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Problemy Oświaty i Wychowania

Z życia
Departamentu Edukacji i Nauki

Departament Edukacji i Nauki Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego włączyła się w Kam-
panię edukacyjną-informacyjną 16 DNI 
PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU  
NA PŁEĆ, która wystartowała 25 listopa-
da, w dniu ustanowionego przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego 
Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Miała ona na celu wspieranie i koordy-
nację działań w celu zlikwidowania prze-
mocy ze względu na płeć na poziomie 
lokalnym, państwowym i międzynaro-
dowym. Ogólnoświatowa kampania 
rozpoczęła się od 25 listopada (Między-
narodowy Dzień Przeciw Przemocy Wo-
bec Kobiet) i trwała do 10 grudnia (Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Człowieka).  
Te daty wybrano, aby podkreślić zwią-
zek pomiędzy przemocą wobec kobiet  
a naruszaniem praw człowieka. 

W Polsce kampanię 16 DNI PRZECIW 
PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ 
koordynuje Fundacja Autonomia,  
a z roku na rok włącza się do niej coraz 
więcej organizacji i instytucji, m.in. Po-
licja, miasta, Rzecznik Praw Obywatel-
skich Samorząd Województwa Wielko-
polskiego, Departament Edukacji i Nauki 
oraz podległe departamentowi jednostki 
i placówki oświatowe.

Koordynatorem z ramienia UMWW 
była Pani Marta Mazurek.
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Już niebawem zagości wśród nas świąteczny czas.
Niech  magia tego czasu szczególnie rozświetli dzisiejszą codzienność, niekiedy 
niełatwą i dramatyczną. 
Z najlepszymi życzeniami dobrych świąt i dobrego Nowego Roku - 
Iwona Gubańska
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w Lesznie
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Przed nami ostatni w tym roku numer „Problemów Oświa-
ty i Wychowania”, a w nim świąteczne  życzenia od Pauliny 
Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego, Doroty Kinal , Dyrektor  Departamentu Edukacji  
i Nauki UMWW  w Poznaniu, Pawła Borowskiego, Dyrek-
tora CDN w Lesznie oraz zespołu redakcyjnego. 

Polecając lekturę tego numeru, mam nadzieję, że znajdą 
Państwo w nim  interesujące tematy. 

Nasze propozycje otwiera Witold Marciniak artykułem po-
dejmującym kwestię technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w kontekście nauczania na odległość i ich perspek-
tyw.

Wiesława Walkowska po raz kolejny propaguje grę w  sza-
chy oraz przekazuje spostrzeżenia na temat projektu „Edu-
kacja przez Szachy w Szkole”. Inspirującymi scenariuszami 
dzieli się  Alicja Bortel w tekście „Dlaczego warto brać udział 
w projektach Erasmus+”, a Jarosław Łukaszewski swoją pa-
sją do kolei. Wszystkim nam potrzebne są też chwile wy-
tchnienia, a takie gwarantują treningi uważności, skupie-
nia, relaksacji, o których pisze Edyta Zarembska-Marciniak.
Poza tymi artykułami polecam sprawozdania autorstwa 
Elżbiety Marciniak i Karoliny Skorupińskiej-Głowacz, Nor-
berta Kozłowskiego, Agnieszki Bakalarskiej, Julii Barteczki, 
Anny Pałki, Leszka Zaleśnego - o przeprowadzonych kon-
kursach, projektach oraz o zmianach w prawie – nie tylko 
oświatowym. 
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Dorota kinal
Dyrektor
Departamentu Edukacji i Nauki

Szczęśliwa nocy,
w którą się nam rodzi dzień jasny,
światło wszystkiemu stworzeniu,

I w której brudach i okropnym cieniu 
słońce jaśniejsze 

nad codzienne wschodzi
(J. A.  Morsztyn)

Szczęśliwej Nocy Betlejemskiej,  pełnych 
ciepła  Świąt Bożego Narodzenia  oraz wszelk-

iego dobra w Nowym Roku 2021
życzą:

Paulina Stochniałek, 
Członek Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego,

Dorota Kinal,  
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki 

UMWW w  Poznaniu

Życzenia

Paulina stochniałek
Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego
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Boże Narodzenie

Czas pokoju, czas nadziei.
Stół, nie taki zwyczajny.

Stół – symbol
wspólnoty, pojednania, 

dobra.
I nieważne, że może tylko 

na Noc Betlejemską,
Ważna jest ta właśnie chwila.

Daje po prostu nadzieję. 
I to jest magiczne. 

(I.G.)

Wszystkim czytelnikom, sympatykom, 
autorom życzenia  spokojnych, dających 

wytchnienie, Świąt Bożego Narodzenia oraz 
szczęśliwego Nowego Roku - 

składają:

Paweł Borowski
Dyrektor 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Lesznie

zespół redakcyjny
 „Problemów Oświaty i Wychowania” 

Paweł Borowski
Dyrektor

CDN w Lesznie

Życzenia
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Technologie informacyjno-komunikacyjne  
w zakresie nauczania zdalnego
w dobie wymuszonego kształcenia na odległość TiK (Technologie informacyjno-komunikacyjne) stają się bazą, 
podstawą funkcjonowania obecnego systemu nauczania. 

Dostarczenie treści w formie elektronicznej nie stanowi dzi-

siaj dużego problemu. Trudne jest natomiast przekazanie treści  

w sposób ciekawy dla ucznia. Musi to być rozwiązanie skutecz-

ne, które maksymalnie wykorzysta czas spędzony przed ekra-

nem komputera, smartphone’a lub innego urządzenia będącego 

nośnikiem informacji.

Dzisiejsze stanowisko pracy nauczyciela to nie tylko komputer 

multimedialny. Niezbędnym narzędziem staje się tablet graficz-

ny, kamera o rozdzielczości HD z wbudowanym mikrofonem 

czy funkcją śledzenia twarzy1, nauczycielom przedmiotów za-

wodowych przydaje się również cyfrowy mikroskop. Dzisiej-

szy nauczyciel staje się profesjonalistą od video-streamingu 

niczym doświadczony youtuber, jednak wymagania stawiane 

wobec niego są zdecydowanie wyższe. Oprócz dostarczenia ma-

teriałów zgodnych z podstawą programową, trzeba uwzględnić 

formę. Wysłanie notatki, linku do treści staje się niewystarcza-

jące. Aktualnie w ramach tzw. nauczania zdalnego korzysta 

się z platform Microsoft Office 365, wykorzystując do komuni-

kacji głównie aplikację Teams, a jako substytut zeszytu aplika-

cję Onenote. Na rynku są również rozwiązania alternatywne,  

np. Google Meet do wideokonferencji czy komercyjny Zoom. 

Żadna z tych platform nie jest idealna, ale cały czas pojawiają 

się ulepszenia. Chcąc skorzystać z tablicy online, np. Microsoft  

Whiteboard, musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. 

Nauczyciele stale poszukują alternatywnych rozwiązań i takie 

oferuje im rynek, m.in. doskonałym produktem jest LiveBoard 

firmy LiveBoard Development LLC.

Połączenia w formie wideokonferencji należy ubogacić o zdoby-

cze nowoczesnej techniki. Ciekawym rozwiązaniem, dającym 

ogromne możliwości jest stosowanie wirtualnej rzeczywistości 

VR (ang. Virtual Reality). Jedna ze szkół postanowiła w sieci in-

ternet opublikować zapis takiej lekcji2. Przygotowanie takiego 

rozwiązania, pomijając ogromne środki na zakup sprzętu, jest 

czasochłonne, jednak pozwala bardzo mocno skupić uwagę 

ucznia na lekcji. Dysponując wirtualnymi okularami np. VR 

Witold Marciniak - Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich w Gostyniu

Everest połączonymi ze słuchawkami z mikrofonem możemy 

efektywnie zaangażować ucznia. Gogle mogą mieć np. możli-

wość dostosowania parametrów pracy do potrzeb osób z wa-

dami wzroku poprzez odpowiednią regulację wbudowanych 

soczewek.

Na rynku oferowane są również rozwiązania z zakresu roz-

szerzonej rzeczywistości AR (ang. augmented reality). Dzięki 

tej technologii możliwe staje się prezentowanie podczas zajęć 

przedmiotów wirtualnych, często niedostępnych z różnych 

względów. W ten sposób przedstawić można skomplikowaną 

budowę ludzkiego szkieletu czy budowę silnika elektrycznego. 

Możliwości są ograniczone tylko naszą wyobraźnią. Według 

mnie pionierem na tym rynku jest firma EPSON z okularami 

MOVERIO BT 3503 oraz firma Microsoft z HoloLens. 

Programem wspomagającym tworzenie aplikacji dla zastoso-

wań AR jest przykładowo Vuforia Augmented Reality SDK4. Ko-

lejna technologia, której użycie można łączyć z AR i VR, to ste-

reoskopia, czyli mapowanie, przetwarzanie cyfrowe otoczenia, 

przedmiotów do postaci 3D z użyciem kamery stereoskopowej5. 

Dzięki tej technice można np. zbudować w świecie wirtualnym 

budynek szkoły wraz z salami i pomocami dydaktycznymi. 
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Giganci technologiczni nie rezygnują z rozwoju interaktywnych 

tablic multimedialnych6. Stosowanie takich urządzeń jest nie-

zwykle wygodne, stosując urządzenie Surface Hub można pra-

cować jednocześnie z osobami na sali wykładowej, jak i z ucznia-

mi podłączonymi online, włączając ich w interakcję. Tańszym 

rozwiązaniem o mniejszych przekątnych ekranu są monitory 

interaktywne. Działają one na podobnej zasadzie jak dzisiejsze 

smartphone’y. Posiadają ekran dotykowy (tzw. digitizer), dzięki 

czemu można operować dłonią. Całość sesji możemy zapisać i 

udostępnić. Urządzenia te mają jednak drobne wady: na takim 

monitorze pisać można specjalnym długopisem lub palcem, ale 

np. oparcie części dłoni o wyświetlacz powoduje niezmierzone 

operacje.

Ciekawym rozwiązaniem jest technologia Microsoftu umożli-

wiająca automatyczną transkrypcję w czasie rzeczywistym na 

dowolny język (64 języki w tym polski)7. Już dzisiaj dysponuje-

my w usługach Google’a możliwością dyktowania głosowego, 

np. Google Docs – dyktowanie głosowe. Nie jest to idealne roz-

wiązanie, gdyż ignoruje m.in. znaki interpunkcyjne, lepszy pod 

tym kątem jest mechanizm współpracujący z systemem iOS fir-

my Apple. W przypadku firmy Apple warto wspomnieć o plat-

formie edukacyjnej iTunes U z bogatą bazą wykładów z renomo-

wanych uczelni.

Nauczyciele wychowania fizycznego aktywnie zaczęli stosować 

aplikacje mobilne np. Endomondo lub Runkeeper. Uatrakcyjnić 

przebieg wycieczki można przez rejestrację trasy w czasie rze-

czywistym.

Efektem może być zestaw ciekawych statystyk.
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Efektem może być zestaw ciekawych statystyk. 

Mając na uwadze najnowsze rozwiązania technologiczne nie 

można pominąć kwestii ochrony praw autorskich, a także dba-

nia o ochronę danych osobowych. Dzisiejszy nauczyciel dosko-

nale zdaje sobie sprawę z możliwości rejestracji zajęć online. 

Używając udostępniania ekranu własnego urządzenia, z którego 

prowadzona jest transmisja audio-video, należy zachować szcze-

gólną dbałość o prezentację tylko treści zamierzonych w kontek-

ście prowadzonych zajęć.

Tradycyjne nauczanie online to dopiero początek tego, co 

już dziś oferuje nam technologia. Należy oczekiwać upo-

wszechnienia się technik AR i VR jako jednej z dostępnych 

pomocy dydaktycznych będących najlepszą alternatywą 

nauczania zdalnego w odniesieniu do tradycyjnego spo-

tkania w klasie. Do niezawodnego działania niezbędny 

jest jednak dostęp do internetu, symetryczny, o dużych 

przepustowościach, bez zbędnych opóźnień, dopiero gdy 

to stanie się standardem, będzie można wykorzystać pełnię 

możliwości oferowanych przez nowe technologie.

Problemy nauczyciela ramach projektu 
„Edukacja przez Szachy w Szkole”

Wiesława Walkowska - ZSO we Włoszakowicach nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej

Projekt Polskiego związku szachowego, w ramach którego realizujemy zajęcia szachowe w polskich szkołach, prze-
widuje udział masowy całej klasy szkolnej bez wstępnej selekcji. 

W klasie szkolnej mamy dzieci o bardzo różnym poziomie 

rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. 

Różnice wiekowe związane są też z możliwością wcze-

śniejszego rozpoczęcia obowiązku szkolnego przez dzieci 

6-letnie, albo z powodu wskazań poradni psychologiczno-

pedagogicznej odroczenia obowiązku szkolnego albo dru-

goroczności. Różnice w zachowaniu tych dzieci dotyczą 

wszystkich sfer osobowości. 

Wysoka liczebność klas nie sprzyja procesowi nauczania 

gry w szachy. Samo poznawanie bierek, sposobu porusza-

nia, bicia, promocji, czy warunków roszady nie sprawia 

kłopotu w bardzo liczebnej klasie. Problemem jest kontrola 

prawidłowego rozgrywania pierwszych partii. 

Między klasami na równym poziomie edukacyjnym  

są często spore różnice w zakresie funkcjonowania. Zagad-

nienie, temat ilość zadań zrealizowany w jednej klasie nie 

musi być w takim samym zakresie zrealizowany w innej 

klasie.

Migracja rodzin poszukujących pracy, zmieniając miej-

sce zamieszkania zmieniających szkołę do której uczęsz-

cza dziecko nie sprzyja procesowi nauki gry w szachy.  

Nie w każdej szkole jest wprowadzona edukacja szachowa. 

Dodatkowo w  każdej klasie zdarza się grupa dzieci sprawiają-

cych problemy wychowawcze i dydaktyczne. 

Dyslektycy mają trudności z notacją szachową, trudności  

z odczytywaniem i właściwą interpretacją poleceń, trudności  

z pytaniami teoretycznymi. Czasem wymagają dodatkowego 

wyjaśnienia. Świetnie rozwiązują zadania graficzne. Dyslekty-

kom wielokrotnie ćwiczony zapis szachowy pozwala utrwalić 

kształt liter, a odnajdywanie adresu pola na szachownicy po-

zwala kształcić spostrzeganie przestrzenne. 

Ze względu na problemy z nauką czytania i pisania dyslektycy 

traktują szachy jako dziedzinę, w której to oni mogą „zabłysnąć” 

na tle grupy, klasy.

Uczniowie niegrzeczni - nie bywają takimi bez przyczyny. Zwy-

kle stoi za tym jakiś problem, często bardzo poważny. Warto za-

dać sobie trud odkrycia przyczyny, a  będzie łatwiej zrozumieć 

reakcje dziecka. Często zachowanie dziecka jest jego rozpaczliwą 

próbą zwrócenia na siebie uwagi.

Większy problem mogą sprawiać dzieci z cechami autystycz-

nymi. Żyjąc w swoim świecie często są poza grupą rówieśniczą. 

Unikanie kontaktu wzrokowego czy fizycznego też nie sprzyja 

uspołecznieniu. Szachy są dla nich świetną terapią, umożliwia-

ją oddziaływania społeczne i sportową walkę z rzeczywistym 
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przeciwnikiem, jednak bez kontaktu fizycznego.

 W klasach I-III realizują początki swej edukacji osoby z niepeł-

nosprawnością w różnym zakresie, także intelektualną. Dla nich 

szachy są możliwością spełnienia się, gdyż w sporcie wymaga-

jącym sprawności fizycznej nie są   w stanie uzyskać sukcesu. 

Mogą poznać  własną wartość, a uzyskany sukces sportowy 

czasem pozwala na powrót do normalnego życia. Specjalnie dla  

niedowidzących organizowane są turnieje szachowe na specjal-

nie przygotowanych dla nich szachownicach. Dla niesłyszących 

wada słuchu nie jest przeszkodą, by uczestniczyć w rozgryw-

kach. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną mogą przez 

szachy podnieść sposób swojego funkcjonowania umysłowego.

 Najczęściej w kategorii niepowodzenia pedagogicznego traktu-

jemy odejście od gry w szachy zdolnych, ale nie zainteresowa-

nych szachami.

Dzieci z deficytami i trudnościami często w szachach znajdują 

dziedzinę, w której mogą być równi innym lub lepsi, która może 

ich dowartościować i również bawić, na miarę ich możliwości  

i potrzeb. Często ich „inność” wynika z różnorodnych  wcześniej-

szych traumatycznych  doświadczeń. 

Dzieci niezborne ruchowo, bez koordynacji, ponoszą klęskę 

na wf-ie. Często są odtrącone przez rówieśników dla których 

rywalizacja sportowa jest bardzo ważna. Od nauczyciela, in-

struktora potrzebują indywidualnego kontaktu, uwagi, cierpli-

wości. Odzyskanie zaufania do ludzi pozwoli na  czerpanie z gry  

w szachy nie tylko radości z zabawy z rówieśnikami,  ale i in-

nych  wielu pożytecznych umiejętności.

Grupowi liderzy, błyszczący w klasie nauką lub złym zacho-

waniem są często utrapieniem dla nauczyciela. Są to uczniowie  

o dominującym usposobieniu, często dużej  ambicji i aspiracjach, 

często bardzo inteligentni i uzdolnieni. Z drugiej strony często 

właśnie bywają nimi klasowe „rozrabiaki”. 

„Mileniasi” – nazywani często „Pokoleniem Tysiąclecia” to gru-

pa dzieci trudnych pedagogicznie. Są niesamowicie delikatni, 

„dzieci mimozy”, wybrzydzają przy jedzeniu, wymuszają pła-

czem wszystko. Niestety, nie potrafią przegrywać, bo nigdy nie 

napotkali w swoim życiu trudności.  Nie potrafią odnaleźć celu  

w życiu, bo nigdy swojego życia nie planowali. W czasie gry sza-

chowej ta grupa dzieci uczy się pokonywać własne słabości ży-

ciowej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Ze względu na zmiany w naszym kraju mamy w tej chwili 

„pokolenie dobrobytu” wchodzące na ścieżki edukacji. Żadna 

nagroda ich nie satysfakcjonuje. Dodatkowo wiedzą, że mama  

i pieniądze załatwią wszystko. Przekonanie w nich wyrobione, 

że wszystko im się normalne należy, uniemożliwia normalne 

relacje z rówieśnikami. Nie chce im się uczyć, pracować nie wi-

dzą sensu w życiu. Dla nich szachy otwierają drogę normalno-

ści.Kolejną trudną edukacyjnie grupą są „dzieci natychmiast”.  

Są to dzieci  przyzwyczajone do ciągłego kontaktu z matką, kar-

mione na żądanie. W ten sposób wychowywane nie potrafią 

poczekać na swoją kolej, mówią oczekując natychmiastowej re-

akcji dorosłego. Dla nich liczy się tylko ich dobro, ich potrzeby. 

Nie potrafią rozwiązywać problemów społecznych, reagować na 

nie, bo ich nie dostrzegają. W dyskusji przekrzykują innych, nie 

słuchają innych. Dla nich szachy to lekcja pokory. Dodatkowo 

muszą poczekać, aż podejdzie sędzia w sytuacji konfliktowej.

W każdej klasie szkolnej są też dzieci niewidzialne. Często 

nie pamiętamy ich imienia. Nie zauważamy ich nieobecności  

w czasie zajęć. W czasie gry dzieci unikają starcia. W momencie 

wezwania sędziego wycofują się ze swojej wersji wydarzeń.  Nie 

potrafią walczyć o swoje. Często unikają kontaktu wzrokowego. 

Przyczyną takiego zachowania mogą być problemy emocjonal-

ne albo sytuacja domowa. Dla nich szachy są szkołą przetrwania.

Ostatnia grupa o której chcę wspomnieć to „dzieci aspołeczne”, 

których nikt nie nauczył zasad życia w grupie. Często pochodzą 

z bardzo małych miejscowości, bez kontaktu z wielkim miastem, 

techniką. Uczęszczają  do szkoły w miejscowości gminnej. Często 

dzieci te są odtrącane przez rówieśników ze względu na sposób 

bycia, sposób jedzenia, strój. Czasem są to dzieci z rodzin patolo-

gicznych, wychowujące się na ulicy. Dla nich szachy są szkołą 

prawdziwego życia. 

Dla nauczyciela praktyka największym problem jest dostrzeże-

nie ww problemów dzieci, właściwe ich zdefiniowanie po to, by 

z korzyścią dla dziecka wykorzystać szachy jako narzędzie od-

działywania na osobowość wychowanka.
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Jak praktykować codzienny trening uważności,  
skupienia i relaksacji?

Edyta Zarembska-Marciniak - doradca metodyczny CDN Leszno

rozważania na temat możliwości wprowadzenia  ćwiczeń treningu uważności  w codzienności szkolnej rozpocznę 
od cytatu… Wszystko i cokolwiek – pieszczota wiatru na skórze, gra światła i cienia, czyjś wyraz twarzy, jakaś przelot-
na myśl –  stają się dla nas nauczycielem chwili bieżącej, przypominają o możliwości bycia w pełni obecnym. Wszystko 
i cokolwiek – o ile świadomie wyjdziemy temu naprzeciw.1

jon Kabat-zinn, Praktyka uważności dla początkujących.

W codziennym pośpiechu, także życia szkolnego, wielu 

z nas zapomina o tym, by każdego dnia zadbać o własny 

umysł. Poniżej opiszę kilka prostych ćwiczeń treningu  

uważności, świadomej obecności (z ang. Mindfulness), któ-

re pozwalają odprężyć mózg i ciało oraz przygotować się na 

kolejne wyzwania, przezwyciężyć monotonię niektórych 

czynności każdego dnia, by nauczyć się zarządzać własnym 

stresem. 2

Trening uważności nie jest utratą kontaktu ze światem, 

wprost przeciwnie, staje się świadomym w nim funkcjo-

nowaniem, daje stabilnie oparcie na 4 filarach uważności: 

ciała (zmysłów), umysłu (myśli), emocji, doświadczania 

otoczenia zewnętrznego.

Poniżej proponowane ćwiczenia warto, by nauczyciele 

wykonali osobiście, aby mogli indywidulanie doświad-

czyć tego, co łączy się z trenowaniem uważności. 

No to w drogę…

1. Istotnym elementem  lekcji jest skupienie uwagi 

uczniów, wyciszenie oraz rozgrzewka dla naszego umy-

słu. Prostym ćwiczeniem efektywnie koncentrującym może 

stać się indywidualne lub wspólne liczenie np. od 124 w dół co 

7. Tak właśnie, to nie może być obliczenie zbyt proste, bowiem 

wtedy wykonywać będziemy je rutynowo, bez potrzebnej 

uważności. Oczywiście trudność dostosowujemy do możliwo-

ści indywidualnych uczniów, zespołu klasowego.

2. Skupienie na oddechu przez 1 minutę  - proponuję podczas 

rozpoczynania lekcji.

Oddech traktujemy jako coś oczywistego i banalnego. Jeżeli  

z powodu np. przeziębienia nie możemy swobodnie oddychać, 

wówczas staje się ON bezcenny. A przecież jest niezbędny do 

życia.

To ćwiczenie można wykonywać gdziekolwiek, w dowolnym 

czasie, na siedząco lub stojąco, otwartymi, przymrużonymi czy 

zamkniętymi oczami.  Jedyne co warto  zrobić, to skupić się na 

swoim oddechu, na początku przez 1 minutę. Instrukcja nauczy-

ciela może mieć różną formę.

Zacznij oddychać powoli. Można rozpocząć od 4x4. Wdech – 

zatrzymanie na wdechu – wydech – zatrzymanie na wydechu 

– trwa tyle ile liczenie np. do 4. Praktykowanie częste spowo-

duje, że będzie możliwe wydłużenie poszczególnych etapów 

treningu. Gdy weźmiesz wdech dolicz do 4, a następnie zrób 

wolny wydech, pozwalając ujść nagromadzonemu napięciu na 

zewnątrz. Oczywistym jest, że twój umysł, na początku będzie 

zwracał uwagę na inne rzeczy  albo myśli (w tym te zwiększa-

jące niepokój). Zwyczajnie je odnotuj, pozwól im być  i odpłynąć 

jak chmurom czy morskim falom, a Ty powróć do skupienia na 

Twoim oddechu. Obserwuj jak powietrze wchodzi do twojego 

ciała i nadaje mu siłę do życia, a następnie zauważ, jak wraz z 

wydechem uwalniasz niepotrzebne napięcie na zewnątrz. Skup 

się na tym, co dzieje się z Twoim ciałem na wdechu, wydechu, 

podczas zatrzymań. Zaobserwuj,  do których elementów ciała 
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dociera oddech, postaraj się go pogłębiać. W trakcie tego ćwi-

czenia dążymy do tego, aby dotlenić ciało, uświadomić sobie 

jak ważna, niezbędna do życia jest ta codzienna czynność. By 

uzyskać oddech przeponowy, warto położyć dłonie na brzuchu 

i obserwować, dłonie się unoszą podczas wdechu i opadają na 

wydechu.

Możesz również odczuwać dyskomfort w trakcie zatrzymania 

wdechu czy wydechu, polecam wówczas skrócić czas odliczania 

lub chwilową rezygnację z zatrzymań. Systematyczny trening 

czyni mistrza, jeśli poczujesz się spokojniejszy, sprawniejszy w 

świadomym oddychaniu, spróbuj powrócić do zatrzymań. 3. 

3. Uważna obserwacja – SIEBIE

Do tego ćwiczenia można wykorzystać lusterko lub aparat foto-

graficzny w telefonie. Uczniowie stają przed lustrem, włączają 

aparat i przez 5 minut patrzą na siebie. Zastanawiają się kogo wi-

dzą. Można poprosić, aby odpowiedzieli sobie na pytania.

Jaki mam wyraz twarzy? Co teraz czuję? Jakie emocje dostrze-

gam w sobie? Za co siebie cenię?  Co w sobie lubię? Co chciałbym 

do siebie powiedzieć? Gdybym traktował siebie jak najlepszego 

przyjaciela, jakiej rady bym mu udzielił, o czym z nim porozma-

wiał? Kolejne pytania pewnie same pojawią się przywoływane 

przez odpowiedzi, których wcześniej udzielisz. Ważne, aby od-

powiadać na nie głośno, wyraźnie. Usłysz,  co do siebie mówisz, 

możesz również pewne odpowiedzi zapisać, umieścić w widocz-

nym miejscu. 

Kolejny etap trningu to nazwanie własnych pozytywnych cech, 

odpowiedź na pytanie -  za co siebie cenię? Moi uczniowie te ce-

chy wypisują na wizytówkach z imieniem zwróconym w moją 

stronę, część, która jest dla nich widoczna to kaligraficznie zapi-

sane zasoby wewnętrzne, komplementy dla samego siebie.

To nie jest łatwe ćwiczenie, ale polecam jego wykonanie. Wie-

lu z uczniów, nauczycieli nie potrafi wymienić 5 pozytywnych 

cech, tego za co siebie cenią. Polecam w takiej sytuacji 2 rozwią-

zania. Wyświetlam na ekranie pozytywne elementy osobowo-

ści człowieka, proszę, aby uczniowie znaleźli, te własne. Jeśli to 

również jest trudne, proponuję telefon do przyjaciela – osoby 

z ławki, kolegi, koleżanki. Niesamowite historie z tego kroku 

wynikają – często inni widzą w Tobie więcej pozytywów niż 

Ty sam. 

4. Uważna obserwacja/aktywne słuchanie  w parach.

Uczniowie po ćwiczeniu oddechowym siadają na wprost siebie. 

Stanowi ono  modyfikację rozmowy z lustrem, tu jednak po dru-

giej stronie znajduje się człowiek. Ćwiczący zadają sobie pytania, 

słuchający notuje, zapamiętuje odpowiedzi. Po czasie określo-

nym np. 5 minutach, role się zmieniają – pytający odpowiada.  

Kiedy zakończą sesję,  prezentują odpowiedzi. Należy oczywi-

ście uprzedzić, iż nie wolno wyrażać sadów krzywdzących, za-

dawać pytań trudnych, na początek warto zaproponować temat 

rozmowy. Nauczyciel, który zna zespół klasowy, będzie umiał 

rozważyć, czy uczniowie są dojrzali do wykonania tego zadania.

Uważne słuchanie – sprzyja integracji i doskonali skupienie się 

na tym, co mówi do nas jedna osoba. Oczywiście również uczy 

kultury dialogu, dyskusji, np. tego, że kiedy jedna osoba mówi, 

pozostali słuchają.

5. Uważna obserwacja otoczenia.

Znajdź jakiś żywy lub należący do świata przyrody obiekt, w 

twoim najbliższym aktualnym otoczeniu (biurze, ławce, kory-

tarzu itp.) Przykładowo tym obiektem może być: kwiat, chmura 

za oknem, drzewo poruszane przez wiatr, księżyc, owad, ptak, 

maliny itp. Skup na nim swoją uwagę przez minutę lub dwie. 

Nie rób nic poza przyglądaniem się temu obiektowi, obserwuj go 

tak, jakbyś widział go pierwszy raz (może nawet jakbyś był jego 

odkrywcą). Postaraj się dostrzec, odkrywać najmniejszy aspekt 

tego organizmu i naturalnego świata, pozwól sobie nasycić się 

jego możliwościami i obecnością. Pozwól sobie obserwować i być 

z tym obiektem. Opowiedz co widziałeś?

W ciągu pięciu minut porozmawiajcie na temat… Tu wybór zale-

ży od sytuacji, zainteresowań przedmiotu.

5. Dotyk

Pomyśl o prostej czynności, którą wykonujesz więcej niż raz w 

ciągu dnia (np. otwieranie drzwi, włączanie światła, nalewanie 

wody do szklanki, otwieranie plecaka). Wybierz sobie rano lub 

poprzedniego wieczora taką czynność.  Następnie szczególnie 

uważnie ją wykonuj i obserwuj siebie, kiedy to robisz. Zauważ: 
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co robisz, jak to robisz, po co, kiedy, jak się czujesz, co ta czynność 

wnosi do twojego dnia? Na przykład: za każdym razem kiedy na-

ciskasz klamkę, wyłap moment dotknięcia dłonią uchwytu, po-

myśl jak Twój umysł pozwala ci wykonać tę sekwencję ruchów. 

W odróżnieniu od działania na autopilocie, zatrzymaj się i pozo-

stań przez chwilę w stanie uważności z tymi ważnymi dzienny-

mi możliwościami. Istotne, aby porozmawiać z uczniami, jak ten 

typ uważności wpłynął na wykonywanie codziennych gestów, 

ruchów.

Modyfikacją tego ćwiczenia może być świadome jedzenie, któ-

re zabezpiecza nas przed „pochłanianiem” posiłków. Smakuj  

i dokładnie żuj każdy kęs. Spróbuj rozpoznać przyprawy, de-

lektować się pokarmem. To jest nie tylko przyjemne, lecz także 

zdrowe. 

6. Słyszenie

Wybierz ze swojej muzycznej kolekcji coś nowego, czego jeszcze 

nie słuchałeś, ewentualnie poszukaj czegoś, co słuchasz rzadko. 

Jeśli możesz, użyj słuchawek, zamknij oczy. Nie myśl o gatunku 

muzyki, nie oceniaj wykonawcy, lecz pozwól zabrać się w po-

dróż , którą poprowadzi dana melodia. Dopuść do siebie możli-

wość odkrywania niuansów tej melodii. Jeśli nie masz pod ręką 

żadnej płyty z muzyką, ani dostępu do internetu, spróbuj wsłu-

chać się w dźwięki otoczenia i wyłapać te przyjemne – polecam.  

Warto również skorzystać z internetowych propozycji, może 

właśnie takich potrzebujemy w szary zimowy wieczór głosy na-

tury?? 

6. Pełna obecność w codziennych czynnościach

Celem tego ćwiczenia jest kultywowanie czynności, co do któ-

rych zazwyczaj mamy pragnienie, by jak najszybciej się skoń-

czyły i byśmy mogli robić coś innego. Wieszanie prania, odku-

rzanie, zmywanie - nudzisz się w czasie wykonywania tych 

codziennych czynności i ciągle je odkładasz w nieskończoność? 

Oto prosty sposób, by spędzony na nich czas przynosił także 

ukojenie dla zapracowanego umysłu.

Wybierz z jedno z częstych rutynowych zajęć i kiedy np. sprzą-

tasz swój dom, zwracaj uwagę na pojedynczy detal  aktywności. 

Stwórz tu i teraz nowe, unikalne doświadczenie poprzez dostrze-

ganie każdy aspektu swojego działania. Poczuj i stań się każdym 

pociągnięciem, gdy zmywasz podłogę, zauważ jakich mięśni 

używasz, ich napięcia, kiedy wycierasz kurz, obserwuj uformo-

wanie się smug na oknie i odkryj możliwe sposoby na bardziej 

efektywne sposoby usunięcia ich (ruch ramion, ręki). Poszukuj 

tego fizycznie i umysłowo, bądź uważny na każdy krok, ciesz się 

postępem (np. posprzątane 50% kuchni). Rutynową czynność 

ukończysz dzięki temu szybciej i mniej znudzony.

Pozwól swojemu kreatywnemu umysłowi eksplorować ten za-

chwyt i możliwości otaczających ciebie rzeczy. Pozwól sobie za-

nurzyć się w świat i w pełni doświadczyć środowiska, natury. 

Poprzez dostrzeganie jak otaczające środowisko wpływa na na-

sze życie, kultywujemy prawdziwą uważność bycia. To pozwala 

nam uczyć się redukować i identyfikować stres, lepiej znosić lęk 

i trudności oraz, do pewnego stopnia, kontrolować własne uczu-

cia i wrażenia.

Zapraszam do codziennego praktykowania uważności. W kolej-

nych publikacjach zaproponuję między innymi ćwiczenia: test 

spaghetti, przycisk pauzy, wyjście z fabryki trosk, integrację oraz 

dezintergację sensoryczną.Codzienna uważność to wielki skarb 

dla ciała, umysłu, emocji JA lecz także osób, które nas otaczają.

Zapraszam do wymiany refleksji na temat ćwiczeń własnych, 

prowadzonych z uczniami, podopiecznymi.

Literatura, która stała się dla mnie inspiracją, zawiera prak-

tyczny opis ćwiczeń, nagrania dźwiękowe ułatwiające ich 

wspólne wykonanie.

Craig Hassed, Richard Chambers, Uważne uczenie się. Zredukuj 

stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektyw-

nie; 

Jon Kabat-Zinn, Praktyka uważności dla początkujących;

Eline Snel, Uważność i spokój żabki ;

Mark Williams, D. Penman, Mindfulnelss. Trening uważności.

Zamieszczone w artykule zdjęcia pochodzą z  OZE https://

unsplash.com/photos

Przypisy:
1Jon Kabat-Zinn, Praktyka uważności dla początkujących
2M. Williams, D. Penman, Mindfulnelss. Trening uważności;
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Dlaczego warto brać udział w projektach  
Erasmus+

Alicja Bortel - Zespół Szkół Ekonomicznych Leszno

udział w unijnym projekcie erasmus+ daje wiele możliwości, chociażby: poznanie nowych kultur, nawiązanie 
nowych  przyjaźni, podróże. uczestnictwo w projekcie to również intensywny rozwój osobisty w kilku wymiarach: 
doskonalenie języka, kształtowanie umiejętności organizacyjnych, kształtowanie umiejętności pracy w zespole, 
rozwijanie myślenia kreatywnego, rozwijanie samodzielności oraz umiejętności autoprezentacji.

Projekt Erasmus+ Tolerancja – klucz do integracji europejskiej 

(Tolerance – a key to European integration) był realizowany 

w latach 2018-2020 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana 

Amosa Komeńskiego w Lesznie. Wzięli w nim udział uczniowie 

z Polski, Łotwy i Grecji. Podczas projektu uczestnicy zajmowa-

li się zagadnieniami związanymi z prawami człowieka, ludzką 

godnością, prawami do własnej tożsamości kulturowej, religij-

nej, społecznej. Poruszane były również kwestie wykluczenia 

społecznego, stygmatyzacji i dyskryminacji. Uczniowie mieli 

okazję dyskutować o współczesnych, społecznych problemach 

europejskich krajów.

Dzięki wymianom, które miały miejsce podczas projektu, polska 

młodzież zwiedziła Łotwę (Ryga, Berzpils, Rzeżyce) oraz Grecję 

(Ateny, Meteory, Karditsa), a ich zagraniczni koledzy i koleżanki 

zwiedzili Polskę (Leszno, Wrocław, Poznań). Podczas wymiany 

w Polsce, młodzież przygotowała międzynarodowe przedsta-

wienie, na Łotwie brała udział w warsztatach ceramicznych  

i tkackich, w Grecji uczniowie odwiedzili organizację wspiera-

jącą ludzi z niepełnosprawnościami. W harmonogramie projek-

tu znalazły się również inne liczne działania, między innymi: 

warsztaty o godności, wolności i prawach, tworzenie prezentacji 

o stereotypach, dyskusja o stygmatyzacji i wykluczeniu społecz-

nym, tworzenie prezentacji o tożsamości,  wykład o obojętności 

i dyskryminacji, debata o przyszłości Europy. 

Podczas projektu wypracowano wiele materiałów: ulotki, pre-

zentacje multimedialne, zdjęcia, filmiki, infografiki, plakaty. 

Część z nich można zobaczyć na internetowej stronie Zespołu 

Szkół Ekonomicznych pod adresem: http://www.zse.leszno.pl/

erasmus/dzialania-tolerancja/.

Swój udział w projekcie uczniowie podsumowali następująco:

„Projekt był wspaniałym doświadczeniem. Spotkałam wielu 

fantastycznych ludzi, którzy zainspirowali mnie swoim życiem. 

Dużo się od nich nauczyłam. (…) Kiedy przyjechali do Polski, byli 

zachwyceni polską architekturą; ja wcześniej jej  nie zauważa-

łam. Z czasem mój lęk przed mówieniem w obcym języku znik-

nął. Uważam to za swój wielki sukces, który będzie przydatny 

w przyszłości. (…) Najlepiej zapamiętam nasz wspólny taniec na 

Łotwie, to był szczęśliwy moment. Tworzyliśmy jedną wielką 

rodzinę. Projekt dał mi możliwość wyjazdu za granicę - po raz 

pierwszy.”  Zuzanna, lat 18 

„Na początku byłam bardzo przerażona uczestnictwem w tym 

projekcie. (…) Teraz mogę z całą szczerością powiedzieć, że to 

była jedna z najlepszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjęłam. 

Miałam okazję być częścią czegoś wyjątkowego. Erasmus+ dał 

mi możliwość podróżowania do miejsc, których wcześniej nie 

znałam. (…) Za swoje najważniejsze osiągnięcie uważam przeła-

manie bariery językowej.(…) Myślę, że zapamiętam te momenty 

do końca swojego życia. Różnorodność jest inspirująca i interesu-

jąca. Każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny.”  Sandra, 

lat 19

„(…) Możliwość pracowania w międzynarodowych grupach po-

mogła mi doskonalić język angielski. (…) Poznaliśmy nowe kraje  

i kultury. Zwiedziliśmy wiele interesujących zabytków i zoba-

czyliśmy nieprawdopodobne krajobrazy. (…) Nauczyłem się kil-

ku słów po grecku i łotewsku.” Błażej, lat 18

„(…) Praca w zespole nauczyła mnie, że w grupie tkwi siła. Dzię-

ki projektowi mogłam zobaczyć miejsca, których wcześniej nie 

widziałam, poznałam ludzi, których nigdy nie zapomnę. Udział  

w projekcie dał mi wiele doświadczeń. (…) To jest niezapomnia-

ne.”  Weronika, lat 18

„Dzięki projektowi Erasmus nauczyłam się dużo o świecie i lu-

dziach. (…) Wszyscy są wyjątkowi. Inny, ale równi sobie.  Ludzie 

powinni szanować siebie nawzajem bez względu na religie, kolor 

skóry, płeć (…) Stygmatyzacja oddala ludzi od siebie. Jestem dum-

na z samej siebie i swoich kolegów i koleżanek, że byliśmy czę-
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ścią tego projektu. (…) Zapierające dech w piersiach widoki 

oraz krajobrazy na Łotwie, a także starożytna architektura 

i pogodna kultura w Grecji już zawsze pozostaną w mojej 

pamięci. (…) Dzięki projektowi mam więcej doświadczenia, 

udoskonaliłam swój angielski, zwiedziłam nowe miejsca, 

poznałam nowych ludzi, jestem gotowa odkrywać jeszcze 

więcej. Nie mogę się doczekać nowych wyzwań.” Edyta, lat 

19

„Uważam, że ten projekt jest jednym z najlepszych do-

świadczeń w moim życiu. (…) Nauczyłam się patrzeć na 

ludzi bez osądzania. (…) Udoskonaliłam swoje umiejętności 

językowe i poznałam kilka  greckich i łotewskich słów. (…) 

Pracując wspólnie w grupach mogliśmy poznać siebie na-

wzajem, wspólnie się bawić. Mam więcej wiedzy na temat 

greckiej i łotewskiej kultury. Jestem pewna, że jeszcze kie-

dyś odwiedzę Rygę i Ateny.”  Magda, lat 18

„Przede wszystkim nauczyłam się pracować w zespole. 

Zawsze byłam nieśmiała, nie miałam odwagi odzywać 

się do innych. Ten projekt dał mi wiedzę o innych krajach  

i kulturach. (…) Wiem, że mój angielski jest teraz lepszy, na-

uczyłam się również trochę łotewskiego i greckiego. Teraz 

umiem zatańczyć greckie i łotewskie tradycyjne tańce. Za-

przyjaźniłam się ze wspaniałymi ludźmi. (…) Zawsze będę 

pamiętać ten projekt (…) Bardzo się cieszę, że mogłam spo-

tkać tylu interesujących ludzi. Czuję, że mam teraz dużo 

energii, aby robić następne rzeczy.” Ola, lat 18  

Na zakończenie projektu powstał niespełna trzyminutowy 

filmik animowany dla dzieci, przybliżający w kilku pro-

stych scenach pojęcie tolerancji; na podstawie filmu został 

opracowany scenariusz zajęć  (konspekt zajęć jest dołączo-

ny do niniejszego artykułu).

Filmik można obejrzeć pod linkiem https://vimeo.

com/434728192 

Konspekt zajęć warsztatowych dla dzieci przedszkolnych

i klas I-III szkoły podstawowej

„Każdy inny, wszyscy równi”

w ramach projektu ERASMUS+

„TOLERANCJA – KLUCZ DO INTEGRACJI  

EUROPEJSKIEJ”

Konspekt zajęć pt.: „Każdy inny, wszyscy równi”

1. Czas trwania: 45 min.

2. Wstęp:

• Nauczyciel przedstawia uczestników projektu  oraz siebie.

• Nauczyciel przedstawia również szkołę,  którą reprezentuje. 

• Młodzież prezentuje projekt Erasmus + , w ramach którego 

zajęcia się odbywają.

• Młodzież omawia temat i cele zajęć,

• Nauczyciel z uczestnikami projektu i z dziećmi ustalają kon-

trakt, czyli listę zasad obowiązujących na zajęciach; następ-

nie przekazuje prowadzenie zajęć uczestnikom projektu, 

czyli młodzieży.

3. Wprowadzenie:

• Uczniowie zapraszają dzieci do wspólnego siedzenia w kół-

ku.

• Uczestnicy projektu rozpoczynają temat od prezentacji fil-

mu pt: „Każdy inny, wszyscy równi” dotyczącego akceptacji 

i życzliwości do drugiego człowieka 

• Uczniowie omawiają w/w film i wprowadzają  pojęcia: tole-

rancji i jej granic, akceptacji, empatii, życzliwości jako pod-

stawowe wartości i cechy w życiu człowieka. Podkreślają 

ich ważność.

4. Rozwinięcie:

• Młodzież zaprasza dzieci do zadania określającego cechy 

człowieka tolerancyjnego. Na arkuszach papieru narysowa-

ne są kontury dziewczynki  i chłopca, do których uczestnicy 

układają ikony lub/i napisy cech osobowych: dobry, życzli-

wy, empatyczny, szanujący, itp.

• Kolejno uczestnicy projektu zapraszają dzieci do wspól-

nej zabawy pt.: „Wszystkie dzieci/osoby, które są…/mają…” 

Omówienie faktu, że każdy z nas różni się i to jest dobre, bo 

różnorodność jest ciekawa. 

• Uczniowie dzielą dzieci na cztery grupy i przedstawia-

ją zasady pracy w grupach na czterech stanowiskach:  

STANOWISKO 1 – zadaniem dzieci będzie ułożenie puzzli 

(kadr z filmiku), omówienie, jak rozumieją sytuację przed-

stawioną na obrazku, a następnie ułożenie pod puzzlami 

przygotowanego wcześniej napisu TOLERANCJA/AKCEP-

TACJA z dostępnego materiału (makaron, ryż, koraliki). 

STANOWISKO 2 – dzieci rozmawiają o różnych niepeł-

nosprawnościach, a poprzez zadania wchodzą w role osób 

niepełnosprawnych: zakładają grube rękawice i próbują 

nawlekać koraliki, nakładają pozaklejane okulary słonecz-

ne i spróbują napisać zdanie lub narysować po śladzie jakiś 

wzór. Następnie omówiają trudności, z jakimi się spotkali. 
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STANOWISKO 3 – dzieci wykonują zakładki do ksią-

żek, na których rysują rzeczy do jedzenia, które naj-

bardziej lubią. Następnie rozmawiają o tym co lubią, 

czego nie lubią, co czyni ich wyjątkowymi. Znowu 

młodzież podkreśla wyjątkowość w różnorodności. 

STANOWISKO 4 – dzieci mają przed sobą rozłożone plan-

sze z charakterystycznymi literami różnych alfabetów: an-

gielski, polski, cyrylica, greka, chiński. Ich zadanie polega na 

odwzorowaniu tychże liter w mące, bułce tartej lub piasku 

kinetycznym.

5. Zakończenie:

• Uczniowie zapraszają dzieci ponownie do wspólnego koła, 

razem opracowują „KODEKS DOBREJ WSPÓŁPRACY”, czy-

li zbiór zasad, którymi dzieci będą się kierowały w codzien-

nym życiu. Zasady te zostaną spisane na arkuszu kartkii 

zawieszone w sali grupy przedszkolnej lub/i szkolnej.

• Uczestnicy projektu wspólnie z grupą podsumowują zajęcia 

i poddają je ewaluacji.

Tu stacja Leszno!
Jarosław Łukaszewski - CDN Leszno

Był rok 1853. na ziemiach zachodnich stosunkowo szybko zaczęła rozwijać się sieć kolejowa. wrocław posiadał już 
wtedy 4 linie kolejowe; zbudowaną w 1842 r. Kolej górnośląską, w 1843 – Kolej Świdnicko-Świebodzką, w 1844 r. – 
Kolej dolnośląsko-marchijską i 1848 biegnącą po poziomie terenu linię kolejową (Verbindungsbahn – kolej łączącą) 
łączącą ze sobą zaplecze dworców dolnośląsko–marchijskiego i Świebodzkiego. 

W ten sposób połączono ze sobą linie tworząc namiastkę sie-

ci kolejowej w mieście i centralnego węzła kolejowego Śląska,  

a Dworzec Górnośląski przekształcono w przelotowy.

Potrzebą było połączenie Śląska z Wielkopolską. W 1853 roku 

podjęta została decyzja o budowie linii kolejowej łączącej Wro-

cław z Poznaniem (d. Kolej Poznańska). Koncesję na budowę 

uzyskała Kolej Górnośląska (Oberschlesische Eisenbahn Ge-

sellschaft) i to ona rozpoczęła w Lesznie budowę jednocześnie  

w trzech kierunkach: do Wrocławia, do Poznania i do Głogowa 

co zdaniem inwestorów miało przyspieszyć prace nad połącze-

niem dwóch regionów.

Pierwsza została ukończona linia z Leszna do Wrocławia i Po-

znania. Pierwsza próbna lokomotywa parowa wjechała na 

dworzec leszczyński od strony Rawicza 27 września 1856 roku, 

a pierwszy regularny kurs składu miał miejsce 27 październi-

ka 1856 r. Uroczyste otwarcie linii z udziałem władz miejskich  

i mieszkańców nastąpiło 29 października 1856 r.

Czas przejazdu składów może nie był rewelacyjny, bo rozkład 

z 1862 roku podaje, że pociąg w Wrocławia do Poznania przez 

Leszno jechał 4h i 45 min. (Wrocław 07:45, Leszno 10:19, Poznań 

12:30) ale za to Poznań i Leszno miały skomunikowanie z Krako-

wem i dalej z Wiedniem, natomiast Wrocław z Bydgoszczą.

W dwudziestoleciu międzywojennym stacja kolejowa w Lesznie 

pełniła funkcję stacji z kontrolą graniczną. Na obecnej linii kole-

jowej 271 granica państwa była na linii dzisiejszej granicy woje-

wództw: wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Granicę przekraczały 2 pociągi osobowe oraz pociąg pospieszny 

801/802 relacji Wrocław – Gdańsk – Wrocław. Do Rawicza do-

cierały również 2 pociągi osobowe z Poznania.

Wraz z budową kolei Wrocław - Poznań powstawały też budyn-

ki stacji. We Wrocławiu zdecydowano się zastąpić skromny i 
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Noc zawodowców
Norbert Kozłowski - CWRKDiZ w Lesznie

noc zawodowcÓw 2020 edycja 3.0 nosiła nazwę „wielKoPolsKa w sieci zawodÓw”.
w materiałach promocyjnych i zapowiedziach często przewijał się motyw podobny do reprezentacji kodu z filmu 
„matrix”. stało się tak, ponieważ w tym roku z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa całe wydarze-
nie zostało wyjątkowo w całości przeniesione do sieci.

2 października o godz. 17:00 NOC ZAWODOWCÓW pod patro-

natem honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

Marka Woźniaka wystartowała we wszystkich subregionach 

województwa wielkopolskiego – leszczyńskim, poznańskim, 

kaliskim, konińskim i pilskim w całkowicie odmiennej formie 

niż w przypadku dwóch poprzednich edycji. Z pewnością nie 

brakowało nam emocji związanych z tym, czy wszystko „odpali” 

tak jak powinno. Oczywiście nie zabrakło małych „przygód” ale  

w ostateczności wszystko ruszyło i już było tylko lepiej.

Przedsięwzięcie promowało szkolnictwo branżowe i technicz-

ne, jako szkolnictwo pozytywnego wyboru, dające możliwość 

realizowania satysfakcjonującej ścieżki edukacyjnej i zawodo-

wej. NOC ZAWODOWCÓW 2020 Edycja 3.0 miało szczególnie 

angażować młodzież ostatnich klas szkół podstawowych, ich ro-

dziców, pracodawców, rzemieślników, doradców zawodowych, 

nauczycieli kształcących w zawodach i wszystkich, których in-

teresuje tematyka związana z edukacją i rynkiem pracy.

Szkoda, że w tym roku nie mogliśmy pokazać ciekawych zdjęć 

zbyt mały Dworzec Górnośląski nowym, okazałym budynkiem, 

który dodatkowo miał pomieścić pomieszczenia administracyj-

ne kolei. Od podstaw zbudowano dworzec w Lesznie. Pierwszy 

został oddany do użytku podróżnych w niecały rok po uru-

chomieniu linii kolejowej i ze względu na układ torów powstał 

jako dworzec przelotowy. Mimo że dużo mniejszy, zbudowany  

w stylu neogotyku angielskiego, charakterem przypominał 

dworzec kolejowy we Wrocławiu. Przypuszcza się, że właśnie 

wrocławski dworzec mógł inspirować twórcę dworca w Lesznie. 

Wilhelm Grapow opublikował projekt wrocławski w Atlas zur 

Zeitschrift für Bauwesen t. 10, co zapewne przyczyniło się do 

naśladownictwa tego obiektu.

Leszczyński dworzec przechodził jeszcze trzy duże rozbudowy, 

pierwszą w 1899 roku, kolejną w 1905 roku i ostatnią w latach 

1941 – 1944. Mimo to, sam dworzec był bardzo urozmaicony  

i malowniczy z rozczłonkowanymi wieżyczkami z krenelażem. 

Taki stan zachował się do lat 70. XX wieku.

Decyzją Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu  

z 1968 r. stary, neogotycki budynek dworca został zburzony i na 

jego miejsce w latach 1969 – 1971 postawiono nowy budynek  

w stylu modernizmu. W wyniku przebudowy całkowicie zmie-

niła się bryła dworca. Nic nie pozostało z neogotyckiego budyn-

ku. Zastąpiony on został przez obiekt o wysokiej kubaturze, bry-

łowy, będący połączeniem betonu i przeszklonych ścian.

Od marca 2010 do stycznia 2012 roku trwała przebudowa i re-

mont dworca w Lesznie. Bryła budynku pozostała w zasadzie 

bez zmian. Zmienił się natomiast układ i lokalizacja kas bileto-

wych (włącznie z utworzeniem kasy przystosowanej dla osób na 

wózkach inwalidzkich), punktów handlowych oraz poczekalni. 

Na piętrze powstał punkt widokowy, zamontowana została win-

da oraz drzwi automatyczne w wejściu głównym oraz wejściach 

na perony.

Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez PKP dworzec  

w Lesznie został finalistą plebiscytu “Modernizacja Roku 2011”  

jako przykład obiektu wybudowanego w latach 70. ubiegłego 

stulecia, który po modernizacji zyskał nowe oblicze.

Od 2010 roku PKP PLK prowadzi modernizację linii kolejowej  

z przystosowaniem jej do vmax 160 km/h. Przewidziany koniec 

prac jest w roku 2020, tak więc miejmy nadzieje, że obchody 

165 urodzin linii kolejowej 271 będziemy już obchodzili kiedy 

będzie w pełni zmodernizowana, przystosowana do prędkości 

160 km/h i będą po niej z taką prędkością jeździć składy różnych 

przewoźników kolejowych zaspokajając popyt na mobilność nie 

tylko mieszkańców samego Leszna ale też regionu leszczyńskie-

go i aglomeracji Leszno oraz subregionu wielkopolsko-lubusko

-dolnośląskiego.
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z zajęć prowadzonych na żywo (tak jak było to w latach ubie-

głych), ale postaramy się pokazać w ciekawy sposób statystyki 

z tego wydarzenia.

W piątek, 2 października, stronę internetową www.cwrkdiz.

leszno.pl odwiedziło 737 osób, które dokonały 5450 odsłon – to 

znaczy, że w tych 737 osobach były takie, które wchodziły na 

stronę kilka razy, a także 990 sesji (to grupa interakcji danego 

użytkownika, które zachodzą na stronie internetowej w danym 

przedziale czasu; jedna sesja może obejmować np. kilka odsłon, 

zdarzeń czy interakcji społecznościowych). Bardzo ciekawie wy-

padło też wydarzenie na naszym fanpage na Facebook. Liczba 

osób, którym wyświetliło się wydarzenie wyniosła ponad 29 

tysięcy, a wydarzeniem o wiele bardziej niż mężczyźni intereso-

wały się kobiety.Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 

się w organizację tegorocznej edycji NOCY ZAWODOWCÓW, 

a w szczególności naszym Partnerom: Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie; Miastu Lesznu; Powiatowi Leszczyń-

skiemu; Powiatowi Gostyńskiemu; Powiatowi Kościańskiemu; 

Powiatowi Rawickiemu; Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w 

Poznaniu; Cechowi Rzemiosł Różnych w Gostyniu; Stowarzy-

szeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie; Stowarzy-

szeniu Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego; 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie, Gostyniu, 

Kościanie, Rawiczu i Rydzynie; Powiatowemu Urzędowi Pracy 

w Lesznie, Kościanie i Rawiczu; Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lesznie; Miejskiemu Przedsię-

biorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie oraz 

wszystkim przedsiębiorcom i rzemieślnikom, dzięki którym 

mogliśmy nagrać sporo ciekawych materiałów związanych  

z zawodami.Dziękujemy także Partnerom Medialnym, którzy 

wsparli nas w tym roku: Radiu Eska, Panoramie Leszczyńskiej, 

iGostyn.pl, gostynska.pl, Życiu Gostynia oraz Kościaniakowi.

Szczególnie dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Opie-

kunom, Nauczycielom, Pedagogom i Doradcom Zawodowym, 

którzy brali aktywny udział w tym nietypowym wydarzeniu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, podczas kolejnej edycji 

NOCY ZAWODOWCÓW, uda nam się ponownie spotkać – jed-

nak tym razem w realu.

Rozstrzygnięcie  powiatowego konkursu  
„Pielgrzymki św. Jana Pawła II”

Agnieszka Bakalarska - CDN PBP w Lesznie filia w Kościanie

w lutym 2020 roku, pani ewa Kapska – kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie – z okazji 
ustanowienia przez sejm roku 2020 – rokiem Świętego jana Pawła ii, zorganizowała powiatowy konkurs pt. 
„Pielgrzymki św. jana Pawła ii”. 

Celem przedsięwzięcia było pielęgnowanie wiedzy o życiu i 

działalności Jana Pawła II wśród dzieci i młodzieży, popula-

ryzacja jego twórczości, odwołanie się do nieprzemijających 

wartości i idei Papieża, jak również rozwijanie wyobraźni, 

twórczych umiejętności, wrażliwości oraz kreatywno-

ści wśród dzieci i młodzieży. Konkurs zaadresowano do 

uczniów pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego, które 

podzielono na kategorie: I-III, IV-VI i VII-VIII. Każda z grup 

wiekowych miała do wykonania inne zadanie, pozwalające 

zaprezentować uzdolnienia plastyczne młodych mieszkań-

ców powiatu kościańskiego.

Uczniowie klas I-III wykonywali ilustrację wybranego 
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przez siebie wydarzenia z papieskich pielgrzymek, dowolną 

techniką, na formacie papieru A4. Zadaniem uczniów klas IV

-VI było przedstawienie mapy jednej z papieskich pielgrzymek, 

również w dowolnej technice i na formacie papieru A4. Nato-

miast uczniom klas VII-VIII przypadło w udziale stworzenie pla-

katu prezentującego papieską pielgrzymkę – tym razem dowol-

ną techniką, jednak na formacie papieru A3.

Regulamin konkursu, ze względu na panującą pandemię, ulegał 

zmianom aż dwukrotnie. Początkowo prace miały być wysyłane 

na adres Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie do 10 

kwietnia 2020 roku. Komisja konkursowa miała dokonać oce-

ny prac ostatniego dnia miesiąca, a uczestnicy zostać zaproszeni 

na uroczystą galę wręczenia nagród w maju 2020 roku. Termi-

ny jednak uległy przesunięciu, a konkurs został zrealizowany  

w całości w trybie online. 

Na adres mailowy biblioteki wpłynęło aż 96 prac konkurso-

wych. Komisja, w składzie: ks. Jurand Żelisławski – przewod-

niczący – nauczyciel religii w I Liceum Ogólnokształcącym im. 

Oskara Kolberga w Kościanie, Pani Olena Nowak – nauczycielka 

edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz 

plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze w Szkole Podstawowej 

im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu i Pani Agnieszka Bakalarska 

– nauczycielka bibliotekarka filii Publicznej Biblioteki Pedago-

gicznej w Kościanie, obradowała nad wyłonieniem laureatów 3 

czerwca 2020 roku. Oceny prac dokonywano biorąc pod uwagę 

trafność doboru tematu, jakość wykonania oraz oryginalność. 

Jury przyznało w każdej kategorii miejsce pierwsze, drugie, dwa 

miejsca trzecie oraz dwa wyróżnienia. Po długich i niesamowicie 

burzliwych dyskusjach, gdyż wszystkie prace prezentowały się 

wspaniale, wyłoniono następujących laureatów – w kategorii 

klas I-III: miejsce 1 – Zofia Mania (Zespół Szkół Gminy Kościan 

Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie),  miejsce 2 – 

Oktawian Jankowiak (Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole  

i Szkoła Podstawowa w Bonikowie), miejsce 3, ex aequo – Maja 

Kazubowska (Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła 

Podstawowa w Bonikowie) oraz Sebastian Słoma (Zespół Szkół 

Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Lu-

boszu) i wyróżnienia – Marcel Skórzewski (Zespół Szkół Gminy 

Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Bonikowie) oraz 

Maja Trąbka (Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole i Szkoła 

Podstawowa w Starym Luboszu). 

W kategorii klas IV-VI: miejsce 1 – Jan Szczepaniak (Szkoła Pod-

stawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie), 

miejsce 2 – Bartosz Laskowski (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Fe-

liksa Stamma z Oddziałami Integracyjnymi w Kościanie), miej-

sce 3, ex aequo – Małgorzata Bręczewska (Zespół Szkół Gminy 

Kościan Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu) 

oraz Kacper Gościniak (Zespół Szkół Gminy Kościan Przedszkole 

i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu) i wyróżnienia: Anna 

Firlej (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich 

w Kościanie) oraz Natalia Zapłata (Szkoła Podstawowa im. Arka-

dego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej). 

W kategorii klas VII-VIII: miejsce 1 – Julia Kaczmarek (Szkoła 

Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościa-

nie), miejsce 2 – Maciej Łukaszewski (Zespół Szkół Gminy Ko-

ścian Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu), 

miejsce 3, ex aequo – Tomasz Mądry (Zespół Szkół Gminy Ko-

ścian Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu) oraz 

Adam Sroczyński (Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera  

w Starej Przysiece Drugiej) i wyróżnienia – Marta Brygier (Szko-

ła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościa-

nie) oraz Maria Ceglarek (Zespół Szkół Gminy Kościan Przed-

szkole i Szkoła Podstawowa w Starym Luboszu). 

Prace konkursowe uczestników zostały zaprezentowane  

w formie wystawy w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej  

w Kościanie – ekspozycję można oglądać online, na Facebook’u 

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kościanie oraz na ka-

nale YouTube CDN w Lesznie, pod adresem: https://youtu.be/

EwtFuuGr0zk. Uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy  

za nadesłane prace, laureatom gratulujemy, a wszystkich Pań-

stwa zapraszamy do obejrzenia wirtualnej gali wręczenia na-

gród oraz zachęcamy do polubienia naszej strony i „lajkowania” 

postów na fanpage’u.
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#Szkoła Pamięta
Elżbieta Marciniak, Karolina Skorupińska-Głowacz – SOSW w Rydzynie

wychowanie patriotyczne zawsze było obowiązkiem, jaki stoi przed każdym z nauczycieli i wychowawców. na 
drodze edukacji i wychowania mamy wiele okazji do wpajania młodzieży wartości patriotycznych. nie potrzeba 
przeprowadzać specjalnych lekcji, aby dzieciom i młodzieży przekazać, że dobro ojczyzny jest dla nas Polaków 
najwyższą wartością.

Wychowanie patriotyczne zawsze było obowiązkiem, jaki stoi 

przed każdym z nauczycieli i wychowawców. Na drodze edu-

kacji i wychowania mamy wiele okazji do wpajania młodzieży 

wartości patriotycznych. Nie potrzeba przeprowadzać spe-

cjalnych lekcji, aby dzieciom i młodzieży przekazać, że dobro 

Ojczyzny jest dla nas Polaków najwyższą wartością. Pracując 

z wychowankami Internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno

-Wychowawczym w Rydzynie, często realizowałyśmy zadania 

z wychowania patriotycznego. W ubiegłym roku szkolnym nasi 

podopieczni mieli okazję zapoznać się z „nowoczesną” formą 

patriotyzmu , realizując ogólnopolską kampanię „Bohater ON 

włącz historię”. W październiku 2020 roku (po raz kolejny) wzięli 

oni udział w tegorocznej edycji realizacji projektu Ministerstwa 

Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem akcji było zwró-

cenie uwagi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach 

naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią 

naszej Małej Ojczyzny Rydzyny. Podczas zajęć świetlicowych, 

pogadanek tematycznych, zajęć w terenie uczestnicy realizo-

wali zadania zaplanowane przez nauczycieli - wychowawców 

z wychowania patriotycznego. Wspólnie wykonywali makiety 

tematyczne, gazetki okolicznościowe upamiętniające lokalnych 

bohaterów: Stanisława Leszczyńskiego, Franciszka Ratajczaka, 

Józefa Sułkowskiego oraz przypomnieli fakty z historii swojej 

Małej Ojczyzny. Podsumowaniem wszystkich, wspólnych dzia-

łań była wystawa tematyczna zorganizowana w auli internatu 

oraz została przygotowana prezentacja multimedialna, którą 

wychowankowie obejrzeli z okazji Święta Nieodległości z zacho-

waniem reżimu sanitarnego. Przeżyte w ten sposób lekcje hi-

storii pozwoliły naszym podopiecznym doświadczyć , czym jest 

Niepodległość i Patriotyzm, i jak ważny jest szacunek dla naszej 

narodowej przeszłości.
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Innowacja pedagogiczna ,,W świecie książki”
Julita Barteczka, Anna Pałka - Przedszkole w Pakosławiu Oddział w Sowach

inspiracją do opracowania i wdrożenia innowacji była chęć zaangażowania rodziców do codziennego czytania wła-
snemu dziecku, jak również zainteresowanie dzieci nauką czytania i rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Bu-
dzenie i kształtowanie zainteresowań czytelniczych u dzieci powinno być wspólną troską nauczycieli i rodziców.  

Systematyczne czytanie dziecku ,,dla przyjemności” jest najsku-

teczniejszą metodą wychowania mądrego człowieka. Dlatego 

tak ważne jest współdziałanie przedszkola i domu rodzinnego.

Innowacją w roku szkolnym 2019/2020 objęte zostały dzieci  

z Przedszkola w Pakosławiu i Oddziału Przedszkolnego w So-

wach. 

Głównymi celami było:

• rozwijanie zainteresowań książką,

• budowanie i wzmacnianie więzi między dorosłym a dziec-

kiem,

• rozwijanie uzdolnień dzieci - recytatorskich, artystycznych, 

plastycznych,

• stymulowanie ogólnego rozwoju i podnoszenie poziomu 

wiedzy,

• kształcenie i rozbudzenie wyobraźni, wrażliwości i empatii,

• poznanie zasad funkcjonowania biblioteki oraz wyrabianie 

nawyku ich przestrzegania.

Metody i formy pracy, którymi posługiwałyśmy się podczas in-

nowacji, to:

• praca z książką - oglądanie obrazków,

• praca z tekstem literackim - głośne czytanie, inscenizowanie 

tekstu,

• udział w konkursie plastycznym ,,Jestem ilustratorem mo-

jej ulubionej książki” ( w konkursie wzięło udział 33 dzieci z 

osobą dorosłą) i konkursie ,,Moja książka”,

• zabawa w teatr - małe formy teatralne z wykorzystaniem 

pacynek, kukiełek i rekwizytów,

• zajęcia biblioteczne,

• włączanie rodziców do czynnego udziału w realizacji inno-

wacji,

• włączanie starszych kolegów i koleżanek ( uczniów szkoły) 

do czytania książek dzieciom,

• zorganizowanie bajkowego balu przebierańców.

Założeniem innowacji było zapoznanie przedszkolaków z mita-

mi, legendami i baśniami z różnych stron świata. Korzystałyśmy 

z takich pozycji, jak: G. Kasdepke ,,Mity dla dzieci”, ,,100baśni z 4 

stron świata” (wydawnictwo Jedność), ,,Baśnie z różnych stron 

świata” J. Laskowska, ,,Baśnie z 4 stron świata” A. Sobich, C.C. Ra-

gache, M. Laverdet ,,Mity i legendy - Stworzenie świata”, G. Raga-

che, F. Phillipps ,,Smoki -Mity i legendy”, G. Ragache, F. Phillipps 

,,Rycerze -Mity i legendy”.

W ramach innowacji zapraszałyśmy rodzica lub członków ro-

dzin do przedszkola, by przeczytał wybraną pozycję. Na za-

kończenie spotkania odbywała się pogadanka, omówienie 

utworu lub inne działania takie ,jak: kolorowanki tematyczne, 

pokazanie eksponatów z danego kraju, o którym czytano baśń, 

książeczki sensoryczne i działania praktyczne ( np. oddzielanie 

ziaren grochu od ziaren w fasoli w nawiązaniu do utworu). Pod-

czas każdego spotkania starsze przedszkolaki mogły wspólnie z 

nauczycielem odnajdować miejsce na mapie, z którego kraju po-

chodzi baśń, mit, legenda.

W ramach innowacji współpracowałyśmy z:

• Gminną Biblioteką Publiczną w Pakosławiu. Współpraca 

miała polegać na spotkaniach autorskich( nie odbyły się  

z powodu pandemii), poznaniu zawodu bibliotekarza, 

• Biblioteką Pedagogiczną w Rawiczu - przedstawienia te-

atralne, spotkanie z magikiem, zajęcia plastyczne,

• Rawicką Biblioteką  Publiczną - zbierałyśmy książki dla 

dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Mosty przyjaźni”. Zbiórka 

była realizowana w ramach współpracy zagranicznej, jaką 

gmina Rawicz nawiązała z niemieckim miastem Attendorn,

• Muzeum Ziemi Rawickiej - poznanie legendy miasta Ra-

wicz ( nie doszło do udziału w wycieczce ze względu na 

pandemię),

• Szkołą Podstawową w Pakosławiu i Filią w Sowach - czy-

tanie książek przedszkolakom przez uczniów klas I-III ( re-

alizacja tego zamierzenia nie została osiągnięta przez pan-

demię).

Efekty, jakie chciałyśmy uzyskać po wprowadzeniu innowacji, 

to: rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, pojawienie się 
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chęci czytania wśród starszych przedszkolaków, rozwój mowy, 

pamięci, wyobraźni, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktor-

skich, plastycznych.  W czerwcu 2020 roku miała zostać prze-

prowadzona ewaluacja naszych działań, która miała na celu 

sprawdzenie funkcjonowania innowacji w codziennej praktyce 

edukacyjnej. Ankiety zostały rozdane nauczycielkom. Dowie-

działyśmy się z nich, że : 

• dzieci chętnie przynoszą swoje książeczki z domu do wspól-

nego czytania w przedszkolu,

• ogólne zainteresowanie dzieci czytelnictwem jest na wyso-

kim poziomie,

• dzieci 3-4letnie chętnie oglądają podczas zabaw dowolnych 

pozycje z kącika książki

• 5-6 latki próbowały rozpoznawać znane im litery ( improwi-

zacja czytania, dzieci zdolne czytały książki),

• nauczycielki oceniły wysoko wykorzystanie innowacji 

w swojej pracy,

Ankietę otrzymać mieli również rodzice. Ze względu na sy-

tuację epidemiologiczną nie uzyskałyśmy odpowiedzi. 

Innowacja ,,W świecie książki” to działania zmierzające do 

wprowadzenia dziecka w świat książki poprzez zabawę, 

która, jak wiemy, jest podstawową formą działalności dziec-

ka  wieku przedszkolnym. Sądzimy, że tak wczesne rozbu-

dzanie zainteresowań dzieci książką przyniesie pozytywne 

efekty w wieku szkolnym. Dzieci są bardzo ciekawe otacza-

jącej rzeczywistości, chętnie odkrywają nowe nieznane im 

rzeczy, a książka jest jedną z tych form, która pozwoli im 

tego dokonać.

KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE –  
NIE TYLKO OŚWIATOWYM

Leszek Jan Zaleśny - Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

opublikowanych pomiędzy 1 września 2020 r. a 31 października 2020 r.
od 2012 r. ustawy i rozporządzenia publikowane są wyłącznie w formie elektronicznej – na stronie rządowego 
centrum legislacji. dzienniki ustaw dostępne są pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a monitory Polskie 
na stronie http://monitorpolski.gov.pl/. 

UWAGA:

Czytając rozporządzenie sprawdzaj na jakiej podstawie zostało 

wydane (ustawa – Karta Nauczyciela, ustawa o systemie oświa-

ty czy ustawa – Prawo oświatowe, ustawa o finansowaniu za-

dań oświatowych itd.) i czy dotyczy szkół „przekształconych” 

czy też „nieprzekształconych” (od 1.09.2019 r. tylko klas 3-let. LO 

i 4-let. technikum w szkołach nowego typu). 

Nowe przepisy  - 5:

1. 2 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1697 roz-

porządzenie MEN z dnia 30 września 2020 r. w sprawie upoważ-

nienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 

do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu awansu zawo-

dowego nauczycieli szkół za granicą – wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2021 r.

2. 9 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1758 roz-

porządzenie RM z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustano-

wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii - weszło w życie z dniem 10 

października 2020 r., z wyjątkami: 1) § 28 ust. 9 pkt 2 - we-

szło w życie z dniem 17 października 2020 r.; 2) § 15 - weszło 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,

3. 20 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 
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1848 rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i 

Nauki - weszło w życie z dniem 20 października 2020 r.,

4. 22 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1865 

rozporządzenie RM z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 

ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wy-

chowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz 

kształcenia zawodowego –  weszło w życie z dniem 22 paździer-

nika 2020 r.,

5. 26 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1883 

rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. w sprawie 

szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych na lata 2020–2024–„Aktywna tablica” –  weszło 

w życie z dniem 27 października 2020 r.,

Przepisy zmieniane - 12:

1. 7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1537 rozporządze-

nie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygoto-

wania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży – weszło w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepi-

su z 2017 r.)

2. 7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1538 rozporządze-

nie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży – weszło 

w życie 8 września 2020 r., (zmiana przepisu z 2014 r.)

3. 7 września r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1539 rozporządze-

nie MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ogra-

niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – 

weszło w życie 8 września 2020 r., 

4. 24 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1642 rozpo-

rządzenie MKiDN z dnia 22 września 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycz-

nych – weszło w życie 25 września 2020 r., 

5. 8 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1739 roz-

porządzenie MS z dnia 5 października 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych 

świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli za-

trudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nie-

letnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śled-

czych –  ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r.

6. 16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1829 roz-

porządzenie RM z dnia 16 października 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

- weszło w życie z dniem 17 października 2020 r., 

7. 16 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1830 

rozporządzenie MEN z dnia 16 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - weszło w życie 

z dniem 16 października 2020 r.,

8. 21 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1859 roz-

porządzenie MEiN z dnia 21 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - weszło w życie 

z dniem 21 października 2020 r.,

9. 23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1870 

rozporządzenie MEiN z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjono-

wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  - weszło w życie 

z dniem 24 października 2020 r.,

10. 23 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1871 

rozporządzenie RM z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograni-

czeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epi-

demii - weszło w życie z dniem 24 października 2020 r., 

11. 27 października 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1885 

rozporządzenie MRiRW z dnia 22 października 2020 r. zmienia-

jące rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań re-

alizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwią-

zanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

programu dla szkół –  (owoce, warzywa i mleko) - weszło w życie 

z dniem 28 października 2020 r.,

12. 5 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1960 roz-

porządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 –  weszło w życie  

z dniem 9 listopada 2020 r.,

Teksty jednolite aktów prawnych (6) – ogłaszane na podstawie 

art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma-

tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1461) - teksty jednolite aktów prawnych ogłasza się nie rza-

dziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli były one nowelizowane:

1. 3 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1520 obwiesz-

czenie MEN z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie  rodzajów in-

nych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia 

i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,

2. 4 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1531 obwiesz-

czenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w wymagań ochro-

ny przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są 

prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone 

przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału 

przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowa-

nych w szkole podstawowej,

3. 8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1551 obwiesz-

czenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru peda-

gogicznego,

4. 8 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1552 obwiesz-

czenie MEN z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pe-

dagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logo-

pedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,

5. 16 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1591 obwiesz-

czenie MEN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych 

zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie 

przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki pu-

blicznej,

6. 17 września 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1604 ob-

wieszczenie MEN z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach.
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ZAPRASZAMY NA STUDIA NA KIERUNKACH: 

• PEDAGOGIKA SPECJALNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA 
studia magisterskie jednolite 5 letnie 

• PEDAGOGIKA 
studia licencjackie (I stopnia) 

• PEDAGOGIKA 
studia magisterskie (II stopnia) 

MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPECJALNOŚCI:

• Zarządzanie zasobami ludzkimi i psychologia pracy
• Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
• Doradztwo zawodowe i personalne
• Pedagogika kryminologiczno – sądowa
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Resocjalizacja z socjoterapią
• Spektrum autyzmu
• Oligofrenopedagogika
• Surdopedagogika
• Tyflopedagogika

CZESNE:

• Pedagogika I stopnia – 1680 zł za semestr
• Pedagogika II stopnia – 1890zł za semestr
• Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – 1890 zł  

za semestr
• Pedagogika specjalna – 1890 zł za semestr

Możliwość płatności ratalnej 
przez 10 miesięcy w roku akademickim

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PEDAGOGIKĘ NA WSNP?

• studiowanie pedagogiki umożliwia nie tylko zdobycie 
odpowiednich uprawnień, ale również całego szeregu 
tzw. umiejętności miękkich, niezwykle cenionych 
przez obecnych pracodawców. Co ważne, z racji 
charakterystyki zawodu pedagoga, studenci uczą 
się również kreatywności, szybkiego rozwiązywania 
problemów i podejmowania decyzji, co umożliwia im pracę 
nawet w biznesie, policji, służbie więziennej czy wojsku;

• prowadzimy także zajęcia z wykorzystaniem technik 
kształcenia na odległość  (e-learningu) dzięki czemu 
studia są dostosowane do potrzeb osób pracujących, 
niepełnosprawnych, realizujących swoje hobby lub 
przebywających za granicą;

• nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności 
i kwalifikacji;

• możliwość uczenia się od czynnych zawodowo 
nauczycieli i pedagogów;

• posiadamy bogaty system stypendialny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• kserokopia świadectwa dojrzałości
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego 

stopnia dla kandydatów na II stopień
• 1 fotografia o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z 

wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu 
osobistego) plus fotografia w formacie JPG na nośniku 
elektronicznym;

• podanie o przyjęcie na studia, umowa i ślubowanie  
(dostępne na stronie www.wsnp.edu.pl)

WARSZAWSKA UCZELNIA BLIŻEJ CIEBIE

TRWA REKRUTACJA

ZAPISZ SIĘ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ U NASZEGO PARTNERA!
Szczegółowe informacje dostępne tez na stronie www.wsnp.edu.pl 

Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie została założona w 2002 roku. Jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru MNiSW pod nr 236 (polon.nauka.gov.pl). 

Wyższa Szkoła
Nauk Pedagogicznych
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Szanowni Państwo,
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

w Lesznie 
(na Wasze prośby i sugestie, które są dla
nas niezwykle cenne) w roku szkolnym

2020/21 wprowadza trzy rodzaje szkoleń:

Interaktywna konferencja na platformie 
Microsoft Teams

Online na platformie 
www.eszkolenia.cdn.leszno.pl

Stacjonarne w siedzibie CDN 
Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15

W związku z tym, aby ułatwić Państwu orientację, 
wprowadzamy oznaczenia szkoleń. Każde z nich ma swój logotyp.

Zapraszamy.



Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Gnieźnie

www.medyk.gniezno.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.

www.wsckziu.ostrowwlkp.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

www.wsckziu1.poznan.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu

www.wsck.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Rawiczu

www.medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego we Wrześni

www.wscku-wrzesnia.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Koninie

www.medyk.konin.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia
Zawodowego  i Ustawicznego w Złotowie

www.wsckziu-zlotow.pl

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek
Terapeutyczno – Wychowawczych 

w Cerekwicy Nowej
www.cerekwica-mow.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
 i Terapii w Starej Łubiance
www.zspstaralubianka.pl

SZKOŁY

PLACÓWKI OŚWIATOWE i JEDNOSTKI PROWADZONE
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJI I NAUKI

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.odn.kalisz.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNA W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.kp.kalisz.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cdnkonin.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.leszno.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W PILE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.pila.pl

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.odnpoznan.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA 
 W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.pbp.poznan.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.konin.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.kalisz.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.leszno.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.poznan.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA, KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGO W PILE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.pila.pl


