpisują się w komunikacyj-
ny paradygmat nauki języka polskiego, ponieważ, 
jak pisze Krzysztof Biedrzycki: „Tekst kultury 
to też wypowiedź do odczytania, lecz wypowiedź 
wyjątkowa: o skomplikowanej budowie, naddatku 
estetycznym i znaczeniu, do którego dociera się 
w procesie uważnej i kompetentnej lektury”.3 

Ów komunikacyjny paradygmat nauczania 
języka polskiego w szkole oznacza konieczność 
rezygnacji z historii literatury, przy czym tej 
ostatniej nie należy mylić z nauczaniem chro-
nologicznym. Choć podstawa programowa na żad-
nym etapie nie sugeruje nauczania chronologicz-
nego, to w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej 
go nie wyklucza. 

Utwory literackie i inne teksty kultury mogą 
istnieć na lekcjach polskiego na wiele sposobów: 
jako tekst podstawowy, dzieło będące przedmiotem 
analizy i interpretacji, inspiracja do refleksji ucz-
niowskiej i okazja do wprowadzania ich w świat 
wartości. Teksty różnego rodzaju, werbalne i nie-
werbalne, literackie i publicystyczne i naukowe 
mogą służyć jako materiały pomocnicze, budujące 
konteksty interpretacyjne, wchodzące w „dialog” 
z dziełem omawianym na lekcji i komentujące je 
bądź stanowiące źródła informacji potrzebnych 

3 Krzysztof Biedrzycki, Język polski w gimnazjum – 
wskazówki metodyczne,[ w:] Podstawa programowa 
z komentarzami, tom 2. Język polski w szkole podsta-
wowej, gimnazjum i liceum, s.77.

do zrozumienia innego utworu. Układ chronolo-
giczny treści nauczania (np. związanych z „głów-
nymi” lekturami przewidzianymi programem) nie 
wyklucza strategii komunikacyjnej w pracy z teks-
tem, ale także jej nie warunkuje. Równie wartoś-
ciowe i inspirujące mogą okazać się inne zasady 
porządkowania przyjęte przez autora konkretnego 
programu. W żadnym jednak razie ta kolejność nie 
może być przypadkowa.

Należy w tym momencie podkreślić, że pod-
stawa programowa w każdym etapie edukacyjnym 
pozostawia twórcy programu nauczania (którym 
może być każdy nauczyciel!) dość dużą swobodę 
doboru lektur (oczywiście, jej stopień uwarunko-
wany jest szeregiem czynników środowiskowych, 
z których niebagatelne znaczenie ma motywacja 
uczniów do czytania). Po zapoznaniu uczniów 
z lekturami obowiązkowymi, nauczyciel ma moż-
liwość planowania takich pozycji, które uzna za 
szczególnie wartościowe i atrakcyjne. Co więcej, 
nawet w obrębie pozycji obowiązkowych pozostaje 
mu pewne pole manewru (np. wybór jednej z trzech 
powieści historycznych Sienkiewicza). W takiej 
sytuacji twórca programu powinien przemyśleć 
układ treści nauczania i jego funkcjonalność (np. 
chronologiczny, tematyczny, aksjologiczny itp.). 
Na tym etapie pracy koniecznie trzeba tez uwzględ-
niać, zwłaszcza we wcześniejszych etapach eduka-
cyjnych możliwości percepcyjne uczniów (utwory 
z dawnych epok są na ogół dla nich trudniejsze, 
stwarzając barierę języka i kultury). 

Tekst w centrum działań dydaktycznych 
Warto podkreślić, iż przedmiotem działań ucz-

nia na lekcji języka polskiego pozostaje już nie 
tylko utwór literacki, choć jego ranga w polonistyce 
szkolnej jest niepodważalna, ale szerzej rozumia-
ny tekst kultury. Sławomir Jacek Żurek w swoim 
komentarzu do podstawy programowej stwierdza 
fakt, że „Współczesny uczeń żyje w świecie szero-
ko postrzeganych tekstów kultury, przede wszyst-
kim istniejących w zapisie elektronicznym, a w 
związku z tym – powinnością polonisty staje się 
więc nie tylko wprowadzenie go w rzeczywistość 
językową i świat literatury, lecz również dostar-
czenie mu zróżnicowanych narzędzi, które umoż-
liwią sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej 
rzeczywistości”.4 

4 Sławomir Jacek Żurek, Koncepcja podstawy progra-
mowej z języka polskiego, [w:] Podstawa programowa 
z komentarzami, tom 2. Język polski w szkole podsta-
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Tekstem kultury jest dzieło literackie, film, 
spektakl teatralny, dzieło sztuk plastycznych czy 
kompozycja muzyczna, tekst informacyjny, publi-
cystyczny lub medialny. Choć ciężar pracy na lek-
cjach polskiego niewątpliwie stanowią utwory lite-
rackie, teksty publicystyczne i naukowe, to jednak 
– we właściwych proporcjach – pojawiać się muszą 
także inne, werbalne i niewerbalne teksty kultury, 
zaś uczniowie pracując z nimi, winni doskonalić 
umiejętność odczytywania zawartych w nich wzor-
ców kulturowych.  

Nowa podstawa programowa w centrum 
wszelkich procedur i strategii dydaktycznych sta-
wia tekst, jako punkt wyjścia dla działań rozwi-
jających umiejętności komunikacyjne uczniów 
(odbiór wypowiedzi) i punkt dojścia (tworzenie 
wypowiedzi). Wagę pracy z tekstem eksponuje 
w swoim komentarzu Jerzy Bartmiński, mówiąc 
o tekstocentryzmie nowej podstawy programowej 
języka polskiego5. Teksty o różnych funkcjach, 
strukturach i różnej organizacji językowej wyzna-
czają porządek działań uczniów i stanowią wspól-
ną płaszczyznę kształcenia literacko-kulturowego 
i językowego.  

Is totną sugest ię 
mającą wpływ na pla-
nowanie konkretnych 
jednostek dydaktycz-
nych ma układ wyma-
gań w zakresie analizy 
i interpretacji tekstów 
kultury (drugie wyma-
ganie ogólne). Umiejęt-
ności uczniów zostały 
tu  uporządkowane 
(odpowiednio – w każ-
dym etapie edukacyj-
nym) zgodnie z fazami 
odbioru dzieła sztuki 
i określone nagłówkami: „Wstępne rozpoznanie, 
Analiza, Interpretacja, Wartości i wartościowanie”. 
Ta segmentacja została wprowadzona dla usyste-
matyzowania i przejrzystości zapisu. W praktyce 
szkolnej, planując konkretne lekcje bądź cykle 
lekcji (poświęconych dłuższym lekturom), należy 
jednak owe umiejętności traktować łącznie, jako 
kolejne ogniwa procesu odbioru dzieła, tworzące 

wowej, gimnazjum i liceum, str.56.
5 Jerzy Bartmiński, Nauka o języku w podstawie progra-

mowej, [w:] Podstawa programowa z komentarzami, 
tom 2.” Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum 
i liceum, str.61.

spójną, przejrzystą procedurę, którą uczeń opanuje 
po to, aby w przyszłości stosować w samodzielnym 
kontakcie z literaturą i sztuką. 

Zaplanowane dla uczniów czynności analitycz-
no-interpretacyjne, powinny być zgodne z wyma-
ganiami wskazanymi w podstawie programowej 
dla danego etapu edukacyjnego, ale także stosowne 
do specyfiki konkretnego utworu i jego oryginal-
nych, niepowtarzalnych cech. Wybór takich czyn-
ności powinien doprowadzić nie tylko do pogłębio-
nego odczytania dzieła, ale także do opanowania 
procedur pracy z tekstem. W gestii nauczyciela 
pozostaje dobór metod, które owe cele pozwolą 
osiągnąć. 

Centralna pozycja tekstu na lekcjach polskiego 
nie tylko wyznacza wspólną płaszczyznę kształce-
nia literacko-kulturowego i językowego, o czym 
już była mowa, ale także warunkuje funkcjonalne 
podejście do gramatyki: świadomość językowa 
jest ściśle związana z kompetencjami w zakresie 
odbioru i tworzenia tekstów. Omawianie utwo-
rów literackich i dokonywanie operacji na teks-
tach stwarza szereg sytuacji, w których wprowa-
dzanie zagadnień gramatycznych może odbywać 

się w sposób naturalny, w zgodzie z pragmatyką 
językową i komunikacyjną oraz służyć odsłanianiu 
coraz głębszych warstw tekstu.

Nowa podstawa programowa z języka polskiego 
akcentuje konieczność łączenia wiedzy o języku 
z analizą i interpretacją tekstów literackich oraz 
tworzeniem przez uczniów tekstów własnych.  
Tylko w ten sposób kształcenie językowe zyska 
walor funkcjonalności, a różne obszary dyscyplin 
humanistycznych składające się na szkolny przed-
miot „język polski” zostaną scalone i przełożą się 
na zaawansowane umiejętności komunikacyjne 
uczniów. 
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Przyszło nowe. Reformę czas zacząć!
I oto dokonało się. 1 września z wielkim 

hukiem, spotęgowanym dyskusjami ideologicz-
nymi nad listami lektur obowiązkowych, brakiem 
programów nauczania na rynku, jeszcze ciepłymi, 
wprost z drukarni wziętymi podręcznikami, ruszyła 
machina odnowy.

Założenie reformy jest proste: mamy uczyć 
po nowemu, tak by uczniów mobilizować do pra-
cy nad sobą, samokształcenia, dążyć do rozwijania 
w uczniu ciekawości świata, kłaść nacisk na umie-
jętności, mniej na wiedzę, zmieniać metody pracy 
na lekcji, a ucznia traktować podmiotowo!

Warto przyjrzeć się bliżej nowym zapisom 
podstawy programowej z 23 grudnia 2008 roku. 
W zakresie kształcenia kulturowego jednym z zadań 
postawionych przed nauczycielami szkół podsta-
wowych jest: „Wyposażenie ucznia w intelektual-
ne narzędzia, a więc w umiejętności poprawnego 
mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumo-
wania, odbioru tekstów kultury, w tym rozwijanie 
słownictwa z różnych kręgów tematycznych, szkół 
gimnazjalnych: wychowywanie kompetentnego, 
świadomego odbiorcy kultury, szczególnie dzieł 
literackich, a w szkołach ponadgimnazjalnych 
nauczenie kompetentnej, wnikliwej lektury tekstu. 
Uczeń po ukończeniu edukacji polonistycznej staje 
się świadomym odbiorcą kultury, potrafi systematy-
zować swoją wiedzę o języku, tradycji i współczes-
ności. Jego lektura w znacznie większym stopniu 
niż wcześniej służy refleksji o świecie, prowadzi 
do stawiania pytań egzystencjalnych i poszukiwa-
nia odpowiedzi na nie”. 

Tyle zapisy prawa oświatowego, a co na to prak-
tyka dnia codziennego? 

Dyskusja wokół nowej podstawy programowej 
zatrzymała się na etapie listy lektur, omawianych 
na lekcjach. Natomiast w niewielkim stopniu 
w artykułach prasowych lub wystąpieniach na licz-
nych konferencjach pojawiły się głosy nad tym,  

jak uczyć, by szczytne skądinąd cele osiągnąć. 
Innymi słowy warto przede wszystkim zapytać: 

• W jakie narzędzia intelektualne wyposażyć 
ucznia szkoły podstawowej?

• Co wyznacza kompetentnego i świadomego 
odbiorcę kultury?

• Jak sprawić, by uczeń stał się świadomym 
odbiorcą kultury, prowadzącym refleksję 
o świecie?

Niestety podstawa programowa nie prowadzi 
nas przez meandry metodologii i metodyki. Poza 
enigmatycznym wskazaniem tzw. metod aktywizu-
jących, np. dyskusja i debata, drama, projekt eduka-
cyjny, happening nie proponuje żadnych sposobów 
osiągania celów.

Różnorodność metodologiczna uczonych 
a jednorodność szkolna

Jak zauważa prof. dr hab. Ewa Jaskółowa w arty-
kule „Różnorodność metodologiczna w interpreta-
cji tekstu literackiego a przygotowanie do egza-
minu maturalnego” szkoła nie jest i nie może być 
miejscem, w którym toczy się spór o metodologie, 
bowiem jest on domeną ośrodków akademickich. 
Jednak autorka stawia tezę, iż szkoły nie korzy-
stają z doświadczeń i narzędzi literaturoznaw-
czych. Można byłoby polemizować z Jej poglą-
dem, że uczeń nie musi znać, nazywać i stosować 
wybrane metodologie literaturoznawcze, zwłaszcza 
w kontekście wskazanych wyżej zapisów podsta-
wy programowej, ale na pewno zgodzić się nale-
ży z tezą, iż nauczyciele mogą tych metodologii 
po prostu nie znać. Zresztą zapisy omawianego 
dokumentu odnoszą się tylko do jednej z metod 
czytania i interpretowania tekstu literackiego, 
najbardziej rozpowszechnionej – strukturalizmu 
(autorzy podstawy programowej posługują się 
terminologią „analizy i interpretacji”. Tymczasem 
nieznane są inne sposoby czytania tekstów kul-
tury: psychologiczny, hermeneutyczny, interteks-

dr Wioletta Kozak
doradca metodyczny Miasta Lublin
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Uczeń w kręgu kultury w świetle reformy programowej 
Anno Domini 2009.  

Rozważania nad szkolną edukacją polonistyczną
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tualny. A to przede wszystkim hermeneutyczny 
model interpretacji, wychodząc od strukturalnej 
analizy, zmierza do rozpoznania świadomości „ja” 
przez rozpoznanie świadomości „ty”, by zbudować 
paradygmat wartości rozpoznawalnych w świecie, 
także odbiorcy. Tekst staje się dla niego swoistym 
lustrem samopoznania, które pozwoli mu na okre-
ślenie akceptowanych wartości. Czyli pozwala zre-
alizować w pełni cele zawarte w nowej podstawie 
programowej.

O dialogu w szkole
Wróćmy więc do jednego z podstawowych pytań, 

stojących przed edukacją w szkole: w jaki sposób 
na lekcjach języka polskiego budować świadomość 
kulturową uczniów, czyli jak realizować postulat 
„świadomego uczestnictwa w kulturze”? Maria 
Jędrychowska uważa, że należy uczyć zauważa-
nia zjawisk kultury, ich rozumienia, przeżywania, 
porozumiewania się oraz wybierania. Pierwsze trzy 
elementy nazywa „lekturą” – czytaniem, a by móc 
„czytać kulturę” nieodzowne są kompetencje, które 
kształcimy ucząc zauważać między innymi znako-
wy i komunikacyjny charakter „tekstów kultury” 
(tworzywo, relacje nadawczo-odbiorcze, funkcje, 
związki). Ale świadomość kulturowa uwarunko-
wana jest obecnością dialogu na lekcji. 

Kultura jako komunikacja symboliczno-aksjo-
logiczna proponuje odbiorcy dialog za pośredni-
ctwem różnych tekstów. Tekst kultury ma do zako-
munikowania odbiorcy pewną prawdę, którą ten, 
podejmując wysiłek, może odkryć, zrozumieć 
i zinterpretować. Przekaz wartości, uobecnionych 
w dziełach sztuki, odbywa się bez „przemocy sym-
bolicznej”, chociaż funkcjonuje na zasadzie autory-
tetu, ale autorytetu rzeczywistego, nie narzuconego 
instytucjonalnie. 

Nauczyciel, wchodząc w różnorodne interakcje 
z uczniem i całym zespołem klasowym, staje przed 
koniecznością nawiązywania dialogu1: „Rzeczywi-
sta rozmowa (...), prawdziwa lekcja (...), prawdzi-

1 Koncepcji dialogu jest wiele, najpopularniejszą oka-
zała się teoria M. Bubera, w której przyjmuje on,  
że człowiek staje się Ja, osobą, dopiero w spotkaniu 
z TY, kiedy doświadczy rzeczywistości drugiego czło-
wieka, a przede wszystkim Boga. Podstawą dialogu 
jest dla niego postępowanie ludzi wobec siebie, wza-
jemność wewnętrznego działania, opartego na życzli-
wości, przyjaźni, miłości i odpowiedzialności (M. Bu-
ber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 
1992. Zob. także J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, 
Kraków 1975; id.: Fenomenologia spotkania, „Anale-
cta Cracoviensia”, T. X (1978).

we, nie zaś płynące z siły nawyku objęcie, prawdzi-
wy, a nie udawany pojedynek – istota tych aktów 
dopełnia się w jednym czy drugim uczestniku, a nie 
w obu, nie w ogarniającym wszystkie stworzenia, 
neutralnym świecie, lecz znajduje ona swój najdo-
kładniejszy sens pomiędzy oboma, niejako w im 
obu tylko dostępnym wymiarze”2. Jest to dialog, 
który przebiega między osobami uczestniczącymi 
w procesie dydaktycznym: nauczycielem i ucznia-
mi, samymi uczniami, tworząc także triadę: nauczy-
ciel – uczniowie – teksty kultury3.

We współczesnej dydaktyce powszechnie stoso-
wana jest metoda dialogu heurystycznego. Polega 
ona na stawianiu przez nauczyciela pytań skiero-
wanych do uczniów4: Nauczyciel sam formułuje 
temat lekcji, sam stawia pytania, pytań tych jest 
bardzo dużo, są to raczej pytania szczegółowe, 
czyli wymagające odpowiedzi krótkiej jedno – lub 
kilkuzdaniowej. Uczniowie na te pytania udzielają 
(z trudem lub bez trudu) takich właśnie króciutkich 
odpowiedzi, otrzymują kolejne pytania na podsta-
wie tzw. „tropienia z pamięci”, czyli przypominania 
rzeczy znanych, kojarzenia, wnioskowania. Summa 
lekcji narzucana jest najczęściej przez polonistę, 
który wszystko wie, o wszystkim rozstrzyga w spo-
sób arbitralny, charakterystyczny dla układów mię-
dzy autorytetem a podwładnymi5. 

Umiejętność zadawania pytań, tak by stanowi-
ły motywację do własnych poszukiwań, dążenie 
do poszukiwania prawdy, pobudzały ciekawość 
uczniów, stanowi podstawowy warunek zaistnie-
nia dialogu na lekcji. Pytać to stawiać na otwartą 
przestrzeń. Otwartość tego, o co pytamy, polega 
na tym, że odpowiedź nie jest ustalona. To, o co 
pytamy, musi być dla ustalającej i rozstrzygającej 
wypowiedzi jeszcze nieokreślone. Sens zapytywa-
nia stanowi właśnie to otwieranie tego, o co pyta-
my w jego niejasności (...) Każde rzetelne pytanie 
wymaga otwartości. Gdy mu jej brak, to jest ono 
w istocie pytaniem pozornym, pozbawionym rze-
telnego sensu6. Zadawanie pytań jest więc w istocie 
docieraniem do rozumienia, to zaś przez Gadamera 

2 M. Buber, Problem człowieka, Warszawa 1993, s. 29.
3 Zob. B. Myrdzik, Rola hermeneutyki w edukacji polo-

nistycznej, Lublin 1999.
4 Przykłady zapisu pytań nauczyciela prezentuje 

S. Bortnowski [w:] Jak uczyć poezji, Warszawa 1991.
5 S. Bortnowski, Alarm w sprawie metod nauczania, 

„Polonistyka” 1979, nr 1, s. 45.
6 H-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys filozofii 

hermeneutycznej, Kraków 1993, s. 338.
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nazywane jest dialogiem: „Rozumienie, co inny 
mówi, polega (...) na porozumieniu co do dalszej 
sprawy, a nie wstawianiu się w położenie innego 
i doznawaniu jego przeżyć7. Dialog hermeneutycz-
ny wymaga spełnienia kilku warunków. Punktem 
wyjścia staje się przeświadczenie, że uczestnicy 
– rozmówcy – muszą mówić tym samym języ-
kiem, czyli docierać do sensu wypowiedzi, a drogą 
uchwycenia sensu jest dialog, którego istotę stano-
wi pytanie. Rozumieć to pytanie, to znaczy stawiać 
je samemu; rozumieć czyjeś zdanie, to rozumieć 
jako odpowiedź na postawione przez nas pytanie. 
Samo jednak pytanie zakłada otwartość doświad-
czenia na „tak” lub „nie” – i – „tak” lub „inaczej”, 
gdyż chodzi o to, by z góry nie przesądzać odpo-
wiedzi, lecz rozważyć różne możliwości”.8 

Wśród warunków do zaistnienia dialogu herme-
neutycznego znajdują się:

• autentyczność mówienia (taki dialog zmie-
rza do poznania prawdy, wymaga więc 
wytrwałości i otwartości, skupienia się 
na sprawie, która jest tematem poznania);

• rozumienie sensu;
• porozumienie się ludzi między sobą w efek-

cie prowadzonego dialogu (porozumienie 
pochodzi od słowa: „rozumienie”, by się 
porozumieć, trzeba najpierw „zrozumieć”);

• przełamanie schematów pojęciowych: Roz-
mowę charakteryzuje właśnie to, że tutaj 
język przez pytanie i odpowiedź, dawanie 
i branie, różnicę zdań i zgodę realizuje swą 
komunikację sensu9;

• odejście od czysto „technicznego” posługi-
waniem się argumentami na rzecz wspólnego 
rozumienia;

• wypracowany w dialogu wspólny język 
umożliwia „zlanie się horyzontów” (czyli 
porozumienie) rozmówców10.

Rozumienie tekstu jest procesem, składającym 
się z szeregu operacji11:
1. rozumienia (pojętego wąsko) jako zdolność 

przekładu języka tekstu na język „własny”. 
Przekład ten wiąże się z aktywnością przekonań, 
systemu wartości, wiedzy człowieka;

7 Ibid., s. 253.
8 B. Myrdzik, Rola hermeneutyki, op.cit., s. 83.
9 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, op.cit., s. 242.
10 B. Myrdzik, Rola hermeneutyki, op.cit., s. 84.
11 Gadamer nazywa to kręgiem (kołem) hermeneutycz-

nym. Zob. H.-G. Gadamer: Prawda i metoda, op.cit.

2. interpretacji, czyli docierania do sensu 
(np. rozumienie symboliki, idei, wartości), tym 
samym docieranie do treści zakrytych przez róż-
nego rodzaju gry językowe, aluzje, podteksty itp.;

3. aplikacji – to znaczy odniesienie sensu dzieła 
do sytuacji egzystencjalnej interpretującego, 
jego doświadczeń, wartości, przekonań, zainte-
resowań12.

Na zakończenie
Te rozważania nad teorią i metodologią czytania 

i interpretowania tekstów kultury mają nas przybli-
żyć do konkluzji: bez zmiany podejścia nauczycieli 
do przedmiotu żadna reforma, nowe listy lektur nie 
przyniosą efektów. Uczniowie powinni być wypo-
sażeni w narzędzia metodologiczne, by móc eklek-
tycznie z nich korzystać. Zatem koncepcja edukacji 
ku „wzrastaniu” i „samowychowania” się człowie-
ka powinna zostać oparta na przesłance ustawiczne-
go doskonalenia się nauczyciela. Zakłada ono: stałe 
i możliwie wszechstronne uczenie się pedagogów; 
zachowania ciągłości i systematyczności proce-
su uczenia się, aktualizowania wiedzy; odejście 
od biernego przyswajania na rzecz samodzielnego, 
aktywnego stosunku do rzeczywistości i wiedzy; 
rozwijania umiejętności planowania, rozwiązywa-
nia nowych problemów; uczestniczenia w zorga-
nizowanych formach doskonalenia zawodowego; 
otwartości; twórczości. 

W świetle literatury przedmiotu kształcenie 
ustawiczne nauczycieli odbywać się powinno 
w trzech wymiarach. Kształcenie w pionie obej-
muje wszystkie szczeble szkolne od przedszkola 
poprzez szkołę do studiów wyższych po dyplomo-
we. Kształcenie w poziomie ma zapewnić pozna-
wanie różnych dziedzin życia, nauki i kultury 
niezależnie od studiów pionowych. Likwidacja 
sztucznych barier między różnymi dziedzinami 
życia i kultury umożliwia pełną realizację tego 
wymiaru poprzez własną aktywność człowieka 
i dzięki działalności pozaszkolnych instytucji 
oświatowych. Kształcenie w głąb związane jest  
z jakością edukacji i wyraża się w bogatej moty-
wacji kształcenia, w umiejętnościach samokształ-
ceniowych, zainteresowaniach i zamiłowaniach 
intelektualnych, w stylu życia zgodnym z ideą 
ustawicznego kształcenia oraz z jakością wyko-
rzystania czasu wolnego13.

12 B. Myrdzik, Rola hermeneutyki, op.cit., s. 86.
13  J. Półturzycki, Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991, 

s. 68.
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Mimo przeprowadzanych od kilkunastu lat reform w polskiej szkole niezmienny wydaje się jeden z celów 
edukacji polonistycznej w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej: wprowadzanie uczniów w świat kultury, 
zwłaszcza przez rozwijanie umiejętności odbioru dzieł literackich i innych tekstów kultury, a przez nie 
przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tradycję kultury europejskiej i narodowej. 
Aby móc w pełni zrealizować to założenie, trzeba zachęcać uczniów do pracy z tekstami kultury. Chodzi 
o to, by młody człowiek budował swoją wizję świata wyposażony w odpowiednią wiedzę, by umiał 
samodzielnie ją zdobywać, ale też przede wszystkim odpowiednio z niej korzystać. Dzięki obcowaniu 
z wybitnymi dziełami uczniowie rozbudzają ciekawość poznawczą, wzbogacają się duchowo, rozwijają swoją 
wrażliwość moralną i estetyczną. Przedstawiam poniżej scenariusz lekcji do wykorzystania w gimnazjum lub 
w szkole ponadgimnazjalnej. Główne cele zajęć to: zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami malarstwa 
średniowiecznego, doskonalenie umiejętności analizowania rzeźby, odczytywanie treści dosłownych 
i symbolicznych, a także doskonalenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych dziedzin i funkcjonalnego 
jej wykorzystania.

Wizerunki Madonny w rzeźbie średniowiecznej: Madonna z Krużlowej i Pieta z Lubiąża
Uczeń zna:

• pojęcia sztuka gotycka,
• cechy rzeźby gotyckiej,
• przykłady rzeźby średniowiecza.

Uczeń potrafi:
• wyjaśnić, jaka tematyka dominowała w sztuce średniowiecza 

i jaki ma to związek ze światopoglądem epoki,
• analizować rzeźbę, odczytać jej wymowę i symbolikę,
• porównywać dzieła sztuki. 

Metody:
• poszukująca,
• projekt (praca domowa).

Cele:
• zapoznanie uczniów z wybranymi dziełami malarstwa 

średniowiecznego, 
• poznanie i świadome stosowanie pojęć: gotyk, pieta,
• doskonalenie umiejętności analizowania rzeźby, odczytywanie 

treści dosłownych i symbolicznych, 
• doskonalenie umiejętności integrowania wiedzy z różnych 

dziedzin i funkcjonalnego jej wykorzystania.
Metody pracy: praca z tekstem kultury, prezentacja, dyskusja.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: reprodukcje rzeźby Madonny z Krużlowej i Piety 
z Lubiąża, Piety Michałą Anioła, tabela i pytania, które ukierunkują 
pracę uczniów.
Czas: 2 godziny lekcyjne.
Materiały pomocnicze: 
„Czas na polski”, Wydawnictwa Krzysztof Pazdro podręcznik do klasy II cz. I  
W. Kopaliński, „Słowników mitów i tradycji kultury”, PIW, Warszawa 1998.  
W. Kopaliński, „Słownik symboli”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.

Beata Chmura
konsultant LSCDN Oddział w Zamościu

Wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki
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Przygotowanie do lekcji
Nauczyciel przygotowuje reprodukcje rzeźby średniowiecznej oraz pytania i polecenia dla uczniów, opracowuje 
tabelę.
Przebieg zajęć
Wprowadzenie. Krótki wykład nauczyciela na temat światopoglądu średniowiecza i kultu maryjnego w tym 
okresie: „Kult maryjny jest typowy dla średniowiecza i jest ściśle związany z kultem świętych w tej epoce. 
Kult rozwinął się na podstawie apokryfów, ponieważ w samym Piśmie św. jest niewiele wzmianek o Maryi. 
Zaledwie jeden ewangelista pisze, iż stała ona pod Krzyżem Chrystusa”. 
Uczniowie odczytują z podręcznika fragment pism Świętego Bernarda z Clairvaux „O Bogurodzicy 
Pośredniczce”.  
Próba odpowiedzi na pytanie: „Kim była Matka Boża dla człowieka średniowiecznego?”.
Odczytanie fragmentu „Posiadanie świata: miłość”, G. Duby jako wprowadzenie do analizy rzeźby Madonna 
z Krużlowej: „W tym samym czasie zresztą, kiedy wśród zachodniego rycerstwa przyjmowały się reguły 
dworności w chrześcijaństwie łacińskim zapanował kult Maryi. […] Najświętsza Panna stała się wkrótce 
Damą par excellence, Notre Dame, której każdy winien posługę miłości. Stąd żądanie, by Jej wizerunki 
pełne były elegancji, wdzięku i uroku. Aby tym łatwiej trafić do serc grzeszników , XIV-wieczne Madonny 
SA ustrojone jak dworskie księżniczki”.

• Krótki wykład nauczyciela lub wytypowanego ucznia na temat sztuki gotyckiej,
• prezentacja rzeźby Madonna z Krużlowej – reprodukcja w podręczniku, dodatkowo prezentacja 

multimedialna – objaśnienia nauczyciela związane z powstaniem rzeźby,
• swobodne wypowiedzi uczniów na temat rzeźby Madonna z Krużlowej. Wrażenia uczniów,
• prezentacja rzeźby Pieta z Lubiąża (prezentacja multimedialna).
• wyjaśnienie pojęcia „Pieta”, pojęcie pochodzi z języka włoskiego i oznacza litość, miłosierdzie. 

Prezentacja późniejszej słynnej rzeźby Pieta Michała Anioła,
• wypowiedzi uczniów na temat swoich odczuć związanych z rzeźbą Pieta z Lubiąża.
• następnie uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób rzeźbiarze osiągali wrażenia piękna, na czym 

ono polega? Wnioski – dyskusja modelowana pytaniami i poleceniami.
• omów sposób przedstawiania Madonny (wygląd) i jej atrybuty. 

1. Jakie uczucia wywołują wizerunki Madonny u odbiorcy? 
2. Jakimi środkami artysta uzyskuje ten efekt? (wygląd postaci, sposób przedstawiania). 
3. Z czego, Waszym zdaniem, wynikają różnice w przedstawieniu wizerunku Matki Boskiej w rzeźbie 

średniowiecznej? 
• Wskazówki do analizy rzeźby. Uświadomienie uczniom, ze analiza dzieła plastycznego nie może 

opierać się tylko na naszym odczuciach, chociaż one są bardzo ważne. Podajemy umowny schemat 
analizy dzieła.

Opis dzieła wraz z analizą powinien zawierać następujące elementy:
a) krótkie omówienie tematyki dzieła,
b) kompozycja dzieła, zastosowania koloru i światła, faktury, sposób budowania bryły i przestrzeni, 

w przypadku rzeźby rozpoznanie materiału i sposób jego opracowania,
c) zastosowane środki wyrazu i ekspresji w dziele; w jaki sposób podkreślają charakter rzeźby,
d) określenie przynależności  dzieła i jego twórcy do stylu lub kierunku artystycznego.

• Wskazanie podobieństw i różnic między wizerunkami Madonny z Krużlowej i Piety z Lubiąża. Praca 
grupach. Prezentacja efektów pracy poszczególnych grup. Zapis wniosków w tabelce.

• Cecha wspólna: obie rzeźby są przykładami charakterystycznych dla gotyckiej plastyki tematów 
ikonograficznych, związanych z kultem maryjnym.

• Zapisanie różnic w tabeli.

Praca domowa (dla zespołów 2-3 osobowych). Czas przygotowania 2 tygodnie.
1. Jesteś organizatorem wystawy „Najcenniejsze zabytki sztuki średniowiecza w Polsce”. Jakie dzieła 

chciałbyś na niej zgromadzić? Dlaczego? Przygotuj katalog swojej wystawy, lub:
2. Zaplanuj wycieczkę (dwu lub trzydniową) „Poznajemy zabytki średniowiecza”. Przygotuj mapkę, trasę, 

program wycieczki.
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w rozprawie pt. „Miłość i odpowiedzialność”);
• doskonalenie umiejętności interpretacji tekstu 

literackiego;
• argumentowanie własnego stanowiska w dys-

kusji.
Metody i formy pracy: praca grupowa i zespoło-
wa, dyskusja, elementy wykładu
Środki dydaktyczne: 

Karol Wojtyła, „Przed sklepem jubilera”, [w:] 
tegoż „Poezje i dramaty”, Kraków 1980, s. 153-227; 
„Miłość i odpowiedzialność”, Lublin 1986; „Słow-
nik języka polskiego”; „Słownik terminów litera-
ckich” 
Pojęcia kluczowe:
miłość, odpowiedzialność, medytacja, oblubieniec, 
oblubienica, przypowieść.

Przebieg lekcji:
1. Wprowadzenie nauczyciela: Należy przed-

stawić postać Karola Wojtyły jako poety, drama-
turga, aktora; papieża niezwykle zainteresowanego 
literaturą, ale i twórcę literatury. Można wspomnieć 
o innych utworach  oraz wskazać kontekst histo-
ryczny życia i twórczości autora.

2. Wstępna pogadanka prezentująca postaci 
dramatu oraz zwrócenie uwagi na kompozycję 
utworu, która połączona jest z układem trzech par:

cz. I. „Sygnały”: Teresa i Andrzej 
cz. II. „Oblubieniec”: Anna i Stefan
cz. III. „Dzieci”: Monika i Krzysztof
Wskazanie na postaci symboliczne w utworze: 

Jubiler i Adam.
Przedstawienie fabuły, czasu i miejsca.
3. Rozmowa na temat istotnych dla rozumie-

nia dramatu pojęć. Ćwiczenia językowe porząd-
kujące za Karolem Wojtyłą słownictwo wokół 
„miłości”.

Wstęp
Jan Paweł II podczas swej pierwszej piel-

grzymki do Polski, wspominając własną poezję, 
stwierdził: „Ciekawa rzecz, że niektórzy uważają, 
że to coś warte. A ja podejrzewam, że nie uważaliby 
tak, gdyby się nie stało, tak jak się stało”. W tych 
słowach my dziś wyczuwamy swoisty dla papieża 
uśmiech i taki ciepły dystans wobec samego siebie.

Czytanie tekstów Karola Wojtyły w liceum może 
być wyzwaniem dla szkolnej polonistyki: przesłanie 
utworów jest trudne, sposób opisywania problemów 
wydaje się jeszcze trudniejszy w odbiorze młodego 
czytelnika, rapsodyczna forma utworu może także 
stanowić pewną barierę. A przecież czytanie dra-
matów Wojtyły należy jeszcze wpisać w kontekst 
jego pism filozoficznych, wsłuchać się w stanowią-
ce swoiste continuum papieskiego nauczania.

Pragnę, w swojej propozycji dydaktycznej, 
zachęcić Państwa do otwierania serc i umysłów 
naszych uczniów na słowa i przesłanie bodaj naji-
stotniejsze, wymagające, ale i kształtujące odpo-
wiedzialność za siebie, za drugiego człowieka; 
trudne, ale niezbędne w określaniu miłości. A ona 
jedna nadaje sens życiu.

Tekst dramatu „Przed sklepem jubilera” kie-
ruję do uczniów klas maturalnych, a ze względu 
na wskazane trudności najlepiej humanistycznych.

Scenariusz zajęć
Cele lekcji:
• zapoznanie z treścią dramatu Karola Wojtyły; 
• pogłębienie refleksji na temat miłości, odpowie-

dzialności, małżeństwa;
• wyjaśnianie pojęć: miłość, odpowiedzialność, 

medytacja;
• odczytywanie istotnych dla tekstu dramatu 

postaci symbolicznych (Adam, Jubiler) oraz 
kontekstów interpretacyjnych (biblijny, per-
spektywa etycznych rozważań Karola Wojtyły 

Z życia szkoły

Beata Brożek
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

„Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego człowieka”. 
Karola Wojtyły medytacje o miłości w dramacie 

„Przed sklepem jubilera”
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na wspólnocie zainteresowań); przyjaźń (zaan-
gażowanie woli dla dobra drugiej osoby, rzeczy-
wistość najbliższa miłości).

• Najwyższą formą jest miłość oblubieńcza 
(oddanie własnej osoby drugiemu, wzajemne 
oddanie). Takie oddanie, które wzajemnie ubo-
gaca obie osobowości. Można wyróżnić dwie 
odmiany miłości oblubieńczej: kapłańska 
(zakonna) – człowieka do Boga, wyróżniają-
ca się właściwościami mistycznymi oraz mał-
żeńska, czyli człowieka do człowieka, kobiety 
i mężczyzny. Oddanie wzajemne trzeba jednak 
odróżnić zdecydowanie od poddania się czy 
panowania. Dojrzałemu i pewnemu oddaniu 
musi już towarzyszyć przekonanie o wartości 
mojej i tej drugiej osoby (jego czy jej), inaczej 
nie ma czego ani komu oddawać.

• Z pisma etycznego Karola Wojtyły wyprowa-
dzić można następujące praktyczne wskazówki: 
1) Należy dobrze „sprawdzić” miłość, zanim się 
ją oświadczy i zacznie na niej budować życie.  
2) Miłość jest zadana osobom do uprawia-
nia i nie pielęgnowana zwiędnie. Nawiązanie 
do cytatu w temacie zajęć. 
5. Praca w grupach
Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy, w których 

uczniowie analizują uwarunkowania zewnętrzne 
i wewnętrzne miłości poszczególnych par:

grupa I – Teresy i Andrzeja
• Jak narodziła się między nimi miłość? Opo-

wiedzcie jej dzieje.
• Wskażcie, jaka jest rola „sygnałów”.
• Scharakteryzujcie typy osobowości obu boha-

terów.

grupa II – Anny i Stefana
• Przedstawcie relację Anny na temat małżeństwa 

ze Stefanem?
• Wskażcie przyczyny rozdźwięku między nimi?
• Jaką rolę spełnił Adam z przypomnieniem biblij-

nej przypowieści o pannach mądrych i głupich?

grupa III – Moniki i Krzysztofa
• Przypomnijcie historię ich miłości.
• Rozważcie, jakie znaczenie dla ich wzajemnej 

relacji miały rodzinne środowiska i wychowanie.
• Dopowiedzcie losy tych bohaterów w perspek-

tywie ich wspólnego życia.
6. Prezentacja prac poszczególnych grup, 

rozważania fragmentów tekstu (wskazanych przez 
uczniów cytatów) o różnych aspektach miłości mał-
żeńskiej. Propozycje wniosków i myśli istotnych 
dla rozważań:

• Czym według Was jest miłość? 
• Jakie sensy niosą ze sobą słowa: kochać, za-ko-

chać i po-kochać?
• Wyjaśnienie podtytułu utworu: nauczyciel pyta 

uczniów o rozumienie słowa medytacja.
4. Poszerzenie rozumienia miłości o rozpra-

wę Karola Wojtyły „Miłość i odpowiedzialność” 
(krótki wykład nauczyciela). Oto przykładowa 
propozycja wykładu:

Tematem dramatu Karola Wojtyły „Przed skle-
pem jubilera” jest miłość, miłość kobiety i mężczy-
zny, wreszcie miłość małżeńska. Ale też tematem 
utworu jest człowiek kochający i kochany, zraniony 
w miłości i poszukujący jej rozpaczliwie (Anna), 
wreszcie człowiek odczuwający lęk przed miłością 
(Monika i Krzysztof).

Przedmiot rozważań jest niezwykle delikatny, 
zatem dobrze będzie na początku uporządkować 
pojęcia i nazwy w odniesieniu do pism etycznych 
Karola Wojtyły (w tym wypadku „Miłość i odpo-
wiedzialność”).
• Miłość jest cnotą, w rozumieniu ewangelicz-

nym najwyższą, co łączy się także z humani-
styczną tradycją pojmowania miłości jako dobra 
(starożytna triada: prawda – dobro – piękno). 
Jako taka polega na wzajemnym odniesieniu 
się ludzi opartym o dobro, bo prawdziwa istota 
miłości zwraca się do prawdziwego dobra... Ist-
nieją trzy aspekty miłości kobiety i mężczyzny, 
z których żaden nie może w całości wypełnić 
jej istoty: upodobanie (oparte jest na wrażeniu, 
związku uczucia i woli. Uczucie nie rozpozna-
je jasno prawdy, więc wspomaga je poznanie,  
by za późno rozpoznana nieprawda nie zmieniła 
uczucia w obojętność lub nienawiść). Pożąda-
nie (zmysłowe odczuwanie braku i pragnienie 
uzupełnienia) – realizuje się najintensywniej 
we współżyciu seksualnym, które jest aktem 
nadającym życie nowym osobom (dzieciom); 
pożądanie czysto użytkowe wyklucza miłość, 
bo brakuje mu wzajemności osób dla siebie. 
Życzliwość (bezinteresowność w miłości, która 
najprościej wyraża się w słowach: „Pragnę tego, 
co jest dobrem dla Ciebie”). Aspekty te spaja 
wzajemność, bo miłość realizuje się między 
osobami, a wspomaga ją poznanie.

• Wyróżnić należy, na podstawie rozprawy Karo-
la Wojtyły, trzy stadia relacji między kobietą 
i mężczyzną, które mogą towarzyszyć miło-
ści: sympatia (to sygnał miłości o charakterze 
czysto uczuciowym, bez udziału woli); kole-
żeństwo (zobiektywizowana sympatia oparta 
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7. Podsumowanie zajęć: uogólnienia i wnioski, 
zwrócenie uwagi na konteksty i rolę postaci symbo-
licznych. Przykładowo nauczyciel może powtórzyć 
istotne kwestie:
• różne historię ludzkiej miłości, małżeństwa 

obrazują złożoność i zwracają uwagę na odpo-
wiedzialność (smak drugiego człowieka, jego 
ciężar gatunkowy);

• rozgrywa się tu swoisty „dramat wnętrza”, gdyż 
zasadniczym miejscem „wydarzeń” jest myśl 
i serce człowieka;

• doświadczenia rodziców i wychowanie mają 
istotny wpływ na kształtowanie obrazu miłości, 
ale nie można pominąć też aspektu religijnego, 
transcendentnego – sakrament miłości przenosi 
dwoje ludzi w taką właśnie perspektywę;

• Jubiler – jest głosem Opatrzności, a może głosem 
sumienia, głosem wewnętrznym każdego czło-
wieka (ważna jest symbolika odbicia w witrynie 
sklepu Jubilera); istota jego rozważań skupia się 
na problemie istniejącego w człowieku konfliktu 
między jego aspiracjami a słabością;

• Adam – może porte parole samego autora, postać 
obecna w trzech dramatach Karola Wojtyły; nie 
moralizuje, ale nakłania do przemyśleń, medy-
tacji i podprowadza do poznania;

• Próba interpretacji tytułu;
• Indywidualne wypowiedzi – refleksje uczniów 

wokół tematu.
 
Praca domowa:
1. Rozważ w formie impresyjnej wypowiedzi 

pisemnej, jak w kontekście utworu Karola Woj-
tyły oraz własnych przemyśleń rozumiesz słowa: 
„Miłość to nie jest przygoda. Ma smak całego czło-
wieka”. 

2. Na drodze samodzielnych poszukiwań przy-
gotuj informację o formie teatru rapsodycznego.

 
Bibliografia:
• Karol Wojtyła, Przed sklepem jubilera,[w:] tegoż 

Poezje i dramaty, Kraków 1980, s.183-227.
• Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
• Bolesław Taborski, Karola Wojtyły dramaturgia 

wnętrza, Lublin 1989.
• Tadeusz Patrzałek, Medytacje o miłości według 

Karola Wojtyły, „Polonistyka” nr 1, 1993, 
s. 23-28.

• Krzysztof Dybciak, Karol Wojtyła a literatura, 
Tarnów 1991.

grupa I
• wyznanie miłości po kilkuletniej znajomości;
• przemyślana formuła: „Czy chcesz być moją 

towarzyszką życia?;
• Andrzej: żywiołowe i radosne usposobie-

nie, intensywny udział w życiu towarzyskim;  
jego poglądy na miłość, którą rozumieć chciał 
jako namiętność i uczucie przewyższające 
wszystko;

• Teresa idąca nieco obok Andrzeja; zaskoczona, 
udająca obojętność;

• powoli „dochodzą” do siebie, zbliżają się;
• wojna, śmierć Andrzeja i miłość, która w Tere-

sie i jej samotnym wychowywaniu Krzysztofa 
potrafiła przetrwać długo.

grupa II
• kryzys małżeństwa; 
• poszukiwanie momentu pęknięcia: może jest 

to pierwsze wyznanie żalu przez Annę Stefa-
nowi?;

• relacja jednostronna: z perspektywy kobiety, 
która czuje się zdradzona, oszukana i poszukuje 
miłości („obija się” o innych mężczyzn w nie-
udanym poszukiwaniu miłości), a ostatecznie 
dochodzi do wniosku: „Przestaliśmy się oddalać 
od siebie...”;

• milczący Stefan, który w końcowej scenie 
wypowiada istotne zdanie: „Jaka szkoda, żeśmy 
od tylu lat nie czuli się dwojgiem dzieci” (roz-
ważanie tych słów);

• rola Adama i kontekst biblijnej przypowieści 
(próbuje nakłonić Annę do zgłębienia problemu, 
do poznania; podkreśla, że nie ma cieczki przed 
skutkami zerwanego małżeństwa; nie ma innego 
oblubieńca, który nie miałby twarzy Stefana) 
oraz innych symboli (obrączki, waga jubilerska, 
słowa Jubilera o ciężarze obrączek).

grupa III
• historia spotkań Moniki i Krzysztofa (poznaje-

my ich podobnie jak rodziców w chwili oświad-
czyn);

• ich znajomość jest długa, łączy ich koleżeństwo, 
przyjaźń;

• Krzysztof wychowany bez ojca, ale w atmosfe-
rze pamięci o miłości; Monika doświadczona 
bolesnym pęknięciem małżeństwa rodziców, 
przesadnie wrażliwa, zamknięta w sobie, docho-
dzi do decyzji o wspólnym życiu z Krzysztofem 
bardzo długo, nabiera zaufania; do końca towa-
rzyszy jej lęk, jak go określa: „siebie się lękam”;

• odczuwany jest pewien spokój o ich losy?
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Stanisław Barańczak, jako jeden z przedsta-
wicieli pokolenia ’68 – Nowej Fali, jest twórcą 
utworów o niekonwencjonalnym charakterze. 
Szczególną ich cechą jest nawiązanie do przyję-
tych w mowie polskiej znaczeń, symboli, idiomów 
oraz jednoczesne obalanie stereotypów języko-
wych. Na bazie stałych, utartych w świadomości 
czytelnika związków frazeologicznych, Barańczak 
buduje zaskakujące pod względem rozwiązań lite-
rackich utwory, które swoją tematyką nawiązują 
do wydarzeń politycznych i problemów moralnych 
współczesnego człowieka. Wiersze Barańczaka 
charakteryzują się specyficzną formą oddziaływa-
nia na odbiorcę przez budowanie napięcia między 
układem wersyfikacyjnym i znaczeniowym, jak 
również, ciekawymi eksperymentami np. stoso-
waniem oksymoronów, alternatywnym ujęciem 
pewnych zjawisk i przedmiotów.

Przeciw „nowomowie”
Jednym z ważniejszych elementów, składają-

cym się na metodę lingwistyczną poety, jest delek-
sykalizacja związków frazeologicznych, którą 
osiąga poprzez kontaminację, grę brzmień, a nade 
wszystko przerzutnię. To właśnie zastosowanie 
przerzutni ma ,,Zaskakiwać, wytrącać czytelni-
ka z jego językowych i myślowych schematów, 
pobudzać do alternatywnej percepcji”. Barańczak 
wielokrotnie podkreślał, że pobudzenie czytelnika 
do myślenia stanowiło jedno z zadań, jakie stawiali 
sobie twórcy jego generacji. ,,Uczenie myślenia ma 
polegać – zdaniem Barańczaka-na stawianiu różno-
rakich zadań, które odbiorca, by zrozumieć całość 
dzieła, musi samodzielnie rozwiązać”. Utwory 
tego poety ,,Projektują odbiorcę intelektualnego, 
badacza języka, nie poddającego się schematom 
myślowym, nieufnego wobec zakrzepłych struktur 
językowych, które zafałszować mogą obraz rze-
czywistości”.

Barańczak jest zwolennikiem pięknego, natu-
ralnego i prostego języka. Chcąc go przywrócić 
współczesnemu odbiorcy, obala i kompromitu-
je ,,nowomowę”, język dyskursu politycznego 
i utartych związków wyrazowych. ,,Nowomowa”, 
która tak zdominowała współczesne życie, jest 
niczym innym, jak ,,Sterowanym odgórnie spo-
sobem mówienia, będącym świadectwem lojalno-
ści w warunkach sprawowania władzy totalnej”. 
Ten język propagandy politycznej, narzucający 
określony sposób wartościowania rzeczywisto-
ści, charakteryzuje się głównie występowaniem: 
formy i osoby liczby mnogiej – ,,my”, środków 
perswazji oraz oficjalnym nacechowaniem związ-
ków wyrazowych. Owe związki mają zaskrzepłą 
postać i występują w znaczeniach słownikowych. 
Barańczak pragnie przywrócić wartość słowa. Jego 
walka z ,,nowomową” jest możliwa na płaszczyź-
nie twórczości poetyckiej, bowiem ,,poezja była 
w swej najgłębszej istocie wołaniem o uczciwą grę, 
dopominaniem się o przestrzeganie wobec ludzi, 
ludzkich reguł gry”. Niezwykle ważnymi etapami 
interpretacji utworów tego poety, obok literackich, 
są konteksty pozaliterackie: biograficzny (dzia-
łalność Barańczaka w opozycji oraz jego pobyt 
na emigracji w USA) i historyczny (współczesna 
sytuacja społeczno-polityczna). Barańczak, jako 
,,poeta politykujący” i językoznawca zarazem, 
potrafi w sposób obiektywny ocenić system wła-
dzy panujący w kraju, stosunki społeczne związa-
ne ze stałym wpływem rządu na życie obywateli. 
Zajmują go drobne wydarzenia, zjawiska. Sam 
bowiem wyznaje, że: ,,Moje wiersze o betonie 
spółdzielczych bloków, czy staniu w kolejce pod 
sklepem, są w dużej mierze polityczne, jak i metafi-
zyczne, wynikają tak z poczucia ludzkiej solidarno-
ści, jak i doznania ludzkiej samotności; mówią też 
o stłamszeniu człowieka przez instytucje i ustroje,  
ile o krzywdach, jakie mu zadaje czas i nicość”.

Marta Rodak – Nawrot
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie

Impresje językoznawcy i kontestatora  
w twórczości Stanisława Barańczaka

,,Kto daje słowo, nie daje nikomu posłuchu ani spokoju,
niczemu nie daje wiary i z niczym nie daje
sobie rady i wszystkim daje do myślenia”

(Stanisław Barańczak, „Daję ci słowo, że nie ma mowy”)
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jący w zakończeniu wiersza: ,,w końcu znajdzie 
się jakieś miejsce i dla pana”, sugeruje możliwość 
zażegnania konfliktu między jednostką, a zbioro-
wością we wszystkich warstwach semantycznych:
- ,,klient może stanąć na szarym końcu kolejki,
- jednostka zostanie zaakceptowana, przyjęta 

do grupy, ale nie na równych prawach (przyna-
leżeć ma do ,,szarego końca”),

- jednostka wraz z grupą staje przed perspektywą 
katastrofy, wszyscy znajdą miejsce we ,,wspól-
nym grobie”. 

Przekształcone frazeologizmy prezentują rzeczy-
wistość wolną od zafałszowań języka.

,,A cóż to jest prawda?”
W ,,Spójrzmy prawdzie w oczy” , autor wysuwa 

tezę , że prawda nie jest czymś niekonkretnym, nie-
uchwytnym, abstrakcyjnym, z czym nie można się 
liczyć. Podmiot liryczny, utożsamiający się ze zbio-
rowym adresatem, uważa, że każdy posiada dwo-
istość spojrzenia. Jest świadomy, że nie zasługuje 
na zaufanie ze strony ,,prawdy”, która ,,nie spuszcza 
nas z oczu”. Tę prawdę stanowią ,,szarzy ludzie”, 
którzy są wszędzie obecni. W takim razie istotny 
kontekst interpretacyjny odnajdziemy w ,,Ewan-
gelii”, gdzie Piłat zadaje pytanie Chrystusowi: „A 
cóż to jest prawda?”.  

Barańczak zdecydowanie odpowiada, że prawda 
to konkretni ludzie we wszystkich, wyobrażalnych 
sytuacjach egzystencjalnych: ktoś zatopiony we 
własnych przeżyciach aż do utraty kontaktu z ulicz-
nym tłumem, ktoś stary i bezradny. To ,,szare oczy” 
tych zwykłych ludzi są trybunałem sprawiedliwości 
, rozliczającym nas z własnych postaw moralnych, 
czy ideowych. Mamy postępować tak, żeby móc 
w każdej chwili, nawet w przypadku śmierci, która 
,,zbyt wcześnie gra w ślepy zaułek oczodołów”, 
spojrzeć ludziom w oczy. Jeżeli chcemy sprostać 
wymaganiom prawdy, mamy ,,stanąć na wysoko-
ści oczu” ludzi, którzy stanowią miarę zadania, 
jakie mamy wypełnić. Autor zastosował w wierszu 
swój ulubiony chwyt, a mianowicie dominujący 
tok przerzutni, który został wsparty licznymi kon-
taminacjami i grą brzmień. Ten techniczny chwyt 
wymaga od czytelnika zaangażowania w odbiorze 
ideowym utworu.

Kolejną prawdę odsłania Barańczak w utworze 
,,Ćma”, w którym wyróżniamy także dwie warstwy 
interpretacyjne: dosłowną i metaforyczną. Moty-
wem naczelnym utworu jest ,,taniec ćmy”, która 
,,ma ważny powód, by w płomień wpadać wciąż 
na nowo”. Odsłaniając warstwę metaforyczną, 

„Pan tu nie stał” – o realiach lat  
siedemdziesiątych

Uzasadniając zagadnienie tematyczne, poddałam 
analizie interpretacyjnej następujące utwory Sta-
nisława Barańczaka: ,,Pan tu nie stał”, ,,Spójrzmy 
prawdzie w oczy”, ,,Ćma”, ,,Mieszkać”, ,,Garden 
party”, ,,Widokówka z tego świata”.

Polskie realia lat siedemdziesiątych przedstawia 
poeta w wierszu ,,Pan tu nie stał”. Scenka rodza-
jowa stania w kolejce ma w utworze dwuznaczny 
wymiar. Podmiot liryczny zwraca się do anoni-
mowego adresata, którego postępowanie możemy 
rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: realistycz-
nej i metaforycznej. Pierwsza dotyczy prozaicznej 
sytuacji – zajmowania miejsca w kolejce za defi-
cytowym towarem, druga zaś odpowiedzialności 
moralnej. Podmiotem mówiącym o sytuacji kolej-
kowej jest jedna z osób stojących w kolejce, wystę-
pująca w imieniu pozostałych kolejkowiczów lub 
też tylko najbardziej agresywna i roszcząca sobie 
pretensje do reprezentowania grupy. Adresat wypo-
wiedzi to inny, potencjalny klient. Adresat mono-
logu zachowuje bierną postawę (,,stoi na uboczu”) 
i tym samym traci szansę rozwoju (,,stoi w miej-
scu”). Związanie się tej jednostki ze zbiorowością 
byłoby dla niej bardzo korzystne (,,świat stoi przed 
panem otworem”). Monolog podmiotu nabiera 
w tym utworze cech wypowiedzi propagandowej. 
Wiele frazeologizmów ma wyraźne nacechowa-
nie oficjalne. Na tej płaszczyźnie znaczeniowej 
nadawca okazuje się przedstawicielem władzy, 
który, sugerując, że przemawia w imieniu większej 
zbiorowości (całego społeczeństwa), usiłuje wpły-
nąć na poglądy i postawę dysydenta politycznego. 
Zarysowany konflikt dotyczy życia społecznego. 
Autor posłużył się w tym utworze deleksykaliza-
cją związków frazeologicznych, uzyskując nowy 
wymiar zwrotów, dzięki kontaminacji i przerzut-
ni. Przekształcone związki frazeologiczne budują 
nową płaszczyznę semantyczną, wprowadzając 
do utworu problematykę metafizyczną, motywy 
katastroficzne, a nawet eschatologiczne. Są to 
związki jak: ,,świat stoi przed kim otworem”(ona- 
ziemia – stoi przed panem otworem) oraz ,,stać 
na uboczu” (stoi pan sobie na uboczu wspólnego 
grobu). W kontekście obu frazeologizmów, dodat-
kowego znaczenia nabiera wyraz ,,koniec” (śmierć, 
katastrofa, zagłada). Z tą płaszczyzną utworu 
kojarzą się nieprzywołane bezpośrednio w tekście 
związki: ,,stać nad przepaścią” (być bliskim kata-
strofy) oraz ,,stać nad grobem” (być bardzo starym, 
chorym, bliskim śmierci). Frazeologizm, występu-
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Zbigniewa Herberta tzw. ,,Wyprostowaną postawę 
Pana Cogito”.

Wyraz swojemu niezadowoleniu daje poeta 
w utworze ,,Garden party”. Barańczak w środo-
wisku amerykańskim był nikomu nieznanym czło-
wiekiem, ,,pielgrzymem z Polski”, ,,współczesnym 
Norwidem”, noszącym nieco dziwne nazwisko, któ-
re nie można wymówić. Był anonimowym ,,Banan-
czakiem”, który stanowił chwilowe zainteresowa-
nie Polonusów i Amerykanów podczas typowego 
spotkania towarzyskiego. Uczestnicy wymieniają 
zdawkowe poglądy na temat aktualnych wydarzeń 
politycznych i towarzyskich. Polska kojarzy się im 
jedynie z wybiórczymi, a zarazem reprezentatyw-
nymi postaciami na arenie międzynarodowej, np. 
papieża Jana Pawła II oraz Lecha Wałęsy. Wszystko 
to dla nich jest bardzo odległe i nie kojarzy się im 
bynajmniej z trudnościami gospodarczymi i poli-
tycznymi, z którymi zmagali się Polacy w kraju. 
Autor przedstawia ,,brak kultury” u Amerykanów, 
trwałym wartościom europejskim, z którymi się 
sam identyfikuje. Zaskoczony jest chaotycznym 
przebiegiem rozmów i spotkań towarzyskich, z któ-
rych nic nie wynika. Materialistyczny i konsump-
cyjny styl życia osób mieszkających w Ameryce 
rzuca na nie ponury cień. Ten swoisty ,,collage” 
językowy wpływa na pozorne rozbicie struktu-
ry logiczno-myślowej i składniowej utworu. Tak 
naprawdę zaś ma ukazać tempo amerykańskiego 
stylu życia, sposób przekazu i zasób posiadanych 
informacji. Barańczak wskazuje, że relacje między-
ludzkie sprowadzają się do wymiany powierzchow-
nych informacji, które pozbawione są jakiegokol-
wiek, głębszego komentarza oceniającego ze strony 
nadawcy, jak i odbiorcy. ,,Kanał informacyjny” 
rozpadł się. Został już zakłócony w fazie nadawa-
nia komunikatu, wobec tego funkcje językowe nie 
mogą być realizowane.

Próbę dialogu, tym razem z polskim odbiorcą, 
nawiązuje Barańczak w utworze ,,Widokówka 
z tego świata”. Poeta – ,,człowiek światowy”, chcąc 
określić swoje miejsce na ziemi, wysyła widoków-
kę do polskich przyjaciół. Sam fakt wysłania kartki 
jest bezinteresownym gestem i znakiem pamięci. 
Jest to jednak potwierdzenie istnienia i pobytu 
w określonym miejscu ,,wystygłym gruncie”, gdzie 
,,klimat jest znośny”, a ,,powietrze lepsze niż gdzie 
indziej”, poprzez złożenie podpisu, który ,,stał się 
słowem”. Ten ,,świat” był synonimem Ameryki, 
wyznaczającym nową przestrzeń życia poety.

Słowo stało się łącznikiem między ,,nowym 
światem”, który stoi w opozycji do ,,starego świa-

zauważamy, że owa ,,ćma” symbolizuje zachowa-
nie człowieka, który, pomimo porażek i niepowo-
dzeń, wciąż powstaje, jest w stanie podźwignąć 
się z upadku. ,,Płomień” zaś to symbol prawdy, 
do której zbliżają się ci, którzy dogłębnie pragną 
poznać przyjęte ogólnie dogmaty. Taka postawa 
jest ryzykowna, bowiem granica między bluź-
nierstwem, a poznaniem jest ulotna. Ciekawość 
człowieka może doprowadzić do negacji pewnych 
wartości, a to powoduje jego wewnętrzną destabi-
lizację i destrukcję moralną. Ginie on, podobnie jak 
nieostrożna ćma, w płomieniach świecy. W utwo-
rze tym możemy odnaleźć kolejne, podstawowe 
wartości, które powinny kierować naszym życiem, 
a których nierzadko potrafimy dostrzec. Barańczak, 
poprzez nadanie nowych wartości słowom takim 
jak: ,,ćma”, ,,płomień”, pragnie odbudować język 
wartości człowieka współczesnego.

,,Cztery kąty a szpieg piąty” – o realizmie  
lat ostatnich 

Realistyczny obraz rzeczywistości ostatnich 
lat przynosi jeden z tzw. ,,wierszy mieszkalnych”. 
Jest to utwór ,,Mieszkać”. ,,Cztery kąty a szpieg 
piąty” – tak oto charakteryzuje dom – poeta. 
Słowo ,,dom”, figurujące w naszej świadomości, 
kojarzy się każdemu z poczuciem bezpieczeństwa, 
rodzinnej atmosfery, nienaruszalnym sacrum, 
gdzie obowiązują utrwalone wartości moralne. 
Dopełnieniem określenia ,,dom’’ jest angielska 
maksyma ,,My home is my castle”, która w peł-
ni oddaje pragnienie człowieka do jego miejsca 
zamieszkania. Natomiast u Barańczka ,,dom” nie 
jest nawet pozornie miejscem spokoju, intymno-
ści. Człowiek, żyjący w reżimie komunistycznym, 
zatraca wartości, jakie niosą słowa. Dom to tyl-
ko ,,cztery ściany”, w których człowiek był nadal 
przedmiotem inwigilacji. Dom w tym przypad-
ku należy ująć w sposób metaforyczny, jako całą 
Polskę, w której jedynym sposobem wyzwolenia 
się, ucieczki od zła, fałszu, obłudy, była śmierć. 
A przecież człowiek ,,ósmy cud świata” stworzony 
jest do tego, żeby żyć, działać. Niestety, totalny 
system władzy przesiąkł ,,ściany domu” współ-
czesnego człowieka i ubezwłasnowolnił go. Teraz 
,,dom” stał się ,,jamą w betonie”, która ogranicza 
swoim wymiarem człowieka.

Pomimo pobytu na emigracji udaje się poecie 
ocenić obiektywnie życie społeczno-polityczne. 
Barańczak identyfikuje się z przedstawicielami 
społeczeństwa polskiego, dlatego zajmuje on jed-
noznaczną postawę, co najlepiej zdefiniują słowa 
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mające miejsce w rzeczywistości nas otaczającej, 
której jesteśmy kreatorami. Wyznaje on uniwer-
salną dewizę poetycką: ,,Co mam powiedzieć – 
wierzę – będzie powiedziane”. Słowa te należy 
odnieść do sytuacji, w jakiej znajduje się współ-
czesny poeta, którego drażnią i bulwersują wiado-
mości o poniżaniu człowieka, ograniczeniu jego 
swobody. Nie można więc dziwić się, że Barań-
czak, jaki i inni poeci współcześni, ,,są moralnie 
rozdrażnieni” (z Cz. Miłosza), który poczuwa się 
do odpowiedzialności za  zbiorowość, ale jedno-
cześnie poszukuje nadziei, trwałych wartości dla 
człowieka XXI wieku.

Jako poeta moralista bierze udział w ,,nieustan-
nych przemianach myśli politycznej i społecznej”; 
jako zaś poeta lingwista ,,żongluje słowami”, sta-
rając się przywrócić rangę, wzbudzić ufność i sza-
cunek człowieka do ,,daru mowy”. 

ta”. Oba światy, ten ,,stary”, polski, tradycyjny 
i ,,nowy”, amerykański, nie dają się ze sobą pogo-
dzić. Istnieją między nimi więzi korespondencyjne; 
aktualność zaś poczty przypomina szyderczy gry-
mas ,,nowego wspaniałego świata’’, ,,przypłasz-
czonej kropki topograficznej”. Odrzucenie świata, 
jako ograniczonej całości, jest tym, co mistyczne 
dla poety. Jest on bowiem wpisany w świat ze swo-
im bólem istnienia jako ,,swój człowiek”. Poeta 
sięga już zagadnień metafizycznych, niemal escha-
tologicznych. 

Poeta - kontestator - moralista
Postawa kontestatora łączy się z postawą poe-

ty lingwisty, pragnącego odsłonić immanentną 
rzeczywistość. Stanisław Barańczak wyznaczył 
sobie rolę lingwisty i moralisty, krytyka rzeczy-
wistości, człowieka myślącego o ,,Wyprostowa-
nej postawie”, który ,,... słowem uwięzłym między 
podziwem a gniewem” potrafi poświadczyć fakty 

Joanna Wójtowicz 
Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Lublinie, 
doktorantka w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL 

Projekt Słowacki – „Balladyna w szkole” 1

„Ale kiedy ja się wcale nie zachwycam! Wcale się nie zachwycam! Nie zajmuje mnie! 
Nie mogę wyczytać więcej jak dwie strofy, a i to mnie nie zajmuje. Boże, ratuj; 

jak to mnie zachwyca, kiedy mnie nie zachwyca”.2

fragmentu tytuł prologu naszego dramatu: „Gałkie-
wicza koncepcja interpretacji literatury”.

Prolog
Nie będę się zajmować katalogowaniem inter-

pretacji narosłych wokół słynnej lekcji języka pol-
skiego, będę się zajmować Gałkiewiczem sensu 
largo, Gałkiewiczem wobec tekstu, Gałkiewiczem 
naszym szkolnym. Gałkiewicz bowiem interesuje 
mnie jako rzadki okaz ucznia myślącego, rozpacz-
liwie usiłującego nadążać za wiodącym ku bram 
mądrości mistrzem-Bladaczką, Gałkiewiczem 
podejmującym trud czytania co najmniej dwóch 
strof poezji, Gałkiewiczem, który „grążąc się 
w jakieś bezdenne przepaście” – wydobywa z sie-
bie okrzyk boleści „Boże ratuj!” i wydaje się być 
skazany na lekturę co najwyżej „Życia na gorąco” 
bądź portalu „Pudelek.pl”. 

Dlaczego jednak pochylamy się nad Gałkiewi-
czem? Sformułujmy na podstawie zacytowanego 

1 Tekst był wygłoszony podczas okolicznościowej sesji, 
podsumowującej działalność Podkarpackiego Komi-
tetu Obchodów 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowa-
ckiego w Przemyślu 18 grudnia 2009 r. 

2  W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1997, s. 43.
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bohaterów i dokonają ich krytycznej charaktery-
styki; rozpoznają ironię romantyczną. Odczytają 
utwór jako ponurą historię o władzy, osadzoną 
wprawdzie w dawnych dziejach bajecznych, ale 
aktualną współcześnie. Opisane cele nie odbiegają 
od standardowych wymagań znajomości tego dra-
matu, ale sposób dochodzenia do wniosków wyma-
ga od uczniów zaangażowania i pomysłowości. 

Akt III: A jednak koncepcja!
Projekt pracy nad dramatem Słowackiego zakła-

da pracę w zespołach, które wcześniej – wraz z zapo-
wiedzą lektury – otrzymują konkretne zadania. 

Co dzieje się już na lekcjach? 3 zespoły opraco-
wują scenografię 3 zasadniczych miejsc „dziania 
się akcji” dramatu: chaty Wdowy, zamku Kirkora, 
jezioro i las wokół Gopła. Podkreślam, aby ucznio-
wie zbudowali przestrzeń wyrażającą także symbo-
likę miejsc: rekwizyty, dobór kolorów itp. 3 inne 
grupy przygotowują sylwetki bohaterów, z uwypu-
kleniem charakterystycznych cech czy upodobań. 
Sugeruję, by uczniowie spróbowali przedstawić 
swój stosunek (obojętność, niesmak, podziw itd.) 
wobec tych bohaterów. Pierwsze 1,5 - godzinne 
zajęcia stanowią podstawę pracy nad dramatem: 
sala lekcyjna zostaje zamieniona w scenę drama-
tycznych zdarzeń. Na zaprezentowanie scenogra-
fii wystarczy zazwyczaj 20 minut. Każda grupa 
opisuje swoją propozycję, wyjaśnia zastosowane 
rekwizyty, symbolikę. Najczęściej uczniowie łączą 
dosłowność z metaforycznością: wartościują dzię-
ki barwom, zastosowanym materiałom (np. pełna 
domowych sprzętów chata Wdowy, ponury zamek
-forteca z szarego papieru). Zawsze problematycz-
ne jest zbudowanie przestrzeni funkcjonowania 
Goplany i Pustelnika – tradycja romantycznego 
włączania elementów fantastycznych i cudownych 
znajduje wyraz w tiulach, umownych zarysach.

W tym czasie uczniowie opracowujący postaci 
bohaterów zastanawiają się nad przyporządkowa-
niem ich do określonych przestrzeni, szukają uza-
sadnienia do swoich propozycji. Młodzi ludzie, 
pokazawszy wykonane lalki, przechodzą do omó-
wienia bohatera, szukając dlań miejsca w zainsce-
nizowanej scenografii, więc wędrują z nim po całej 
zainscenizowanej scenie. Często pokazują, jak 
zmienia się bohater w zależności od tego, czy odda-
la, czy przybliża się do miejsca przez nich nazna-
czonego np. złem moralnym (np. zamku); a scena 
końcowa dramatu – sąd nad Balladyną – stanowi 
jednocześnie fundament do pytania o aktualność 
tej tragedii.

Gest Gałkiewicza przypomina bowiem z jednej 
strony osiągnięcia hermeneutyki, z drugiej bliski 
jest pragmatyzmowi. Ku Gałkiewiczowi wyciąga 
rękę współczesna szkoła, próbująca wyswobodzić 
się z krępującego ruchy surduta Bladaczki. 

 
Akt I: Czy Gałkiewicz ma szanse ze Słowackim? 

W skróconej formie przytoczę spostrzeżenia 
z wykładu „Analiza i interpretacja jako podsta-
wa polonistycznego projektu dydaktycznego” 
prof. Ewy Jaskółkowej (UŚ), która przypomi-
na zapis z najnowszej podstawy programowej, 
że „Praca z tekstem jest zasadą organizacji lekcji”. 

Autorka twierdzi, że sprawność interpretacyjna 
i świadomość literaturoznawcza stanowią podstawę 
dydaktycznych działań nauczyciela języka polskie-
go w szkole. Podejmuje badania poezji XX wieku 
i jej nawiązań do tradycji – zwłaszcza romantycz-
nej i biblijnej, prezentując jednocześnie różnorakie 
możliwości przekładu wiedzy historyczno- i teore-
tycznoliterackiej na szkolną dydaktykę. 3 Czy zatem 
Gałkiewicz ma szanse ze Słowackim, czy zdoła 
z jednej strony rozpoznać świat znaczeń opisany 
w utworze literackim, z drugiej strony – doświad-
czyć estetycznego i poznawczego wzruszenia, 
zachwytu? Jak zatem zanalizować i zinterpretować 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego w szkole, wyko-
rzystując narzędzia współczesnej teorii literatury, 
aby pomóc Gałkiewiczowi?

 
Akt II: „Balladyna” wśród wielu koncepcji 

Dramat nie jest gatunkiem łatwym do omówie-
nia na lekcjach, szczególnie, gdy przedmiotem 
naszej uwagi staje się romantyczna tragedia spod 
znaku Ariosta. Ograniczają nas również konkret-
ne wymagania i standardy szkolne, a także czas 
– w klasie III gimnazjum 5 godzin dydaktycznych.

Wychodząc zatem naprzeciw z jednej strony 
sugestiom ministerialnym, z drugiej – oczekiwa-
niom i możliwościom uczniowskim, proponuję taki 
projekt pracy nad „Balladyną”, który zakłada sta-
ranne przeczytanie omawianego tekstu, z uwzględ-
nieniem twórczej interpretacji postaci, zachowań 
czy w końcu symboliki utworu. Uczniowie zapo-
znają się z fantastycznym, baśniowym światem 
przedstawionym; zanalizują motywy działania 

3 Referat Analiza i interpretacja jako podstawa poloni-
stycznego projektu dydaktycznego był prezentowany 
przez autorkę podczas konferencji Nowa podstawa 
programowa wychowania przedszkolnego i kształce-
nia ogólnego. Język polski (Ministerstwo Edukacji 
Narodowej), Lublin 6-7.11.2008 r.
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Akt IV: Uczniowskie koncepcje interpretacyjne 
Gdy zaczyna się prezentacja pomysłów ucz-

niowskich, najczęściej wybucha również dysku-
sja o różnorodnym charakterze – w zależności 
od zespołu kontrowersje budzi zwłaszcza próba 
wartościowania przestrzeni dramatycznej: gdy jed-
ni usiłują w chacie Wdowy dostrzec ład etyczny, 
wzór ogniska domowego, unicestwiony przez bez-
względną Balladynę, inni przypominają, że w takiej 
właśnie chacie wyrasta tak nikczemna bohaterka; 
gołębie serce płowowłosej Aliny bynajmniej nie 
zostaje – jak spodziewalibyśmy się zgodnie z kon-
wencją baśniową – doceniona i nagrodzona. Zamek 
nie stanowi tylko siedliska zła i brutalnej walki 
o władzę; wszak jego panem jest hrabia Kirkor, 
jednoznacznie przez uczniów oceniany jako postać 
o wyraźnym kośćcu moralnym, chociaż pozbawio-
na umiejętności decydowania o własnym życiu. 
Baśniowa konwencja poszukiwania żony odczy-
tywana jest jako chwiejność charakteru, a figiel 
Skierki przypomina o ironii losu, gmatwającej 
ludzkie ścieżki. Fantastyczna przestrzeń legendar-
nego jeziora jest nie tylko domeną „galaretowatej” 
i kapryśnej Goplany, ale także Pustelnika obdarzo-
nego mocą wskrzeszania umarłych. 

Gdy uczniowie śledzą dzieje poszczególnych 
bohaterów – jak wspomniałam, są to albo przez nich 
wykonane lalki, albo wycięte z tektury i odpowied-
nio ozdobione sylwety – zwracają uwagę, na ile 
przestrzeń dramatyczna zyskuje swoje etyczne zna-
czenie, a na ile owi bohaterowie swoimi decyzjami 
etycznie ją naznaczają; analiza motywacji i decy-
zji bohaterów jest dzięki temu łatwiejsza i mniej 
schematyczna, bo nowe konfiguracje w trakcie 
odtwarzania fabuły, obserwacje całej grupy ewo-
kują różnorodne oceny bohaterów.

Uczniowie mają szanse na przywołanie różno-
rodnych kontekstów – najczęściej przypominają 
ideały średniowiecznych władców znane z czy-
tanych fragmentów kronik, odwołują się do epi-
ki rycerskiej, literatury parenetycznej; z drugiej 
strony trafnie odczytują konwencję baśni na opak, 
ironiczne potraktowanie znanych schematów, ale 
też Szekspirowski rozmach w konstrukcji świata 
fantastycznego. W takiej scenerii znacznie łatwiej 
porządkować hierarchę wartości bohaterów i przy-
glądać się każdej postaci pod kątem posiadanej czy 
wyczekiwanej przez nią władzy.   

Dzięki wizualizacji zarówno przestrzeń drama-
tyczna, jak i bohaterowie stają się bardziej konkret-
ni, czytelni; uczniowie mocno angażują się w pracę 
choćby ze zwykłej ciekawości. 

Akt V: Metakoncepcja: projekt „Słowacki”

„I dlaczegóż nie możemy oderwać się  
od cudów i czarów „Balladyny?”4

W nowym kontekście fragment wypowiedzi 
profesora Bladaczki nabiera innego odcienia – kil-
ka już razy przetestowana metoda tej quasi-dramy 
pozwala mi podsumować optymistycznie prowa-
dzone zajęcia. 

Gałkiewicz nie może się uskarżać, że go Słowa-
cki nie zajmuje, o Słowackim bowiem nie myśli, 
tylko pracowicie wycina z kartonu fragment śnież-
nego ramienia Balladyny, sprawdzając, czy wszyst-
kie szczegóły jej wyglądu zgadzają się z pełnym 
zachwytu monologiem Kirkora. Gałkiewicz buduje 
przestrzeń Gopła z kaszmirowych szalów, bibu-
ły i włóczki. Gałkiewicz angażuje się w charak-
terystykę Kirkora, bo mógł podczas prezentacji 
włączyć równie egzaltowany fragment popularnej 
piosenki niejakiego Delfina o czarnych oczach… 

Angażując  się w tego rodzaju zadania, wyma-
gam od uczniów bardzo starannego czytania tekstu, 
ale jednocześnie godzę się na różne formy wyra-
żenia własnych interpretacji. Zawsze oczekuję 
uzasadnienia w tekście, ale sposób zaprezentowa-
nia symbolicznych rekwizytów (np. korony czy 
noża) zostawiam uczniom. Ich pomysły ożywiają 
tekst, pozwalają na paradoksalnie głęboką analizę 
i odkrywczą interpretację. Jak się bowiem okazuje, 
świat wartości dziewiętnastowiecznego dramatu 
nie odbiega od świata wieku XXI, choć młodzież 
śmierć od pioruna wyraziłaby chętnie poetyką 
współczesnych filmów Tarantino – makabrycznie 
i przewrotnie. Dążenie do władzy i tragizm boha-
terów, rybiooka Goplana wpatrzona w przaśnego 
Grabca, zagadkowy Pustelnik i płaski Fon Kostryn 
– wszyscy ci bohaterowi stają się nośnikami sensów 
na nowo odczytanych, przywołanych w niezwy-
czajnych okolicznościach. 

Gdyby przyjrzeć się teraz Gałkiewiczowi, 
kartkuje dramat sprawdzając mowę tronową kró-
la dzwonkowego; zajęty jest tak dalece, że nawet 
Bladaczce z radości kraśnieją policzki.

4  W. Gombrowicz, Ferdydurke, Kraków 1997, s. 42.
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Doszli do wniosku, że wiersz niesie ze sobą jed-
noznaczne przesłanie, aby zwracać większą uwa-
gę na prozaiczne czynności, by dostrzegać rzeczy 
zwykłe jako interesujące i niezwykłe. 

Jedna z moich uczennic zasugerowała, że pod-
miotem mówiącym wierszu może być osoba chora, 
niepełnosprawna. Rozwijając ten pomysł ucznio-
wie doszli do wniosku, że utwór może być rze-
czywiście o zwykłym zejściu do sklepu, zrobieniu 
zakupów i powrocie przez osobę chorą. Podmiot 
liryczny opowiada o tym, jakby dokonywał wielkie-
go czynu, zachwyca się każdym krokiem, gestem, 
tym co widzi i słyszy. Uczniowie stwierdzili, że na 
podstawie wypowiedzi podmiotu lirycznego można 
wywnioskować, że być może jest nim osoba, która 
długo chorowała i nie miała możliwości opuszcze-
nia swojego pokoju, i wreszcie po wielu dniach 
po raz pierwszy wyszła na ulicę i zachwyca się tym 
wszystkim, co ją otacza. 

Kolejna interpretacja odbiegająca od poprzed-
niej sugeruje, że osoba mówiąca w wierszu być 
może jest chora, ale na tyle sprawna, że może 
sama robić zakupy. W jej życiu wyjście do sklepu 
to wydarzenie godne opisania w balladzie. Wymaga 
wysiłku, odwagi, ale niesie ze sobą wiele radości, 
bo jest rozrywką w codziennej monotonii. Mimo 

„Ballada o zejściu do sklepu”
Najpierw zeszedłem na ulicę 
schodami, 
ach, wyobraźcie sobie, 
schodami.

Potem znajomi nieznajomych 
mnie mijali, a ja ich. 
Żałujcie, 
żeście nie widzieli, 
jak ludzie chodzą, 
żałujcie!

Wstąpiłem do zupełnego sklepu; 
paliły się lampy ze szkła, 
widziałem kogoś - kto usiadł, 
i co słyszałem?… co słyszałem? 
szum toreb i ludzkie mówienie.

No naprawdę 
naprawdę 
wróciłem.

Białoszewski w szkole? Czy ten niezwykły 
poeta może być zrozumiany przez szóstoklasi-
stów, czy nie zatracą oni w toku interpretacji sensu 
niezwykłych wierszy Mirona Białoszewskiego? 
Uznałam, że Białoszewski powinien znaleźć się 
w szkole podstawowej, bo to właśnie już wtedy 
można zacząć dostrzegać niezwykłość polskiej 
poezji powojennej, poezji pełnej metafor, poezji, 
która posiada wiele interpretacji, która odkrywa 
przed uczniami świat.

Tak jak wielu uczniów, tyle też może być inter-
pretacji „Ballady o zejściu do sklepu”. Moi ucz-
niowie gdy zaczęli interpretować wiersz uznali, 
że jego tematem jest zwykła czynność - wyjście 
do sklepu, którą autor postrzega jako coś niezwy-
kłego. Stwierdzili także, że miejsca, w których 
przebywa podmiot liryczny mają duże znaczenie 
dla zrozumienia wiersza, ponieważ są to miejsca, 
które mijamy codziennie, nie zwracając na nie uwa-
gi. Podmiot liryczny wyraźnie interesuje się, wręcz 
zachwyca tym jakże przeciętnym otoczeniem. Tytuł 
także starali się rozszyfrować. Uznali, że ukazuje 
on prostotę czynności, którą opisano w wierszu. 

Agnieszka Trześniewska 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach 

Szóstoklasiści i „Ballada o zejściu do sklepu”  
Mirona Białoszewskiego
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wszystkich przeciwności podmiot liryczny czu-
je się pewnie i bezpiecznie dopiero po powrocie 
do domu, ponieważ mówi: „no naprawdę/ napraw-
dę/ wróciłem”. Moi uczniowie doszli do wniosku, 
że osoba mówiąca w wierszu ironizuje, może tą iro-
nią chce zwrócić uwagę na brak bliskości między 
ludźmi albo na nieczułość, czy na ukryte piękno 
zwyczajnych sytuacji? 

Kolejny etap interpretacji utworu był poprze-
dzony moim komentarzem, który tłumaczył ucz-
niom wojenne realia liryki Białoszewskiego. Wska-
załam im, dość skomplikowane, skojarzenia sklepu 
z podziemiem, ewentualnie grobem; zwróciłam 
uwagę, że schody służyły dawnej tylko do scho-
dzenia. Moi uczniowie zaczęli snuć nowe domy-
sły na temat „Ballady o zejściu do sklepu”. Doszli 
do wniosku, że zejście do sklepu może kojarzyć 
się z zejściem w podziemia, może nawet do piekła. 
Schody zaś świadczą o nieodwracalności, ponie-
waż służą one wyłącznie do schodzenia - nie ma 
mowy o powrocie. W drugiej strofie zwrot „znajo-
mi nieznajomych” okazał się dla nich niezwykle 
ważny. Zauważyli także pewien kontrast pomiędzy 
podmiotem lirycznym, który przejawia żywe zain-
teresowanie wszystkim co się wokół niego dzieje, 
a ludźmi mijającymi go, w których można dostrzec 
zatrważający brak zainteresowania czymkolwiek 
poza sobą. Podmiot liryczny jest usadowiony 
w swoim niezwykłym świecie, jest w opozycji 
do „innych”, którzy osadzeni są w zwyczajnym 
świecie. Fragment ballady mówiący o „niezna-
jomych znajomych” może również sugerować, 
że podmiot liryczny dopiero wraca do życia, nie 
ma tu znajomych. Ma jednak świadomość, że spo-
łeczność, w którą wszedł na charakter wspólnoty, 
a może boi się, że go osaczy? 

Nawiązując do interpretacji mówiącej, że pod-
miot liryczny to osoba chora, można zasugerować 
uczniom, że wojna to metafora choroby jest ona 
chorobą ludzkości.  

Reasumując tok dotychczasowych rozważań 
można stwierdzić, że podmiot liryczny to osoba 
pełna zachwytu nad codziennymi sprawami takimi 
jak pójście do sklepu, szklane lampy, nawet ludzie 
na ulicy budzą w nim euforię. Jest on pełen pozy-
tywnych uczuć dla świata, propaguje całym sobą 
dzieciną radość. 

Podmiot liryczny to osoba chora, dla której 
nawet wyjście do sklepu jest wielkim wyczynem 
i sporym przeżyciem, jednak najpewniej czuje się 
u siebie, gdy już wraca. Kolejną z możliwych inter-
pretacji jest zestawienie choroby podmiotu lirycz-

nego z wojną jako chorobą ludzkości. Wtedy może 
się okazać, że podmiot liryczny cieszy się z tego, 
że może spokojnie chodzić po ulicy, ze może wyjść 
do sklepu i kupić co chce.

Można również wyjść z założenia, że osoba 
mówiąca w wierszu ironizuje, banalizuje zwykłe 
czynności, które może nazwać „przyziemnymi”, 
że poprzez żartobliwy stosunek do świata pokazuje 
jacy ludzie są egzaltowani wpadając w zachwyt nad 
drobnymi czynnościami. 

Równocześnie podmiot liryczny ma dostęp 
do świata duchowego, jest wyobcowany, ale nie 
przeszkadza mu to, bo wie, że należy do lepsze-
go świata, lepszego niż ten, w którym żyją zwykli 
ludzie. Schodzi do sklepu po to, aby innym pokazać 
swój świat, ale to w nim pozostaje niezrozumianym 
„obcym”. Inności podmiotu lirycznego wobec ludzi 
może dowodzić fragment „znajomi nieznajomych”, 
który mówi o wykluczeniu i wyobcowaniu poety. 

Kolejnym wnioskiem wynikającym z analizy 
utworu było stwierdzenie, że podmiot liryczny 
próbował porozumieć się ze społeczeństwem, ale 
nie udało mu się to. Był przejęty, bał się, schodząc 
do zwyczajnego sklepu. Niestety sytuacja go prze-
rosła i wrócił do siebie. 

Najważniejsze w omawianiu „Ballady o zej-
ściu do sklepu” w szkole podstawowej jest uka-
zanie uczniom możliwości wielu jej interpretacji. 
Wskazanie, że każda z nich odkrywa coś nowego 
i pomimo, że jest inna – jest także równoważna. 
W ten sposób uczniowie uczą się czytać wiersze, 
może więc warto zacząć od „trudnego ” Białoszew-
skiego, bo nie musi on przerażać, a może zacząć 
zachwycać. 
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Warto w klasie III LO analizować teksty spo-
za kanonu lektur pod kątem tematów prezentacji 
maturalnych i pisemnej matury na poziomie rozsze-
rzonym. Proponuję lekcję poświęconą problematy-
ce samotności i cierpienia na przykładzie „Wieży” 
G. Herlinga-Grudzińskiego. „Lekcję z Herlinga-
Grudzińskiego” poprzedził cykl zajęć poświę-
conych analizie i interpretacji „Innego świata”. 

I Cele zajęć:
• analiza konstrukcji utworu i rodzajów narracji 

(kompozycja szkatułkowa);
• wyjaśnienie symboliki biblijnej: topos „piel-

grzymstwa”, „pielgrzymowania”; symbole: 
wieża, pielgrzym, Trędowaty, krzyż, korona 
cierniowa;

• doskonalenie charakterystyki porównawczej 
bohaterów, połączonej z oceną postaw w aspek-
cie etycznym, filozoficznym (personalizm);

• wskazanie roli i określenie funkcji kamiennego 
pielgrzyma w komentowaniu postaw bohate-
rów;

• odczytanie funkcji różnych środków stylistycz-
nych;

• pogłębienie umiejętności odczytywania utworu 
w kontekstach biograficznym i historycznolite-
rackim w klasie humanistycznej;

• podkreślanie roli literatury emigracyjnej 
w tworzeniu kultury polskiej;

• próba rozbudzenia refleksji na temat samotno-
ści i cierpienia.

 
II Przygotowanie się nauczyciela do lekcji

Zajęcia można zaplanować na 1 bądź 2 godzi-
ny lekcyjne. Nacisk należy położyć na analizę 
poszczególnych fragmentów tekstu w kilkuosobo-
wych grupach uczniowskich. Konieczne jest także 
przygotowanie „Słownika symboli” A.P. Chenel 
i A. S. Simaro. 
Temat: Różne oblicza samotności w „Wieży” 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

1. Nauczyciel rozpoczyna zajęcia krótką poga-
danką, wprowadzając fragment przemówienia  
wygłoszonego przez G. Herlinga-Grudzińskiego 

w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris 
causa w Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu 
w 1991 r.: „Leży przede mną książeczka wyda-
na w Rzymie w roku 1946… To „Księgi Narodu 
i Pielgrzymstwa Polskiego” z moją przedmową. 
Wydawcą był Rzymski Instytut Literacki, prze-
niesiony wkrótce do Paryża. Twórcą Instytutu 
i redaktorem miesięcznika „Kultura”, wraz z jego 
książkową serią wydawniczą, a potem także  kwar-
talnika „Zeszyty Historyczne” był Jerzy Giedroyć. 
Na emigracji wszyscy przeszliśmy przez Gie-
droyciową „Kulturę”. Lista nazwisk jest imponu-
jąca: Miłosz, Gombrowicz, Wittlin, Wierzyński, 
Odojewski, Czapski… Mickiewiczowskie „Księgi” 
były początkiem. Najważniejsza w nich była idea 
„pielgrzymowania dla wolności”. Idea tkwiąca 
u podstaw wszystkich emigracji wszystkich cza-
sów.”

2. Nauczyciel wprowadza pojęcia: „emigracja 
zewnętrzna i  wewnętrzna”. Po roku 1956 pisa-
rze zostają emigrantami z przymusu politycznego. 
G. Herling-Grudziński wybiera na miejsce pobytu 
Londyn, potem Monachium, wreszcie Neapol; jest 
to emigracja zewnętrzna. Grudziński współpracuje 
z paryską „Kulturą”, Rozgłośnią Polską Radia Wol-
na Europa, „Twórczością” (1951 – „Inny świat”) 
przeciwstawia się zniewoleniu totalitaryzmem – 
jest to emigracja wewnętrzna.

3. Kolejna część lekcji to praca ze „Słownikiem 
symboli” i powtórzenie wiadomości dotyczących 
symboliki biblijnej, do której odwołuje się tekst. 

Nauczyciel zwraca się do uczniów: „Proszę 
przypomnieć realne i metaforyczne znaczenie słów: 
pielgrzym, wieża, trędowaty, krzyż, korona ciernio-
wa, ukamienowanie”. 

Pielgrzym – „podróżny zmierzający do świę-
tego celu, by odkupić grzechy”; „sposób oczysz-
czenia i ekspiacji za grzechy, droga zbawienia 
i oczyszczenia”; metaforycznie – emigrant; „życie 
jako  pielgrzymka człowieka przez ziemskie trudy 
i znoje aż do zmartwychwstania”. W opowiadaniu 
symbolizuje człowieka, którego życie jest ciągłym 
dążeniem ku górze, a jednocześnie ku śmierci; 
Nauczyciel prosi o rozwinięcie problemu: „Jakie 

Renata Sugier 
VIII LO im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie 

Różne oblicza samotności w „Wieży”  
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w klasie trzeciej LO
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opisać postać i krótko przedstawić legendę. Jakie 
refleksje filozoficzne nasuwa ta postać?”.

Ogromne cierpienie i bezgraniczna samotność, 
męka i nadzieja, tragizm postaci polega na tym, 
że kres wędrówki to czas ostateczny, zbawienie, 
osiągnięcie celu i równoczesny koniec wszystkie-
go, wschód słońca i koniec świata, bezgraniczna 
wiara i rozpacz, nadzieja i jej brak. „Proszę sko-
mentować postawy bohaterów opowiadania w kon-
tekście wędrówki „Kamiennego pielgrzyma”.  
Trędowaty podjął drogę wzwyż, na szczyt, przez 
cierpienie i miłość do ludzi, szukał Boga, wierzył, 
że jego życie ma sens, że poprzez cierpienie stanie 
się lepszym człowiekiem.

Sycylijczyka zniszczył strach przed śmiercią, 
przegrał, samotność stała się dla niego przekleń-
stwem.

8. Wnioski: „Jakie refleksje wywołuje ten tekst 
na temat życia czyli ziemskiej pielgrzymki czło-
wieka?”.

Odpowiedzi uczniów były różne; w czasie 
lekcji okazało się, że jest to problematyka bardzo 
trudna i często niezrozumiała dla młodych ludzi, 
najczęściej z powodu braku takich doświadczeń 
życiowych. Przykładowe wnioski interpretacyjne 
powinny brzmieć następująco:

• aby ocalić godność należy podjąć heroiczną 
walkę cierpieniem, ułomnością, z samym sobą, 
niezrozumieniem bliźnich, samotnością;

• należy uparcie pielgrzymować w cierpieniu, 
wierzyć i kochać wbrew rozpaczy i samotności;

• trzeba cierpliwie nieść swój krzyż, ponieważ 
cierpienie, dążenie do Boga prowadzi do doj-
rzałości, pełni człowieczeństwa;

• należy uparcie posuwać się choćby o ziarnko 
maku…

9. Na zakończenie nauczyciel  powinien wpro-
wadzić kontekst filozoficzny „Wieży” i omówić 
pojęcie personalizmu. Personalizm – „kierunek we 
współczesnej filozofii katolickiej, oparty na zało-
żeniu, że najwyższą wartością świata stworzonego 
przez Boga jest OSOBA, pojęta jako byt natury 
duchowej, obdarzona samoświadomością i wolą” 
(E. Mounier, J. Maritain, Jan Paweł II) – „Słownik 
filozofii” pod red. A. Aduszkiewicza.

10. Praca domowa: Jak osiągnąć pełnię czło-
wieczeństwa w XXI wieku? – uzasadnij w oparciu 
o wybrane dzieła literackie i własne przemyślenia.

znaczenie miał topos pielgrzymstwa w literaturze 
emigracyjnej romantyzmu?”
Praca uczniów ze „Słownikiem symboli”.

Wieża – „święte miasto, wzgórze, sfera sac-
rum (góra, niebo, dobro)w tradycji chrześci-
jańskiej”, „ułatwia duchowe zbliżenie między 
ludźmi a bogami”; dobre schronienie – „miejsce 
odosobnienia ascetów”; trędowaty – „biblijny  
Hiob”; krzyż, korona cierniowa – „w chrześci-
jaństwie symbol ofiary syna Bożego”; zaślubiny 
z cierpieniem”; ukamienowanie –„kamienowa-
nie niewinnego, posłańca, świętego”; „kara”.  
Wnioski: symbolika biblijna pomaga w zrozumie-
niu idei pielgrzymowania dla wolności; twórczość 
G. Herlinga-Grudzińskiego była zakazana w komu-
nistycznym, totalitarnym kraju; przebywając 
na emigracji głosi uniwersalne prawdy, odnajduje 
wolność wewnętrzną.

4. Analiza konstrukcji utworu. Nauczyciel zwra-
ca się do uczniów: Proszę określić narratora i kom-
pozycję utworu. Z ilu części składa się tekst? Jak 
brzmi motto i jaki ma charakter? Kim jest narrator?

Jest to dyptyk – skrzydła ołtarza-  część pierwsza 
to „Wieża”, druga to „Pieta dell Isola”- wg motta 
cz. I to złożenie do grobu, cz. II to zmartwychwsta-
nie, więc konstrukcja ma charakter symboliczny, 
nawiązuje do chrześcijańskiego systemu wartości.

Narracja pierwszoosobowa, autorska – oficer 
(GHG) jedzie latem 1945 do małego domku  u stóp 
Alp. Relacjonuje książeczkę Francois - Xavier de 
Maistre’a  o Trędowatym, któremu Lebbroso opo-
wiedział o swoim życiu. W refleksje oficera  wpla-
ta się opis kamiennego pielgrzyma w części III – 
oraz historia życia i śmierci nauczyciela z Turynu 
w części VI. Opowiadanie jest rekonstrukcją zda-
rzeń dokonaną przez oficera, ale wypowiadają się: 
narrator główny (odautorski), narrator książeczki 
de Maistre’a, Lebbroso  i nauczyciel. Jest to kom-
pozycja szkatułkowa. Losy wszystkich (Trędowaty, 
Sycylijczyk, de Maistre, oficer) splatają się, gdyż 
są samotni, cierpią, są pielgrzymami.

5. Nauczyciel pyta o wrażenia uczniów po prze-
czytaniu tekstu Grudzińskiego. Następnie prosi 
o określenie tematu utworu. Odpowiedzi uczniów 
mogą przybierać różną formę. Ważne, aby zauwa-
żyli wpływ cierpienia i samotności na życie czło-
wieka, trzy historie samotnych ludzi.

6. Praca grupowa uczniów; charakterystyka 
porównawcza bohaterów w kontekście legendy 
o kamiennym pielgrzymie.

7. nauczyciel: „Rolę komentarza do postaw 
bohaterów pełni „Kamienny pielgrzym”. Proszę 
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Rozmawiamy w kamienicy przy Złotej 3 na Sta-
rym Mieście w Lublinie, gdzie obecnie mieści 
się Muzeum Literackie. Proszę przypomnieć 
rodzinę hojnych darczyńców siedziby Muzeum.
Rzeczywiście, kamienica ta jest związana  z wiel-
ce zasłużoną dla miasta rodziną Riabininów, która 
przez ponad 130 lat tu mieszkała. W 1996 roku 
decyzją Sergiusza Riabinina, profesora, przy-
rodnika, bibliofila, myśliciela i jego żony Danuty 
Riabininowej oraz pozostałych członków rodziny 
została przekazana miastu, jako dar na cele kultu-
ry. W tym domu mieszkał m.in. ojciec profesora 
- Jan Riabinin, zmarły w 1948 r. Był znakomitym 
historykiem, który całą swoją działalność zawo-
dową poświęcił historii Lublina. To on dzieje 
Lublina wprowadził do historiografii europej-
skiej. Mimo, że był synem Rosjanina, swoje dzie-
ci wychowywał w duchu patriotycznym. Uważał, 
że są winne miłość ojczyźnie, w której mieszka-
ją. Dar rodziny z 1996 r. nawiązuje do tradycji 
darów narodowych składanych przez przeważnie 
zamożne rodziny, darów przeznaczonych na cele 
społeczne czy kulturalne. Tylko, że Riabininowie 
nie była to zamożna rodzina; podarowali miastu 
wartościową działkę i dom, niestety popadający 
w ruinę. Dodatkowo była to kamienica prywatna 
z narzuconymi lokatorami i minimalnymi czynsza-
mi, więc rodzina nie miała środków na remonty.  
Muzeum Literackie powstało w 1968 r. i ponad 
30 lat mieściło się w zabytkowym klasztorze pobry-
gidkowskim przy ulicy Narutowicza. Po utracie 

w 1999 r. siedziby przeniesiono je do dworku Win-
centego Pola, gdzie miało znacznie ograniczony 
zakres działalności. Na szczęście muzealnikom, 
przy poparciu rodziny Riabininów udało się prze-
konać Radę Miasta, by przekazała wspomnianą 
kamienicę na siedzibę Muzeum Literackiego. 
Ostatecznie Muzeum zostało tutaj przeniesione 
w 2002 r., po gruntownym remoncie domu, i otwar-
te ponownie  15 marca 2003 r., dokładnie w setną 
rocznicę urodzin Józefa Czechowicza. Od tamtej 
pory dzieje Czechowicza, Muzeum i dzieje tej 
kamienicy są ze sobą splecione, co pokazuje wysta-
wa na parterze muzeum.

„Rynek”, „Grodzka”, „Złota”, „Dominikań-
ska”, „Jezuicka” – można odnieść wrażenie, 
że to Józef Czechowicz ponazywał ulice Stare-
go Miasta a nie tylko wprowadził je do poezji. 
Kogo, oprócz niego, z poetów współczesnych 
poleciłaby pani nauczycielom jako autorów 
wierszy o Lublinie?
Myślę, że nie muszę już  wykonywać roli pole-
cającego, wystarczy sięgnąć po antologię „Pięć 
wieków poezji o Lublinie” [wybór i opracowa-
nie Waldemar Michalski, Lublin 2002] a w niej 
znajdziemy szereg znakomitych poetów polskich, 
począwszy od Jana Kochanowskiego, Ignace-
go Krasickiego, Sebastiana Fabiana Klonowica 
aż do najbardziej współczesnych, dwieście wier-
szy o Lublinie, które jednak pozostają w cieniu 
Czechowicza, co do którego nie mamy wątpli-
wości, że piękna jego strof o Lublinie nikt nie 
przewyższył. Uważa się, że najpiękniejszy portret 
miasta w poezji polskiej, jaki w ogóle powstał, 
to właśnie „Poemat o mieście Lublinie”. W cie-

Rozmowa z P. Ewą Łoś,  
kierownik Muzeum Literackiego  
im. Józefa Czechowicza,  
Muzeum Lubelskie w Lublinie

Lubelszczyzna.
Tradycje i współczesność
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ulica Czechowicza, wiemy że poeta  często tu bywał 
-  w kamienicy Riabininów, ale także naprzeciwko 
w domu Franciszki Arnsztajnowej, gdzie odbywała 
się część zebrań Lubelskiego Związku Literatów. 
Dzięki twórczości Józefa Czechowicza chodzimy 
po naszym mieście zupełnie inaczej. 

Wracając do Muzeum oraz podstawowego pyta-
nia o zawartość muzealnych zbiorów. Proszę 
o ich krótką charakterystykę. Może o nowych 
nabytkach, ciekawych dokumentach, niezwy-
kłych eksponatach?
Spuścizna po Czechowiczu, to najcenniejsza część 
naszych zbiorów. Udało się w ciągu kilkudziesięciu 
lat zebrać mniej więcej 90% tego, co się zacho-
wało. Mamy w zbiorach jego poezję i fragmenty 
prozy, listy, dokumenty, materiały bibliograficz-
ne, fotografie, portrety, rysunki, dyplomy, książki 
z biblioteki Czechowicza. Oprócz tego są w zbio-
rach  archiwa pisarzy  związanych z Czechowi-
czem, czy szerzej z życiem literackim Lublina, 
np. Konrada Bielskiego, Wacława Gralewskiego, 
Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, Franciszki Arn-
sztajnowej, Wacława Iwaniuka, Józefa Łobodow-
skiego, Anny Kamieńskiej, Jana Śpiewaka. Mamy  
duże zbiory materiałów Jana Pocka, Stanisława 
Bojarczuka, Bronisława Ludwika Michalskiego 
i wielu, wielu innych. Są również rękopisy, doku-
menty i listy najwybitniejszych pisarzy polskich 
XX w., niekoniecznie związanych z Lublinem, 
bo są np. rękopisy noblistów: i Czesława Miło-
sza, i Wisławy Szymborskiej, są listy i wiersze: 
Tadeusza Różewicza, Jana Twardowskiego, Juliana 
Tuwima, Juliana Przybosia, Jerzego Zagórskiego, 
Konstantego Gałczyńskiego, Marii Kuncewiczo-
wej. Nasze zbiory są jednymi z większych zbiorów 
muzealnych  w Polsce. Jest również bogata biblio-
teka poetycka dwudziestolecia międzywojenne-
go. Nie ma poważniejszego artykułu, programu 
telewizyjnego, filmu dokumentalnego o Lublinie 
literackim, które mogłyby się obejść bez ilustra-
cji i innych materiałów pochodzących z naszego 
zbioru. Ostatnie nabytki związane są z Józefem 
Łobodowskim. W 2009 r. przypadła 100 rocznica 
jego urodzin pisarza. Z tej okazji udało się zakupić 
portret Józefa Łobodowskiego przedstawionego 
jako księcia i hetmana poetów w zbroi rycerskiej 
wykonany przez Estebana Sanz – znakomitego 
malarza hiszpańskiego. Pisarz był nazywany przez 
przyjaciół atamanem Łobodą, a Hiszpanie mówili 
o nim „senior Lobo”, czyli wilk, podkreślając jego 
odwagę, bezkompromisowość, dumę – co zostało 

niu Józefa Czechowicza jest jeszcze co najmniej 
kilku znaczących poetów, dla których Lublin był 
ważnym miejscem. Warto przypomnieć, że przed 
ukazaniem się „Poematu…” wyszedł wspólny tom 
poezji Franciszki Arnsztajnowej i Józefa Cze-
chowicza „Stare kamienie” złożony z wierszy ich 
obojga. Tak starsza o 38 lat poetka od Czechowicza, 
dostroiła się do tonu młodszego poety, że np. jej 
wiersz „Na Olejnej” był kilka razy zamieszcza-
ny w zbiorach poezji jako wiersz Czechowicza, 
pomimo wielokrotnych sprostowań. Skąd brała 
się ta pomyłka? Otóż te wiersze zostały przemie-
szane w tomie, i nie zostało wskazane autorstwo 
poszczególnych wierszy. Dla nas[pracowników 
Muzeum] jest sprawą oczywistą, kto jest autorem 
wierszy, bo mamy autografy „Starych kamieni” 
i mamy również wydania poezji Arnsztajnowej. 
Jest jeszcze Józef Łobodowski, pisarz, który był 
drugą osobistością poetycką Lublina obok Cze-
chowicza. Zapomniany przez kilkadziesiąt lat, 
niewydawany, niewznawiany, w ogóle nieznany 
w kraju, mieszkający i tworzący na emigracji. 
W Lublinie spędził około 20 lat, część dzieciń-
stwa i wczesną młodość. Lublin dla Łobodow-
skiego stał się miastem ukochanym na całe życie, 
przewija się w jego twórczości prozatorskiej,  
np. w tetralogii  „Dzieje Józefa Zakrzewskiego”, ale 
i w poezji z „Balladą lubelską” na czele, tekstach 
publicystycznych, wspomnieniach i wywiadach. 
To było miasto, z którym był serdecznie związany 
do ostatnich chwil życia. Jego wielkim pragnie-
niem było, aby spocząć na cmentarzu lubelskim, 
w grobie matki, bo jak pisał w jednym z wierszy: 
„Na  obcej ziemi boję się umierać”. Dopiero od nie-
dawna rozpoczął się renesans zainteresowania twór-
czością Józefa Łobodowskiego. Są również inni 
poeci, którzy pisali o Lublinie: Wacław Iwaniuk, 
Wacław Oszajca, Bohdan Zadura, Julia Hartwig, 
Anna Kamieńska, Helena Platta i wielu innych. 
Pan mówi: „Wygląda tak, jakby te ulice były pona-
zywane przez Czechowicza”. Tak, rzeczywiście 
dopóki nie spojrzał na nie poeta, i dopóki ich nie 
opisał, to po prostu były ulice. Dopiero Czechowicz 
tworząc poetycki portret miasta przeniósł Lublin 
w krainę mitu. Dlatego po lekturze „Poematu…” 
na te staromiejskie ulice patrzymy oczami poety. 
Znajdujemy się przy ulicy Złotej, którą w 1932 r. 
Czechowicz unieśmiertelnił w wierszu „Muzyka 
ulicy Złotej”. Kiedy przechodzimy Złotą, nasłu-
chujemy – czy z Archidiakońskiej słychać śpiew, 
czy dziewczęta chwalą Marię, czy słychać skrzypce 
i arie z Dominikańskiej. Właściwie jest to dla nas 
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do Muzeum Literackiego przy Złotej 3 i na lekcje 
muzealne i na  wystawy – na stałą poświęconą Cze-
chowiczowi oraz wystawę rękopisów i pamiątek 
ze spuścizny Józefa Łobodowskiego, która będzie 
czynna do końca marca. Zapraszamy na spotkania 
z pisarzami, na otwarte dni, na Noc z Muzeum, 
na Noc Kultury w maju i czerwcu. Zapraszamy 
przyszłych maturzystów, którzy przygotowują 
na egzamin maturalny prezentacje z języka pol-
skiego. Na pewno znajdą u nas ciekawe materia-
ły. Muzeum bezpłatnie udostępnia swoje zbiory. 
W podziemiach Muzeum jest otwarta kawiarnia 
„Alchemia przy Złotej”, w której odbywają się 
spotkania literackie, muzyczne, kulturalne. 

Wydała pani m.in. studium o twórczości Fran-
ciszki Arnsztajnowej a siedziba Muzeum  
im. Czechowicza mieści się przy tej samej ulicy, 
co kamienica poetki. Proszę pokrótce wyjaś-
nić, czy mocna i trwała była więź między dwoj-
giem tych lubelskich poetów, autorów „Starych 
kamieni”, a może raczej „ożywionych kamieni”?
Czechowicz i Arnsztajnowa był to bardzo cie-
kawy związek przyjacielski, ale także twórczy. 
Poetka dziś jest prawie zupełnie zapomniana, ale 
to przecież niezwykła osobowość międzywojenne-
go Lublina. Dama, twórczyni salonu literackiego, 
w którym zbierali się pisarze a między nimi Józef 
Czechowicz. Franciszka Arnsztajnowa, która była 
osobą gruntownie wykształconą, o wielkiej kulturze 
literackiej, poznała się bardzo szybko na talencie 
młodego poety. Są świadectwa ich bliskiej przyjaź-
ni. Czechowicz wielokrotnie pisze o niej z wielkim 
szacunkiem i sympatią. Arnsztajnowa udzielała 
mu wielostronnej pomocy. Wspomina o tym m.in. 
Hanna Krall w książce „Wyjątkowo długa linia” 
[Kraków 2004]. Ze strony poetki to było wspar-
cie nie tylko duchowe, ale i materialne. Świetnie 
się rozumieli, czego przykładem były ich wspólne 
inicjatywy, np. wspomniany tom wierszy „Stare 
kamienie”, czy „Dwugłos” – tekst poetycki skom-
ponowany z wierszy ich obojga. Arnsztajnowa 
przeniosła się do Warszawy, w ślad za Czecho-
wiczem. Na początku lat 30-tych Lublinie Fran-
ciszka nie miała właściwie już nikogo z rodziny. 
Na tym warszawskim bruku podtrzymywana była 
ich przyjaźń, chociaż niewiele wiemy o warszaw-
skim pobycie poetki, bowiem cała jej warszawska 
spuścizna przepadła w zawierusze wojennej. Oboje 
stali się ofiarami II wojny światowej. Arsztajnowa 
w Warszawie twierdziła, że jej pobyt w stolicy jest 
smutną koniecznością, tęskniła za Lublinem. Rów-

uchwycone przez malarza. Otrzymaliśmy również 
niezwykły dar 18 zeszytów z rękopisami, przekła-
dami, artykułami Józefa Łobodowskiego od pani 
dr Ireny Szypowskiej, autorki jedynej monografii 
pisarza. 

Ubiegły rok był poświęcony pamięci Józefa Cze-
chowicza. Co z tej okazji wyszło drukiem, jakie 
publikacje o poecie poleciłaby pani czytelnikom, 
nauczycielom?
Nie ukazały się w tym czasie żadne rewelacyjne 
wydawnictwa, natomiast trwają bardzo ważne pra-
ce, o których warto wspomnieć. Aktywnie działa 
Komitet Wydawniczy „Pism zebranych” Józefa 
Czechowicza powołany pod patronatem rektora 
UMCS. Komitet pracuje nad pełnym, krytycznym 
wydaniem dzieł poety. Ukazał się już pierwszy 
tom poświęcony prozie, a w ubiegłym roku zostały 
oddane do druku: tom z twórczością dramatyczną 
oraz tomy listów i przekładów. Myślę, że w tym 
roku ukażą się kolejne – dobrze przygotowane, bez 
błędów i mam nadzieję, że piękne wydania dzieł 
Józefa Czechowicza, wydane przez Wydawnictwo 
UMCS.

Co zaplanowaliście Państwo dla nauczycieli 
i uczniów na 2010?
Zwracamy się do wszystkich szkół i uczniów 
z dwoma konkursami, które tradycyjnie corocznie 
organizuje Muzeum od wielu lat, a od dziesięciu 
lat mają rangę konkursów ogólnopolskich. Są to: 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny oraz Ogól-
nopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Cze-
chowicza. Organizujemy je wspólnie z Młodzie-
żowym Domem Kultury „Pod Akacją”. Informacje 
o konkursach znajdują się na stronach interneto-
wych Muzeum Literackiego i MDK „Pod Akacją”. 
Konkurs plastyczny jest skierowany do wszystkich 
uczniów, natomiast recytatorski do uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tym roku 
poezji Czechowicza towarzyszą wiersze poetów 
powstania warszawskiego, do wyboru są wier-
sze Krzysztofa Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, 
Zdzisława Stroińskiego i Andrzeja Trzebińskiego 
i oczywiście uczestnicy konkursu plastycznego 
przygotowują ilustracje do wierszy Czechowicza 
oraz poetów powstania warszawskiego. Konkursy 
zostały rozstrzygnięte 16 marca (otwarta wystawa 
plac plastycznych) w Muzeum na Zamku Lubel-
skim, w Galerii Malarstwa Polskiego. Rokrocznie 
zapraszamy uczestników poprzednich edycji, jak 
i tych, którzy jeszcze nie brali udziału w konkur-
sach. Oczywiście zapraszamy także przez cały rok 
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nież Czechowicz czuł się w Warszawie bardziej 
ambasadorem Lublina, niż warszawiakiem. Tak, 
to był niezwykły związek. Hanna Krall zbierając 
materiały do „Wyjątkowo długiej linii” wielokrot-
nie dopytywała się, „Co właściwie było podstawą 
ich przyjaźni, a może Arnsztajnowa kochała się 
w tym młodym chłopaku?”. Nie podejrzewam  tego. 
Myślę, że rozpoznała w nim niezwykły talent poe-
tycki. Wnuczka Franciszki p. Janina Titkow, wspo-
mina, gdy była 11 letnią dziewczynką, do domu 

babci przychodził Czechowicz. Pamięta jak babcia 
go zawsze karmiła, a na drogę dawała mu kanap-
ki. Kiedyś zapytała babcię „Dlaczego tak karmisz 
pana Czechowicza?  Babcia machnęła tylko ręką, 
mówiąc: „że on musi wydawać dużo pieniędzy”. 
Zawsze była gotowa do okazania pomocy i wspar-
cia swojemu młodemu przyjacielowi z Lublina. 

Dziękuję za rozmowę. dr Dariusz Kiszczak,  
„Ad rem”

Monika Mirońska-Galińska 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 

O sztuce poprzez poezję Zbigniewa Herberta
Twórczość Zbigniewa Herberta posiada nie-

zwykle miły duszy każdego plastyka pierwiastek 
„malarskości”. Artysta sam, będąc wytrawnym 
znawcą sztuki, podejmował się interpretacji i ana-
lizy dzieł wielkich mistrzów pędzla. Z pasją kon-
templował i przekładał obraz na słowo, dzieląc się 
swoją pokorą i zachwytem nad ponadczasowym 
klasycznym pięknem. Herbert to autor słynnej 
„Potęgi smaku”, dzieła niezwykłego, dotykającego 
wielu aspektów ludzkiego smaku: kwestii gustu – 
gustu estetycznego, etycznego, egzystencjalnego. 

Przenikanie czyli metoda przekładu interse-
miotycznego 
Nauczanie sztuki poprzez poezję Herberta 

daje rozległe pole do działania na zajęciach arty-
stycznych. Korelacja pędzla i pióra działa w obu 
kierunkach. Jeśli estetyka obrazu może zaistnieć 
w poezji, równie ciekawa wydaje się obecność 
języka poezji w obrazie. Malarski opis może się 
wówczas zmienić w poetycki obraz i na odwrót. 
Przy pracy z niełatwym słowem to szczególnie 
ważny element. Zaciekawia próba plastycznej ilu-
stracji skojarzeń, zaczerpniętych z tekstu, zanim 
jeszcze zostanie on rozszyfrowany. Dla uczniów 
taki przekład jest jedną z form przeżywania zarów-
no dzieła literackiego jak i plastycznego. Stanowi 
okazję do uświadomienia uniwersalizmu i powią-
zań wytworów różnych dziedzin sztuki.

Ćwiczenia kreacyjne 
Z doświadczenia wiem, że samodzielne docieka-

nia dają młodzieży ogromną satysfakcję. Zainicjo-
wanie formuły skierowanej do uczniów: „Wyobraź 

sobie, że…” stwarza atmosferę do subiektywnego 
przeżywania, pomaga dotrzeć do najgłębszych 
warstw dzieła, odczytać jego sens, czasem odna-
leźć cząstkę siebie. Zarówno w przypadku tekstu, 
jak i obrazu tego rodzaju wizualizacje dają nie-
oczekiwane rezultaty. Dotykają jednocześnie wielu 
problemów literackich, etycznych, plastycznych, 
warsztatowych. Stwarzają okazję do nauki przez 
zabawę, wzmacniają poczucie wartości.

Korelacja międzyprzedmiotowa
Oczywiste jest, że nie można pozostawić ucz-

niów całkowicie sam na sam z ich działalnością 
twórczą. Takie zajęcia muszą być poprzedzone 
doborem odpowiedniego repertuaru poetyckie-
go stosownie do wieku, poziomu intelektualne-
go, gustów i przede wszystkim przygotowania 
merytorycznego. Ogromne znaczenie ma w tym 
przypadku korelacja międzyprzedmiotowa. Wiele 
utworów uczniowie znają z zajęć języka polskiego, 
co w dużym stopniu ułatwia pracę z przekładem 
na język obrazu. Wcześniejsza analiza wiersza jest 
konieczna dla zrozumienia sensu dzieła, przesłania 
utworu, stworzenia własnej wizji. W przypadku 
poezji współczesnej młodzieży łatwiej przychodzi 
ocena nastroju, specyficznej aury wiersza, dlatego 
niekiedy zdarzają się ciekawe prace pod względem 
malarskim, nie dotykające jednak samego sedna 
utworu. Łatwo poddać się nastrojowi, gubiąc przy 
okazji główny sens dzieła. 

Interpretacja porównawcza tekstów
Jeśli uczeń jest świadomy, że teksty reprezen-

tujące różne dziedziny sztuki mogą prowadzić 
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ze sobą kulturowy dialog ze względu na podob-
ny temat, motyw, postać, symbol itp., wówczas 
łatwiej mu zrozumieć sens własnej pracy. Porów-
nanie dzieła literackiego z malarską wizją na ten 
sam temat daje pole do rozważań nad własną inter-
pretacją, np. wizja sądu ostatecznego w obrazie 
Hansa Memlinga, w wierszu Zbigniewa Herberta 
”U wrót doliny” oraz wizja własna. W literaturze 
i sztuce przykładów jest mnóstwo. Można poku-
sić się o film, fotografię, muzykę czy teatr. Warto 
zwrócić uwagę, że nawet całkowicie autonomiczne 
dzieło posiada zazwyczaj pokrewieństwo z innymi 
dziedzinami sztuki i to nie tylko w warstwie treś-
ciowej, ale również, choć rzadziej, w formalnej.

Środki wyrazu 
Ważny jest dobór odpowiednich środków wyra-

zu artystycznego, czyli sposób przekładu „języka 
pióra” na „język pędzla”. W zależności od ekspre-
sji dzieła literackiego należy operować, stosowną 
gamą środków plastycznych, przyjąć określoną 
konwencję obrazowania, kompozycji, posługi-
wania się językiem symbolu. Takie rozważania 
pochłaniają najwięcej miejsca i uwagi na lekcji. 
Bywa, że styl językowy czy zastosowane środki 
fonetyczne podpowiadają i określają odpowiedni 
dobór barw, grubość kreski czy stopień ekspresji 
ilustrowanego tekstu. Dobrze uświadomić młodym 
ludziom, że powinowactwo sztuk może występo-
wać także i w warstwie formalnej dzieła – można 
mówić o ekspresji barwy czy kreski w malarstwie, 
ale również ekspresji w tekście literackim czy poe-
zji. Podobnie rzecz się ma w przypadku alegorii, 
symboli czy metafor.

Angażowanie 
Kwestią finałową i nie ukrywam, że najprzy-

jemniejszą, tak dla ucznia jak i nauczyciela, bywa-
ją wystawy prac plastycznych inspirowane poezją 
Patrona. Angażowanie uczniów w przygotowanie 
i organizację wystaw wyzwala u nich inicjatywę, 
podnosi poczucie własnej wartości oraz realizuje 
nadrzędny cel edukacji kulturalnej – przygotowuje 
do świadomego uczestniczenia w kulturze. 

Lubelskie Festiwale Herbertowskie
W ramach Lubelskich Festiwali Herbertowskich 

od 9 lat organizowane są na terenie naszej szkoły 
wystawy plastyczne, poświęcone i inspirowane 
słowem Artysty. Pierwsza zadebiutowała w roku 
2001. Skupiła wielu młodych, uzdolnionych ludzi 
z Lubelszczyzny. Z roku na rok liczba uczestników 

rośnie wraz z poziomem artystycznym prac. Pod-
stawowe kryteria oceny to: trafność interpretacji, 
zgodność z przesłaniem utworu, oddanie charakteru 
dzieła literackiego w przekazie plastycznym i oczy-
wiście sposób wykonania – oryginalne ujęcie tema-
tu, dbałość o stronę estetyczną, poprawność war-
sztatu plastycznego oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Zaskakuje co roku dobór technik, od malarstwa, 
rysunku, grafiki po prace wykonane w technikach 
fotograficznych czy informatycznych.

Na poziomie szkoły podstawowej organizowa-
ne są konkursy plastyczno-literackie, polegające 
na ukazaniu plastycznej i słownej interpretacji 
wierszy Patrona. Wbrew obiegowej opinii o „tru-
dach interpretacyjnych” poezji Herberta, spotkania 
cieszą się wśród dzieci ogromnym powodzeniem. 
Kolejnym aspektem wspólnoty sztuk pięknych 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbi-
gniewa Herberta są montaże słowno-muzyczne 
do tekstów Patrona. Scenografia eksponująca dra-
maturgię utworu, tworzona przy współudziale ucz-
niów jest swoistym przykładem transkrypcji języka 
poezji na język plastyki.

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach 
plastycznych nawiązujących do poezji Zbignie-
wa Herberta. Wielu uczniów otrzymało nagrody 
i wyróżnienia w ramach Lubelskich Festiwa-
li Herbertowskiech organizowanych w latach  
2001-2009. W 2008 – roku Zbigniewa Herberta 
dwoje uczniów otrzymało II i III nagrodę w Ogól-
nopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym 
„Żebym rozumiał innych ludzi, inne języki…”. 
Podczas IV Zjazdu Klubu Herbertowskich Szkół 
w Warszawie nasi uczniowie zostali wyróżnieni 
w zorganizowanym przez XCIX LO konkursie pla-
stycznym, którego temat brzmiał: ”Jeżeli wybierasz 
się w podróż, niech będzie to podróż długa (...) 
abyś całą skórą zmierzył się ze światem” – czyli 
podróżnicze poszukiwania Pana Cogito.

Warto wybrać się w podróż po świecie wartości 
Zbigniewa Herberta - nie dla nagród i splendoru, 
ale dla odnalezienia w sobie choćby cząstki smaku 
piękna, o którym tak sugestywnie pisał poeta. 
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Marzena Kosowska 
XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie 

Słowo ostateczne – wybór.  
Etyka Herbertowska w świetle wiersza poety  

„Dałem słowo”
Główne zagadnienia lekcji:
Zadaniem lekcji jest określenie postaw ludzi wobec zagrożenia, jakim jest trudna sytuacja  społeczna, poli-
tyczna (czas ważnych decyzji, wyborów i czas prawdy o człowieku). Zajęcia rozwijają kreatywne myślenie 
w połączeniu z umiejętnością analizy i interpretacji utworu literackiego. Ćwiczone są umiejętności: pracy 
w grupie, wartościowanie, analizowanie utworu lirycznego, dyskutowanie.

Cele lekcji: 
Uczeń: 
• Rozpoznaje sytuację „pokolenia” doświadczonego trudną sytuacją np. polityczną, społeczną i przypomina 

treść poznanych utworów literackich (postawy bohaterów),
• Analizuje utwór liryczny. Interpretuje, odnosząc się do kontekstów. Przeprowadza wnioskowanie na pod-

stawie dyskusji,
• Na podstawie wiersza podaje cechy etyki Herbertowskiej.

Uwagi dotyczące realizacji lekcji:
Zajęcia trwają jedną jednostkę lekcyjną. Jest to kolejna lekcja z cyklu poświęconego twórczości Zbigniewa 
Herberta. Uczniowie tworzą hipotezę interpretacyjną, korzystają z kart pracy, pracując w grupach przygoto-
wują się do dyskusji. Prezentują wnioski. 

Środki dydaktyczne: 
• Zbigniew Herbert, „Dałem słowo” [w:] „Epilog burzy”,  
• Karty pracy I , II , III.

Pojęcia i terminy:
Pokolenie roku 20, moralność, bunt, heroizm, etyka, etyka Herbertowska. 

Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie. Określanie postaw ludzi wobec rzeczywistości na przykładzie wybranych bohaterów  

lektur. Przypomnienie terminów: „literatura pokoleniowa”, etyka, heroizm.
2. Odczytanie wiersza Zbigniewa Herberta Dałem słowo. Stawianie wstępnych hipotez interpretacyjnych 

(można zapisać na tablicy i w zeszytach). Podanie tematu.
3. Ćwiczenia językowe dotyczące różnych znaczeń „słowa”. Uczniowie podają: związki wyrazowe i ich 

znaczenia. 
4. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Uczniowie odpowiadają na polecenia z Kart Pracy. Uzupełniają sche-

maty pomocnicze.
5. Dyskusja dotycząca etyki Herbertowskiej.
6. Praca domowa.
Etyka Herbertowska w świetle wiersza poety Dałem słowo. Napisz analizę oraz interpretację wiersza Zbignie-
wa Herberta Dałem słowo. Odwołaj się także do innych wierszy poety.
 
Tekst wraz z kartami pracy na www.lscdn.pl
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„To jak mamy czytać horoskopy? Dodawać 
dwa gwiazdozbiory czy odejmować?”. Odpowiedź 
mogła być jedyna: „Nie czytać horoskopów lub 
jeśli ktoś przeczyta – bardzo proszę: śmiać się 
z tego i nie brać ich poważnie”. 

Komety
W roku 2010, w okolice Słońca zbliży się sześć 

tzw. komet okresowych, to znaczy komet krążących 
po orbitach eliptycznych wokół Słońca. Po zbliże-
niu do Słońca materia kometarna paruje, kometa 
jaśnieje, pojawia się bardzo długi tzw. warkocz 
– kometa staje się widoczna nawet gołym okiem. 
W roku 2010 będą to dwie  komety:

Mc Naught (będzie widoczna okiem nieuzbro-
jonym w lunetę) w połowie czerwca,

kometa Hartley 2 najlepiej widoczna w drugiej 
połowie października.

Pozostałe cztery komety będzie można obser-
wować za pomocą lunet a nawet lornetek.

Meteory
Zbliżające się do Słońca komety pozostawia-

ją część swej materii w postaci odłamków i pyłu. 
Ziemia w swym ruchu wokół Słońca przecina 
orbity tych pozostałości i z powodu przyciąga-
nia ziemskiego, wspomniane okruchy spadają 
na Ziemię dając efektowne zjawisko meteorów. 
Niektóre z tych odłamków, mimo spalania w atmo-
sferze ziemskiej, docierają do powierzchni Ziemi 
a szczęśliwi znalazcy mają w ręku okazy zwane 
meteorytami.

Ponieważ Ziemia okresowo przecina tory 
meteorowe, więc obserwator widzi, jak meteory 
wybiegają z pewnego punktu na niebie zwanego 
radiantem. Zjawisko powtarza się co rok z wielką 
dokładnością, radiant znajduje się w przybliżeniu 
w tym samym punkcie - w efekcie meteory otrzy-
mały nazwy od nazw gwiazdozbiorów, na tle któ-
rych występują radianty.

O bezsensie czytania horoskopów
Początek roku to dobry czas dla opisania przy-

szłych, oczekiwanych i bardzo dokładnie obliczo-
nych zjawisk, które dopiero mają nastąpić w roku 
2010.  Na podstawie rozpoznanych praw przyrody, 
opisanych przez fizyków można dokonać obliczeń 
daty i czasu przelotów satelitów nad dowolną miej-
scowością na Ziemi, warunków widzialności pla-
net, zaćmień Słońca i Księżyca, możliwości obser-
wacji komet oraz czasu przebiegu Błękitnej Planety 
poprzez okruchy materii, pozostawionej w pobli-
żu Ziemi przez komety obiegające Słońce, które 
to zjawisko daje efekt meteorów. Możliwość tak 
licznych i dokładnych obliczeń i fakt uprzedzania 
nas, obserwatorów – jest fascynująca. Celowo nie 
stosuję popularnego, ale zupełnie niewłaściwego 
określenia „przepowiednia”, ponieważ zbliżyłoby 
to nas do akcentów astrologicznych, które autor 
zwalcza wszelkimi sposobami podczas wykładów. 
Autor ubolewa, łącząc to z dozą ironii, gdy znaj-
duje w rozmaitych kalendarzach a nawet niektó-
rych wydawnictwach astronomicznych określenie: 
„Słońce wstępuje w znak zodiaku....”.

Gdy popatrzymy na prostą pomoc dydaktyczną, 
jaką jest dobrze skonstruowana obrotowa mapka 
nieba, zauważymy, że zdanie, cytowane z bardzo 
poważnego „Rocznika Astronomicznego 2010”: 
„Słońce wstępuje w ZNAK Barana, początek wios-
ny astronomicznej – 20 III 2010” (podkreślenie 
autora) – nie ma sensu, ponieważ – jak pokazuje 
mapka – Słońce wtedy znajduje się na tle gwiazdo-
zbioru RYBY. W szeregu artykułach dotyczących 
astronomii, obok tematów ściśle astronomicznych, 
pojawiała się konieczność dotknięcia tego tematu: 
„astronomia a astrologia”, a na wspomnienie bez-
sensu czytania horoskopów, po próbie wyjaśnienia, 
iż z powodu precesji osi obrotu Ziemi, wszystko to, 
co było opisywane przez astrologów dwa tysiące 
lat temu, z użyciem określenia „znaki zodiaku” 
utraciło wszelki sens (zresztą nigdy go nie miało) 
– posypały się do autora telefony i zapytania: 

Recenzje/Komentarze/Informacje

prof. Longin Gładyszewski
Instytut Fizyki UMCS w Lublinie

Astronomia, obserwacje, ciekawe zjawiska w roku 2010
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Namawiam do „polowania” na Merkurego. 
Ta planeta, krążąca najbliżej Słońca jest trudna 
do zaobserwowania z powodu swej orbity o małym 
promieniu, na niebie ginie na tle jasnego nieba, 
na lewo od Słońca, które właśnie zaszło. Dosko-
nała okazja do dostrzeżenia Merkurego nastąpi 
po 25 marca, gdy podczas dobrej pogody może-
my zauważyć Merkurego w zachodniej części 
nieba, niestety - nisko nad horyzontem. Nieco 
wyżej i w lewo z łatwością zauważymy Wenus; 
w swym ruchu wokół Słońca zacznie oddalać się 
(w sensie kątowym) od Merkurego a dla obserwa-
torów zacznie się w kolejnych tygodniach wznosić 
wyżej nad horyzontem. Ten opis jest podawany 
z punktu widzenia obserwatora, stojącego na Ziemi 
i odnoszącego położenie planet względem budyn-
ków, drzew. Traktujemy w tym opisie niebo jako 
ekran, pamiętając, że i Merkury i Wenus pozosta-
ją na swych orbitach, zmieniają z upływem czasu 
położenie na tych orbitach oraz, że my, mieszkańcy 
Ziemi orbitujemy na naszej rodzimej planecie, któ-
ra krąży na swej orbicie.

Mars będzie widoczny przez większość mie-
sięcy w roku, będzie wędrował poprzez gwiazdo-
zbiory: Rak, Lew, Panna, Waga.

Jowisz będzie widoczny w drugiej połowie roku  
na tle gwiazdozbioru Ryby. 

Saturn będzie wschodził po zachodzie Słońca 
od kwietnia i może być obserwowany wtedy we 
wschodniej części nieba.

Dokładne dane tzn. współrzędne planet wraz 
z mapkami możemy znaleźć we wspomnianym 
powyżej komputerowym Almanachu. Jeśli nie 
dysponujemy obrotową mapką nieba, skorzystaj-
my wiec z komputerowej mapki umieszczonej pod 
adresem www.zfo.umcs.lublin.pl 

Zaćmienie Słońca
W 2010 r. wystąpią dwa zaćmienia Słońca: 

obrączkowe wystąpiło 15 stycznia, w Polsce 
wschodniej mogło być dostrzeżone jako częścio-
we o znikomo małym procencie zaćmienia. Drugie 
będzie zaćmieniem całkowitym; aby je zaobserwo-
wać należy wybrać się 11 lipca do Chile. W Polsce 
zaćmienie nie będzie widoczne. Dla pocieszenia 
ewentualnych obserwatorów dodać należy efek-
towne, ale tylko częściowe zaćmienie Słońca, moż-
liwe do obserwacji ze stopniem około 0,8, które 
nastąpi 4 stycznia 2011 roku. Dane można odszukać 
w Internecie pod adresem: 

http://eclipse.gsfc.nasa.gov 

Wśród meteorów wyróżniają się te najliczniej-
sze, gdy z danego radiantu pojawiają się na niebie 
duże ilości meteorów, przypadające na godzinę. 
Do takich licznych grup meteorów należą np. Liry-
dy (radiant w gwiazdozbiorze Lutnia), widocz-
ne w dwu terminach: maksimum liczby meteo-
rów przypada na 22 IV oraz 16 VI. Oczekujemy 
w kwietniu nawet do 100 meteorów na godzinę. 
Na przełomie kwietnia i maja możemy obserwować 
Akwarydy (radiant w gwiazdozbiorze Wodnika) 
z oczekiwaną intensywnością do 85 meteorów 
na godzinę. Bootydy (od Bootes – Wolarz) mogą 
być obserwowane pod koniec czerwca ze spodzie-
wanym maksimum 27 czerwca z intensywnością 
100 meteorów na godzinę. Perseidy, znane i chęt-
nie obserwowane w porze wakacji z maksimum 
13 sierpnia, z liczbą nawet do 400 meteorów 
na godzinę. Drakonidy, (gwiazdozbiór  Smok) 
maksimum 8 X z intensywnością nawet do 1000 
meteorów. Orionidy, maksimum 21 X z intensyw-
nością ok. 30 meteorów na godzinę.

Planety
Nasz Układ Planetarny jest płaski, wszystkie 

planety obiegają Słońce prawie dokładnie w tej 
samej płaszczyźnie. Planety oglądane z Ziemi 
rzutują się na sferę niebieską układając się na kole 
zwanym ekliptyką. Jeśli dysponujemy mapką nieba 
musimy zlokalizować na niebie przebieg eklipty-
ki (umownie zaznacza się na mapkach jako biały 
fragment koła). Oczywiście należy znać nazwę 
gwiazdozbioru, na tle którego występuje dana 
planeta albo jeszcze lepiej: odczytać z kalenda-
rza astronomicznego (Almanach Astronomiczny: 
http://regulus.astrohobby.pl) współrzędną zwaną 
rektascensją, będącą pewnego rodzaju odpowied-
nikiem ziemskiej długości geograficznej (czyli jest 
to numer południka astronomicznego). Południk 
ten należy na mapce nieba przedłużyć do przecię-
cia z ekliptyką i tam powinniśmy wieczorem lub 
w nocy znaleźć poszukiwaną planetę.

Merkury i Wenus krążą wokół Słońca wewnątrz 
orbity Ziemi, dlatego poszukiwania Merkurego 
i Wenus przeprowadzamy kierując swój wzrok 
ku zachodowi lub południowemu zachodowi, tuż 
po zachodzie Słońca. Opisujemy tu sytuację tzw. 
wieczornej widzialności tych planet. Są okre-
sy roku, gdy te same planety możemy dostrzec 
przed wschodem Słońca, wczesnym rankiem,  
ale jest to zwykle mniej wygodne, szczególnie przy 
zamiarze obserwacji zbiorowych.
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Zaćmienie Księżyca
Obliczenia wskazują na dwa zaćmienia Księży-

ca w 2010 r.: pierwsze, częściowe nastąpi w dniu 
26 VI; będzie widoczne dla mieszkańców wysp 
Oceanii, Nowej Zelandii, Australii i w zachod-
niej i centralnej części Ameryki Północnej. Dru-
gie zaćmienie Księżyca będzie całkowite, nastąpi 
21 XII.  Będzie je można obserwować z terenów 
Polski. Początek zaćmienia fazy częściowej: godz. 
7:32 polskiego czasu zimowego, początek zaćmie-
nia całkowitego: 8:40, koniec fazy całkowitej: 9:53, 
koniec fazy zaćmienia częściowego: godz.11:01. 

O obserwatoriach w Lubelskiem
Dowodem na ogromne zainteresowanie astro-

nomią jest duża liczba uczestników obserwacji 
przeprowadzanych przez autora i jego Kolegów. 
Czynimy to z okazji Festiwali Nauki, z powodu 
zaistnienia ciekawych zjawisk astronomicznych, 
takich jak: zaćmienia Słońca i Księżyca, pojawienia 
się jasnych komet, zjawiska przejścia Merkurego 
i Wenus na tle tarczy Słońca.

Do tego należy dodać dużą liczbę nowopowsta-
łych szkolnych i gminnych obserwatoriów astro-
nomicznych. Nie umniejszając roli i działalności 
kół astronomicznych w różnych ośrodkach pozwo-
lę sobie na wymienienie II Liceum im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego we Włodawie, w którym 
działa bardzo owocnie koło „Pulsar” pod kierun-

kiem bardzo zaangażowanego profesora fizyki, 
pana magistra Mirosława Trociuka. Ostatnio ucz-
niowie tego liceum uruchomili jedyny w Polsce, 
doskonale działający radioteleskop przeznaczony 
do rejestracji słonecznych fal radiowych. W 2009 r. 
uczniowie i ich profesor z Włodawy prezentowali 
rezultaty prac i obserwacji Słońca na falach radio-
wych podczas seminarium w Centrum Astrono-
micznym Mikołaja Kopernika w Warszawie. Autor 
niniejszego artykułu, po uzyskaniu zgody włoda-
wian, przedstawił zarówno rezultaty swych badań 
jak i ostatnie, włodawskie pomiary natężenia sło-
necznych fal radiowych podczas Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Astronomicznego w Krakowie. Pre-
zentacja w postaci plakatu wzbudziła duże zainte-
resowanie.

Te fakty napawają optymizmem; mimo syste-
matycznego zubażania szkolnych programów 
fizyki i astronomii, lokalne inicjatywy dają szansę 
uczniom i społeczeństwu na uzyskanie uczciwej 
i rzetelnej wiedzy o Wszechświecie.

Z ogromną przykrością pozwolę sobie wspo-
mnieć o naszych staraniach w sprawie budowy 
w Lublinie planetarium i obserwatorium astrono-
micznego. Pomysł podał nieżyjący już Pan prof. 
Mieczysław Subotowicz w 1976 r. Poprosił mnie 
o pomoc w konstruowaniu planów. Kilkakrotnie 
wizytowałem Planetarium Olsztyńskie ponieważ 
właśnie takie planetarium – średniej wielkości 
pragnęliśmy zbudować w Lublinie. Wstępne, nie-
formalne rozmowy, dotyczyły najlepszego miej-
sca: Ogrodu Botanicznego UMCS na Sławinku. 
Corocznie, podczas spotkań z Panami Rektorami 
UMCS wspominałem o konieczności budowy i pla-
netarium, i obserwatorium; nigdy nie uzyskałem 
zainteresowania i poparcia. Był jeden, kłopotliwy 
dla Prof. M. Subotowicza i dla mnie moment. Kło-
potliwy, ale byliśmy z decyzji swej wielce dumni. 
W stanie wojennym otrzymaliśmy propozycję zapi-
sania się do PRON (kto nie zna tego skrótu – niech 
popyta starszych kolegów) z obietnicą: „Gdy pano-
wie zapiszecie się do PRON, to wam zbudujemy 
planetarium”. Są jednak wartości wyższe ponad 
czcze obietnice o wątpliwej wartości moralnej. 
Obaj: znany i wielce szanowany Profesor oraz ja, 
wtedy młody adiunkt – odmówiliśmy.

Wyrażam nadzieję, że po moich licznych, nie-
udanych próbach budowy w Lublinie planeta-
rium, po moim zamiarze poważnego i uzasadnio-
nego wystąpienia w najbliższym czasie do Prezy-
denta Lublina – osiągniemy wreszcie sukces.
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Metoda mapowania myśli ma bardzo szerokie zastosowanie w życiu codziennym. Dla mnie najbliż-
szym, wielokrotnie przetestowanym obszarem wykorzystania tego sposobu notowania, jest uczenie się oraz 
nauczanie innych. Zaobserwowałam i sprawdziłam wysoką skuteczność tej metody w odniesieniu do języ-
ków obcych i przedmiotów humanistycznych, jak również do niektórych treści w przedmiotach ścisłych. 
W kontekście nauczania szkolnego w obszarze pracy nauczyciela i ucznia można wykorzystać mind mapping 
w kilku sytuacjach:
• przygotowuje się do lekcji, np. tworząc scenariusz lekcji (komputerowa mapa myśli obrazująca etapy 

lekcji, zapisana w formacie HTML, stanowi alternatywę dla witryny internetowej z hiperłączami do mate-
riałów lekcyjnych przygotowanych w wersji cyfrowej),

• przygotowuje materiały w formie map myśli, które będą wykorzystywane na lekcji lub podczas pracy 
metodą projektu,

• sprawdza wykonalność map myśli zadanych uczniom jako praca domowa,
• przygotowuje się do wystąpienia przed innymi nauczycielami, np. w ramach wewnątrzszkolnego dosko-

nalenia nauczycieli.
Uczeń tworzy mapy myśli samodzielnie lub w grupie z innymi uczniami, z pomocą lub pod kierunkiem 

nauczyciela, w czasie trwania lekcji i wykonując pracę domową.
Mind mapping może być obecny w różnych fazach lekcji.

Faza wprowadzająca:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez uaktywnienie (a zarazem zbadanie poziomu) wiedzy uczniów 

związanej z tematem.
2. Nawiązanie do poprzedniego tematu/działu poprzez sprawdzenie, powtórzenie, i utrwalenie poznanych 

wiadomości.
3. Ćwiczenie przygotowujące mózg do pracy w czasie lekcji, aktywizujące obie półkule, np. wspólnie na tab-

licy interaktywnej z wykorzystaniem kolorowych pisaków i elementów graficznych lub samodzielnie 
na kartkach za pomocą kredek i flamastrów, niekoniecznie lub tylko luźno związane z tematem lekcji.

Przykłady zastosowania
1. Lekcja j. niemieckiego w liceum z zakresu Landeskunde na temat obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia 

w krajach niemieckojęzycznych: nauczyciel pyta uczniów „Co wam się kojarzy ze słowem: „Weihnachten” 
(Boże Narodzenie)?” i rysuje na tablicy asocjogram w postaci mapy myśli, który uczniowie wspólnie uzu-
pełniają znanymi słowami i wyrażeniami (np. „Nikolaus, Heiligabend, Stille Nacht, Postkarte, Geschenk, 
schenken, feiern, froh”).

2. Lekcja na temat Walentynek, następująca po dziale o Bożym Narodzeniu: nauczyciel prosi uczniów, 
aby na karteczkach napisali swoje skojarzenia związane z Walentynkami, a następnie zbiera karteczki 
i rysuje zbiorczą mapę myśli, zawierającą najczęściej powtarzające się słowa (np. „Postkarte, Geschenk, 
schenken, froh, glücklich, Glück, Liebe, lieben, Herz”), następnie uzupełniana jest na forum bieżącymi 
propozycjami uczniów (w formie ćwiczenia dyskursywnego). Tak stworzona mapa może być podstawą 
do różnorodnych ćwiczeń na tworzenie wypowiedzi ustnej lub pisemnej.

Faza główna:
1. Notatki z dyskusji uzupełniającej i rozszerzającej wiadomości, która następuje po fazie pracy z książką lub 

materiałami źródłowymi, lub jako notatki z ustnego wykładu nauczyciela – również na lekcjach historii 
lub języka polskiego.

2. Zespołowe rozwiązywanie problemu („concept mapping”).

Ewa Czerniecka
LSCDN w Lublinie

Propozycje wykorzystania map myśli  
w uczeniu się i nauczaniu języków obcych
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3. Forma ćwiczeń z zakresu leksyki, gramatyki, rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz wsparcie 
przy ćwiczeniach komunikacyjnych.

Przykłady zastosowania
1. Lekcja leksykalno-gramatyczna na temat „Was kann man machen um gesund und fit zu sein?” (Co robić, 

aby być zdrowym i sprawnym?): nauczyciel prosi każdego ucznia o zapisanie indywidualnych pomysłów 
w postaci mapy myśli, potem dzieli klasę na 2 - 3 grupy; uczniowie w grupach porównują indywidualne 
mapy i tworzą grupową mapę z najczęściej powtarzających się propozycji, a następnie przypisują każdej 
z nich stopień ważności w skali od 1 (najważniejsze) do 5 (najmniej ważne); w ostatniej fazie zostaje 
wypracowana wspólnie na forum klasowa mapa rozwiązania problemu; na podstawie tej mapy uczniowie 
tworzą i zapisują poprawne gramatycznie zdania, będące odpowiedzą na pytanie zawarte w temacie lekcji.

2. Ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego, polegające na stworzeniu mapy myśli oddającej najważniejsze 
informacje z tekstu i ich zależności między sobą (dokonanie hierarchizacji i kategoryzacji pojęć, stworze-
nie własnych słów - kluczy, wysnucie własnych skojarzeń, oddanie związków przyczynowo-skutkowych 
i następstwa chronologicznego) – pisemne streszczenie prostej wersji bajki o Kopciuszku, w którym 
kładziemy nacisk wyłącznie na słownictwo (kosztem gramatyki).

3. Wspomniana mapa myśli może być punktem wyjścia do ustnego opowiadania bajki, podczas którego ucz-
niowie ćwiczą tworzenie poprawnych gramatycznie konstrukcji zdaniowych zawierających umieszczone 
na mapie słówka i zwroty.

4. Ćwiczenie na rozumienie tekstu słuchanego (rodzaj dyktanda): nauczyciel odczytuje trzykrotnie prosty 
tekst, zawierający głównie rzeczowniki, przymiotniki, wyrażenia przyimkowe, np. „Wie kleiden sich 
Jugendliche in Deutschland?” (Jak ubiera się niemiecka młodzież?) z podręcznika „Alles klar”, a ucz-
niowie tworzą na jego podstawie mapę myśli.

Faza kończąca lekcję:
1. Wspólne, dokonane na forum przez uczniów i nauczyciela, podsumowanie, powtórzenie, utrwalenie 

i sprawdzenie stopnia zapamiętania i zrozumienia materiału omówionego na lekcji.
2. Wykonanie (samodzielne lub grupowe) mapy myśli w ramach pracy domowej. Należy wyjaśnić (powtó-

rzyć) zasady mind mappingu, sprecyzować nasze wymagania odnośnie tej mapy i kryteria jej oceniania 
(ocena dotyczy zarówno strony merytorycznej mapy, jak i strony formalno-artystycznej). 

3. Luźne ćwiczenie podsumowujące lekcję (wspólne na tablicy lub indywidualne na kartkach) „Co zapa-
miętałeś/aś z dzisiejszej lekcji?”, „Jakie zagadnienia z lekcji wydają Ci się szczególnie ważne?”.

4. Podsumowanie lekcji, wyrażenie opinii i refleksji o zajęciach (indywidualnie i anonimowo na kartkach) 
„Co podobało Ci się na lekcji, a co należy zmienić?”, „Co było trudne i wymaga dodatkowego wyjaśnienia 
lub utrwalenia?”, itp.

Przykłady zastosowania
1. Mapa myśli będąca planem ustnej wypowiedzi np. na temat spędzonych wakacji, zawierająca zamiast 

całych zdań jedynie słowa-klucze lub wyrażenia-klucze.

2. Mapa myśli podsumowująca i utrwalająca słownictwo z wybranego zakresu leksykalnego, np. zanieczysz-
czenie i ochrona środowiska, która bazuje na słownictwie zawartym w podręczniku lub może być posze-
rzona o materiał leksykalny ze słownika tematycznego; to zadanie wydaje się tylko na pozór odtwórcze, 
ponieważ uczeń musi podjąć trud stworzenia kategorii i hierarchii pojęć, czyli wybrania słów na gałęzie 
główne i poboczne, oraz stworzenia powiązań między nimi.

3. Mapa myśli, której tematem jest określone słowo, wybrane przez ucznia lub narzucone nauczyciela, które 
wywołuje skojarzenia albo gramatyczne (podejście odtwórcze, zob. rys. 2), albo leksykalne (podejście 
twórcze, zob. rys.).

Pełna wersja tekstu dostępna na www.lscdn.pl/Publikacje

Bibliografia:
1. Buzan Tony, Buzan Barry, Mapy Twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne, Łódź 2004
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Katarzyna Osińska
Gimnazjum nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Lublinie

Ekologia w moim domu

Zmiany klimatyczne na Ziemi stały się faktem 
nie budzącym wątpliwości. Dominuje pogląd, 
że mają one ścisły związek z działalnością czło-
wieka. Nie wchodząc w szczegóły gorących dys-
kusji należy podkreślić, że degradacja środowiska 
naturalnego stała się faktem i od nas zależy czy 
w przyszłości podejmiemy skutecznie wysiłek 
na rzecz zatrzymania tego procesu. Propagując 
wśród młodzieży proekologiczny styl życia należy 
zatem kształtować poczucie odpowiedzialności za 
stan środowiska, tego w którym uczeń funkcjonuje 
na co dzień, uświadamiając mu, że przekłada się 
to na poprawę sytuacji globalnej. 

„Ekologia w moim domu” odpowiada diagno-
zie stopnia świadomości ekologicznej gimnazja-
listów z 2007 r. Obiektem badań były „domowe 
zwyczaje ekologiczne” ucznia. Ankieta została 
przeprowadzona wśród grupy stu dwudziestu ucz-
niów klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 1  
im. ks. S. Konarskiego w Lublinie. Kwestionariusz 
ankiety zawierał: 1 pytanie skalowane, 9 pytań 
zamkniętych i 1 otwarte. Ankietowani zostali 
zmuszeni do refleksji nad domowymi „zwyczaja-
mi i zasadami proekologicznymi” oraz znaczeniem 
ochrony środowiska w skali własnego gospodar-
stwa domowego. Ponadto badanie dotyczyło form 
oszczędzania energii elektrycznej, wody, segrega-
cji odpadów, korzystania z opakowań jednorazo-
wych oraz korzystania z różnych środków loko-
mocji. Analiza wyników ankiety wykazała, że zde-
cydowana większość badanych wysoko oceniła 
własną świadomość ekologiczną. Niestety, wysoka 
samoocena nie ma przełożenia na codzienne kon-
kretne działania. Ponad połowa nie segregowała 
regularnie odpadów lub oddzielała jedynie frak-
cję suchą od mokrej. Podobna część nie oszczę-
dzała konsekwentnie energii elektrycznej i wody. 
Oszczędzanie energii ograniczało się do wyłącza-
nia żarówek i urządzeń przy niewielkim zainte-
resowaniu nowymi technologiami. W przypadku 
oszczędzania wody dbano o szczelność instalacji 
oraz ograniczano jej zużycie przy kąpieli i zmywa-
niu. Około 62 % używało plastikowych reklamó-
wek. Najbardziej niepokoił jednak fakt, że ok. 50 
% ankietowanych uczniów nie odczuwało potrzeby 
zmiany domowych zasad i zwyczajów ekologicz-

nych. Na szczęście znaleźli się również uczniowie 
pragnący jeszcze dokładniej segregować odpady, 
z większym zaangażowaniem oszczędzać energię 
i wodę, jednorazowe reklamówki zastąpić ekolo-
gicznymi torbami. Co ciekawe rodzina jednego 
z uczniów wykorzystuje energię wiatru i słońca, 
a także posiada system oczyszczania ścieków. 

Ze względu na widoczną potrzebę rozwoju 
świadomości ekologicznej i kształtowania postaw 
proekologicznych, przeprowadzony został po raz 
pierwszy w roku szkolnym 2007/2008 ekspery-
mentalnie wśród uczniów Gimnazjum nr 1 im. 
ks. S. Konarskiego w Lublinie, konkurs „Eko-
logia w moim domu”. Wychodząc z założenia, 
iż zbyt szczegółowe wytyczne mogą zniechęcić 
ucznia do uczestnictwa, zakreślono bardzo szeroko 
problematykę. Jedynym zaś warunkiem udziału 
w konkursie było przygotowanie pracy dotyczącej 
„zwyczajów ekologicznych panujących w domu 
ucznia”. Dodatkową zaletą była mnogość form 
prac konkursowych ograniczona w zasadzie jedy-
nie wyobraźnią ucznia. Uczniowie przygotowy-
wali prace indywidualnie lub zespołowo w jednej 
z trzech kategorii: praca plastyczna (np. plakat, 
komiks, gazetka, folder), multimedialna (np. pre-
zentacja, film, wywiad, reportaż) oraz pisemna 
(np. referat, projekt naukowy, raport, opowia-
danie, scenariusz inscenizacji, wiersz, skecz). 
Przygotowanie pracy konkursowej, wymagało 
od ucznia analizy „zasad postępowania ekolo-
gicznego” we własnym domu, czy też sąsiedztwie 
(np. postępowanie z różnego rodzaju odpadami, 
zużycie energii, zanieczyszczenie i zużycie wody, 
segregacja odpadów, emitowanie do atmosfery tok-
sycznych substancji w wyniku ogrzewania miesz-
kań (domów), porównania różnych modeli „domo-
wych zachowań proekologicznych” i dokonania 
oceny ich skuteczności. Wreszcie uczeń musiał 
uzupełnić wiedzę o możliwościach ochrony śro-
dowiska we własnym domu lub sąsiedztwie. 

Konkurs odbywa się pod honorowym patrona-
tem: Wydziału Chemii UMCS, Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Lublin oraz Polskiego 
Klubu Ekologicznego Okręg Środkowo-Wschodni. 
Idea spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród 
młodzieży naszej szkoły, dlatego w kolejnym roku 
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towskiego „Zapory”– opowiadanie); p r ezen -
t ac ja  mul t imedia lna  Anna Bielecka i Maria 
Kowalczyk (Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szere-
gów); f i lm Marcin Cichocki i Bartosz Koszowski 
(Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego). 
uroczysty finał uświetnili swoją obecnością: pani 
prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska Prodziekan  
ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 
Wydziału Chemii UMCS, pani dr Elwira Samo-
nek – Miciuk z Wydziału Biologii UMCS, pani 
Agnieszka Zięba z Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Lublin, pan dr inż. Kazimierz Kęsik 
Prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg 
Środkowo – Wschodni. W marcu 2010 r. odbędzie 
się finał II edycji międzyszkolnego konkursu „Eko-
logia w moim domu”. Głównym celem konkursu 
jest więc kształtowanie postaw proekologicznych 
przez samodzielną pracę poznawczą i twórczą. 
Świadoma ewolucja domowych zwyczajów eko-
logicznych i promocja ekologii we własnym oto-
czeniu, ma wzmocnić poczucie odpowiedzialności 
za stan środowiska naturalnego. Konkurs stanowi 
szansę prezentacji swoich osiągnięć dla młodych 
utalentowanych chemików, biologów, geografów, 
informatyków, literatów, czy plastyków.

do uczestnictwa w konkursie zostali zaproszeni 
nauczyciele oraz uczniowie lubelskich gimnazjów, 
a w trwającej właśnie edycji także wybranych szkół 
podstawowych.

W kwietniu 2009 r. odbył się uroczysty finał 
I edycji międzyszkolnego konkursu „Ekologia 
w moim domu”, do której przystąpiła kilkudziesię-
cioosobowa grupa uczniów pod opieką kilkunastu 
nauczycieli z ośmiu lubelskich gimnazjów: Gimna-
zjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, Gimnazjum nr 
10 im. ks. Jana Twardowskiego, Gimnazjum nr  3, 
Gimnazjum nr 12, Gimnazjum nr 18 im. Macieja 
Rataja, Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów, 
Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Deku-
towskiego „Zapory”, Gimnazjum nr 1 im. ks. Sta-
nisława Konarskiego. Dnia 3 kwietnia 2009 roku 
Komisja Konkursowa w składzie: pani dr Elwira 
Samonek – Miciuk (Wydział Biologii UMCS), pani 
Joanna Rachańczyk (Wydział Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miasta Lublin),  zapoznała się z nade-
słanymi pracami, a następnie wyłoniła laureatów. 
Dyplom laureata oraz nagrody w poszczególnych 
kategoriach otrzymali: praca  p las tyczna  Syl-
wia Piłat (Gimnazjum nr 12); praca  l i te racka 
Katarzyna Koput (Gimnazjum nr 9 im. cc. majo-
ra Hieronima Dekutowskiego „Zapory”– wiersz 
pt. „Śmieciologia”), Izabela Flis i Joanna Majkut 
(Gimnazjum nr 9 im. cc. majora Hieronima Deku-

Zuzanna Kowalczuk
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

„Świat mnie wabił” o Muzeum – Pracowni Literackiej 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie

Muzea to nie tylko kolekcjonerstwo, zabezpie-
czanie zbiorów i ich konserwacja. Eksponowanie 
wytworów kulturowych stanowi formę uzupełnie-
nia regularnej edukacji szkolnej. Zgromadzone 
kolekcje dzieł sztuki, eksponatów etnograficz-
nych, przyrodniczych są świetną pomocą naukową. 
W dużym stopniu wzbogacają możliwości dydak-
tyczno-wychowawcze nowoczesnej szkoły. Muzea 
są też atrakcjami na szlakach turystycznych. 

Puszczykowo pod Poznaniem to tonąca w ziele-
ni miejscowość wypoczynkowa, malowniczo poło-
żona na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodo-
wego. Mieści się tu prywatne Muzeum-Pracownia 
Literacka Arkadego Fiedlera, wybitnego pisarza 
i podróżnika (urodził się w Poznaniu w 1894 r., 

zmarł w Puszczykowie w 1985 r.). Muzeum tchnie 
atmosferą egzotyki, dalekich podroży i Wielkiej 
Przygody. Willę, w której mieści się placówka, 
pisarz kupił od Państwa w 1946 roku po powrocie 
do kraju z wojennej emigracji

Muzeum w puszczykowskim domu pisarza 
powstało w wyniku zachęty czytelników, przyja-
ciół, rodziny. Prywatne muzeum gromadzi trofea 
z licznych podróży po Ameryce Południowej, Azji 
i Afryce. Arkady Fiedler, jako wysłannik muze-
ów przyrodniczych, podczas swoich 30 wypraw 
i podróży zwiedził kilkadziesiąt krajów świata. 
Był też wybitnym fotografem. Fotografie Fiedlera 
ukazują ludzi o różnych kolorach skóry, piękno 
egzotycznej przyrody, uczą szacunku dla innych 
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W Ogrodzie Kultur i Tolerancji wokół muzeum 
powstała unikalna na skalę Europy kolekcja rzeźb 
stanowiących wierne kopie pomników dawnych 
cywilizacji. Ogród Tolerancji unaocznia wiodącą 
myśl Muzeum, że odmienne kultury mogą poko-
jowo istnieć obok siebie i wspierać się wzajem-
nie. Puszczykowski Sfinks jest jednym z filarów 
tego „kulturowego ekumenizmu”. Pomieszczenie 
pod nazwą „Tajemniczy Świat Indian” poświęco-
ne kulturze Azteków, Majów i Inków utworzono 
w 2003 r. Panuje tam półmrok i tajemnicza atmo-
sfera. Od 2008 r. w ogrodzie stoi Santa Maria, repli-
ka legendarnego żaglowca Krzysztofa Kolumba 
w skali 1:1. Statek odkrywcy Ameryki Krzysztofa 
Kolumba jest symbolem nie tylko Wielkiej Przy-
gody, ale także otwarcia na świat, przełamywania 
trudności i schematyzmu myślenia, poszerzania 
ludzkich horyzontów Rodzinie Fiedlerów w przed-
sięwzięciach muzealnych pomagają znajomi 
i przyjaciele, miłośnicy talentu ojca, jak również 
i inni podróżnicy. Twórcą większości ogrodowych 
posągów był artysta plastyk, wieloletni przyjaciel 
rodziny Fiedlerów, Zygmunt Konarski (1936-2004). 
W 2003 r. w Ogrodzie Tolerancji powstała kopia 
(w skali 1:9) największego stojącego Buddy (53 
m), posągu z doliny Bamjan w Afganistanie. Został 
on doszczętnie zniszczony przez talibów w 2001 r. 
Budda w Muzeum-Pracowni to wyraz niegodze-
nia się na akty barbarzyństwa oraz braku tolerancji 
wobec innych kultur i religii. W muzeum organizo-
wane są czasowe wystawy podróżnicze, przyrod-
nicze oraz inne. Od ponad dziesięciu lat wręczana 
jest w placówce nagroda „Bursztynowego Motyla” 
w konkursie im. Arkadego Fiedlera na najlepszą 
książkę podróżniczą polskiego autora. Laureatami 
nagrody byli: Stanisław Szwarc-Bronikowski, Jacek 
Pałkiewicz, Marek Kamiński, Ryszard Kapuściński, 
Beata Pawlikowska, Wojciech Cejrowski, Elżbie-
ta Dzikowska, Jerzy Kukuczka, Waldemar Borek 
i Krzysztof Czador, Marcin Kydryński, Wojciech 
Jagielski, Olgierd Budrewicz, Bogusław Michalec.

Muzeum cieszy się powodzeniem nie tylko 
wśród młodzieży. Placówkę odwiedziło ponad 
milion gości z Polski i zagranicy. Ekspozycje stałe 
i czasowe przyciągają wciąż nowych odwiedza-
jących. Wiele osób przyjeżdża tu wielokrotnie, 
za każdym razem odkrywając ciekawe ekspo-
naty. Podejmuje ich rodzina Fiedlerów. Więcej 
informacji o Muzeum znaleźć można na stronie  
www.fiedler.pl

Pełny tekst ze zdjęciami na www.lscdn.pl 
w zakładce „Publikacje”.

kultur i obyczajów. Zdobytą wiedzę o egzotycz-
nych kulturach i obyczajach pisarz przybliżał czy-
telnikom w pasjonujących, urzekających plastyką 
opisów książkach podróżniczych, m.in. „Ryby 
śpiewają w Ukajali”, „Kanada pachnąca żywicą”, 
„Zwierzęta z lasu dziewiczego”, „Piękna strasz-
na Amazonia, Madagaskar – okrutny czarodziej”, 
„Spotkałem szczęśliwych Indian”, dla dzieci i mło-
dzieży przygodową trylogię „Wyspa Robinsona”, 
„Orinoko”, „Biały Jaguar”. W czasie II wojny 
światowej napisał w Anglii głośną książkę „Dywi-
zjon 303” (pisarz przebywał w bazie Dywizjonu 
303 w podlondyńskim Northolt w 1940 i 1941 r.). 
W dorobku A. Fiedlera są 32 książki wydane w 23 
językach i przeszło 10-milionowym nakładzie.

Duży wpływ na ukształtowanie osobowości 
pisarza miał jego ojciec Antoni Fiedler, znany 
poznański wydawca, który rozbudził w synu zain-
teresowania przyrodnicze. „Uczył mnie kochać 
rzeczy takie, obok których inni ludzie przechodzi-
li obojętnie” – wspominał pisarz ojca. Podróżni-
cze i przyrodnicze pasje przekazał Arkady Fied-
ler swoim dzieciom. Po śmierci podróżnika jego 
synowie, Arkady Radosław i Marek, wzbogaca-
ją zbiory muzeum dzięki własnym wyprawom. 
W Puszczykowie można się dowiedzieć jak rodzą 
się globtroterskie, kolekcjonerskie oraz literackie 
pasje. W 1974 r. otwierając swoje muzeum Arkady 
Fiedler powiedział: „[Muzeum] ma służyć mło-
dzieży i pokazywać, jak pociągający jest świat. 
Jeśli wychodząc z niego, młodzi ludzie poczują się 
silniejsi, to będzie oznaczało, że placówka spełnia 
swoje zadanie”. Podróżnik odwiedził m.in. Mek-
syk, Indochiny, Brazylię, Madagaskar, kilkakrot-
nie Afrykę Zachodnią. W muzeum zgromadzono 
pamiątki z licznych wypraw Arkadego Fiedlera. 
W centralnym miejscu można podziwiać kolek-
cję książek autora i ich wielojęzycznych wydań. 
Cały parter stuletniej willi, wystawowy pawilon 
obok i kilka pomieszczeń w podziemiach eksponu-
ją wytwory sztuki różnych ludów, rzeźby i maski 
obrzędowe, instrumenty muzyczne, broń indiań-
ską i murzyńską, trofea z ludzkich głów – wrogów 
plemienia (preparowane przez Indian Hibarów), 
a także inne osobliwości. Obejrzeć można także 
żywe skorpiony, pająki ptaszniki, boa dusiciela 
oraz żywe piranie. Główki - tsantse Indian Hibarów 
znad górnej Amazonki, imitowane przez Indian 
Palta w Ekwadorze. W muzeum zachwyca duża 
kolekcja motyli, którą stworzył Arkady Fiedler  
podczas swoich pobytów w Ameryce Południo-
wej, Azji, Afryce oraz na egzotycznych wyspach.
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