Cogito
Periodyk Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 66
im. Zbigniewa Herberta
Wydanie specjalne

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 lipca 2007 roku:

W dziesiątą rocznicę śmierci poety Zbigniewa
Herberta, jednego z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd artyście, który twórczo
nawiązując do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogacił ją i wzmocnił.
W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał
twardo po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu
- kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcia dobra i zła. Dla wielu był
pisarzem tragicznym i niezłomnym, uosobieniem wierności - samemu sobie i
słowu. Odważny i niezależny, wyrażał w swej poezji umiłowanie wolności, wiarę
w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową,
nieidealizującą, wymagającą od tych, którzy ją deklarują, nie tylko poświęcenia,
ale i światłej krytyki, nie tylko wzniosłych gestów, lecz przede wszystkim pracy i
odpowiedzialności.
Wprowadził do polszczyzny formułę - przykazanie słowa „Bądź wierny Idź”. Głęboko przekonany o wyjątkowej wartości jego
literatury, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2008 Rokiem Zbigniewa
Herberta.
Głęboko przekonany o wyjątkowej wartości jego literatury, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ogłasza rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Ludwik Dorn
treść uchwały: orka.sejm.gov.pl/Druki

Uroczysta inauguracja "Roku Herberta" odbyła się 18 lutego 2018 roku.
Przyp.red.

Zanim pojawił się Herbert…
Najpierw była Szkoła Podstawowa nr 66
im. Janka Krasickiego. Dzisiaj prawie nikt
o nim nie pamięta, nawet najstarsi
nauczyciele tej szkoły. Był to patron na
miarę czasów PRL – młodzieżowy działacz
komunistyczny, propagator kultu Stalina,
rzecznik interesów Związku Radzieckiego
w Polsce. ( Tak podaje Wikipedia.) Jednym
słowem wątpliwy autorytet. Pod koniec lat
90. , kiedy wiele polskich szkół i instytucji
rezygnowało z niewygodnych patronów,
duch odnowy zagościł m.in. w SP 66.
Jednak w wyniku reformy na miejscu
dawnej
podstawówki
pojawiło
się
Gimnazjum nr 19, na razie bez imienia.
Dawny patron nie pasował do nowych
czasów. Kto w takim razie zostanie
Patronem nowej szkoły? Jedno było pewne
- musi to być postać wyjątkowa, która
będzie mogła być autorytetem dla
młodzieży. Na miarę ambicji grona
pedagogicznego i ówczesnej dyrektor
p. Wioletty Jednoróg, od lat wyznaczającej
wysokie standardy. Nie działacz społeczny,
nie polityk, a … poeta.
Propozycja, aby patronem szkoły został
Zbigniew Herbert, wyszła od uczennicy SP
66, córki polonistki tej szkoły, p. Danuty
Giebel. Dość szybko znalazła wielu
entuzjastów. Dlaczego? Można by
odpowiedzieć, że zmarły w 2008 roku poeta
pozostawił wyjątkowy dorobek poetycki,
eseje i dramaty. Jednak to nie wystarczy,
aby zostać Patronem szkoły. Zbigniew
Herbert był osobowością, człowiekiem,
który całym swoim życiem potwierdzał
wartości obecne w jego wierszach.
Tłumaczył, dlaczego trzeba kierować się
w życiu kodeksem moralnym, cenić
prawdę, honor, a nade wszystko być
odważnym i stawać zawsze po stronie
pokrzywdzonych. Tak, to jest odpowiedni
wzór dla młodych ludzi…

Wkrótce przeprowadzono referendum
szkolne. Wzięli w nim udział nauczyciele,
uczniowie i rodzice. Zdecydowano, że
poeta Z. Herbert zostanie Patronem szkoły
na Sępolnie – osiedlu wrocławskim,
w którym wciąż żywe są tradycje Lwowa –
rodzinnego miasta Z. Herberta. To był
wybór społeczności szkolnej, ale ostateczna
decyzja należała do władz oświatowych.
Rozpoczęła się długa procedura urzędnicza.
Aż trudno dzisiaj uwierzyć, że od podjęcia
decyzji w szkole do nadania imienia minęły
ponad trzy lata.
W szkole w tym czasie podejmowano
szereg
działań
edukacyjnych,
aby
przygotować
młodzież,
nauczycieli
i rodziców do tej ważnej chwili. Jednym
z nich był projekt „Patron”, który miał na
celu
propagowanie wiedzy o życiu
i twórczości Z. Herberta, a przede
wszystkim
rozbudzenie
ciekawości,
zachęcenie do czytania wierszy. Powstał
kanon utworów, które powinien przeczytać
i znać każdy uczeń Gimnazjum nr 19.
Odbywały się inscenizacje teatralne,
konkursy, sesje naukowe z wykładami
ekspertów. Wśród nich byli profesorowie
Uniwersytetu Wrocławskiego: prof. Jacek
Łukasiewicz, autor książki o Z. Herbercie,
oraz prof. Jan Miodek, którego wykładów
mieliśmy zaszczyt wysłuchać w naszej
szkole
niejeden
raz.

Nadanie imienia Z. Herberta Gimnazjum nr 19
Na pewno wielu absolwentów Gimnazjum
19
pamięta
podniosłą
atmosferę
towarzyszącą przygotowaniom. Wydawało
się, że wszyscy tym żyją, i nauczyciele,
i uczniowie. Nie było osoby w szkole, która
nie znałaby twórczości przyszłego Patrona
czy nie miała przynajmniej elementarnej
wiedzy o jego życiu. Kulminacja nastąpiła
w październiku 2003 r. Uroczystość
nadania imienia była ukoronowaniem
długiej pracy całego zespołu, a program
artystyczny – spektakl i koncert
- w wykonaniu uczniów naszej szkoły
został wysoko oceniony.

W
uroczystości,
poza
gośćmi
reprezentującymi
różne
urzędy,
uczestniczyli
członkowie
najbliższej
rodziny Herberta: żona Katarzyna, siostra
Halina Herbert - Żebrowska, siostrzeniec
Rafał Żebrowski, który wygłosił tradycyjny
wykład. Mieliśmy okazję wysłuchać
świadectwa osób, które go dobrze znały, np.
reżysera filmu „Fresk w kościele” czy
Państwa Ruziewiczów - wieloletnich
przyjaciół poety.

Nasza szkoła wyglądała jak muzeum
Z. Herberta. W salach do późnych godzin
nocnych
przygotowywano
wystawy
pamiątek po poecie, dokumenty, prace
uczniów.
Widać
było
ogromne
zaangażowanie nauczycieli i uczniów. Cóż,
taki Patron zobowiązuje …

Po nadaniu imienia…
Nadanie imienia wyznaczyło kierunek
działań edukacyjnych i wychowawczych
szkoły na długie lata. Wokół Patrona
starannie budowano wizerunek szkoły.
Wiele działań i inicjatyw nawiązywało do
twórczości poety. Przede wszystkim
pojawiła się tradycja organizowania co roku
w październiku święta szkoły, a inspirację
czerpano z twórczości Z. Herberta.

to świetna sportowa rywalizacja uczniów,
którzy nie tylko się integrują, ale i uczą,
aktywnie spędzając czas.

Na przykład 25. rocznica
powstania
„Solidarności” zgromadziła w naszej szkole
wielu znamienitych gości, działaczy
społecznych i samorządowych. W Roku
Fryderyka Chopina towarzyszyło nam
motto : „F. Chopin - poeta fortepianu, Z.
Herbert - książę poetów”. Innym znów
razem Patron był przewodnikiem w
poznawaniu tajemnic świata nauki.
Wszystkim uroczystościom towarzyszył
program
artystyczny,
inscenizacje
przygotowywane przez uczniów pod
kierunkiem nauczycieli oraz warsztaty
tematyczne
dla
uczniów
naszego
Gimnazjum
oraz
przedstawicieli
zaproszonych szkół.

To było przedsięwzięcie niezwykłe, jego
uczestnicy ze szkół Z. Herberta z całej
Polski do tej pory wspominają to
wydarzenie jako wzorcowe, wyznaczające
standardy tego rodzaju imprezom.

Szkoła się zmienia i wciąż poszukujemy
inspiracji,
nowych
sposobów
przekazywania młodzieży moralnego
przesłania poety. Od trzech lat podczas
święta szkoły organizujemy „Bieg
Herbertowski” po parku Szczytnickim. Jest

Od nadanie imienia należymy do Klubu
Herbertowskich Szkół zrzeszającego szkoły
im. Z. Herberta, dlatego co roku delegacja
naszej
szkoły
bierze
udział
w ogólnopolskich zjazdach. W roku 2008
– w Roku Herberta - nasza szkoła
organizowała taki zjazd.

Wtedy podczas zjazdu narodził się pomysł
zorganizowania konkurów ogólnopolskich.
„Abym zrozumiał innych ludzi, inne języki,

inne cierpienia” – to motto z wiersza stało
się inspiracją dla konkursu poetyckiego
i plastycznego. „Płynąć pod prąd” to
kolejny konkurs związany ze Z. Herbertem.
Promuje
postawy bliskie
naszemu
Patronowi. W tym roku odbywa się VIII
edycja. Od trzech lat organizujemy dla
młodzieży
wrocławskiej
konkurs
recytatorski twórczości Z. Herberta.
Można by wspomnieć o wielu działaniach
samorządowych związanych z Patronem,
na przykład „Herbert na ulicy” – kiedy na
chodnikach wokół szkoły pojawiły się
zapisane przez uczniów kolorową kredą
fragmenty wierszy Z. Herberta.

Razem z Fundacją im. Z. Herberta
wielokrotnie rozdawaliśmy w tramwajach
i
autobusach
poetyckie
ulotki,
przypominając wrocławianom o poecie.
Wydajemy od lat gazetkę „Cogito”. Wciąż
staramy się „być jak Pan Cogito Herberta
(….) żyć mądrze i śmiało” (to cytat z hymnu
szkoły), a poeta z zaświatów nam
towarzyszy, czasami łagodnie napomina:
„strzeż się oschłości serca”, staraj się
rozumieć „innych ludzi, inne języki, inne
cierpienia”.

JGN

Jak czytamy Herberta
Pan Cogito czyta gazetę
Na pierwszej stronie
meldunki o zabiciu 120 żołnierzy
wojna trwała długo
można się przyzwyczaić
tuż obok doniesienie
o sensacyjnej zbrodni
z portretem mordercy
oko Pana Cogito
przesuwa się obojętnie
po żołnierskiej hekatombie
aby zagłębić się z lubością
w opis codziennej makabry

trzydziestoletni robotnik rolny
pod wpływem nerwowej depresji
zabił swą żonę
i dwoje małych dzieci
podano dokładnie
przebieg morderstwa
położenie ciał
i inne szczegóły
120 poległych
daremnie szukać na mapie
zbyt wielka odległość
pokrywa ich jak dżungla
nie przemawiają do wyobraźni

jest ich dużo
cyfra zero na końcu
przemienia ich w abstrakcję

temat do rozmyślenia:
arytmetyka współczucia

Zbigniew Herbert „Pan Cogito czyta gazetę”

Temat: Co ważnego chce nam
powiedzieć Pan Cogito czytający gazetę?

Cele lekcji:
•
•
•
•
•

Zachęcenie do refleksji nad rolą
mediów w kształtowaniu
wrażliwości odbiorców
Zwrócenie uwagi uczniów na
problem stosunku do ludzkiej
tragedii
Kształtowanie umiejętności
interpretacji wiersza
Przypomnienie cech notatki
prasowej
Utrwalenie zasad pisowni nazw
czasopism

Przebieg lekcji:
1. Podział uczniów na grupy, zapisanie
tematu i przedstawienie celu lekcji.

2. Przypomnienie postaci Pana Cogito ( co
oznacz nazwa ”Cogito”, do czego
nawiązuje).
3. Głośne odczytanie wiersza. Wyjaśnienie
niezrozumiałych wyrazów.
4. Rozdanie przygotowanych wcześniej
notatek prasowych ( zawierających
informacje o różnych tragicznych
zdarzeniach ).
5. Opracowywanie notatek wg wskazówek
nauczyciela:
-tytuł pisma, data ukazania się
wiadomości ( pisownia tytułów
czasopism);
-temat notatki;
- treść: przeważają fakty czy opinie; jaką
funkcję pełnią liczebniki;

- jaka jest podstawowa funkcja notatki
prasowej.
Wnioski uczniowie zapisują w zeszycie.
6.Wykonywanie zadań do wiersza
grupach.
Zadania dla grup
I Określcie sytuację liryczną
przedstawioną w wierszu. Czego się
dowiedział Pan Cogito z gazety?
Spróbujcie określić charakter tych
wiadomości?
II Jak reaguje Pan Cogito na wiadomości
przeczytane w gazecie? Wypiszcie
fragmenty mówiące o odczuciach
towarzyszących lekturze. Nazwijcie
uczucia bohatera lirycznego wiersza?
III W słowach : ”wojna trwała długo/
można się przyzwyczaić” zawarta jest
ironia. Skomentuj ten cytat i wyjaśnij, na

Prace plastyczne uczniów kl. II b do wiersza

czym konkretnie polega jego ironiczna
wymowa. Czy rzeczywiście
przyzwyczailiśmy się do wojny?
IV „120 poległych/ daremnie szukać na
mapie/cyfra zero na końcu/ zamienia ich w
abstrakcję” Dlaczego śmierć „nie
przemawia do wyobraźni”? Co mówi
wiersz o naszej wrażliwości?
V Skomentujcie końcowy dwuwiersz:
„temat do rozmyślania/ arytmetyka
współczucia”. Zastanów się nad
połączeniem słów „arytmetyka” i
„współczucie”.
7.Prezentacja prac grup. Zapisanie
wniosków.
8. Podyktowanie zadania domowego:
W dowolnej formie (list, wiersz)
wypowiedz się na temat wrażliwości
współczesnego człowieka.

Dziękuję ci Panie że stworzyłeś świat
piękny i bardzo różny (…)
Pozwól o Panie żebym rozumiał innych
ludzi inne języki inne cierpienia (…)

Tej garstce która nas słucha należy się
piękno, ale także prawda
(Widokówka od A. Zagajewskiego)

(Modlitwa Pana Cogito- podróżnika)

Wybrane wiersze uczniów – absolwentów Gimnazjum nr 19 we Wrocławiu inspirowane
poezją Z. Herberta:
Człowiek

Człowiek zmienia się
Człowiek nie jest pusty w środku

Człowiek jest istotą godną podziwu
Doskonałą w swej niedoskonałości
Człowiek żyje
Człowiek myśli i czuje
Człowiek ma serce i duszę
Człowiek przeżywa namiętność
Człowiek jest pełen sprzeczności
Człowiek wzbudza małe i wielkie emocje
Człowiek budzi miłość i nienawiść
Pożądanie i wstręt

Człowieka można oswoić
Człowiek złości się, gniewa
Człowiek poszukuje sensu istnienia
Człowiek jest porywczy
Człowiek przeżywa rozterki
Człowieka można upokorzyć i znieważyć
Miłość, tęsknota, cierpienie pobudzają do
zmian w człowieku

Doskonałość człowieka polega na
pozbywaniu się swoich
Słabości i
Naprawianiu błędów
A nie ich braku
/ Barbara Królikiewicz/

Kwintesencją obojętności jestem
A nawet jeśli mnie dotkniesz
Milczeć nie przestanę
Ilość uderzeń w miejscu gdzie powinno być serce
Nic nie zmieni
Eliminuję z dnia na dzień przegranych
Nawet nie myśl o oswojeniu obojętności

/ Magdalena Kozula/

Kamień
Chlubi się swoją formą doskonałą
Leży nieruchomo-słuchacz, niemowa

Podróżnik i badacz

Niezmiennie tak samo obserwuje

Niczym nie zagrożona jego kamienna
powaga

Widział przeszłość
Widzi teraźniejszość
Domyśla się przyszłości

Bez uczuć wrażliwości
Patrzy obojętnie na zmiany

Wie że doczeka końca
/Tadeusz Romańczuk /
Anioł
Cisza…
Ktoś kiedyś powiedział- czas leczy rany

Spadające gwiazdy

Wyleczy i moje

Szare ludzkie cienie przemykające w
ciemności

Ludzie idą wielkim pośpiechu
Wpatrując się w mokrą ulicę
Szum ciche westchnienia aniołów
Pióra lecące na biały śnieg

Światła i …
Chcę być takim światłem lecącym do nieba
Aniołem o białych skrzydłach.
/Ania Blichert/

Zimny wiatr

Akrostych
Kolorowy kamień w ręku trzymam
Agat to najprawdziwszy czy może
Mityczny minerał – amulet życia
Izoluje się ode mnie zimnem i obawą
Emituje ku mnie wiązką wzniosłej elegancji
Natura go stworzyła by nie czuł nie kochał
/Joanna Milewska /

Zachęcamy naszych czytelników do „podróży” w głąb wierszy, esejów Zbigniewa
Herberta.
Przyp.red.

