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Kraj |Małopolska

– Najtrudniejsze pytanie,
które zadały dzieci…
– „To, co pan robi, jest cieka-
we?” Dzieci są bardzo bezpo-
średnie. Jak ich coś nie inte-
resuje, zaraz okazują nieza-
dowolenie, ziewają, tupią, nie
słuchają. Najtrudniej jest
utrzymać ich uwagę. Czasa-
mi padają trudne pytania.
Wtedy należy się przyznać,
że się nie zna odpowiedzi.
– Miał Pan tak?
– Oczywiście. Raz dzieci za-
pytały mnie, co jest na koń-
cu wszechświata. Powiedzia-
łem, że nie wiem i życzę, że-
by się kiedyś tego dowiedzia-
ły. I że Nagroda Nobla czeka.
Miałem też wykład o astro-
nomii i Koperniku. Trochę
odeszliśmy od tematu. Gdy
zagłębiałem się w życiorys
Kopernika, wychodziły fak-
ty, które można było różnie
interpretować; na przy-
kład to, że obserwacji zrobił
około 60, a inni astronomo-
wie wykonali 600 i więcej.
Może był leniwy? Trzeba by-
ło to dzieciom jakoś inaczej
przedstawić. I powiedziałem:
widzicie, zrobił niedużo do-
świadczeń, ale czasem towy-
starczy, bo najważniejsze to
wyciągnąćwłaściwewnioski.
– Co robi doktor fizyki, żeby
zrozumiały go dzieci?
– Inspiruję je. To niemoże być
nudny, akademicki wykład.

Cały czas musi się coś dziać.
Rysowanie, konkursy, dzieci
wywoływane do tablicy, bio-
rące udział w doświadcze-
niach, odgrywające scenki.
Całość podana lekko, z poczu-
ciem humoru. To jest chyba
największy stres – mówić ję-
zykiem zrozumiałym dla
siedmiolatka.
– Miał Pan tremę
przed pierwszymwykładem?
– Pewnie. Jak usłyszałem, że
małych słuchaczy ma być
400… Szczęśliwie jestem oj-
cem czwórki dzieci w wieku
0-11 lat. Czasami więc testu-
ję w domu. I jak słyszę: „Tata,
ściemniasz”, to już wiem, że
jest coś nie tak. A jak: „O, cie-
kawe, powiedz, jak to działa”,
to jestem na dobrym tropie.
Staram się robić dużo do-
świadczeń, używając pro-
stych przedmiotów, bo wiele
rzeczy można wyjaśnić bez
używania skomplikowanej
aparatury.Wystarczy szklan-
ka wody, jabłko, sprężyna,
słomka. Ale stresu było dużo.
Po pierwszymwykładzie oka-

zało się, że schudłem 4 kilo-
gramy.
– A jakie są plusy pracy
z dziećmi?
– Jak się uda przerzucić fa-
scynację na młodych, to jest
cudowne uczucie. Widzi się
wtedy ich zainteresowanie,
wpatrzonew siebie oczy, wy-
pieki na buziach, zasłucha-
nie. To jest niesamowite i da-
je dużo frajdy.
– Czy zapisywanie dziecka
na uniwersytet nie jest za-
bieraniemmu dzieciństwa?
– Zawsze powtarzam, że każ-
dy przypadek należy trakto-
wać indywidualnie, ale war-
to dać dzieckumożliwośćwy-
boru. Nic na siłę. Nie wolno
naciskać: bo córka sąsiadów
chodzi, albo my sami, rodzi-
ce, mamy takie ambicje. Każ-
de dziecko musi mieć czas
na kopanie piłki, zabawę
na trzepaku. Ale Uniwersytet
może być też dobrą alterna-
tywą dla komputera czy tele-
wizora.

Rozmawiała
PAULINAPOLAK

Wolność dlawilków i niedźwiedzi
przy granicy Słowacji z Polską

Szkoła równych szans. Zespół
Downa nie dyskwalifikuje dziecka.

Takie są ustalenia polsko-sło-
wackiego zespołu ekspertów
ds. ochronywilkówiniedźwie-
dzi,któryobradowałwTatrzań-
skim Parku Narodowym. Po-
czątkowoSłowacyproponowa-
li, że nie będą strzelać do tych
zwierzątprzygranicyznaszym
krajem, tylkonaobszarachNa-
tura 2000. Ale ekolodzy prote-
stowali, gdyż byłoby to równo-
znaczne z odstrzałem osobni-
ków,któreprzechodząnadrugą
stronę granicy, np. z Magur-
skiego Parku Narodowego lub
BeskiduŻywieckiego.
Ostatecznie ustalono, że

strefabuforowaciągnęłasiębę-
dzie wzdłuż całej granicy pol-
sko-słowackiej, a na wilki nie
będziemożna polowaćw odle-

głości do 23 kmodgranicy, zaś
naniedźwiedzie–do10km.Za-
powiedzianoteż,żemiędzyobo-
ma krajami zostanie nawiąza-
naścisławspółpracaprzyochro-
nie tychdrapieżników.

–Ustaleniaspotkaniazosta-
ną przekazane słowackiemu
rządowidoanalizy. Ichkształt
nie jest ostateczny, będziepod-
legać negocjacjomna szczeblu
rządówPolski i Słowacji –mó-
wi Radosław Ślusarczyk, pre-
zesStowarzyszeniaPracownia
na rzecz Wszystkich Istot, je-
denzdwóch–obokSabinyNo-
wakzeStowarzyszeniadlaNa-

tury „Wilk” – przedstawicieli
organizacji ekologicznych zaj-
mujących się ochroną dużych
drapieżnikówibiorącychudział
w spotkaniuwTPN.
Ekolodzy z Polski walczą

oochronęwilkówiniedźwiedzi
na terenach przygranicznych
Słowacjiodwielu lat.Powodem
jest fakt, że tylko w sezonie
2010/2011 władze tego kraju
wydały zgodę na odstrzał
150wilków, prawie połowy po-
pulacji żyjącej na Słowacji.
W lutym br. Pracownia

na rzeczWszystkich Istot – ra-
zem z ekologami ze Słowacji,
Czech iWęgier – złożyła skar-
gę na naszych południowych
sąsiadów do Komisji Europej-
skiej, apodkonieckwietnia list
wtejsprawieskierowałdomini-
straochronyśrodowiskaSłowa-
cji wiceminister i główny kon-
serwator przyrody Janusz Za-
leski. Podobne strefy ochronne
istniejąjużnaSłowacjiprzygra-
nicy zCzechami iWęgrami.

Szkoła Podstawowa nr 105 to
pierwszaplacówkawKrakowie,
wktórejzostanieuruchomiony
programpilotażowyzedukacją
włączającą dla dzieci z zespo-
łem Downa. Stowarzyszenie
GRAAL razem z wiceprezy-
dent miasta Krakowa Anną
Okoń-ską–Walkowicz od listo-
pada ub. r. prowadzi działa-
niazmierzającedowprowadze-
niawprzedszkolachorazszko-
łach w Krakowie tego modelu
kształcenia.–ZespółDownanie
dyskwalifikuje dziecka. Prze-
ciwnie, te maluchy są bardzo
otwarte imogąprzyswajaćwie-
dzę. Trzeba umożliwić im roz-
wój i integrację jużodnajmłod-
szych lat – mówi Anna Okoń-
ska–Walkowicz.
Głównym celem edukacji

włączającejjestzmianapostrze-
gania osób niepełnosprawnych
iwłączenieichdożyciaspołecz-
nego przez zmianę systemu
kształcenia. Model ten zakłada
przystosowanie szkoły ogólno-
dostępnej tak, aby umożliwiała
edukację wszystkim dzieciom,
takżetymzespecjalnymipotrze-
bami. – Integracja to przeżytek.
Wyobraźmysobie,żetensamle-

karz miałby leczyć chorych
na grypę, zapalenie płuc i reu-
matyzm. I dowszystkich zasto-
sowałby tę samą terapię. Tak
mniej więcej jest w integracji.
Pięć różnych dysfunkcji, a jed-
na metoda nauczania. Dlatego
wedukacjiwłączającejwjednej
klasierazemzezdrowymidzieć-
miznajdująsiędodatkowoucz-
niowie tylko z jedną nie-
pełnosprawnością, w tym wy-
padkuzzespołemDowna–mó-
wi Magdalena Chaszczyńska,
prezesstowarzyszeniaGRAAL.
Założeniaprzewidująudział

czwórkimaluchówwprogramie
pilotażowym.Przyjęciedziecka
do klasy będzie uzależnione
od jego predyspozycji i możli-
wości, które zostaną zbadane
w czasie indywidualnych kon-
sultacji.–Będziemyrozmawiać
zrodzicami,żebypoznaćmożli-
wościichpociech,atakżeśrodo-
wisko, w jakim one wzrastają.
Mamywyspecjalizowanąkadrę,
któraprzejdziedodatkoweszko-
lenia prowadzone przez zagra-
nicznychwykładowców,żebyza-
pewnićtymdzieciomjaknajlep-
sze warunki – mówi Ewa
Donhöffner, dyrektor Szkoły
Podstawowejnr105.
Nauczyciele podchodzą

do pomysłu z entuzjazmem.
–Dlanasto takżenowewyzwa-
nie, ale przede wszystkim bez-
cennedoświadczenie.Jakonau-

czycielkawklasieintegracyjnej
widzę duże postępy nie tylko
udzieciniepełnosprawnych,ale
też ich pozytywny wpływ
nazdrowemaluchy,którewten
sposóbucząsięotwartości.Mam
nadzieję, że tak samo będzie
w przypadku edukacji włącza-
jącej –mówiAgataKról.
Trwajątakżeprzygotowania

do wprowadzenia programu
wprzedszkolu„BaśniowyDwo-
rek”wSkawinie.DyrektorEwa
Scholzzapowiada,żeplacówka
wygospodarujenowepomiesz-
czenia, zatrudni specjalistów,
a także zapewni szkolenia dla
nauczycieli.–NaZachodzie ten
model kształcenia jest bardzo
popularny, a osoby z zespołem
Downa często kończą studia
– mówi Ewa Szostek, koordy-
natorka działań zmierzających
douruchomieniaedukacjiwłącza-
jącejwprzedszkoluwSkawinie.
RodzicedziecizzespołemDowna
(dopiątegorokużycia)mogą już
zgłaszaćtamswojepociechy.
MagdalenaChaszczyńskaza-

powiada,żeplanowanejesttak-
że wprowadzenie podobnego
programu w dwóch szkołach
podstawowych w innych częś-
ciachmiasta.Azczasemwpro-
wadzenie edukacji włączającej
w wytypowanych i chętnych
dowspółpracykrakowskichgim-
nazjach i liceach.

EKOLOGIA.Dwadzieściatrzy
kilometrywprzypadkuwilków
idziesięćkilometrówwprzypad-
kuniedźwiedzi–tylewgłąbSło-
wacji(odgranicyzPolską)miały-
bysięgaćstrefywolneodpolo-
wańnadużedrapieżniki.

EDUKACJA.Ruszyłnabór
dzieciz zespołemDowna
do Przedszkola„BaśniowyDwo-
rek”wSkawinie i SzkołyPod-
stawowejnr 105wNowejHucie.

PIOTR SUBIK

CzyKopernik był leniwy?
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Działa wKrakowie od 5 lat.
Ma 6 tysięcy studentów
rocznie. Pierwszy wykład
w 2007 r. nosił tytuł „Zwie-
rzętamówią nie tylko wWi-
gilię”, a wygłosił go dr hab.
Bartłomiej Dobroczyński
z UJ. Rekrutacja na przyszły
rok akademicki była błyska-
wiczna i już jest zakończona.
W tym roku po raz drugi UD
przyznał nagrody dla najlep-
szychwykładowców, któ-
rych nominowano na podsta-
wie ocen dzieci i kryteriów
merytorycznych.
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Strefyochrony
drapieżników
sąprzygranicy
SłowacjizCzechami
iWęgrami
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Jądrowej PAN,
Wykładowcą Roku
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