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Wychowanie i psychologia

Justyna Niedziela
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
im. Ziemi Gostyñskiej
w Gostyniu

„M³odzie¿ najchêtniej czas spêdza przed ekranem
komputera. M³odzi ludzie nie potrafi¹ budowaæ w³aœciwych
relacji z rówieœnikami...” Do takich stwierdzeñ w³aœciwie ju¿

przywykli nauczyciele i rodzice. Nie znaczy to jednak, ¿e za-
mierzamy siê z tym pogodziæ i nie chcemy szukaæ „z³otego
œrodka”. Wspomniane wy¿ej zachowania m³odych ludzi nie-
pokoj¹, poniewa¿ ³¹cz¹ siê czêsto z biernoœci¹, a przecie¿ my,
nauczyciele, powinniœmy wyzwalaæ w uczniach aktywnoœæ,
która s³u¿y³aby wszechstronnemu rozwojowi m³odego
cz³owieka.

W³aœnie takie efekty mo¿na osi¹gn¹æ, pracuj¹c z
recytatorami. Jest to szczególnie cenna forma, poniewa¿ wy-
zwala ró¿ne rodzaje aktywnoœci. We „Wprowadzeniu do psy-
chologii” Ziemowita W³odarskiego i Anny Matczak czytamy:
„(...) aktywnoœæ cz³owieka jest jedynym wyrazem jego
osi¹gniêæ rozwojowych, (...) jest ona równie¿ jedynym œrod-
kiem prowadz¹cym do rozwoju.”Jak wiêc widaæ, obserwowa-
nie aktywnoœci i wnioski z tego wynikaj¹ce prowadz¹ do
okreœlenia stopnia rozwoju ucznia. Natomiast jej rozbudzanie
wp³ywa na rozwój. Wymienieni wy¿ej autorzy wskazuj¹, ¿e
istniej¹ ró¿ne rodzaje aktywnoœci, tj. motoryczna, poznawcza,
pamiêciowa, myœlowa. W przypadku „zabawy w teatr” mamy
do czynienia z wszystkimi jej rodzajami. Dlatego te¿ trudno
przeceniæ znaczenie pracy z kó³kiem recytatorskim lub grup¹
teatraln¹. Przedstawiê tu kilka aspektów tego zagadnienia.

1) Wystêpuj¹c w roli, uczê siê rozumieæ siebie i innych.
Przedstawiona przeze mnie kwestia wymaga zapre-

zentowania ró¿nych opinii na temat szkolnego teatru. Otó¿
Brian Way w swojej ksi¹¿ce „Drama w wychowaniu dzieci i
m³odzie¿y” wyraŸnie oddziela dramê od teatru. Czytamy:
„(...) teatr jest przede wszystkim zainteresowany „komuni-
kacj¹” pomiêdzy aktorami a publicznoœci¹, drama – „doœwia-
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dczeniem” uczestnicz¹cych, niezale¿nym od
jakichkolwiek funkcji komunikowania siê z widzami”.
Zdaniem Way’a, „teatr” jako rodzaj aktywnoœci dzieci i
m³odzie¿y „czêsto prowadzi do sztucznoœci, niszcz¹c w
ten sposób ca³¹ wartoœæ zamierzonego doœwiadczenia”.
Krystyna Pankowska w ksi¹¿ce „Edukacja przez dra-
mê” stwierdza, ¿e forma teatru szkolnego powoduje, i¿:
„Dziecko staje siê w narzucanej roli kimœ innym, zatra-
ca w³asn¹ osobowoœæ. W sytuacji takiej nie ma te¿ mie-
jsca na w³asn¹ aktywnoœæ twórcz¹”.

Czy tak jest w istocie? Otó¿ nale¿a³oby naj-
pierw zastanowiæ siê nad kwesti¹ „sztucznoœci” zacho-
wañ uczniów na scenie. Pracuj¹c z recytatorami i
opracowuj¹c z nimi ró¿ne programy, zawsze dbam o to,
aby dobrane teksty odpowiada³y zainteresowaniom
uczestników przedsiêwziêcia. Przygotowany ostatnio
program ( z uczniami pierwszej klasy gimnazjum) zaty-
tu³owaliœmy „Nasz szkolny blues...”. Zauwa¿y³am, ¿e
m³odzie¿ interesuje siê ksi¹¿kami Marty Fox, chêtnie je
czyta, dlatego te¿ prezentowane na scenie teksty po-
chodz¹ z ksi¹¿ek tej autorki.

Z satysfakcj¹ obserwowa³am, jak du¿o radoœci
dawa³a moim uczniom praca nad tym programem. Wy-
nika to z faktu, ¿e mówi¹ o swoich sprawach, o potrze-
bie uczucia, przyczynach konfliktów z rodzicami,
radoœciach i smutkach ¿ycia w szkole. Nie wp³ywa to na
„zatracanie w³asnej osobowoœci”. Uczniowie mówi¹ o
tym, co jest im bliskie, co czuj¹ i prze¿ywaj¹, chocia¿
wyra¿aj¹ to poprzez teksty cudze. Jednak w ten sposób
ucz¹ siê mówiæ o swoich reakcjach i refleksjach, uœwia-
damiaj¹ sobie ich typowoœæ, a przez to ³agodz¹ wewnê-
trzne napiêcie wynikaj¹ce z pora¿ek w szkole i w domu.

Kwesti¹ sporn¹, moim zdaniem, jest równie¿
stwierdzenie, ¿e w szkolnym teatrze nie ma miejsca na
„aktywnoœæ twórcz¹”. M³odzi aktorzy, przygotowuj¹c
program, zastanawiaj¹ siê nad tym, jakie gesty, ruchy
najlepiej oddawa³yby prezentowane emocje. Swoist¹
„burz¹ mózgów” jest praca nad choreografi¹, poniewa¿
s³owo mówione czêsto wzbogacamy muzyk¹ i œpie-
wem. A scenografia? Uczniowie dobieraj¹ rekwizyty,
planuj¹ wygl¹d sceny i wreszcie – sami wykonuj¹ po-
trzebne dekoracje. M³odzie¿ jest bardzo kreatywna, a,
jak widaæ, praca nad takim programem anga¿uje ró¿ne
rodzaje aktywnoœci. Oczywiœcie, nie negujê ogromnych
wartoœci dramy i jej znaczenia w pracy nauczyciela, jed-
nak forma szkolnego teatru daje tak¿e du¿e mo¿liwoœci
i podwa¿anie jej wp³ywu na rozwój dziecka wydaje siê
byæ nieuzasadniony.

2) „A ze s³aboœci¹ (jêzykiem) uczmy ³amaæ siê za
m³odu”.

Wœród ogólnego narzekania na „bylejakoœæ” w
ró¿nych sferach ¿ycia uderzaj¹ nas tak¿e uwagi do-
tycz¹ce miernego poziomu mówienia. Pomijaj¹c tak
fundamentalne kwestie, jak zasób s³ownictwa, etc...,
truchlejemy, s³ysz¹c fataln¹ dykcjê u¿ytkowników jê-
zyka. Podczas nauki w szkole dziecko zostaje wyposa-
¿one w odpowiednie œrodki werbalne, co dokonuje siê
g³ównie poprzez dostarczenie mu wzorców jêzyko-

wych. We „Wprowadzeniu do psychologii” czytamy:
„Wzorce jêzykowe, z jakimi styka siê dziecko, mog¹
byæ liczne i ró¿norodne. Najwiêksze znaczenie maj¹ w
kszta³towaniu jego mowy te, które dziecko otrzymuje w
toku aktywnego kontaktu z otoczeniem. (...)istotnymi
dla rozwoju mowy czynnikami s¹: czêstoœæ, z jak¹ dzie-
cko styka siê z wzorcami jêzykowymi, ich wyrazistoœæ i
– oczywiœcie – jakoœæ”.

Nauczyciel pracuj¹cy z m³odymi aktorami
wp³ywa na doskonalenie tempa mówienia, intonacji i
artykulacji, a uczniowie obcuj¹ z tekstami, które
kszta³tuj¹ ich zmys³ estetyczny i wra¿liwoœæ. Praca z
recytatorami staje siê œwietn¹ okazj¹ do doskonalenia
umiejêtnoœci mówienia, oczywiœcie wymaga to wytê¿o-
nej i systematycznej pracy.

Elementem mobilizuj¹cym uczniów jest rów-
nie¿ chêæ konfrontowania w³asnego poziomu z innymi,
szczególnie je¿eli dokonuje siê to poza szko³¹, ponie-
wa¿ stawiana poprzeczka znajduje siê coraz wy¿ej. Ob-
serwujê rosn¹ce zainteresowanie dzieci i m³odzie¿y
recytacj¹ i udzia³em w ró¿nych formach dzia³alnoœci
tego typu. Co ciekawe, zapa³ jest tym wiêkszy, im bar-
dziej realna jest szansa zaprezentowania siê przed publi-
cznoœci¹. Chyba mamy wiêc powody do satysfakcji?

3) „Sam sobie sterem, ¿eglarzem, okrêtem...”?
Przygotowanie ka¿dego programu wymaga

zbiorowego wysi³ku. Ju¿ faza pierwszych prób dowo-
dzi, ¿e efekt koñcowy jest uzale¿niony od pracy i zaan-
ga¿owania wszystkich uczestników. Uczniowie
indywidualnie pracuj¹ nad interpretacj¹ tekstu, ale pla-
nowanie gestów, ruchu, rekwizytów staje siê okazj¹ do
wspó³dzia³ania wszystkich aktorów. M³odzie¿ prezen-
tuje swoje pomys³y, spoœród których wybieramy najcie-
kawsze oraz takie, które akceptuje recytator ze wzglêdu
na swój pomys³ prezentacji tekstu. Nie sposób nie za-
uwa¿yæ, ¿e takie dzia³ania sprzyjaj¹ tworzeniu wiêzi
pomiêdzy uczniami. Istnieje jeszcze jeden wa¿ny aspekt
tych sytuacji, mianowicie daje to nauczycielowi okazjê
do lepszego poznania swoich wychowanków.

Taki zbiorowy wysi³ek pozytywnie wp³ywa na
uczniów o ró¿nej osobowoœci. Dzieciom nieco za-
mkniêtym, nieœmia³ym pozwala uwierzyæ w siebie i po-
konaæ kompleksy. Na przeciwleg³ym biegunie typów
zachowañ znajduj¹ siê osoby sk³onne do podporz¹dko-
wywania sobie innych, w ich przypadku praca w grupie
mo¿e prowadziæ do poprawy relacji z rówieœnikami. O
roli i efektach pracy w grupie pisze m.in. R. I. Arends:
„1. Zwi¹zki wzajemnej zale¿noœci, kiedy nagradzana
jest wspó³praca, bardzo podnosz¹ motywacjê ukoñcze-
nia wspólnego zadania.
2. Praca grupowa wytwarza mocne stosunki przyjaŸni
miêdzy cz³onkami grupy.
3. W warunkach wspó³pracy procesy komunikowania
staj¹ siê ogromnie efektywne, co z kolei wp³ywa nader
korzystnie na wytwarzanie pomys³ów i wywieranie
wzajemnego wp³ywu intelektualnego.”
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Poza tym tok przygotowañ programu uczy systematycz-
noœci. Uczniowie uœwiadamiaj¹ sobie znaczenie odpo-
wiedniej organizacji pracy, koniecznoœæ wyznaczenia
okreœlonych etapów dzia³añ, które s¹ niezbêdne do uzy-
skania koñcowego efektu.

Okreœlenie „koñcowy efekt” zosta³o tu u¿yte w
znaczeniu fina³u wieñcz¹cego wysi³ki m³odych akto-
rów, czyli zaprezentowania siê przed publicznoœci¹. Ale
oczywiste jest, ¿e sformu³owanie to nale¿y rozumieæ
tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) w sensie korzyœci wy-
chowawczych i dydaktycznych, wynikaj¹cych z pracy z
recytatorami.

Czytaj¹cy ten tekst mo¿e postawiæ sobie pyta-
nie: drama czy teatr? Odpowiadam: drama i teatr. Szko-
lny teatr nie ogranicza aktywnoœci m³odego cz³owieka,
nie jest nastawiony na popis, a stanowi wa¿n¹ i ciekaw¹
formê pracy nauczyciela z uczniami. Mo¿e ona staæ siê
Ÿród³em ciekawych doœwiadczeñ i satysfakcji dla na-

uczycieli, uczniów, a tak¿e widzów. Je¿eli na szkolnej
scenie panuje cisza, mo¿e czas to zmieniæ?

Bibliografia:

1. Arends R. I.: „Uczymy siê nauczaæ”, WSiP, Warsza-
wa 1994.
2. Pankowska K.: „Edukacja przez dramê”, WSiP, Wa-
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Maria Czy¿ak
Zespól Szkól
przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym
dla Dzieci i M³odzie¿y
w Osiecznej

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Szpital Rehabilitacyjno - Leczniczy dla
Dzieci i M³odzie¿y w Osiecznej znajduje siê w zamku
pochodz¹cym z XVI w., który usytuowany jest nad Je-
ziorem £oniewskim i otoczony parkiem o ciekawym
przyrodniczo drzewostanie. Obok szpitala, który pro-
wadzi turnusy rehabilitacyjno - lecznicze dla dzieci i
m³odzie¿y ze schorzeniami reumatycznymi, dróg odde-
chowych, wadami postawy, cukrzyc¹ i oty³oœci¹, dzia³a
tutaj Zespó³ Szkó³ - Szko³a Podstawowa i Gimna-
zjum, który organizuje dzia³alnoœæ dydaktyczn¹ oraz
opiekuñczo-wychowawcz¹, obejmuj¹c swym
wp³ywem pacjentów szpitala. Zatrudnieni tu s¹ wiêc
pracownicy medyczni (lekarze, pielêgniarki), personel
pomocniczy (opiekunki, salowe), rehabilitanci i masa-
¿yœci oraz pracownicy pedagogiczni (nauczyciele, wy-
chowawcy), a tak¿e psycholog. Istnieje tu równie¿
laboratorium analityczne i dzia³ administracyjno-go-
spodarczy (ksiêgowoœæ, s³u¿by techniczne, zaopatrze-
niowe, obs³uga kuchni).

Z uwagi na wspóln¹ lokalizacjê obu wy¿ej wy-
mienionych instytucji oraz podmiot ich oddzia³ywañ
(pacjentów - uczniów), zadania stoj¹ce przed wszystki-
mi pracownikami s¹ wspólne i nie sposób je rozgrani-
czyæ, jeœli chodzi o zakres kompetencji. Dzia³alnoœæ

placówki jest organizowana i koordynowana przez ze-
spó³ kierowniczy, w sk³ad którego wchodz¹: Dyrektor i
Ordynator Szpitala, Dyrektor Zespo³u Szkó³, Prze³o¿o-
na pielêgniarek, Kierownik Dzia³u Rehabilitacji oraz
Kierownik Administracji.

Placówka dzia³a w oparciu o roczny harmono-
gram turnusów, plan pracy na konkretny turnus oraz
szczegó³owy porz¹dek dnia, który obejmuje realizacjê
zadañ rehabilitacyjno-leczniczych, dydaktycznych i
opiekuñczo-wychowawczych. Dzia³alnoœæ szpitala
organizowana jest na podstawie umowy z regionalnymi
oddzia³ami Narodowego Funduszu Zdrowia. Konstru-
kcja umów uniemo¿liwia organizowanie specjalistycz-
nych turnusów, uwzglêdniaj¹cych specyfikê schorzeñ,
co w przesz³oœci by³o norm¹ i pozwala³o w³aœciwie za-
planowaæ pracê ca³ego oœrodka, obejmuj¹c¹ realizacjê
zadañ rehabilitacyjno – leczniczych, dydaktycznych i
opiekuñczo – wychowawczych tak, aby jak najpe³niej
zaspokoiæ potrzeby dzieci w tym zakresie.

Kwalifikacjê dzieci do pobytu w placówce
prowadz¹ s³u¿by medyczne. Nabór jest wiêc pozapeda-
gogiczny. Dotyczy to równie¿ d³ugoœci trwania turnu-
sów - organizuje siê ich kilka w ci¹gu roku. Jednak¿e
Zespó³ Szkó³, dzia³aj¹c na podstawie przepisów prawa
oœwiatowego, zobowi¹zany jest do prowadzenia
dzia³alnoœci edukacyjnej w pe³nym wymiarze.

Czêsta rotacja dzieci wymaga od wszystkich
pracowników ogromnej mobilizacji i elastycznoœci w
podejmowanych dzia³aniach. Zw³aszcza, ¿e wœród pa-
cjentów Szpitala s¹ osoby niepe³nosprawne fizycznie
lub umys³owo. Wychodz¹c naprzeciw spo³ecznym po-
trzebom, Dyrekcja Szpitala podjê³a stosowne dzia³ania,
otwieraj¹c mo¿liwoœæ leczenia tak¿e osobom niepe³no-
sprawnym, w tym umys³owo.

WARUNKI POBYTU DZIECI W PLACÓWCE
OŒWIATOWO – LECZNICZEJ W OSIECZNEJ
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PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PRZYJÊCIA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy w Osiecz-
nej jest zlokalizowany w zabytkowym obiekcie. Komu-
nikacja miêdzy poszczególnymi jego piêtrami
odbywa³a siê poprzednio za pomoc¹ licznie wystê-
puj¹cych schodów, nawet w obrêbie jednego poziomu
mieszkalnego. Podstawowym wymogiem dla przeby-
wania w szpitalu osób niepe³nosprawnych by³a likwida-
cja barier architektonicznych. W tym celu, kosztem
ogromnych nak³adów finansowych, zainstalowano w
obiekcie dwie windy. Jedna z nich umo¿liwia komuni-
kacjê miêdzy wszystkimi poziomami mieszkalnymi i
administracyjno-gospodarczymi. Druga pozwala na po-
konywanie ró¿nicy poziomów w obrêbie trzeciego piê-
tra, na którym znajduj¹ siê pomieszczenia Dzia³u
Rehabilitacji. Na pierwszym piêtrze zamku dzia³a I od-
dzia³ szpitala – znajduj¹ siê tutaj sypialnie, pomieszcze-
nia sanitarne dla ch³opców, gabinet zabiegowy, sala
rehabilitacyjna (si³ownia), œwietlice, w których obywa
siê terapia zajêciowa oraz jadalnia. Na drugim piêtrze
zlokalizowany jest II oddzia³ szpitala z sypialniami i po-
mieszczeniami sanitarnymi dla dziewcz¹t, gabinet za-
biegowy, dy¿urka lekarska, sekretariat medyczny,
laboratorium, izolatki, œwietlice terapeutyczne, pralnia
oraz pomieszczenia magazynowe. Na parterze znajduj¹
siê pomieszczenia administracyjno – gospodarcze i so-
cjalne dla pracowników, kuchnia oraz szatnia dla dzie-
ci. W obrêbie tych piêter wystêpuj¹ ró¿nice poziomów.
W tych miejscach zamontowano podjazdy. Podobne
zainstalowano przy wejœciach do budynku szpitalnego
oraz szkolnego. Istnieje mo¿liwoœæ ³atwego demonta¿u,
ze wzglêdu na ich okresowe wykorzystanie. Licznie
wystêpuj¹ce w obiekcie progi zosta³y wyposa¿one
w zainstalowane na sta³e klinowe podjazdy, które po-
zwalaj¹ na ich swobodne pokonywanie. Wszystkie te
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ w miarê swobodne poruszanie
siê osób z uszkodzeniem narz¹du ruchu (samodzielne,
b¹dŸ z pomoc¹ osoby sprawuj¹cej opiekê) w obiekcie
oraz opuszczanie go w przypadku spaceru, wycieczki,
czy wyjœcia do szko³y.

Na ka¿dym oddziale znajduje siê, odpowied-
nio przystosowany dla potrzeb osób niepe³nospraw-
nych, wêze³ sanitarny. £azienki zosta³y wyposa¿one w
wanny, do których jest swobodny dostêp z trzech stron,
nisko umieszczone umywalki, brodziki, obszerne kabi-
ny prysznicowe i toaletowe. Przy wszystkich urz¹dze-
niach znajduj¹ siê uchwyty wspomagaj¹ce
(umo¿liwiaj¹ utrzymanie równowagi, zmianê pozycji).
Powy¿sze udogodnienia pozwalaj¹ na w³aœciwe utrzy-
manie higieny osobistej pacjentów przy zabezpieczeniu
pe³nego komfortu w tym zakresie.

Szpital Rehabilitacyjno – Leczniczy dysponu-
je równie¿ salami rehabilitacyjnymi wyposa¿onymi
w specjalistyczne urz¹dzenia, m. in. „suchy basen”
wype³niony plastikowymi pi³eczkami, urz¹dzenia do
usprawniania narz¹du ruchu, przybory do gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej oraz sprzêt fizykoterapeu-
tyczny. Dzia³a równie¿ si³ownia z kompletem urz¹dzeñ

wspomagaj¹cych utrzymanie odpowiedniej kondycji fi-
zycznej.

PRZYGOTOWANIE KADRY

W przesz³oœci zajmowano siê niedorozwojem
jako pewnym defektem natury biologiczno-medycznej.
Obecnie obserwuje siê troskê o potrzeby „pacjenta jako
ca³oœci” oraz pomaga takiemu pacjentowi
w realizacji jego potrzeb psychicznych i emocjonal-
nych. Znacznie wiêcej uwagi zwraca siê równie¿ na
przygotowanie s³u¿by medycznej, wychowawczej i so-
cjalnej do specyficznej pracy z osobami upoœledzony-
mi, w tym umys³owo. Œwiadomoœæ z³o¿onoœci
problemów, jakie narzuca specyfika kalectwa
umys³owego, wp³ywa na ró¿norodnoœæ metod, technik i
form terapii.

Obok œwiadczeñ medycznych i rehabilitacyj-
nych wszyscy pacjenci szpitala objêci s¹ dzia³aniami
dydaktycznymi i opiekuñczo-wychowawczymi (praca
pedagogów). Wszyscy pedagodzy posiadaj¹ niezbêdne
kwalifikacje do pracy w takiej placówce (wy¿sze wy-
kszta³cenie pedagogiczne, przebyte kursy kwalifikacyj-
ne z zakresu pedagogiki specjalnej, w szczególnoœci
leczniczej i oligofrenopedagogiki). Nale¿y odnotowaæ
w tym miejscu du¿¹ aktywnoœæ pracowników pedago-
gicznych w kierunku poszerzania wiedzy i zdobywania
nowych kwalifikacji (studia wy¿sze, podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne, warsztaty i inne formy doskona-
lenia zawodowego). Jest to niew¹tpliwie wyraz ogro-
mnej dba³oœci o kompetencje i perfekcjonizm w pracy,
a tak¿e œwiadczy o poczuciu odpowiedzialnoœci za wy-
niki tej pracy.

DZIA£ALNOŒÆ LECZNICZ A
I REHABILITACJA

Wszystkim pacjentom przebywaj¹cym na le-
czeniu, niezale¿nie od rodzaju schorzenia, b¹dŸ upoœle-
dzenia, czy te¿ jego stopnia, Dyrekcja Szpitala
zapewnia jednakowy dostêp do zabiegów leczniczych i
rehabilitacyjnych, stosownie do ich potrzeb w tym za-
kresie. S³u¿by szpitala realizuj¹ pakiet us³ug medycz-
nych, przewidzianych w ofercie, zgodnie z umow¹
zawart¹ na ich œwiadczenie z Narodowym Funduszem
Zdrowia, odpowiednio do danej jednostki chorobowej.

W szczególnoœci nale¿y zwróciæ uwagê na
mo¿liwoœæ stosowania hydroterapii pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry (systematyczne wyjazdy na p³ywal-
niê do Leszna). Podczas takich wyjazdów osoby
niepe³nosprawne otoczone s¹ szczególn¹ trosk¹ ze stro-
ny osób sprawuj¹cych opiekê. Dotyczy to organizacji
dowozu oraz indywidualizacji opieki w czasie przygo-
towania oraz korzystania z uroków p³ywalni. Wymaga
to zwiêkszonej liczby pracowników obs³uguj¹cych wy-
jazd tak, aby zapewniæ dzieciom niezbêdny komfort i
bezpieczeñstwo. Celem takich wyjazdów jest umo¿li-
wienie pacjentom kontaktu z wod¹, która ma wybitne
dzia³anie odprê¿aj¹ce i relaksacyjne. Przynosi to im
wiele radoœci i wp³ywa pozytywnie na ich kondycjê, za-
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równo fizyczn¹, jak i psychiczn¹. Potwierdzenie tego
faktu ³atwo odnaleŸæ w opiniach rodziców i bliskich
dzieci przebywaj¹cych na leczeniu.

Rozszerzenie oferty rehabilitacyjnej w zakre-
sie gimnastyki korekcyjnej i usprawniaj¹cej oraz fizy-
koterapii by³o przedmiotem troski dyrekcji Szpitala. W
tym celu zmodernizowano pomieszczenia strychu
(wczeœniej spe³nia³y funkcjê magazynu), w których
znalaz³ swoje nowe miejsce Dzia³ Rehabilitacji. Zyska³
on wiêksz¹ powierzchniê, a co za tym idzie i nowe mo¿-
liwoœci w œwiadczeniu pomocy pacjentom.

WARUNKI ORGANIZACJI PROCESU
DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO

Pacjenci przebywaj¹cy w Szpitalu maj¹ rów-
nie¿ mo¿liwoœæ kontynuowania nauki w zakresie
szko³y podstawowej i gimnazjum .Istniej¹cy Zespó³
Szkó³ przy Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym dla
Dzieci i M³odzie¿y w Osiecznej zatrudnia dziesiêciu
nauczycieli i piêciu wychowawców, posiadaj¹cych od-
powiednie do tej pracy kwalifikacje. Szko³a prowadzi
lekcje ze wszystkich przedmiotów, realizuj¹c program
szko³y ogólnodostêpnej, w oparciu o Szkolny Zestaw
Programów. Podstawow¹ form¹ pracy szko³y s¹ zajêcia
dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym. Istnieje mo¿liwoœæ indywidual-
nej formy nauczania, jeœli s¹ takie wskazania.

Reforma oœwiatowa gwarantuje szko³om swo-
bodê wyboru programów nauczania oraz zestawu pod-
rêczników do ich realizacji. Koniecznoœæ
organizowania procesu dydaktycznego dla uczniów re-
alizuj¹cych ró¿ne programy nauczania, które wybrano
w ich macierzystych szko³ach, jest du¿ym utrudnieniem
organizacyjnym. Podczas pobytu na leczeniu uczniowie
ci znajduj¹ siê w jednym oddziale. Wymaga to od na-
uczycieli szczególnych umiejêtnoœci, aby czas pobytu
pacjentów w szkole szpitalnej by³ optymalnie wykorzy-
stany.

Osobnym problemem jest umo¿liwienie kon-
tynuowania nauki uczniom szkó³ specjalnych i szkó³
¿ycia. Ka¿dorazowo konieczna jest organizacyjna
korekta pracy Zespo³u Szkó³. Uczniowie ci objêci s¹ in-
dywidualn¹, b¹dŸ zintegrowan¹ form¹ nauki. Integracja
dotyczy czasem jedynie niektórych obszarów od-
dzia³ywañ dydaktycznych, zawsze zaœ, jeœli chodzi o
dzia³ania opiekuñczo-wychowawcze. Pomocne w or-
ganizacji pracy z uczniami-pacjentami, zw³aszcza nie-
pe³nosprawnymi, s¹ szczegó³owe ich charakterystyki z
okreœlonymi, konkretnymi zaleceniami, sporz¹dzane
przez macierzyste placówki sprawuj¹ce opiekê. Nieste-
ty, w praktyce czêsto ich brak. Wykorzystywane s¹
wówczas jedynie informacje przekazywane przez ro-
dziców lub opiekunów, które nie zawsze s¹ wiarygod-
ne. Podlegaj¹ wiêc weryfikacji w toku w³asnych
obserwacji.

Lekcje w szkole szpitalnej odbywaj¹ siê w
czterech salach ³¹cz¹cych swoje funkcje dydaktyczne.
Rozszerzenie oferty edukacyjnej o gimnazjum
wywo³a³o koniecznoœæ poszerzenia bazy lokalowej.

Obecnie nauka odbywa siê równie¿ w pomieszczeniach
œwietlicowych.. Posiadane œrodki dydaktyczne pozwa-
laj¹ na urozmaicenie zajêæ. W szczególnoœci nale¿y
zwróciæ uwagê na wyposa¿enie jednej z sal w sieæ kom-
puterow¹. Dla wielu uczniów-pacjentów, po-
chodz¹cych ze œrodowisk zaniedbanych lub spo³ecznie
niewydolnych, kontakt z technologi¹ informacyjn¹ jest
szczególnie cenny. Mo¿liwoœæ samodzielnej obs³ugi ta-
kich urz¹dzeñ ma niew¹tpliwie korzystny wp³yw na ich
rozwój intelektualny. Do dyspozycji uczniów-pacjen-
tów oddana jest tak¿e biblioteka, ksiêgozbiór której za-
wiera pozycje literatury dzieciêcej, m³odzie¿owej,
lektury szkolne, podrêczniki i jest systematycznie
wzbogacany.

Nauka w szkole szpitalnej odbywa siê wed³ug
planu sporz¹dzanego dla ka¿dego turnusu zgodnie
z potrzebami przez piêæ dni w tygodniu. Tygodniowy
rozk³ad zajêæ obejmuje wszystkie przedmioty
z zakresu kszta³cenia ogólnego, w tym jêzyk angielski.
Lekcje wychowania fizycznego nie odbywaj¹ siê, ze
wzglêdu na organizowanie zajêæ ruchowych w ramach
dzia³añ rehabilitacyjnych. Poniewa¿ szko³a znajduje siê
w osobnym budynku, uczniowie-pacjenci odbywaj¹ do
niej „normaln¹” drogê, oczywiœcie pod opiek¹ nauczy-
cieli. Jest to wa¿ny element w edukacji spo³ecznej pa-
cjentów, zw³aszcza tych, którzy poddani byli d³ugiej
hospitalizacji (symulacja funkcjonowania w normal-
nych dla danej jednostki warunkach).

Czas poza lekcjami wype³niaj¹ zajêcia
dydaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne. Odby-
waj¹ siê one w czterech grupach wychowawczych. Kry-
teria przydzia³u do konkretnej grupy wychowawczej
dotycz¹ wieku i p³ci. Wyj¹tek stanowi¹ osoby z upoœle-
dzeniem, kiedy bierze siê pod uwagê równie¿ doj-
rza³oœæ spo³eczn¹ i mo¿liwoœci ucznia-pacjenta,
kieruj¹c siê przede wszystkim jak najlepszym zaspoko-
jeniem jego potrzeb. Ka¿da grupa wychowawcza ma do
dyspozycji œwietlicê. Placówka zabezpiecza niezbêdne
wyposa¿enie: umeblowanie, sprzêt radiowo-telewizyj-
ny, gry stolikowe, sprzêt do rekreacji, zabawki oraz
pewn¹ iloœæ materia³ów do zajêæ plastycznych i techni-
cznych. Reszta zale¿y od pomys³owoœci i zaanga¿owa-
nia wychowawców, tak aby stworzyæ optymalne
warunki do pracy oraz specyficzny klimat. Zajêcia
pozalekcyjne prowadzone s¹ w systemie ci¹g³ym, tj.
równie¿ w okresie ferii
i wakacji szkolnych.

Wychowawcy s¹ osobami, które maj¹ bezpo-
œredni i najbardziej intensywny kontakt z uczniami-pa-
cjentami .Od ich kompetencji zale¿¹ w du¿ej mierze
efekty terapii zajêciowej. Z psychologicznego punktu
widzenia dzia³ania terapeutyczne maj¹ za zadanie po-
móc w rozwoju, kszta³towaniu i dojrzewaniu osobowo-
œci uczniów-pacjentów, w tym równie¿ upoœledzonych.
Ograniczeniem w tym zakresie jest krótkotrwa³oœæ po-
bytu. Jednak jako sukces pracy wychowawczej nale¿y
uznaæ wytworzenie w uczniach-pacjentach poczucia
wspólnoty, postrzegania siebie jako jednego z cz³on-
ków szpitalnej spo³ecznoœci.
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Szeroko stosowanymi formami terapii zajê-
ciowej s¹:
�Muzykoterapia, maj¹ca na celu wyciszanie nega-

tywnych emocji i agresji poprzez stymulacjê mu-
zyk¹. Muzyka towarzyszy dzieciom w ró¿nych
sytuacjach: podczas zajêæ œwietlicowych, tañca, spo-
¿ywania posi³ków, a nawet podczas rekreacji na tere-
nie parku przyszpitalnego .W efekcie zajêæ ³¹cz¹cych
muzykê i œpiew, czêsto równie¿ ró¿ne formy tañca
czy twórczoœci o charakterze teatralnym, powstaj¹
programy, estradowe prezentowane podczas uroczy-
stoœci zakoñczenia turnusu lub przy okazji okolicz-
noœciowych spotkañ organizowanych na terenie
placówki.

� Zajêcia plastyczne i techniczne dostosowane do
mo¿liwoœci cz³onków danej grupy wychowawczej.
Kszta³tuj¹ one szereg cech psychomotorycznych oraz
ujawniaj¹ uzdolnienia twórcze dzieci. Poprzez stoso-
wanie ró¿norodnych technik maj¹ one równie¿ war-
toœæ kszta³c¹c¹ i wychowawcz¹, co nie pozostaje bez
wp³ywu na ogóln¹ sprawnoœæ psychiczn¹ jednostki.
Efekty twórczoœci uczniów-pacjentów w dziedzinie
plastyki mo¿na podziwiaæ na œwietlicowych ekspo-
zycjach i okolicznoœciowych wystawkach. Nasi ucz-
niowie maj¹ mo¿liwoœæ uczestnictwa w licznych
konkursach twórczoœci dzieciêcej.

�Wspólne wycieczki grupowe piesze po bli¿szej i
dalszej okolicy, w czasie których dzieci poznaj¹ mie-
jsce pobytu, co pozytywnie wp³ywa na ich emocje,
zwiêkszaj¹c poczucie bezpieczeñstwa.

�Mo¿liwe s¹ równie¿ przeja¿d¿ki i wycieczki rowe-
rowe o charakterze rekreacyjnym, które wspomagaj¹
leczenie, zaspokajaj¹c naturaln¹ potrzebê ruchu oraz
wdra¿aj¹ do aktywnego spêdzania wolnego czasu.
Jest w tym równie¿ aspekt turystyczno-krajoznaw-
czy. Sprzyja temu bowiem po³o¿enie placówki w ma-
lowniczej okolicy, w której ³atwo natrafiæ na zabytki
architektury.

�Wspólne wyjazdy do pobliskiego Leszna (ZOO, cyr-
ku, na krêgielniê i inne obiekty sportowe), spotkania
z uczniami miejscowej szko³y i mieszkañcami, wy-
stêpy odwiedzaj¹cych szpital profesjonalnych arty-
stów i in. S¹ one organizowane okazjonalnie i wnosz¹
urozmaicenie do ¿ycia pacjentów. Dostêpnoœæ takich

atrakcji stanowi dla wielu z nich ogromn¹ „frajdê” i
jest tematem korespondencji, a tak¿e rozmów pod-
czas spotkañ z bliskimi.

Dzia³alnoœæ dydaktyczno – wychowawcza i
opiekuñcza w placówce oraz osi¹gniêcia uczniów-pa-
cjentów s¹ udokumentowane w Kronice Szkolnej pro-
wadzonej przez wychowawców. Inn¹ form¹
odnotowywania wydarzeñ z ¿ycia spo³ecznoœci szpital-
nej jest Gazetka, pod nazw¹ „Nieregularnik” któr¹ re-
daguj¹ same dzieci. Znaczna czêœæ ich aktywnoœci od
pewnego czasu jest równie¿ filmowana na kasetach wi-
deo. Nagrania te s¹ skrupulatnie gromadzone, tworz¹c
zbiory Szkolnej Wideoteki, która jest cennym Ÿród³em
informacji o ró¿norodnej dzia³alnoœci placówki.

PODSUMOWANIE

Placówka oœwiatowo-lecznicza w Osiecznej,
w sk³ad której wchodz¹: Szpital Rehabilitacyjno – Le-
czniczy i Zespó³ Szkó³, stwarza swoim uczniom-pa-
cjentom niezbêdne warunki dla prawid³owego
przebiegu leczenia i edukacji. Oœrodek zapewnia swoim
pacjentom jak najlepsze warunki bytowe, wyposa¿aj¹c
dzieciêce sypialnie i œwietlice w kolorowe meble, które
swoim wygl¹dem dalece odbiegaj¹ od szpitalnych ste-
reotypów. Zmniejsza to stres zwi¹zany z pobytem w
placówce leczniczej. Sale dydaktyczne wyposa¿one s¹
w niezbêdne umeblowanie, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
normami oraz œrodki dydaktyczne, umo¿liwiaj¹ce pra-
wid³ow¹ realizacjê zadañ edukacyjnych. Jeœli dodaæ do
tego troskê o czystoœæ i porz¹dek, a tak¿e dba³oœæ o
dobr¹ atmosferê, warunki panuj¹ce w placówce nale¿y
uznaæ za sprzyjaj¹ce leczeniu i rewalidacji osób prze-
wlekle chorych. Potwierdzeniem tego faktu s¹ wielo-
krotne pobyty licznych pacjentów na organizowanych
tu turnusach rehabilitacyjno-leczniczych a tak¿e kore-
spondencja, jaka prowadz¹ z pracownikami oœrodka,
zarówno ta o charakterze oficjalnym, jak i prywatna.
Jest to niew¹tpliwie sympatyczny aspekt, który przynaj-
mniej czêœciowo rekompensuje niezwykle wyczer-
puj¹c¹ pracê, stawiaj¹c¹ ca³emu personelowi placówki
ogromne wyzwania merytoryczne i organizacyjne, wy-
magaj¹ce pe³nej i ci¹g³ej mobilizacji jego potencja³u
twórczego.

Stefania Hoffmann
Violetta Janowska
Przedszkola nr 3
w Rawiczu

„Fajnie by³o, ale ten regulamin...”
Zorganizowanie „Zielonego Przedszkola”

by³o dla nas wielkim wyzwaniem i niezwyk³ym

doœwiadczeniem ,pierwszym w gminie i w okolicy.
Bior¹c pod uwagê wiek dziecka ,by³yœmy pe³ne obaw o
przebieg ca³ego przedsiêwziêcia. Dla dziecka 6-letnie-
go ka¿dy dzieñ roz³¹ki z rodzicami to ogromny stres.

Pomys³ zorganizowania „Zielonego Przed-
szkola” zrodzi³ siê podczas ubieg³orocznej wizyty w sa-
natorium dzieciêcym w Górznie. Miejscowoœæ i ca³y
obiekt MSW zrobi³a na nas, doros³ych, niesamowite
wra¿enie. Naoko³o lasy, jezioro i wiele innych atrakcji.

Zielone Przedszkole w Górznie
10-12.09.2003
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Wtedy pomyœla³yœmy, ¿e warto zorganizowaæ tu kilku-
dniowy pobyt z dzieæmi. Tym bardziej ,i¿ ochrona œro-
dowiska naturalnego jest dzieciom z naszego
przedszkola bardzo bliska, a w³aœnie tam mog³y nama-
calnie spotkaæ siê z przyrod¹.

Wielkim plusem by³o to, i¿ grupê tê prowadzi-
my ju¿ od „maluszków”. Dziêki temu dobrze siê znamy
zarówno z rodzicami jak i dzieæmi. W najbli¿szym na-
darzaj¹cym siê czasie zorganizowa³yœmy zebranie z ro-
dzicami i przedstawi³yœmy nasz pomys³. Rodzice
przyjêli go z entuzjazmem, co dla nas by³o równie¿
wielkim zaskoczeniem. Szesnastu rodziców wyrazi³o
chêæ wyjazdu swoich dzieci. Do pomocy zg³osi³a siê
mama Konradka. Wstêpnie ustaliliœmy termin wyjazdu.
By³ to pocz¹tek nowego roku szkolnego. Na nastêpnym
spotkaniu z rodzicami przedstawi³yœmy regulamin,
cele, program i kosztorys naszego wyjazdu.

Regulamin Zielonego Przedszkola

1. W czasie jazdy autokarem zakaz spacerowania i
œmiecenia.
2. Z autokaru pierwszy wychodzi opiekun, nie wolno
wybiegaæ na jezdniê.
3. Zakaz samowolnego oddalania siê od grupy.
4. Przestrzegaæ regulaminu dnia, godzin wstawania i ci-
szy nocnej (bezwzglêdne przebywanie w swoich poko-
jach).
5. Podczas wycieczek, spacerów zakaz oddalania siê.
6. W miejscu zakwaterowania nale¿y przestrzegaæ za-
sad bezpieczeñstwa, czystoœci, zakaz ha³asowania i bie-
gania. Nie niszczymy sprzêtu, mebli, urz¹dzeñ w
budynku.
7. Sygnalizowanie o z³ym samopoczuciu.
8. Dbanie o bezpieczeñstwo w³asne i innych.
9. Bezpieczne poruszanie siê po drogach publicznych.
10. Kulturalnie zachowujemy siê w miejscach publicz-
nych.

Cele Zielonego Przedszkola

� Integracja dzieci i nauczycieli oraz dzieci z dzieæmi
sprawnymi inaczej.

� Czynna rekreacja po³¹czona ze zdobywaniem no-
wych doœwiadczeñ w bezpo-
œrednim kontakcie z przyrod¹.

� Nabywanie przez dzieci umie-
jêtnoœci pracy w grupie.

�Wdra¿anie dzieci do samodziel-
noœci i samoobs³ugi.

� Nabywanie przez dzieci nawy-
ku zachowania zgodnego ze
wspólnie przyjêtymi zasadami
postêpowania.

� Upowszechnienie wœród dzieci
zasad ochrony œrodowiska natu-
ralnego oraz umiejêtnoœci ko-
rzystania z zasobów przyrody.

Rozwijanie badawczej postawy
dziecka w rozwi¹zywaniu ró¿no-
rodnych problemów.

Program Zielonego Przedszkola.
Dzieñ pierwszy

1. Przyjazd i rozlokowanie w pokojach.
2. Przypomnienie regulaminu.
3. Poznanie najbli¿szej okolicy, szukanie „skarbów”
4. Zabawy i pl¹sy nad jeziorem.
5. Zabawy integracyjne.

- Dokoñcz zadanie.
- Co lubiê.

Dzieñ drugi

1. Wycieczka do pobliskiego gospodarstwa rolnego-po-
znanie pracy rolnika, narzêdzi jego pracy, zwierz¹t ho-
dowlanych. Obserwacja przyrody-„Dbamy o czystoœæ
otoczenia”
2. Zajêcia plastyczne-lepienie z plasteliny wybranego
zwierz¹tka.
3. Wysy³anie widokówek z pozdrowieniami dla najbli¿-
szych.
4. Nauka wiersza o zwierz¹tkach.
5. Zabawy taneczne przy muzyce.

Dzieñ trzeci

1. Nasz pamiêtnik-wyra¿anie swoich prze¿yæ z pobytu
w Górznie za pomoc¹ rysunku-praca w grupach. Zapi-
sywanie myœli i prze¿yæ dzieci oraz zabawnych zdarzeñ
z ostatnich dni.
2. Wyjazd do Moraczewa - spêdzenie popo³udnia w go-
spodarstwie agroturystycznym.
3. Powrót
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Rozk³ad Dnia

8.00 - pobudka, toaleta poranna, sprz¹tanie w pokojach
8.30 - œniadanie
9.00 - 11.00 - zajêcia edukacyjne
11.00 - 12.00 - zabawy ruchowe w plenerze
12.00 - 12.30 - obiad
12.30 - 14.00 - odpoczynek poobiedni (le¿akowanie lub
ciche zabawy)
14.00 - 16.00 - zajêcia planowane
16.00 - podwieczorek
16.30 - 20.00 - zabawy dowolne, zajêcia programowane
20.00 - 20.30 - toaleta wieczorna
20.30 - 21.00 - s³uchanie bajek opowiadanych lub czyta-
nych przez opiekuna, rozmowy z dzieæmi
21.00 - cisza nocna

Dzieciom wpaja³yœmy przyjêty regulamin
przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji.
W dniu wyjazdu dzieci wraz z rodzicami by³y bardzo
podekscytowane. Kiedy nadjecha³ autobus, 6-latki z
dziarsk¹ min¹ ruszy³y w swoj¹ pierwsz¹ „samodzieln¹”
podró¿. Gorzej by³o z rodzicami. Widzia³yœmy po ich
minach, jak bardzo prze¿ywaj¹ to krótkie rozstanie.

Po przyjeŸdzie zakwaterowano nas w prze-
piêknych pokojach z piêtrowymi ³ó¿kami, które by³y
dla dzieci wielk¹ atrakcj¹. Dla nas pierwszym wielkim
problemem by³o to, gdzie kto ma spaæ. Warunki lokalo-
we mieliœmy wspania³e. Tylko do naszej dyspozycji
by³a œwietlica wyposa¿ona w stoliki dla dzieci, sprzêt
audiowizualny i gimnastyczny. Godne podziwu by³y te¿
wspania³e posi³ki, dostosowane do wieku dziecka. By³y
pyszne, wiêc wszyscy zjadaliœmy ca³e porcje.

Atrakcji by³o wiele. By wszystkiemu sprostaæ,
musia³yœmy byæ bardzo zorganizowane. Prócz zajêæ dy-
daktycznych dzieci mia³y wiêc czas wype³niony cieka-
wymi grami i zabawami, ze szczególnym
uwzglêdnieniem zabaw ruchowych.

Dla dzieci z miasta wszystko by³o ciekawe.
Podczas zwiedzania gospodarstwa rolnego zaprzyjaŸni-

liœmy siê z koz¹ „Stefci¹”, œwini¹ bez uszu i z ro¿nymi
innymi zwierzêtami. Wszystko to pokazywa³ nam
so³tys wsi Górzno, który ze wzglêdu na wyj¹tkowe po-
dejœcie do dzieci zyska³ sobie nasz¹ wielk¹ sympatiê.

Id¹c z dzieæmi nad jezioro, zbieraliœmy po dro-
dze napotkane œmieci. Na pla¿y podziwialiœmy piêkne
widoki, bawi¹c siê weso³o. Podczas zajêæ œwietlico-
wych odwiedza³y nas dzieci sprawne inaczej, które tak
polubi³y nasze towarzystwo, ¿e nie chcia³y chodziæ na
zabiegi lecznicze. Wspólnie z nimi zrobiliœmy z we³ny
„pajêczynkê przyjaŸni”, któr¹ wziêliœmy na pami¹tkê
do przedszkola. Przez d³ugie lata bêdzie ona nam na
pewno przypominaæ te mi³e chwile.
Na po¿egnanie dzieci wrêczy³y pracownikom sanato-
rium samodzielnie wykonane podziêkowania ,które
wzruszy³y serca ca³ej obs³ugi.

W drodze powrotnej byliœmy na rancho w Mo-
raczewie, gdzie dzieci zobaczy³y mini ZOO, jecha³y
bryczk¹ i kucykiem, skaka³y w dmuchanym zamku, jeŸ-
dzi³y na gokardach i motorze. Na koniec g³odne dzieci
pa³aszowa³y kie³baski z grilla i popija³y smacznym so-
kiem

Do Rawicza wróciliœmy o ustalonej porze.
Podje¿d¿aj¹c do przedszkola, zauwa¿yliœmy ca³e rodzi-
ny czekaj¹ce na swoje pociechy.
By³yœmy pe³ne podziwu dla wszystkich dzieci, które w
wieku szeœciu lat by³y bardzo zdyscyplinowane. Przez
ca³y okres pobytu ¿adne nie uroni³o ³ezki i nie wspo-
mnia³o o rodzicach, wrêcz przeciwnie, chcia³y jeszcze
zostaæ.

Tym wyjazdem przetar³yœmy szlak na
przysz³oœæ. Zachêcamy wszystkich do podobnych
przedsiêwziêæ, które by³y kopalni¹ wiedzy o dzieciach.
Obci¹¿enie psychiczne dla nas by³o ogromne, warto
jednak zaryzykowaæ, aby widzieæ wielk¹ radoœæ i
wdziêcznoœæ w oczach dzieci i rodziców.

¯YWNOŒÆ WYGODNA, A ZDROWIE

Miros³awa Paprocka
Zespó³ Szkó³ Zawodowych
w Rawiczu

Jako ¿ywnoœæ wygodn¹ okreœla siê ¿ywnoœæ
skoncentrowan¹, spreparowan¹ i przygotowan¹ do bez-
poœredniego spo¿ycia lub spo¿ycia po krótkiej obróbce,
np. rozmro¿eniu lub podgrzaniu w kuchence mikrofalo-
wej." Inaczej ujmuj¹c, jest to ¿ywnoœæ dyspozycyjna,

odpowiednio zapakowana, utrwalona, która stanowi
gotowy posi³ek lub jeden z jego sk³adników
Sk¹d w ogóle wziê³a siê potrzeba wytwarzania ¿ywno-
œci wygodnej ?

Zasadniczy przewrót w tej dziedzinie wniós³
wynalazek Francuza Apperta, który na prze³omie XVIII
i XIX w. wprowadzi³ w ¿ycie metodê sterylizacji w pu-
szkach (tzw. apertyzacja). Dziêki niemu w okresie
ca³ego wieku XIX bezkonkurencyjna by³a produkcja
konserw w puszkach (w s³ojach).
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Drugim przewrotem by³o zamra¿anie. Na pie-
desta³ wyniesiono je w okresie I wojny œwiatowej. Przy-
czyni³y siê do tego dalekie, transoceaniczne dostawy
miêsa i t³uszczów z Ameryki, Austarlii i Afryki do
wyg³odzonej Europy. Po wojnie zainteresowanie t¹ me-
tod¹ utrwalania ¿ywnoœci nieco os³ab³o, aby rozwin¹æ
siê ¿ywio³owo w okresie II wojny œwiatowej.

Poza koniecznoœci¹ utrwalania, inn¹ przy-
czyn¹, która mobilizowa³a wynalazców do coraz lep-
szych rozwi¹zañ dotycz¹cych ¿ywnoœci wygodnej, by³o
to, i¿ konsumenci maj¹ coraz mniej czasu, by zajmowaæ
siê przygotowywaniem domowych posi³ków. Tak ko-
biety, jak i mê¿czyŸni czynni zawodowo, s¹ zajêci
prac¹, robieniem kariery, utrzymywaniem rodziny...

Coraz rzadziej wymyœlne potrawy przygoto-
wywane s¹ w domu w sposób tradycyjny, poniewa¿ na-
le¿¹ do pracoch³onnych i wymagaj¹ wiêkszych
umiejêtnoœci kulinarnych. Po prostu na ich przygotowa-
nie trzeba mieæ czas, a nie³atwo to pogodziæ z prac¹ za-
wodow¹ i wielu innymi - poza gotowaniem -
obowi¹zkami rodzinnymi.

¯ywnoœæ wygodna pozwala na szybkie i ³atwe
przygotowanie posi³ków, a wiêc nie zajmuje zbyt wiele
czasu. Coraz rzadziej spotyka siê gospodynie domowe
zajmuj¹ce siê tylko domem. Dzisiaj potrzebuj¹ one ¿yw-
noœci, któr¹ wystarczy podgrzaæ lub zalaæ wrz¹tkiem.

Pierwszymi przedstawicielami ¿ywnoœci wy-
godnej by³y zupy w proszku i konserwy miêsne, paste-
ryzowane i sterylizowane. Obecnie zarówno ich bogaty
asortyment, jak te¿ jakoœæ ¿ywnoœci wygodnej maj¹
wp³yw na to, ¿e cieszy siê ona wielkim zainteresowa-
niem wœród konsumentów.

Aby powsta³a ¿ywnoœæ wygodna, nale¿y suro-
wce przeznaczone do jej produkcji tak przygotowaæ i
utrwaliæ, by nadawa³y siê do bezpoœredniego spo¿ycia
lub spo¿ycia po krótkotrwa³ej obróbce. Jednak w proce-
sie utrwalania ¿ywnoœci mo¿e zajœæ wtedy wiele prze-
mian wp³ywaj¹cych na jakoœæ przetworów. Najlepsz¹
metod¹ utrwalania ¿ywnoœci jest ta, która ogranicza do
minimum skutki dzia³ania ró¿nych czynników obni-
¿aj¹cych jakoœæ i pozwala uzyskaæ produkt o jakoœci
zbli¿onej do surowca wyjœciowego.

Zdaniem wielu specjalistów zajmuj¹cych siê
¿ywnoœci¹ wygodn¹ do najwartoœciowszych metod
utrwalania ¿ywnoœci mo¿na zaliczyæ mro¿enie i pastery-
zacjê. Pozwalaj¹ one na zachowanie w du¿ym stopniu
wartoœci od¿ywczych przetworu, a szczególnie witami-

ny C. Pozwalaj¹ zachowaæ sk³adniki pokarmowe na mi-
nimalnie tylko obni¿onym poziomie w stosunku do pro-
duktu œwie¿ego, a tak¿e prawie nie zmieniony smak i
aromat, pod warunkiem jednak zastosowania w³aœci-
wych metod technologicznych i przechowywania tej
¿ywnoœci.

¯ywnoœæ wygodna ma zastosowanie w samo-
lotach i wagonach restauracyjnych oraz w barach z
ma³ym zapleczem produkcyjnym. Wykorzystuje siê j¹
równie¿ w sto³ówkach i bufetach zak³adowych oraz w
sto³ówkach szkolnych. Oczywiœcie, coraz czêœciej u¿y-
wa siê jej tak¿e w domowych posi³kach z uwagi na brak
czasu na przygotowanie tradycyjnych potraw.

Jednak szczególn¹ rolê odgrywa ¿ywnoœæ wy-
godna w turystyce. Przemawia za tym wiele warunków,
które ona spe³nia. Jednym z nich jest to, i¿ ¿ywnoœæ wy-
godna jest ³atwa w przygotowaniu posi³ków. Najczê-
œciej wystarczy krótkotrwa³a obróbka termiczna lub
rozcieñczenie, na przyk³ad wod¹ albo mlekiem, by móc
spo¿yæ gotowy posi³ek. Innym warunkiem, który prze-
mawia za tym, i¿ ¿ywnoœæ wygodna cieszy siê du¿ym
zainteresowaniem w turystyce jest to, ¿e jest ona
w³aœciwie zapakowana. Opakowania te zabezpieczaj¹
przed ujemnymi wp³ywami œrodowiska ( wilgoæ, tlen,
œwiat³o, drobnoustroje, szkodniki itp.), a tak¿e umo¿li-
wiaj¹ ³atwe otwieranie i ponowne zamykanie. Produkty
suszone, pasteryzowane i sterylizowane s¹ trwa³e, dla-
tego umo¿liwiaj¹ przechowywanie ¿ywnoœci bez ko-
niecznoœci sch³adzania, a w turystyce jest to bardzo
wa¿ne. ¯ywnoœæ wygodna ma dobr¹ jakoœæ pod
wzglêdem zarówno wartoœci od¿ywczej, jak te¿ bezpie-
czeñstwa mikrobiologicznego i wymagañ konsumen-
tów.
Wszystkie wy¿ej wymienione warunki przemawiaj¹ za
tym, ¿e ¿ywnoœæ wygodna stanowi niezbêdny sk³adnik
jad³ospisów planowanych w ¿ywieniu osób przeby-
waj¹cych na biwakach, campingach, obozach wêdrow-
nych czy te¿ wycieczkach.

Omawiany problem powinien uœwiadomiæ
konsumentowi ogromn¹ przepaœæ, jaka zarysowuje siê
miêdzy jego wygodnictwem a zdrowiem. W tabeli
przedstawiono piêæ przyk³adów produktów ¿ywnoœci
wygodnej z wyszczególnionymi sk³adnikami.

PRODUKT SK£ADNIKI

DANIE W 5 MINUT
“WINIARY”

“OGÓRKOWA Z
GRZANKAMI”

- ZUPA INSTANT

Grzanki, skrobia ziemniaczan¹, preparat
zabielaj¹cy ,suszony sok ogórka kwa-
szonego, sól t³uszcz roœlinny, ekstrakt
dro¿d¿owy, ,preparat smakowy przypra-
wy, naturalny aromat, identyczny z na-
turalnym aromat, warzywa suszone

Substancja zagêszczaj¹ca (E 412) substan-
cje wzmacniaj¹ce smak i zapach (E 621) ,(E
635) regulator kwasowoœci
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GOR¥CY KUBEK XXL
“KNORR”

“DANIE INDYJSKIE”
DANIE INSTANT

Makaron instant, zasma¿ka, bia³ko
pszenne teksturowane, œmietanka w pro-
szku, warzywa susz., sól, t³uszcze ro-
œlinne, ekstrakt dro¿d¿owy suszony, sos
sojowy suszony, cukier, przyprawy , na-
turalny aromat, laktoza, bia³ko mleka

Maltodekstryna, wzmacniacze smaku i za-
pachu: glutaminian sodu, guany-lan sodu,
inazynian sodu. barwnik identyczny z natu-
ralnym E150c

BUDYÑ 0 SMAKU
WANILIOWYM
“DR. OETKER”

Skrobia ziemniaczana, skrobia kukury-
dziana m¹czka budyniowa substancje
aromatyczne aromat waniliowy identy-
czny z naturalnym i wanilina

Barwniki E 104, i E 110

DANIE GOTOWE
“REWIS”

“GO£¥BKI W SOSIE
POMIDOROWYM”

Naturalne przyprawy aromatyczo —
smakowe , miêso wo³owo - wieprzowe ,
m¹ka ry¿, sól, koncentrat pomidorowy ,
warzywa , kapusta, cukier, margaryna

DANIE MRO¯ONE
“P.P.U.H. ELBRO”

“PIEROGI Z SEREM”

M¹ka ziemniaczana, m¹ka pszenna,
skrobia pszenna, twaróg, woda, olej, sól,
cukier, cukier waniliowy

Barwnik E 100

Niektóre z tych sk³adników s¹ nam dobrze
znane, s¹ naturalne i obojêtne dla naszego organizmu.
Jednak niektóre z nich wzbudzaj¹ w nas niepokój, s¹ to
tzw. dodatki do ¿ywnoœci, a inaczej dodatki funkcjonal-
ne. Dodatki te to substancje dodatkowe dozwolone do
stosowania do ¿ywnoœci; mog¹ przyczyniæ siê do pod-
niesienia jakoœci produktu, u³atwienia procesu tech-
nologicznego, zwiêkszenia trwa³oœci, podwy¿szenia
atrakcyjnoœci sensorycznej lub obni¿enia kosztów pro-
dukcji. Z drugiej strony wiadomo, ¿e nadmiar ró¿nych
konserwantów mo¿e byæ przyczyn¹ uczuleñ , anemii,
chorób uk³adu nerwowego, cukrzycy. ¯ywnoœæ o bar-
dzo d³ugim terminie przydatnoœci do spo¿ycia mo¿e za-
wieraæ du¿o „chemii”, co ma niekorzystny wp³yw na
organizm dzieci, kobiet w ci¹¿y, osób za schorzeniami
nerek i przewodu pokarmowego.

Prawo polskie nak³ada na producentów obo-
wi¹zek umieszczania na opakowaniu produktu informa-
cji o jego sk³adzie. Warto wiêc starannie studiowaæ
etykietki i rezygnowaæ z towaru, który budzi w nas
w¹tpliwoœci.

Czy wybór miêdzy wygod¹ a zdrowiem jest
trudny? ¯ywnoœæ wygodna jest produkowana w celu za-
pewnienia konsumentom mo¿liwoœci szybkiego przy-
gotowania posi³ku, ale jednoczeœnie powinny to byæ
wyroby o gwarantowanej jakoœci, a przede wszystkim
bezpieczne dla zdrowia.

Z jednej strony u³atwia nam ¿ycie, poniewa¿
jest ¿ywnoœci¹ dyspozycyjn¹ i gotow¹ do spo¿ycia na-
tychmiast lub po krótkim przygotowaniu. Wspó³czeœnie
¿yj¹cy konsument, ci¹gle spiesz¹cy siê, ci¹gle zajêty,
goni¹cy za karier¹, prac¹, potrzebuje w³aœnie takiej ¿y-
wnoœci. Tak reklamowane w telewizji: b³yskawiczne
zupy, dania w 5 minut, przydaj¹ siê nie tylko na wycie-
czkach czy biwakach, ale równie¿ w pracy, gdy trzeba
byæ nieco d³u¿ej, a tak¿e na studiach. Przygotowanie

“takiego obiadu” jest proste i szybkie, dlatego te¿
¿ywnoœæ wygodna sta³a siê w ostatnich latach bardzo
popularna, a przez to konkurencyjna na rynku z ¿ywno-
œci¹ tradycyjnie przygotowywan¹.

Z drugiej strony... Jak jednak mamy broniæ siê
przed “chemi¹”? Uwa¿nie studiujmy etykietki na pro-
duktach. Jeœli nie wiemy, co zawieraj¹ dane produkty,
to lepiej z nich zrezygnujmy.
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Ewa ¯ak
El¿bieta Kucharska
Szko³a Podstawowa
w Czaczu

Mowa nie rozwija siê samoistnie, dziêki wro-
dzonym dyspozycjom lecz jej rozwój zale¿y od
kontaktów z otoczeniem na okreœlonym etapie ¿ycia.
Mowa jest sprawnoœci¹ i wymaga doskonalenia. To, ile
i w jaki sposób mówimy do dziecka, ma du¿y wp³yw na
rozwój jego mowy. Sprawnoœæ jêzykowa ucznia ma
du¿e znaczenie w zdobywaniu przez niego wiedzy
szkolnej, poniewa¿ jêzyk jest podstawowym narzê-
dziem porozumiewania siê.
Celem æwiczeñ w mówieniu jest:
� rozwijanie myœlenia uczniów,
� poznawanie otaczaj¹cej rzeczywistoœci,
� kszta³towanie wszelkiego rodzaju wychowawczo

po¿¹danych postaw.
Mówienie przygotowuje dziecko do zrozumienia mate-
ria³u z ró¿nych dziedzin wiedzy, budzi i rozwija zdolno-
œci intelektualne. Rozwój mo¿liwoœci intelektualnych
poprzez æwiczenia w mówieniu polega na pobudzaniu i
kszta³towaniu spostrzegawczoœci, zdolnoœci odró¿nia-
nia i okreœlania faktów, kszta³towaniu wyobraŸni, a tak-
¿e umo¿liwia wyra¿anie w³asnych potrzeb, emocji,
pragnieñ i wyobra¿eñ. Jêzyk jest œrodkiem wyra¿ania
myœli i uczuæ w mowie i w piœmie, dlatego tak wa¿ne
jest ci¹g³e rozwijanie i bogacenie jêzyka dziecka po-
przez samodzielne uczenie siê i doskonalenie w czasie
gier, zabaw, inscenizacji, odgadywania zagadek i szarad
jêzykowych o charakterze otwartym tj. dywergencyj-
nych, w których istnieje wieloœæ mo¿liwych rozwi¹zañ.
Ma³y zasób s³ów stanowi barierê jêzykow¹ uniemo¿li-
wiaj¹c¹ porozumiewanie siê w œrodowisku szkolnym, w
wyra¿aniu swoich myœli , a czêsto stanowi przyczynê
du¿ych problemów w nauce. Z obserwacji wynika, ¿e
uczniowie maj¹cy k³opoty z wypowiadaniem siê s¹
ma³o pewni siebie i nie bior¹ aktywnego udzia³u w za-
jêciach. Ich osi¹gniêcia szkolne s¹ znacznie ni¿sze ni¿
ich rówieœników pos³uguj¹cych siê bogatszym jêzy-
kiem.

Du¿¹ rolê w rozwoju umiejêtnoœci jêzyko-
wych uczniów odgrywa nauczyciel. Jako organizator
procesów twórczych powinien byæ ci¹gle aktywny, dys-
pozycyjny i otwarty na pomys³y dzieci, a przede wszy-
stkim wra¿liwy na ich oryginalne wypowiedzi i pytania.
Szko³a powinna umo¿liwiaæ zdobywanie wiedzy zgod-
nie z zainteresowaniami poprzez eksperymentowanie,
dlatego tak wa¿ne staje siê uczenie samodzielnego for-

mu³owania i stawiania pytañ, krytycznego myœlenia i
dzia³ania.
S³u¿¹ temu:
� klasowe k¹ciki czytelnicze
� pisanie i drukowanie w³asnych gazetek
� tworzenie w³asnych pomocy i gier dydaktycznych.
Jest te¿ wiele zabaw wymagaj¹cych umiejêtnoœci wer-
balnych i szybkiego myœlenia. Zabawy te mog¹ byæ
przeprowadzane w czasie spacerów, wycieczek, jak
równie¿ na zajêciach edukacyjnych.
Alfabet
Jedna osoba wybiera literê i mówi „ Co zaczyna siê na
literê...C?”
Od tej chwili wszyscy uczestnicy zabawy musz¹ wska-
zaæ coœ, co zauwa¿yli i co zaczyna siê na tê literê. Za
ka¿de s³owo liczy siê jeden punkt.
Wygrywa ten, kto w danym czasie zdobêdzie najwiêcej
punktów.
( Jeœli s¹ odpowiednie warunki, s³owa mo¿na zapisywaæ
i po up³ywie czasu przeczytaæ)
Ostatni i pierwszy
Pierwsza osoba mówi dowolne s³owo np.: „krzes³o”.
Nastêpny uczestnik musi powiedzieæ s³owo, które za-
czyna siê od ostatniej litery tego wyrazu, w danym przy-
padku jest to „o”. Zabawa trwa tak d³ugo, a¿ ktoœ
powtórzy s³owo, które wczeœniej powiedzia³a inna
osoba.
Plecak
Pierwsza osoba mówi jakieœ s³owo np.: „ miœ”, druga
powtarza je i dodaje inne np.: „ miœ, klocki”. Ka¿dy ko-
lejny uczestnik musi powtórzyæ w odpowiedniej kolej-
noœci wszystkie wypowiedziane wczeœniej s³owa. Gra
koñczy siê, gdy nikt nie potrafi powtórzyæ wszystkich
s³ów.
Kojarzenie s³ów tzw: „skojarzenia”
Pierwsza osoba mówi dowolne s³owo np.: „pi³ka”, na-
stêpna musi powiedzieæ inne s³owo, które kojarzy jej siê
z „pi³k¹” np.: „boisko”, nastêpny uczestnik podaje sko-
jarzenie do s³owa „ boisko”. Zabawa toczy siê do mo-
mentu, a¿ ktoœ poda s³owo, które ju¿ wyst¹pi³o.
Co widzia³em wczoraj.
Pierwszy uczestnik mówi: „ wczoraj widzia³em zwie-
rzê”. Pozostali, zadaj¹c mu pytania, próbuj¹ odgadn¹æ,
jakie to by³o zwierzê. Pytania nale¿y jednak uk³adaæ
tak, aby pytany móg³ odpowiedzieæ „ tak” lub „ nie”.
Osoba, która zgadnie , wybiera now¹ rzecz, zwierzê lub
osobê i teraz ona odpowiada na pytania.
Przeciwieñstwa
Dowolna osoba zaczyna grê, mówi¹c s³owo, które ma
swoje przeciwieñstwo np.: „ noc”. Drugi uczestnik za-
bawy musi w odpowiedzi podaæ wyraz o przeciwnym
znaczeniu – „ dzieñ”. Jeœli uda mu siê ,to mówi nowe

Dydaktyka

Poprzez zabawy rozwijamy umiejêtnoœci
jêzykowe najm³odszych uczniów
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s³owo. Jeœli ktoœ powie s³owo, które nie ma swojego
przeciwieñstwa lub nie potrafi wskazaæ przeciwieñ-
stwa, które istnieje, otrzymuje punkty karne lub traci
jedna kolejkê.
Inicja³y ( pobudzanie wyobraŸni przy uk³adaniu œmie-
sznych zdañ)
Jedna osoba mówi dowolna literê np.: „k”. Teraz wszys-
cy przez okreœlony czas wymyœlaj¹ zdania zawieraj¹ce
jak najwiêcej wyrazów zaczynaj¹cych siê na tê literê.
Np.; Karol i Krysia kupili kiedyœ keczup dla kolegi
Krzysia. ( mo¿na zapisaæ to zdanie) Zwyciê¿a ten, kto w
swoim zdaniu u¿y³ najwiêcej wyrazów zaczynaj¹cych
siê na tê literê.
Uk³adanie wierszy do danych rymów

Do danych rymów napisz wierszyk
.....................................radoœnie
.....................................wioœnie
.....................................roœnie
.....................................soœnie.

Tworzymy nowe wyrazy
Uk³adanie jak najwiêkszej liczby wyrazów z podanych
liter lub liter innego wyrazu np.: krasnoludek- kra,
las, udo, ul, nos, kask.......
Nazwy miast, rzek.......

Wymyœlanie najwiêkszej liczby s³ów nazw miast, rzek
pañstw zaczynaj¹cych siê na dan¹ literê np.: miasta na P
– Poznañ, Pary¿ .....

Æwiczenia problemowe
Wymyœlanie odpowiedzi na pytania problemowe typu:

Co by by³o, gdyby: nie by³o s³oñca, ludzie mieli
skrzyd³a itp.
Swobodne teksty, opowiadania, konkursy na wiersze
lub piosenki.
Opowiadania twórcze
Tworzenie opowiadañ na podstawie tekstów literac-
kich, obrazków, plakatów, historyjek obrazkowych.
Inscenizacje i dramatyzacje tekstów.

Szkolne æwiczenia w mówieniu kszta³tuj¹ u dziecka
normy panuj¹ce w dziedzinie mowy, przyczyniaj¹ siê
do wzbogacenia jego s³ownika, przyswajania okreœlo-
nych struktur sk³adniowych jêzyka doros³ych. Poprzez
æwiczenia w mówieniu planujemy i realizujemy syste-
matyczn¹ pracê ukierunkowan¹ na rozwój jêzyka mó-
wionego i pisanego.

Literatura:
1. L. Clark , C. Ireland, Uczymy siê mówiæ, mówimy, by
siê uczyæ Dom Wydawniczy
REBIS, Poznañ 1998
2. A. Maurer, G³oska a litera IMPULS Kraków 1997
3. M. Nagajowa, Æwiczenia w mówieniu i pisaniu WSiP
4. H. Baczyñska , Metodyka w klasach I-III szko³y pod-
stawowej WSiP
5. M. Nagajowa ,Kszta³cenie jêzyka ucznia w szkole
podstawowej WSiP
6. A. Cegie³a , A. Markowski , Z polszczyzn¹ za pan brat
ISKRY

Renata Kaczmarek
Zespó³ Szkó³
w Drobninie

Powszechnie wiadomo, i¿ ruch jest biolo-
giczn¹ potrzeb¹ organizmu ludzkiego. Jest zjawiskiem,
które powinno towarzyszyæ cz³owiekowi przez ca³e ¿y-
cie. W ostatnich dziesiêcioleciach jesteœmy œwiadkami
szybkiego rozwoju nauki i techniki, co sta³o siê przy-
czyn¹ eliminowania z ludzkiego ¿ycia ruchu oraz pracy
fizycznej. Mimo, i¿ czas ¿ycia cz³owieka w Europie
wyd³u¿y³ siê o oko³o 30 lat od pocz¹tków naszego stule-
cia, to jednak nie idzie to w parze z ogóln¹ popraw¹
ludzkiego zdrowia. Wi¹¿e siê to przede wszystkim ze
zmian¹ stylu ¿ycia i niedostateczn¹ aktywnoœci¹ ru-
chow¹.
Wbrew potrzebom swojego organizmu cz³owiek zacz¹³
prowadziæ siedz¹cy tryb ¿ycia, czego skutkiem sta³ siê
niedobór ruchu prowadz¹cy w efekcie do powstawania
wielu chorób cywilizacyjnych tj. nadwagi, deformacji
krêgos³upa, chorób uk³adu kr¹¿enia, chorób nowotwo-
rowe i innych.

To, ¿e zdrowie jest dla cz³owieka wartoœci¹ naj-
wy¿sz¹, wszyscy wiedz¹, lecz doceniaj¹ to dopiero
wówczas, gdy je trac¹. Wiele chorób cywilizacyjnych
zaczyna siê ju¿ w pierwszej dekadzie ¿ycia, ale czêsto
pozostaj¹ one przez pewien czas w stanie utajenia. Mo-
ment ujawnienia siê choroby w sposób dotkliwy wystê-
puje najczêœciej oko³o 40 roku ¿ycia, lecz granica wieku
jej wystêpowania, niestety, obni¿a siê. Starzejemy siê
szybciej ni¿ poprzednie pokolenia. Aktywnoœæ fizyczna
jest podstawowym determinantem sprawnoœci fizycz-
nej.
Aktywnoœæ fizyczna - wg. Koz³owskiego i Nazar
(1984), to praca miêœni szkieletowych wraz z ca³ym ze-
spo³em towarzysz¹cych jej czynnoœciowych zmian w
organizmie. Wed³ug innych autorów- to ka¿da praca
wykonywana przez miêœnie szkieletowe, która prowa-
dzi do wydatku energetycznego powy¿ej poziomu spo-
czynkowego (Caspersen i wsp., 1985) lub powy¿ej
poziomu potrzebnego do podtrzymania ¿ycia (Garrow,
1978). Jest ona pozytywnym miernikiem zdrowia ( Wo-
lañski i Siniarska, 1983).

Aby zachowaæ zdrowie i zdolnoœæ do pracy fi-
zycznej, a tak¿e umys³owej nale¿y powróciæ do ruchu
jako zjawiska towarzysz¹cego cz³owiekowi przez ca³e

ZNACZENIE RUCHU DLA ZACHOWANIA ZDROWIA
I ZDOLNOŒCI DO PRACY FIZYCZNEJ I UMYS£OWEJ
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¿ycie. Organizm ludzki ma du¿e mo¿liwoœci, jednak za-
chowanie wrodzonych rezerw mo¿liwe jest dziêki sy-
stematycznym æwiczeniom w okresie ca³ego ¿ycia.
Cz³owiekowi niezbêdny jest znaczny wysi³ek fizyczny
o wysokiej intensywnoœci. Aktywnoœæ ruchowa jako
warunek pozytywnego pojmowania zdrowia jest jedn¹ z
podstawowych potrzeb cz³owieka w ka¿dym okresie
¿ycia. Szczególnego znaczenia nabiera w dzieciñstwie i
m³odoœci, kiedy jest niezbêdna dla prawid³owego roz-
woju. Uaktywnienie ruchowe dziecka wp³ywa na roz-
wój motoryczny oraz pozosta³e sfery funkcjonowania
jego organizmu.

W sferze biologicznej kszta³tuje zdrow¹,
sprawn¹ fizycznie i odporn¹ na negatywne wp³ywy œro-
dowiska jednostkê. Aktywnoœæ ruchowa ma korzystny
wp³yw na szereg w³aœciwoœci nie tylko fizjologicznych,
ale i odpornoœciowych, adaptacyjnych oraz na pra-
wid³owy przebieg szeregu procesów metabolicznych i
hormonalnych ustroju. Wp³ywa na mineralizacjê koœæ-
ca, powoduje zmniejszenie siê tkanki t³uszczowej, a
zwiêkszenie masy tkanek aktywnych.

W sferze psychicznej i spo³ecznej pomaga
uzyskaæ szereg cech tj. równowaga emocjonalna, hart
psychiczny, odpornoœæ na stresy, umiejêtnoœæ psychicz-
nej adaptacji do zmieniaj¹cych siê warunków.
Kszta³tuje ponadto poczucie odpowiedzialnoœci, zdys-
cyplinowania, wytrwa³oœæ w pokonywaniu trudnoœci.
U m³odzie¿y w³aœciwie u¿yty i dozowany ruch ³agodzi
przebieg procesów rozwojowych, zwiêksza odpornoœæ
fizjologiczn¹, koryguje zniekszta³cenia postawy,
kszta³tuje pozytywne nawyki ruchowe.

Doskona³¹ okazjê dostarczania dzieciom i
m³odzie¿y odpowiedniej dawki ruchu stwarzaj¹ zajêcia
wychowania fizycznego w szkole, a tak¿e sport i rekrea-
cja w ramach zajêæ pozalekcyjnych. Szczególnie szkol-
ne lekcje wychowania fizycznego powinny mieæ
decyduj¹ce znaczenie w zapewnieniu wszystkim ucz-
niom dostatecznej dawki ruchu i ukierunkowania na sa-
modzieln¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie.

Ludzie doroœli wiod¹, niestety, nieruchliwy tryb
¿ycia. U wielu osób dochodzi do hipokinezji. Podsta-
wow¹ przyczyn¹ takiego stanu jest brak motywacji i le-
nistwo. Innymi przyczynami niskiego stanu aktywnoœci
fizycznej spo³eczeñstwa s¹: warunki ekonomiczne, brak
bazy rekreacyjno- sportowej i taniego sprzêtu, niski po-
ziom edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa, polityka
zdrowotna pañstwa, brak szerszego zainteresowania siê
promocj¹ aktywnoœci fizycznej przez mass- media i
inne.
Æwiczenia, które s³u¿¹ rozwijaniu i utrzymywaniu si³y,
sprawnoœci i wytrzyma³oœci s¹ wa¿ne we wszystkich
etapach ¿ycia cz³owieka, a¿ do póŸnej staroœci. Powin-
ny byæ one uprawiane systematycznie, kilka razy w
tygodniu i stosunkowo intensywnie, stosownie do wie-
ku. Tylko wówczas taka aktywnoœæ ruchowa przynosi
widoczne korzyœci zdrowotne.

Szczególnego znaczenia dla zdrowia i utrzy-
mania sprawnoœci fizycznej nabiera stosowanie ruchu u
osób w œrednim i starszym wieku. Wiadomo, i¿ u nich
na skutek starzenia siê organizmu nastêpuje spadek wy-

dolnoœci fizycznej, oddechowej, nerwowo- miêœniowej,
procesów metabolizmu, uk³adu kr¹¿enia. Powstaj¹ za-
burzenia równowagi kwasowo- zasadowej i wodno-
elektrolitowej, obni¿a siê odpornoœæ organizmu na
dzia³anie szkodliwych czynników bakteryjnych, wiru-
sowych i stresów psychicznych.
Zwiêkszona i systematyczna aktywnoœæ ruchowa po-
woduje szereg pozytywnych zmian:
a) w uk³adzie oddechowym:
� poprawa wentylacji i wzrost pojemnoœci ¿yciowej

p³uc
� pog³êbienie oddechu
� wzmocnienie si³y miêsni oddechowych
� poprawa ruchomoœci klatki piersiowej
� zwolnienie rytmu oddechowego i zmiana dystrybucji

przep³ywu krwi przez p³uca
� usprawnienie czynnoœci oddechowych przepony

b) w uk³adzie kr¹¿enia:
� zwiêkszenie pojemnoœci skurczowej i minutowej ser-

ca
� zmniejszenie têtna spoczynkowego oraz wysi³kowe-

go
� obni¿enie ciœnienia têtniczego krwi
� lepsze zaopatrzenie tkanek w sk³adniki od¿ywcze i

tlen
� wzrost iloœci czerwonych krwinek oraz zawartoœci

hemoglobiny
� wzrost poziomu mioglobiny w miêœniach
� powiêkszenie pojemnoœci tlenowej organizmu
c) w uk³adzie ruchu:
� zwiêkszone ukrwienie i od¿ywianie stawu
� pobudzenie kaletek maziowych
� wzmocnienie miêœni i ruchomoœci w stawach
� poprawienie zakresu ruchomoœci krêgos³upa
� lepsze od¿ywienie koœci
d) w uk³adzie nerwowym:
� poprawa percepcji wzrokowej i koordynacji psycho-

ruchowej
� usprawnienie przewodnictwa ( korzystny wp³yw na

poprawienie pamiêci i wszelkich procesów
umys³owych)

� wydzielanie podczas wysi³ku endorfiny ma wp³yw na
zmniejszone odczuwanie bólu, a tak¿e g³êbsze uczu-
cie zadowolenia po zakoñczonym wysi³ku

e) w uk³adzie trawiennym:
� obni¿enie masy cia³a u osób oty³ych
� zmniejszenie poziomu cukru we krwi
� zwiêkszone zu¿ycie glukozy przez pracuj¹ce miêœnie
� zmniejszenie odpornoœci tkanek na dzia³anie insuliny
� zmniejszenie ryzyka wystêpowania chorób uk³adu

kr¹¿enia
� lepsza przemiana wêglowodanów, bia³ek i t³uszczów
� wzrost zapasów glikogenu w w¹trobie

Trzeba powiedzieæ, ¿e aktywnoœæ ruchowa jest bio-
logiczn¹ potrzeb¹ cz³owieka zapewniaj¹c¹ mu zacho-
wanie zdrowia. Dlatego stanowiæ powinna niezbêdn¹
czêœæ jego stylu ¿ycia. Aktywnoœæ ruchowa towarzy-
szyæ powinna cz³owiekowi niezale¿nie od jego wieku i
wykonywanego zawodu. Nawet krótkotrwa³e jej ogra-
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niczenie powodowaæ mo¿e niekorzystne zmiany w sta-
nie jego zdrowia. Wielkoœæ wysi³ku fizycznego
powinna byæ dostosowana do konkretnego cz³owieka,
uwzglêdniaj¹c jego stan zdrowia, sprawnoœæ moto-
ryczn¹, zainteresowania. Aktywnoœæ ruchowa odpo-
wiednia do mo¿liwoœci cz³owieka polepsza jego
zdrowie. Stosowana w ci¹gu ¿ycia cz³owieka mo¿e zde-
cydowanie poprawiaæ jego samopoczucie.
Hipokinezja przynosi ogromne szkody. Prawie dwa i
pó³ tysi¹ca lat temu Arystoteles powiedzia³, ¿e nic tak
nie rujnuje cz³owieka jak ci¹g³y bezruch.

Bibliografia:

1.Janusz Bielski- „¯ycie jest ruchem”- Poradnik dla
nauczycieli wychowania fizycznego. Wyd. Agencja
Promo- Lider Wa-wa 1996 r.
2.Maciej Demel „Szkice krytyczne o kulturze fizycznej”
wyd. „Sport i Turystyka” Wa-wa 1973 r.
3. Maciej Demel, Alicja Sk³ad „Teoria wychowania fi-
zycznego” dla pedagogów, Wydanie III. Pañstwowe
Wydawnictwo Naukowe Wa-wa 1974.

Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Unia Europejska a Polska
Katarzyna Ro¿ek
OKUN - PBP
w Lesznie

Wybrane nowoœci ze zbiorów Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie dotycz¹ce

integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹

1. ABC prawa wspólnotowego. Warszawa: Urz¹d Ko-
mitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 83557
Celem publikacji jest objaœnienie europejskiego

porz¹dku prawnego. Jest ona napisana powszechnie
zrozumia³ym jêzykiem, próbuje w obrazowy sposób
przedstawiæ czytelnikom teksty traktatów. Publikacja
zawiera: podstawowe zasady Unii Europejskiej, Kon-
stytucjê UE, wspólnotowy ³ad prawny, Ÿród³a prawne
prawa wspólnotowego, traktaty miêdzynarodowe za-
wierane przez WE, uk³ady miêdzy pañstwami cz³onko-
wskimi, rozporz¹dzenia, decyzje, deklaracje i programy
dzia³añ, procedury wspó³pracy oraz miejsce prawa
wspólnotowego w systemie prawnym.
2. Analiza zmian w prawie polskim w zwi¹zku z
przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej – konsek-
wencje dla konsumentów i przedsiêbiorców. Warszawa:
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 82805, 82806-Czyt.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie

okreœlonym grupom podmiotów gospodarczych oraz
konsumentów dokonywanych i planowanych zmian w
przepisach, które zaczn¹ funkcjonowaæ z dniem wejœcia
Polski do Unii Europejskiej.
Dla wybranych dziedzin uwzglêdniono: zmiany prawne
i instytucjonalne; zmiany prawno-instytucjonalne wyni-
kaj¹ce z przewidywanego wejœcia w ¿ycie z dniem
cz³onkostwa w UE polskich aktów prawnych dostoso-
wanych do wymogów prawa wspólnotowego i zmiany
przepisów zwi¹zane z wygaœniêciem wynegocjowa-
nych okresów przejœciowych, zawartych w Traktacie o

przyst¹pieniu.
3. Bilans korzyœci i kosztów przyst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej: prezentacja wyników prac polskich
oœrodków badawczych. Warszawa: Urz¹d Komitetu In-
tegracji Europejskiej, 2003

Sygn. 82807-Czyt.
Bilans stanowi próbê pokazania najistotniej-

szych gospodarczo-spo³ecznych konsekwencji
cz³onkostwa naszego kraju w Unii. Zawiera sugestie do-
tycz¹ce kszta³towania polityki pañstwa.
4. Chmielecka E., Kraœniewski A., WoŸnicki J.: Korzy-
œci i koszty zwi¹zane z przyst¹pieniem Polski do Unii
Europejskiej w sferze szkolnictwa wy¿szego. Warszawa:
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 83110, 83111-Czyt.
W raporcie tym opisano tendencje w zakresie

rozwoju szkolnictwa wy¿szego w Europie oraz korzyœci
i koszty przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej w
dziedzinie szkolnictwa wy¿szego. Omówiono finanso-
wanie udzia³u Polski w programach wspólnotowych a
tak¿e korzyœci z tego wynikaj¹ce na przyk³adzie progra-
mów Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci i Programu
Ramowego. Ponadto przedstawiono wprowadzanie
standardów ETCS i systemu zapewnienia jakoœci
kszta³cenia.
5. COMENIUS 1: informator dla szkó³ / red. M. B. No-
wakowski [i in.]. Warszawa: Krajowe Biuro
EURYDICE, 2003

Sygn. 82810-Czyt.
Niniejszy informator s³u¿y dwóm g³ównym

celom. Po pierwsze, stanowi Ÿród³o informacji, które
pozwol¹ szko³om i szkolnej kadrze zdecydowaæ o
ewentualnym udziale w projekcie Akcji Comenius 1. Po
drugie, wyjaœnia zainteresowanym, jak stworzyæ grupê
partnersk¹ ze szko³ami w innych krajach europejskich w
celu realizacji takiego projektu. Informator przedstawia
w sposób skrótowy zasady i filozofiê, które stanowi¹
podstawê partnerskich projektów w ramach Akcji Co-
menius, wskazano niektóre z korzyœci z udzia³u w tych
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projektach, etapy tworzenia projektu i wskazówki do-
tycz¹ce jego realizacji.
6. Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej – na jakich
zasadach? / [red.] M. Kisielewska. Warszawa: Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 82708, 82709-Czyt.
Publikacja ma u³atwiæ zdobycie niezbêdnej

wiedzy w zakresie cz³onkostwa Polski w Unii Europej-
skiej. Zawiera m. in. informacje na temat: „swobodnego
przep³ywu towarów, osób, kapita³u”, edukacji i
kszta³cenia, polityki spo³ecznej i zatrudnienia, ochrony
œrodowiska, prawo spó³ek, politykê konkurencji, polity-
kê transportow¹ i przemys³ow¹ oraz finanse i bud¿et.
7. Dynia E.: Integracja europejska – zarys problematy-
ki. Warszawa: Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003

Sygn. 82369-Czyt.
Niniejsza ksi¹¿ka przedstawia w sposób jasny

i przystêpny proces integracji europejskiej jako ewolu-
cjê – od koncepcji teoretycznych do ich urzeczywistnie-
nia w postaci powo³ania do ¿ycia Wspólnot
Europejskich. Analizie zosta³y poddane kolejne etapy
integrowania siê pañstw Europy Wschodniej. Uwzglêd-
niono te¿ kwestie zwi¹zane z podmiotowym rozszerze-
niem Unii Europejskiej o nowe pañstwa Europy
Œrodkowej i Wschodniej.
8. Edukacja w Europie: ró¿ne systemy kszta³cenia:
wspólne cele do roku 2010: program prac dotycz¹cy re-
alizacji przysz³ych celów systemów edukacji. Warsza-
wa: Krajowe Biuro EURYDICE, 2003

Sygn. 82497-Czyt.
Zawiera: wspólne zamierzenia dotycz¹ce sy-

stemów edukacji, nowe zadania dla Europy w dziedzi-
nie edukacji, dzia³ania zainicjowane na lizboñskim
posiedzeniu Rady Europy oraz nowatorskie podejœcia
do roku 2010 dla dobra obywateli i ca³ej Unii Europej-
skiej.
9. Euro: Pieni¹dz Wspólnej Europy. Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, [2003]

Sygn. 83560
Publikacja zawiera warunki przyst¹pienia do

Unii Gospodarczej i Walutowej, etapy i fazy wdra¿ania
euro, sposoby przeliczania walut, wzory banknotów i
monet euro oraz niektóre narodowe waluty w Unii Eu-
ropejskiej.
10. Lepsze ¿ycie: korzyœci wynikaj¹ce z jednolitego ryn-
ku Unii Europejskiej. Warszawa: Urz¹d Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, 2002

Sygn. 83554
W pracy przedstawiono praktyczne wskazów-

ki swobody podró¿owania, podejmowania pracy i
dzia³alnoœci gospodarczej, wiêkszy wybór towarów i
us³ug, korzystanie z pe³ni praw konsumenta podczas
zakupów za granic¹, korzyœci oraz nowe wyzwania wy-
nikaj¹ce z jednolitego rynku Unii Europejskiej.
11. £aptos J., Pra¿uch W., Pytlarz A.: Historia Unii Eu-
ropejskiej. Kraków: Wydaw. „Albatros”, 2003

Sygn. 83012-Czyt.
Proponowana synteza dziejów Unii Europej-

skiej ma u³atwiæ czytelnikowi orientacjê w meandrach

polityki integracyjnej oraz w debacie nad rozszerzeniem
Unii Europejskiej.
W ksi¹¿ce znajdziemy: prekursorów integracji europej-
skiej, procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie
poja³tañskiej (1945-1954), postawy Unii Europejskiej
wobec przemian ustrojowych w Europie Œrodkowo-
Wschodniej oraz charakterystykê pañstw kandy-
duj¹cych do UE.
12. O co pytamy najczêœciej. Warszawa: Urz¹d Komite-
tu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 83457, 83459, 83461, 83463, 83465,
83467, 83470, 83475, 83473, 83471-Czyt.

Dziesiêæ opracowañ, które sk³adaj¹ siê na seriê za-
tytu³owan¹ „O co pytamy najczêœciej”, to zbiór pogru-
powanych tematycznie odpowiedzi na pytania, jakie w
ci¹gu ostatnich kilkunastu miesiêcy najczêœciej kiero-
wa³y osoby prywatne do Urzêdu Komitetu Integracji
Europejskiej: 1. Rolnictwo; 2. Polityka socjalna; 3. Ry-
nek wewnêtrzny; 4. Konkurencja, przedsiêbiorstwa; 5.
Energia, regiony, transport; 6. Konsumenci, œrodowi-
sko, zdrowie, ¿ywnoœæ; 7. Podatki, stosunki zewnêtrz-
ne, unia celna; 8. Edukacja, kultura, spo³eczeñstwo
informacyjne; 9. Obywatelstwo europejskie, sprawied-
liwoœæ i sprawy wewnêtrzne; 10. Polska a Unia Europe-
jska.
13. Odkrywamy Uniê Europejsk¹ – kompedium wiedzy
/ aut. B. Kiciñska [i in.]. Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 2003

Sygn. 83299-Czyt.
Ksi¹¿ka ta mo¿e byæ uzupe³nieniem i aktualizacj¹

obecnych na naszym rynku podrêczników, szczególnie
geografii. Mo¿e byæ przydatna w poznawaniu historii
oraz w realizacji œcie¿ki edukacji europejskiej.
14. Odkrywamy Uniê Europejska – wraz z pañstwami
kandyduj¹cymi – atlas / red. atlasu K. Bischoff, M. Ku-
charski, L. Przy³uski. Warszawa: Wydawnictwa Szkol-
ne i Pedagogiczne, 2003

Sygn. 83300-Czyt.
Atlas zawiera kompleksow¹ charakterystykê ob-

szaru Unii Europejskiej w granicach ustalonych w 2004
roku oraz terenów pañstw kandyduj¹cych. Podstawowe
mapy – w skali 1:25 mln – prezentuj¹ warunki naturalne
i dzia³alnoœæ na ca³ym tym terenie. Dziêki temu ³atwo
uchwyciæ ogólne prawid³owoœci ich przestrzennego
zró¿nicowania.
15. Or³owski W.M.: Makroekonomiczne efekty cz³on-
kostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa: Urz¹d
Komitetu Integracji Europejskiej, 2003

Sygn.83224, 83225-Czyt.
W opracowaniu przedstawiono pomiar makro-

ekonomicznych efektów cz³onkostwa Polski w Unii
Europejskiej: efekty akcesji oraz dostêpne doœwiadcze-
nia relatywnie ubogich krajów, które poprzednio przy-
stêpowa³y do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
16. Przewodnik po programie M£ODZIE¯. Warszawa:
Agencja Programu M£ODZIE¯,
2003

Sygn. 82812, 82813-Czyt.
Przewodnik ten ma przybli¿yæ Program osobom, któ-



Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2004

re nie znaj¹ jego poprzednika - Programu M£ODZIE¯
DLA EUROPY. Program M£ODZIE¯ jest adresowany
do m³odych ludzi w wieku 15-25 lat. Umo¿liwia im
nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych i wy-
mianê doœwiadczeñ.
17. Spo³eczny bilans korzyœci i kosztów cz³onkostwa
Polski w Unii Europejskiej: badania i ekspertyzy czer-
wiec 2002 -czerwiec 2003. Warszawa: Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, 2003

Sygn. 83295, 83296-Czyt.
Analizy zawarte w opracowaniu powstawa³y w roku

poprzedzaj¹cym referendum akcesyjne z 7 i 8 czerwca
2003 r. Opracowanie sk³ada siê z trzech czêœci: Przygo-
towanie do referendum i spo³eczna ocena nastêpstw
cz³onkostwa; Analizy problemowe; Aneks- zamiesz-
czono w nim diagramy i tabele ilustruj¹ce przebieg opi-
sywanych zjawisk oraz bibliografiê wykorzystanych
badañ.
18. Traktat o Przyst¹pieniu Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej: podpisany 16 kwietnia 2003 roku w
Atenach. Warszawa: Urz¹d Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, 2003

Sygn. 83449-Czyt.
Publikacja zawiera tekst Traktatu o przyst¹pieniu

Polski i dziewiêciu innych pañstw do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku
w Atenach.

Obecny traktat – w zwi¹zku z liczb¹ pañstw uzy-
skuj¹cych cz³onkostwo w Unii Europejskiej – jest o
wiele obszerniejszy ni¿ poprzednie traktaty o
przyst¹pieniu. Akt dotyczy warunków przyst¹pienia
oraz dostosowañ w traktatach, sk³ada siê z 62 artyku³ów
pogrupowanych w piêciu czêœciach oraz z 18 za³¹czni-
ków i 10 protoko³ów.
19. Vademecum – Ÿród³a informacji o UE / oprac. A.
Kierzkowska [i in.]. Warszawa: Urz¹d Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, 2003

Sygn. 82846-Czyt.
Publikacja zawiera informacje o instytucjach i obsza-

rach zainteresowania Unii Europejskiej wraz z
odsy³aczami do stron internetowych poszczególnych
organizacji oraz dokumentów. Publikacja powsta³a
przede wszystkim z myœl¹ o œrodowisku bibliotekarzy i
pracowników informacji.
20. Wankiewicz –Heise A., Jaras M., Obidniak D.: Poli-
tyka oœwiatowa Unii Europejskiej – pzewodnik. [B.m.],
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego, [2003]

Sygn. 82692-Czyt.
Przewodnik ten ma charakter niezbêdnika. Jego zalet¹

jest próba szerszego spojrzenia na oœwiatê w Unii, ogar-
niêcie ró¿nych aspektów polityki oœwiatowej i wskaza-
nia ich wzajemnych uwarunkowañ.

CD-Romy w zbiorach
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej:

1.Bia³a Ksiêga: Polska wobec strategii lizboñskiej.
Warszawa: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,
2003
CD-R-309,CD-R-310
2. Interaktywne lekcje: Unia Europejska: materia³y in-
teraktywne. Warszawa: Fundacja Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw, [2002]
CD-R-254, CD-R-263
3. Program Leonardo da Vinci: 2003-2004: program
dzia³añ Wspólnot Europejskich na rzecz kszta³cenia i
szkolenia zawodowego. Agencja Wydawnicza Mak-
Print, 2003
CD-R-304
4. Przewodnik po Ÿród³ach informacji o dokumentach
Unii Europejskiej: Vademecum – Ÿród³a informacji o
Unii Europejskiej. Warszawa: Urz¹d Komitetu Integra-
cji Europejskiej, 2003
CD-R-311, CD-R-312
5. Pytania i odpowiedzi: Integracja Polski z Uni¹ Euro-
pejsk¹: paŸdziernik 2003 r. Warszawa: Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, 2003
CD-R-364, CD-R-365
6. Tak! £¹czymy Polskê z Europ¹. Warszawa: Tele-
komunikacja Polska S.A., 2003
CD-R-279, CD-R-280
7. Traktat o przyst¹pieniu Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej: podpisany 16 kwietnia 2003 roku w
Atenach. Warszawa: Urz¹d Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, 2003
CD-R-388, CD-R-389
8. Unia bez tajemnic. Warszawa: [Pe³nomocnik Rz¹du
ds. Informacji Europejskiej], 2002
CD-R-246, 247, 255, 256, 257, 258, 259, 260
9. Unia Europejska: zestaw foliogramów. Warszawa:
[Centralny Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli]: Me-
diateka, 2003
CD-R-292
10. Unijny kodeks celny. Warszawa: „Rzeczpospolita”,
2004
CD-R-383
11. Vademecum – Ÿród³a informacji o Unii Europej-
skiej: (baza danych). Warszawa: Urz¹d Komitetu Inte-
gracji Europejskiej, 2003
CD-R-366, CD-R-367
12. Wybrane oœrodki Informacji Europejskiej w Polsce.
Warszawa: Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej,
2003
CD-R-370, CD-R-371
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