
człowiek
o

złotym sercu
Czekamy na 
zgłoszenia 

do 10 września 2020 r.

kupon zgłoszeniowy 
na str. 3

na biwaku, na biwaku...str. 15

rozmowa z bernadetą grzegorzek
byłym skarbnikiem gminy gorzyce, str. 7-8

spotkania z aniołami 
pasje pani katarzyny prokopczuk, str. 6

lato w teatrze
fabryka marzeń w okg, str. 11-14

Warsztaty w Bielsku Białej

Bernadeta Grzegorzek - były skarbnik Gminy Gorzyce wraz z Renatę Seman - nowym skarbnikiem 

17 GZ podczas wakacyjnego biwaku

Uczestnicy Lata w Teatrze

Fot.: arch.M. Król

Fot.: A. Bierska

Fot.: M. Albin Fot.: arch.UG

Fot.: arch.M. Król

moja pasja, jest moją modlitwą 
do boga, str. 4-6

MB Rychwałdzka - ikona Mireli MojżyszPantokrator - ikona Daniela Prokopczuka

cena 3,00 zł (w tym 5 % VAT)

Bełsznica . Bluszczów . Czyżowice . Gorzyce . Gorzyczki . Kolonia Fryderyk . Odra . Olza . Osiny . Rogów . Turza Śl. . Uchylsko

8-9
2020

sierpień-wrzesień

NR 8-9/328/2020I
S

S
N

 1
4

2
7

-
7

3
6

0



mini
RUBRYKA SATYRYKA 

 Czesław Czaika
Permanentny donosiciel

Kiepsko się czuje,
gdy nie kapuje.

Burzliwy romans
Najpierw ciche szepty, czułe słówka,

że jak nigdy, że nad życie.
Potem grzmoty i pyskówka,
nieraz także “gradobicie”

Kobieciarz
Na kopy podrywał mężatki i wdowy,
kobieciarz był z niego nietuzinkowy.

Kwarantanna
Jak ma się chłopak przytulić do panny,

skoro ona w objęciach jest kwarantanny.

Zakaz zbliżania
Że zakaz zbliżania nie ma co płakać,

nie można sobie do oczu skakać.

Małgorzata Król otrzymała tytuł Osobowość roku 2019 
w plebiscycie Dziennika Zachodniego 

w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! Redaktor Andrzej Nowak, 
został nominowany przez Redakcję oraz Wydawcę 

miesięcznika “U nas”, do 15 konkursu Silesia Press.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

Nominowanemu
ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

Podpisanie umowy w ramach programu Czyste Powietrze

Obchodzącym swoje urodziny w lipcu: Rufinowi 
Jakubczykowi z Czyżowic, Urszuli Kocima, Magdalenie Szostok, 
Ignacemu Dembowemu, Helenie Grześ z Gorzyc, Alojzemu 
Parmie z Gorzyczek, Ignacemu Kuczy, Leonowi Juraszkowi 
z Turzy Śląskiej, Annie Adamczyk, Franciszkowi Antoninowi 
z Bełsznicy, Marcie Klimek z Bluszczowa, Ricie Piprek z Odry, 

Walerii Hiltawskiej z Olzy, składamy serdeczne gratulacje 
i życzenia stu lat życia w zdrowiu i pomyślności, a przede wszystkim 
ogromu energii i wigoru.

Obchodzącym swoje urodziny w sierpniu: Marcie 
Skrzyszowskiej, Gerdzie Sikiewicz, Wandzie Milanowskiej, Róży 
Ziedek, Urszuli Bąk, Marii Kutscha, Pawłowi Wajner z Gorzyc, 
Marii Siedlaczek z Czyżowic, Ryszardowi Rek z Turzy Śląskiej, 
Franciszce Konopek, Marii Irzyk, Marii Warło, Henrykowi 
Sanecznik, Jadwidze Benisz z Rogowa, Lidii Jeżyszek z Odry, 
Klarze Reiman, Marcie Utrata z Bluszczowa, Wandzie Kramarz 
z Bełsznicy, składamy serdeczne gratulacje i życzenia stu lat życia 
w zdrowiu i pomyślności, a przede wszystkim ogromu energii 
i wigoru.

Piotr Wawrzyczny
przewodniczący Rady Gminy

Daniel Jakubczyk
wójt Gminy Gorzyce

CZCIGODNI JUBILACI

Małgorzata Król, laureatka tutułu “Osobowość roku 2019”

Redaktor Andrzej Nowak, nominowany do konkursu Silesia Press

Fot.: arch. Powiat Wodzisławski

Fot.: M. Albin
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Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje, że dnia 
10 września br. upływa termin składania wniosków o nadanie 
tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”. Wnioski można 
składać w siedzibie redakcji gazety „U nas” lub przesłać drogą 
pocztową (decyduje data stempla pocztowego) bądź mailowo: 
unasredakcja@gmail.com. Rozpatrzenie wniosków nastąpi na 
posiedzeniu Kapituły Tytularnej w pierwszym tygodniu września br.

Cele konkursu: 
Celem konkursu jest chęć wyróżnienia osób, których działalność na rzecz 
innych w środowisku gminy nosi cechy zachowań ponadprzeciętnych, 
motywowanych postawą serdeczności i życzliwości, a związana jest 
z szeroko rozumianą działalnością społeczną. Działalność ta może 
być prowadzona wobec osób indywidualnych: starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych, potrzebujących, jak również wobec grup: instytucji, 
organizacji, stowarzyszeń, placówek oświatowych, kół, związków 
i zrzeszeń. Konkurs organizowany jest przez redakcję miesięcznika U nas 
we współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Warunki konkursu:
1.	 Tytuł „Człowieka o Złotym Sercu” jest tytułem honorowym, 

nadawany jest dożywotnie i nie podlega stopniowaniu.
2.	 Tytuł ten przyznaje komisja, zwana dalej kapitułą, składająca się 

z przedstawicieli redakcji i wydawcy miesięcznika „U nas”.
3.	 Ilość przyznawanych tytułów honorowych jest ograniczona. 

Maksymalna ich ilość w danym roku wynosi 5.
4.	 Do nadania tytułu honorowego „Człowiek o Złotym Sercu” można 

zgłaszać pojedyncze (indywidualne) osoby lub pary małżeńskie 
(w rozumieniu przepisów prawa).

5.	 Kandydatami do tytułu honorowego powinni być mieszkańcy 
gminy, bądź osoby nie będące jej mieszkańcami, jednak wykazujące 
się bezinteresownym zaangażowaniem  i aktywnością społeczną, 
charytatywną, filantropijną w stosunku do osób i organizacji 
z terenu gminy Gorzyce.

6.	 Zgłoszenie powinno zawierać charakterystykę osobowości 
kandydata oraz przedstawienie jego konkretnych działań, w zakresie 
określonym w punkcie 5. regulaminu konkursu.

7.	 Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia kandydata.
8.	 W składanych wnioskach informacje dotyczące prezentacji 

aktywności kandydatów nie mogą ograniczać się tylko do ich sfery 
zawodowej. Wypełnianie obowiązków wchodzących w zakres 
czynności pracowniczych nie może stanowić jedynego kryterium 
ich oceny.

9.	 Wnioski nie mogą dotyczyć osób pełniących funkcje z wyboru, 
które związane są z otrzymywaniem jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

Złote Serca 2020
Kupon zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.09.2020 r.

Imię i nazwisko nominowanego

Adres, telefon osoby nominowanej

Adres, telefon instytucji/osoby fizycznej nominującej do tytułu

źródło pixaby

diety bądź ryczałtu.
10.	 Tytuł honorowy „Człowiek o Złotym Sercu” może być przyznawany 

danej osobie tylko raz w życiu.
11.	 Warunkiem rozpatrywania wniosku będzie złożenie go w miejscu 

i terminie wyznaczonym przez organizatora konkursu (w przypadku 
zgłoszeń drogą pocztową decydować będzie data stempla pocztowego).

12.	 Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i nie będą 
przechodziły na następny rok.

13.	 Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania laudacji na podstawie 
zgłoszenia kandydata i publikowania - bez zgody kandydata 
i zgłaszających do tytułu- w mediach regionalnych.

Zgłaszanie wniosków:
Prawo do zgłaszania kandydatów do tytułu przysługuje instytucjom, 
zakładom pracy, organizacjom, stowarzyszeniom, związkom oraz grupom 
mieszkańców

Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, 
że: Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach, 
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21, Regon 366215872 
reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid. Pani/Pana dane będą przetwarzane 
w celu: marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia 
współpracy. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez 
Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na zrealizowanie umowy 
świadczenia usług. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/
Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom. Okres przechowywania danych: Pani/
Pana dane będą przechowywane na czas wysłania oferty lub zrealizowania umowy. Ma 
Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 2. 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 3. wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, 4. przenoszenia danych, 5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych, 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podane przez Panią/Pana dane są: 
warunkiem wysłania oferty marketingowej lub zrealizowania podpisanej umowy/ pobrane 
dobrowolnie* Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu. Administrator powołał 
Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: ksiegowoscgck@
gmail.com, 32 45 11 687 (wewn. 11)

„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU"
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Pisanie ikon od samego początku było 
formą modlitwy i głoszeniem Ewangelii 
przez ikonopisarza. Jak pisze na stronie 
internetowej ojciec Jacek Wróbel SJ ikona 
pełni w kościele misję tj: „Zwiastujcie 
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” - 
i na wszystkie sposoby. Ikona, przez swój język 
pięknej linii i barwy, uzyskała uprzywilejowaną 
rolę w tym dziele - głoszenia Dobrej, tj. Pięknej 
Nowiny. Wypełniając przestrzenie kościołów 
i domostw stała się znakiem i oknem, przez 
które na pogrążony w ciemności i bólu 
świat padają promienie Światła nowego  
i nieprzemijającego. Ikona została dana 
i przyjęta, jako znak, i jako jedna z pierwocin, 
nadchodzącego Królestwa Piękna. Począwszy 
od pierwszej Ikony, Oblicza Chrystusa 
odbitego na chuście (tj. Mandylionie) 
darowanego choremu królowi Abgarowi, 
bożoczłowiecza łaskawość, łagodność 
i współczucie towarzyszy wszystkim tym, 
którzy przed ikonami stają, aby się im (a raczej 
Tym, których one przedstawiają) pokłonić 
i odpocząć pod ich spojrzeniem. Ikonopisarz 
jest tego spojrzenia świadkiem - bo jak 
mógłby je w swojej twórczości przekazywać 

dalej, jeśliby sam pod nim wpierw nie 
doświadczył ukojenia? Niech, więc w swoim 
postępowaniu i pracy zachowuje łagodność, 
wolność od zawiści i pamiętliwości grzechu, 
niech będzie skupiony i oczami i sercem 
wpatrzony w Pierwowzór - Tego, którego na 
ikonie przedstawia - prosząc, aby prowadził 
jego rękę, aby “w sposób godny i doskonały 
mógł przedstawiać Jego obraz, obraz Jego 
Matki i wszystkich świętych”. Te zasady 
ikonopisarza od wieków towarzyszą twórcom 
ikon, aby pamiętali i wzrastali w świadomości, 
że nie z własnej woli, ani dla siebie malują, 
ale „ku chwale Bożej, dla świetności tudzież 
ozdoby Jego Świętego Kościoła i dla zgładzenia 
grzechów tych, co się im kłaniają i nabożnie 
całują, okazując tym sposobem cześć 
Pierwowzorowi” (z modlitwy ikonografa).”1

Ikona pisana jest na drewnianej desce 
i stanowi jedną z form sztuki sakralnej. Obok 
malarstwa, fresku i rzeźby wizerunek Boga 
i jego królestwa przedstawiony na desce od 
wieków służył chrześcijanom do uwiecznienia 
wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie 
człowieka od śmierci wiecznej. Potem ikona 
służyła do pobudzania do modlitwy i jako 
element kultu, czyli czci Boga. 
W Czyżowicach mieszka i działa dwoje 
ikonopisarzy pani Mirela Mojżysz 
i pana Daniel Prokopczuk. 
Pani Mirela Mojżysz ikony pisze od trzech 
lat. Pomysł pisania ikon powstał z potrzeby 
jej serca. Potem uczestniczyła ona w 4 kursach 
w Szkole Pisania Ikon imieniem świętego Józefa  
w Wadowicach. Kursy trwały tydzień 
i były połączone przeważnie z rekolekcjami. 
Jedna ikona powstaje w czasie 80 godzin. 
Na kursie podstawowym otrzymuje się 
materiały do wykonania ikon, potem 
każdy uczestnik kursu musi mieć swoje 
materiały. Tematem pierwszego kursu  
w Wadowicach był Jezus Chrystus 
Pantokrator, potem powstała ikona świętego 
Mikołaja, świętego Szarbela z relikwiami. 
W Rychwałdzie powstała ikona Matki Bożej 
Rychwałdzkiej. Do tej pory pani Mirela 
Mojżysz napisała 10 ikon. W czasie pisania 
ikon modli się i kontempluje wydarzenia 
z życie osoby, która ma być przedstawiona 
na ikonie. Ikony pani Mireli zostały 
uroczyście poświęcone podczas warsztatów 
w Wadowicach.
W miesiącu czerwcu 2020 roku mieliśmy 
okazję podziwiać ikony, które napisał pan 
Daniel Prokopczuk. Ikony były poświęcone 
w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla 
w Czyżowicach. Pan Daniel napisał do tej 
pory 8 ikon przedstawiające: Jezusa Chrystusa 
Pantokratora, Mandylion, Matki Boskiej 
Włodzimierskiej, Jezusa Chrystusa Dobrego 
Pasterza. Pisanie ikon pan Daniel rozpoczął 
w 2017 roku z potrzeby ducha i chęci 

MOJA PASJA JEST MOJĄ MODLITWĄ DO BOGA

nawiązania jeszcze bliższych więzi z Bogiem. 
Pierwsze szkolenie odbył w Supraślu, 
pod czujnym okiem mistrza Grzegorza 
Prokopiuka. Potem był kurs w Bielsku Białej, 
gdzie poznawał dalsze techniki pisania ikon. 
Pani Mirela Mojżysz i pan Daniel 
Prokopczuk piszą ikony techniką tempery 
jajecznej. Pierwszą napisaną ikoną przez 
pana Daniela i panią Mirelę był Jezus 
Chrystus Pantokrator- Wszechwładca, Sędzia 
Wszechświata. Zbawiciel przedstawiony 
jest na ikonie w półpostaci. Poszczególne 
wizerunki Jezusa Chrystusa różnią się między 
innymi gestem błogosławiącym czy ułożeniem 
błogosławiącej dłoni. Trzy złączone palce – 
mały, serdeczny i kciuk – zawsze symbolizują 
tu Trójcę Świętą, a dwa pozostałe – wskazujący 
i środkowy – odsyłają do dwóch natur 
Chrystusa: Boskiej i ludzkiej. Pierwowzór tej 
ikony znajduje się w klasztorze św. Katarzyny 
na górze Synaj. Namalowany jest on na desce 
i charakteryzuje się dużym realizmem. Ikona 
ta pochodzi z Konstantynopola. Jest to portret 

Mandylion - ikona Daniela Prokopczuka

Fot.: arch.M. Król

Mandylion - ikona Daniela Prokopczuka

Pantokrator - ikona Daniela Prokopczuka

Pantokrator - ikona Mireli Mojżysz
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Jezusa Chrystusa, który wydobywa tożsamość 
Jezusa, jako Wszechwładcy, który panuje nad 
całym światem Król królów i Pan Panów 
(Apokalipsa 19,16). W ukazanej w tej ikonie 
postaci Chrystusa wyeksponowane zostało 
oblicze: żywe i naturalne. Jednak najbardziej 
znaczącym elementem twarzy są oczy. Zdają 
się pełne zadumy, miłości i miłosierdzia. 
Emanują pokojem i jednocześnie budują 
w wiernym przekonanie, że dla Boga nigdy 
nie jest się kimś anonimowym. Jezus ukazany 
jest tu do pasa. Prawą ręką błogosławi, a lewą 
przytrzymuje zamkniętą księgę. Ta ostania 
może oznaczać samego Chrystusa, jako 
odwieczne Słowo, które stało się Człowiekiem, 
albo Jego Ewangelię, czyli Słowa dające 
życie wieczne. Jezus ubrany jest w dostojny 
niebieski płaszcz symbolizujący Jego majestat 
i Bóstwo. Podobne symboliczne znaczenie 
ma złoty nimb wokół Jego twarzy. Nimb 
z układem linii tworzących krzyż oznacza 

także światło, jasność i chwałę Boga. Są na 
nim umieszczone trzy greckie litery, które 
tworzą napis: „Ja Jestem”6. Blask, którym 
emanuje ikona Pantokratora z klasztoru św. 
Katarzyny, zdaje się nawiązywać do słów 
Jezusa:, Kto Mnie widzi, widzi Tego, który 
Mnie posłał. Ja przyszedłem na świat, jako 
światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie 
pozostał w ciemności (J 12, 45-46).”2 

Pisanie ikon nie jest proste i wymaga dużo 
cierpliwości, pokory i samozaparcia. Ponadto 
należy zachować tradycyjne metody pisania 
i wykorzystywać tylko naturalne materiały. Na 
ikonę składa się podobrazie, grunt, pozłota, 
farby temperowe i werniks. Podobrazie jest 
zazwyczaj deską drzewa liściastego takie jak 
lipa, topola, grusza. Podobrazie powinno być 
klejone z kilku deseczek, i nie szerszych niż 10 
cm. Standardowa grubość – dla wymiarów od 
kilkunastu do kilkudziesięciu cm wysokości – 
to ok 2,5 cm. Dla umocnienia całości stosuje 
się na rewersie poprzeczne listwy z twardego 
drewna, zwane szpongami, wsuwanymi na 
frez. Następnie deskę się gruntuje kredą 
szampańską, klejem króliczym i cienkim 
płótnem. Proces gruntowania jest bardzo 
pracochłonny i wymaga dobrej znajomości 
techniki malarskiej, aby dobrze przygotować 
deskę pod ikonę. Grunt powinien składa 
się, z co najmniej 12 warstw, aby powstała 
grubość 1-2 mm. Po przygotowaniu gruntu 
rysujemy szkic postaci, która ma być na 
ikonie zgoda ze wzorem, czyli posługujemy 
się wzornikami (podlinnikami). Każda 
ze świętych postaci jak i sceny z ich życia 
związane są z charakterystycznymi dla nich 
elementami przedstawienia, które należy 
respektować. Obraz musi zachowa swój 
uniwersalny charakter.
Przygotowany na papierze szkic, 
dostosowany do wymiarów zagruntowanej 
deski przenosimy poprzez odbicie go na 
zasadzie kalki. Pokrywamy rewers kartki 
ciemnym pigmentem, następnie precyzyjnie 
przykładamy szkic do deski i obrysowujemy 
całość konturem. Potem postać utrwalamy 
poprzez delikatne wygrawerowanie go 
na gruncie. Grawerujemy postać ostrym 
narzędziem na przykład rylcem lub 
gwoździem. Niektórzy stosują gwoździe 
podobne do tych, którymi Jezus był przybity 
do krzyża. Każda ikona jest złocona. Złoty 
nimb postaci wskazuje jej niebiańską 
światłość i świętość. Następnie sporządza 
się temperę do malowania na bazie kurzego 
jajka, pigmentów i wina. Farbę ucieramy 
w moździerzu aptekarskim, aby powstała 
emulsja o konsystencji mleka, którą 
można rozprowadzić na palecie. Następnie 
piszemy ikonę. Każdy z elementów ikony, 
takich jak oblicza, odsłonięte części ciała 

oraz szaty pokrywamy jednolitą barwą. 
Na taki podmalunek nanosimy delikatne 
linie rysunku (pierwszy obrys) wyznaczone 
poprzednim grawerowaniem. Kolejny raz 
nakładamy coraz jaśniejsze warstwy w celu 

1. o.Jacek Wróbel SJ strona internetowa http://www.drogaikony.org.pl/2012/03/jwrobel.html, 2.  https://www.zycie-duchowe.pl/art-10342.ikona-chrystusa-pantokratora.htm, 
3. o.Jacek Wróbel SJ: strona internetowa http://www.drogaikony.org.pl/2012/03/jwrobel.html

Św. Szarbel - ikona Mireli Mojżysz

MB Rychwałdzka - ikona Mireli MojżyszŚw. Mikołaj - ikona Mireli Mojżysz

Jezus Chrystus Dobry Pasterz - ikona Daniela Prokopczuka

MB Włodzimierska - ikona Daniela Prokopczuka
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SPOTKANIE Z ANIOŁAMI - PASJE PANI KATARZYNY PROKOPCZUK

Pani Katarzyna Prokopczuk 
z wykształcenia i zamiłowania jest fotografem. 
Jej pasją od wczesnych lat dzieciństwa 
jest malowanie aniołów, szycie zabawek 
z różnych materiałów, tworzenie figurek 
gipsowych. Cała jej rodzina, również jej 
siostra i brat są niezwykle utalentowani. 
Szyją, projektują ubrania, malują, śpiewają, 
rzeźbą w drewnie i tworzą metaloplastykę. 
Pani Katarzyna swoim talentem dzieli się na 
warsztatach, które organizowane są w różnych 
miejscowościach takich jak Wodzisław Śl, 
Bielsko Biała, Góra Świętej Anny, Koczurki 
koło Wrocławia. Również w Czyżowicach 
mogliśmy uczestniczyć w warsztatach 

malowania aniołów, 
które organizowane 
były przez dom kultury 
i miejscową parafię. 
Na zajęciach wszyscy 
uczestnicy poznawali 
techniki malarskie 
i sztukę dekoratorską. 
Pani Katarzyna 
w swojej twórczości 
pokazuje nam świat 
duchowy, który 
wybiega daleko ponad 
doczesność. Pozwala 
nam znaleźć bogatszy 

i piękniejszy świat. Współcześni ludzie 
coraz częściej zagubieni są w codziennych 
obowiązkach i rzadko mają czas na wyciszenie 
od otaczającego świata. 
Anielski temat jest wprowadzeniem do 
poznania świata duchowego. Czytając Pismo 
Święte możemy wielokrotnie znaleźć opisy 
o działalności aniołów w życiu człowieka. Na 
przykład Bóg stawia anioły u bram raju lub 
anioł pociesza i ratuje od śmierci wygnaną 
na pustynię Agar i jej dzieci. Natomiast 
w Nowym Testamencie Archanioł Gabriel 
zwiastuje Maryi poczęcie Syna Bożego, 
aniołowie adorują też w żłóbku małego Jezusa. 
Potem usługują panu Jezusowi na pustyni 
i podtrzymują na duchu podczas jego męki 
i głoszą przy jego grobie Zmartwychwstanie. 
Jak widać rola aniołów jest ogromna, 
a o ich istnieniu i działaniu pojawiają 
wzmianki w historii kościoła, w kronikach 
i w prywatnych objawieniach. 
Aniołowie pani Katarzyny przedstawiane są 
w postaci ludzkiej ze skrzydłami wyrastającymi 
z ramion. Często przedstawiani są w rajskich 
ogrodach służące Bogu. Te niebiańskie 
duchy zawsze są gotowe na rozkazy Pana 
Boga i wysłane są do czuwania nad ludzkimi 
duszami i niesienia im pomocy.
Warsztaty malarskie pani Katarzyny są 
prowadzone dla dzieci i dorosłych, a każdy 
z uczestników tworzy własnego anioła. 
W czasie warsztatów możemy namalować 
anioła według własnego pomysłu i projektu 

Fot.: arch.M. Król

Anielskie lalki, wykonane przez Katarzynę Prokopczuk

Praca wykonana podczas warsztatów w Czyżowiacach

Prace Aniołów wykonane podczas warsztatów w Czyżowiacach

Prace z gliny wykonane podczas warsztatów w Czyżowiacach

na profesjonalnych podobraziach (płótnach) 
z doskonałą jakością farb akrylowych. 
Duża popularność warsztatów, sięgająca poza 
Gminę Gorzyce pozwala na rozwijanie się 
talentów wszystkich uczestników warsztatów.
Warsztaty są organizowane dla osób w różnych 
grupach wiekowych od najmłodszych do 
najstarszych, które prowadzi pani Katarzyna 
z przyjaciółmi i rodziną. Dają one możliwość 
wytchnienia i spojrzenia głęboko we własną 
duszę oraz promują sztukę malarską i nie 
tylko.

Małgorzata Król

wydobycia przestrzeni i brył postaci. Na 
końcu powtórnie całość obrysowujemy. 
Postać lub scena na ikonie zostaje określona 
nie tylko poprzez charakterystyczny sposób 
jej przedstawienia, ale również przez imię 
tego, na kogo wskazuje. Podpisy umieszczane 
są przy głowach postaci świętych, tradycyjnie 
w jednym z dwóch języków – greckim lub 
starocerkiewnym. Współcześnie można 
spotkać także ikony podpisane po łacinie – 
zwłaszcza przedstawiające świętych kościoła 
zachodniego – albo w językach narodowych. 

Jednak dla osób Chrystusa i Matki Bożej 
utrwalone i upowszechnione stały się podpisy 
skrótowe w języku grackim zawierające 
pierwsze i ostatnie litery imienia. Po upływie, 
co najmniej trzech miesięcy ikony zabezpiecza 
się przed uszkodzeniem specjalnym 
werniksem do farb temperowych.
Proces tworzenia ikony jest wspaniałą 
modlitwą, która łączy ikonopisarza z Bogiem. 
Podczas tej modlitwy uwalnia się jego serce 
i umysł od ziemskich trosk i wszystkie myśli 
skierowane są w stronę Stwórcy. Dlatego 

ikona jest efektem działania płynącego 
z głębokiej wiary ikonopisarza3 
Pasja pisania ikon pani Mireli Mojżysz 
i pana Daniela Prokopczuka jest godny 
naśladowania. W trakcie tworzenia połączeni 
są oni z Bogiem w miłości i pokoju. 
Medytacja i modlitwa powoduje pogłębienie 
wiary i dotyka głębi duszy. Poprzez ich ikony 
możemy w pokorze i miłości zbliżyć się do 
Boga i głosić Jego chwałę. 

Małgorzata Król

Efekt pracy na warsztatyach w salkach w parafii pw.Chrystusa Króla 
w Czyżowicach
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ROZMOWA Z BERNADETĄ GRZEGORZEK, BYŁYM SKARBNIKIEM GMINY GORZYCE

Żyjemy w czasach niepojętego wręcz 
postępu ludzkości, w każdej dziedzinie 
życia. Wydawałoby się, że człowiek może 
wszystko… A jednak nie. Nie potrafi 
zatrzymać upływającego czasu w żaden 
sposób. Przemijanie sprawia też, że ciągle coś 
się zaczyna i równolegle coś się kończy, także 
kariera zawodowa człowieka.
Dobrze jest, kiedy człowiek po ukończeniu 
tego swoistego „zawodowego maratonu” 
może spojrzeć ze spokojem do tyłu, za siebie, 
na to, co po sobie pozostawił i przeżyć 
satysfakcję ze „śladu” pozostawionego po 
sobie w sferze swojej profesji. Taki swoisty 
„bieg maratoński” zakończyła pani Bernadeta 
Grzegorzek, pracownik samorządowy 
Gminy Gorzyce, która w swoim ponad 
czterdziestoletnim stażu pracy, przez 
trzydzieści lat sprawowała urząd skarbnika 
gminy. 
Odejście Pani Bernadety za zasłużoną 
emeryturę, jest okazją do przeprowadzenia 
z Nią rozmowy dla czytelników gazety 
„U nas”
Tu chcę przypomnieć czytelnikom fakt, że 
o zagadnieniach finansowo-budżetowych 
gminy rozmawialiśmy na łamach 
„U nas” w 1997 roku, kiedy to demokracja 
samorządowa mieszkańców była w fazie 
rozwoju, a o finansach i budżecie gminy 
w większym stopniu decydowały samorządy 
mieszkańców.

Andrzej Nowak: Kończy Pani pewien ważny 
etap w życiu – koniec pracy zawodowej. Raduje 
się Pani?
Bernadeta Grzegorzek: Tak, podjęłam tę 
decyzję po ponad 44 latach pracy i bardzo się 
cieszę, że nadszedł czas na odpoczynek.

A. N.: Jako „finansminister” w Gminie Gorzyce 
przepracowała pani?
B. G.: Właśnie niedawno mineło 30 lat 
- 11 lipca 1990 roku zostałam powołana 
przez Radę Gminy Gorzyce na stanowisko 
Skarbnika Gminy.

A. N.: W tym czasie zdążyły się chwile trudne 
i radosne, których było więcej?
B. G.: Tak, praca na stanowisku skarbnika 
jest trudna i wymagająca. Niejednokrotnie 
przyszło mi się zmierzyć z ciężkim problemem 
i trudnymi wyborami. Nie da się ich uniknąć 
ale zawsze trzeba znaleźć wyjście z sytuacji. 
Jednak każdy pozytywnie zamknięty rok, 
każda zrealizowana inwestycja, to powód do 
radości i satysfakcji.

A. N.: Po tylu latach pracy nabywa się bogatą 
wiedzę i doświadczenie. Jak pani uważa, czy 
to doświadczenie i wiedza zostały przez Panią 
przekazane kolejnym włodarzom gminy, 
samorządowcom i pracownikom Urzędu 
Gminy?
B. G.: Owszem, zdobyłam wiedzę 
i doświadczenie. W finansach publicznych 
wiele się zmienia, co wymaga ciągłej nauki. 
Nigdy nie chowałam wiedzy wyłącznie dla 
siebie. Dzieliłam się nią ze swoimi szefami 
i współpracownikami, wiele się też od nich 
nauczyłam. 

A. N.: Rozumiem, że skarbnik gminy bierze 
udział w konstruowaniu planu budżetu. Czy 
w obecnej dobie skarbnik może zająć stanowisko 
negatywne do pewnych zadań, powiedzieć „nie” 
skutecznie?
B. G.: Oczywiście, Skarbnik może zanegować 
proponowany wydatek, ma ku temu prawo 
i narzędzia.

A. N.: Czy często w Pani karierze zawodowej 
zdarzyła się taka sytuacja?
B. G.: Na etapie konstruowania budżetu, 
eliminuje się propozycje, które nie mają 
oparcia w przepisach, nie są zadaniami 
gminy, ich realizacja wskazywała by na 
niegospodarność lub też po prostu, w danym 
roku nie mieszczą się w budżecie.
Wszystkie wnioski i projekty rozważane 
są w gronie kierownictwa. Na tym etapie 
możemy mieć różne zdania, spierać się 
i mieć swoje racje. Ostateczną decyzję, po 
tej dyskusji, zawsze podejmuje wójt gminy. 
Od tego momentu nigdy nie neguję jego 
wyborów. Nie wyobrażam sobie sytuacji, 
gdybyśmy w sprawach Gminy nie mówili 
jednym głosem.

A. N.: Służbę skarbnika gminy zaczęła Pani 
w XX wieku, a kończy w XXI wieku. Czy może 

“Zawsze czułam więź z mieszkańcami i ich potrzebami, będąc uczciwą.”

Pani powiedzieć, ocenić, czy w tym okresie były 
łatwiejsze lub trudniejsze lata dla budżetu 
gminy?
B. G.: Tak. widzę różnice w sytuacji 
finansowej gminy. Lata kończące wiek 
dwudziesty były, moim zdaniem, najlepsze 
dla gmin pod względem finansowym. 
Nie oznacza to, że łatwo gospodarowało 
się publicznym groszem. W początku lat 
dziewięćdziesiątych mieliśmy do czynienia 
z hiperinflacją, denominacją, przejęliśmy 
finansowanie placówek oświatowych, 
realizowaliśmy dużą ilość inwestycji. Od 
tamtego czasu gminy sukcesywnie przyjmują 
do realizacji nowe zadania a ich finansowanie 
jest coraz trudniejsze. 

A. N.: Korzystając z okazji rozmowy z tak 
doświadczonym pracownikiem samorządowym 
pozwolę sobie postawić pytanie – jak pani 
ocenia teraźniejszość demokracji samorządowej 
w Polsce w kontekście finansowania gmin? 
Czy samorządy nie są obciążone nadmiernie 
zadaniami wynikającymi z postępującej 
centralizacji państwa. A jeśli tak jest to, czy 
skutkuje to dewaluacją znaczenia demokracji 
samorządowej?
B. G.: Moim zdaniem, samorządy poradzą 
sobie z każdym zadaniem, również zleconym, 
o ile dotacje na ich realizację pokryją 
wszystkie ponoszone koszty. Niestety, nie 
zawsze przekazane środki, zapewniają pełną 
realizację zadań zleconych. Uważam, że 
środki wypracowane przez mieszkańców 
powinny w 100% pozostać w gminie, mam 
na myśli wpływy z podatku dochodowego, 
w którym gminy mają jedynie udział. Nie 
byłoby wówczas potrzeby wnioskowania 
do budżetu państwa o dofinansowanie 
gminnych inwestycji.

A. N.: W jakiej „kondycji finansowej” 
pozostawia pani Gminę Gorzyce?
B. G.: Myślę, że gmina jest w dobrej i stabilnej 
kondycji. Nie oznacza to oczywiście, że stać 
nas na wszystko. Gospodarując rozsądnie 
finansami, możemy corocznie  inwestować, 
dbać o istniejący majątek i realizować 
bieżące obowiązki gminy. Cieszy mnie 
spadek zadłużenia gminy w ostatnim czasie, 
ponieważ pozwala to na śmielsze plany 
w przyszłych latach.

A. N.: Kończy Pani swoją długoletnią pracę, 
na tak ważnym dla gminy stanowisku. W tym 
okresie przeżyła pani na pewno chwile wielkiej 
satysfakcji ze swoich decyzji. Czy może pani 
powiedzieć, które to były decyzje?
B. G.: Jak już wspomniałam, decyzje 
dotyczące budżetu skarbnik podejmuje 
zawsze wspólnie z wójtem gminy. Są to czasem 

Bernadeta Grzegorzek Fot.: arch. U.G.
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- MAMO, GDZIE MOJA MOTYWACJA? WIDZIAŁAŚ JĄ DZISIAJ? 
Nastolatki po kwarantannie

Lenistwo to 
współczesna choroba 
młodych ludzi. 
Technologia, która 
ułatwiła nam radzenie 
sobie z większością 
aspektów życia 
spowodowała, że 
jeśli coś wymaga 
wysiłku, od razu jest 
mniej atrakcyjne 
i spotyka się z naszym 
niezadowoleniem. 
Wolimy chwytać 
za to, co jest łatwe 
i nieskomplikowane, 

dlatego codzienne treningi i dbanie o zdrowe odżywianie, nie należy 
do naszych priorytetów, bo wymaga czasu, motywacji, samozaparcia 
i silnej woli. Musimy mieć stuprocentową pewność, że poświęcenie 
się opłaci. 
Jednak powinniśmy odłożyć prosty w użyciu telefon, wstać z łóżka 
i dać coś od siebie dla siebie. Co nie jest wcale łatwe! Zwłaszcza, 
gdy nie dostajemy za to aplauzów ani nagród. Musi w końcu zacząć 
nas napędzać wewnętrzna motywacja, musimy zrozumieć, że wiele 
czynności wykonujemy tylko i wyłącznie dla siebi
Jesteśmy pokoleniem „millenialsów”. Potrzebujemy wiecznego 
uwielbienia i atencji, lajków pod najnowszym zdjęciem na fejsie, 
kolejnej fali followersów na instagramie. Chcemy płynąć na fali, być 
ciągle na topie i podążać za modami, chcemy być trendy. I to jest 
pierwszy powód dlaczego zdrowo prowadzony tryb życia jest dla nas. 
Jestem pewna, że każdy spędził większość czasu kwarantanny leżąc 
w łóżku i przeglądając portale społecznościowe. Czy widzieliście, 
aby popularne influencerki czy youtuberzy wrzucali filmiki, w czasie 
których jedzą słodycze na kanapie i odradzają komuś uprawianie 
sportu? No właśnie!
Zamiast tego ciągle ćwiczą i reklamują zdrową żywność, bo to ona jest 
na topie. Bycie fit w tych czasach jest nieodłącznym punktem sławy. 
A więc, jeśli weźmiemy się w garść i zaczniemy nad sobą pracować, 

będziemy „fajni” i stylowi. Może to trochę płytkie jako powód 
ćwiczeń, ale bądźmy szczerzy - tak właśnie pracuje umysł większości 
z nas, nastolatków. Dlatego nie zamierzam w tym artykule pouczać, 
jak to ćwiczenia i zdrowe posiłki są w stanie przed wieloma chorobami 
nas ochronić. Jesteśmy młodzi – takie gadki wpychają nam rodzice, 
lekarze, nauczyciele i inni doświadczeni dorośli. Niestety my nie 
jesteśmy ani doświadczeni, ani dorośli i potrzebujemy powodów, które 
przypasują nam, „uzależnionym” od internetu.
Przechodzimy okres, w którym dorastamy i kształtujemy swoje 
prawdziwe „ja”. Gubimy się i szukamy własnych ścieżek. Mamy 
kompleksy. Mnóstwo kompleksów. Nie podoba nam się nasz 
głos, gęstość włosów, mamy za szpiczasty nos, nasze biodra nie 
współgrają z udami, nasze brzuchy zbyt odstają – to tylko nieliczne 
z problemów, które innym wydają się błahe, ale nam spędzają sen 
z powiek. A kwarantanna poszła w boczki... Jednak gdy weźmiemy 
się za siebie i zamiast paczki chipsów sięgniemy po paczkę suszonych 
jabłek, zwiększymy swoje poczucie własnej wartości i kompleksy nie 
będą aż tak przytłaczające. Nie znikną, owszem, ale nie będą nami 
sterować i pozwolą nam cieszyć się życiem i sobą. Regularne ćwiczenia 
spowodują, że nasze ciało będzie jędrniejsze i wyrzeźbione. Wizyty 
na basenie czy plaży, nie będą wywoływały zawstydzenia, a zazdrosne 
spojrzenia rówieśników.
Może dorośli, którzy będą to czytać przewrócą oczami i wyśmieją te 
absurdalne pobudki. Ale taka jest prawda. Kierują nami zdecydowanie 
bardziej płytkie i egoistyczne powody, niż wzmocnienie własnego 
zdrowia i odporności na choroby. Niestety, my młodzi nie chcemy 
czekać na efekty. Nie będziemy zachwycać się większą odpornością na 
raka ani poprawą wydolności naszych płuc. My będziemy podziwiać 
to, co mamy i czego możemy dotknąć, a nasza świetna figura będzie 
namacalnym dowodem naszego wysiłku.
A więc do dzieła! Wszystko leży w naszych rękach! Zamiast siedzieć 
na kanapie i pochłaniać resztki czekolady, wstań i walcz o lepsze ciało. 
Nicnierobienie nie przynosi żadnych efektów. Za to zdrowy styl życia 
odmieni nie tylko nasze ciało, ale także duszę. A kaloryfer na brzuchu 
wypadnie na zdjęciach mistrzowsko! I pamiętajmy: zanim nauczyliśmy 
się biegać, stawialiśmy niepewne kroki i nieraz upadaliśmy.

Wiktoria Pośpiech

źródło pixaby

bardzo trudne wybory pomiędzy zadaniami 
ponieważ ze względu na ograniczenia 
finansowe, nie można zrobić wszystkiego 
naraz. Dotyczy to nie tylko inwestycji 
ale coraz częściej rosnących wydatków 
bieżących. Wykonywanie budżetu, realizacja 
inwestycji wiąże się ze stresem ale też niesie 
satysfakcję. Największą satysfakcją dla mnie, 
było ukończenie budowy i otwarcie basenu 
w Gorzycach. Pozostaje on największą 
i chyba najtrudniejszą inwestycją, ze 
względu na rozmiar, koszt oraz różne źródła 
finansowania. Tym bardziej cieszy mnie, że 
jest i służy mieszkańcom. 

A. N.: Przekazując swoje stanowisko nowemu 
skarbnikowi, przekazała też pani wiedzę 
i zasady. Czy ma pani jakieś motto, które może 
być pomocne na tym stanowisku?
B. G.: Tak się złożyło, że przez ponad rok 

bardzo blisko współpracowałam z Panią 
Renatą Seman – przyszłym skarbnikiem 
gminy. Przekazałam Jej swoją wiedzę oraz 
praktyczne informacje dotyczące zasad 
konstruowania i wykonywania budżetu. 
Pani Renata Seman jest bardzo dobrze 
przygotowana do swojej roli, posiada 
odpowiednie wykształcenie i umiejętności. 
Jest osobą kompetentną, potrafi 
współpracować z ludźmi a przy tym jest 
uczciwa i pracowita. Życzę Jej wszystkiego 
najlepszego na nowym stanowisku. 
Moje motto? - chyba uczciwość, rozsądek 
i szacunek dla ludzi.

A. N.: Kończąc tę naszą długą rozmowę, 
zapytam po prostu – czy ma Pani jakieś plany 
na życie, na zasłużoną emeryturę? 
B. G.: Miałam mnóstwo planów, niestety 
życie je zweryfikowało. Mam nadzieję, że 

odnajdę się w nowej sytuacji. Poświęcę więcej 
czasu swojej rodzinie, wnukom (a mam ich 
pięcioro), więc będzie to miłe wyzwanie. 
Mam też wiele pasji, które nie pozwolą mi 
się nudzić, mam nadzieję czegoś się jeszcze 
nauczyć – myślę więc, że to będzie dobry 
czas. 

A. N.: Dziękuję za udzielenie dla naszej 
gazety tak obszernego wywiadu, drugiego 
w jej prawie trzydziestoletniej historii i Pani 
wieloletniej karierze zawodowej. Życzę pani 
w imieniu czytelników „U nas”, moim 
osobistym, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i szczęścia…w życiu na emeryturze.

Rozmawiał 
Andrzej Nowak

Rozmowa autoryzowana
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OBUDZIĆ SIĘ DO ŻYCIA. Jak walczyć z nawykami

W jednym z eksperymentów, mającym 
zbadać nasze behawioralne nawyki, 
zastosowano pewien trik. Na sofie przed 
telewizorem posadzono kilku mężczyzn 
chcących obejrzeć mecz. Po rozpoczęciu 
projekcji na stoliku przed nimi umieszczono 
miskę z chipsami, którą regularnie 
uzupełniano. Jak się łatwo domyślić 
chipsy w czasie meczu znikały dość szybko 
i regularnie. Powiedzmy, że w ten sposób 
ustalono jakiś chipsowo-meczowy kontrolny 
współczynnik X, określający średnią ilość 
wchłoniętych chipsów na każde dziesięć 
minut meczu. Następnie w kolejnych 
grupach badanych przeprowadzono ten 
sam eksperyment, jednak z tą różnicą, że 
mężczyznom unieruchamiano dominującą 
rękę w taki sposób, że mogli sięgać po 
chipsy tylko ręką niedominującą. Co się 
okazało? Wszystkie wyniki lokowały się 
znacznie poniżej poprzednio ustalonego 
współczynnika X. To oznacza, że badani zjedli 
o wiele więcej chipsów, kiedy mogli korzystać 
z dominującej ręki, czyli w typowej dla nich 
sytuacji, niż wówczas, kiedy podjadali chipsy 
ręką niedominującą, bo dominująca była 
chwilowo uwięziona.

O czym świadczy wynik powyższego 
eksperymentu? Ano o tym, że posługujemy 
się zachowaniami nawykowymi częściej 
niż się nam wydaje. Kiedy prześwietlono 
zwyczaje żywieniowe osób walczących 
z nadwagą, okazywało się, że większość 
podejmowanych przez nich decyzji w tym 
zakresie, miała fundament nawykowy, a nie 
z rzeczywistej potrzeby wynikającej z głodu. 
Jednak zachowania nawykowe nie dotyczą 
jedynie podjadania między posiłkami, 
okazuje się, że zachowujemy się w ten sposób 
w wielu obszarach naszego życia – reagujemy 
emocjonalnie również w sposób nawykowy, 
nawykowo podejmujemy takie a nie inne 
decyzje, sięgamy po używki czy też popadamy 
w określone psychiczne stany (smutek, lęk, 
wycofanie czy apatia). 

Liczba naszych nawykowych aktywności 
jest tak duża, że nawet nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. Dzieje się to z jednej prostej 
przyczyny – nasz mózg jest organem 
zużywającym olbrzymią ilość kalorii i są 
obecnie naukowcy, którzy uważają, że jest 
to najbardziej energetycznochłonny element 
naszego organizmu. W związku z tym faktem, 
w toku ewolucji, mózg musiał wykształcić 
jakąś strategię oszczędzania energii. Jedną 
z takich strategii są automatyzmy, czyli 
takie zachowania, które nie wymagają 
żadnej analizy podejmowanych decyzji. 
Pojawiają się wszędzie tam, gdzie identyczna 
lub podobna czynność była wykonywana 

wielokrotnie i za każdym razem przynosiła 
ten sam oczekiwany skutek. Za każdym więc 
razem, kiedy w procesie powtórzenia pojawia 
się ten sam ciąg przyczynowo-skutkowy, 
jakiś konkretny zamiar przekształcany jest 
w określone zachowanie, w którego efekcie 
pojawia się oczekiwany rezultat, to nasz 
mózg zapamiętuje tę sekwencję. Kiedy zaś 
zostanie ona powtórzona odpowiednią ilość 
razy, mózg odłącza w jej trakcie znajdujący 
się w płacie czołowym ośrodek analizy. Po 
co mitrężyć energię na analizowanie czegoś, 
co już kiedyś zostało zanalizowane, a teraz 
jest jedynie powtarzane? Wystarczy zatem 
powtórzyć te same ruchy, a skutek będzie 
identyczny lub bardzo zbliżony i tak powstają 
właśnie łańcuchy złożone z określonych 
sekwencji zachowań, które wykonujemy 
automatycznie. Sięgasz po chipsa, bo robiłeś 
to już tak wiele razy, że nie ma się nad czym 
zastanawiać. Dokładnie w ten sam sposób 
ludzie w określonych warunkach, na przykład 
do kawy czy w przerwie w pracy, sięgają 
po papierosa. Robili to przecież wcześniej 
setki razy, więc ich mózg po prostu włącza 
sekwencję zachowań, kiedy tylko pojawi się 
taka sama lub podobna okoliczność, w której 
wcześniej ta sekwencja była uruchamiana. 
Cała ta operacja odbywa się przy znikomym 
udziale naszej świadomości lub w ogóle bez 
jej udziału.

Jeśli w jakimkolwiek naszym zachowaniu 
nie bierze udziału świadomość, to 
automatycznie ślad tego wydarzenia 
nadpisany w pamięci krótkotrwałej jest 
na tyle słaby, że wystarczy pojawienie się 
kilku kolejnych automatycznych sekwencji, 
byśmy kompletnie nie pamiętali o tych 
wcześniejszych. I w ten oto sposób liczba 
rzeczywiście zjedzonych ciastek nigdy nie 
zgadza się z liczbą zapamiętanych, liczba 
wypalonych papierosów jest do sprawdzenia 
jedynie w paczce, kiedy liczymy ile ich jeszcze 
zostało. Podobnie ma się sprawa z liczeniem 
każdej nawykowej sekwencji. W tym procesie 
nasza pamięć zawsze będzie nas zawodzić. 

Co zatem zrobić, żeby pozbyć się niechcianych 
czy też destrukcyjnych dla naszego organizmu 
nawyków? Musimy obserwować siebie ze 
świadomą uważnością. Tutaj wielu ludzi robi 
poważny błąd usiłując pokonać nawyki siłą 
woli, solennymi obietnicami składanymi 
otoczeniu, samemu sobie lub opierając się 
tylko na wierze, że wystarczy wystarczająco 
się zaprzeć, być mężnym, konsekwentnym, 
by sobie z nawykami poradzić. Niestety to 
nie wystarczy. Bardziej potrzebne są wiedza, 
samoświadomość, spryt niż samozaparcie. 
Żeby to jednak było możliwe, musimy 
bardziej przyjrzeć się nawykom. Tutaj ważne 

będą dwie informacje: po pierwsze – ilość 
czasu potrzebna na formowanie nawyku, 
a po drugie – z jakiej dokładnie sekwencji 
składają się nasze nawyki. Więc po pierwsze – 
czas formowania nawyku zależy od  poziomu 
skomplikowania oraz wysiłku energetycznego 
potrzebnego do wykonania określonej 
czynności, a to oznacza, że nawyk picia 
szklanki wody po przebudzeniu, uznawany 
przez badaczy nawyków za wyjątkowo 
prosty do wdrożenia, będzie potrzebował 
co najmniej 21 powtórzeń, by mógł zostać 
uformowany. To z kolei oznacza, że jeśli przez 
21 dni konsekwentnie będziemy zaczynać 
dzień od wypicia szklanki wody, to mniej 
więcej około 22 dnia nasz mózg uruchomi 
sekwencję nawykową, która spowoduje, 
że już nie będziemy musieli pamiętać 
o piciu wody, bo stanie się to zachowaniem 
automatycznym. Co więcej jeśli tego 
nie zrobimy, będzie nam po prostu tego 
brakowało, więc podświadomie mózg będzie 
dążył do redukcji powstałego w ten sposób 
napięcia i zamknięcia sekwencji nawykowej. 
W przypadku nawyków trudnych wskazuje 
się, że sekwencja nawykowa powstanie dopiero 
po około trzech miesiącach (np. nawyk 
wykonywania ćwiczeń po przebudzeniu). 
Powyższe przykłady wskazują, że świadome 
uformowanie nawyków może nam zabrać 
sporo energii i czasu pracy. 

A co z nawykami, których chcemy się pozbyć? 
Tutaj sprawa nie jest już tak prosta. Najpierw 
musimy sięgnąć po niezbędną informację 
w pracy z nawykami – czyli dowiedzieć się 
czym jest sekwencja nawykowa, czasem 
nazywana pętlą nawykową. Otóż każdy 
nasz nawyk składa się z trzech elementów. 
Pierwszym jest bodziec, który wyzwala 
nawyk – sytuacja, którą nasz mózg 
rozpoznaje jako sygnał do odtworzenia 
zachowania nawykowego. Tym bodźcem 
może być widok słodyczy w trakcie przerwy 
kawowej, paczki chipsów na stole, wyjście na 
przerwę z koleżanką, z którą zawsze palimy 
papierosy. Drugim elementem sekwencji jest 
samo zachowanie, które pojawia się w efekcie 
bodźca – to właśnie sięgnięcie po chipsa, 
ciastko czy papierosa. Całą sekwencje zamyka 
nagroda, czyli jakiś rodzaj przyjemności, 
która pojawia się w konsekwencji 
wcześniejszego zachowania – to może być 
radość smakowania ciastka, podniesienie 
poziomu cukru, dostarczenie organizmowi 
dawki nikotyny. Jednak nagrody mogą 
być również mniej oczywiste – na przykład 
pozbycie się napięcia wynikającego z tego, 
że nie wiemy co zrobić z rękami, a danie im 
zajęcia po prostu nas uspokaja i redukuje 
stres. Mamy zatem sekwencję złożoną 
z bodźca, zachowania i nagrody. 
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CISZA, SPOKÓJ I LUZ...  Czyli z odwiedzinani na basenie „Nautica”.

Od momentu ponownego otwarcia Pływalni „Nautica” minęły 
właśnie dwa tygodnie, a mieszkańcy naszych okolic powoli, ostrożnie, 
zaczynają na nią powracać. Wystarczy jednak jedna wizyta na basenie, 
żeby zorientować się, że na takich obiektach jest nie tylko w pełni 
bezpiecznie, ale i komfort korzystania z kąpieli jest wysoki, jak chyba 
nigdy wcześniej!
Jedyna różnica jaką widzę to chyba ta, ze jest mniej ludzi i każdy ma tor 
dla siebie. Dawniej chodziłam na 7:00 rano, a teraz mogę dzięki temu 
przychodzić trochę później. Nie ma się czego bać – mówi Pani Krystyna.
Goście Pływalni z jednej strony czują się bezpiecznie, z drugiej, sami 
przestrzegają zasad, wprowadzonych na obiekcie. Obsługa podkreśla, że 
z klientami nie ma większych problemów - Wszyscy są bardzo grzeczni – 
śmieje się pracująca na pływalni Pani Marzena. – Większość osób pilnuje 
bezpiecznej odległości, widzimy, że przychodzą w maseczkach, a w razie czego 
wystarczy grzecznie przypomnieć, kiedy ktoś zapomni o zasłanianiu twarzy.
Przede wszystkim wszyscy cieszą się, że w końcu można wrócić do normalności, 
popływać, poruszać się. Wiadomo, że są nowe zasady, ale noszenie maseczki 
czy staranne mycie to chyba niewielka cena, jaką trzeba za to zapłacić. 
Wydaje mi się, że wszyscy to rozumieją – dodaje Pan Roman.
Zasad bezpieczeństwa przestrzegają nie tylko goście Pływalni. 
Przestrzega ich też przede wszystkich obsługa obiektu i pracownicy firm 
współpracujących.

Są one bardzo szczegółowo określone, przypomnę kilka podstawowych 

– drzwi wejściowe są cały czas otwarte, więc nie ma potrzeby dotykania 
klamek, poza tym należy skorzystać z automatycznej stacji dezynfekcji 
rąk. Część infrastruktury, jak na przykład niektóre sofy w poczekalni, są 
wyłączone z użytku, żeby można było zachować bezpieczną odległość. Po 
każdym kliencie dezynfekujemy szafkę i numerek, generalnie jak zawsze 
na bieżąco sprzątamy i dezynfekujemy cały obiekt. Oczywiście 24h na dobę 
kontrolujemy również parametry wody basenowej, która dzięki temu jest 
bezpieczna, a chlor zabija COVID-19 – wylicza Ryszard Markiewicz 
dyrektor GOTSiR Nautica.

Procedury nie opóźniają w żaden sposób funkcjonowania basenu 
praktycznie nikt nie czeka w kolejce, a na obiekt wchodzi się praktycznie 
„z marszu”.

Nie pamiętam, żeby o tej porze kiedykolwiek były tu takie „luzy” – 
mówi mama Izabela, odwiedzająca basen z dwójką małych dzieci w porze 
popołudniowej. – Miałam dziś pół basenu rekreacyjnego i jacuzzi tylko 
dla nas, o takich warunkach w tzw godzinach szczytu można było tylko 
pomarzyć – mówi z uśmiechem. Pewnym ograniczeniem jest brak zabawek 
( można mieć własne) ale pewnie byłoby trudno dezynfekować je co kilka 
minut po każdym użyciu,a z drugiej strony im mniej chemii w wodzie tym 
lepiej – dodaje – Przyszedłem z synem, popływaliśmy razem, spokój, cisza… 
Pewnie z czasem ludzie przekonają się, że nie ma się czego obawiać, ale 
póki co, mi taka sytuacja bardzo odpowiada – mówi Pan Krzysztof, który 
odwiedził Nauticę po pracy.
Jak widać, życie na „Nautice” powoli wraca do swojego normalnego 
rytmu.

W tym tygodniu uruchomione zostały już w mniejszych grupach nauki 
pływania dla dzieci i aquafitness dla pań. Przypomnę, że w wakacje 
dzieci i młodzież od poniedziałku do piątku przy wejściu do godziny 
15:30 mają dwie godziny pobytu w cenie jednej (pozostałe ceny nie uległy 
zmianie) a wszystkim stałym klientom wydłużone o 6 miesięcy zostały 
karty abonamentowe – mówi Pan Roman. Jedna wizyta wystarczy, żeby 
przekonać się, że w nowych realiach basen to jedna z najbezpieczniejszych 
form rekreacji!

Zapraszamy gorąco do odwiedzin i aktywnego spędzania czasu na 
„Nautice”.

Z pracownikami i gośćmi basenu “Nautica” rozmawiał 
Bogusław Jordan

Pełne zadowolenie z otwarcia basenu

Gdzie najczęściej jest popełniany błąd w walce 
z nawykami? Wiele osób całą swoją energię 
skupia na pokonaniu bodźca, więc próbuje 
pozbyć się ze swojego życia wszystkiego, co za 
taki bodziec uznaje lub też próbuje wytrwać, 
pokonując działanie bodźca jednocześnie nie 
podejmując w jego efekcie dotychczasowych 
zachowań. To niestety droga donikąd. Po 
pierwsze dlatego, że zachowania nawykowe 
są nieświadome, więc po prostu wcześniej 
czy później ten fakt spowoduje, że 
przegramy z bodźcem, bo nasz mózg włączy 
automatyczne zachowania i zorientujemy się, 
że tak się stało, kiedy już będzie za późno. 
Po drugie dlatego, że wielu bodźców nie da 
się tak po prostu wyłączyć. Jeżeli bodźcem 
do podjadania między posiłkami jest widok 
lodówki, to nie da się tej lodówki wyrzucić 
przez okno, bo przecież jest to niezwykle 
potrzebne urządzenie. Niestety czy nam się 
to podoba czy nie bodźce będą się pojawiały 
w naszym życiu tak, jak się pojawiały 

mnie bezdyskusyjnie większą, atrakcyjniejszą 
nagrodę niż do tej pory. Jeśli uda nam się 
taką nagrodę stworzyć, wymyślić czy też 
odnaleźć, to wówczas zmiana nawyku stanie 
się dziecinnie prosta. Twój mózg, w trakcie 
odpalenia się konkretnego bodźca, zawsze 
wybierze to zachowanie, które związane jest 
z większą nagrodą, a wówczas wystarczy 
tylko konsekwencja takiego wyboru przez 
odpowiednią ilość powtórzeń, by poprzedni 
nawyk został wytrzebiony, a w jego miejsce 
uformował się nowy. 

Zmiany nawyków, rezygnacja ze starych 
(natręctwa, nałogi, uzależnienia) oraz 
nabywanie nowych, to wyłącznie praca nad 
własną wiedzą, która rozszerza świadomość. 
Z niej rodzi się silniejsza niż

Agnieszka Kruczek

i niewiele na to możemy poradzić. 

Zamiast więc ingerować w bodziec należy 
zastosować sprytną sztuczkę, która omija 
bodziec, ale ingeruje w samo zachowanie. 
Chodzi o to, by w efekcie działania tego 
samego co poprzednio bodźca pojawiło się 
inne zachowanie, ale to nie jest łatwe, bo 
zachowanie to przecież wykonywane jest 
dla określonej nagrody, która zamyka całą 
sekwencję nawyku. Zatem, żeby nasz mózg 
mógł zmienić zachowanie w obliczu danego 
bodźca, musi mu zostać dostarczona nagroda 
większa, bardziej atrakcyjna, przynosząca 
większą przyjemność niż poprzednia. Tutaj 
zaczynają się kolejne schody, bo nie da się 
określić wzorca takiej nagrody, gdyż dla 
każdego z nas co innego może być nagrodą. 
Niestety należy tutaj wykonać uczciwą 
i głęboką pracę z samym sobą ustalając 
co, w konkretnej sekwencji, dotyczącej 
konkretnego nawyku, będzie stanowiło dla 

Fot.: arch. OKC
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LATO W TEATRZE  - FABRYKA MARZEŃ W OŚRODKU KULTURY W GORZYCACH

spełniania marzeń. 
Bardzo dziękuję całej kadrze, bez której 

nasze Lato w teatrze nie było by tak udane. 
Państwu Agnieszce i Michałowi Bałaga, 
Urszuli Wachtarczyk, Annie Ługowskiej, 
Alinie Glenc, Marcie Albin, Kasi 
Kiermaszek, Lucynie Fernówce, Zbyszkowi 
Fonfarze. Naszej pani dyrektor Biance Dawid 
za wsparcie i zaufanie.
Nasze półkolonie mogły być tak atrakcyjne 
dzięki dofinansowaniu ze śrdków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa 
Raszewskiego.
Nasza przygoda dobiegła końca obiecaliśmy 
sobie, że w przyszłym roku spotkamy się 
znowu.

Koordynator projektu 
Izabela Granieczny

Mularczyk. Na Rancho Western stworzyliśmy 
swoje stroje rycerskie i przeprowadziliśmy 
turniej rycerski. Nie lada wydarzeniem było 
wspólne eksperymentowanie z pracownikami 
PREVAC. Mogliśmy online zwiedzić Teatr 
Zagłebia, nie od strony widza, ale zza kulis. 
I wiele, wiele innych atrakcji których nie 
jesteśmy w stanie wymienić. Każdy dzień był 
pełen przygód, wszystkie zajęcia prowadzone 
były w świetnej atmosferze i polegały na dobrej 
zabawie. Uczestnikami naszych półkolonii  
byli nie lada indywidualności, którzy wiele 
wnieśli w każde zajęcia, ale jednocześnie 
tworzyliśmy jedną wspaniałą rodzinę. Wszyscy 
darzyli się szacunkiem, wzajemna tolerancją, 
zrozumieniem, dbaniem o siebie i innych.

Nasze półkolonie zakończyliśmy 
wydarzeniem finałowym, które najbardziej 
oddało to co się w nas i w was wydarzyło. 
Otworzyliśmy dziecięce serca i umysły. Dzieci 
zrozumiały, że trzeba marzyć i dążyć do 

Gorzyckie Lato z Teatrem dobiegło 
końca. Nasza „Fabryka marzeń” rozumiana 
jako przestrzeń do osiągania celów, spełniania 
marzeń, poprzez eksperymentowanie, łamanie 
zasad, popełnianie błędów i dobrą zabawę, 
zakończyła się ogromnym sukcesem.
To był nie zapomniany czas i wspaniałe chwile. 
Mnóstwo twórczej zabawy, dużo uśmiechu, 
dobrych relacji. Dzieci zwiększyły pewność 
siebie, dostały zastrzyk energii, rozwinęły 
kreatywność, odkryły własny potencjał. 
Nauczyły się nawiązywać kontakty, rozmawiać 
ze sobą, wspólnie rozwiązywać problemy. 
Uruchomiły wyobraźnię która dała im 
możliwość poznania tego, jaką rolę odgrywają 
w ich życiu marzenia. Zawiązały się przyjaźnie 
i było wiele, wiele emocji.
Nasze półkolonie trwały dwa tygodnie  dzieci 
w tym czasie uczestniczyły w artystycznych 
warsztatach: teatralnych, rzeźby, żywej rzeźby, 
muzycznych, plastycznych, scenograficznych. 
Warsztaty prowadzili profesjonaliści w tych 
dziedzinach pedagodzy teatralni, instruktorzy 
muzyki, plastyki i scenografii.
Oprócz stałych zajęć dzieci mogły się spotkać 
z solistą zespołu Śląsk Marianem Chrobokiem, 
oraz Joanną Skibińską, rzeźbili wspólnie 
z panem Józefem Burszykiem, żywą rzeźbę 
poprowadziła Katarzyna Janas, spotkaliśmy 
się z solistką opery krakowskiej Natalią Mańką- Uczestnicy gorzyckiego Lata w Teatrze

Rozpoczynamy pracę nad Fabryką Marzeń

Startujemy

Pierwsze warsztaty teatralne Praca nad zaufaniem

Zajęcia teatralne 

Fot.: M. Albin
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Zajecia plenerowe Praca nad kostiumami

Kolejne warsztaty teatralne Drużyna rycerska bioraca udział w turnieju

Zdradzamy swoje marzenia

Wszycy brali czynny udział w zajęciach

Spotkanie i warsztaty z solistami Zespołu Śląsk

Warsztaty z pracownikami firmy PREVAC

Opowiadamy o marzeniach

Wspólne śpiewanie z Marianem Chrobokiem 

Warsztaty z pracownikami firmy PREVAC

Drużyna rycerska bioraca udział w turnieju
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Próby nad wydarzeniem finałowym trwają Warsztaty wokalne z Natalią Mańką-Mularczyk

Józef Burszyk opowiada o swojej pracy Żywa rzeźba na “Ryneczku” w Gorzycach

Efekty pracy z Katarzyną Janas

Całkowicie oddani tworzeniu

Katarzyna Janas opowiada o żywej rzeźbie

Efekty pracy z Katarzyną Janas, spacer po Gorzycach

Efekty pracy z Katarzyną Janas

Rzeźba w mydle

Przygotowujemy stroje na wydarzenie finałowe

Przygotowania z żywej rzeźby Efekty pracy z Katarzyną Janas

Efekty pracy z Katarzyną Janas, spacer ulicami Gorzyc
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Wywiady z młodymi artystami Szlifowanie warsztatu teatralnego

Przygotowania do finału Przygotowania do finału

Stoisko gimnastyczne

Wywiady z  młodymi artystami

Stoisko makijażu i tatuażu

Wywiady z  młodymi artystami

Stoisko wokalno-instrumentalne

Stoisko z babeczkami marzeń

Wywiady z  młodymi artystami

Wydarzenie finałowe

Stanowsiko rysowania marzeń

Stanowisko guzików



Sierpień-Wrzesień 2020 U NAS 15

NA BIWAKU, NA BIWAKU...

W dniach od 3 do 5 lipca b.r. na stanicy 
harcerskiej „Słoneczna Polana” w Bierach 
k/Jasienicy odpoczywały czynnie zuchy 
z 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki” z Czyżowic. 
Biwak zorganizowała prowadząca na co 
dzień gromadę harcmistrz Maria Kmiecik. 
Wiele dobrego i ciekawego działo się w czasie 
trzydniowego biwaku. Jesteśmy szczęśliwi, że 
pogoda dopisała i dzieci mogły zasmakować 
zuchowego wypoczynku w otoczeniu górskiej 
przyrody. 

W pamięci dzieci w wieku od 6 do 10 lat zapisała 
się wyprawa szlakiem przez las do Jaworza Nałęża, 
po drodze oglądaliśmy naturalne pomniki 
przyrody. Wszystkie obserwacje przydały się do 
zdobycia przez dzieci sprawności przyrodnika. 
Po drodze wytrwałe zuchy zwiedziły pozostałości 
XIX wiecznej huty 
szkła, która istniała 
w tym rejonie. W hucie 
produkowano szkło 
z surowców 
w y d o b y w a n y c h 
w okolicy. Po powrocie 
z wycieczki zuchy 
nadal poznawały 
piękno polskiej 
przyrody i uczyły się 
rozpoznawać drzewa 
i krzewy w terenie 
i albumach oraz 
zbierały liście do 
zielników opisując 
trofea. Starsze zuchy, 
które już umiały pisać 
pomagały tworzyć 
zielniki najmłodszym. 
Nie obyło się 
oczywiście bez chwili 
odpoczynku w rzeczce 
Jesionce. Pracowitą 
sobotę zwieńczyło 
ognisko z pląsami 
i śpiewami harcerskimi 
oraz z pysznymi 

kiełbaskami, które 
znikały w mgnieniu 
oka. Ucztę przy 
ognisku przygotował 
dla biwakowiczów 
pan Alfred Szczęsny 
wspólnie z p. Katarzyną 
Kiermaszek. Nie tylko 
na łonie natury zuchom 
dopisywał apetyt.  
Miło było patrzeć, jak 
dzieci zjadają potrawy 
przygotowane przez p. 
Kasię. 

Niedzielę rozpoczął 
apel, następnie udaliśmy się do pobliskiego 
kościoła w Bierach. Czujemy się tam zawsze 
jak w domu. Mieszkańcy dostrzegają naszą 
obecność, tym bardziej cieszy, że zuchy po raz 
kolejny spisały się na medal podtrzymując 
w świadomości obywatelskiej ważne prawa 
zuchowe i harcerskie – Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Kulminacyjnym punktem biwaku było rozdanie 
zuchom licznie zdobytych w czasie pandemii 
sprawności. Chwilę później przy wciągniętej 
fladze na maszt nastąpiła obrzędowa uroczystość 
odebrania przyrzeczenia zuchowego i nadania 
odznaki zucha oraz legitymacji zuchowej niczego 
nie spodziewającym się dwóm zuchom Marcie 
Słupek i Franciszkowi Zaufal. Był to niezwykle 
podniosły moment, który wszyscy zapamiętamy 
na długo.

Po wzruszeniach, przyjemna kąpiel w rzece 
zregenerowała siły dzieci, ale to oznaczało, 
że wkrótce rodzice odbiorą swoje pociechy. 
Biwakowa przygoda szybko się skończyła, ale 
dała nam wiele wspomnień. Wyprawa nie 
mogłaby się odbyć bez kilku zaangażowanych 
społecznie osób, którzy opiekują się stanicą 
i wiarą harcersko-zuchową. Do nich zaliczamy 
i z serca dziękujemy: druhnie Marii Kmiecik, 
Katarzynie Kiermaszek z Gminnego Centrum 
Kultury w Gorzycach, harcerzom seniorom 
panom Alfredowi Szczęsny, Andrzejowi Gola, 
harcerce Karolinie Bierskiej. Cieszę się, że 
mogłam również brać udział w biwaku jako 
harcerka i wychowawca. Za każdym razem 
naszym zadośćuczynieniem za wszelki wysiłek 
jest uśmiech zadowolonych dzieci, które jeszcze 
nie wyjechawszy ze stanicy już pytały, kiedy 
odbędzie się następny wyjazd. Życie nawet 
w czasie pandemii toczy się dalej. Nadejdzie czas, 
kiedy znowu spotkamy się przy ognisku…

Anna Bierska

PRZED JEDZONKIEM

1. Pobłogosław panie z wysokiego nieba
Hej! Coby na tym stole nie zabrakło chleba /x2

Ref.: Pa, parapa, pa, parapa, pa, parapa, pa, pa... 

2. Nie zabrakło chleba, nie zabrakło gruli
Hej! Ani tys miłości do nasej Matuli /x2

3. Pa-pa-panie Jezu, Na-na-nasze słonko
Hej! Po-po-pobłogosław to nasze jedzonko /x2

4. Zjemy, zjemy wszystko, wszystko wszyściusieńko
Hej! Coby na tym stole było puściusieńko /x2

I PO JEDZONKU

1. Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku 
Hej! Dzięki Ci Jezusku za to, co mam w brzuszku 

Chwyty na gitarę:
G C D G C 
G C  D G
G C D G

G C D G C
G C D G 

G C D G C
G C D G

G C D G C
G C D G

I PO JEDZONKU
G C D G C
G C D G

opcjonalnie:
EAHEAH EAHE 

Zuchy z 17 GZ “Czyżyki” z Czyżowic

Zuchy z 17 GZ “Czyżyki” z Czyżowic podczas ślubowania

Zuchy z 17 GZ “Czyżyki” z Czyżowic podczas wycieczki

Fot.: A. Bierska
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AUTYZM A PRAWO

Czym jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem wciąż nie do końca zbadanym. 
W nadal jeszcze obowiązującej klasyfikacji ICD-10 zalicza 
się autyzm do całościowych zaburzeń rozwojowych. Ujmuje 
się autyzm jako spectrum z różnym nasileniem objawów. 
Obecnie dominuje przekonanie, że autyzm jest zaburzeniem 
wrodzonym, dziedziczonym. Wykazuje się również, że autyzm 
wynika z deprywacji potrzeb psychicznych, mówi się o efekcie 
wrodzonego deficytu kory mózgowej, defekcie w strukturach 
podkorowych, o nieprawidłowościach przekazywania informacji 
pomiędzy neuronami. W klasyfikacji DSM-V wprowadzono termin 
„spektrum autyzmu”, którym się nadal posługujemy. Spektrum 
autyzmu został podzielony ze względu na natężenie symptomów, ale 
nie są one oddzielnymi zaburzeniami. Przeprowadza się wiele badań 
strukturalnych nad działaniem mózgu dowodząc, że w istnieją pewne 
różnice w budowie mózgu osób autystycznych i nieautystycznych, 
ale wyniki są niejednoznaczne. Dotychczas kryteria diagnozy są 
następujące: deficyty o charakterze stałym w zakresie komunikacji 
społecznej i społecznej integracji, powtarzalne wzorce zachowania, 
w tym zainteresowań i aktywności, występowanie symptomów 
autyzmu we wczesnym dzieciństwie oraz ograniczenie i upośledzenie 
funkcjonowania przez powyższe symptomy. Wśród psychiatrów, 
neuropsychologów, psychologów toczy się bezustanna dyskusja, 
czym tak naprawdę jest autyzm. Przyjmuje się, że autyzm to, 
całościowe zaburzenie rozwoju umysłowego i funkcjonowania 
ośrodkowego układu nerwowego. 

W literaturze znajdujemy wiele koncepcji pychodynamicznych, 
społecznych, etiologicznych próbujących wyjaśnić etiologie autyzmu, 
należy jednak upatrywać rozwiązania w teorii postrzegającej autyzm 
jako defekt procesów poznawczych. W przygotowywanej nowej 
klasyfikacji ICD-11, która ma obowiązywać od stycznia 2022 r. 
zaburzenia autyzmu mają być oddzielone od zaburzeń rozwoju 
intelektualnego, języka funkcjonalnego, zaburzeń czynnościowych.

Odpowiedzialność karna osób z autyzmem

 Każde społeczeństwo stwarza odpowiednie mechanizmy, 
które pozwolą na odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia 

ze strony jednostek wobec dóbr prawnie chronionych. Do grupy 
osób, które dopuszczają się czynów karalnych mogą należeć i należą, 
tak jak w każdej grupie społecznej, także jednostki cierpiące 
na ASD (ASD – Autism Spectrum Disorder). W odniesieniu 
do osób z różnorakimi zaburzeniami psychicznymi teoretycy 
i praktycy prawa od zawsze zastanawiają się nad prawnokarną 
odpowiedzialnością tej grupy osób. Toczy się spór, w którym chodzi 
przede wszystkim o wyszczególnienie warunków jakie muszą być 
spełnione, aby osoba z zaburzeniami psychicznymi zrealizowała 
znamiona czynu zabronionego pod groźbą kary. Trudno także 
stwierdzić jakich prawnokarnych instrumentów należy użyć 
wobec bezprawnego i karalnego zachowania przez takie jednostki. 
Skomplikowane zadanie w tej sytuacji mają przedstawiciele prawa 
karnego zajmujący się tematyką odpowiedzialności karnej osób 
dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Autyzm występuje zarówno u dzieci jak i dorosłych. Zaburzenia 
mają także zróżnicowany charakter. Mało zostało przeprowadzonych 
badań nad ewentualną zwiększoną skłonnością osób cierpiących na 
ASD do dokonania czynu zabronionego. Niektórzy twierdzą, że cechy 
chrakteryzujące osoby ze spektrum autyzmu bardziej narażają je na 
zostanie ofiarami przestępstwa, inni z kolei posiłkując się badaniami 
przeprowadzonymi w Szwecji i opublikowanymi w 2015 r., twierdzą, 
że to właśnie osoby z ASD w 31% w stosunku do ogółu populacji 
mają szansę popełnić przestępstwo i być za nie skazane. Badania 
prowadzone w tej kwestii za granicą wykazują, że osoby cierpiące 
na ASD stanowią znaczny odsetek sprawców czynów karalnych. 
Materia karnistyczna jest skomplikowana, jednak najważniejsze, 
co należy podkreślić jest to, że na płaszczyźnie przypisywalności 
odpowiedzialności karnej osób dotkniętych autyzmem − autyzm 
jest to okoliczność indywidualna. W konsekwencji rozważań nad 
prawnokarną odpowiedzialnością jednostki z ASD należy zauważyć, 
iż może ta przypadłość w jednych przypadkach nie mieć wpływu 
na prawnokarną ocenę swojego czynu, ale też ASD może w innych 
przypadkach stać się czynnikiem subiektywnym z punktu badania 
przesłanek przestępczości. Jakie ostatecznie będą skutki karne 
popełnionego czynu zdecyduje badanie określające jak na proces 
decyzyjny i motywacyjny wpłynęły zaburzenia autystyczne. Jest 
to istotna kwestia z powodu możliwości występowania wspólnie 
z autyzmem depresji, schizofrenii i upośledzenia umysłowego. 

Warto jeszcze raz w tym miejscu podkreślić, że autyzm nie 
jest chorobą psychiczną, czy upośledzeniem umysłowym, lecz 
mogą autyzmowi one towarzyszyć. Podkreśla się, że ASD może 
być potraktowane jako inne zakłócenie czynności psychicznych, 
co jest brane pod uwagę pod kątem następstw karnistycznych. 
Ważną przesłanką odpowiedzialności karnej jest spełnienie 
cech, które decydują o karalności, czyli istotne są znamiona 
przedmiotowe jak i podmiotowe. I tutaj należałoby przeanalizować 
problematykę umyślności i nieumyślności. Chodzi de facto o to, czy 
niepoczytalność może w jakiś sposób wpłynąć na działanie strony 
podmiotowej. Dodatkowo ważna jest od strony podmiotowej 
świadomość dwupostaciowa. Karniści jako specjaliści w tej 
dziedzinie wyciągają wnioski i tezy według których, wystąpienie 
autyzmu u danej osoby z punktu widzenia strony podmiotowej jest 
istotne. Wynika to z faktu, że osoby autystyczne często cechują się 
schematyzmem myślenia, stereotypowością zachowań, problemami 
ze zrozumieniem kontekstu wypowiedzi i nie prawidłowym 
rozumieniem zjawisk społecznych. W literaturze podaje się przykład 
takiego schematycznego myślenia, według którego, osoba dotknięta 
autyzmem może zakodować, że tylko człowiek ubrany w mundur 
jest policjantem. Jeśli do osoby z ASD podejdzie policjant bez 
umundurowania w celu np. jej wylegitymowania, to osoba taka 

źródło pixaby
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opierając się na schematycznym toku rozumowania może przyjąć, 
że ma do czynienia z nieprawdziwym policjantem np. złodziejem. 
Może zatem dopuścić się naruszenia nietykalności karnej 
funkcjonariusza, ale o przypisaniu jej czynu z art. 222 § 1 k.k. 
(Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego 
lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku 
z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3) nie 
może być mowy.

U jednostek autystycznych występuje często zaburzona 
interpretacja zachowań innych osób, może się ona pomylić co 
do wyrażenia zgody innej osoby na dane zachowanie. Za takie 
przykładowe zachowanie w odniesieniu do czynów zabronionych, 
a dotyczących życia seksualnego, jest wystąpienie błędnego 
przekonania u osoby dotkniętej autyzmem, że inna osoba wyraża 
wolę współżycia, co w rzeczywistości nie ma miejsca. Teoretycznie 
istnieje możliwość, że sprawca cierpiący na ASD nie popełnił 
przestępstwa przeciwko obyczajności lub wolności seksualnej. 
W takich przypadkach rozpoznaje się znamiona poczytalności 
i umyślności. W przypadku, kiedy umyślność zostanie dowiedziona, 
mimo zaburzeń autystycznych oraz gdy czyn zabroniony został 
popełniony umyślnie, to nie jest wykluczone zastosowanie 
wobec podmiotu popełniającego dany czyn zabroniony środków 
zabezpieczających. 

Osoby ze spektrum autyzmu a wina

Może się zdarzyć, że osoba cierpiąca na ASD popełni czyn 
uznany za zabroniony pod groźbą kary, wobec czego organ wymiaru 
sprawiedliwości wdroży różne warianty orzecznicze. U sprawcy 
zaburzenia autystyczne mogą nie wywoływać braku możliwości 
kierowania swym postępowaniem i rozpoznawania znaczenia 
własnego postępowania. W takim przypadku czyn popełniony 
można uznać za spełniający wszelkie kryteria przestępczości, 
więc tym samym za czyn karygodny. W sytuacji, gdy zaburzenia 
ze spektrum autyzmu spowodują, że dana jednostka nie będzie 
świadoma znaczenia i wagi własnego postępowania oraz możliwości 
pokierowania własnym postępowaniem, wtedy nie można uznać 
takiego postępowania za zawinione, a to oznacza, że nie popełniono 
przestępstwa. W innym jeszcze przypadku może się zdarzyć, że 
zaburzenia związane z autyzmem, które wystąpią w momencie 
popełnienia czynu, ograniczą poczytalność sprawcy tylko w części. 
W tej sytuacji istnieją podstawy do pociągnięcia sprawcy do 
odpowiedzialności karnej z zastosowaniem ewentualnych środków 
zabezpieczających lub innych wykonywanych łącznie z karą. 
W tym szczególnym przypadku istnieje możliwość zastosowania 
formuły nadzwyczajnego złagodzenia kary lub przedsięwzięcia przez 
organ procesowy okoliczności łagodzącej. W znacznym stopniu 
zmniejszony zostaje poziom winy i zostanie przypisany niższy 
stopień popełnionego czynu.

Niektóre jednostki autystyczne mogą wykazywać osobowość 
psychotyczną, która w świetle prawa może, ale nie musi wywierać 
wpływ na odpowiedzialność karną danej jednostki. Przyjmuje się, że: 
„psychopaci mają zachowaną możliwość rozpoznawania znaczenia 
czynu, ale stopień zakłócenia sfery emocjonalnej, woluntatywnej 
i popędów może być tak znaczny, że możliwość pokierowania 
swoim postepowaniem może być ograniczona w stopniu 
znacznym, a nawet w ogóle wyłączona”. W prawnych dywagacjach 
psychopatia nie będzie brana pod uwagę jako okoliczność łagodząca 
w odpowiedzialności karnej. Od każdej jednostki wymaga się, aby 
robiły wszystko co w ich mocy w zakresie poddawania się procesom 
socjalizacji i przestrzegania podstawowych reguł w społeczeństwie. 

Ustawodawca zatem nie widzi tutaj żadnego usprawiedliwienia dla 
czynów sprawcy ani obniżenia stopnia winy sprawcy.

Rozpatrując zarzut winy należy wziąć pod uwagę przesłankę, 
zgodnie z którą, jednostce nie można postawić zarzutu winy, jeżeli 
nie miała możliwości przyswojenia sobie reguł panujących w danym 
społeczeństwie, gdyż zaburzenia autystycznie nie pozwalały jej na 
socjalizację. Istniejąca w tej sytuacji psychopatia może spowodować 
niemożność przypisania jednostce winy lub w pewnego rodzaju 
sytuacjach nie jest wykluczone, że zostanie mu przypisany niższy 
stopień winy: „Na zmniejszenie stopnia winy psychopaty powinien 
rzutować przede wszystkim stopień internalizacji norm moralnych 
w kontekście warunków, w jakich sprawca się rozwijał, oraz 
indywidualny stosunek sprawcy do dóbr prawnych, zagrożonych 
lub naruszonych popełnionym czynem zabronionym”. 

W rzeczywistości społecznej i prawnej istnieje wiele wariantów 
przypisywania winy lub nie, ze względu na określony przypadek. 
Inaczej będzie się rozpatrywało przypadek osoby z ASD, u której 
zażycie alkoholu wywoła nasilenie się zaburzeń autystycznych, 
co znacząco może ograniczyć poczytalność sprawcy, chociaż 
przyjmuje się, że w niektórych przypadkach okoliczność ta nie 
będzie zmniejszać ani wyłączać odpowiedzialności karnej. Jak widać 
materia prawna jest nadzwyczaj skomplikowana i musi być każdy 
przypadek indywidualnie analizowany. 

Podsumowanie

W ostatnich dwudziestu latach nastąpił w Polsce i na całym 
świecie istotny rozwój wiedzy i świadomości na temat zaburzeń 
autyzmu. Zagadnieniem tym zajmuje się szereg specjalistów 
z różnych dziedzin. Szczególnie trend ten jest wyraźny w edukacji, 
nie jest i nie może być inaczej na gruncie prawa karnego. Przytoczone 
wyżej rozważania mają na celu uświadomienie, że osoby dotknięte 
ASD są pełnoprawnymi obywatelami i mogą być ofiarami 
przestępstw lub same mogą być ich sprawcami. W obliczu aktualnej 
wiedzy wiemy, że w przypadku autyzmu współwystępują zaburzenia 
rozwojowe i choroby, więc to, w jaki sposób ASD wpłynie na reakcję 
karną zależy od bardzo wielu czynników. W konsekwencji, z analiz 
prawnego statusu tych osób wynika też, że zaburzenia autystyczne 
mogą być istotne z perspektywy wszystkich elementów struktury 
przestępstwa. O przypisaniu odpowiedzialności osoby ze spektrum 
autyzmu będzie można przesądzić na podstawie całokształtu 
zebranego materiału dowodowego, wiedzy, doświadczenia 
życiowego, ekspertyz, zasad prawidłowego rozumowania i ocenić, 
jakie skutki wywarły zaburzenia autystyczne na postępowanie 
jednostki, jak również jaką formę reakcji należy przedsięwziąć 
wobec niej. 
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W dawnych wiekach mistrzem był ten, 
kto uzyskał tytuł wyższego stopnia bakałarza. 
W zgromadzeniach rycerskich mistrzem 
nazywano przełożonego. Dzisiaj rycerzy 
już nie ma, a naukowy tytuł (magistra) 
otrzymuje każdy, kto ukończy pięcioletnie 
studia wyższe. We współczesnym świecie 
o mistrzach mówimy najczęściej w kategoriach 
sportowych. Cała Polska cieszy się sukcesami 
pływaczki Otylii Jędrzejczak, skoczka 
Adama Małysza czy kierowcy rajdowego 
Roberta Kubicy. Niewątpliwie dzięki nim 
– mistrzom olimpijskim – zainteresowanie 
tymi dziedzinami sportu zdecydowanie 
zwiększyło się. Dzieci chętniej wybierają 
się na basen czy halę gimnastyczną. Mają 
wzorzec do naśladowania. Są zmotywowani 
do trenowania dyscyplin sportowych swoich 
ulubieńców. Także dla nieco starszych 
mistrzowie to osoby chętnie obserwowane 
i naśladowane. Ten, kto jest najlepszy budzi 
podziw i zainteresowanie. W sporcie łatwo 
zmierzyć sukces. Mistrzem, a więc najlepszym 
jest ten, kto uzyskał najwyższy wynik, pobił 
rekord. Inaczej jest poza sportem. Tu sprawa 
jest bardziej skomplikowana, a reguły 
mniej przejrzyste. Czy mistrzem jest laureat 
Nagrody Nobla, a może Nagrody Pulitzera? 
Najbardziej popularny premier czy wybitna 
aktorka? Genialny matematyk czy pisarz, 
który napisał bestseller? A co z mistrzem 
życia?

Intuicyjnie, stosunkowo łatwo 
powiedzieć, kto jest mistrzem. Jest nim 

ten, kto dobrze wykonuje swoją pracę, jest 
doceniany przez środowisko, w którym 
żyje i co najważniejsze stanowi przykład 
dla innych. Szukając definicji mistrza, 
znajdziemy ich wiele. Poniżej przytoczone 
wydają się najbardziej adekwatne:

Mistrz:
1.	 Człowiek przewyższający innych 

umiejętnością czegoś, biegłością w czymś, 
niedościgniony w jakieś dziecinie.

2.	 Człowiek godny naśladowania, uznany 
przez innych za wzór, za przewodnika 
w jakieś dziedzinie [9].

Zatem mistrz to ten, który uczy innych, 
stanowi przykład. W tak rozumianej definicji 
mistrzem może być dla każdego ktoś 
inny. Dziecko uczone jest przez rodziców 
właściwego zachowania, dokonywania 
dobrych wyborów. W sposób naturalny 
rodzice są pierwszymi autorytetami. 
Najmłodsi uczą się również od wszystkich 
dorosłych, ale nie wszyscy są dla nich 
jednakowo ważni. Choć nie tylko dzieci 
i młodzież potrzebują mistrzów (czasem może 
bardziej potrzebują ich dorośli), przyznać 
należy, że takim zawodem predestynowanym 
do bycia wzorem dla innych jest zawód 
nauczyciela.planowanie własnego rozwoju 
zawodowego [6]. Tak szeroki wachlarz 
obowiązków może być imponujący. Ale czy 
jego ciężar każdy może unieść bez większych 
kłopotów?

Od dłuższego czasu z wielu miejsc 
dobiegają głosy o kryzysie. Słowo „kryzys”, 
odmieniane przez wszystkie przypadki, 
pojawia się we wszystkich dziedzinach życia: 
od ekonomii po etykę. Być może jest łatwym 
usprawiedliwieniem? Nie sposób odmówić 
mu jego racji. Kryzysu, a więc istotnego 
braku, doświadcza każdy człowiek. Zaistniał 
on także w sferze autorytetów. Mówimy 
o dobie kryzysu mistrzów. Wielcy odchodzą, 
a ich miejsca nie zajmują nowi.

Nauczyciel stanowi dla uczniów wzór 
osobisty i dlatego tak ważne jest, jak 
wychowankowie go postrzegają. Młodsze 
dzieci wysoko sobie cenią takie cechy jak: 
okazywanie ciepła, nawiązywanie bliskich 
więzi i związków emocjonalnych, serdeczność 
i życzliwość. Starsze dzieci chciałyby, 
nauczyciel respektował ich dojrzałość 
i traktował ich partnersko. Młodzież zaś 
najwyżej ocenia wiedzę merytoryczną 
i umiejętności dydaktyczne wykładowcy, jego 
etykę i zdolność do okazywania uznania dla 
niezależności młodych ludzi [14]. Podobne 
oczekiwania mają studenci wobec swoich 
profesorów – nauczycieli akademickich. 
Oczekują najwyższej kompetencji i cnót 
mistrzowskich.

Pracą nauczyciela rządzą trzy elementy: 
cele (po co nauczam?), program (czego 
nauczam?), metody (jak nauczam?). Na 
poziomie fundamentalnym sprowadzają 

MISTRZOSTWO PEDAGOGICZNE 
CZYLI JAK NAUCZYCIEL STAJE SIĘ MISTRZEM1
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się one do sposobu przekazywania wiedzy. 
Patrząc szerzej, dostrzec można więcej. 
Nauczyciel jest zazwyczaj wychowawcą 
i odwrotnie – wychowawca jest zazwyczaj 
nauczycielem. Funkcji tych nie da się 
rozdzielić [11]. Należy o tym pamiętać. Próby 
reformowania tego porządku i rozdzielania 
tych funkcji czy też ograniczania tylko do 
roli nauczyciela nazwyczaj kończą się źle. 
Skoro zaś nauczyciel i wychowawca to jedno, 
należałoby opisać zakres działania tychże 
funkcji. Oczywistym jest – co już zostało 
wspomniane – że nauczyciel realizuje program 
dzięki, któremu uczeń zyskuje wiadomości 
i umiejętności [11]. To pierwszy zakres 
kompetencji nauczycielskich. Nazywane są 
często kompetencjami praktycznymi, bo 
wiążą się z wiedzą merytoryczną. Określane 
są także jako kompetencje dynamiczne, 
nieukończone, „w drodze”. Narzucając 
one odpowiedzialnemu nauczycielowi 
konieczność nieustannego dokształcenia. 
Drugim rodzajem kompetencji są te 
związane z metodą nauczania (techniczne). 
Wreszcie trzecie – najbardziej pożądane 
i w obecnych warunkach najmniej doceniane 
– kompetencje moralne. Są one ważne, 
ponieważ przekładają się na porządek 
społeczny. Nie da się ich wyuczyć, są niejako 
wpisane w człowieka, jego osobowość. 
Nasuwa się w tym miejscu znany przykład: 
nauczyciel, który pali nie ma moralnego 
prawa upominać lub karać ucznia za palenie.

Przyjęło się, że dobry wychowawca-
nauczyciel to ten, który angażuje się 
w oddziaływanie pedagogiczne, uzyskując 
zadowalające rezultaty [11]. Niemniej 
jednak równolegle istotną rolę odgrywają 
takie elementy osobowości nauczyciela, jak: 
nastawienie do innych ludzi (kontaktowość, 
życzliwość, obiektywizm), respektowanie 
podmiotowości drugiego człowieka 
(cierpliwość, rzetelność), zainteresowanie się 
człowiekiem (optymizm, poczucie humoru), 
poczucie odpowiedzialności za innych 
ludzi, empatia i takt. To nauczyciel jest 
odpowiedzialny – jak starszy za młodszego 
– za swojego ucznia. On kieruje jego losem. 
Tę relację często określa się partnerstwem 
w edukacji. Obie strony są partnerami, 
ale nigdy nie równorzędnymi. Na tym 
gruncie można budować autorytet, który 
definiowany jest w tym kontekście jako 
akceptowalna asymetria. Zadania wynikają 
ze specyfiki zawodu nauczycielskiego 
i jego wszechstronności. Pedagog to nie 
tylko nauczyciel, ale także wychowawca, 
opiekun, kierownik, organizator procesu 
dydaktycznego. Z tych różnorodnych funkcji 
wynikają różne zadania. Podstawowym jest 
nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także 
wspieranie uczących się w procesie kształcenia 
[6]. Zatem w pracy nauczyciela niezwykle 

cenne są trzy aspekty: przygotowania 
merytorycznego i psychologicznego oraz 
talent (instynkt) pedagogiczny. Ten ostatni 
element kieruje uwagę na kwestie nauki 
jako narzędzia pomocniczego rozumienia 
rzeczywistości. Nauczyciele mają realizować 
najważniejsze idee współczesnej edukacji. 
Przede wszystkim rozumieć świat i zachodzące 
w nim zmiany, kształtować własną tożsamość 
i przygotowywać wychowanków do 
zdobywania coraz lepszych kwalifikacji 
i rozszerzania horyzontów myślowych [6]. 
Dlatego też psychologowie zachęcają, aby 
w wielu trudnych szkolnych sytuacjach 
działać ma rzecz partnera, to jest w tym 
przypadku ucznia. Czasem lepiej odstąpić od 
przeprowadzenia standardowej lekcji na rzecz 
wysłuchania problemów ucznia lub klasy 
i podjąć próbę rozwiązania ich.

Poza relacją partnerstwa nauczyciel-
uczeń, nauczyciel odpowiedzialny jest za 
wiele innych kontaktów: diagnozowanie, 
socjalizacja i resocjalizacja, wspomaganie 
młodzieży w kształtowaniu jej planów oraz 
programów edukacyjnych i życiowych, 
współpraca z rodziną i środowiskiem 
lokalnym, rozwijanie dialogu na temat 
dziecka, jego praw i powinności, sprawdzanie 
i ocenianie osiągnięć szkolnych i dzieci 
i młodzieży, analizowanie niepowodzeń 
szkolnych i wychowawczych, umiejętność 
organizowania własnego warsztatu pracy, 
a także

Autorytet nauczyciela to zespół wielu 
różnorodnych właściwości, dzięki którym 
uczeń bez wyraźnych zakazów i bez strachu 
przed karą ulega wychowawczemu wpływowi 
nauczyciela, a w szczególności chętnie uczy się 
stosować do jego wymagań. Takie wyjaśnienie 
może wydawać się zbyt ogólnikowe. Co 
to znaczy dzisiaj być mistrzem dla swoich 
uczniów?

Dzieci bardzo wnikliwie obserwują 
swojego nauczyciela, niewiele ujdzie ich 
uwadze. Bodźce, które odbierają, warunkują 
pozytywne lub negatywne ustosunkowanie 
się do nauczyciela, co ma ogromny wpływ na 
jakość i stopień autorytetu.

Rolą nauczyciela jest pobudzanie ucznia 
tak, aby jego rozwój przebiegał pomyślnie, 
aby wyzwalał nowe aktywności i je we 
właściwy sposób ukierunkowywał. Działania 
te realizują się na poziomach czynności: 
nawykowych (bezwiednie), stereotypowych 
(reguła werbalna) oraz aktywności twórczej 
(nowość, zmienność). Często zapomina 
się o tym, że efekty pedagogicznych 
oddziaływań występują w zachowaniach 
innych ludzi. Oznacza to, że nauczyciel 
jest odpowiedzialny za ucznia prawnie 
i moralnie. O odpowiedzialności prawnej 

orzeka sąd, a moralnej – każdy człowiek. 
Skoro taki autorytet nie jest czymś danym 
z góry wymaga zarówno doświadczenia, 
wiedzy, mądrości życiowej, kultury osobistej, 
jak i wrażliwości na idee, moralność. 
Wszystkie te cechy osobowości muszą być 
kompatybilne ze stosowanymi metodami 
nauczania.

Autorytet nie jest i nie może być darem 
dla nauczyciela ze strony środowiska czy 
władz szkolnych. On sam musi pracować 
na wyznaczonym stanowisku, dochodzić 
do takich wyników w swej pracy, aby mógł 
zmusić środowisko do uznania własnej 
osobowości i w tym samym do powstania 
i utrwalenia swego autorytetu, zarówno 
moralnego, jak i intelektualnego.

Aby stać się moralnym autorytetem 
w szkole i środowisku, nauczyciel powinien 
posiadać trzy rodzaje cnót moralnych: 
właściwie każdemu uczciwemu człowiekowi, 
charakteryzujące budowniczego ustroju, 
związane ściśle z zawodem nauczycielskim. 
Do pierwszych należy zaliczyć: uczciwość, 
prawdomówność, obowiązkowość, 
sprawiedliwość, zdyscyplinowanie, 
odpowiedzialność za czyny i słowa, 
prostolinijność, gorące serce, czystość 
motywacji, odwagę życzliwość. Do cnót 
drugiej grupy zaliczamy: patriotyzm, 
życzliwy stosunek do innych narodów, 
solidaryzowanie się z ludźmi pracy. 
Wreszcie do ostatniej grupy cnót należą 
miłość do dzieci i młodzieży, cierpliwość, 
wyrozumiałość umiejętności nawiązywania 
kontaktów i pozyskiwania zaufania dzieci 
i młodzieży, słowem te cnoty, bez których 
nie mógłby odbywać się moralny proces 
wychowania. W pracy z młodzieżą starszą 
należy podkreślić prostolinijność, skromność 
i odwagę w stawianiu i rozwiązywaniu 
problemów traktowanych często jako tabu.

Posiadać mistrzostwo pedagogiczne 
znaczy tyle, co spełniać niniejsze warunki: 
wysoki poziom etyczny nauczyciela/
kultura moralna i umiejętność wszczepiania 
jej wychowankom, znajomość psychiki 
wychowanków, rozumienie ich sposobu 
myślenia i odczuwania, umiejętność 
nieeksponowania swojej osoby w procesie 
edukacyjnym (takt pedagogiczny).

Czy zatem istnieje jakaś recepta na 
chorobę XXI wieku – kryzys autorytetów?

Źródła autorytetu tkwią w sferze prawa 
abstrakcyjnego, u podstaw którego leżą 
ideały pedagogiczne, efektywność nauczania, 
osobowość nauczyciela, charyzma i empatia

Proces dydaktyczny może być efektywny 
wtedy, gdy poznane będą cele kształcenia oraz 
to, kogo się będzie kształciło. Stąd postulat 
głębszej weryfikacji kandydatów na studia 
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pedagogiczne. Obecnie o przyjęciu na studia 
pedagogiczne decydują oceny i umiejętności 
kandydatów zdobyte w szkole średniej. 
Uznano to za niewystarczające. Należałoby 
zbadać czy kandydat posiada odpowiednie 
predyspozycje, Które umożliwiły mu 
bycie nauczycielem, ponieważ nauczyciel 
to nie zawód, lecz powołanie. Konieczne 
wydaje się poddanie kandydata testom 
psychologicznym, które określiłyby jego 
osobowość. Właściwej rekrutacji na pewno 
sprzyjałaby szeroko rozwinięta informacja 
dotycząca studiów pedagogicznych. Jedną 
z zasad, według których kształcić powinno 
się nauczycieli jest zapewnianie wszystkim 
nauczycielom pracującym na różnych 
szczeblach szkolnej drabiny społecznej 
pełnego wykształcenia wyższego, co jest 
niewątpliwie czynnikiem podnoszącym 
prestiż tego zawodu.

Kolejny postulat dotyczy zasady 
wprowadzenia ustawicznego kształcenia, 
bowiem tylko nauczyciel pogłębiający 
swoją wiedzę i aktualizujący ją będzie mógł 
sprostać wymaganiom. Ten system powinien 
obejmować okres studiów w szkole wyższej, 
a także systematycznie organizowane przez 
powołane do tego instytucje studia i kursy 
podyplomowe. Poza tym, w skład tego 
systemu samokształcenia w ramach zespołów 
przedmiotowych.

Obok tych wymienionych elementów, 
które składają się na autorytet nauczyciela, 
warto postawić kwestię źródła mistrzostwa 
pedagogicznego. Oczywiście można 
powtórzyć argumenty o ciągłym 
doskonaleniu, szukaniu rozwiązań wśród 
bardziej doświadczonych. Nie można jednak 
ostatecznie uciec od pytania o wartości, jakimi 
kieruje się w życiu nauczyciel-mistrz. Jan 
Paweł II postawił polskim nauczycielom takie 
pytanie: „Czyż może być większe powołanie 
od tego, którym Bóg nas obdarzył?”. Warto 
także w tym kontekście rozważać zagadnienie 
mistrzostwa pedagogicznego.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela 
w przeszłości była i w przyszłości musi być 
funkcja wychowawcy młodego człowieka, 
który interesuje się jego sprawami, stara się 
rozwiązać problemy, służy radą i pomocą. 
Nauczyciel – wychowawca – opiekun reagujący 
na trudności i niepowodzenia uczniów był 
wzorem zawodu nauczycielskiego i takim 
powinien pozostać w szkole przyszłości, 
tym bardziej, że współczesne wychowanie 
przeżywa poważny kryzys. Niektórzy 
pedeutolodzy widzą nauczyciela w roli etyka. 
Uważają że najważniejsze jest przekazywanie 
wiedzy dotyczącej świata wartości, ich 
znaczenia, hierarchii i umiejętności wyboru. 
Wpojenie uczniom zamiłowania do piękna, 

tolerancji, poszanowania godności ludzkiej 
i uczulanie na cierpienie innych to wartości 
i ideały ponadczasowe, które nigdy nie tracą 
na aktualności.

„Podjęliście się wielkiego zadania 
przekazywania wiedzy i wychowania 
powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie 
przed trudnym i poważnym wyzwaniem. 
Młodzi was potrzebują. Oni poszukują 
wzorców, które byłyby dla nich punktem 
odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele 
zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły 
i serca, a nade wszystko domagają się od was 
przykładu życia. Trzeba,, abyście byli dla 
nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami 
i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. 
Pomagajcie im budować fundamenty pod 
ich przyszłe życie” – tak pracę pedagogów 
opisywał Jan Paweł II podczas pielgrzymki do 
Polski w 1999r w Łowiczu. W tym fragmencie 
dostrzec trzeba coś więcej poza opisem. To 
wezwanie do podjęcia odpowiedzialności za 
przyszłe pokolenia Polaków, do towarzyszenia 
młodym ludziom, do wymagania wiele od 
siebie przede wszystkim.

„Młodość poszukuje wzorców 
i przykładów. Z pomocą przychodzi sam 
Jezus Chrystus, który poświęcił całe swoje 
życie dla dobra innych. Ku niemu kieruje 
wzrok (...) On jest Nauczycielem”.

Można powiedzieć dzisiaj, że pojęcie 
autorytetu stało się niemodne.[14] To 
stwierdzenie nie usprawiedliwia nikogo 
i nie zwalnia z obowiązku dbania o dobro 
wspólne.

Świat się zmienia, ale prawda jest ciągle 
ta sama, że „szkoła nauczycielem stoi’’. Tak, 
więc do stanu nauczycielskiego zależy, jaka to 
będzie szkoła, jakie kształcenie i wychowanie 
młodzieży.

Zawód nauczyciela nie daje wielkich 
korzyści materialnych, praca z nim 
związana niewątpliwie jest bardzo trudna, 
wymaga dużego wysiłku i wewnętrznego 
zdyscyplinowania. Wymaga przyjaznego 
stosunku do innych ludzi i związanego z tym 
poczucia współodpowiedzialności również za 
ich poczynania.

Jeśli jednak kogoś dostrzega w ludziach, 
z którymi się spotyka najcenniejsze tworzywo, 
z jakim w pracy chciałby mieć do czynienia, 
a jako najbardziej godny cel własnego 
zaangażowania upatruje optymalizację 
rozwoju, to w żadnym innym zawodzie 
nie znajdzie również dużych możliwości 
działania. Żadna inna praca nie da mu także 
większej satysfakcji. Jego osiągnięcia staną się 
bowiem nie tylko własnymi dokonaniami, 
ale częściowo także dokonaniami tych osób, 

na które oddziałuje, do którego rozwoju się 
przyczynia swoją pracą zawodową[11].

Od nauczyciela XXI wieku oczekuje się 
obszernej wiedzy podmiotowej, społecznej, 
kulturowej i pedagogicznej. Ma być twórcą 
i profesjonalistą o szerokich horyzontach 
myślowych. Powinien posiadać umiejętności 
przekazywania wiedzy w sposób zrozumiały 
i przystępny, a także rozwijać intelekt uczniów 
i rozszerzać ich zainteresowania, kształcić 
umiejętności samodzielnego uczenia się, być 
życzliwym doradcą. Nauczyciel  powinien 
być otwarty wobec postępu technicznego 
i korzystać z niego w pracy dydaktycznej. Ma 
być pasjonatem, ponieważ tylko nauczyciel 
z pasją będzie umiał wyjść naprzeciw 
wszystkim oczekiwaniom i przeciwstawić 
się trudnościom, które spotyka na swojej 
drodze zawodowej. Najważniejsze jest to, aby 
był autorytetem dla młodzieży. W czasach, 
gdy zdewaluowały się wartości, ideały, gdy 
pozytywny wpływ na młodego człowieka staje 
się bardzo trudny, a nieraz wręcz niemożliwy, 
warto pokusić się o to, by tym autorytetem, 
wzorcem, mistrzem stał się nauczyciel. 
Mądry, wymagający, wyrozumiały, który 
będzie wsparciem, doradcą i ważnym 
punktem odniesienia.

Być może dziś, bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej ludzie spragnieni są mistrzów. Coraz 
częściej zagubieni, zmęczeni, nie potrafią 
odnaleźć drogowskazów skierowanych na 
prawdę.

prof. Maria Kopsztejn
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Jest takie miejsce na Śląsku, które siłą rzeczy przywołujemy 
w tym szczególnym czasie zarazy korona wirusem - to Piekary Śląskie. 

W samym centrum miasta usytuowana jest Bazylika – duży kościół 
wybudowany w latach 1842- 1849  z cegły, z dwoma potężnymi wieżami 
górującymi nad okolicą.

To Sanktuarium od setek lat przyciąga do siebie pielgrzymów ze Śląska, 
Polski, Europy i świata. Powód jest jeden : to genius loci. Właśnie to 
miejsce wybrała sobie „ Śląska Gospodyni”, ,,Pani Śląska”, ,,Matka Morza”,  
,,Matka Boska Hetmanka”, ,,Matka Boska Różami Pachnąca”, ,,Matka 
Boska Przedziwna”, ,,Matka Boska Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. 

Te wymienione przydomki Piekarskiej Pani mają swoje głębokie 
uzasadnienie zarówno w historii odległej jak i bliskiej.

O szczególnej roli ozdrowieńczej za wstawiennictwem Maryi nie tylko 
przekazywano z ust do ust, nie tylko dawano świadectwo, nie tylko 
składano wota, ale także zapisywano.

Skarbnicą źródeł pisanych na ten temat są kroniki i diariusze posługujących 
w Piekarach Jezuitów. 

Ksiądz Janusz Wycisło w 2015 roku wydał obszerną publikację źródłową 

zatytułowaną: „Kronika dziejów sanktuarium maryjnego i Piekar na 
Śląsku do roku 1945”.

Z kroniki dowiadujemy się o tysiącach różnego rodzaju uzdrowień 
zarówno fizycznych jak i duchowych na przestrzeni dziejów. Uzdrowieni, 
doznających wszelkich łask przybywali z wotami, z modlitwami 
dziękczynnymi  na ustach, z pielgrzymkami  do Piekar , aby nie 
tylko podziękować Matce Boskiej Lekarce, ale , żeby imiennie prosić 
o zapisywanie wszelkich cudów. 

Co zapisał kronikarz kościelny 2 lipca  w 1676 roku :

Na prośbę mieszczan Tarnowskich Gór Jezuici zainicjowali wotywną, 
masową pielgrzymkę  liczącą 700 uczestników do Piekar w celu 
uproszenia Matki Bożej o ocalenie ludności miasta Tarnowskie Góry od 
zarazy. 

„Liczna i poważna  to była procesja:  Chorzy i zdrowi , niscy i wysocy 
,błądzący w wierze i prawowierni, uciekli się do Maryi, unosząc serca, 
wyciągając ręce w modłach gorących , aby przez Matkę Syna przebłagać.”

Modlitwy i ofiara mieszkańców zasobnych w rudy cynku, ołowiu i srebra 
zostały wysłuchane. Ustąpienie zarazy w mieście gwarków uznane 
zostało za wydarzenie cudowne. 18 osób od razu dało świadectwo, że to 
Matce Bożej czczonej w Piekarach zawdzięczają odzyskanie zdrowia po 
śmiertelnej zarazie. 

Mieszkańcy Tarnowskich Gór poprzysięgli, że odtąd każdego roku 
w 1. niedzielę po 2 lipca będą przychodzili do Piekar z pielgrzymką 
ślubowaną jako wotum wdzięczności dla Maryi.

Czynią to nieprzerwanie do dzisiaj.

Od czasu oddalenia zarazy w Tarnowskich Górach nastąpiło nasilenie 
pielgrzymek z wielu miejscowości nie tylko śląskich.

Pod datą 31 grudnia 1676 roku jezuicki kronikarz zapisał, że w ciągu roku 
do Piekar przybyło 100 tysięcy ludzi. 

Kolejne lata 1677- 1680 obfitowały w cuda uzdrowieńcze za 
wstawiennictwem Piekarskiej Pani. 

W  kronice znajdujemy uzdrowienia ludzi różnego wyznania, wieku, 
pochodzenia. Wielu zaczęło widzieć, chodzić,  przestało mieć napady 
epilepsji, zostało uratowanych po utonięciach, upadkach z wysokości, 
ustępowały uporczywe bóle głowy.

Tylko w jednym roku 1678  zapisano w kronice 190 niezwykłych 
dobrodziejstw za sprawą Matki Boskiej Lekarki. 

W piekarskim  muzeum można oglądać liczne wota związane z cudami 
uzdrowienia wykonane ze srebra. 

 Rok 1680 -Styczeń – czytamy:

„Podczas pobytu cesarza Leopolda I w Pradze wybuchła groźna epidemia 
(zaraza powietrzna)”.

PIEKARSKA PANI - MATKA BOSKA LEKARSKA - CZY TO PRAWDA
„ Któraś w stolicy czeskiej przyodziała,

Obraz Twój sławny w nowy blask,
Kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała,

Cudem zjednanych przezeń łask.”

źródło wikipedia
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18 lutego 1680 roku : ,, Na naglącą prośbę cesarza niemieckiego Leopolda 
I  oraz  biskupa praskiego Jana Fryderyka von Waldsteina  Jezuici 
zabezpieczyli cudowny obraz Matki Boskiej Przedziwnej i rozpoczęli 
przygotowania do podróży z Piekar do Pragi  w celu zażegnania  pomoru 
dziesiątkującego ludność miasta , w którym wcześniej schronił się cesarz 
Leopold I ratując sie ucieczką z Wiednia”. 

Peregrynacja cudownego piekarskiego obrazu trwała 9  dni. Codziennie 
odprawiano Msze święte., nieustannie od rana do wieczora , liczne 
nabożeństwa, śpiewano, tworzono procesje ze świecami, odprawiano 
nieustanne różance.  Obraz  został nieustannie obdarowywany 
kosztownymi wotami. Na ulice Pragi wychodzili wszyscy: biedni i bogaci,  
miejscowi urzędnicy i notable,  rzemieślnicy wszystkich cechów, nie bacząc 
na niebezpieczeństwo zarażenia się. 

Okazało się, ze mimo braku wszelkich zabezpieczeń nikt z modlących się 
tysięcy osób  nie zachorował.

Według zachowanych dokumentów cesarz Leopold, który czynnie 
uczestniczył w uroczystościach błagalnych miał nazwać  Matkę Bożą 
Przedziwną Matką Uzdrowicielką i Pocieszycielką Strapionych.

W Pradze nastąpiło niezwykłe ożywienie życia sakramentalnego.

Cesarz poprosił  jezuickie kolegium , aby Obraz Piekarski pozwolono 
przewieźć do nadwornej kaplicy.  W chwili, kiedy Maryja odebrała hołd 
od całego cesarskiego dworu w całej dzielnicy Nowe Miasto zaraza ustała. 

Z wielkim szacunkiem i czcią obraz odwiedzał pozostałe dzielnice Pragi – 
towarzyszyły mu trąby, kotły, pochodnie, był wieziony sześciokonną  karetą  
w asyście biskupów, jezuitów, księży i licznych wiernych  do Kościoła Św. 
Ignacego. Tam czuwano i modlono się przez całą noc. 

Biskup praski Waldstein  , uczestniczący od początku w peregrynacji 
nazwał oficjalnie obraz Matki  Boskiej  Piekarskiej Świętym i Cudami 
Słynącym.

16- 25 marzec 1680 rok

Powrotna peregrynacja obrazu wiodła przez bogate miasto Hradec Kralowe 
w wielkim triumfie. Maryja została przywitana biciem wszystkich dzwonów 
w mieście, procesją mieszkańców , w tym uczniów gimnazjalnych.

W kaplicy ojców jezuitów, gdzie 
umieszczono obraz całą noc trwały 
adoracje. Na drugi dzień przewieziono 
obraz do Katedry. Ze względu na 
istniejącą także w tym mieście zarazę, 
a także ze względu na wyjątkową 
pobożność mieszkańców Hradec 
jezuici postanowili przedłużyć wizytę 
cudownego piekarskiego obrazu w tym 
mieście. 

Hradec Kralowe zostało cudownie 
ocalone od śmierci wielu obywateli. 
Potwierdzili to mieszkańcy a jezuici 
dokładnie zapisali. 

Po krótkim pobycie w Nysie i wystawieniu 
tam obrazu Maryja 25 marca 1680 roku 
( Święto Zwiastowania  NMP) wróciła 
do Piekar.  Mimo bardzo późnej pory 
przywitało Ją trzy tysiące pielgrzymów.

Do końca roku 1680 jezuici odnotowali wzrost liczby pielgrzymów 
i przyjmujących Komunię świętą- 53 tysiące. Nastąpiły też liczne 
uzdrowienia( 107 osób).

Regularnie przybywały pielgrzymki ślubowane z: Hradec Kralowe, 
Tarnowskich Gór, Opola , Toszka, Frydka. 

10 wrzesień 1681 rok

Do Piekar przybyła oficjalna delegacja senatorów z Hradec Kralowe 
przywożąc Matce Boskiej 20. funtową świecę, liczne wota i olejny obraz 
z wizerunkiem Matki Boskiej ratującej ludność miasta przed śmiercią.

Obraz zaopatrzono w napisy: 

„Hradec Kralowe Królowej Niebios za uratowanie życia i udzielenie 
zdrowia”.

„Miasto podczas morowego powietrza w roku poprzednim cudownie 
ocalone zostało, dlatego na kolanach przychodzi z wdzięczną 
miłością”.

Ciekawostka : 

Wierna kopia tego darowanego przez Hradczan obrazu długo znajdowała 
się w Katedrze w Hradec Kralowe i zawierała napis:

„Pobożny dar hołdowniczy Królowej Uzdrowicielce przez Hradec 
Kralowe w Piekarach złożony”. 

Podsumowanie:

· Maryja Piekarska w swoim cudownym obrazie wysłuchując próśb 
i błagań modlących się spieszyła im z pomocą do Boga.

· Ludzie wierzący nie bez powodu nadali śląskiej Pani kolejny tytuł Matki 
Boskiej Lekarki.

Wizerunek Matki Boskiej Lekarki można oglądać, modlić się i czcić 
w kaplicy Jej imieniem  znajdującej się na placu kościelnym.

Joanna Grajewska-Wróbel

źródło wikipedia



AKCJA LATO Z OŚRODKAMI GCK W GORZYCACH

Za nami pierwsze tygodnie “Akcji Lato na Wsi” z placówkami Gminnego Centrum Kultury 
w Gorzycach. Mimo trudnej sytuacji dla nas wszystkich, udało nam się zorganizować trochę 
atrakcji dla naszych najmłodszych. Ku naszemu zdumieniu, okazało sie, że jest wielu chętnych 
aby brać udział w zajęciach organizowanych przez naszych instruktorów. Dziękujemy za 
zaufanie, zaangażowanie i czynny udział dzieci w naszych zajęciach. Zapraszamy tym samym 
na kolejne tygodnie zajęć z nami. Szczegóły znajdują się na naszym facebooku oraz stronie 
internetowej GCK w Gorzycach: www.gck.gorzyce.pl

Zabawy na mokro w OKC Barwne motyle w OKC

Aktywne w OKC

Zabawa farbami w OKC

Piesze wycieczki

Akcja “Kamyczki” w Uchylsku

Zabawy przy ŚW w Rogowie

Kolorowe mandale w ŚW w Uchylsku

Wizyta policjantów w OKC

Barwne prace w  ŚW w Uchylsku

Kamyczki w OKC

Na sportowo w ŚW w Gorzyczkach

Aktywne zajęcia w ŚW w Gorzyczkach
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AKCJA LATO Z OŚRODKAMI GCKG

Kurs kajakowy na Ośrodku w Olzie

Eksperymentalne malowanie w OKO

Galeria Stalowych Figór w Gliwicach

Motyle w ŚWw Uchylsku

Doświadczenia w OKC

Wyjścia na basen w Gorzycach

Wspólne tworzenie w OKO

Fot.: arch. GCKG

Zabawa z koloremw  OKC

Z okazji tegorocznej 100 rocznicy „Bitwy Warszawskiej”, 
potocznie nazywanej „Cudem nad Wisłą” przeprowadziłam wśród 
znajomych pewną ankietę. Zadałam im kilka pytań. Głównie 
chciałam wiedzieć ilu z nich wie cokolwiek na temat tej bitwy i jej 
znaczenia. Bazując na jej wynikach przedstawię Wam pewną sytuację.

Wyobraźcie sobie jakiś park, wokół drzewa, trawa, cisza. W nim 
swój wolny czas spędza grupka młodzieży. Osiem osób w wieku 
od piętnastu do osiemnastu lat. Jedni wpatrują się w telefon, 
drudzy plotkują o nowym modelu samochodu, jeszcze inni głośno 
rozmawiają. Jak to młodzież, co pewien czas można usłyszeć jakiś 
wulgaryzm, bądź niesmaczny żart. Wtem ktoś zadaje pytanie: „Co 
to była ta „Bitwa Warszawska”? Pierwszym pytaniem, które pada 
jest oczywiście: „Po co ci to?”. Następnie dwoje z obecnych wzrusza 
ramionami i wraca do poprzednich zajęć. Reszta stara się wyszukać 
w głowie jakichś skojarzeń. Po chwili ciszy odpada kolejna osoba, 
mówiąc: „Nie potrafię sobie nic przypomnieć. Historia to nie moja 
działka”. I odchodzi, a za nią kolejna, z tym samym wytłumaczeniem. 
Piąta mamrocze pod nosem, że wie o co chodziło i coś kojarzy, mimo 
że szczerze nie zna żadnych szczegółów, a następnie czerwieniąc się 
jak burak, odchodzi na bok. Pozostali dwaj znają zarys bitwy oraz 
parę szczegółów, ale również są zaczerwienieni po czubki uszu.

Zastanawiacie się pewnie: „I co z tego? Przecież to młodzież. 
Wiadomo, że nie będą rzucać datami, czy faktami historycznymi, skoro 
ich to nie interesuje.” Jednak nie chodzi mi o samą znajomość tej bitwy, 
ale o reakcje na jej brak. W ankiecie tylko dwojga z siedmiu pytanych 
szczerze wiedziało coś na jej temat. Natomiast, aż sześciu uważa, iż 
powinno się znać takie fakty historyczne, ale tylko czterech zamierza 
o tym poczytać. Myślenie niektórych młodych jest absurdalne. 
Wiedzą, że historia jest ważna. Wiedzą, że powinni znać najważniejsze 
fakty z historii własnego kraju. Wiedzą, że powinni sobie o tym 
poczytać. Ale większość nie robi ani kroku w tym kierunku.

Francuski generał Louis Faury w 1928 roku porównując tę bitwę 
do bitwy pod Wiedniem napisał: „…nad Wisłą i nad Niemnem 
szlachetny ten naród oddał ponownie światu cywilizowanemu usługę, 
którą nie dość oceniono”.  My, młodzi, jako siła napędowa i przyszłość 
tego kraju, nie pozwólmy, aby zasługi naszych przodków były 
niedocenione. Zapamiętajmy więc, że „Bitwa Warszawska” trwała 
od 13 do 25 sierpnia 1920 roku i dzięki wygranej Polski, ucięliśmy 
drogę Bolszewikom do zdobycia Europy. Bo jak powiedział Jan Paweł 
II - „Naród, który  nie  zna swojej  przeszłości, umiera i  nie  buduje  
przeszłości”.

Pozdrawiam!
Wiktoria Pośpiech
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