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Szkoła jako miejsce stymulowania

aktywności twórczej
– wychowanie do twórczości w Państwowej Ogólnokształcącej
Szkole Artystycznej w Zakopanem
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Marta Galewska-Kustra

Pytania o to, jak konstruować szkolne środowisko
sprzyjające twórczości dzieci i młodzieży, nurtują
środowisko naukowe i nauczycieli stawiających sobie
w codziennej praktyce edukacyjnej cel wychowania
do twórczości. Szkoła jednym jawi się jako miejsce
pełne możliwości wpływu na potencjał twórczy ucznia, inni dostrzegają istniejące w niej bariery – często
o systemowym wręcz charakterze – które w dużej
mierze uniemożliwiają realizację „szczytnych” planów wobec ucznia.

– pomocą uczniom w procesie harmonijnego rozwijania osobowości, w tym tworzeniem odpowiednich
warunków do stymulowania i rozwijania potencjału
twórczego i uzdolnień artystycznych dzieci. A zatem
celem głównym szkoły jest nie tylko rozwijanie zdolności artystycznych (kierunkowych), ale też wykształcenie
ludzi twórczo myślących, otwartych na świat, wrażliwych w najszerszym znaczeniu tego słowa, świadomych
odbiorców dóbr kultury.

Co do możliwości szkolnego stymulowania twórczości dzieci i młodzieży nie mają z pewnością wątpliwości nauczyciele Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły
Artystycznej w Zakopanem – tworzą ją bowiem już
od ponad piętnastu lat, niezmiennie przyglądając
się wzrostowi twórczego potencjału swoich uczniów
i twórczej drodze edukacyjnej i życiowej wielu ze
swoich absolwentów.

Jak to się robi w POSA?

Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Artystyczna
(obejmująca szkołę podstawową oraz gimnazjum
i wchodząca w skład Zespołu Państwowych Szkół
Artystycznych w Zakopanem) założona przez Lidię Długołęcką-Pinkwart, a prowadzona obecnie
przez mgr Justynę Jasiorkowską, działa już od ponad
15 lat, kierując się nadal swym celem zasadniczym
  Por. np. Tokarz A. Dynamika procesu twórczego. Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.

  POSA prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak zauważa Krzysztof J. Szmidt, rzetelne, przemyślane podejście do stymulowania twórczości w szkole
musi mieć zawsze charakter wielokierunkowy – systemowy. Okazjonalne wydarzenia szkolne, dające szansę na ekspresję uczniowskich zdolności, stanowiące
tylko chwilowe urozmaicenie życia szkolnego nie są
wystarczającym powodem, by daną szkołę określić
jako wspierającą twórczość uczniów. Autor wskazuje
dwanaście zasadniczych cech szkoły, które stanowią
wzorzec modelowy – indeks cech szkoły wspierającej
twórczość uczniów. Nie jest możliwe opisanie w tym
miejscu całości złożonego systemu stymulowania
twórczości uczniów w POSA. Z konieczności zatem
skupię się tylko na kilku znaczących dla tej szkoły



  Programy nauczania przedmiotów artystycznych w Państwowej Podstawowej Szkole Artystycznej w Zakopanem, s. 2.

  Szmidt K.J. Pedagogika twórczości. GWP, Gdańsk 2007.


jest to łatwe i wymaga prawdziwej motywacji ze strony
samego dziecka, rodzica, a może przede wszystkim nauczyciela, który musi sprawić, by praca na jego zajęciach
nie była odczuwana li tylko jako żmudny obowiązek,
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elementach, w przekonaniu o ich inspirującym dla
nauczycieli charakterze.
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czasowo) na plenerze kontakt nauczyciel – uczeĔ. Zdarza siĊ, Īe program plenerów
nadmorskich budowany jest wokóá hasáa przewodniego, realizowanego projektowo podczas
poszczególnych zajĊü. Projekty takie dają czĊsto wyjątkową szansĊ na dziaáania
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szkoáami. W plenerze wrzeĞniowym bierze udziaá wiĊkszoĞü nauczycieli Szkoáy i wszyscy

trudnoĞciami, a wszystko to daje szansĊ na realizacjĊ cel

otwieraáy siĊ na Ğwiat – na EuropĊ, a potem Ğwiat. ĩeby m
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gdzieĞ z maáego miasteczka, ale w zasadzie mogą siĊ w sw
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taĔcu góralskim
do zdobycia szerokiej wiedzy na tematematyki M.
mat miejsca, w którym się znajdują,
„Profesory 2007” – dyrektorzy POSA J. Jasiorkowska i K. Wiśniowski,
a wiedzy tej dostarczają im sami naw tańcu góralskim na scenie Teatru Witkacego. Przy kontrabasie

11
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M. Nadymus,
bas –autor
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J. Hulbój.a takĪe nauczyc
uczyciele, doskonale przygotowani
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– nauczyciel
POSA,
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nauczycielka geografii Aleksandra Kowal-Kozáowska.
do tej roli . Prelekcje i inne działania, 12
Na podstawie wywiadu autorki artykuáu z Dyr. J. Jasiorkowską z dnia 07.02.2007, s. 3
nakierowane na poznawanie miejsca plenerowego,
pro- wu na twórczość dziecka – poprzez swoją postawę
13
TamĪe, s.2.
wadzone są również jeszcze przed wyjazdem, w ciągu i postępowanie staje się bądź modelem twórczego
roku szkolnego. W trakcie plenerów uczniowie zdo- myślenia i działania, bądź też największą przeszkodą
bywają zatem wiedzę, ale są także aktywni twórczo, dla twórczości. Nauczyciele POSA, ludzie tworzący
czerpią inspirację z nowych miejsc, w których mają szkołę, to, jak mówi autorka szkoły i jej wieloletni dyokazję przebywać. Efektem tej aktywności są zawsze rektor mgr Lidia Długołęcka-Pinkwart, najważniejsza
poplenerowe wystawy malarstwa i rysunku, a także cecha tego miejsca: POSA to są ludzie, to są konkretni
form literackich, pokazy filmów i innych dzieł, które ludzie, których starałam się dobrać na zasadzie wielkich
powstały w trakcie wyjazdu. Jak zauważa dyrektorka osobowości (…) to zbiorowisko indywidualności, którzy
szkoły mgr Justyna Jasiorkowska, plenery szkolne to na swoim podwórku mają jakąś pasję, chcą coś przekazdobywanie wiedzy, chłonięcie nowości, ale też radze- zać dzieciom. Nauczyciele przedmiotów artystycznych
nie sobie z napotykanymi trudnościami, a wszystko to POSA to czynni artyści, posiadający własne osiągnięcia
daje szansę na realizację celu zasadniczego: żeby nasze twórcze i ciągle rozwijający się w swoich dziedzinach.
dzieci otwierały się na świat – na Europę, a potem świat.   Uczniowie mają okazję uczyć się sztuki aktorskiej od aktorów
Żeby miały taką postawę, że wywodzą się gdzieś z ma- Teatru Witkacego w Zakopanem (Krzysztofa Najbora, Katarzyny
łego miasteczka, ale w zasadzie mogą się w swoim życiu Pietrzyk, Marka Wrony), z którym szkoła stale współpracuje.
Rysunku i malarstwa uczą również aktywni twórcy – Jarosław
znaleźć wszędzie i mogą się wszystkim zainteresować i nie Hulbój i Renata Mrowca. Warsztaty dziennikarskie prowadzone
są przez zawodowego dziennikarza Ewę Czerwieniec-Walczewstanowi to dla nich bariery.
  dr Maciej Pinkwart, nauczyciel POSA, autor wielu przewodników, a także nauczyciele plastyki Renata Mrowca i Jarosław Hulbój
oraz nauczycielka geografii Aleksandra Kowal-Kozłowska.


ską, a zajęcia literackie prowadzi pisarz, felietonista, dziennikarz i publicysta Maciej Pinkwart oraz poetka Justyna Kowalik.
Nauczyciele muzyki to profesjonaliści realizujący swoje pasje
muzyczne także poza szkołą, m.in. muzycy Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej.

Gala Poezji – czyli wyraz szacunku
dla twórczości dziecięcej
Szkoła wspierająca twórczość uczniów to miejsce,
w którym na co dzień, a nie tylko od święta, ceni się
nowe i wartościowe (czyli twórcze) efekty aktywności
ucznia. To miejsce, w którym nauczyciele podkreślają wagę i znaczenie osiągnięć dzieci i młodzieży
i wyrażają głośno swój szacunek dla nich, a także
dla samych prób działania twórczego podejmowanych przez dziecko. Szczególnym wyrazem uznania
dla twórczości uczniów POSA, a zarazem świętem szkoły jest coroczna Gala Poezji – zwieńczenie
konkursu poetyckiego dla uczniów i absolwentów
POSA. Do wydarzenia tego uczniowie przygotowują
się i oczekują go przez cały rok. Wiersze zgłaszane
przez uczniów oceniane są przez profesjonalne jury,
składające się również z osób spoza szkoły – poetów, dziennikarzy, pedagogów. Sama Gala Poezji
nie przypomina typowej uroczystości szkolnej – tu
dziecięca twórczość urasta do rangi prawdziwego
dzieła – wiersze dzieci są interpretowane z najwyższą powagą przez profesjonalnych aktorów, a także
samych nauczycieli.

Przejdźmy się
Nie musimy łapać się za ręce
Otulać jednym szalikiem życia
Ani słuchać tego samego śpiewu słowika.
Ale porozmawiajmy na tym spacerze,
Nie będziemy krzyczeć
Ani pokazywać długimi palcami
Po prostu powiesz mi a ja powiem tobie.
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Sabina Murzyn, II kl. gimnazjum
– nagroda za najlepszy wiersz miłosny
na Gali Poezji 2008

Powiesz mi co tak naprawdę o mnie nie myślisz
Puścisz jakiś mało warty komplement
I uśmiechniesz się, prawie szczerze
Czekając na moje przebaczenie.
Powiem ci, co tak na prawdę o tobie myślę
Zapytam moim ulubionym pytaniem „Dlaczego?”
No, może dam ci się pocałować w rękę
I pozwolę czekać…
Aż znów będziemy mogli oglądać wschód słońca
Całość przemyślana jest jako wyjątkowa uroczystość – z koronacją króla i królowej poezji, a autorzy otrzymują nagrody fundowane przez samą
szkołę, a także przez wiele osób z zewnątrz, zaprzyjaźnionych ze szkołą. Wyniki głosowania jury są
trzymane w najwyższej tajemnicy do samej uroczystości, a ile emocji wywołuje ich ogłoszenie,
może przekonać się tylko ten, kto był uczestnikiem
Gali Poezji i zasiadał wśród tłumu przybyłych na
tę okazję gości – nauczycieli, rodziców, uczniów,
a także przedstawicieli kultury i władz miasta.
Wszystkie wiersze zgłoszone do konkursu publikowane są w pokonkursowym tomiku poezji. Co
równie ważne – każdy z autorów, niezależnie od
tego, czy zdobędzie nagrodę w danym roku, ma
szansę usłyszeć swój wiersz recytowany publicznie. Każdy jest również wyróżniony za sam udział
w konkursie.
Tych kilka zaledwie punktów na mapie roku szkolnego POSA ukazuje to, co najcenniejsze dla każdej szkoły, szczególnie dla szkoły mającej na celu prawdziwe
rozwijanie twórczości dziecka – zapał i pomysłowość
nauczycieli tworzących szkołę. POSA, jak każda
placówka o charakterze państwowym, boryka się

MERITUM 3 (10) / 2008

To co szczególnie cenne, to zaangażowanie wszystkich
nauczycieli w życie szkoły i towarzyszące mu wydarzenia – nie tylko nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Wydarzenia te są inspirowane przez uczniów i samych
nauczycieli, którzy najczęściej poświęcają swój prywatny
czas na dodatkową (nieodpłatną) działalność na rzecz
szkoły i jej uczniów. Jednym z przedsięwzięć o takim
charakterze, wpisanym już w tradycję POSA, są tzw.
„Profesory” – impreza-niespodzianka, przygotowywana
w tajemnicy przed uczniami przez wszystkich nauczycieli POSA, a mająca na celu pożegnanie odchodzących ze
szkoły uczniów ostatniej klasy gimnazjum. „Profesory”
to przedstawienie artystyczne, przygotowane ze wszech
miar profesjonalnie, w którym nauczyciele nie boją się
śpiewać, grać – nawet jeśli nie są nauczycielami muzyki. To w trakcie „Profesorów” właśnie uczniowie POSA
mają jedyną okazję zobaczyć dyrektorkę szkoły w tańcu
góralskim, nauczyciela matematyki grającego na kontrabasie, nauczycielkę literatury śpiewającą w przedstawieniu teatralnym. Przede wszystkim jednak uczniowie
widzą, jak twórcze działanie sprawia radość, widzą nauczycieli mających motywację do twórczej aktywności,
nieunikających wyzwań i postawienia się w roli czasem
śmiesznej, niejako „pod sąd i ocenę” uczniów.

Z doświadczeń nauczycieli i szkół
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z niedostatkami finansowymi i wszystkimi innymi
problemami dotykającymi każdą polską szkołę publiczną. Prócz problemów „standardowych”, znanych
każdemu polskiemu nauczycielowi, dochodzą jeszcze
dodatkowe – związane ze specyficznym charakterem
działalności POSA. Mimo to ludzie tworzący szkołę
pozostają aktywni, podchodzą z zaangażowaniem
do wykonywanej pracy, a najważniejszym efektem
ich działalności i jednocześnie nagrodą za czas poświęcony dzieciom jest twórcza droga absolwentów
szkoły. Wszyscy oni kontynuują naukę na uczelniach
wyższych, są osobami poszukującymi swego miejsca
w świecie, próbującymi – nawet jeśli nie zawodowo
i profesjonalnie – być aktywnymi twórczo w dziedzinach, w których czują się najlepiej10.
Warunki skutecznego szkolnego oddziaływania na
twórczość dzieci i młodzieży to jedno z zasadniczych
zagadnień rozwijającej się nadal w Polsce dziedziny
pedagogiki twórczości. Dla nauczyciela praktyka,
ale też osób zajmujących się naukowo tym tematem, szczególnie ciekawe jest obserwowanie żywych
przykładów systemów stymulacji twórczości ucznia
w istniejących placówkach oświatowych. Jednym
z takich przykładów jest działalność Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem, której zaledwie kilka z wielu pomysłów na
stymulowanie twórczości uczniów ukazuje autorka
niniejszego tekstu.
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