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WSTĘP
Katarzyna Jasińska
Siadając z moimi koleżankami – nauczycielkami z różnych
szkół i przedszkoli – na niebieskiej kanapie w pracowni plastycznej mojej szkoły przy ul. Giordana Bruna w Warszawie,
ze spotkania na spotkanie poznawałam je coraz lepiej i coraz
bardziej uwierał mnie wielki rozdźwięk między obiegowym wizerunkiem nauczycielki, a niezwykłością, inteligencją, indywidualnością każdej z nich. Zachwyciła mnie ich pasja, odwaga,
ich umiejętności, humor, pytania, które zadawały. Czasem była
w nich niepewność, czasem strach i trudna refleksja, że my
nauczycielki jesteśmy buforami, w które ze wszystkich stron
uderzają rodzice, zwierzchnicy, dzieci, media... Choć pracujemy w różnych szkołach, przedszkolach,
MOS-ach, MDK-ach, jesteśmy tuż przed emeryturą lub dopiero zaczynamy karierę nauczycielską,
łączy nas to, że wszystkie mamy dziecięcą potrzebę tworzenia, mamy w sercu sztukę. Na niebieskiej
kanapie toczą się nasze, pełne żaru rozmowy o dzieciach, szkole, tworzeniu. A także o potrzebie
głębokich zmian w polskiej edukacji.
I postanowiłyśmy napisać o tym wszystkim.
Ta książeczka jest o tym, że idee takie jak koleżeństwo, pasja, radość mogą więcej zdziałać niż najbardziej przemyślne systemy. I o tym, że my nauczyciele jesteśmy przede wszystkim niezwykłymi
ludźmi. Jest też o tym, że twórczość może dawać wolność dużym i małym, a praca – radość i sens
życia. Autorami opowiadań, esejów, wierszy są warszawskie nauczycielki skupione w Klubie Aktywnego Nauczyciela Plastyki (i nie tylko) KANAPA – sieci współpracy i samokształcenia we WCIES.
Swoje refleksje dodali zaprzyjaźnieni artyści i Pan od polskiego – Krystian Matuszewski. Ilustracje
– dowcipne rysunkowe komentarze wykonała Janina Jasińska, która wspiera KANAPĘ rysunkami
od początku jej istnienia.
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Według Big Splash Davida Hockneya

KANAPA
Natalia Mac
Kanapa to miejsce magiczne o niezwykłej, magnetycznej wręcz mocy przyciągania osób, zwierząt,
przedmiotów, a nawet pomysłów. To nie jest zwykły mebel, to kopalnia przeżyć i wspomnień. Tu
znajdziesz zgubiony guzik, bilet sprzed lat, papierki po cukierkach.
Kanapa rzadko spełnia jedną funkcję. W tym miejscu możesz zatrzymać się na dłużej, odetchnąć,
rozprostować nogi lub sztywny kręgosłup, zastanowić się lub zdrzemnąć.
Tu przejrzysz garderobę, papiery, przewiniesz dziecko, a nawet przenocujesz gościa.
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To zwykłe miejsce „oparcia” urosło do roli centrum domowego ogniska – potrafi rozpalić wyobraźnię,
zebrać bliskie osoby, przygarnąć rozproszonych członków rodziny, uciszyć złamane serca.
Ten mebel rzadko stoi samotnie. Tak wiele ustawień kanapy ma na celu podkreślenie jej roli jako
łącznika – chcesz podziwiać z niej widok za oknem, patrzeć na ekran telewizora, chcesz sięgać z niej
po gazetę, chcesz widzieć twarz rozmówcy w fotelu naprzeciwko.
Kanapa ewoluuje wraz z grupą jej mieszkańców i ich potrzebami – od mini jadalni po miejsce debat.
To miejsce tętniące życiem. Czy przyszło Wam do głowy, że istnieje parlament – miejsce niezwykle
ożywionych, wręcz burzliwych debat, w którym zielone ławy uczestników przypominają kanapy,
a nie gnuśne fotele?
Kanapa nie jest łatwym meblem. Zaplanujesz zbyt dużą – nie wniesiesz po schodach i zagraci Ci
dom. Zdecydujesz się na zbyt małą – będzie ciasna i ograniczy możliwości jej użytkowników. Kupisz
zbyt miękką – ugrzęźniesz w dziurach i trudno Ci będzie się podnieść. Zbyt twarda nie pozwoli się
rozluźnić. Zorganizowanie dobrej kanapy to nie lada sztuka.
Jedno jest pewne. Kanapę trudno jest postawić w pionie, wnosić na wyższe poziomy lub utylizować.
Trudno ją wyrzucić nie tylko z domu, ale i z pamięci.
Jej rozmiar, kształt, jej styl, kolor, dotyk, a nawet zapach materiału zostają na długo w pamięci. Tak
naprawdę nie wyrzucamy jej na dobre. Zazwyczaj zamieniamy na nową – próbując od nowa uwić
sobie w niej ulepszone mini gniazdo w pigułce.
Natalia M.
Natalia wymyśliła nazwę Klubu KANAPA, będąc na Wyspach Brytyjskich. Jest certyfikowaną i praktykującą
lingwistką. Zdobyła polskie i brytyjskie kwalifikacje nauczyciela, uczyła dzieci w szkole brytyjskiej i niemieckiej.
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Według Nikifora
Magda jest nauczycielką w klasach 1-3. Jest też poetką i samorodnym talentem malarskim. Najbardziej cenię
ją za jej skromność i za to, jak bardzo ciepło i indywidualnie podchodzi do swoich małych uczniów, jak z odwagą i mądrością opowiada im o świecie… również o świecie wielkiej sztuki.

DLACZEGO KANAPA?
Magdalena Rowicka
To, że znalazłam się w gronie „kanapowiczek”, było naturalną konsekwencją zdarzeń, choć ich początek był w zasadzie przypadkowy. Kilka lat temu, gdy szukałam szkoleń, które mogłyby mi się
przydać w pracy, natrafiłam na kurs Tanie i kreatywne techniki plastyczne dla młodszych dzieci.
Postanowiłam się zapisać, choć nie miałam jakichś wielkich oczekiwań, a już na pewno nie przewidywałam jak bardzo namiesza to w moim życiu.
Pracownia plastyczna w szkole przy ul. Bruna. Prowadząca – Kasia, jakoś od razu wydała mi się
bardzo sympatyczna i było to wrażenie jak najbardziej trafne.
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Pierwsze nasze działanie dotyczyło pracy z różnymi rodzajami ołówków. Pamiętam, że były dwa
tematy do wyboru. Ja zdecydowałam się na koty i myszy w piwnicy. Początkowo patrzyłam na pustą
kartkę i trzy ołówki i zastanawiałam się, co właściwie mam z tym zrobić. Takim rysowaniem dla
siebie nie zajmowałam się od tak wielu lat, że nie umiałam określić, kiedy to było.
Ale potem wzięłam do ręki jeden z ołówków i zaczęłam. Nagle byłam tylko ja, kartka i te szarobure
zwierzęta w równie szaroburej piwnicy. I historie, które w związku z powstającym obrazkiem kłębiły
się w mojej wyobraźni. To było jak olśnienie. Nie rysowałam od tylu lat, wyparłam tę potrzebę z powodu tysiąca innych ważnych zadań i nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo mi tego brakowało.
Zdarzyło się coś więcej. Nagle w czasie różnorodnych plastycznych działalności poczułam się tak,
jakbym znalazła się w alternatywnej rzeczywistości. I choć może zabrzmi to na nieco naciągane,
zwyczajnie zapomniałam, że istnieje świat pełen pilnych niezałatwionych spraw i przytłaczających
mnie problemów.
Ten kurs był dla mnie odskocznią i oczyszczeniem. Angażowałam się w proponowane prace i nie
miało dla mnie specjalnego znaczenia, że w moim wykonaniu daleko im było do doskonałości. Panująca atmosfera sprawiała, że nie czułam się zestresowana, ani zawstydzona, że coś mi nie wychodzi.
Za to czułam ogromną radość tworzenia.
W kolejnym roku szkolnym nie szukałam już przypadkowych szkoleń, ale tych prowadzonych przez
Kasię. Zapisałam się na kurs malarstwa i byłam nim zachwycona.
A kiedy powstała KANAPA, zwyczajnie nie mogłam się nie zapisać.
Uważam, że to wspaniały pomysł. Spotkałam tu ludzi pełnych zapału, pomysłów i potrzeby tworzenia. Wielu z nich, podobnie jak ja, nie ma specjalnego plastycznego wykształcenia. Pracują w bardzo
różnych miejscach. Przychodzą, bo po prostu chcą.
Jestem tylko malutką cząsteczką tej stale zwiększającej się
grupy, ale cieszę się, że mogę nią być.
I nie chodzi tu tylko o to, że wzbogaciłam się o jakieś nowe
umiejętności korzystania z technik plastycznych i poznałam
wspaniałych, życzliwych ludzi, choć jest to oczywiście bardzo
ważne. Chodzi o to, że odnalazłam część siebie, z której kiedyś,
gdzieś tam, zrezygnowałam.
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Według Lekcji anatomii doktora Tulpa Rembrandta

O PRACY Z UCZNIAMI
Magdalena Rowicka
W ramach zajęć KANAPY chodziłam na różnorodne kursy i warsztaty. Pozyskane umiejętności zawsze usiłowałam wykorzystać w pracy z moimi uczniami. W przypadku typowych propozycji jakichś
działań plastycznych było to zazwyczaj proste i nie wymagało ode mnie specjalnych przemyśleń,
jak takie zajęcia przeprowadzić. Ale kiedy postanowiłam zaproponować dzieciom w drugiej klasie
szkoły podstawowej cykl lekcji związanych z kursem historii sztuki, było to już dla mnie pewnym
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wyzwaniem, bo tu – żeby miało to sens – musiałam przekazać im choć małą porcję teoretycznej wiedzy, aby wiedziały, o co w tym przedsięwzięciu chodzi. Zastanawiałam się, w jakim stopniu jestem
w stanie je zainteresować i co z tego zrozumieją. Okazało się jednak, że dzieciaki były zafascynowane zarówno opowieściami i pokazami, jak i własną twórczością, gdy „zamieniały się” w fowistów,
kubistów, impresjonistów…
Przez chwilę wahałam się, czy przebrnąć z nimi również przez sztukę systemów totalitarnych, ale
ostatecznie postanowiłam spróbować. Z moimi uczniami rozmawiałam na rozmaite trudne tematy,
czasem poruszane przez nich, czasem niespodziewanie pojawiające się w toku lekcji. Nie unikałam
tych drażliwych i podejrzanych, bo uważam, że z dziećmi można rozmawiać o wszystkim, trzeba
tylko robić to w odpowiedni sposób. Muszę też przyznać, że może miałam jakieś szczęście, a może
zadziałało coś innego, bo choć pracuję już wiele, wiele lat, to nigdy żaden rodzic nie przyszedł do
mnie z pretensjami z powodu stylu mojej pracy.
Część wprowadzającą do totalitaryzmu z przyczyn praktycznych odbyliśmy na szkolnym boisku,
a dokładniej w najdalszej jego części. A wszystko za sprawą tuby o bardzo donośnym dźwięku. Dzieciaki początkowo były rozbawione. Potem niektóre zaczęły się skarżyć, że ten dźwięk je niepokoi.
A potem malowaliśmy wspólnie wielkich rozmiarów plakaty. Sam proces malowania wzbudzał duży
entuzjazm. Późniejsze ich oglądanie budziło już rozmaite emocje.
Kiedy pod koniec drugiej klasy rozmawiałam z dziećmi o mijającym roku szkolnym, bardzo wiele
z nich zajęcia plastyczne uznawało za swoje ulubione. Często dodawały, że szczególnie podobały im
się te „o różnych malarstwach”, bo były inne, ciekawe, zabawne. A przecież właśnie o to mi chodziło,
by tworząc cieszyły się tym co robią i nie bały się eksperymentować. Nie chodziło mi wcale o to,
by zapamiętywały nazwy, nazwiska i fachowe terminy. Choć, gdy były już w trzeciej klasie, okazało
się, że tej teorii tak jakoś mimochodem przyswoiły sobie całkiem wiele i często same, niepytane
odwoływały się do wiedzy zdobytej rok wcześniej.
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Agnieszka jest naszym emisariuszem poza wielką Warszawą. Pracuje w społecznej szkole podstawowej w Milanówku, ale jej pasja i aktywność spowodowały, że jest z nami. Organizuje u siebie warsztaty KANAPY
i przyjeżdża także do nas, żeby pokazywać nam niezwykłe techniki malarskie, na przykład malarstwo na
jedwabiu.

BANK DOBRYCH PRAKTYK
Agnieszka Krzysiak
Idealne lekcje polegają na takim budowaniu sytuacji dydaktycznych, aby zachęcały one uczniów do
pokonywania trudności, wykorzystywania posiadanego potencjału i samodzielności oraz rozbudzały
wiarę dzieci we własne możliwości. Myślę, że marzeniem każdego pedagoga jest prowadzenie takich
właśnie idealnych zajęć. Kiedy siedemnaście lat temu rozpoczynałam moją przygodę z zawodem
nauczyciela plastyki, nie istniały fora internetowe ani kluby takie jak KANAPA. Ogólnie rzecz
biorąc, mogę powiedzieć, że mój obraz idealnej lekcji plastyki budowałam w opozycji do własnych
doświadczeń szkolnych. Szczęśliwie młodzieńczy idealizm w starciu z realiami szkolnymi zbytnio nie
ucierpiał, ale pamiętam momenty zwątpienia, gdy bardzo pragnęłam wsparcia bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Niestety, posiłkować musiałam się literaturą i własną intuicją, ponieważ
nauczycieli mojego przedmiotu z prawdziwego zdarzenia w swoim środowisku nie miałam. Teraz
mogę śmiało powiedzieć, że chociaż nadal jestem – i mam nadzieję, że do końca pozostanę „nauczycielem poszukującym”, wypracowałam zbiór doświadczeń, na bazie którego mogę przedstawić
poniższe wskazówki praktyczne, które być może pomogą osobom rozpoczynającym swoją przygodę
z nauczaniem plastyki.
1. Pozwól uczniowi decydować o tym, na jakim formacie pracuje lub jaką technikę wybiera. Jeżeli
zależy ci na wyćwiczeniu konkretnej umiejętności, pozwól dziecku wybrać, chociaż temat pracy plastycznej, nie odrzucaj prac abstrakcyjnych.
2. Wprowadzaj zróżnicowane techniki plastyczne, aby uczniowie mogli odkryć, w czym czują się
najlepiej. Ucz kreatywności i myślenia nieszablonowego, podkreślaj wartość innowacyjności, eksperymentu. Rozwijaj wyobraźnię swoich podopiecznych.
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3. Zaskakuj uczniów: prowadź lekcje w plenerze, pracujcie na wielkich formatach lub przeciwnie –
twórzcie znaczki pocztowe, malujcie dłońmi, stopami lub z zasłoniętymi oczami.
4. Szukaj inspiracji do lekcji we współczesnym świecie, pokaż uczniom, co znaczy sztuka zaangażowana. Nie bój się poruszać trudnych tematów. Pamiętaj, że ekspresja artystyczna pomaga wyrazić
emocje.
5. Umożliwiaj uczennicom i uczniom opowiedzenie o swojej pracy w celu jej rozwinięcia (mówienie
to zazwyczaj mocna strona dzieci o słabszych możliwościach manualnych). Omów pracę plastyczną
opisowo, a nie oceniająco i kategoryzująco (stosuj metody oceniania kształtującego). Wskaż delikatnie obszary do dalszej pracy, podkreślaj pozytywne elementy kompozycji czy kolorystyki.
6. Ucz języka sztuki przez omawianie przykładów zarówno z kanonu historii sztuki, jak i spośród
dziecięcych prac. Nie obawiaj się współpracy z polonistami, gdyż opis obrazu (dzieła sztuki) to
część wspólna waszej pracy z uczniem.
7. Eksponuj wszystkie prace uczniów, którzy się na to zgadzają. Przekonasz się, że z czasem będzie coraz większa liczba chętnych. Niech uczniowie podpisują prace z tyłu (podpis może zaburzać
kompozycję). Anonimowość wywieszanych prac pomaga dzieciom nieśmiałym lub niepewnym swoich
możliwości.
8. Urządzaj wystawy prac najbardziej utalentowanych artystycznie uczniów, dla niektórych z nich to
jedyny sposób, by pokazać się społeczności szkolnej w zupełnie innym świetle. Dbając o odpowiednią oprawę tych uroczystości – wernisaż lub finisaż, plakaty, zaproszenia – pokazujesz, jak obcować
ze sztuką.
9. Ucz swoich uczniów takiego recenzowania prac plastycznych innych osób, aby nie ranić ich uczuć,
zauważać rzeczy pozytywne, a jednocześnie wyrażać własne zdanie. Omawiaj z dziećmi dzieła sztuki
tak, żeby nie klasyfikować ich jako „ładne” i „brzydkie”, zawsze wymagaj, aby uczeń motywował
swoją wypowiedź: „to mi się podoba, ponieważ…”, „to mi się nie podoba, bo…”.
10. Nakłaniaj uczniów do własnych poszukiwań artystów, których prace im się podobają. Pozwól im
dzielić się z tobą i klasą ich odkryciami. W ten sposób często ty również odkryjesz nowego twórcę,
a z pewnością dowiesz się więcej o swoim uczniu.
11. Stosuj zróżnicowane zadania dodatkowe umożliwiające uczniom słabszym manualnie zdobycie
ocen celujących dzięki innym umiejętnościom (fotografia, grafika komputerowa, film, wiadomości
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z teorii i historii sztuki). Większość dysgrafików jest bardzo kreatywna, dawaj im więc sposobność
do wykazania się.
12. Wykorzystuj na lekcjach pomoce wizualne, gry planszowe, materiały multimedialne. Przy pracach przestrzennych, na przykład tworzenie origami czy ozdób choinkowych, przygotuj modele kolejnych etapów, aby uczniowie mogli je obejrzeć z każdej strony i dotknąć. Wprowadzając nową
technikę plastyczną, korzystaj z samouczków i krótkich filmików pokazujących tę metodę.
13. Różnicuj poziom wymagań wobec swoich uczniów, a w szczególnych sytuacjach stosuj prace
zastępcze dla uczniów z najsilniejszymi zaburzeniami dysgraficznymi. Nie wystawiaj dzieci na pewną porażkę, ale też nie wyznaczaj zadań zbyt banalnych, pozwalaj na rozwój. Podkreślaj, że błędy
i niepowodzenia są na stałe wpisane w proces uczenia się.
14. Nie bądź niewolnikiem podręcznika lub programu. Staraj się podążać za potrzebami uczonej
przez ciebie grupy, jednocześnie nie rezygnując z wymagań i konsekwencji. Pamiętaj, że czasem
mniej znaczy w ostatecznym rozrachunku więcej.
15. Zawsze doceniaj wkład pracy i zaangażowanie swoich uczniów.
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Według Olimpii Édouarda Maneta
Justyna oprócz bycia mamą, żoną, nauczycielką, wychowawczynią świetlicy, nauczycielką edukacji domowej,
posiadaczką gadającej papugi, jest też (a może przede wszystkim) bardzo wrażliwą malarką. Maluje dużo.
Najpiękniejsze są jej delikatne, świetliste akwarele.

JAK POSZŁAM NA MALARSTWO…
Justyna Krawczyk
Jest taka scena z filmu Petera Webbera Dziewczyna z perłą, osnutego wokół obrazu Jana Vermeera:
pracownia, camera obscura, sztalugi, a na nich rozpięty, niedokończony obraz… Na stole miski, miseczki, a w nich: szelak rubinowy, guma arabska, kwas octowy, malachit, cynober, olej lniany, węgiel
kostny, tłuczek, moździerz, pipeta, szpachla… Pokazana jest tu cała alchemia tworzenia farb, tajemnica ich ucierania, by mieszając je ze sobą tworzyć nowe barwy i z ich pomocą oddawać spojrzenie
artysty na piękno.
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Alchemia i tajemnica – wizja artysty, pociągnięcia pędzla, dobór barw, uchwycenie światła…
Te sekrety zgłębiam, oglądając dzieła dawnych i współczesnych mistrzów malarstwa. Z podziwem
oglądam obrazy w galeriach. Zachwycam się kolorem, fakturą, techniką i stylem malarskim. W ten
sposób smakuję każdy obraz. Szukam...
Malarstwo olejne wzbudzało zawsze we mnie ciekawość tworzenia i chęć budowania obrazu, pewne
misterium, w którym można zamknąć swoje widzenie świata.
Moim największym marzeniem od wielu lat było poznać, nauczyć się, jak malować i stworzyć coś tak
fascynującego. Teraz wiem, jak daleka jest droga do zgłębienia tajników związanych z tą dziedziną
sztuki.
Jakich farb używać? Które łączyć ze sobą? Jakie są techniki ich mieszania? Jak długo schną? Jakich
pędzli użyć? Jak rozróżnić, nazwać i do czego wykorzystać farby? (Choćby niebieski – czy lepszy
będzie błękit ftalowy, ultramaryna francuska, błękit kobaltowy, błękit pruski, błękit nieba, błękit
królewski, czy może ceruleum?). Po co jest potrzebny olej lniany lub makowy? Do czego służy terpentyna i benzyna lakowa? Na czym malować? Jak gruntować płótno? Co malować? Jaką techniką
i rodzajem farb? Z jaką fakturą? Jaką kompozycję zbudować?
To tylko część pytań rodzących się na początku poznawania rzemiosła związanego z malarstwem.
Moja przygoda zaczęła się od pierwszej edycji Kursu malarstwa zorganizowanego we WCIES dla
nauczycieli. To było również moje pierwsze zetknięcie z farbami olejnymi.
Ta fascynacja pcha mnie, by nadal zgłębiać arkana malarstwa, ciągle poszukiwać inspiracji.
Zdecydowana uczyć się od najlepszych, w dojrzałym wieku, z obowiązkami związanymi z rodziną
i domem, pracą zawodową, poszłam na ASP, by studiować malarstwo w ramach Akademii Otwartej
Dorośli do sztuki. Tam przekonałam się, że jest to niesłychanie ciężka praca, mozół wynikający
z poznawania rzemiosła. To wielogodzinne sesje studium rysunku i malarstwa. Wykreślanie nieciekawych kompozycji martwych natur lub modela zgodnie z zasadami perspektywy na dużych formatach, gdzie każdy najmniejszy błąd jest widoczny. To poszukiwania różnic odpowiednich odcieni
(np. kilku zieleni zestawionych obok siebie), a także ciągła walka z czasem (bo przecież zmienia się
światło w pracowni i już znalezione barwy inaczej wyglądają w zmieniającym się świetle), przerwy
na odpoczynek dla modela – kiedy nie można nadgonić swojej pracy.
A to wszystko pod okiem wymagających profesorów, dla których wszystko musi być zgodne z rzeczywistym obrazem ułożonych przez nich kompozycji i ich subiektywnego spojrzenia na wytwór
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powstałej pracy. Wciąż jestem w drodze... ciągle mam wrażenie, że choć wiem więcej, to i tak jestem
dopiero na początku tej przygody. Borykam się z autokrytyką, wątpliwościami, niezadowoleniem
z efektów. Ale nie chcę stać w miejscu!
Człowiek cały czas się uczy, na różnych etapach swojego życia rozwija się ze zmienną intensywnością. Ważne, by nie zaprzestać, podążać za swoimi marzeniami. Ten imperatyw wymaga odwagi
i zrobienia pierwszego kroku. W drodze do marzeń. Ruszajmy, nasze pasje czekają na nas. Pozwólmy
też na to naszym dzieciom, naszym uczniom. Pozwólmy im kroczyć ich własną drogą, rozwijajmy
w nich kreatywność.
Marzę, by kiedyś osiągnąć taki stan, który łączy warsztat i umiejętności profesjonalisty ze świeżym
spojrzeniem kilkuletniego dziecka, które zawsze wie, JAK i CO narysować.
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Leszek jest rzeźbiarzem. Współpracuje z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w ramach projektu „Artyści dla edukacji”. Działania teatralne opisane poniżej prowadził w warszawskiej
szkole podstawowej, realizując projekt Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych „Te-Art – artystyczny teatrzyk
tworzący więzi”.

JAK ZBUDOWAŁEM TEATR I ZOSTAŁEM W NIM REŻYSEREM
Leszek Jasiński
2016 rok to był bardzo dobry rok. Zbudowałem wtedy teatr. Zbudować teatr to nie jest prosta rzecz.
Teatr to nie stoisko na bazarze – musi mieć ściany, dach, drzwi (dużo drzwi), okna (bez okien to
tylko stodoły są budowane), dwie sceny – dużą i małą, kurtyny, światła i dopiero wtedy można
powiedzieć, że to jest teatr.
Plusem całego przedsięwzięcia było to, że był to teatr dla dzieci. Ponieważ dzieci są dużo mniejsze
od dorosłych, to i teatr można było tak zmniejszyć, żeby się zmieścił w sali szkolnej, lekcyjnej. Wracając do drzwi – były tam różne drzwi – niskie dla małych dzieci, wysokie dla wyższych, szerokie
dla grubych i wąskie dla chudych.
Po zbudowaniu teatru przyszła pora na to, co najbardziej lubię – reżyserowanie. Wcześniej, od
Justyny, bardzo mądrej reżyserki teatru21, usłyszałem, że można zrobić spektakl bez scenariusza.
Moje dwuletnie doświadczenie w koprodukcji polsko-amerykańskiej filmu science fiction mówiło mi
jedno: jeśli ze scenariuszem na planie panował chaos, to jak miałby wyglądać dzień pracy z dziećmi
bez scenariusza? Co może być bardziej chaotycznego niż chaos? I teraz, co najbardziej istotnie –
z kim miałem współpracować? Dwie klasy: trzecia i piąta, które kiedyś były klasami integracyjny-
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mi, a w momencie rozpoczęcia naszej współpracy były już klasami bardzo, bardzo integracyjnymi
(w sensie ilości orzeczeń).
Pełen świadomości, jaka porażka mnie czeka, przyszedłem na spotkanie i doznałem zaskoczenia
numer jeden: po pierwsze – wszystkie dzieci, zanim powiedziałem, o czym mogłyby robić spektakle,
same już wiedziały, co chciałyby robić (mała dygresja: wiele lat temu pewien wybitny intelektualnie
artysta powiedział mi, że kiedy był mały, miał bardzo wiele pomysłów, ale nie umiał ich zrealizować. Potem kiedy skończył Akademię Sztuk Pięknych i inne studia, potrafił zrobić wszystko, tylko
nie miał już pomysłów).
Zaskoczenie numer dwa: dzieci usiadły i w bardzo krótkim czasie napisały albo narysowały scenariusze. Myślałem, że scenariusze tworzy się miesiącami albo latami...
Zaskoczenie numer trzy: dzieci z orzeczeniami, które trochę inaczej zachowywały się niż pozostałe,
miały świetne, zaskakujące pomysły. One nie kopiowały sztampowych rozwiązań. One nie robiły
kopii filmów, teatrzyków, które widziały. Patrząc na nie, szczerze im zazdrościłem, jak łatwo im to
przychodzi.
Zaskoczenie numer cztery: gra. Okazało się, że niespecjalnie mogłem jednak być reżyserem, bo nie
miałem okazji do ingerencji czy pomocy, gdyż dzieci w ogóle tego nie potrzebowały. Byłem głównie
od nagrywania i prostych pomocy technicznych. I znów dzieci z orzeczeniami radziły sobie, według
mnie, o wiele lepiej. Nie miały problemów z tremą, były mniej skrępowane i miały lepiej przemyślane pomysły. Były bardziej kreatywne. To zaskoczenie było największe i do dziś mnie nie opuszcza.
A jeszcze raz wracając do drzwi... wszystkie dzieci, czy to z orzeczeniem, czy bez wszystkie korzystały z drzwiczek teatrzyku, nie tak jak trzeba. Małe wchodziły przez wysokie drzwi, duże przez
niskie, grube przez wąskie, a chude przez szerokie. Jest nadzieja, że tak samo będą postępować, gdy
dorosną!
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KALINKA*
Katarzyna Jasińska
Bez niej nie wyobrażam sobie działania Klubu, bez jej pasji, aktywności, inicjatywy...
Kalinka jest fotoreporterką KANAPY.
To ona zainicjowała stworzenie facebookowej wersji klubu, którą moderuje. Jest prawie na każdym
szkoleniu, warsztacie, spotkaniu. Zawsze z nieodłącznym aparatem fotograficznym... Czasem troszkę
z boku, poświęcając swój czas, dokumentuje nasze działania. Za każdym razem czekam z niepokojem
czy przyjdzie, czasem spóźniona, bo długo siedzi w szkole. Oddycham z ulgą, kiedy dyskretnie się pojawia. Po każdym spotkaniu, na którym roztrząsamy jakiś problem plastyczny, filozoficzny, edukacyjny, historyczny, na facebookowej KANAPIE pojawia się jej materiał: filmy, zdjęcia, komentarze, linki,
odnośniki do ciekawych stron, dla tych, którzy nie mogli z nami być, lub dla chcących pogłębić swoją
wiedzę z omawianej dziedziny. Kasia przeszukuje Internet i podrzuca nam pełno informacji. Czasem
mam poczucie wstydu, że wiele rzeczy właściwie zrobiła za mnie. Na Facebooku stworzyła ogromną
większość z trzystu czterdziestu albumów ze zdjęciami i większość z prawie stu „kanapowych” filmów.
Robi dobre zdjęcia. Rozumie i wie CO fotografować. Chwyta najistotniejsze chwile. Jej talent zauważyłam już dawno, podczas kursu malarstwa, gdzie zaczynając od zera, tworzyła nieszablonowe
kompozycje z udziałem martwej natury.
Kasia słucha.
Niewiele komentuje. Przemyśliwuje później tematy, o których dyskutowaliśmy. Czasem w drodze
powrotnej do domu rzuci jakieś fundamentalne pytanie dotyczące sztuki, historii, etyki, czegoś, co
ją nurtuje lub jest niejasne.
Jest żarliwa. Właśnie to słowo określa ją najlepiej. Wciąż odkrywa piękno wokół
siebie i próbuje je definiować. I jest w tym odważna i samodzielna.
Pracuje w świetlicy, realizuje z dziećmi autorskie projekty, ale jej zainteresowania sztuką wykraczają daleko poza program i potrzeby szkoły. Drzemie w niej
wola rozwoju, refleksji, poszukiwania prawdy. Od pięciu lat obserwuję, jak dojrzewa, rozwija się, rozkwita, nabiera pewności siebie, świadomości, spokoju.
Kalinko, jesteś niezastąpiona!
* Kalinka (Kasia Kalinowska) jest nauczycielką świetlicy w warszawskiej szkole podstawowej.
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O DZIEWCZYNCE,
KTÓRA MÓWIŁA OBRAZAMI
Magdalena Rowicka
Ola1 przyszła do mnie w połowie września, w drugiej klasie. Miała
smutną twarzyczkę, jeszcze smutniejsze oczy i – jak mnie poinformowano, nic nie mówiła od kilku miesięcy. Do nikogo.
Dowiedziałam się, że przeżyła jakąś wielką traumę i to szok sprawił, że przestała się w ogóle odzywać.
Szczerze mówiąc, byłam zdumiona, że dziewczynka trafiła do mojej
klasy, choć na tym samym poziomie były jeszcze trzy inne, w których uczyły nauczycielki z o wiele większym stażem i doświadczeniem.
Rozpoczęłam dopiero drugi rok pracy, a pierwszy w tej konkretnej szkole. Dyrektor zapewnił mnie,
że nikt ode mnie cudów nie oczekuje, a dziewczynka jest spokojna i nie powinna sprawiać problemów. Rzeczywiście, jeśli patrzyło się na to w ten sposób, to nie sprawiała. Przecież siedziała
cichuteńko, jakby starała się być całkiem niewidoczna dla świata, zarówno na lekcjach, jak i na
przerwach, wykonywała polecenia, pisała w zeszytach, a nawet ćwiczyła na WF-ie. Ale to wszystko
było jakby poza nią. Odnosiłam wrażenie, że to przystosowanie do podporządkowania się normom
i nakazom, było jej sposobem na zapewnienie sobie spokoju od skutków wchodzenia w jakiekolwiek
osobiste relacje z innymi.
Obserwowałam Olę i zastanawiałam się co mam robić, jak próbować do niej dotrzeć, by jeszcze
bardziej jej nie wystraszyć. Powiedzmy sobie szczerze – błądziłam po omacku. Nie byłam terapeutą,
do nauczycielskiego doświadczenia niezbyt mogłam się odwołać, mając za sobą zaledwie rok pracy
i nie miałam pojęcia, co przerażającego przeżyło dane mi pod opiekę dziecko, bo nikt mnie o tym
nie poinformował.
Oczywiście, teoretycznie nie zostawałam z tym sama. Nauczyciele i specjaliści dawali mi mnóstwo
rad na temat tego, jak dotrzeć do takiego dziecka, by „zmusić je do mówienia i powrotu do normalności”. Grzecznie słuchałam, ale ostatecznie postanowiłam posłuchać samej siebie. Tak się złożyło
1 Imię dziewczynki zostało zmienione.
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– nie, wcale nie szczęśliwie, że pół roku wcześniej także ja przeżyłam coś, co sprawiło, że zawalił się
mój świat. I wiedziałam, że nikt, poza doświadczającym traumy nie wie, co się z nim dzieje i czego
potrzebuje.
Dlatego wbrew zaleceniom postanowiłam „iść za Olą, za tym, co ona mi podpowiada”.
Na lekcjach zachowywałam się tak, jakbym nie zauważała, że ona nie mówi, a dokładniej tak, jakby
to, że nie mówi, nie było czymś nadzwyczajnym. Dzieciom też wytłumaczyłam, że ich nowa koleżanka po prostu na razie taka jest. Przyjęły to naturalnie i zaakceptowały.
Poza lekcjami miałam z Olą dodatkowe zajęcia indywidualne. Początkowo mogło wyglądać to tak,
jakbyśmy siedziały w tym samym pomieszczeniu, nie wchodząc w żadne interakcje. Ja coś robiłam,
ona coś robiła i obie w pewien sposób udawałyśmy, że nie zwracamy na siebie uwagi. W rzeczywistości obie bacznie obserwowałyśmy się nawzajem. Czułam, że nawiązujemy więź.
Dawałam Oli różne karteczki z napisami i obrazkami. Zauważyłam, że zdecydowanie wybiera obrazki, czasem nawet układa z nich historyjki. Kiedyś, gdy zabrakło odpowiedniego rysunku, sięgnęła
po kartki, które zawsze stały na środku stolika i zaczęła rysować własny obrazek. Potem zdarzało
się to coraz częściej. Ja też zaczęłam rysować. I tak zaczęły się nasze rysunkowe rozmowy. Wkrótce
ten sposób porozumiewania się dziewczynka przeniosła na lekcje i kontakty z dziećmi. Ola po prostu
rozmawiała rysunkami. A potem poszło już tak spontanicznie, że do obrazków zaczęły dochodzić
słowa, jakby niezauważenie. W moim odczuciu było trochę tak, jakby Ola na nowo zaczynała odnajdywać dawny, zagubiony z jakiegoś powodu świat. A może raczej to świat, razem z tym to, co się
w nim dzieje, odzyskiwał dla niej na nowo sens.
To oczywiście nie było tak, że te słowa napływały lawinowo i ich liczba zwiększała się każdego
dnia. To był długi i bardzo nierównomiernie przebiegający proces. Zdarzało się, że nagle dziewczynka milkła i zamykała się w sobie. W takich sytuacjach o nic nie pytałam, nie ponaglałam. Po prostu
uśmiechałam się, kładłam przed nią cały stos kartek, a ona zawzięcie rysowała. Czasem podnosiła
głowę i odwzajemniała uśmiech.
Aż w końcu tych chwil wyobcowania było coraz mniej i mniej, a ja patrzyłam na to dosłownie
rozkwitające na moich oczach dziecko z coraz większą nadzieją, że wybrany przeze mnie sposób
postępowania da dobry i trwały rezultat. I chyba tak się stało, bo pod koniec roku szkolnego Ola
całkiem swobodnie rozmawiała ze mną, z dziećmi, a nawet dała sobie radę z rolą w klasowym
przedstawieniu.
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Kiedy we wrześniu następnego roku ponownie zobaczyłam Olę, bardzo się ucieszyłam, bo wiedziałam, że jej rodzina przeprowadziła się na drugi koniec miasta i nie byłam pewna, czy zechcą przywozić dziewczynkę z tak daleka. Ale chyba podobnie jak ja, jej bliscy poczuli, że zmiana otoczenia,
w którym poczuła się bezpiecznie, nie byłaby dla niej dobrym rozwiązaniem.
I rzeczywiście było już na tyle dobrze, że niepotrzebne okazały się dodatkowe, indywidualne zajęcia. Choć i tak dopisałam ją do dzieci z grupy wyrównawczej, bo choć nie miała problemów z nauką,
to miałam wrażenie, że praca w małym zespole pomaga jej wzmocnić pewność siebie.
Od tamtego czasu minęło wiele lat i właśnie zdałam sobie sprawę, że nikomu do tej pory o tym
nie opowiadałam. Myślę, że udało mi się wówczas pomóc temu dziecku, choć robiąc to, co robiłam,
miałam pewne wątpliwości, bo przecież postępowałam wbrew radom i zaleceniom osób bardziej doświadczonych ode mnie, kierując się głównie intuicją, przeczuciem i własnymi uczuciami. Wcale nie
jestem przekonana, czy zawsze jest to dobry sposób, choć przyznam teraz, że stosowałam go właściwie przez wszystkie następne lata pracy z dziećmi. W większości przypadków to się sprawdzało,
choć na efekt trzeba było niekiedy poczekać dość długo. I właśnie ten czas bywa dużym problemem,
bo najczęściej oczekuje się od wychowawców szybkich, spektakularnych rezultatów. Nikt nie chce
słyszeć zarzutów, że sobie nie radzi, więc zdarza się, że wybiera drogę na skróty, nawet wbrew
sobie.
Kontakt z Olą nauczył mnie, praktycznie na początku mojej zawodowej drogi, takiej dobrze rozumianej pokory, świadomości, że w pracy z dziećmi nic nie jest oczywiste i nie ma jedynej dobrej drogi
dotarcia do każdego z nich. Ja wiem, że to brzmi jak slogan i trudno to zastosować w praktyce, ale
są sytuacje, gdy trzeba – zanim zaczniemy wprowadzać nasz naprawczy plan – pozwolić przemówić
dziecku, starając się, w miarę możliwości, niczego nie narzucać. I dać czas – jemu i sobie.
Dawno, dawno temu, lekarz pracujący na OIOM-ie powiedział mi, że w takich ekstremalnych sytuacjach brak zmian to dobra wiadomość. Bo to, co złe – staje się nagle, to co dobre – tworzy się
powoli.
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Niesłychana skromność Iwony, jej ciepło i wewnętrzny spokój są na pewno cechami idealnymi w pracy
z dziećmi w szpitalu. Ale prócz tych cech Iwona posiada coś, czego nie widać gołym okiem. Ogromny głód
sztuki. Jest na wszystkich spotkaniach i warsztatach w Zachęcie, w Zamku Królewskim, w Muzeum Narodowym i wszystkich warsztatach twórczych na KANAPIE.

PRACA W SZKOLE SZPITALNEJ
Iwona Kowalczyk
We wrześniu 1998 r. rozpoczęłam pracę, jako wychowawczyni zajęć pozalekcyjnych, w szkole w Wojskowym Instytucie Medycznym. To był początek mojej dwudziestoletniej przygody ze szkolnictwem
szpitalnym. Od 2005 r. pracuję w szpitalu dziecięcym przy ulicy Niekłańskiej. W tym czasie wiele
się zmieniło, przeżyłam kilka reform edukacji i systemu ochrony zdrowia. Jednak jedno pozostało
niezmienne: dla uczennic i uczniów, pobyt w szpitalu to wciąż trudny okres. Choroba, ból, cierpienie,
złe samopoczucie, nowe, nieznane miejsce, zabiegi medyczne wywołują u dzieci niepokój, niepewność, lęk, strach, poczucie osamotnienia i zagubienia. Szpitalna nuda może pogłębiać chorobę lub
znacznie utrudniać proces leczenia. Aby przeciwdziałać takiej sytuacji, organizowane są zajęcia
szkolne i pozalekcyjne. My, nauczycielki i nauczyciele staramy się, aby pobyt w szpitalu nie był
przykrym przeżyciem, aby dzieci mogły rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie,
a opuszczając oddział szpitalny miały także miłe wspomnienia.
W początkowym okresie praca w szpitalu była dla mnie szkołą życia. Tutaj spotkałam się bowiem
z ciężkimi, nieuleczalnymi chorobami dzieci, nowotworami mózgu, amputacjami kończyn, poważnymi
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poparzeniami twarzy i ciała. Wyzwaniem dla mnie były także sytuacje utraty najbliższych w wypadkach komunikacyjnych. Moja praca wymagała taktu, wyczucia, empatii, opiekuńczości i różnorodnych umiejętności psychologicznych. Bardzo pomocny okazał się uśmiech i poczucie humoru. Szybko
nauczyłam się być elastyczną, otwartą na prośby i życzenia małych pacjentów. Kiedy dziecko cierpi,
wtedy realizacja programu nauczania, lekcje przestają być najważniejsze. Duże znaczenie ma to, by
podopieczny czuł, że nauczyciel rozumie jego problemy, chce mu pomóc, jest życzliwy, serdeczny,
zaangażowany. Siła szpitalnej szkoły tkwi w jej pedagogach, którzy dają małym pacjentom poczucie
bezpieczeństwa i akceptacji.
Na funkcjonowanie dziecka w szpitalu duży wpływ mają rodzice. Niepokój z powodu ich nieobecności, oczekiwanie, kiedy wreszcie przyjdą, sprawiają, że uczniowie ciągle o nich pytają i nie są
w stanie skupić się na wykonaniu zadania. Bardzo ważna jest też postawa rodziców i opiekunów,
którzy towarzyszą pacjentom podczas pobytu na oddziale. Lęk i obawy o stan zdrowia dziecka, nieradzenie sobie z własnymi emocjami sprawiają, że rodzice często potrzebują rozmowy i wsparcia ze
strony nauczycielki lub nauczyciela.
Szkoła w szpitalu różni się od tradycyjnej. Obok działalności edukacyjnej pełni funkcję terapeutyczno-wychowawczą, umożliwia aktywne i twórcze spędzanie czasu. Nie ma własnego budynku,
sal lekcyjnych. Tutaj nauczyciel przychodzi na lekcję do ucznia. Każdego roku moja szkoła prowadzi
zajęcia dla około 3000 pacjentów. Niektórzy są u nas tylko kilka dni, inni tydzień, dwa, ale zdarzają się pobyty dłuższe. Opiekujemy się też dziećmi, które od wielu lat leczą się w naszym szpitalu
i cyklicznie zostają naszymi wychowankami.
Zajęcia szkolne odbywają się w zespołach klas łączonych (I-III, IV-VI itp.). Nauczyciele starają się
kontynuować realizację programu nauczania i pracować na podręcznikach obowiązujących w szkole
macierzystej ucznia. Na lekcji realizuje się równocześnie kilka tematów. Pedagog musi wykazać się
znakomitą znajomością podstawy programowej, umiejętnością organizacji czasu dla każdego ucznia
i dużą podzielnością uwagi. W szpitalu bardzo ważna jest współpraca z personelem medycznym.
Przed zajęciami nauczyciel powinien poznać zalecenia lekarza, stan zdrowia dziecka oraz ewentualny wpływ leków na jego psychikę i procesy poznawcze. Nauczyciel często pracuje z uczniem indywidualnie, dostosowując tempo nauki do jego samopoczucia i możliwości, nadrabia zaległości w nauce.
W każdym oddziale szpitalnym prowadzone są pozalekcyjne zajęcia wychowawczo-terapeutyczne
dla zróżnicowanej wiekowo grupy dzieci. Przygotowując je, staram się, aby były one różnorodne
i ciekawe, dostosowane do warunków szpitalnych i stanu zdrowia uczniów. Działalność szkoły jest
zależna od funkcjonowania i rodzajów oddziałów szpitalnych, leczonych chorób, długości pobytu pa-

26

cjentów i ich wieku. Na oddziale chirurgii większość osób to pacjenci unieruchomieni w łóżkach, na
obserwacji – przebywający w izolatkach, na okulistyce – potrzebujący kart pracy z powiększonymi
literami. Każdy oddział jest inny, ma inne wyposażenie i warunki lokalowe. Na niektórych brakuje
świetlic, stolików i krzeseł w salach chorych. Utrudnia to prowadzenie zajęć.
Ciągle zmienia się skład grupy wychowawczej, pacjenci są przyjmowani do szpitala i wypisywani do
domu. Raz więcej mamy dzieci młodszych, przedszkolnych, innym razem starszych. Codziennie rozpoczynam pracę od sprawdzenia, czy na oddziale nie ma nowych pacjentów. Z każdym wychowankiem przeprowadzam rozmowę na temat jego zdolności, zainteresowań, pasji, hobby, samopoczucia,
zaleceń lekarzy, przewidywanej długości pobytu. Jeśli dziecko musi leżeć w łóżku, czy też przebywa
w izolatce, wówczas prowadzę indywidualnie zajęcia w sali szpitalnej. Ta forma pracy umożliwia
szybkie rozpoznanie trudności ucznia, dostosowanie metod i tempa pracy do jego możliwości. Pacjentów chodzących zbieram w świetlicy oddziału i prowadzę zajęcia grupowe. Udział w nich daje
poczucie normalności, pozwala uwierzyć we własne siły i możliwości, pozytywnie wpływa na stan
psychiczny dziecka, oddala myśli o chorobie. W sytuacjach trudnych, gdy stan zdrowia nie pozwala dziecku na udział w zajęciach, prowadzę z nim rozmowy terapeutyczne. Dotyczą one tematów
ważnych dla uczniów: rodziny, hobby, ulubionych zwierząt, książek, muzyki, filmów itp. Pacjentom
poprawia się nastrój, często wychodzą z apatii, zaczynają bardziej pozytywnie myśleć, co ma duże
znaczenie, gdy walka z chorobą jest szczególnie trudna.
Dla dzieci, które po raz pierwszy trafiły do szpitala, szkoła jest często zaskoczeniem. Zastanawiam
się wtedy, jak zmobilizować ich do udziału w zajęciach? Jak wyzwolić ich aktywność? Należy im
zaoferować coś naprawdę atrakcyjnego, interesującego, dającego szybki efekt, lubianego przez nich,
w czym mogą się realizować. Coś, co można dostosować do trudnych warunków lokalowych, problemów organizacyjnych, braku możliwości długofalowego działania, zmiennych możliwości psychofizycznych wychowanka, czyli do realiów życia szpitalnego. To moje codzienne zadanie. Staram się
proponować ciekawe, atrakcyjne prace i zadania, zgodne z zainteresowaniami dzieci, dostosowane
do ich potrzeb i wieku. Moi wychowankowie bardzo lubią zajęcia plastyczne, origami i proszą o tego
typu działania. Ich potrzeby sprawiły, że ja także zmieniłam stosunek do nich. Zaczęłam chodzić
na różnorodne kursy i także odkryłam swoje ukryte zdolności. Po zdobyciu kwalifikacji, od 2007 r.
uczę plastyki, prowadzę też zajęcia artystyczne i szkolne koła plastyczne „Tworzę z pasją”. Własna
twórczość plastyczna przynosi mi wiele radości i satysfakcji. Uwielbiam się bawić kolorami. Szczególnie polubiłam malarstwo olejne na płótnie, dzięki któremu odrywam się od szarej rzeczywistości
i przenoszę w świat pełen niesamowitych barw. Nawet w najbardziej trudnych momentach mojego
życia malowanie odpręża mnie i relaksuje. Jest balsamem dla mojej przemęczonej duszy, dodaje mi
skrzydeł i energii.
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W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć pozalekcyjnych, w 2016 r. opracowałam i zrealizowałam
projekt edukacyjny Ty też potrafisz – techniki rękodzieła artystycznego inspiracją twórczych działań uczniów, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne”. Odbyło się 9 warsztatów, a uczestniczący w nich wychowankowie samodzielnie wykonywali
ptaki z siana, kwiaty z bibuły, obrazki na szkle, ludowe wycinanki, gliniane zwierzątka i choinki
z papierowikliny. Każde zajęcia były inne, każde udane i na każdych widziałam (i bardzo mnie to
cieszyło), jak wiele radości przynoszą dzieciom samodzielnie wykonane przedmioty. Chciałam, żeby
pacjenci poczuli radość z tworzenia, uczestniczenia w kulturze, wyrażania siebie i zorganizowałam
dla nich w szpitalu „Czwartkowe spotkania z kulturą”.
Największą radością jest dla mnie świadomość, że prowadzone przeze mnie zajęcia są potrzebne,
pozwalają dzieciom odreagować emocje związane z pobytem w szpitalu. Mali pacjenci zapominają
o chorobie, nabierają chęci do działania, zaczynają wierzyć w swoje marzenia, odkrywają własne
zdolności i talenty. Powstaje wiele ciekawych prac plastycznych wykonanych różnorodnymi i oryginalnymi technikami. Dzieciom wyraźnie poprawia się nastrój i z niecierpliwością czekają na kolejne
zajęcia. Rodzice dziękują mi i proszą o więcej. Dzisiaj, po wielu latach doświadczeń nie mam wątpliwości, że szkoła w szpitalu jest potrzebna.
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Według Narodzin Wenus Sandra Botticellego
Marta przez wiele lat była nauczycielem wspomagającym w klasach integracyjnych. Jest orędowniczką odważnej zmiany, doskonalenia się, rozwoju osobistego. Samodzielnie studiuje historię sztuki, zgłębia teorie
pedagogiczne, maluje, szyje. Wymyśliła lalki z niepełnosprawnościami Klda. Teraz, od dwóch lat jest „Panią
od plastyki” i – jak sama mówi – to jest jej nowe życie!

PISZĘ…
Marta Mąka
Erwin Wagenhofer, film Alfabet. Arno Stern Odkrywanie śladu. Czym jest zabawa malarska. Nicolas
Philibert film Być i mieć. Jest na pewno wiele więcej tytułów, które mogłabym wymienić, a które zmieniły
moje postrzeganie nauczycielki i nauczyciela, ich roli i znaczenia.
Moja perspektywa ewoluuje – z biegiem lat, ze zmianą ról, doświadczeniami, wiedzą i obserwacjami.
Jedno jest stałe – chęć zmiany. Chęć bycia innym niż reszta. Niż malkontenci polskiej pedagogiki. „Bo
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dzieci złe”. „Bo rodzice roszczeniowi”. „Bo pensja niska”… Mam świadomość swojej arogancji, bezczelności, z którą wygłaszam swoje opinie. Gdyby nie one, nie dążyłabym do zmian, nie wprowadzałabym ich
w życie bez pytania o zgodę, z taką pewnością, jaką mam teraz.
Przez piętnaście lat pełniłam funkcję pedagoga wspomagającego w klasie integracyjnej. I tak jak w przypadku każdej innej szkoły czy grupy, można tam zaobserwować transformację – zarówno w zachowaniach
dzieci, w nasileniu ich trudności emocjonalnych i dysfunkcjach, jak i w sferze szeroko rozumianej edukacji
polskiej. Moje obowiązki także były modyfikowane – aż do stanu dzisiejszego, gdy moja energia koncentruje się na pomocy terapeutycznej, psychologicznej, wsparciu emocjonalnym i budowaniu samodzielności
uczniów. Pierwszy raz w swojej pracy, pisząc roczne sprawozdanie, użyłam sformułowania „nie rokuje”…
Po raz pierwszy, aż tak bardzo mam dość – patrzenia na bezradność dzieci, na brak życzliwości i sympatii,
której codziennie doświadczają. Obserwując pracę innych nauczycieli, mam okazję dostrzeżenia perspektywy dzieci, zrozumienia, w jaki sposób odbierają komunikaty dorosłych.
Mam świadomość popełnianych przeze mnie błędów, tego, że nie jestem ideałem, ale znalazłam przestrzeń, w której mogę stworzyć uczniom inny świat, dać im wolność tworzenia, swobodę i zbudować
sprzyjającą rozwojowi atmosferę.
Pierwszym, dość nieśmiałym krokiem było podjęcie studiów podyplomowych z zakresu sztuki i plastyki.
Z przekonaniem, że są lepsi, zdolniejsi, lepiej wykształceni. I już na tym etapie zaczęłam dostrzegać, że
mogę wiele. Lubię spotkania z różnymi ludźmi o odmiennych perspektywach i doświadczeniach – to zawsze otwiera oczy, poszerza perspektywę, uczy akceptacji.
Krok drugi – dołączenie do KANAPY. I znów podobne wrażenia – że są zdolniejsi, mądrzejsi, z większym
doświadczeniem. Ale teraz już mam przekonanie, że to dla mnie ogromna korzyść – mogę z tego czerpać.
Wiele spotkań, wymiany myśli, mnóstwo różnorodnych, ciekawych prac. Wcielenie się w rolę ucznia.
Ostatni krok – podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela plastyki. Chociaż pewnie nie wiem wszystkiego,
pewnie nie umiem, pewnie nie będę umieć. Początkowo trzymałam się sztywno programu przedmiotowego. Proponowałam ciekawe prace, stwarzałam okazje do kreatywności, pozwalałam na samodzielność.
Po poznaniu sylwetki Arno Sterna oraz jego koncepcji pracowni Malort zaczęłam marzyć o takiej wolnej
artystycznie przestrzeni w naszej szkole. Chciałam stworzyć dzieciom warunki do ekspresji plastycznej,
bez przymusu oceniania, pozbawionej krytyki. Ograniczenia architektoniczne i infrastrukturalne uniemożliwiły jednak wydzielenie oddzielnego miejsca do takiej działalności.
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I – tak jak określałam to w naszych „kanapowych” rozmowach – nie wiem jak, ale zaproponowałam dzieciom, by na próbę zaczęły same planować i organizować swoje działania plastyczne. Mogły przynosić
na lekcje dowolne materiały, wykonywać wybrane prace – warunek był jedynie taki, że mają sami się do
nich przygotować i być aktywni. Jednocześnie prezentowałam im podczas zajęć filmy i zdjęcia ciekawych
artystów. Realizowałam założenia programowe, omawiając na przykładach dzieła sztuki oraz twórców
z różnych epok.
Okazało się, że sporo dzieci ma wiedzę nabytą podczas podróży, odwiedzin w muzeach, oglądania filmów
itp. Zawsze znajdzie się w grupie ktoś, kto daną tematyką jest bardziej zainteresowany. Próbuję różnych
dziedzin, różnych form – aby dać uczniom szanse na odnalezienie ich ulubionego obszaru. Z biegiem
tygodni okazywało się jednak, że wiele dzieci nie potrafi jeszcze samodzielnie organizować swojej pracy. Dawałam więc uczniom wybór: osoby nieprzygotowane do lekcji mają obowiązek wykonywać prace
proponowane przeze mnie. Nawet dzieci bardzo twórcze, które uważałam za wyjątkowo uzdolnione plastycznie, po pewnym czasie nudziły się monotonią własnych pomysłów. Potrzebowały bodźców, nowych
propozycji, które popchnęłyby je do działania. Nie mogę więc powiedzieć, że tylko dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych okazały się niegotowe bądź znudzone zaproponowaną przeze mnie formą. Zawsze jednak staram się być uważna na potrzeby uczniów i odczytywać ich komunikaty, mimo iż bywają
subtelne i niebezpośrednie. Uważam, że każda nauczycielka i nauczyciel powinni przede wszystkim skupić się na drugim człowieku, na jego nastroju, formie, możliwościach. Z przerażeniem słucham opowieści
o „paniach”, które skrytykowały pracę dziecka („beznadziejne te wodorosty”), określały ramy i wytyczne,
jak praca ma wyglądać, bądź oceniały je według własnego kanonu piękna.
Na moich zajęciach zakazane jest słowo „ładny”. Zachęcam dzieci do zadawania pytań innych niż - „Czy
ładnie to zrobiłem?”. Staram się oduczyć ich postrzegania sztuki, własnych wytworów w ten sposób.
Bezustannie powtarzam, że gust, podobanie się, to kwestia dyskusyjna. Że nie ma jednego, wzorcowego
sposobu malowania, rysowania czy w ogóle tworzenia. Że wartością w sztuce jest oryginalność, własna
droga i pomysły. Kładę też duży nacisk na samodzielność – mam tu na myśli organizację pracy. Dążę do
tego – by jak w pracowni Sterna – w sali plastycznej, dzieci czuły się swobodnie, korzystały bez skrępowania z jej zasobów i poszerzały swoje kompetencje plastyczne na tyle, na ile potrzebują.
W 2019 roku podjęłam postawione sobie wyzwanie i skończyłam kurs Arno Sterna w zakresie prowadzenia pracowni malarskiej Malort. Sądzę, że dzięki wcześniejszym doświadczeniom podczas lekcji plastyki
miałam więcej pewności siebie i zapału do realizacji tego celu. Sama pracownia powstała z połączo-
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nych wysiłków mojego męża oraz pracownika szkoły – należało dostosować pomieszczenie do wymogów
Malortu. Okazało się, że wielu chętnych znalazłam wśród uczniów klas pierwszych. Miałam oczywiście
wiele wątpliwości, czy podołam nowej roli, ale entuzjazm i chęć stworzenia dzieciom wolnego od oceny
miejsca były mocniejsze. Wreszcie w publicznej szkole, niezależnie od narzucanych schematów powstała
przestrzeń sprzyjająca wspieraniu wolności i niezależności uczniów.
Najtrudniejsze okazało się wdrożenie zasady nieoceniania się nawzajem, niewyrażania opinii na temat
rysunków innych i w ogóle rezygnacja z komentowania. Dzieci mają mocno zakodowaną potrzebę akceptacji, wszystkiego co robią, przypodobania się dorosłemu, aprobacji z jego strony. Tworzenie dla własnej
przyjemności, sam proces kreacji nie ma dla nich wartości. Nadal stanowi to dla mnie wyzwanie, a przerwa w zajęciach spowodowana sytuacją epidemiczną sprawiła, że tak misternie budowany proces został
zatrzymany. Cieszy mnie jednak obecność naszych uczniów w pracowni, liczę się z tym, że przejdziemy
razem jeszcze różne etapy, zanim przyswoją specyficzne zasady zabawy malarskiej.
Nie chcę tu prezentować bałwochwalczej postawy i uprawiać samozachwytu, jednak – tak jak pisałam
we wstępie – mam świadomość słuszności tego, co robię. Wiele jeszcze przede mną jest zagadnień, które muszę poznać, stawiam sobie nowe wyzwania, ale jednego jestem pewna – robię to, co kocham. Bez
„ale”. Bez „bo dzieci”. Bez „bo rodzice” ani „za moich czasów”. Nie chcę być postrzegana jako skostniała
pedagożyca, chcę łamać stereotypy i poszerzać horyzonty.

Według Zimowego pejzażu z łyżwiarzami i pułapką na ptaki Pietera Bruegla
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Krystian Matuszewski jest „panem od polskiego”. Pracuje w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
Jest uwielbiany przez swoich uczniów nie tylko dlatego, że jest poetą.

BYĆ JAK SZYMON KOBYLIŃSKI
Krystian Matuszewski
Czego nie wypowie nieporadna uczniowska fraza, o wiele mocniej może wypowiedzieć barwna dziecięca kreska. Warto dopuścić do głosu i jedno, i drugie.
Uczniowie zwykle lubią rysować. Nierzadko dużo bardziej, niż pisać. Czynność ta, wykształcona jako
jedna z pierwszych, naturalna, stymulowana nieodłącznymi zachwytami tych, którzy do ręki podali
kredki i pędzle, to jeden z najlepszych sposobów wyrażenia emocji. Rysując, mały człowiek opowiada
siebie i unika jednocześnie wszystkich błędów, o jakie nietrudno w opisie. Perspektywa poddaje się
jego regułom, nie trzeba dbać o ortografię chmur, a deszcz przecinków padać może z dowolną intensywnością i w dowolnych częściach kartki. W pracy pisemnej jest to przecież nie do pomyślenia.
Prosty szkic staje się niekiedy nieodzowny, jeśli trzeba dziesięciolatkom objaśnić, jak wygląda coś,
o czym przeczytali w zadanym tekście. Opis, choćby i najbardziej plastyczny, może nie wystarczyć,
a skorzystanie z projektora czy gotowych ilustracji nie zawsze jest możliwe i nie zawsze potrzebne.
Pamiętam, jak omawiając wiersz Brunona Jasieńskiego But w butonierce, trzeba było oczywiście
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uczniom tę butonierkę przybliżyć. Uczyłem, podobnie jak i teraz, w klasie integracyjnej i z pomocą
przyszła mi wówczas utalentowana plastycznie pedagog wspomagająca. Pięknie narysowała odpowiednią część garderoby – butonierkę i zatknięty w nią but. Zapamiętaliśmy ten szkic wszyscy,
mimo że lekcja odbyła się już dawno temu (nie powinienem pisać, że przed wielu laty, bo wyjdzie
na jaw, że koleżanka jest już nie pierwszej młodości, a miejsce ma stałe wśród zasiadających na
KANAPIE – niezręczna sytuacja).
Moim uczniom lubię mówić, że wielu z tych, których poznajemy jako mistrzów słowa, było aktywnych jako autorzy sztuk wizualnych. Ten rodzaj twórczości w wypadku Wyspiańskiego i Schulza
nie znaczy przecież mniej niż ich literatura, a jeśli dodać jeszcze do tego rysunki Mrożka, szkice do
własnych esejów Herberta czy przezabawne wyklejanki Szymborskiej, to już wiemy, że artysta może
mówić wieloma językami i wcale nie wiadomo, czy ten literacki jest najważniejszy.
Właśnie pocztówkowa twórczość noblistki szczególnie zainspirowała moich uczniów. Duża ich część
chętnie podjęła zabawę w kolażowej konwencji. Poetka, jeśli wierzyć przekazom bardzo nielicznych,
których dopuszczała do swojego prywatnego życia, zwykła na kilka tygodni w roku rozkładać na
podłodze swojego niewielkiego krakowskiego mieszkania zdjęcia z kolorowej prasy i na ten czas zamieniać się w artystę plastyka. Dla mnie opowiadanie na lekcjach o nieliterackiej aktywności poetki
dało możliwość przybliżenia uczniom jej samej. To próba nadania literatowi ludzkiej twarzy. Innej
niż na portretach i pomnikach, bo przyjaznej i uśmiechniętej. „Ale musiała mieć poczucie humoru” –
stwierdzają czwarto- czy piątoklasiści. Nie bez racji, a ja w myślach zacieram ręce, wiem bowiem,
że właśnie wzięli klucz do zrozumienia znacznej części wierszy autorki Wołania do Yeti.
Kiedy byłem w wieku moich podopiecznych, uwielbiałem oglądać Gawędy Szymona Kobylińskiego.
Iście sarmacka powierzchowność, wspaniałe, dobrotliwe i gawędziarskie usposobienie, godne Sienkiewicza i jego bohaterów. I najważniejsze! Ta kreska, cudowne twory wychodzące spod ręki mistrza,
jakby od niechcenia, będące niby nieznacznym dodatkiem do przekazywanej ze swadą opowieści.
Herbert pisał, że świat malarza jest dobry i pełen pomyłek, dlatego da się w nim mieszkać – w przeciwieństwie do świata boskiego. Pomny tych słów, ośmielam się niekiedy na lekcjach polskiego
sam coś rysować. Dla zabawy, chociaż wiem, że może nie powinienem. Czerpię jednak satysfakcję
z tego, że uczniowie są świadkami mojej plastycznej nieporadności, że ich nauczycielowi może coś
nie wychodzić, tak jak im czasem nie wychodzi pisanie. Tyle że oni kiedyś się jednak tego nauczą.
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TO BEZNADZIEJNE TŁO
Katarzyna Jasińska
Utrapieniem naszym, nauczycieli jest TŁO.
A raczej białe tło.
Lub jego brak.
Nienawidzimy niezamalowanej powierzchni. Uważamy, że obrazek bez tła jest niedokończony, zły,
brzydki, niestaranny. Robimy wszystko, żeby namówić (lub zmusić) dziecko do zamalowania tła.
Dzieci patrzą na to w zupełnie inny sposób. Dla nich (podobnie jak dla artystów współczesnych)
obrazek to jest przede wszystkim jego treść. Kiedy narysują treść, która je interesuje, którą pragną
przekazać w swoim dziele, uważają obraz za skończony. Dlatego nie rozumieją tych histerycznych
próśb Pani lub Pana o domalowanie jakiegoś koloru w tle. Po co? W jakim celu? Jakim kolorem? Czy
będzie pasowało do reszty obrazka? Czy malarze z Lascaux malowali tło? Nie, bo nie było im ono
potrzebne do opisania swojego świata. A czy starożytni Egipcjanie malowali tło? Nie, bo realizm
ich nie interesował – mieli ważniejsze powody, gdy tworzyli papirusy. A czy pisuar Duchampa ma
jakieś tło? Nie, bo sam w sobie jest kwintesencją treści.
My, dorośli, przyzwyczajeni jesteśmy do klasycznego patrzenia na obrazy, do perspektywy powietrznej, zwanej inaczej malarską lub barwną, do realistycznego przedstawienia otaczającego nas
świata. Tak właśnie renesansowo widzimy świat, który w naturze nie ma pustych, białych miejsc.
Obrazek małego dziecka jest bardziej „logiczny” niż nasze myślenie. Niebo jest na górze, trawa jest
na dole i to jest najważniejsze i niezmienne na tym świecie. To jest właśnie jego stały, zrozumiały
świat. Dopiero około dwunastego roku życia dzieci zaczynają obserwować naturę i pojmować stosunki przestrzenne tak jak my, dorośli.
Ale nadal konieczność domalowywania tła jest dla nich bezsensowna. I ja to rozumiem. W sztuce
chodzi o treść, a nie tylko o estetycznie wyglądający, ładny i przyjemny dla oka obrazek (dziecięcy).
Pomyślmy, jakże inną treść posiada portret górala z górami w tle, niż portret górala z morzem w tle.
Wszystko zawsze na całej powierzchni obrazu jest jego treścią!
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Kiedyś zaprzyjaźniony artysta (konkretnie mój mąż) próbował w ciągu jednego dnia nauczyć nastolatkę z naszej rodziny, jak się rysuje martwą naturę (w niektórych szkołach nauczyciele są bardzo
ambitni i każą dzieciom studiować takie kompozycje, nie tłumacząc, jak i po co, potrzebna więc była
pomoc). Dziewczynka miała jak wszyscy, kłopoty z tłem. Sama pamiętam moje początki w rysunku,
kiedy po narysowaniu modela, kompletnie nie wiedziałam co zrobić z resztą białej kartki. Człowiek
spalał się przy studiowaniu proporcji człowieka, materii skóry, włosów, anatomicznych szczegółów
twarzy i rąk, i nie miał już pomysłu ani siły na resztę. Zapominało się, że obrazek to całość, a nie
tylko człowiek narysowany pośrodku kartki . No więc mój mąż ustawił martwą naturę, którą Kama
narysowała, a potem wyjął z tej martwej natury wszystkie przedmioty: jabłko, butelkę i wszystko,
co tam jeszcze było, zostawiając jedynie tkaninę, która była tłem dla rzeczy. I powiedział: „A teraz
narysuj to”. Po krótkiej chwili konsternacji dziewczynka zrozumiała co to jest tło. Tło jest tak samo
ważną częścią obrazu, jak jego główny bohater. Tło też jest treścią. Czasem nadaje znaczenie głównemu przedmiotowi, a czasem go dopełnia. Nawet we wspaniałych portretach Rembrandta, gdzie
model wyłania się z cienia, ten cień jest treścią. To nie jest bezmyślnie zamalowana reszta obrazka.
Materia tego cienia, kolor, walor, delikatne światło jarzące się gdzieś w głębi kontrastują z miękko
oświetloną postacią modela. Przez to tworzy się wielka tajemnica obrazu.
Nie możemy więc wymagać od naszego młodego autora, żeby sztucznie dodawał treść, skoro on
powiedział nam już wszystko, co chciał powiedzieć.
Czy jest w ogóle możliwe, by nie krzywdząc wyobraźni dziecka zachęcić je do zakosztowania w kolorach, pokazać, że można wyrażać świat nie tylko rysunkiem? Jest możliwe, ale to już zupełnie inna
opowieść.
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Według Tadeusza Makowskiego

…
Marta Mąka
(sierpień 2018 roku)
1.
Trudno powiedzieć. Wiadomo, że wcześniak, że mała, że wtedy jeszcze trzeba było wyprawy na
Ludną po specjalistyczne mleko dla cherlaczków.
2.
Jedyne wspomnienie – zdjęcie robione przez wujka, przy nocniku. Żadnej sztuki, żadnych galerii,
żadnych znajomych Zay-Zamoyskich i herbu Ośmiorniczka.
3.
Ponownie – brak danych. Peerelowskie zabawki, wielki krokodyl w prezencie od brata. Bez wypraw
do Paryża, Luwru, bez nocowania w muzeach.
4.–5.
Rozkwit zabaw, prac plastycznych, które zbierane w pachnących kurzem teczkach przetrwały do
dziś. Wniosek – szacunek do twórczości był, rodzice spisali się w tym względzie. Najbardziej pa-
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miętne dzieło z tego okresu: Komar. Łatwe w opisie – kreska i dwie kropki w kompozycji symetrycznej plus podpis.
6.
Już umie czytać i pisać. W okresie doktoryzowania się i przygotowywania habilitacji przez tatę
tworzy dzieło literackie Dźewczynka i miś. Ilustracje – a jakże. Kredki. Kolor. Transparentność
przedmiotów i budynków. Aprobata i zachwyt rodziny.
Samouwielbienie wzrasta. Bawi się w szkołę. Pakuje tornister, idzie do drugiego pokoju. Tam jednocześnie jest uczennicą (pisanie, kolorowanie, rysowanie) oraz nauczycielką (dziennik z zeszytu
w seledynowej okładce, stawianie dwój, zwracanie uwagi i strofowanie niesfornej młodzieży). Jest
i zerówka, skąd pierwsze wspomnienia niesprawiedliwości – najgorszy chłopak do pary w tańcu, rola
brukselki i płacz przy piciu ciepłego mleka.
Mało (chyba w ogóle) wspomnień miłych. Że śmiech, że dzieciństwo, zabawa…
Zawsze problem, zawsze gorsza, zabawki nawet nie z Peweksu.
7.–15.
Szkoła. Niby taka mądra, niezwykła, pisze ładnie, liczyć umie, rysuje, jak pani każe. Ale zawsze
brzydsza i grubsza. Zawsze ogląda się na innych. Czy innym się spodoba? Czy inni docenią?
Inne już mają, ona nie. Inne potrafią.
15.–19.
I zdjęcia robi, i malować próbuje. Ale liceum takie sobie, ponieważ łatwo się było dostać. Nie spróbowała do plastycznego, przecież inni umieją lepiej. Hulaszczy tryb życia, głośno, dużo, za dużo.
Może nie zauważą.
19.–24.
A studia to… Sama nie wie. Tu może by się dostała, ale zrezygnowała, bo za trudno. Najlepsza nie
będzie. A chyba musi.
Dużo wie. Dużo. Do pracy pójdzie.
24.–36.
Pracuje. A z dziećmi nie chciała. Ze studentami chciała, dykcji i impostacji uczyć.
A uczy. Ciężko, studenci bez ambicji. Dzieci wyczerpujące. Znajduje inną pracę. Od tej pory co roku
po wakacjach będzie sobie postanawiała poprawę.
Zawsze wie, co robi źle. O, dużo robi źle.
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Źle dzieci wychowuje.
Źle zrobiła z P., trzeba było inaczej powiedzieć. Może mama T. potrzebowała czego innego?
Wymyśla lalki z niepełnosprawnościami. Warsztaty uczące akceptacji dla dzieci.
Uczy się, jeździ, doszkala. Dźwiga.
37.–38.
Aż nie daje rady więcej dźwigać.
Za dużo. Źle, za dużo.
Coraz więcej egoizmu. Coraz mniej wyćwiczonego przez całe życie samouwielbienia. Maluje coraz
więcej, na KANAPĘ chadza, robi, rysuje, próbuje.
Odkrywa, że nie ma „ładnie”.
Wie, co to Malort. Zna dorobek Arno Sterna. Zachwyca się.
Wie, że nie chce już robić niczego innego.
39.
Jest nauczycielką plastyki. Nie będzie już skostniałą „panią pedagog”.
Kamień spada z jej barków.
Spala się, ale to żar, nie zaś niszczący ogień.
Wie, że dzieci nie chcą pić mleka, gdy nie lubią. Że nie każdy
uwielbia „Narysuj żołnierza i napisz, za co mu dziękujesz”.
Wie, że każde dziecko dźwiga swój mały tobołek problemów, które
nie są dostrzegane. Ponieważ tobołek siedzi w małym ciałku i go
nie widać.
Wie, że dzieci mogą myśleć o sobie źle. Że całe życie czują się
brukselką. Że niesforna młodzież racji nie ma. Najlepiej niech cicho
siedzi i zadania robi według instrukcji.
I śmieci nie wyrzuci nawet po sobie, ciągle tylko coś w telefonie
robi.
Trzydziesty dziewiąty rok trwa. Górki i dołki, pomysły i pustki,
sukcesy i porażki.
Jaki wniosek?
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DEKORATORKI SZKOLNYCH KORYTARZY
Katarzyna Jasińska
Kiedy przyszłam do szkoły uczyć plastyki, nie przewidywałam jaką dodatkową funkcję dostanę.
Żadna z nas nie wiedziała kim (oprócz tego, że nauczycielką) zostanie. A zostajemy... Dekoratorkami
Szkolnych Korytarzy. Żadne studia ani szkoły średnie nie uczą tego fachu. Samemu więc trzeba
dochodzić, jak się to robi i przede wszystkim po co. Wiele z nas ma „dekoracje” wpisane w obowiązki
zawodowe. A nawet jeśli nie, to nacisk środowiska jest tak wielki, że musimy je robić.
Nie lubię tej funkcji. A mam szczęście, że moja dyrekcja zostawia mi wolną rękę. Jednak wiem, że
w wielu szkołach i przedszkolach tak nie jest. Bardzo zaangażowani dyrektorzy mają swoją wizję
dekoracji korytarza, czasem włącznie z doborem kolorystyki ścian, tematyką dekoracji no i formą
oczywiście. Trudno wtedy polemizować.
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Wielokrotnie zadawałam sobie pytanie, czemu mają służyć te często niezwykle bogate, wręcz barokowe i bardzo czasochłonne dla wykonawcy dekoracje? Przychodzi mi na myśl miniona epoka, gdzie
dekorowało się: sklepy, szkoły, instytucje, by zasłonić pustkę, obskurność i szarzyznę biurowej czy
szkolnej przestrzeni.
W szkołach często nie rozróżnia się pojęcia ekspozycji prac dzieci (czyli wystawy) od udekorowania korytarza „żeby było ładniej”. Społecznościom szkolnym wydaje się, że jest to równoznaczne.
I zaczynają się problemy, bo jeśli ma być ładniej, to nie mogą przecież wisieć brzydkie „bohomazy”
dziecięce, prace nieatrakcyjne, nieestetyczne. Mało tego, tablice na korytarzach muszą być pięknie
(czytaj: kiczowate) przyozdobione kwiatkami, słoneczkami, a rysunki często wiszą lekko pochyło.
Dla źle pojętej kreatywności wykorzystuje się najróżniejsze materiały, w tym suche liście, waciki
kosmetyczne i okrętowe liny. Byłam kiedyś w szkole, gdzie na dekorację przedświąteczną ustawiono
nie jedną choinkę, ale szpaler dziesięciu sztucznych, suto przyozdobionych drzewek, które przeplatały się z pomalowanymi na czarno i pomarańczowo filarami tego korytarza. Do tego w wolnych
miejscach dowieszono różne błyszczące prace dzieci, przedstawiające mikołaje, choinki i inne stereotypy Bożego Narodzenia.
A wszystko po to, by było piękniej, przyjaźniej i by szkoła zyskała „domowe ciepło”.
A co zyskuje? Jedynie kicz i złą edukację najmłodszych. Przecież tak ważne jest, w jakiej przestrzeni
spędzamy czas i na co patrzymy kilka godzin dziennie.
Wspomniałam o mieszaniu funkcji dekoracyjnej z wystawienniczą. I tu pojawia się niebezpieczny
proceder wykorzystywania prac uczniów do upiększenia przestrzeni korytarza. Dzieci muszą więc
zrobić jednakowe lub prawie jednakowe, oparte na jakimś szablonie prace, które polegają na zamalowaniu powierzchni odrysowanej kredkami z szablonu. I tak smętnie wiszą jednakowe orły, misie,
mikołaje, reniferki. Dzieci nie tworzą, nie myślą, nie wyrażają siebie, nawet się nie bawią. Prace
takie, choćby nie wiem, jak kolorowe napawają mnie smutkiem. Nie czuć w nich dziecięcej fantazji,
nieporadności, która nas, dorosłych tak zachwyca w dziecięcym rysunku. Ale według pomysłodawców takiej dekoracji – jest czysto, równo, porządnie, elegancko.
Rozumiem intuicyjną potrzebę uporządkowania, a nawet multiplikacji, która może być dobrym narzędziem tworzenia scenografii. Jednak elementy, które powielamy, trzeba specjalnie do tego celu
wymyślić. Nie wolno wykorzystywać dzieci do ich produkcji. Jest możliwe, żeby wspólnie wykonać
scenografię, w której znajdą się powtarzalne elementy, ale musimy od razu na początku pracy opowiedzieć autorkom i autorom jaki, jest nasz zamysł i wyjaśnić, że każdy zrobi jedną małą cząstkę,
która potem wraz z pracami koleżanek i kolegów stanowić będzie „wielość w jedności” wspólnej in-
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stalacji. Oto przykład: w mojej szkole każde dziecko wykonało z krepiny jeden mak (jesteśmy szkołą
imienia Bohaterów Monte Cassino), a potem ze wszystkich tych kwiatów zrobiliśmy wielką sześciometrowej wysokości instalację – górę, która stała się znakiem Monte Cassino. Dzieci od początku
wiedziały, po co robią maki. To działanie miało przede wszystkim wartość społeczną. Podobnie było,
gdy dzieci z zerówki robiły w wyciętych przeze mnie kroplach rysunki na temat wody, a potem ten
wspólny „deszcz” zawiesiliśmy na tablicy na korytarzu. Uczniowie w tym przypadku także wiedzieli,
jaki jest cel ich pracy.
Drogie koleżanki i koledzy, pewnie nie ustrzeżemy się roli dekoratorów szkolnych korytarzy, uważam
jednak, że naszym podstawowym zadaniem powinna być funkcja kuratorów szkolnych ekspozycji.
To nasz istotny cel: pokazywanie społeczności szkolnej efektów autentycznej twórczości
dzieci, młodzieży, także nauczycieli, które
opatrzone odpowiednim komentarzem, mogą
stać się również cennym elementem edukacji
dla innych.
Podczas studiów na ASP odkryłam ważną
prawdę, która pomaga mi w każdej właściwie dziedzinie życia: jeśli obraz może istnieć
bez jakiegoś elementu, to trzeba ten element
wyrzucić. Dążymy wtedy do istoty tego, co
chcemy przekazać, odchodząc od ozdobników, wodolejstwa, kwiecistości, która tylko
zaciemnia naszą myśl. Idąc za tą zasadą,
eksponujmy prace dzieci jak najprościej. Nie
potrzeba dodawać ptaszków i kwiatków tam,
gdzie myśl dziecka jest tak ważna i ciekawa.
Po co ją zaciemniać?
A co do dekoracji korytarzy… oddajmy je
w ręce architektów… albo dzieci, które zrobią je szczerze i twórczo. W dziecięcych projektach nawet „bałagan”, kicz i przesada
mogą być ciekawe i lekkostrawne.
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Według Stańczyka Jana Matejki

Joanna jest oazą spokoju, kompetencji, profesjonalizmu, organizacji. Przy tym jest pełna wdzięku, otwartości,
życzliwości, wyobraźni. Niekoronowany autorytet. Chciałabym, żeby to ona tworzyła nowoczesny system
polskiej edukacji artystycznej.

„PROSZĘ PANI…”
Joanna Wojda
Pierwsze pytanie pojawia się już czasem przed lekcjami. Podbiega pełen entuzjazmu uczeń lub
uczennica i: „Proszę Pani, a co będziemy dzisiaj robić?”. Potem często następuje chwila niepokoju
i pada następne: „A… czy mieliśmy coś przynieść?”.
Lekcja:
„Proszę Pani, a czy mogę: najpierw narysować ołówkiem?, nie używać ołówka?, malować farbami?,
nie malować farbami?, a jaki format?, a jaki kolor?, a jaki temat?, a czy muszę?, a w którą stronę?”.
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A potem: „Czy ładnie?, czy się Pani podoba? a co za to dostanę?, czy muszę się podpisywać?, czy
to będzie wywieszone na korytarzu?, czy mogę nie pokazywać innym?, czy może mi Pani pomóc, bo
ja nie potrafię?”.
I jeszcze: „Co mogę zrobić na szóstkę?”.
I od razu zaczyna się irytacja. Bo przecież: „Już to sto razy mówiłam”, „bo powinniście to zapisać
w zeszytach”, „bo jasno określiłam kryteria”, „przecież znacie zasady”.
A potem głęboki wdech i … czas się zatrzymuje.
Skąd w nich ta niepewność? Dlaczego potrzebują kolejnego potwierdzenia?
I dlaczego tak bardzo chcemy, żeby przestali pytać?
Jest taki czas, kiedy z niecierpliwością czekamy na te pierwsze słowa. Kiedy nie możemy się doczekać pierwszej rozmowy. A potem pytania z czasem zaczynają nas męczyć. Zaczynamy się od nich
opędzać. „Nie zawracaj głowy”, „już nie mam siły”, „sprawdź sobie sam”. W domu i w szkole. Więc
dziecko przestaje pytać i zaczyna samodzielnie odkrywać świat. A my co? Przecież powinno zapytać.
Jeśli pytają, to znaczy, że czegoś jeszcze nie wiedzą. To znaczy również, że się nie boją zapytać, że
mają do mnie zaufanie. Że jeszcze wierzą w to, że mogą się ode mnie czegoś dowiedzieć.
Odpowiadać więc czy nie? Gdzie jest granica i czy w ogóle powinna jakaś być? Czy stawiam granicę, bo chcę ich zmusić do samodzielnego wysiłku? Przecież chcę, aby się czegoś nauczyli. Ale
jeśli przestanę odpowiadać, to czy nie ryzykuję, że z naprawdę ważnymi pytaniami już do mnie nie
przyjdą?
Są przecież jeszcze inne pytania:
„Czy widziała Pani tę nową wystawę?”
„Czy już była Pani w kinie na tym filmie?”
„Czy może Pani teraz obejrzeć moje nowe rysunki?”
„Jak rozpoznać dzieło sztuki?”
„Co tak naprawdę jest ważne?”
„O co w tym wszystkim chodzi?”
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Zajęcia pozalekcyjne:
Dzwonek na przerwę (bo jeszcze są dzwonki), dwóch chłopców czeka pod drzwiami pracowni. „Chłopcy, teraz muszę zamknąć salę, potrzebuję 5 minut i zaraz do Was przyjdę”.
Po pięciu minutach pod drzwiami czeka już większa grupka. Każdy trzyma jakieś bloki, kartki, zeszyty, piórniki.
Otwieram drzwi, wchodzą do sali, często nie przerywając rozmów, zajmują wybrane miejsca i zaczynają. Czasem pada jedno pytanie: „Czy mogę korzystać z Internetu w telefonie?” (bo w szkole wolno
korzystać z telefonu tylko po uzyskaniu zgody nauczyciela).
Jestem przy nich i patrzę. I tu pytania stają się naturalne. Nikogo nie irytują. Nikt nie buduje na
nich własnej samooceny. Są przejawem czystej ciekawości i zainteresowania. „Jakie macie plany?”.
„Czego potrzebujecie?”. „W czym mogę Wam pomóc”, „Czy ma Pani taśmę, klej, kartkę białą, kartkę
czarną, sztywną, miękką, grubą, cienką?”, „Czy mogę znaleźć w Internecie zdjęcie, rysunek, inspirację?”, „Czy możemy obejrzeć więcej filmów o nauce, eksperymentach?” I niepytani opowiadają o tym,
co będą robić, o tym, co robili, oglądali w ostatnim czasie. O tym, co ciekawego odkryli, czego się
nauczyli. Co lubią, a czego nie. Czasem zajrzy jakiś uczeń (drzwi są zawsze szeroko otwarte) i zapyta: „Czy też mogę coś porobić?”. I wtedy szybciej ode mnie odpowiedzą inni uczniowie: „Pewnie,
przecież to Otwarta Pracownia”.
Teraz muszę znaleźć sposób, jak to przenieść na „normalne” lekcje.
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CZWÓRKA, PIĄTKA CZY SZÓSTKA?… TYLKO DLACZEGO?…
Joanna Wojda
Zawsze na początku roku szkolnego przekazuję uczniom tak zwany przedmiotowy system oceniania.
Czyli jasno określone zasady, według których będę stawiać stopnie.
Tylko… co tak naprawdę mogę oceniać na lekcjach plastyki?
Pewnie to, czy uczeń jest przygotowany – bardzo łatwo mogę stwierdzić, czy przyniesione zostały
wszystkie podane przeze mnie wcześniej materiały.
Albo to, jak pracuje w czasie lekcji – czy przez cały czas pilnie zajmuje się podanym przeze mnie
zadaniem, czy też patrzy przez okno i nic nie robi przez większość czasu.
Oczywiście mogę ocenić efekt tej pracy – estetykę, staranność i czystość wykonania, zgodność z tematem, podanymi kryteriami czy pracochłonność.
Porównuję również prace ze sobą, oglądam je wszystkie razem, omawiam z uczniami – na koniec
uczniowie też będą porównywać uzyskane oceny.
Tylko… co oznacza ta ocena? Czemu ona służy?
Czy tak jak jest zapisane w oficjalnych rozporządzeniach, monitoruje pracę ucznia? Czy przekazuje
mu informacje o jego osiągnięciach pomagających w uczeniu się?
Każda ocena powinna opierać się na obiektywnych kryteriach. Ale jakie obiektywne kryteria można
zastosować do pracy twórczej? Jak obiektywnie ją ocenić? Jak uzasadnić wystawioną ocenę? Jak
sprawić, żeby ocena czegoś tak osobistego, jak praca twórcza nie została odebrana jako ocena osoby?
Jaki jest cel mojej pracy? Jakie miejsce w jego realizacji zajmują oceny? Czy bez stawiania ocen nie
jestem w stanie tego celu zrealizować? Czy mają sprawiać, że uczniowie będą się bardziej starać?
Czy lepsze oceny dodadzą im odwagi i pozwolą im się otworzyć? Czy, stawiając różne, albo takie
same oceny, jestem w stanie uniknąć porównywania się uczniów?
Czy jestem szczera, gdy poprzez takie ocenianie pokazuję, że akt twórczy wymaga wskazanych przez
kogoś narzędzi i materiałów, że dzieło musi odznaczać się starannością wykonania, że powinno
odpowiadać na jakiś konkretny zadany problem i że wymaga z naszej strony dużego wkładu pracy?

47

Jak uczciwie wystawić ocenę i nie skrzywdzić dziecka, które po 40 minutach z pozoru nic nierobienia
potrafi w ciągu pięciu minut stworzyć coś wspaniałego, jednocześnie nie zniechęcając tego, które
pracowało mozolnie przez 45 minut i na koniec było gotowe wyrzucić swoją pracę do kosza? Jak
oceną nie zniszczyć odwagi i wiary we własne możliwości?
Która praca zasługuje na piątkę, a która już na szóstkę? Jak daleko wolno mi ingerować w pracę
ucznia wskazując to, co moim zdaniem powinien jeszcze zrobić, aby ocena była wyższa?
Pod koniec roku szkolnego uczniowie i często ich rodzice przychodzą i proszą o jakieś zadanie, które
pozwoli podnieść ocenę. Taka możliwość musi być opisana w naszym systemie oceniania. Wszyscy
uczący plastyki wiedzą, że ocena z plastyki może sprawić, że średnia będzie odpowiednio wyższa
i na świadectwie pojawi się wymarzony czerwony pasek. Wielu rodziców i dzieci otwarcie o tym
mówi, oczekując naszej „pomocy”.
Moje marzenie?
Marzy mi się szkoła, w której nie ma ocen z plastyki, ani tych bieżących, ani klasyfikacyjnych.
W której jedyną motywacją ucznia jest wewnętrzna chęć zrobienia czegoś dla siebie. W której nie
ma strachu przed nieprzygotowaniem i złą oceną. W której uczeń ma prawo do własnego tempa
pracy, nie realizuje wizji nauczyciela, ale podejmuje swoje własne decyzje i odważnie eksperymentuje. W której błąd nie jest zakończeniem,
tylko początkiem i źródłem wiedzy o sobie.
W której dziecko po lekcji nie opowiada rodzicom o tym, jaką ocenę dostało, tylko o tym,
co robiło. W której nauczycielka lub nauczyciel mogą towarzyszyć uczennicy i uczniowi
w odkrywaniu świata sztuki i niekoniecznie
muszą być w nim przewodnikiem.
Czy nie lepiej wykorzystać inaczej czas poświęcany na tworzenie kryteriów i potem ocenianie? Choćby na własną twórczość.
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Lilce udaje się to, o czym marzy wielu z nas, nauczycieli-artystów- udaje jej się i uczyć i malować. Tworzy
batiki, rzeźbi, rysuje, wystawia. Nie rozstaje się ze szkicownikiem. Pasję nauczycielki plastyki łączy z pasją
nauczycielki hiszpańskiego. Jest pełna koloru- i realnie i w przenośni. Jej widok sprawia że robi mi się ciepło,
a dzień staje się słoneczny.

JAK MALOWANIE PALCAMI
WPŁYNĘŁO NA PEWNĄ UCZENNICĘ
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Lila Chwistek
Pracuję w szkole podstawowej i uczę plastyki. Do niedawna uczyłam
też młodzież w gimnazjum. Pamiętam jedną klasę, która była trudna wychowawczo… Kiedy po raz pierwszy zaczęłam tę klasę uczyć
plastyki, już na pierwszej lekcji musiałam, stawić czoło najbardziej
niesfornej dziewczynce, Malwince (imię zostało zmienione). Była ona
w szkole znana z tego, że zawzięcie dyskutowała z nauczycielami, nie słuchała ich, wychodziła
z klasy w trakcie lekcji, była bardzo głośna.
Malwina spóźniła się na pierwszą lekcję plastyki, usiadła do mnie tyłem i kiedy zwróciłam jej uwagę, zaczęła ze mną dyskutować. Nie pamiętam o czym, pamiętam natomiast, że jedno moje słowo
komentowała potokiem własnych zdań, wykrzykiwanych na całą klasę, która w ciszy przyglądała
się tej walce na słowa. Walce, którą ja odebrałam jako szansę na ugruntowanie mojego autorytetu
jako nauczycielki, albo na jego pognębienie. Starałam się mówić spokojnie, nie pozwolić Malwinie
na ostatnie słowo, zastosowałam metodę zdartej płyty, która okazała się nieskuteczna.
W pewnym momencie, widząc, że tracę grunt pod nogami, oznajmiłam, że dla dobra klasy chcę poprowadzić tę pierwszą lekcję, tak jak sobie postanowiłam, a jeśli Malwina chce, to możemy razem
podyskutować na przerwie. Dziewczynka przestała do mnie mówić, zajęła się koleżanką i mogłam
przeprowadzić lekcję w spokoju.
Kolejną lekcję zaczęłam od technik graficznych. Pokazałam, na czym polega monotypia i uczennice oraz uczniowie chętnie się w to wciągnęli. Zauważyłam, że niektórzy wolą malować palcami.
Zwłaszcza Malwinka, z którą miałam trudny początek, cała była oddana swojemu działaniu, kartka
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ją dosłownie pochłonęła, miała całe dłonie w farbie. Pochwaliłam ją za użycie jakiegoś koloru. Nie
chciałam natomiast chwalić ogólnie, bo wtedy uczniowie zwykle reagowali słowami: „– Taaa, Pani
wszystkich tak chwali”.
Dlatego użyłam konkretu. Malwinka podniosła głowę i zobaczyłam twarz dziewczynki szczęśliwej,
rozpromienionej i bardzo spokojnej. To było to! Ucieszyłam się, że znalazła swoją pasję, że na
moment się wyciszyła i oddała tworzeniu. A może nie tylko to ją uszczęśliwiło? Może też to, że ją
doceniłam, zapomniałam o tym, że bywa niegrzeczna?
W czasie lekcji starałam się zapanować nad artystycznym rozgardiaszem, takim jak spadające kartki, brudne narzędzia, śmiecie leżące na podłodze, potrzebne uczniom materiały.
Przed dzwonkiem jak zwykle poprosiłam, aby każdy umył swój pędzel, gąbkę i posprzątał wokół
siebie. Grupa chłopców założyła plecaki i obiecała, że umyje wszystko, po czym... wszyscy uciekli
do łazienki. W międzyczasie zadzwonił dzwonek i sama posprzątałam klasę. Po chwili przyszła pani
woźna i zapytała, czy te gąbki, palety i pędzle w koszu na śmieci obok ubikacji są moje. Okazało
się, że zamiast je umyć, chłopcy wyrzucili je do kosza…
Następną lekcję zaczęłam od wykładu na temat szanowania materiałów, które im daję i tego, że
było mi przykro, bo takie fajne lekcje jednym sprawiają przyjemność, a inni swoim zachowaniem
okazują brak szacunku nie tylko mnie, ale i całej klasie. Nie wiem, co zadziałało – moje kazanie,
czy może krzyk Malwinki, która, chcąc mi pomóc, zawołała na całą salę: „– CICHO LUDZIE, PANI
MÓWI!”
Tego dnia, ze zdziwieniem zauważyłam, że moje wykłady, wprowadzenie, pogadanki na początku
lekcji najpilniej śledziła właśnie Malwinka. Patrzyła na mnie i dosłownie chłonęła to, co mówiłam.
Naprawdę interesowały ją anegdoty o artystach i nowe tematy. Zaraz potem, gdy kończyłam mówić, pytała o format i brała farby, rozlewała na palecie i malowała palcami, całkowicie się temu
oddając. Kiedy malowała, miała wręcz piękniejszą twarz. Oczy jej błyszczały, uśmiech nie schodził
z twarzy, rysy łagodniały. Plastyka była po lekcji matematyki, z której Malwina była zawsze zagrożona. Dziewczynka czasami uciekała z tej lekcji, czasem spotykałam ją w łazience lub na korytarzu.
Nastolatka do tego stopnia lubiła lekcje plastyki, że mimo iż mogła uciec ze szkoły (jak to robiła
w inne dni), to po dzwonku pojawiała się u mnie na lekcji. Zmieniła się nie do poznania. Stała się
odpowiedzialna, pilnowała innych, aby sprzątali po sobie, sama myła stół po farbie, odkładała przybory na miejsce. Chwaliłam ją za każdym razem. Stała się łagodniejsza, odpowiedzialna, weselsza.
Myślę, że szczęśliwsza. I ja też.
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Kiedyś poznałem faceta, który objechał rowerem Polskę wzdłuż granic. Pierwsza myśl, która mi
przyszła do głowy: „W jakim celu?”. Zapytałem go o to. Z rozżaleniem odparł, że to jest pytanie,
jakie wszyscy mu zadają. Rzeczywiście, to tak, jakby pytać himalaistę, po co idzie w góry, czy żeglarza, po co opływa świat.
Od Kaśki dostałem długą, wyczerpującą odpowiedź.
Leszek Jasiński
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MOJA KOZA I JA, CZYLI ROWEREM PRZEZ POLSKĘ
Katarzyna Urbańska
Z moją Kozą turlamy się po mieście dobre 10 lat. Zamarzyło mi się poturlać z nią po Polsce, ale
gdzie tam na starym niemieckim bicyklu! Wtedy trafiłam na dobrego duszka, który powiedział, że
dlaczego mam nie spróbować, przecież dam radę. Postanowiłam: JADĘ! Jeszcze nie wiedziałam
gdzie, jak i czy podołam, ale jadę. Plan był taki: początek wakacji 2016, pociąg do Gdyni, potem
kierunek Reda-Sobieszewo-Elbląg-Frombork-Bartoszyce-Jezioro Mamry i Dargin-Gołdap-Suwałki-Ateny-Augustów-Biebrzański Park Narodowy-Białystok. Taki był plan, a co z tego wyszło, to
sami zobaczcie. Zanim jednak rozpocznę swoją opowieść, chciałabym Wam jeszcze przedstawić
tytułową Kozę.
Koza jest stara i biała, choć to nie do końca jest biel. Ma około 40 lat, a ze mną jest jakieś 10. To
rower o nazwie Rembrandt niemieckiej produkcji. Posiada on: 3 przerzutki z czasów hen, hen temu,
hamulec nożny, bo ręczny się zacina oraz siłę napędową w postaci mojej osoby.
Zanim trafiła do mnie, objechałam pół Polski. Znalazłam ją na warszawskim Mokotowie i tylko dlatego, że ktoś jej nie chciał. I tak sobie pedałujemy od paru lat, częściej w słońcu, aczkolwiek deszcze
też lubimy (wiatrom dziękujemy).
Wracając do historii, której akcja rozgrywa się w 2016 r. … 2 lipca wsiadam w tzw. pociąg Słoneczny
i jadę nim do Redy do mojej rodziny. Stamtąd wyruszam 4 lipca na wyspę Sobieszewo. Mój cel to
camping Orlik. Abyście lepiej zrozumieli, co czułam i przeżywałam w tamtych momentach, postanawiałam zamieścić fragmenty bloga, którego zaczęłam prowadzić właśnie na tej wyprawie:
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Dotarłam do Sobieszewa, w sumie 58 km. Była to ciężka podróż, pełna przeszkód. Znalezienie
dworca z windą, żeby ominąć schody, wbrew pozorom graniczy z cudem. Trójmiasto trochę znam,
co nie znaczy, że jeżdżenie po nim na pamięć jest dobrym pomysłem ;-). Koniec języka za przewodnika – to zasada, którą muszę częściej wyznawać. Mogłabym jeszcze wspomnieć o trzech ulewach,
które mnie złapały, piekących mięśniach karku i bolącym tyłku, choć gatki z pieluchą robią swoje,
ale nie chodzi mi tu o narzekanie, tylko o to, że była to trasa gdzie jedyna osoba, która mogła mi
pomóc, to ja sama. Uświadomienie sobie, że wcale nie jest tak lekko i przede wszystkim prosto
i z górki... I myśl zwątpienia, niepoddania się i kolejnego zwątpienia, że może jednak poszukam noclegu w Gdańsku... A jednak siedzę na plaży pośrodku wyspy Sobieszewo i jestem z siebie dumna,
że dałam radę i teraz wiem, że pierwszy krok za mną i pozostałe będę stawiać dalej :-).
I tak naprawdę, to wtedy zaczęła się moja przygoda i siła w którą rosłam z każdym kolejnym przejechanym kilometrem. Niby każdy dzień wyglądał tak samo, wstawałam skoro świt i wyznaczałam
kolejny etap podróży. Jadłam śniadanie, po przejechaniu 10-20 kilometrów (w zależności od tego,
kiedy znalazłam sklep) jadłam drugie śniadanie. Po drodze zwiedzałam i napawałam się pięknymi
widokami. Uciekałam przed deszczem, walczyłam z wiatrem i cieszyłam się słońcem. Dojeżdżałam
do wybranego celu i raczyłam się regionalną obiadokolacją. Następnie padałam ze zmęczenia najpóźniej o 21.00. W zależności od miejsca była to bursa, namiot lub prywatna kwatera. I niby każdy
dzień taki sam, a tyle przygód i wspomnień.
6 lipca jadę do Fromborka:
Piękna nasza Polska cała… Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – piękny. Lasy, łąki, cała
paleta zieleni i wyłaniający się od czasu do czasu Zalew Wiślany... Po prostu rozkosz dla oczu. Dla
nóg? Po kolejnym wzniesieniu była kolejna górka, a za nią następna. Oj, Koza zaczęła się buntować. Gdy po wielu kilometrach doczekałyśmy się z górki na pazurki, lunęło, ale tak, ale tak... że
w sumie to brak mi słów ;-). Co nie zmienia faktu, że trasę uważam za najpiękniejszą do tej pory,
choć przejazd nią, pomimo tego, że była najkrótsza, zajął mi najwięcej czasu.
Wykręcone 46 km.
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Frombork wietrzny, wszędzie pełno Kopernika i toruńskich pierników.
Następnego dnia na trasie takie przygody:
15 kilometrów przed Pieniężnem napotkałam odpoczywających na przystanku trzech starszych panów. Miłe pozdrowienia i resztę trasy pokonaliśmy razem. Jazda w grupie ma swoje dodatkowe
uroki i szybsze tempo, przecież nie mogłam się obijać przy podjazdach pod górkę ;-). W Pieniężnie
w informacji turystycznej panie uratowały mi życie, bo nikt nie chciał dać mi noclegu i w ten sposób
trafiłam do Łajs, gdzie mam cały domek i ogród z malinami dla siebie :-). Pozdrowienia dla wszystkich, których dziś spotkałam.
8 lipca plany ulegają zmianie:
Aha! I po drodze stała się rzecz, której najbardziej się bałam, znalazłam kleszcza na mojej kostce!
Dorwał mnie chyba wczoraj w malinach :-( …ale wróćmy do Lidzbarka Warmińskiego. Cały dzień
jeszcze przede mną. Informacji turystycznej nie znalazłam, ale za to znalazłam moich wczorajszych
towarzyszy: Genka, Marudę i Szeryfa, którzy szybko rozprawili się z kleszczem. Spróbowaliśmy
tutejszej kuchni; kartacze i czeburki, i ruszyliśmy dalej. Trafiliśmy do Stoczka Klasztornego, gdzie
pod opieką furtiana zwiedziliśmy klasztor, w którym więziony był kardynał Wyszyński. Atmosfera
i doznania tego miejsca były niesamowite. Stamtąd już do Mimoszy w Krawczykach, gdzie dołączyli
napotkani rowerzyści Alicja i Tomek.
Na tej wyprawie przejechałam ponad 1200 kilometrów. Czasem trudno jest mi uwierzyć, że tego
dokonałam. Poznałam wielu ludzi i widzę, że to może być bardzo dobry pomysł na spędzanie wolnego czasu. Dowiedziałam się też, gdzie została spalona ostatnia czarownica w Europie, widziałam
kwaterę Hitlera, a na rowerze dojechałam nawet do Aten.
Moglibyście zadać mi pytanie, po co tak podróżuję? Dlaczego zdecydowałam się na pierwszą oraz
kolejną podróż i to samotnie? Odpowiedź jest bardzo prosta, choć złożona. Jest to niesamowite
doświadczenie, które zbieram podczas każdego intensywnego dnia. Moje zmysły są „atakowane”
ze wszystkich stron zapachami miast, jedzenia, łąk, wsi. Paletami kolorów i ich intensywnością,
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w zależności od nasycenia przez słońce. Smakami regionalnych potraw, śpiewem ptaków w lesie czy
krzykiem żurawi na łące. Porannym spacerem po trawie, pieszczotą słońca na skórze czy kąpielą
w jeziorze. Po co podjęłam takie wyzwanie? Bo daje mi ono nowe doświadczenia, uczę się siebie
i świata wokół mnie, poznaję i to mi pomaga w mojej pracy. Nie bez powodu mówi się, że podróże
kształcą i to właśnie mogę przekazać moim uczniom, bo zawodowo jestem nauczycielką plastyki
w szkole podstawowej. Chcę uwrażliwiać swoich uczniów na piękno otaczającego nas świata. Nie
trzeba dużych pieniędzy, aby zobaczyć świat, choć podziwianie Paryża z wieży Eiffla też jest niesamowitym przeżyciem. Przede wszystkim potrzebne są chęci i znalezienie swojego sposobu na
poznanie tego, co jest wokół nas. Poza pięknem i poznawaniem świata jest jeszcze jedna ważna
rzecz – SIŁA, którą mi dają takie podróże, i nie chodzi mi tutaj o tę fizyczną. Staję się silniejszym
człowiekiem, odporniejszym na niepowodzenia, sytuacje, które mnie zaskakują i wyzwania, które
spotykam każdego dnia w szkole. Sprawdzanie siebie i bycie sama ze sobą, a jednocześnie otwartość na drugiego człowieka, to najważniejsze aspekty takiej podróży i te właśnie wartości przekazuję swoim uczniom.
Kasia, nasza rockandrollowa Kate, nasza Karin Stanek, zafascynowała nas odważnym poszukiwaniem siebie...
W drodze, w rowerowej włóczędze, w byciu sama ze sobą, w ekstremalnych warunkach, na przekór łatwiźnie,
narzekaniom, stereotypom, życiowym mieliznom i głębinom – ona jedzie dalej. Jedź Kasiu, nie zatrzymuj się!
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Mirek Maszlanko jest rzeźbiarzem. Tworzy sztukę klasyfikowaną jako land art. Z nauczycielkami skupionymi
w Klubie KANAPA pracował między innymi podczas pleneru rzeźby w podwarszawskich lasach celestynow
skich. Poniższy tekst jest jego impresją na temat tych działań.

ŚLAD
Mirosław Maszlanko
Celestynów. Nieduża stacja otoczona lasami. Dwa perony,
połyskliwe torowiska i drewniany, żółto-brązowy budynek
dworca, spełniający bardziej funkcje mieszkalne niż dworcowe. Pełno w nim porzuconego czasu, który umościł się w zakurzonych, zapomnianych pomieszczeniach. Wyziera poblakłymi oknami, spękaną
lamperią w poczekalni bez ławek, smętnym skrzypieniem drzwi znudzonych wiecznym otwieraniem.
To początek nowej podróży. Nadjeżdża hałaśliwie pociąg podmiejski z Warszawy. Dziewczyny wysiadają na asfaltowy peron. Jedziemy przez las. Samochód jak łódź unosi się i opada na wybojach
leśnej drogi. Sosny, brzozy, dęby zagarniają niebo w poszumach, prześwitach, ażurach. Dojeżdżamy
do domu K. i L. Budynek z mansardowym dachem pokrytym szarą papą, z białymi ścianami, osiadł
w gęstej zieleni wtulonej rozlewnie w mury. Pijemy herbatę, rozmawiamy o dzisiejszych planach,
o sztuce i jedzeniu. Mamy tylko parę godzin na zrealizowanie projektów. Ruszamy. Idziemy leśną
drogą. Szare niebo jak kartkę papieru zapisują konary drzew. Październikowa dojrzałość wypełnia
powietrze zapachem porostów, traw, kory. Czas na oswojenie, siebie, przestrzeni, rytmu. Dochodzimy do niewielkiej polany. Las, piaszczyste pagórki zwane Kozimi górkami, wyschnięte rowy
melioracyjne. Szukanie swojego miejsca, swojej opowieści, drogi między myślą a materią. Stałem
się obserwatorem, partnerem zdarzeń. Pojawiły się ślady, znaki, gesty. Dotyk artystek, delikatny,
metaforyczny przekształcał trawy, liście, łodygi, patyki w zaplecione warkocze, złote włosy panny młodej pozawieszane na gałęziach, rytmiczne szlaki z patyków, zielone obrączki zawiązane na
białych brzozowych pniach. Przestrzeń wypełniła się znaczeniami. To był czas spotkania, rozmowy,
porozumienia. To równie ważne, to podstawa i początek kreacji. Sztuka to intymne spotkanie myśli
z materią, bezinteresowny akt woli, który tworzy obrazy istnienia. Pojawia się tam, gdzie pojawia
się pokora, otwartość i uważność. Jestem przekonany, że tak było na warsztatach Land art w Jatnem.
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PRACOWNIA – MIEJSCE MAGICZNE
Katarzyna Jasińska
Tworzenie to podróżowanie w nieznane. Wąską ścieżką, pełną nieoczywistych zdarzeń i przedmiotów. To przejścia przez ciemne szafy ze skrzypiącymi drzwiami, za którymi być może wyłoni się
inny świat. Świat dziecięcej wyobraźni zasiedlają różne przedmioty. To nie jest kolorowy, czysty,
poukładany pokój, w którym królują dobrane kolorystycznie meble i rolety. Dziecięca wyobraźnia
mieszka w małych, zagraconych rupieciarniach, komórkach, na strychach, w piwnicach pełnych nagle odnalezionych Rzeczy.
Dla tej właśnie wyobraźni, poszukiwania znaczeń, rozbudzania ciekawości dziecięcej mam PRACOWNIĘ. Szczęśliwi, którzy mają w szkole pracownię plastyczną. Nie przesadzam, mówiąc, że jest
ona pierwszym miejscem na ścieżkach dziecięcej twórczości.
Wchodząc tu pomiędzy stare, niedopasowane meble, kryjące setki znalezionych i zatrzymanych
przedmiotów, ogarnia nas pierwszy dreszcz inspiracji, wolności i chęci tworzenia. Jak pisał Jerome
Bruner – pierwszym warunkiem zaistnienia twórczej myśli jest zaangażowanie. Trudniej jest porwać, zaangażować, zainspirować małego człowieka w czystej, wyremontowanej sali od matematyki,
w której nie wolno brudzić i z której trzeba szybko na przerwie wyjść.
W pracowni, którą mam pod opieką, meble nie są wymieniane od 20 lat. Pomalowaliśmy je sami na
niebiesko, domalowując kwiaty, koty, a niedawno pomarańcze i cytryny. Pod tablicą stoi stara maszyna Łucznik, która jest tu antykiem i ma tworzyć atmosferę. Na parapetach stoją kwiatki w ozdobionych przez dzieci donicach i starych łubiankach. Spod bloku obok przytachałam niebieską kanapę, którą ktoś wyrzucił. Koło niej jest stolik zrobiony z pudła po kole garncarskim, na szafkach stoją
plenerowe sztalugi, które zafundowało nam miasto. Przybory potrzebne do malowania i rysowania
są w szafce i szufladach. Dzieci mają do nich zawsze dostęp, same biorą pędzle, kubki na wodę, nożyczki, farby, pastele. Jak na 400 osób, które tygodniowo przewijają się przez pracownię, uważam, że
panuje tu niesłychany porządek. Klasy czwarte, które przychodzą we wrześniu do pracowni, powoli
wchodzą w jej atmosferę i zaczynają traktować rzeczy i przybory jak swoje. Nie niszczą ich! Uczą
się od starszych, że tu wszystko można wziąć do ręki, dotknąć. Jest tu miło i może dlatego nie budzi
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się w nich agresja. Romantycznej atmosfery dopełnia drewniany teatr lalkowy zrobiony dla szkoły
przez znajomych rzeźbiarza i stolarza.
Najświętszym miejscem, sanktuarium i sercem pracowni jest SCHOWEK. Gdy uchylam do niego
drzwi, dzieci „zapuszczają żurawia” w głąb tego zaułka, marząc, by tam wejść. Czasem pozwalam
na to jednemu, dwojgu dzieciom, by mogły nacieszyć oczy bogactwem Rzeczy znajdujących się na
półkach: słoikami, tekturami, szyszkami, suszonymi kwiatami, gliną, wykałaczkami, dużymi i małymi
sztucznymi owocami do martwej natury, starymi rzeźbami, obrazami, czystym płótnem na blejtramie,
szybkami z witrażami, wstążkami, nićmi, włóczką, sznurkami i wieloma innymi skarbami. Dorosły
skwitowałby te zbiory stwierdzeniem – „graciarnia”, jednak my i nasza wyobraźnia pozwalamy sobie
widzieć tu niestworzone jeszcze dzieła, przedmioty czekające na swoje drugie życie.
Genius loci tego miejsca – opiekuńczy duch sprawia, że dzieci często mówią mi, że to najfajniejsze
miejsce w szkole.
Myślę, co bym zrobiła, gdybym nie mogła mieć pracowni... Przecież wiem, że wiele z Was jej nie ma
i podróżuje po całej szkole z gościnnymi występami. Takim miejscem, w którym ukrywa się wyobraźnia, mogłaby być jakaś stara szafa, na przykład pomalowana przez dzieci, kryjąca w swym wnętrzu
dużo ciekawych, pomocnych na plastyce rzeczy. Takie szafki pełne skarbów mają przecież moje
koleżanki uczące dzieci w młodszych klasach. Tylko że jeszcze trzeba by nadać im ducha poprzez
własnoręczne zdobienie, żeby przestały być zwykłymi szkolnymi meblami, a stały się skrzyniami
skarbów.
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Ania to niespokojny duch. Jej twórcze podejście inspiruje dzieci do tworzenia filmów, obiektów, dużych instalacji. Nie boi się eksperymentów i myśli bardzo nowocześnie o sztuce. Napisała cykl dwudziestu dwóch bajek
przybliżających dzieciom język i pojęcia z dziedziny sztuki. Język, nastrój, humor, rytm tych arcydziełek jest
jak z Wiecha czy Gałczyńskiego.

SZTUKA W BAJKACH ZAKLĘTA
Anna Jekiełek
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BAJKA O PĘDZLU I FARBACH Z PUDEŁKA
(KOLORY TĘCZY)
– Czy można panią prosić? – wysoki Pędzel szarmancko skłonił się przed Żółtą farbą.
– Proszę… – Żółta zatrzepotała rzęsami, po czym skromnie spuściła wzrok i z wdziękiem dała się
porwać do tańca.
W pudełku z farbami zapanowało poruszenie.
– Dziewczyny! Widziałyście go? – zapiszczała Pomarańczowa.
– No… – z jękiem zachwytu odpowiedziały farby.
– Cudny, czyż nie jest on cudny? – Niebieska już bujała w obłokach…
– Ciekawe, co dziś malarz będzie malował, ktoś wie? – spytała trzeźwo Zielona.
– Nie wiem, stąd nic nie widać – denerwowała się Czerwona.
– Może będzie malował morze… – rozmarzyła się Niebieska.
– O! Zawsze byś chciała, żeby malował morze – oburzyła się Fioletowa. – A może właśnie dzisiaj
będzie malował wrzosy!
– Przestańcie, dziewczyny! – zdenerwowała się Pomarańczowa, po czym natychmiast zmieniła temat. – Jaki on przystojny! Widziałyście to lśniące włosie?
– Jest absolutnie zabójczy! Taki wytworny… elegancki… I jaki ma piękny głos… – Niebieska wciąż
unosiła się gdzieś nad ziemią.
Tymczasem do pudełka wróciła Żółta.
– Opowiadaj!
– Jak było?!
– Co dzisiaj maluje?!
–
–
–
–
–

Było cudownie… – Żółta po spotkaniu z Pędzlem jeszcze nie wróciła do siebie.
Ale mów! Co maluje?!, Co maluje?! – krzyczały farby jedna przez drugą.
Czy nas też zaprosi!?
Zaprosi, zaprosi… – omdlewająco westchnęła Żółta. – Dzisiaj maluje… tęczę.
Aaa!!! – zapiszczały z radości farby z pudełka.
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Realizacja plastyczna:
Namaluj krajobraz z tęczą w tle.
Możesz też zrobić inaczej. Pokoloruj kartkę w tęczowe pasy. Gdy wyschnie, zrób na
niej rysunek czarnym tuszem. Miasto? Preria?
Dżungla? Ty sam będziesz wiedział najlepiej.

WYWIAD
(KOLORY DOPEŁNIAJĄCE: ZIELONY I CZERWONY)

– Już? Nagrywamy? – Dziennikarka nerwowo spoglądała na operatora kamery. – Dobra! OK. Kamera poszła!
– Za co lubi pani Zielony?
– Za co lubię Zielony? – zastanawiała się Czerwień. – To jednocześnie proste, ale i trudne pytanie.
Może za kontrast, który z nim tworzę, może za jego spokój, który mnie studzi… Zielony… Zielony jest
dla mnie właśnie oazą spokoju, a jednocześnie jest taki zmienny… Raz jest świeży, subtelny i delikatny, innym razem głęboki, zamyślony i pełen refleksji. Potrafi być dyskretny, ale jednocześnie stanowczy. I co bardzo ważne: nigdy nie krzyczy! Ma na mnie zbawienny wpływ. Po prostu kocham go!
– To bardzo odważne wyznanie. A pan? Za co pan lubi Czerwień?
– Hm, cóż. Jak już powiedziała moja przedmówczyni, ja jestem statyczny, podczas gdy ona jest dynamiczna. Ja chłodzę, ona grzeje. Razem stajemy się neutralni, chociaż mówią, że właśnie wtedy się
„gryziemy”. Uważam, że to bardzo krzywdzące, ponieważ tak naprawdę nie robimy sobie krzywdy.
Czerwień jest… Ona jest radosna, ekstrawertyczna, lubi śmiać się w głos. Gdy mówi, mocno gestykuluje, zawsze mówi to, co myśli, a przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze: ma serce na dłoni.
Jakżebym mógł jej nie kochać. Dopełniamy się bez słów. I bez końca.
– To chyba najpiękniejsze miłosne wyznanie, jakie słyszałam… Kamera stop! Dziękuję państwu za
wywiad.
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Realizacja plastyczna:
Połączenie czerwieni i zieleni zazwyczaj bywa drażniące, ale nie
w naturze. Tam wszystkie połączenia
kolorów, nawet najbardziej zwariowane, pasują do siebie.
Dlatego z kół papieru w kolorze
zielonym i czerwonym stwórz kompozycję: Biedronka na spacerze lub
Żaba z czerwoną parasolką albo Maki
w polu.
Zieleń i czerwień z pewnością będą
pięknie wyglądać.
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KOLORY OWOCOWE
(BAJKA DLA KASI)

W kawiarence przy herbatce rozmawiały dwie przyjaciółki.
– Wiesz, byłam ostatnio w galerii i widziałam taką piękną sukienkę w kolorze śliwkowym. Świetny
krój, akurat dla mnie. Ale, niestety, była na mnie za mała.
– Szkoda…
– Aha, szkoda. Już prawie wychodziłam ze sklepu… Wtedy właśnie zobaczyłam ją: wielką, cudowną
torbę plażową! Mówię ci, bomba! A jakie kolory: cytrynowo-pomarańczowa z wiśniowymi akcentami.
Boska! Zawsze chciałam taką mieć!
– I co, kupiłaś ją w końcu?
– Wyobraź sobie, że nie. Już prawie podchodziłam do kasy, już prawie za nią płaciłam, gdy nagle
mój wzrok padł na bajeczną, po prostu niesamowicie obłędną spódnicę! Ostatni krzyk mody!
– Mini czy maksi?
– Oczywiście maksi! W tym sezonie to długość obowiązkowa! Wyobraź sobie: ŁO-SO-SIO-WA!
– Przepraszam, że się wtrącam – powiedział mężczyzna, który od dłuższego czasu przysłuchiwał
się rozmowie przyjaciółek – ale pragnę zauważyć, że spódnica nie może być łososiowa, ponieważ
łososiowy to może być smak!
– No wie pan co?!
– Ignorant! Pan się zupełnie nie zna na kolorach!

Realizacja plastyczna:
Zaprojektuj wzór torby plażowej w wyżej wymienionych kolorach. Do swojej pracy możesz
wykorzystać piłeczkę, którą zanurz w farbie
określonego koloru, następnie kartkę włóż pod
pokrywkę od pudełka na buty i pozwól się piłeczce toczyć po niej dopóty, dopóki będzie
zostawiała ślad farby. Zastanów się, co jeszcze możesz namalować owocowymi kolorami.
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O GRZEŚKU CHŁOPINIE I JEGO DZIEWCZYNIE
Krystian Matuszewski
Grześku, czy ty mnie kochasz szalenie choć skrycie?
czyś ty spóźnienia nie wzniecił spożyciem?
Ależ ja jestem trzeźwiutki jak prosię!
a jak było, o wszystkim pokornie donoszę:
szedłem ku tobie tylko z sercem pijanem
pod niebem cyjan, a potem cyklamen
i kupiłem ci bukiet u kwiaciarki na Kruczej
chabrowe chabry oraz lila róże
a twarz tej dziewczyny – musisz wierzyć mi
trochę alabaster, ecru, chamois
usta jak kardynalski biret
że ujrzawszy sam pąsowiałem przez chwilę
wokół ócz jak u Lema, czyli nowocześnie
cienie ultrafiolet i podkład podczerwień
sweterek miała, mówię ci taki w marengo prążki i groszeczki khaki
a spódnica – zespół udziwnień wszelakich
fiołki i śliwki zatopione w malachit
na tym wszystkim, niech to zazdrości nie wznieci
wzorzysty oranżowy żakardowy żakiecik
Ach, powinienem opis zacząć od głowy
na głowie miała słomkowy kapelusz... słomkowy
ja wiem, co znaczy wymowna ta mina
że pasuje szal burgund nie ultramaryna
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niech już całość się wyobraża tutaj
jeszcze o butach, nie wspomniałem o butach
pantofelki róż łosoś czy koralowe...
wybacz, w barwach jest tyle podobieństw
A gdy kwiaty kupiłem i obejrzałem cosik
to w te pędy do ciebie,
mogę przysiąc na pamięć mej cioci
Oj, Grześku, Grześku
mówiła mi mama: mowa chłopa nic warta
ale fantazji masz więcej niż gustu kwiaciarka
daj już ten wiecheć, nie ściskaj go w dłoni
spóźnienie wybaczam jak wybaczyłam daltonizm!

Za zestaw utworów m.in. z tym wierszem Autor otrzymał III nagrodę
w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Romualda Mikoszewskiego, organizowanym w Łosicach. Przewodniczącym jury konkursu był Ernest Bryll.
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Pamiętam moją Panią w pierwszej klasie, która był dla mnie autorytetem, mistrzem, alfą i omegą.
Agnieszka jest taką właśnie PANIĄ – wszechstronnie utalentowaną.
Jako artystka uważa, że jej dzieci też są artystami. Dlatego nie ocenia ich i kocha każde ich działanie. Prywatnie maluje, śpiewa, fotografuje, lubi sport. Jest miłośniczką zwierząt.

Agnieszka Kasztelan

„PANI JEST KOCHANA”
Czy kogoś z Was wzrusza do łez muzyka, choreografia, zapach, krajobraz…?
Od zawsze nieco odmienna, stojąca obok bezduszności wobec innych, z trudem zgłębiająca tajniki
wiedzy ścisłej, zagubiona w liczbach, rachunkach, finansach, datach. W czasach PRL-u mogłam godzinami wypełniać niemieckie kolorowanki kredkami prosto z Peweksu, których zapach zatrzymałam
do dziś w metalowym pudełku. Słuchałam kaset i winyli, ucząc się całej płytoteki na pamięć. Jedyne
powonienie, jakie powodowało afekty, to odór sklepu mięsnego w kolejce „po szarość, po szarość, po
szarość”. Taniec i malarstwo było ucieczką od problemów, a casting do Metra dodał wiary w marzenia i otworzył drzwi do Teatru Buffo dziewczynie z miasteczka.
Było wszystko, ale coś jednak uwierało. „Malutka, trzeba mieć wielkie serce i twardy tyłek” –
dźwięczało w uszach jak mantra dyrektora artystycznego. Ktoś obsadził mnie w innej roli. Od 10
lat widownią jest 25-osobowa gromadka dzieciaków, a sceną moja klasa w jednej ze szkół podstawowych.
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Najwspanialszym przeżyciem jakiego doświadczam co dnia, jest spełnienie, nie tylko w roli przewodnika i nauczyciela, ale przede wszystkim w możliwości ciągłego tworzenia, eksperymentowania,
zabawy. Nie interesują mnie schematy, klonowanie obrazków. Moje dzieci cieszą się wolnością
w kształcie i formie. Tu nie ma złych prac, tu się nie ocenia, każdy najmniejszy wysiłek moich artystów oraz ich chęci są doceniane najbardziej. Każda kreska ma swój wyraz, a w każdej plamie tkwi
ogromny bagaż uczuć, którymi nie każdy młody człowiek potrafi się dzielić.
Taniec, zabawy z muzyką, wspólne śpiewanie i ogromne zaangażowanie w repertuar motywują do
dalszej pracy. Na szkoleniach budzą się nowe pomysły, ludzie z pasją łączą się w jedną całość,
planując wspólne przedsięwzięcia dla naszych dzieci i dla samych siebie.
Dla mnie nie ma rzeczy nie do zrealizowania, z góry zakładam powodzenie oraz obalenie sztywnych, sztampowych schematów, które niestety wpisały się w życie szkół i przedszkoli. Nasz występ
zamieniamy w atrakcję sezonu, który ukazuje prawdę i dziecięcy urok. Wszyscy uczą się przez ruch,
przez doświadczenia, nie są im potrzebne wykłady dotyczące powstania błękitu. Dajmy im farby,
papier i obserwujmy, co się wydarzy. Jak mawiał nam profesor – „Nauczyciel ma dużo momentów na
picie kawy, oto jeden z nich”. Dziecko brudne to dziecko szczęśliwe, uczące się pojęć na bieżąco. Nie
nauczy się stronności prawa/lewa od noszenia gumki na prawym ręku, musimy dać mu codzienny
bagaż możliwości, by rozwinęło swoje umiejętności i talenty. Pozwólmy im działać i mówić, rozmawiajmy z nimi, wysłuchajmy tego, co mają nam tu i teraz do powiedzenia – nie potem, bo dla nich
każda chwila to kosmos. Wspierajmy, a nie wyręczajmy w budowaniu ich własnego świata, zauważajmy ich małe potrzeby, które w ich perspektywie są szczytem K2 zimą.
Jestem zachwycona tym, że moja praca łączy ze sobą tyle radości i spełnienia. Myślę, że zawód
nauczyciela jest bardzo zbliżony do zawodu aktora i artysty jednocześnie. Jeśli ktoś nie czuje tej
ogromnej odpowiedzialności za ukształtowanie drugiego człowieka, lepiej niech zmieni plany na
przyszłość. Śpiew, ruch, taniec, zdolności plastyczne, umiejętność dramy, pantominy, pisanie scenariuszy, dekorowanie, zabieranie głosu na forum, konsekwencja we wszelkich działaniach, organizacja, wieczny rozwój i inwestowanie w siebie, poddawanie się ocenie, kontakt z coraz bardziej
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wymagającymi rodzicami oraz uśmiech przypięty do twarzy nawet w podłe dni, to tylko niektóre
umiejętności każdego z nas.
Zaufanie, którym darzą mnie te małe istoty, chęć współpracy, zasłuchanie podczas dubbingowania
bajek, wspólne biesiadowanie przy gitarze, wymazane nosy od farby, słowa „Pani jest kochana”, łzy
wzruszenia w oczach rodziców, momenty, które chciałoby się zamknąć w buteleczkę.
Oto garść piasku, w którym każde ziarenko to odrębna osobowość, charakter, wrażliwość, emocje,
inne doświadczenia i przeżycia. Te wspomnienia pozostaną ze mną na zawsze…
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Według Wolności wiodącej lud na barykady Eugène’a Delacroix

HOMO ARTISTICUS
– CZŁOWIEK ODMIENIONY PRZEZ SZTUKĘ
Katarzyna Jasińska
Kiedy wchodzę na lekcję, zawsze zadaję sobie pytanie: w jakim celu przychodzę tu „uczyć” dzieci
sztuki? I nie chodzi mi o szczegółowe, prozaiczne cele, takie jak nauczenie perspektywy czy malowania światłocienia, albo że Matejko wielkim malarzem był.
Pytanie dotyczy tego, jakiego człowieka chcę wychować, jakie jego cechy wzmacniać, jakie postawy
wspierać.
Samo słowo „wychowanie” jest niemodne, nieciekawie kojarzy się z minioną epoką, z „chowem”,
czyli raczej z opieką, nadzorem, bardziej tradycyjnym podejściem do dziecka. Wolimy słowa nowo-
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czesne, takie jak: wspieranie, kształtowanie, modelowanie, budowanie, wzmacnianie. Słowa te moim
zdaniem zdejmują z nas trochę wielkiej, trudnej odpowiedzialności za przyszłość dziecka.
Toczy się spór o to, kto wychowuje młodego obywatela. Zwalanie na siebie nawzajem win wychowawczych znamy z codziennej praktyki szkolnej. Szkoła broni się – przecież mamy tylko „wspomagać” rodzica w procesie wychowania. Ale w wielu przypadkach dzieci przebywają z nami dłużej niż
ze swoimi – zapracowanymi, przemęczonymi, niepewnymi jutra rodzicami.
Pytam więc drodzy dorośli: jakiego człowieka chcecie wychować, ukształtować i wspierać?
Jeśli chcecie wychować wzorcowego pracownika (korporacji, fabryki, manufaktury), będącego maleńkim
trybikiem w doskonałej, wydajnej maszynie, podporządkowanego, niepewnego siebie lecz spolegliwego
wobec otoczenia, ze skłonnością do perfekcjonizmu, to musicie jeszcze bardziej odhumanizować system,
a także zwiększyć dyscyplinę w szkole. Dyscyplinę opartą na strachu, niepewności jutra i konkurencji.
A więc dużo - najlepiej niezapowiedzianych - klasówek, kartkówek, sprawdzianów, testów. Do tego ostre
oceny wartościujące, najlepiej oparte na niejasnych lub zmiennych regułach lub na widzimisię nauczyciela. Nie może też być miejsca na błąd. Błąd, porażka, potknięcie są powodem do krytyki i poczucia
winy, że nie dość się człowiek (uczeń) stara. I jeszcze rywalizacja posunięta do najdalszych granic.
Najlepiej z wywieszaniem na ścianie nazwisk i średniej ocen co miesiąc, od najlepszego do najgorszego
ucznia. I nagradzanie najlepszych oraz karanie najgorszych. I stała obserwacja dzieci (również przez
rodziców, dostępna przez Internet) - co robią, gdzie są, jak się bawią, co jedzą, co mówią. I żadnej pracy
w grupach, a jeśli już, to grupy rywalizujące ze sobą, wykluczające nieefektywnych (Einstein być może
zostałby wykluczony z grupy piekącej ciasta). Rywalizację wspomóc może agresywny sport, w którym
słabsi nie mają szans i są uznawani za gorszych. Oczywiście na coś takiego jak przyjaźń, zaufanie nie
ma tu miejsca. To nie są słowa priorytetowe w tym modelu człowieka.
Jeśli chcecie wychować „patriotę” w rozumieniu jedynie lokalnym, plemiennym, musicie zrezygnować z pokazywania dzieciom dokonań innych narodów zarówno w dziedzinie kultury, literatury, jak
i nauki. Skupić się na tym co „nasze”, choćby było miałkie i mało wartościowe (np. w Polsce jest
to kultura disco polo). Musicie ogłosić jedyną słuszną religię, rasę, naród. Antagonizować ludzi.
Dzielić ich na lepszych i gorszych, na niebiesko- i piwnookich2. Musicie utrzymywać w uczniach
Chodzi o ćwiczenie z 1995 roku, które przeprowadziła Jane Elliot, nauczycielka w amerykańskiej szkole podstawowej
polegające na podzieleniu i zantagonizowaniu dzieci w klasie według koloru oczu w celu uświadomienia im co
to jest rasizm. Więcej o samym ćwiczeniu i działaniach antydyskryminacyjnych Elliot można obejrzeć w filmie
dokumentalnym pt.: Niebieskoocy – Bertrama Verhaaga z 1996 roku, a także w filmie Pięć kroków do tyranii
Elizabeth McIntyre z 2001 roku. Doceniając doniosłość tego doświadczenia dla psychologii społecznej – nie
przeprowadzajmy go z dziećmi z powodu silnych, traumatycznych przeżyć uczestników!
2

75

przekonanie, że jesteśmy lepsi niż inne plemiona, rasy, narody. I że tamtych należy się bać. Albo
pobłażliwie żałować. W każdym razie nie szanować. Ale, czy weźmiecie na siebie odpowiedzialność
za niechęć, a może i nienawiść podzielonych ludzi? I za to, do czego może ona doprowadzić? Czy
coś Wam mówią nazwy Srebrenica czy Rwanda?
Ale jeśli chcecie wychowywać człowieka wolnego, samodzielnego, myślącego nieszablonowo, krytycznie, umiejącego przeciwstawić się stereotypom, umiejącego dostrzec piękno w różnorodności
świata i kultur i cieszącego się nim, umiejącego doceniać pracę i myśl innych ludzi, człowieka
twórczego o wysokim poczuciu własnej wartości, umiejącego być szczęśliwym – postawcie na sztukę.
Postawcie na twórczość. Tworzenie daje ludziom szczęście, poczucie własnej wartości, poczucie
sprawczości. Tworząc – doświadczamy, eksperymentujemy, mierzymy się ze sobą i światem, otwieramy się na nieznane. Pod jednym warunkiem: że TWORZENIE – malowanie, śpiewanie, taniec, rysowanie, muzykowanie, tworzenie teatru, filmu, przestanie być kolejnym zhierarchizowanym szkolnym
przedmiotem, którego trzeba nauczać, a stanie się okazją do filozoficznej rozmowy, wymiany myśli
między uczniami, nauczycielami, artystami i widzami.
Bo sztuka to rozmowa, tylko w innym języku niż werbalny. Ten język jest cudowny, bo zrozumiały
na każdej szerokości i długości geograficznej. I nie tylko w ziemskiej przestrzeni jest zrozumiały.
Także czas się go nie ima. Wszak czujemy i rozumiemy malowidła z jaskiń Lascaux, Chouveta,
Atlamiry sprzed siedemnastu czy czterdziestu tysięcy lat. Nawet nie znając wszystkich kontekstów,
rozumiemy piękno lub czujemy wartość sztuki afrykańskiej, sztuki Majów, sztuki starożytnych Chin
czy Japonii. Odrobina wiedzy pozwoli nam doznawać wzruszeń, gdy odczytujemy Guernicę Picassa,
autoportrety Fridy, Ślepców prowadzących ślepców Breugla czy Chrystusa Mantegni.
Obcując ze sztuką swoich kolegów i koleżanek z klasy, człowiek powoli zaczyna uczyć się doceniać
i szanować dokonania innych. Bo rozumie, że te wypowiedzi nie są po to, by dostać piątkę lub by
okazać się lepszym niż kolega. Tworzymy, bo chcemy porozumieć się z drugim człowiekiem, powiedzieć mu o ważnych dla nas rzeczach, o naszych myślach, sądach, zachwytach. Chcemy zaskoczyć
go, rozbawić, czasem sprowokować.
Na lekcji plastyki w klasie piątej zadałam filozoficzny temat: „Zrób coś, czego nie ma”. Jedenastoletnia dziewczynka namalowała miękkie, ściekające z obrazka zegary bez wskazówek. Zapytana
o treść rysunku odpowiedziała, że to jest CZAS: „Nie ma CZASU, to my go wymyśliliśmy”. A potem
dodała, że nie ma też przyszłości – najwyżej możemy ją sobie wyobrazić. Zaniemówiłam, słysząc
z ust dziecka tak dojrzałą refleksję.
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„Czy lepiej jest mieć więcej czy mniej?” – to nieco prowokacyjnie pytanie zadałam uczniom piątej
klasy, co stało się przyczynkiem do frapującej dyskusji. W jej efekcie dzieci same doszły do przekonania, że nie zawsze jest lepiej mieć więcej. Jedna z uczennic zaryzykowała twierdzenie, że „jak
człowiek już wszystko ma, to nie ma do czego dążyć, nie chce się doskonalić”. Ktoś inny wyraził
opinię, że posiadanie rodzi zawiść i zazdrość, a osoba, która dużo posiada, jest na nie narażona. Powstały mądre prace wszystkich dzieci uczestniczących w lekcji. W pracach tych nie było istotne czy
są ładne czy brzydkie, podobnie jak w sztuce współczesnej nie o „ładność” ani poprawność chodzi,
lecz o krytyczną wypowiedź, która nie zawsze jest przyjemna, lecz za to prawdziwa.
I jeszcze jeden przykład połączenia sztuki i filozofii. Temat „Namaluj obraz piękna lub piękny obraz” stał się początkiem rozmowy o pięknie, brzydocie i sztuce. Pojawiały się pytania: „Czym jest
piękno, jak je odróżnić od ładności, czy dla każdego oznacza ono to samo? Czy obraz piękna to to
samo co piękny obraz?” Oglądaliśmy różne obrazy, zastanawiając się, czy są obrazami piękna czy
też pięknymi obrazami. Potem dzieci wypowiadały się poprzez malarstwo. Zapadły mi w pamięć
dwie prace. Jedna, przedstawiająca obraz piękna, czyli wielki złoty Rollex wypełniający całą kartkę
A3 i druga – również przedstawiająca obraz piękna o tytule „Moja mama”. Była na nim, nieporadną
i niewprawną kreską narysowana mama jednego z uczniów. Obrazek nie był ani „ładny”, ani oryginalny plastycznie, ale myśl, jaką przekazał nam wszystkim autor, była porażająco piękna i szlachetna. Co do Rollexa, który dziewczynka uznała za coś najpiękniejszego w świecie... czy w skrytości
ducha nie zgodzicie się z nią?
Homo aristicus – człowiek odmieniony dzięki sztuce3
Sztuka (malarstwo, rzeźba, muzyka, taniec, śpiew, teatr, film) może nas odmieniać. Nie doceniamy
tego ani w szkole, ani w ogóle w społeczeństwie. Cały czas myślimy, że to jest jakaś poboczna ścieżka zarezerwowana dla zdolnych, a tak naprawdę niepotrzebna do życia. Nie rozumiemy, jak mądrym
może być narzędziem do kształtowania postaw człowieka twórczego, odważnego, samodzielnego,
otwartego na innych ludzi.
Na świecie wielu już to rozumie. Przykładem jest amerykański program Turnaround Arts4, w którym szeroko rozumiana sztuka jest narzędziem do poprawy funkcjonowania szkół borykających się
z największymi trudnościami wychowawczymi, edukacyjnymi, społecznymi. Sztuka jest tu drogą do
osiągnięcia sukcesu. Program obecnie obejmuje 84 szkoły, 56 tysięcy uczniów. Znani artyści, także
Określenie homo artisticus jest inspirowane łaciną tak samo jak homo sovieticus czy homo catholicus. Nie jest
to łaciński zwrot: homo artifex, czyli człowiek artysta lub człowiek artystyczny. Homo artisticus to „człowiek
odmieniony przez sztukę”.
4
Więcej o programie Turnaround Arts na stronie: http://turnaroundarts.kennedy-center.org/
3
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ci lokalni, lokalne instytucje, przychodzą do szkoły, która pragnie wprowadzić sztukę w cały obszar
swojej działalności tak, by wspomagała nauczanie innych przedmiotów, wychowanie. Dzięki porozumieniu nauczycieli, dyrekcji, artystów, instytucji lokalnych, uczniów tworzony jest program dla
konkretnej szkoły. Jedni wybierają teatr, tworzą zespoły muzyczne, inni malują, tańczą, jeszcze inni
próbują zupełnie odmiennych form wyrażania siebie.
Jedno jest pewne. To działa. Raport po trzech latach trwania programu zaskoczył wszystkich. Okazało się, że w każdej szkole nastąpiła skokowa zmiana na lepsze. O 22 procent wzrosły kompetencje
matematyczne, o 12 procent kompetencje czytelnicze, w niektórych szkołach (Nowy Orlean i Boston) o ponad 80 procent została zredukowana liczba przypadków zawieszania uczniów, w Bostonie
o 85 procent zmniejszyła się liczba uczniów wydalonych ze szkoły. W każdej z placówek dzieci
zaczęły chętniej chodzić do szkoły i są bardziej z nią związane.
O powodach przystąpienia do programu Turnaround Arts tak mówił Patrick Pope, dyrektor jednej
ze szkół objętych programem: „Zdecydowaliśmy się użyć sztuki, by radykalnie wpłynąć na kulturę
szkoły, by przemyśleć nasze sposoby nauczania i spróbować odtworzyć więzi rodzinne i społeczne
w społecznościach, które utraciły nadzieję”5. Dick Murphy (Przewodniczący zarządu Des Moines
Public School) zaś tak podsumowuje swoje doświadczenie udziału w tym programie: „Jestem związany ze szkołą Des Moines od ponad 30 lat. Byłem świadkiem wielu rządowych grantów, projektów6. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem świadkiem tak szybkiego i pozytywnego wpływu na
szkołę, jak to stało się dzięki programowi Turnaround Arts”7.
Przykład programu Turnaround Arts daje nam gotową receptę – jak dzięki sztuce systemowo wspomóc wychowanie oraz zmianę w szkołach. Wymaga to czasu i zaangażowania wielu ludzi, instytucji
rządowych, samorządowych, lokalnych, organizacji pozarządowych. Potrzebny jest plan, promocja,
pieniądze. Daje za to spektakularne rezultaty skokowej zmiany społecznej, wychowawczej, intelektualnej w konkretnych placówkach objętych programem. Dzieje się tak zarówno wśród uczniów,
jak i też wśród rodziców i nauczycieli, a także w środowisku wokół szkoły, w dzielnicy czy gminie,
w której szkoła się znajduje.
Istnieje też druga droga, dzięki której już dziś możemy wspierać rozwój twórczego, wolnego i samodzielnego człowieka. Jest to droga codziennej pracy nauczycieli wprowadzających sztukę w życie
młodych ludzi (nauczycieli plastyki, świetlicy, klas 1-3, bibliotekarzy, wychowawców, nauczycieli
języka polskiego, muzyki i innych). Metoda ta nie wymaga tak wielu nakładów finansowych, ani
5
6
7

Źródło cytatów: https://turnaroundarts.kennedy-center.org/impact/
Źródło cytatów: https://turnaroundarts.kennedy-center.org/impact/
Źródło cytatów: https://turnaroundarts.kennedy-center.org/impact/
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przygotowań projektowych. Ale nie znaczy to, że jest łatwiejsza. Polega bowiem na całkowitej zmianie spojrzenia na sztukę w szkole, na nowym sformułowaniu celu i roli przedmiotów artystycznych
w edukacji ogólnej8. Przedmioty te powinny zyskać szczególne miejsce w systemie edukacyjnym.
To tu bowiem kształtuje się TWÓRCZY człowiek. Tu również mogą kształtować się wspaniałe humanistyczne i etyczne postawy. Droga ta wymaga wielkiego wsparcia dla nauczycieli. Również na
etapie kształcenia czy doskonalenia należy zwrócić szczególną uwagę na danie nam przestrzeni do
twórczości i zaufanie nam. Bo tylko twórczy nauczyciel może wychować twórczego ucznia. I tylko
ten, komu zaufano, potrafi zaufać swoim uczniom.
Póki co zamiast drugiej drogi mamy raczej wąską ścieżkę w nieznane, którą, często samotnie, podążają pionierscy, nieustraszeni nauczyciele, rozumiejący wagę i doniosłość sztuki i twórczości w życiu
człowieka. Wiedzie ona często przez bezdroża, pustynie i wykroty zmieniających się wytycznych,
podstaw programowych, programów. To ścieżka codziennych zmagań i refleksji nauczyciela, który
odważa się mierzyć się z pytaniami o cel nauczania sztuki. Czy jest nim uwrażliwianie na piękno?
Kształtowanie twórczego człowieka? Umiejętność stawiania fundamentalnych pytań, filozofowanie?
A może porozumienie między ludźmi?
Póki co nauczyciel eksperymentuje. Pisze, rysuje, maluje. Popełnia błędy. Analizuje. Sprzeciwia się.
Czasem bawi się razem z uczniami. Jednym słowem – tworzy.
Tę książeczkę stworzyli tacy właśnie nauczyciele…
...homines artistici.

O podejściu do edukacji artystycznej, celach, zaleceniach, wyzwaniach bardzo ciekawie mówi Mapa drogowa
UNESCO dla edukacji artystycznej dokument przyjęty na Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej
pod hasłem Rozwijanie kreatywnych możliwości w XXI wieku. Lizbona, 6–9 marca 2006.
8
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KONIEC

Każdy chce mieć taką KANAPĘ
Każdy chce mieć taką KANAPĘ… Na KANAPIE rozmawia się o wszystkim – o sztuce, o życiu, o uczniach, o szefie, o pracy i o czym tylko chcesz! Na KANAPIE można się dzielić swoją
wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, troskami, trudnościami, kłopotami, radościami, sukcesami.
KANAPA to najważniejsze miejsce, schronienie, odskocznia od codzienności, radość bycia wśród
ludzi, którym ufasz, którzy przytulą jeśli Ci smutno, ucieszą się z Twojego sukcesu, a jeśli trzeba
- doradzą i pomogą. Najważniejsze, że KANAPA to ludzie, którzy rozumieją Cię, bo tak samo
jak Ty są po prostu nauczycielami, którzy kochają to co robią i robią to co kochają! ROZMOWY
NA KANAPIE to zapis tego, co dzieje się na co dzień na KANAPIE, czyli w Klubie Aktywnego
Nauczyciela Plastyki (i nie tylko) - sieci współpracy i samokształcenia, założonej przez doradczynię do spraw edukacji plastycznej w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń – Kasię Jasińską. Wszystkie felietony zostały napisane przez nauczycielki
i nauczycieli - aktywnych uczestników tej sieci, którzy szczerze opowiadają o swojej pracy,
o szkolnych radościach i smutkach, o swoich zainteresowaniach i pasjach. ROZMOWY NA KANAPIE, to lektura obowiązkowa nie tylko dla nauczycieli, ale dla wszystkich, a szczególnie dla
tych, którzy nadal uważają przedmioty artystyczne za michałki, nie dostrzegając ich wagi i roli
w wychowaniu młodego człowieka.
Beata Zuziak

