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Problemy Oświaty i Wychowania

Z życia
Departamentu Edukacji i Nauki

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego zaprasza 
do udziału w kolejnej już edycji  konkursu “Polacy  
w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, 
naukowej, artystycznej i sportowej” pod hasłem 
„Polscy medycy w świecie”.

Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego 
uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników me-
dycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich 
pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, 
narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii 
frontu w walce z koronawirusem. Celem konkur-
su jest przedstawienie sukcesów Polaków, których 
pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowator-
skie metody leczenia oraz przeprowadzone zabie-
gi  i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medy-
cyny. Świadomość, że nasza Ojczyzna dała światu  
tylu wybitnych  medyków, napawa nas dumą  
z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na prz-
estrzeni wieków.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież  
z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych. Zaangażowanie to ma służyć 
rozwijaniu wrażliwości oraz kreatywności poprzez 
twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno 
otaczającego nas świata i różnorodność kulturową 
oraz zachęcenie do samodzielnej pracy przy wyko-
rzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik 
plastycznych. 

Termin składania prac konkursowych upływa 10 
kwietnia 2021r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 kwietnia 
2021r. podczas XXV Targów Edukacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego w Poznaniu
Departament Edukacji i Nauki
Al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
tel. (61) 626  65 70
e-mail: edukacja@umww.pl 
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Jest w pierwszych po zimie wiosennych powiewach jakieś szaleństwo, kiedy ciepłe 
powietrze z pól dojdzie do miasta i upije ludzi, upije żołnierzy, pensjonarki, kwia-
ciarki. Jest w tych podmuchach jakaś obietnica czegoś nieokreślonego [...]
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Oto nr 1/2021  „Problemów Oświaty i Wychowania”. Znaj-
dą  w nim  Państwo wiele ciekawych artykułów, na pew-
no poszerzających naszą wiedzę i dających propozycje na 
wzbogacenie warsztatu metodycznego. Polecam artykuł 
„Lekcja wychowawcza nie może być nudna”, ponieważ pro-
ponuje rozwiązania, które mogą wpłynąć na zmianę formu-
ły spotkań wychowawcy, a klasą. O możliwościach, które 
stwarza, mimo wielu negatywnych opinii, zdalne naucza-
nie, pisze Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk. Niezwykle 
ciekawe informacje o pisarstwie Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego  przynosi wywiad Joanny Bórkowskiej z Małgorzatą 
Wichowską.  Joanna Bórkowska wprowadzi również zain-
teresowanych czytelników w kwestię coraz popularniej-
szych feminatywów.  Kamil Prozorowski podejmuje temat 
niezwykle ciekawych zagadnień dotyczących  paradoksu 
tolerancji Karla Poppera. Justyna Szofer-Andrzejewska 
wzbogaca naszą wiedzę o tym, jak wiele mówią rysunki 
dzieci. Inicjujemy w tym numerze nowy cykl poświęcony 
wspomnieniom o tych, którzy zapisali się w leszczyńskiej 
oświacie. Swoim wspomnieniem dzieli się Justyna Kubiak.  
Jak zawsze w naszym czasopiśmie Leszek Zaleśny  wprowa-
dza nas w  zmiany w prawie oświatowym i nie tylko.
  

Powoli już żyjemy świętami, wiosną, dlatego składam jak 
najserdeczniejsze życzenia, aby święta Wielkiej Nocy przy-
niosły Państwu wiele radości i wytchnienia od codziennego 
zabiegania. 

Iwona Gubańska
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Dorota kinal
Dyrektor
Departamentu Edukacji i Nauki

Spokoju, miłości i ciepła oraz wiosennej 
aury na zewnątrz i w sercu

- 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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wielkanocnej radości, wiosennego 
ciepła

składają

Paweł Borowski
Dyrektor Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli w Lesznie

oraz
Zespół redakcyjny

Paweł borowski
Dyrektor

CDN w Lesznie

Życzenia
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Najbliższe wydarzenia!
TARGI EDUKACYJNE

Już niebawem  będzie miało miejsce wydarzenie, które cieszy się 

bardzo dużą popularnością. 

Chodzi oczywiście o TARGI EDUKACYJNE, które ze zrozumia-

łych względów będą się odbywać online. 

Hasło tegorocznych Targów brzmi:

„Uwaga!...Edukacja”

Program zapowiada  się wyjątkowo ciekawie. Wśród gości i pre-

legentów – pracownicy ważnych ośrodków naukowych.

Każdy z wielkopolskich  Centrów i Ośrodków Doskonalenia Na-

uczycieli przygotował ofertę webinariów i łączeń na żywo.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie już dzisiaj propo-

nuje następujące szkolenia:

Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Porady tyflopedagoga dla rodziców ucznia słabowidzącego  

w warunkach zdalnej nauki

Szkolnictwo branżowe wobec wyzwań XXI wieku

Jak skutecznie trenować uważność  i relaksację w trudnych cza-

sach ?

Edukacja na czasie- nauczyciel wspomagający

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne a ochrona zdrowia psy-

chicznego uczniów w czasie pandemii

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia w szko-

le od w zakresie przedmiotów zawodowych

Jak uczyć, aby nauczyć?

Ponadto: W ramach Targów Edukacyjnych jako wydarzenie to-

warzyszące proponujemy wystawę organizowaną w obiekcie 

CDN w Lesznie pod tytułem „Polska edukacja w czasie pande-

mii” (podtematy: nauczanie zdalne, wsparcie psychologiczne 

uczniów, wypalenie zawodowe nauczycieli, czasopisma meto-

dyczne wspomagające pracę nauczycieli). 

Warto nadmienić, że CDN w Lesznie oferuje również -  w trybie 

zdalnym -  konferencję dla nauczycieli „Zdrowie psychiczne  

a nauczanie zdalne - pandemia i co dalej?”

Szczegóły wkrótce na stronie internetowej CDN w Lesznie - ht-

tps://cdn.leszno.pl/  oraz w mediach społecznościowych. 

Serdercznie zapraszamy.

Iwona Gubańska - Centrum Doskonaleni Nauczycieli w Lesznie

BUDUJEMY SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

To projekt edukacyjny, którego organizatorem jest: 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego,

koordynatorem - 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego  

w Poznaniu, a obsługę organizacyjną zapewni Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli w Lesznie.

Wydarzenie to obejmie patronatem:

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o/Poznań

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu  

im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt skierowany jest do 5 grup: 

• I grupa - Klasy IV-VI SP; dla uczniów tych klas przewidzia-

ny został konkurs indywidualny w formule fotograficzno

-plastycznej „Nasze- wielkopolskie. Inwestycje ułatwiające 

życie mieszkańców mojej gminy/miejscowości”.

• II grupa - Klasy VII-VIII SP; uczniowie tych klas mogą 

uczestniczyć w lidze przedmiotowej wiedzy o społeczeń-

stwie pod hasłem Budujemy społeczeństwo obywatelskie.

• III grupa - Klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne; 

młodzieży proponujemy konkurs w formule już gotowej  

i znanej – II Wielkopolski Konkurs Świadomego Dla nieco 

starszej grupy przewidziane jest prowadzenie ligi przed-

miotowej wiedzy o społeczeństwie pod hasłem Budujemy 

społeczeństwo obywatelskie. Obywatelstwa - #glosujede-

cyduje.

• IV grupa – Nauczyciele szkół podstawowych, ponadpodsta-

wowych oraz ponadgimnazjalnych; będą mieli możliwość 

uczestniczenia w  cyklu trzech niezależnych tematycznie 

webinarów prowadzonych na platformie Teams będących 

de facto szkoleniami (udział darmowy, rejestracja systemem 

CDN i zaświadczenia).

• V grupa - Uniwersytet Trzeciego Wieku; proponowane są 

dwie współzależne formy aktywności: webinar oraz kon-

kurs.

Szczegóły już niedługo  i dlatego prosimy o śledzenie naszej stro-

ny internetowej - https://cdn.leszno.pl/. 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt z panem Tomaszem Ko-

pydłowskim (kopydlowski@cdn.leszno.pl). 
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Najważniejsze jest niewidoczne …
- czyli o analizie rysunków dziecięcych

Justyna Szofer-Andrzejewska - nauczyciel doradca CDN Leszno

dzieciństwo to szczególnie cenny okres rozwoju człowieka. dla ludzi dorosłych czas jawi się już tylko w przebłys-
kach zdarzeń, obrazach przestrzeni dawno widzianych i doświadczanych. dzieciństwo wytwarza wokół siebie 
czasoprzestrzeń, która rośnie wraz z nim. Pełna jest ona tego, co czułe, ciepłe, zmysłowe, dotykalne, a także tego, co 
nieuchwytne, bo nierealne.

Jest to świat kolorów, dźwięków, zapachów, gestów, przestrzeni 

znanych i wyobrażeniowych, zdarzeń realnych i zmysłowych. 

W tym szczególnym czasie wszystko jest dla dziecka i wokół 

niego. Przekracza granice rzeczywistości, bo w tej dziecięcej 

czasoprzestrzeni wszystko jest możliwe - wyobraźnia dziecka 

pobudza myśli, poszukiwania i przeżycia. W ten dziecięcy świat 

ludziom dorosłym nie zawsze udaje się skutecznie wejść, bo jest 

to zbyt odległy już ,,kraj lat dziecinnych”. Dorośli myślą katego-

riami swego dojrzałego wieku, dzieci są w stanie i chcą pozna-

wać świat w zgodzie ze swoimi możliwościami i potrzebami 

rozwojowymi.

Te dwa światy psychiczne – dziecięcy i dorosły – zbliżają się  

i wzajemnie przenikają, a dzieje się to szczególnie za pomocą ilu-

stracji dziecięcych. Dzięki nim rodzic, nauczyciel i wychowawca 

może dowiedzieć się wielu prawd, których nie uzyska rozmowie 

z dzieckiem i podczas obserwacji jego dnia codziennego. Świat 

oczami dziecka może widzieć rozmaicie, jako pełen zagadek  

i tajemnic, które warto poznawać, lub jako zestaw haseł encyklo-

pedycznych. Nieznana kraina może być postrzegana jako przy-

jazna, choć wymagająca często uwagi. Szczególnie istotny dla 

kształtowania osobowości dziecka oraz jego świata społecznego, 

ludzi i relacji między nimi. Mimo wielkiego postępu cywilizacyj-

nego i możliwości multimedialnych jednostka gubi się w tym, co 

jest prawdą, dobrem i pięknem. Niniejszy artykuł nawiązywać 

będzie do wychowanków przebywających w Domach Dziecka. 

Wielu podopiecznych  przebywających w tych placówkach nie 

jest przygotowanych do podjęcia samodzielnego życia społecz-

nego. Trudności wynikają z nie- przyswojenia norm moralnych 

i nieprzestrzegania zasad współżycia w grupie. Młody człowiek 

kierowany do placówki opiekuńczo – wychowawczej ,,posia-

da” bagaż doświadczeń, nawyków i upodobań wyniesionych  

z domu rodzinnego. Tam też został ukształtowany jego dziecię-

cy wzorzec upodobań estetycznych, potrzeb i ogólnej kultury. 

Rodzina jest naturalnym środowiskiem wychowawczym, który 

oddziałuje na dziecko najczęściej, najdłużej i najsilniej. Zaspaka-

ja jego podstawowe potrzeby biologiczne i psychiczne, potrze-

bę bezpieczeństwa, miłości, zależności oraz kształtuje potrzeby 

poznawcze, emocjonalne, społeczne i estetyczne: życzliwość, 

uznanie i poczucie piękna. Większość wychowanków niestety 

pozbawiona jest umiejętności nawiązywania i wyrażania wła-

snych uczuć i życia w środowisku społecznym. W miarę rozwo-

ju dziecka wychowawcy uczą je kontaktów z otoczeniem, świa-

tem przedmiotów: ludzi, zwierząt i roślin. Na początku dzieje się 

to dzięki rozwojowi doświadczeń manipulacyjnych i poznaniu 

zmysłowemu, następnie budzą się określone zachowania i emo-

cje oraz mowa.

Dziecko zaczyna w swoich pracach plastycznych przedstawiać 

to, co widzi i czuje. Zatrzymuje pewne obrazy z dzieciństwa 

nadając im osobisty wyraz uczuć.  Bardzo ważnym  dlatego 

celem działań pedagogicznych powinno być wytworzenie we-

wnętrznej potrzeby dziecka do kreatywności, zaktywizowania 

jego wiedzy w doświadczeniu twórczym. Twórczość plastyczna 

wyrasta z jego potrzeb psychicznych; jest w pełni zintegrowana 
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ze środowiskiem człowieka. Jest także wyrazem indywi-

dualnego rozwoju psychicznego młodego człowieka, a tym 

samym drogą poznania umysłowego i osobowościowego 

dziecka.

Powszechnie wiadomo, że ekspresja plastyczna dziecka jest 

jedną z pierwszych i podstawowych form komunikowa-

nia się niewerbalnego z otoczeniem. Pojawia się ona około 

drugiego roku życia dziecka i przyjmuje różne formy gra-

ficznej odmienności. Rysunek dziecka jest więc ,,obrazem” 

osobowości dziecka. Stanowi ona wyraz uczuć, zdolności 

intelektualnych, poziomu rozwoju fizycznego i świadomo-

ści percepcji, pierwiastka twórczego, smaku estetyczne-

go i poziomu rozwoju społecznego 1. Rysunek jest jednym  

z ,,elementów,, kontaktu z najbliższymi i otoczeniem. Chęć 

rysowania jest potrzebą dziecka określoną rozwojem psy-

chofizycznym. Czynność tworzenia plastycznego poma-

ga wychowankom podporządkować jego doświadczenia, 

przybierając  fazowe (rozwojowe) formy graficzne przez 

linie, barwy, kształty czy układy.

W procesie twórczym znajdują ujścia pragnienia, wyobra-

żenia, lęki, rozładowują się wewnętrzne stany napięć psy-

chicznych dzięki ich projekcji2 w wytworach rysunkowych 

oraz w samym akcie tworzenia (gesty, mimika, komentarz 

słowny). Siłą uruchamiającą dziecięcą twórczość jest wy-

obraźnia powiązana z silnym przeżyciem emocjonalnym 

i spostrzeżeniami. Twórczość jest swoistym odsłanianiem 

siebie oraz formą poznawania świata i przystosowania 

się do niego. Dzięki kształceniu wyobraźni dziecko uczy 

się estetycznego ,,spojrzenia na rzeczy”, zjawiska, dzieła  

i ludzi. Sztuka dostrzegania i postrzegania piękna oraz mó-

wienia o nim daje poczucie równowagi, spełnienia i roz-

woju. Zdaniem Barbary Dymary twórczość dziecka budzi  

w nim wrażliwość na piękno czy zdolność ,,chwytania” estetycz-

nych wartości zjawisk. ,,Piękno zmaga siły psychiczne, powoduje 

rozrost duchowy człowieka, a więc przez to samo wychowuje”3.  

W wyobraźni dziecka pojawiają się więc obrazy, których ekspre-

sja równa jest sile przeżycia. Wystarczy wywołać doznanie, aby 

mogło przedstawić to za pomocą rysunku. Podopieczni rysując 

przenoszą na papier świat subiektywnych przeżyć. Obcują sam 

na sam z kartką, mogą powierzyć najskrytsze tajemnice, a także 

ukazać obraz własnego ja.

Wg Stefana Szumana ,, dusza dziecka jest jak ogród na wiosnę. 

Pełno tam młodych roślinek, z których każda obiecuje czymś być. 

Nie ma ani śmieci, ani zakurzonych ścieżek, są tylko małe percie 

wśród gąszczu zieleni i ślady nóżek, świadczące o odkrywczych 

wędrówkach dziecka po własnej krainie duszy. Urok takiej jaź-

ni dziecięcej jest potężny i kto mu się podda, ten odczuje sztukę 

dziecka”4. Wytwory plastyczne dzieci  są bez  wątpienia sztu-

ką twórczą. Mimo, iż często rysowane w pośpiechu, z mniejszą 

starannością, potwierdzają wiarygodność procesu tworzenia. 

Należy również pamiętać, że ilustracja dziecięca stanowi  niewy-

czerpalne źródło wiedzy o życiu psychicznym podopiecznego,  

a także jest kopalnią wiedzy o nim samym.

Ekspresja dziecka w rysunku

Dziecko wyraża się przez swe rysunki, nie mniej jak przez mowę, 

chociaż w inny sposób i może przeważnie inną dziedzinę swe-

go życia w nich wyrażać. Dialog służy przede wszystkim celom 

praktycznym i poznawczym, jest środkiem porozumiewania się 

i staje się pierwszorzędnym narzędziem umysłu. Rysunki dzie-

cięce są jego organem wypowiadania. Ważną rolę w poznaniu 

i kształtowaniu życia uczuciowego odgrywa ekspresja plastycz-

na. Dzieło dziecka jest częścią jego duszy. Analizując je prawidło-

wo, możemy dotrzeć do  najdalszych jej zakątków, a jeśli istnieje 

taka potrzeba, pomóc dziecku pokonać trudności. Ekspresja sta-

nowi również doskonałą formę uwrażliwienia dzieci, zwrócenia 

uwagi na istnienie i znaczenie uczuć w naszym życiu. Przelanie 

na papier tego co, nieuchwytne, niewidzialne, ale odczuwalne, 

jest dowodem na to, co chce przekazać młody człowiek. Sztuka 

dziecka nie tyle naśladuje naturę, ile jest odzwierciedleniem 

jego przeżyć, kształtując rzeczywistość na wzór idei, którą  so-

bie stworzyło. Ilustruje świat wewnętrzny czyli myśli sercem,  

a nie naśladuje wiernie obrazów świata zewnętrznego. Właśnie 

tak przeobrażoną w umyśle rzeczywistość przelewa dziecko na 

papier. Zdaniem Teresy Tartas ,, na kratce znajduje się bogactwo 

kolorów lub ich ubóstwo, zróżnicowanie wielkości przedmiotów 
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lub rysowanie ich jednakowo dużych, wyraźnie i bogate ubar-

wienie jednej postaci lub jej całkowicie pominięcie”5. Patrząc 

na rysunek dziecka i rozmawiając z nim możemy dowiedzieć 

się bardzo dużo o jego nastroju, sposobie myślenia, stosunku do 

świata. Analiza ilustracji dziecięcej jest jedną z form badania jego 

życia emocjonalnego, uczuciowego, docierania do niego w sytu-

acjach trudnych, jak również w chwilach przyjemnych. Dziecko 

potrafi i chce się dzielić się z dorosłym swoim dziełem, bo w ten 

sposób jest mu łatwiej wyrazić to, co czuje w danej chwili. Prace 

plastyczne dzieci świadczą o tym, że będąc na określonym eta-

pie rozwoju ekspresji plastycznej, potrafią w bardzo przejrzysty i  

wiele mówiący sposób wyrazić swoje uczucia. Młody twórca bo-

wiem inaczej patrzy na świat, inaczej to odbiera, a więc również 

inaczej wyraża. ,, Jego ekspresja jest niepowtarzalnym obrazem 

życia w środowisku oraz czynnikiem intensyfikującym proce-

sy poznawcze, emocjonalne i motywacyjno - wolicjonalne, jest 

również wyrażaniem jego woli i doznań”6. ” . Kolor jest dominują-

cym elementem, który zapewnia dziecku możliwość wyrażania 

emocji w swojej twórczości.

Ekspresja plastyczna dziecka może się rozwijać ściśle w powiąza-

niu z rozwojem spostrzeżeń, wyobraźni, pojęć i zainteresowań. 

Siła wyrazu rysunku bazuje właśnie na tych cechach. ,, Zdolność 

do kształtowania plastycznej formy nie może samoistnie zaginać 

i wyschnąć, muszą pozostać gdzieś w głębi ukryte, jak podziem-

na woda”7. Obrazy małego dziecka są też materiałem nietrwa-

łym, bo tworzone są dla ,,chwili radości,, które odkładane na 

bok często zostają zapomniane przez autora. Jest to swoistego 

rodzaju artysta instynktu, a urok jego prac bierze się z tego, że 

są one nieskrępowane wolą tworzenia - są nieświadome. Sztu-

ka dziecka zdaniem Mariusza Samoraja ,,to krótki epizod – wy-

kwita wcześnie osiągając pełnię rozkwitu około siódmego roku 

życia – po czym gaśnie bez powrotu”8. Dzieło, jakie powstaje, 

opowiada tym samym, jak dziecko pojmuje i odbiera otoczenie, 

jest dokumentem burzliwego rozwoju, obrazem życia uczucio-

wego, bezpośrednią ekspresja tego, co przeżywa tu i teraz. Wy-

twór artystyczny realizowany jest w postaci prób gwałtownych 

i szybkich. Mówi się często, że jest to ,,sztuka przypadku,, a także 

sztuka wyzwalającą dziecko z problemów emocjonalnych. Ste-

fan Szuman określa ją jako ekspresjonizm… ,, jest ona nie tyle na-

śladownictwem natury, ile raczej graficznym wypowiedzeniem 

się dziecka, hipostazą jego przeżyć subiektywnych9„. Samodziel-

na ekspresja sprzyja ,,rozkwitowi tych uzdolnień, które pielę-

gnowane, pozwolą  dziecku nie tyle łatwiej się uczyć, uniknąć 

wielu trudności w okresie szkolnym, aby lepiej i piękniej żyć”10. 

W zależności od wieku dziecka i młodzieży może wyrazić się 

w zabawach, w procesie twórczości plastycznej czy literackiej. 

Podkreślić jednak należy, że jest to gatunkowa zdolność każdego 

dziecka do uzewnętrzniania swoich uczuć i doznań w subiek-

tywnej, niepowtarzalnej ilustracji, uwarunkowanej przebie-

giem procesów myślowych.

Rysunek jako  technika projekcyjna

Bogata bibliografia poświęcona twórczości rysunkowej dziecka 

wskazuje na indywidualne i różnorodne problemy podejmo-

wane przez poszczególnych badaczy.  Psychologia twórczości 

artystycznej, a między innymi twórczości rysunkowej dziecka, 

jest jednym z ważnych i zarazem ciekawych zagadnień ukazują-

cych rozwój psychiki dziecka, a w szczególności jego osobowości. 

,,Większość badaczy stwierdza, że rysunek dziecka jest odbiciem 

jego rozwojów psychicznych, wiedzy i doświadczenia, jakie zdo-

było w swoim życiu”11. Faktycznie dziecko ujawnia swoje prze-

życia, marzenia i pragnienia w rysunku. Na podstawie analizy 

rysunku dziecka można ustalić, jakiego rodzaju są to pojęcia, 

jak przedstawia otaczającą rzeczywistość oraz w jaki sposób 

ukształtowały się one w jego świadomości. Badania naukowe, 

jakie były prowadzone w różnych krajach przez wielu psycho-

logów, jak np. Stefan Szuman czy Dale Harris, potwierdziły, iż 

treść i istota rysunków dziecięcych zależy przede wszystkim od 

rozwoju umysłowego dziecka.

Wraz z rozwojem metod projekcyjnych zaczęły się pojawiać 

wśród badaczy nowe zainteresowania rysunkami dziecięcymi. 

,,Z metody tej korzystają nie tylko psychologowie, ale również 

pracownicy innych dyscyplin naukowych, jak antropologowie 

kulturowi, pedagogowie, socjologowie, historycy sztuki, etno-

grafowie itp.”12. Rysowanie i malowanie są dla dziecka pomocą 

służącą konfrontacji z jego doświadczeniem i przeanalizowa-
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niem przeżyć. ,,Rysowanie jest także odzwierciedleniem 

kognitywnych procesów dziecięcego postrzegania i myśle-

nia. Także emocjonalna dojrzałość i równowaga pozwala 

się odczytać z rysunku dziecka przy odpowiedni przygo-

towaniu. Dobry do analizy rysunek dziecięcy nie ma nic 

pozornie wspólnego z jego nadzwyczajnymi zdolnościami. 

Jest wyrazem umysłowej aktywności, zdolności obserwacji 

i przeżywania dziecka”13. Krytykowanie i poprawianie ry-

sowniczego sposobu wyrażania dziecka prowadzi do tego, 

że dzieci rozwijają w sobie negatywne nastawienie w sto-

sunku do swoich zdolności i nie mają żadnej przyjemności  

z malowania. ,,Literatura dostępnych technik projekcyj-

nych jest ogromna i w odniesieniu do niektórych narzę-

dzi przekracza 600 modeli”14. Wśród tak licznych metod 

wyróżnić można techniki rysunkowe. ,,Termin metoda 

projekcyjna została wprowadzona w 1939 roku przez L. K. 

Franza”15. 

Podstawową cechą specyficzną technik obrazkowych jest 

typ zadania, który stawia się przebadanym. Polecenie ma 

być jak najbardziej ogólne, w celu pobudzenia wyobraźni 

wychowanka. Instrukcje mogą być zmodyfikowane, tak 

aby wydobyć wartość rysunku jako podstawowego źródła 

wiedzy o nim samym. Zastosowanie rysunku odnosi się do 

rozwoju poczucia własnego ,,ja” u dziecka, jak również do 

tego jak postrzega siebie w kontaktach interpersonalnych  

w rodzinie, w grupie przyjaciół, bliskich mu osób.  Badany 

- dziecko musi sięgnąć do własnego wnętrza i korzystając  

z osobistego doświadczenia nadać wykonywanemu zada-

niu charakter. Artysta może więc rysować na żądany te-

mat, dowolnie ustalając rozmiar, rozmieszenie i inne cechy 

tworzonych postaci, wykorzystując pełną swobodę.

Analizie reprezentacji specyficznych tematów zostały po-

święcone liczne publikacje. W poszukiwaniu diagnostycznych 

wskazówek najwięcej uwagi poświęcono rysowaniu ludzkiej 

postaci16. Kontynuacji testów rysunkowych o podobnej tema-

tyce podjęły się Mariola Łaguna i Agnieszka Gałkowska, wyko-

rzystując w swoich badaniach temat ,,Ja wśród ludzi”17. Istotnym 

elementem testu jest obserwacja dziecka, gdzie pod uwagę trze-

ba zanotować ,, kolejność rysowania postaci, czas poświęcony 

poszczególnym osobom, szczególna staranność przy niektórych 

elementach rysunku, ewentualne komentarze i uwagi słowne 

także bezsłowne przejawy emocji”18. Na zakończenie badania 

konieczna jest rozmowa. ,, Ponieważ większość dzieci chętnie 

rozmawia o swoich dziełach. Powinno być oczywiste, że każdy 

obrazek jest przyjęty, bez żadnej krytyki podziwiany. Przy ta-

kim postępowaniu staje się pewne, że dzieci, tak długo, jak to 

możliwe, będą miały radość z tworzenia i będą mogły w pełni 

rozwijać swoje umiejętności”19. Zasadniczą częścią metody pro-

jekcyjnej jest ujawniająca się ekspresja dziecka czyli jej wielkość, 

charakter linii, rozmieszczenie poszczególnych elementów, ja-

kość wykonania, liczba szczegółów, kolor. Wartość diagnostycz-

na wynika z tego, że rysunek ma charakter niewerbalny i może 

dać informacje o przeżyciach i konfliktach dziecka. Rysunek jest 

tylko narzędziem przekazu, którym posługuje się dziecko, ale 

również narzędziem dla nauczycieli czy specjalistów z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, które umożliwiają poznanie my-

śli, uczuć a także możliwości intelektualnych dziecka. 

Przypisy: 
1Por.: B. Dymara, Dziecko w świecie rodziny, Kraków 1998, Oficy-

na Wydawnicza Implus, s. 175.
2Pojęcie: ,,projekcja” w niniejszym artykule rozumiane jest jako 

mechanizm obronny osobowości, polegający na rzutowaniu 

własnych pragnień i uczuć na świat zewnętrzny np. w formie 

graficznej. Por. : Słownik wyrazów obcych . Pod red. Barbary Pa-

kosz, Elżbiety Sobol, Warszawa 1991, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, s. 698.
3B. Dymara, Dziecko w świecie rodziny…, s. 178. 
4S. Szuman, Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej, 

Warszawa 1990, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, s. 86.
5T. Tartas, Ekspresja plastyczna dzieci., Wychowanie w Przed-

szkolu” 2019, NR 7 (510), S. 411.
6Tamże, s. 421.
7Z. Czerwosz, O zajęciach plastycznych młodzieży, Warszawa 

1970, Nasza Księgarnia, s. 13.
8M. Somaraj, Relacje między twórczością plastyczną dziecka  
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a twórczością artysty. ,,Wychowanie w Przedszkolu 1993, nr 7 

(373), s. 5.
9S. Szuman, Sztuka dziecka…, s.117.
10M. Wilczkowa, Wspólne odkrywamy świat, Warszawa 1997, 

Nasza Księgarnia, s. 28.
11G.D. Oster, P. Gould, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 2002, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 23.
12B.Hornowski, Badanie nad rozwojem psychicznym dzieci i 

młodzieży na podstawie rysunku postaci dziecka, Wrocław

-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

rozdział I. s. 76.
13Http.//www.knetfeder.de/kkp/malen.html, z 11.03.2015,  ,,En-

twicklung der Kindrzeichnung,, DieVeränderung des Kinderbil-

des bis zur späten Kindeheit., na podstawie książki ,,Kinderbil-

der und was się uns sagen”.
14A. Anastasi, S.Urbin, przekład A. Matczak, Testy psychologicz-

ne, Warszawa 1999, Pracownia Testów Psychologicznych Pol-

skiego Towarzystwa Psychologicznego, s. 523.
15M. Stasiakiewicz, Testy projekcyjne, [w:] J. Sterelau, Psycholo-

gia, Podręcznik Akademicki, Gdańsk 2000, Gdańskie Wydaw-

nictwo Psychologiczne, s.491.
16Technika rysowania ,,Narysuj człowieka” Florence Goodeno-

ugh i Dale Harrisa, ,,Narysuj osobę,, Karen Amchover oraz test 

HFD (Humman Figure Drawing) Odsyłacz [w:] P. Wallon, A. Am-

bier, D. Engelhart, Rysunek dziecka, Warszawa 1993, Wydaw-

nictwo Szkolne i Pedagogiczne
17M. Łaguna, A. Gałkowska, Społeczne aspekty obrazu siebie  

w rysunku projekcyjnym ,,Ja wśród ludzi”, [w:] Rysunek projek-

cyjny jako metoda badań psychologicznych, Pod redakcją M. 

Łaguny, Bogusławy Lachowskiej, Lublin 2003, Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s.125-148.  
18A. Martynowicz-Woźniak, Interpretacja rysunku rodziny jako 

metoda pomocnicza w pracy nauczyciel, Biesko-Biała 1993, Wo-

jewódzki Ośrodek Metodyczny, s. 13.
19http://www.uni-bamberg.de/~ba3sw1/referate-stu0304/wer-

der-anemone.htm  z 5.04.2015 , ,, Die Entwicklung des Zeichtens” 

Referat im Fach: Psychologische Grundlagen der Sozialen Arbeit 

Otto-Friedrich- Universität Bamberg: Anemone Werder Dozent: 

Prof. Dr Jürgen Klapprott Vortragstermin, 13.12.2014

Paradoks tolerancji Karla Poppera  
a media społecznościowe

Kamil Prozorowski - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

artykuł powstał w ramach realizowanego przez zespół szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w lesznie pro-
jektu cyfrowa szkoła Wielkopolska, a dokładniej podprojektu uczniowskie laboratorium informatyczne. 

Temat projektu to “Fake newsy, bańki informacyjne, teorie spi-

skowe. Jak nie dać się oszukać w Internecie...”.

Warto wspomnieć, że podprojekt edukacyjny ULI to wyprawa 

w cyberprzestrzeń, która pomaga uczniom wspiąć się na wyso-

ki poziom umiejętności informatycznych oraz wyłonić spośród 

nich talenty i liderów. Podprojekt ukierunkowany jest na edu-

kację informatyczną, głównie w zakresie nabywania umiejętno-

ści rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

Projekt obejmuje:

• Utworzenie zestawu zasad na temat wyszukiwania infor-

macji w internecie.

• Utworzenie szkolnego portalu wiedzy, na którym zostaną 

umieszczone artykułu o fake newsach, bańkach informa-

cyjnych i teoriach spiskowych. Materiały w postaci infogra-

fik i broszury informacyjnej.

• W ramach portalu – szkolne forum wymiany wiedzy-ucz-

niowie będą mogli zadawać pytania na nurtujące kwestie 

wykraczające poza podstawę programową. Dyskutować na 

tematy związane z tematyką podprojektu.

Cele projektu:

• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji,

• doskonalenie umiejętności selekcji ważnych/prawdziwych 

informacji,

• rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych,
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• zdobywanie wiedzy dotyczącej przestrzegania praw i zasad 

bezpieczeństwa w sieci,

• poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia,

• rozwijanie kompetencji kluczowych – TIK,

• kształcenie umiejętności precyzyjnego prezentowania my-

śli.

Na początku realizacji projektu na warsztat wzięliśmy „Pa-

radoks tolerancji Karla Poppera” w kontekście mediów spo-

łecznościowych. Cenzura wypowiedzi w mediach społeczno-

ściowych budzi wiele negatywnych emocji, ale dopuszczenie 

całkowitej wolności słowa w mediach społecznościowych może 

mieć również negatywne skutki, takie jak sprzyjanie cyberprze-

mocy lub szerzenie nienawiści. 

Popper twierdził, że głównym filarem otwartego społeczeń-

stwa jest „duch krytyki”. Dziś nazwalibyśmy to duchem debaty  

i chociaż powinniśmy wymagać od mediów społecznościowych 

szanowania pluralistycznych ram polityki otwartego społeczeń-

stwa, powinniśmy również szanować prawo platform do zakre-

su tolerowania nietolerancyjnych, fałszywych wypowiedzi.

Zrównanie tolerancji z przyzwoleniem, biernością czy całkowi-

tym brakiem granic w mediach społecznościowych jest reductio 

ad absurdum.

Pojęcie tolerancji ma długą historię w filozofii moralnej i poli-

tycznej właśnie z powodu wielu problemów, które pojawiają się, 

gdy używa się tego słowa bezkrytycznie. W XXI wieku toleran-

cja jest mylona z akceptacją i aprobatą. Historycznie oznaczało 

to coś zupełnie przeciwnego - nieingerencję w coś, czego się nie 

lubi lub czego nienawidzi. Taka nieingerencja musi mieć pewne 

granice [1].

Jak napisał Goethe w 1829 r: „Tolerancja winna być jedynie 

przejściowym usposobieniem: musi wieść do uznania. Znosić to 

obrażać.” [2].

Zgodnie z koncepcją demokracji liberalnej wolne i otwarte spo-

łeczeństwo wymaga intensywnej debaty. Argumentuje się, że 

społeczeństwo wzmacnia jedynie często sporna gra różnych, a 

nawet nietolerancyjnych punktów widzenia. Kiedy więc takie 

poglądy zbliżają się do granic tolerancji?

Filozof polityczny Karl Popper ostrzegał nas przed bezczyn-

nością w obliczu czegoś, co nazwał „paradoksem tolerancji”[3]. 

Zgodnie z tym paradoksem tolerancja dla nietolerancyjnych 

ostatecznie prowadzi do samozniszczenia [4].

Hitler i naziści, którzy przejęli władzę zgodnie z konstytucją, od 

dawna stanowią doskonały przykład zła, które może wynikać  

z tolerancji dla nietolerancyjnych [4].

Popper był niereligijnym Żydem, który był świadkiem powsta-

nia nazizmu w latach 20. w swoim rodzinnym Wiedniu, skąd 

uciekł do Anglii, a następnie w 1937 r. do Christchurch w Nowej 

Zelandii, gdzie został mianowany wykładowcą w Canterbury 

College (obecnie University of Canterbury) [1]. Tam też napisał 

książkę pt. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (1963),  

w której stwierdził, że możliwe jest odmówienie tolerancji wo-

bec nietolerancji [5]:

[…]„jeżeli rozszerzymy nieograniczoną tolerancję nawet na tych, 

którzy nie są tolerancyjni, jeżeli nie jesteśmy przygotowani do 

obrony tolerancyjnego społeczeństwa przed atakami nietoleran-

cyjnych, to tolerancyjni zostaną zniszczeni, a wraz z nimi toleran-

cja”[…]

oraz

[…]„musimy domagać się prawa do tłumienia ich, jeśli to konieczne, 

nawet siłą; bo łatwo może się okazać, że nie są oni wcale przygo-

towani do spotkania się na gruncie racjonalnych dowodów, lecz 

zaczynają od denuncjowania wszelkich argumentów; mogą zaka-

zać swym zwolennikom słuchania racjonalnych argumentów, po-

nieważ są złudne, i uczyć ich odpowiadania na argumenty pięścią 

lub rewolwerem. […] musimy uważać podżeganie do nietolerancji 

i prześladowań za zbrodnię tak samo, jak uważamy za zbrodnię 
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morderstwo, kidnaperstwo lub powrót do handlu niewolnikami”.

Wydaje się, że media społecznościowe stosują w swojej polity-

ce „paradoks tolerancji” sformułowany przez filozofa Karla Po-

ppera, czego przykładem jest zablokowanie stron, fan page’ów 

InfoWars, na których publikowano teorie spiskowe i fake new-

sy. Należy mieć na uwadze, że dojrzałe społeczeństwo to nieko-

niecznie takie, w którym wszystko można powiedzieć, ale takie, 

które wyznacza jasne granice tego, o czym można mówić i jak 

powinno się o tym mówić [6].

Nie trzeba dodawać, że problem pojawia się, gdy platformy te 

działają w krajach, w których wybrani przedstawiciele, wyra-

żają nietolerancyjne poglądy. Dopóki nie zrozumiemy, że reguły 

społeczne ewoluują w czasie i że poglądy, które mogły zostać za-

akceptowane lub tolerowane kilka dekad temu, już nie istnieją, 

problem nie zniknie [6].
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Czy feminatywy przekonają do siebie  
społeczeństwo?

dr Joanna Bórkowska - nauczycielka języka polskiego w SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie

„Prawo do stosowania nazw żeńskich należy zostawić mówiącym” - czytamy w oświadczeniu rady języka Polskiego 
z 25 listopada 2019r. a zatem: profesor, profesorka czy nawet profesora (na wzór rozsławionego medialnie wyrazu 
ministra)? 

Odpowiedzi znawców i komentatorów zagadnienia były, są  

i będą zróżnicowane. Jedni odpowiedzą od razu:  formę doktor, 

profesor uważa się za bardziej prestiżową. Drudzy będą mieli 

wątpliwości: stwierdzą bowiem, że skoro w XIX wieku istniały 

formy doktorka, profesorka, to dlaczego dziś do nich po prostu 

nie powrócić. Jeszcze inni zauważą: historia uczy nas, jak po-

przez odebranie kategorii żeńskości wyrazom celowo chciano 

podkreślić wyższość mężczyzn – może warto więc dziś oddać ko-

bietom to co kobiece. Znajdą się też i zwolennicy formy męsko-

osobowej jako wystarczającej - odnoszącej się do przedstawicieli 

obu płci. Będą i tacy, którzy naprawdę wierzą, że użycie form  

z typowa żeńską końcówką przyczyni się do zmiany pozycji 

kobiety w społeczeństwie i będą zagrzewać do batalii o język,  

w której każda wypowiedziana chirurżka czy ministra przybli-

ży nas  do bardziej sprawiedliwego świata. Wydaje się, że  dla 

większości użytkowników języka polskiego (prostu widać to  

i słychać) męskoosobowe formy nazw zawodów lub stanowisk 

brzmią bardziej prestiżowo, mówiąc wprost – poważniej.  Ilu 

nauczycieli (ile  nauczycielek), poprosi ucznia czy rodzica, by 

ze zgłaszanym problemem poszedł do dyrektorki, a ilu do pani 

dyrektor? Przyznam, że nie potrafię, choć naprawdę próbuję, 

wyobrazić sobie spotkania z prezydentką miasta. Wolałabym 

być czyimś gościem, nie gościnią. Zwolennicy form brzmiących 

obco przekonują, że sztuczność żeńskich nazw, stanowiących 

dla wielu użytkowników języka decydujący argument, (np. gdy 

próbują mówić: muzykolożka, adwokatka, chirurżka, architekt-

ka) z czasem zniknie, gdy się z nimi osłuchamy... A jeśli się nie 

osłuchamy – to te wyrazy same znikną, a językowy dylemat sam 

się rozwiąże.  Nie od dziś o formie słowa decydują przeróżne mo-

tywy: wrażliwość językowa, poglądy polityczne czy chęć odda-
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nia się językowym kalamburom. Jedno jest pewne.  Używanie 

feminatywów wymaga obustronnej akceptacji, ale formę może 

zaproponować każda ze stron. Pozostaje zatem uważnie wyła-

pywać pojawiające się nazwy żeńskie i wziąć sprawy w swoje 

ręce i usta. Wydaje się jednak, że to w innej sprawie należy bić 

na alarm. Nie tylko w środowisku szkolnym. Zdecydowanie bar-

dziej niepokojącym zjawiskiem jest wzrost udziału słownictwa 

potocznego w oficjalnych wystąpieniach, a nawet tolerowanie 

wulgaryzmów w mediach.

Co zatem zrobić z nowymi, obcobrzmiącymi feminatywami? Ko-

rzystać z zaleceń RJP i...czekać. We wcześniejszym oświadczeniu 

Rady Języka Polskiego z 2012 r. przeczytamy bowiem: „formy 

żeńskie nazw zawodów i tytułów są systemowo dopuszczal-

ne. Jeżeli przy większości nazw zawodów i tytułów nie są one 

dotąd powszechnie używane, to dlatego, że budzą negatywne 

reakcje większości osób mówiących po polsku. To, oczywiście, 

można zmienić, jeśli przekona się społeczeństwo, że formy żeń-

skie wspomnianych nazw są potrzebne, a ich używanie będzie 

świadczyć o równouprawnieniu kobiet w zakresie wykonywa-

nia zawodów i piastowania funkcji”.

Lekcja wychowawcza nie może być nudna
Agata Karolczyk-Kozyra - I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Zana we Wschowie

kontrola wpisów w dzienniku, wypisywanie braków, sprawdzenie ocen… tak wygląda niejedna lekcja wychowawcza 
w naszych szkołach... a przecież to tak naprawdę jedna z najważniejszych lekcji, dlatego powinna być przemyślana 
i przygotowana solidnie. rola wychowawcy bowiem nie sprowadza się tylko do sprawdzenia wyników nauczania 
swojej klasy, czy usprawiedliwienia nieobecności, jest znacznie ważniejsza.

Każda godzina wychowawcza zatem powinna być wyzwa-

niem, które wynika z potrzeb uczniów i powinno się iść na 

nią jak na spotkanie z przyjaciółmi. Jako wychowawca sta-

nowczo mogę nawet powiedzieć, że godzina ta nie może być 

nudna i nie może być też o niczym...

Przedłużająca się od miesięcy zdalna szkoła nie wzbudza 

wśród uczniów zbyt pozytywnych emocji i, wbrew temu 

co mogłoby się zdawać, nie są oni wypoczęci. Są sfrustro-

wani, samotni, smutni i przygnębieni. Narzekają na izola-

cję, bóle głowy i kręgosłupa. Zwłaszcza w takiej sytuacji 

rola wychowawcy jest ogromna, dlatego powinien się on 

skupić na budowaniu relacji, wzmacnianiu więzi i wywo-

ływaniu pozytywnych emocji.

U moich uczniów takie wywołują często godziny wycho-

wawcze. Oto przykłady lekcji przeprowadzonych w pierw-

szej klasie liceum.

Koniec pierwszy semestru to czas podsumowań, to też wła-

ściwy moment na sprawdzenie, czy moi pierwszoklasiści, 

mimo zdalnego nauczania, poznali się choć trochę. Przed 

lekcją poprosiłam ich, by każdy przygotował o sobie trzy 

informacje - dwie prawdziwe, jedną fałszywą. Uczniowie 

musieli się postarać, by nie były one zbyt łatwe, bo przez to 

zabawa nie byłaby ciekawa. Ja także miałam przygotowane trzy 

informacje o sobie. Następnie po kolei prezentowaliśmy fakty ze 

swojego życia, a pozostałe osoby z klasy zgadywały, które z nich 

są kłamstwem. Zabawy przy tym było sporo, bo zadanie wcale 

nie było łatwe. Wzbudziło ono też wiele pozytywnych emocji, 

jednak to, co dla mnie najważniejsze, dzięki niemu relacje w kla-

sie się zacieśniły, gdyż dowiedzieliśmy się o sobie sporo nowych 

rzeczy.

Druga część lekcji również podobała się uczniom, ponieważ tym 

razem odwróciliśmy role. Ta część poświęcona była ocenie pracy 

wychowawcy i zainspirowana była jednym z pomysłów Anny 

Konarzewskiej, autorki książki „Być (nie)zwykłym wychowaw-

cą”. W ostatnim czasie bardzo doceniam narzędzie Answergar-

den, dlatego chętnie z niego skorzystałam. Poprosiłam uczniów, 

by wypisali wartości, które według nich są ważne dla mnie 

jako dla ich wychowawcy. Dzięki temu dowiedziałam się, czy 

uczniowie mnie rozumieją i wiedzą, w jakim celu wykorzystuję 

niektóre metody i narzędzia pracy. Po otrzymaniu odpowiedzi 

zwrotnej wspólnie omówiliśmy wyniki ankiety, ustalając dalsze 

zasady współpracy. Chcąc jeszcze lepiej przygotowywać się do 

roli wychowawcy, na koniec poddałam się surowej ocenie. Po-

prosiłam, by uczniowie wystawili mi oceny semestralne. Ich wy-
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powiedzi uskrzydliły mnie, ale też utwierdziły w przekonaniu, 

że rola wychowawcy (zwłaszcza teraz, podczas edukacji zdalnej) 

jest ogromna.

Drugi pomysł pojawił się spontanicznie przy okazji Dnia Pozy-

tywnego Myślenia, który przypada 02 lutego. Z tej okazji lek-

cję wychowawczą zaczęliśmy od krótkiego filmiku na temat 

optymizmu (https://www.youtube.com/watch?v=g4PnrN2E-

dAE&feature=emb_title&fbclid=IwAR0VGnYHGZXkRCTN-

TrHnSR0EbyYT2TgtOB1-54njTAZ0u5qD0oej82CdAb4 ). Po nim 

podzieliłam uczniów na pary i poprosiłam, by wymienili się po-

zytywnymi myślami. Jedna osoba miała drugiej powiedzieć coś 

miłego i odwrotnie. Na koniec wspólnie pracowaliśmy z kartami 

autorstwa Sylwii Oszczyk (karty poniżej, udostępnione za zgo-

dą autorki). Uczniowie wybierali sentencje, które najbardziej im 

odpowiadają i które zabierają ze sobą po lekcji. Miło było usły-

szeć, że to kolejna udana godzina wychowawcza.

Ostatnim pomysłem jest ogólnopolski program Polskiej Akcji 

Humanitarnej „Wiem i Działam”. Jest to cykl lekcji wychowaw-

czych o mądrym pomaganiu. Podczas realizacji projektu moi 

uczniowie dowiadują się, jak reagować na kryzysy humanitarne 

spowodowane przez konflikty zbrojne lub katastrofy naturalne 

oraz zapoznają się z praktycznymi pomysłami na działania. Pod-

czas pierwszych zajęć rozmawialiśmy o tym, czym jest pomoc 

humanitarna. Kolejne lekcje poświęcone będą następującym 

tematom:

1. Co się dzieje na świecie, że pomoc jest potrzebna?

2. Czy każda pomoc jest dobra?

3. DZIAŁANIE – Co możemy zrobić?

Wszystkie lekcje oparte są na materiałach otrzymanych od Pol-

skiej Akcji Humanitarnej, dzięki czemu realizacja zajęć nie jest 

niczym trudnym.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1921 Albert 

Einstein powiedział: „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza.” 

Te słowa doskonale wskazują, jaki kierunek powinna przyjąć 

współczesna edukacja (chociaż patrząc na to, że wypowiedziane 

zostały sto lat temu, to powinny być przesłaniem edukacji już od 

wielu lat.) Pokazują też jaka jest rola współczesnego wychowaw-

cy, co powinien robić. Przede wszystkim rozmawiać z uczniami 

i słuchać ich, poruszać tematy dla nich ważne i niejednokrotnie 

trudne, pozwolić im myśleć samodzielnie, rozwijać kreatywność 

i pobudzać wyobraźnię oraz w każdej możliwej sytuacji uczyć 

sztuki argumentowania. Co osiągniemy dzięki temu jako wycho-

wawcy naszych uczniów?

• wyzwolimy kreatywność

• nauczymy wyrażania własnych emocji

• pokażemy jak się uczyć i argumentować

• nauczymy logicznego i krytycznego myślenia

• nauczymy otwartości, zaradności życiowej i umiejętności 

współpracy

• rozbudzimy ciekawość świata

• wychowamy mądre społeczeństwo

A to wszystko jest ważniejsze niż wiedza...
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Zdalne warsztaty z zaproszonym gościem
Elżbieta Wiercińska-Kazimierczuk - III LO im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 

zdalne nauczanie w szkołach, choć bywa uciążliwe, stwarza również wiele nowych możliwości udziału młodzieży 
w różnych formach warsztatów edukacyjnych i spotkań. W warunkach stacjonarnych trudno byłoby zorganizować 
zajęcia czterdziestopięciominutowe z edukatorami w miejscu nauczania, a wyjazd zawsze wiąże się z dodatkowymi 
obowiązkami i  z poświęconym czasem pozalekcyjnym.

Tęskniąc za powrotem do podejmowania działań w świecie real-

nym warto skorzystać z oferty przygotowanej przez różne insty-

tucje w świecie wirtualnym.

Program edukacji filmowej dla szkół Filmoteka Szkolna powstał 

w 2009 roku i z pewnością we wszystkich bibliotekach placó-

wek ponadpodstawowych pozostawił po sobie ślad w postaci 

pakietu 26 płyt z filmami ułożonymi tematycznie z dołączonym 

komentarzem filmoznawczym. W zestawie znajdują się polskie 

filmy długo- i krótkometrażowe, dokumentalne oraz animo-

wane. W 2014 roku pakiet poszerzono o kolejne filmy i tematy 

lekcji opracowane w formie scenariuszy,  dostępne na stronie 

www.filmotekaszkolna.pl. Nauczyciel/ka w każdym momencie 

roku szkolnego może dołączyć do programu Filmoteki Szkolnej 

i w pełni korzystać nie tylko z jej zasobów, ale również z inte-

resujących zajęć (wybranych z listy tematów znajdujących się 

na stronie) prowadzonych przez Wędrujących Filmoznawców. 

Moim gościem, zaproszonym na lekcję języka polskiego w klasie 

humanistycznej, był dr Adam Domalewski, który zaproponował 

młodzieży nieoczywiste spojrzenie na powieść Bolesława Pru-

sa, jak na dziewiętnastowieczny melodramat, wprowadzając 

wcześniej, zilustrowane przykładami filmowymi, cechy tego 

gatunku. Część dziewięćdziesięciominutowych zajęć dotyczy-

ła również analizy filmoznawczej (close readingu) wybranych 

fragmentów filmowej ekranizacji „Lalki” w reżyserii Wojciecha 

Jerzego Hasa. Ważnym elementem spotkania było rozwinięcie 

umiejętności posługiwania się terminologią charakterystyczną 

dla języka filmu, która nie zawsze jest oczywista dla młodzieży. 

Ujęcie, zbliżenie, kadr, detal, rola muzyki i scenografii wszystkie 

te elementy mają znaczenie w budowaniu opowiadanej historii 

w modernistycznym świecie Hasa. Młodzież często bez większe-

go problemu biegle operuje terminologią teoretycznoliteracką, 

ale nie zawsze znajduje właściwe słowa do nazwania sposobu 

konstruowania świata filmowego, choć w większości przypad-

ków częściej obcuje z filmem niż z literaturą, dlatego edukacja 

filmowa jest ważnym elementem kształtowania świadomego  

i krytycznego odbiorcy.  

W programie warto zwrócić również uwagę na cykl webi-

nariów, dotyczący edukacji filmowej w szkole podstawowej 

i ponadpodstawowej, adresowany do nauczycielek i nauczy-

cieli, Filmoteka Szkolna. Pokój nauczycielski, w którym można 

uczestniczyć (po wcześniejszym zgłoszeniu) na platformie Click-

meeting, a którego nagrania dostępne są również na kanale You 

Tube Filmoteki Szkolnej.

Ciekawą propozycję edukacyjną online  dla szkół podstawo-

wych i ponadpodstawowych oferuje również Muzeum Historii 

Żydów Polskich POLIN. Warto podkreślić, że warsztaty przygo-

towane dla szkół podstawowych podzielone są na różne grupy 

wiekowe i dostosowane tematycznie do możliwości odbiorczych 

dzieci. Tematyka zajęć dotyczy kultury żydowskiej, współcze-

snego życia społeczności żydowskiej, można też wybrać warsz-

tat dotyczący Sprawiedliwych, czy  wielokulturowości i różno-

rodności w codziennym doświadczeniu młodych ludzi. Zajęcia 

prowadzone są przez doświadczonych edukatorów i edukatorki 

z wykorzystaniem platformy Zoom oraz innych narzędzi i apli-

kacji edukacyjnych.

Warsztat online, w którym uczestniczyła w ramach lekcji ję-

zyka polskiego młodzież klasy humanistycznej, dotyczył tema-

tu związanego z pytaniem Jak pięknie się różnić? i odnosił się  

w dużej mierze do osobistych doświadczeń związanych z różno-

rodnością, stereotypami, dyskryminacją. Uczennice i uczniowie 

pracowali również ze schematem modelu piramidy Allporta, 

który skłania do refleksji na temat obojętności wobec wyklu-

czenia i przemocy, ale umożliwia również otwarcie dyskusji na 

temat kondycji współczesnego świata i powtarzalności mecha-

nizmów, które w nim dominują. Warsztaty organizowane przez 

Muzeum Polin umożliwiają podejmowanie trudnych tematów 

umiejętnie wprowadzanych przez merytorycznie przygotowa-

nych edukatorów i edukatorki. Na szczególną uwagę zasługują 

warsztaty dotyczące rocznicy powstania w getcie warszawskim, 

które połączyć można z organizowaną co roku  przez Muzeum 
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akcją Żonkile (więcej informacji znajduje się na stronie www.

polin.pl w zakładce program edukacyjny).

W ramach wsparcia dla nauczycieli i nauczycielek Centrum Edu-

kacyjne Muzeum Polin transmituje co dwa tygodnie na swoim 

Facebooku wykłady i szkolenia prowadzone przez specjalistów 

i poruszające bieżące tematy związane z trudnościami pracy  

w czasie zdalnego nauczania. Spotkania odbywają się zawsze we 

wtorki w godzinach 18:00 – 19:00, najbliższe spotkanie odbędzie 

się 16 marca 2021 roku i będzie dotyczyło problemu polaryzacji 

w klasie (wykład Aleksandra Pawlickiego Podróże na antypody. 

Czy moja klasa ulegnie światopoglądowej polaryzacji?).

Przedstawiłam tylko dwie propozycje instytucji, z których ofer-

ty edukacyjnej skorzystałam w ramach zdalnego nauczania  

w bieżącym roku szkolnym, i które zdecydowanie polecam. Jest 

ich oczywiście  więcej i warto po nie sięgać, ponieważ pokazują 

różne perspektywy postrzegania problemów i pozwalają, w ja-

kimś stopniu, zastąpić obecny brak kontaktu fizycznego z miej-

scami  kultury.

Konkurs Wojewódzki na Najoryginalniejszy  
afisz teatralny do przedstawienia ,,Balladyna”  
wg Juliusza Słowackiego

Elżbieta Marciniak-Krenz - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

organizatorem konkursu był urząd marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu- centrum dosko-
nalenia nauczycieli w lesznie. osobą odpowiedzialną z ramienia cdn leszno- elżbieta marciniak- krenz- nauczy-
ciel doradca metodyczny w zakresie języka polskiego. nad promocją i szatą graficzną konkursu czuwał jarosław 
łukaszewski.

Celem Konkursu było upowszechnienie znajomości ,,Balladyny” 

Juliusza Słowackiego w związku z wyborem utworu do Narodo-

wego Czytania 2020’, do którego również przystąpili pracowni-

cy CDN Leszno, jak i promowanie aktywności twórczej, rozwi-

janie kreatywności oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej 

dzieci i młodzieży.

Konkurs został przeprowadzony we wrześniu- październi-

ku 2020 roku i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 

Łącznie wpłynęło przeszło 130 prac w dwóch kategoriach- 

szkoła podstawowa i ponadpodstawowa. Prace nadesłano  

z różnych zakątków Wielkopolski, m.in. z Leszna, Poznania, 

Wrześni, Koła, Piły, Konina, Śremu, Osiecznej, Pogorzeli, 

Dolska itp. 

Komisja konkursowa, której przewodniczyła Dorota Kinal- 

dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Poznaniu oraz 

Paweł Borowski- dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli w Lesznie, po długotrwałej naradzie wyłoniła po trzech 

zwycięzców w dwóch kategoriach- szkoły podstawowe  

i ponadpodstawowe, przyznano również trzy wyróżnienia. 

Kierowano się następującymi kryteriami: oryginalność, 

zgodność z tematem, estetyka, kompozycja. Zwycięzcy  

i wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Przyznano następujące miejsca:

1 miejsce

Oskar Wrzeszcz

Szkoła Podstawowa nr 7 w Pile

2 miejsce
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Patrycja Krawczyk 

Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Masłowie

3 miejsce

Alicja Laskowska

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. w Osiecznej

1 miejsce

Liwia Rybczyńska

Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni

2 miejsce

Krystyna Wojciechowska

ZSET w Lesznie

3 miejsce

Patrycja Tarka

TE-A nr 1 w Poznaniu

Wyróżnienia

Julia Łach

SSP we Wrześni

Kinga Peplińska 

SP im. J. Brzechwy w Masłowie

Kacper Dudziak

ZSS w Lesznie

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za trud wło-

żony w wykonanie prac, jednocześnie podkreślają wysoki po-

ziom Konkursu. Do zobaczenia na kolejnych edycjach!

Nieznana proza fantastyczna K. K. Baczyńskiego
dr Joanna Bórkowska - nauczycielka języka polskiego w SP nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie

małgorzata Wichowska, kustosz muzeum literatury w Warszawie i autorka wstępu do wydanego w 2017 roku rę-
kopisu krzysztofa kamila baczyńskiego cudowne przygody pana Pinzla rudego, opowiada o kulisach odnalezienia 
tekstu.

Joanna Bórkowska: O wydaniu Cudownych przygód pana Pin-

zla rudego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dowiedziałam się 

od swojego ucznia w kwietniu 2018 r. Jadąc do szkoły, usłyszał 

w radiu informację o odnalezionej powieści fantastycznej Ba-

czyńskiego o rudym profesorze. 

Małgorzata Wichowska: To nagłe zainteresowanie mediów 

wynikło po prostu ze wzmożonego działania naszej rodzimej 

promocji. Cieszyły nas oczywiście nagłówki: „Nieznany utwór 

Baczyńskiego – odnaleziony!” Książeczka z nieznanym dotąd 

tekstem Baczyńskiego ukazała się znacznie wcześniej. Przy tej 

okazji zorganizowaliśmy pokaz rękopisów, prac plastycznych 

oraz archiwalnych fotografii poety, a słowo o Baczyńskim wy-

głosił prof. Tomasz Wójcik. Rękopis Baczyńskiego leżał w mu-

zeum przez wiele lat, w archiwum Jerzego  Kamila Weintrauba 

(stąd zdawało się, że to jego utwór), i nikt go specjalnie „nie szu-

kał”. Archiwum Weintrauba trafiło do nas w 1992 roku, dzięki 
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jego żonie Joannie. Opowiadam o tym obszernie we wstępie do 

wydania „Pinzla”. 

Jaka jest zatem waga tej publikacji?

Myślę, że to wydanie jest cenne nie tylko dlatego, że jest to ko-

lejny rękopis Baczyńskiego i że tym samym, jako czytelnicy, 

wzbogaciliśmy się o jego nowe dzieło. W naszej świadomości 

Baczyński jest zakodowany przede wszystkim jako wyraziciel 

„ciemnego” pokolenia. A on w swoich próbach prozatorskich 

świadomie zdecydował o odejściu na chwilę od tej poetyki. My-

ślę tu o poczuciu humoru, o groteskowym widzeniu pewnych 

mechanizmów kierujących światem. To wszystko jest widoczne 

w Cudownych przygodach pana Pinzla rudego.  Mam nadzieję, 

że to znalezisko pozwoli przypomnieć  Baczyńskiego-prozaika  

i satyryka. Sprowokuje do rozmowy nie tylko o jego prozie, ale  

i o tej, zazwyczaj pomijanej, stronie jego ogromnego talentu.  

Cudowne przygody pana Pinzla rudego są groteskową opo-

wiastką o nieporadnym, łysym (lecz o „rudej” psychice) pro-

fesorze geografii, skonfliktowanym z uczniami i drżącym 

ze strachu przed własną żoną Genowefą oraz o jego jamniku 

Hazdrubalu. Akcja rozgrywa się w pamiętny poniedziałek 15 

września, a rozpoczyna ją pytanie Pinzla: „Ogolisz pan rude-

go?”, skierowane do fryzjera Bonifacego. Drugi rozdział opisuje 

przekomiczną lekcję geografii, podczas której jamnikiem pro-

fesora opiekuje się woźny. Z sąsiedniej sali dobiega „ryczenie 

księdza prefekta Nogasa w zepsuty wentylator”. Trzeci roz-

dział przynosi wreszcie opis głównego bohatera: 

„pierwsza jego część daleko odrzucona na północ – to jamnik 

Hazdrubal idący krokiem marynarza w promieniach wrze-

śniowego słońca, druga część to pan Pinzel Właściwy  

w krótkich tyrolskich spodenkach”.  Niewątpliwie fabuła 

przepełniona jest absurdalnymi scenkami nie tylko ze szkolnej 

rzeczywistości. Czy jest to także tekst autobiograficzny, który 

możemy za jego autorem nazywać powieścią fantastyczną?  Na 

co zwróciłaby Pani uwagę czytelnika?

To nie jest tekst autobiograficzny, choć szkolny figiel jednego  

z uczniów z gwoździami rozsypanymi na krzesło nauczyciela, 

wspomniany zresztą przez  kolegę z lat szkolnych J. A. Kamień-

skiego (w książce Żołnierz, poeta, czasu kurz... Wspomnienia  

o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim)  jako pomysł Krzysia właśnie, 

przywołany jest w „Pinzlu”. W Internecie powtarza się określe-

nie „odnaleziona powieść Baczyńskiego”, a to przecież nie jest 

powieść. Może w zamierzeniu pisarza miał być to dłuższy frag-

ment, zbliżony do znanych już tekstów Baczyńskiego na tema-

ty szkolne, jak na przykład Gimnazjum im. Boobalka. Cudowne 

przygody... nie są obszernym tekstem. Był to brudnopis, szkolny 

zeszyt w kratkę, ze wszystkimi skreśleniami i poprawkami, cha-

rakterystycznymi dla pierwszej wersji tekstu. Historia Pinzla 

urywa się w połowie sceny. To są zaledwie trzy rozdziały, nieca-

łe 40 stron, ale… jakże fascynujące!  

Wydaje się, że na owym medialnym poruszeniu zyska także 

Jerzy Kamil Weintraub, przyjaciel Baczyńskiego.

Jerzy Kamil Weintraub to poeta zapomniany, żydowskiego po-

chodzenia, ukrywający się podczas wojny. Fascynująca jest hi-

storia ich przyjaźni.  Potwierdza to w swoich wspomnieniach 

Dwaj Kamile żona Jerzego Kamila: „Krzysztof bywał u nas często 

(…). Co było w nim uderzającego – to czułe, dobre, piękne oczy. 

Krzysztof i Jerzy bardzo się polubili i zaprzyjaźnili. Prowadzili 

długie rozmowy na tematy literackie i o sprawach nękających 

nas wszystkich. Pisali wspólne wiersze, eksperymentowali, ba-

wiąc się układaniem zwrotek na przemian. Pisali również krót-

kie etiudy prozą i potrafili przy tym jeszcze wtedy śmiać się ser-

decznie”. Starszy poeta wprost zachęcał Baczyńskiego do pisania 

poezji, bo na początku okupacji Krzysztof od pisarstwa wyraź-

nie odszedł, poświęcając się pracy zarobkowej: szklił okna, ma-

lował szyby, pracował u węglarza, za to dużo rysował. Między 

„Kamilami” zrodziła się też  przyjaźń w ramach Wydawnictwa 

Sublokatorów Przyszłości - było to jedno z pierwszych konspira-

cyjnych wydawnictw. Tu wyszły przecież dwa tomiki Baczyń-

skiego. Poetów łączyła również miłość do psów.

Ten wątek był chyba najczęściej przytaczany w informacjach  

o nowym dziele Baczyńskiego. Na karcie tytułowej Cudow-

nych przygód profesora Pinzla rudego został przecież sportre-

towany rudy jamnik, najpewniej Dan Baczyńskiego, który stał 

się pierwowzorem Hazdrubala, bohatera „Piznla”. 

To bardzo wdzięczny wątek. Jerzy Weintraud także miał psa - 

Ariela. Wiesław Budzyński, z którym rozmawiałam na temat 

tekstu Baczyńskiego, trochę sprzeciwiał się początkowo mo-

jej tezie, że Dan żył jeszcze w czasie okupacji. Ale tak musiało 

być. Danowi poświęcony jest wiersz Z psem, który powstał 

latem 1941 roku w Kierszku. Wtedy Baczyński wraz z Danem 

odwiedził Weintrauba i jego żonę. Pies był zresztą w domu Ba-

czyńskich od  zawsze, a Dan był tym ostatnim – wspominała go 

bardzo czule także mama Krzysztofa. Fotografia portretu Dana, 

autorstwa Krzysztofa, jest zresztą w naszej książeczce. To kolej-

ny powód, by po nią sięgnąć.   

Ta książka jest po prostu urocza.

Od początku wiedziałam, że nasze wydanie musi w jakiś sposób 

nawiązywać do rękopisu Baczyńskiego i do jego osobowości. Na 
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każdej stronie prezentujemy więc rękopis i naszą propozycje 

edytorską. Tytuł jest promiennie rudy – a Baczyński często prze-

cież pisał o jesieni. Na okładce znajduje się rysunek Baczyńskiego 

przedstawiający głównego bohatera. To wydanie to także swo-

isty albumik, ponieważ w naszym muzeum mamy wspaniały 

zbiór fotografii Krzysztofa Kamila od czasów niemowlęcych do 

ostatniej istniejącej jego fotografii i sporo tych zdjęć znalazło się 

w tej książeczce. Umieściliśmy w niej również reprodukcje prac 

plastycznych autora, które pojawiły się u nas dzięki przekazaniu 

nam archiwum Jerzego Kamila Weintrauba. Książce towarzy-

szy zakładka, która jest kopią zakładki zaprojektowanej przez 

Baczyńskiego.

Witryna Literacka
Iwona Gubańska - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

sejm ustanowił rok 2021 rokiem stanisława lema, cypriana kamila norwida, krzysztofa kamila baczyńskiego, 
tadeusza różewicza. nie mogłoby zabraknąć w naszej Witrynie informacji o patronach roku. 

Sejm ustanowił 2021 Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejsze-

go przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniej-

szych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberia-

dy”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W przyszłym roku przypada 

100. rocznica urodzin pisarza. „W swoich rozważaniach nad kon-

dycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego 

i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych 

dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatyw-

nymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace 

teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na 

definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozo-

wanie jej losu” - głosi tekst uchwały.

Izba podjęła uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Ka-

mila Norwida (200. rocznica urodzin), wybitnego poety, drama-
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topisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych. 

W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogól-

noeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem. 

„Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę,  

a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decy-

dujący. W uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiego ży-

cia umysłowego i polskiej kultury, w dwustulecie jego urodzin, 

Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Cypriana Nor-

wida” - czytamy.

Krzysztof Kamil Baczyński - jeden z najwybitniejszych przed-

stawicieli poetów pokolenia Kolumbów - to kolejny patron 2021 

roku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa 

lata temu, na mocy postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy, 

otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wy-

bitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury. 

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej 

sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie 

jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem 

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypo-

spolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia 

Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej - Tadeuszo-

wi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, 

Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” - pod-

kreślono w tekście dokumentu. W 2021 r. przypada 100. roczni-

ca urodzin poety.

Patronem 2021 r. został również Tadeusz Różewicz, wybit-

ny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko 

związany z losem pokolenia wojennego, baczny obserwa-

tor życia codziennego, społecznego i politycznego. W 2021 

r. przypada 100. rocznica urodzin Różewicza. „Filozoficzna 

i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza 

ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia 

do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie od-

działywać na współczesną literaturę polską” - napisano  

w dokumencie.

Znakomici twórcy, artyści

(w oparciu o: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/

komunikat.xsp?documentId=71D186DF43A23C4D-

C125862D0079916F):



Problemy Oświaty i Wychowania

STRONA
24

WSPOMNIENIE
Justyna Kubiak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie

rozpoczynamy nowy cykl zatytułowany „Wspomnienie” . to inicjatywa jednej z nauczycielek. 
W cyklu tym chodzi o to, by upamiętnić tych, którzy odeszli, a związani byli z leszczyńską oświatą. 
zachęcamy do kontaktu z nami oraz publikacji.

W kwietniu minie 9 lat od dnia, gdy odeszła moja Mama - Bar-

bara Pazoła. Całe życie przepracowała w oświacie.  Była na-

uczycielka od 1958 roku. Zaczęła pracować w wiejskiej szkole 

w Potarzycy. Potem znalazła swoje miejsce w Starej Krobi. Tam 

pracowała i mieszkała w pięknej, nowej szkole podstawowej.  

W tym czasie ukończyła Studium Nauczycielskie na kierunku 

plastyka w Łodzi. Zorganizowała w szkole pracownię plastycz-

ną. 

Od 1969 r. była kierownikiem Szkoły Podstawowej w Podrzeczu 

koło Gostynia. Uczyła w klasy łączone - I-IV. Rano miała lekcje 

z klasami I i II (jednocześnie), potem(druga zmiana) z III i IV. To 

wtedy miałam przyjemność być Jej uczennicą. Nauczyła mnie 

pisać, czytać, obserwować świat. Zaszczepiła miłość do książek 

(prowadziła szkolną bibliotekę), przyrody i ruchu na świeżym 

powietrzu. Wtedy zaczęła się też moja przygoda z harcerstwem, 

bo Mama prowadziła w szkole drużynę zuchową. Organizowała 

nam zbiórki, podchody i wycieczki. Dla dzieci ze wsi, które poza 

pomaganiem rodzicom w pracy nie miały innych zajęć popołu-

dniowych, to było naprawdę coś. 

W tym czasie ukończyła studia na kierunku: pedagogika na 

UAM w Poznaniu. Pracowała tez społecznie dla wsi, pomagając 

na przykład w organizacji imprez dla mieszkańców - koncertów, 

wieczornic, przedstawień teatralnych, kursów.

W 1976 roku, ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, roz-

poczęła pracę w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo - Zawo-

dowej w Lesznie jako pedagog. Zrobiła drugi stopień specjaliza-

cji  z pedagogiki z zakresu terapii niepowodzeń szkolnych. Cały 

czas sie dokształcała. Zaczęła aktywnie działać w Towarzystwie 

Przyjaciół Dzieci. Dyżurowała w Telefonie Zaufania. 

Swoje zamiłowanie do sztuki rozwijała, pracując w Studium Wy-

chowania Przedszkolnego w Lesznie. Uczyła wiele obecnych na-

uczycielek przedszkola, które zachowały Ją chyba we wdzięcz-

nej pamięci, bo zawsze o Niej wspominają, gdy się spotykamy.

W poradni pracowała do czasu przejścia na emeryturę w 1991 

r. Za swoja pracę była wielokrotnie nagradzana m. in. Złotym 

Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski.

Dla mnie zawsze będzie pierwszą nauczycielką. Mam nadzieję, 

że pamiętają o Niej również inni uczniowie.
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KALENDARIUM ZMIAN W PRAWIE –  
NIE TYLKO OŚWIATOWYM

Leszek Jan Zaleśny- Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie

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 zadań 

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

„nieprzekształconych” (od 1.09.2020 r. tylko klasy II i III 3-let. LO 

i klasy II, III i IV 4-let. technikum w szkołach - LO i technikum - 

nowego typu). 

Nowe przepisy  - 9:

1. 9 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1979 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uzy-

skiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za 

granicą –  weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

2. 20 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2057 roz-

porządzenie MEiN z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie szcze-

gólnych rozwiązań w zakresie systemu informacji oświatowej  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie z dniem 21 li-

stopada 2020 r.,

3. 22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2334 rozpo-

rządzenie RM z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia 

Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz zniesienia Ministerstwa 

Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyż-

szego – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.,

4. 29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2384 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek sa-

morządu terytorialnego w roku 2021 – weszło w życie z dniem 1 

stycznia 2021 r.,

5. 29 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2400 ustawę 

z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służą-

cych realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 – weszła w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. /zmienia ustawę o finansowaniu za-

dań oświatowych, spraw oświaty dotyczą art. 1 – 4 i art. 89/,

6. 31 grudnia 2020 r. opublikowano w M.P. – poz. 1216 zarządze-

nie nr 255 Prezesa RM z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie na-

dania statutu Ministerstwu Edukacji i Nauki – weszło w życie  

z dniem 1 stycznia 2021 r.,

7. 15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 98 rozporzą-

dzenie MKDNiS z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie badań ja-

kości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych – we-

szło w życie z dniem 19 stycznia 2021 r.,

8. 21 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 142 rozporzą-

dzenie RM z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia 

Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru 

pedagogicznego – weszło w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

9. 29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 190 ustawę  

z dnia 20 stycznia 2021  r. ustawa budżetowa na rok 2021 – we-

szła generalnie w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. - nauczyciele 

- art. 9 ust. 2 i ust. 3 pkt 3.

Przepisy zmieniane - 17:

1. 5 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1960 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie 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.,

2. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2047 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.,

3. 19 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2048 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 – 
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weszło w życie z dniem 20 listopada 2020 r.,

4. 25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2087 roz-

porządzenie MEiN z dnia 24 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 30 listopada 2020 r.,

5. 27 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2111 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie z dniem 30 listopada 2020 r.,

6. 7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2182 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń 

przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub dele-

gowanym do pracy za granicą – weszło w życie z dniem 8 grud-

nia 2020 r.,

7. 21 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2314 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

CoVid-19 – weszło w życie z dniem 22 grudnia 2020 r.,

8. 22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2332 rozpo-

rządzenie MRiRW z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowa-

nych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych  

z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej progra-

mu dla szkół – weszło w życie z dniem 23 grudnia 2020 r.

9. 22 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2335 rozpo-

rządzenie Prezesa RM z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-

stra Edukacji i Nauki – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

10. 28 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2382 roz-

porządzenie MEiN z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

CoVid-19 – weszło w życie (poza wyjątkami) z dniem 1 stycznia 

2021 r.,

11. 4 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 4 ustawę  

z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz niektórych innych ustaw – weszła w życie z dniem 19 stycz-

nia 2021 r.,

12. 14 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 88 rozpo-

rządzenie MRiRW z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowa-

nych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych  

z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej progra-

mu dla szkół – weszło w życie z dniem 15 stycznia 2021 r.,

13. 15 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 92 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie  

z dniem 18 stycznia 2021 r.,

14. 22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 150 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-

wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 – weszło w życie z dniem 22 stycznia 2021 r.,

15. 22 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 153 rozporzą-

dzenie RM z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

w życie z dniem 22 stycznia 2021 r. - art. 1 pkt 3b dotyczy oświaty 

i ustala, że w § 28 rozporządzenia w ust. 13 dodano pkt 15 i 16 

określające, że zakaz zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i ze-

brań niezależnie od ich rodzaju nie obejmuje organizacji:

15) konkursów, olimpiad i turniejów, o których mowa w przepi-

sach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i ust. 6 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

16) próbnego zastosowania materiałów egzaminacyjnych  

w postaci propozycji zadań, zadań egzaminacyjnych oraz ich 

zestawów do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz eg-

zaminu maturalnego, o którym mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty.

16. 29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 202 rozpo-

rządzenie MEiN z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowa-

nia jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – weszło w życie  

z dniem 1 lutego 2021 r.,

17. 29 stycznia 2021 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 207 rozpo-
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rządzenie RM z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – weszło  

(z wyjątkami) w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Teksty jednolite aktów prawnych (8) – 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. 17 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2029 ob-

wieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych,

2. 25 listopada 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2082 ob-

wieszczenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłosze-

nia jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie typów 

szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniow-

skiego,

3. 2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2138 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie oddziałów  

i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sporto-

wego,

4. 2 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2143 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r w sprawie ogłoszenia jed-

nolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów szkół  

i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców,

5. 7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2170 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie procedury 

przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu 

informacji oświatowe,

6. 7 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2181 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie organizacji 

kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych 

działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szko-

łach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych 

i jednostkach pomocy społecznej,

7. 9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2198 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek,

8. 9 grudnia 2020 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 2200 obwiesz-

czenie MEiN z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.



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


