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Od Redakcji

Oddajemy Pañstwu nastêpny numer - ostatni
przed wakacjami z nadziej¹, ¿e umieszczone artyku³y
spotkaj¹ siê z Pañstwa zainteresowaniem. Kontynuuje-
my problematykê agresji w spo³eczeñstwie i jej przeja-
wem - mobbingiem. Artyku³ numeru porusza bardzo
wa¿ny problem jakim jest modelowanie uczniowskich
zainteresowañ i przedstawienie ciekawych rozwi¹zañ
poczynionych w jednym z gimnazjów regionu leszczyñ-
skiego.

Myœlê, ¿e propozycje zajêæ dydaktycznych pro-
ponowane z wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej i
chemii bêd¹ inspiracj¹ do konstruowania w³asnych roz-
wi¹zañ a artyku³ „Jak uczyæ uczniów uczenia siê?” zo-
stanie odebrany.z du¿ym zainteresowaniem W
niniejszym numerze zosta³o umieszczone sprawozdanie
z seminarium, które odby³o siê w Rydzynie i by³o po-
œwiêcone „Wychowaniu w eksperymentalnym Gimna-
zjum i Liceum Rydzyñskim Tadeusza £opuszañskiego a
problemy wychowawcze we wspó³czesnej szkole” oraz
recenzja ksi¹¿ki „Andrzej Krzycki. Poeta. Dyplomata.
Prymas” Leszka Barszcza - polonisty z liceum we
W³oszakowicach.

¯ycz¹c Pañstwu mi³ego spêdzenia wakacji i
efektywnego wypoczynku polecamy uwadze Pañstwa
przeczytanie naszych publikacji.

Maria Beczkiewicz
redaktor naczelny
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Informacja o terminach dzia³añ podejmowanych przez ko-
misje egzaminacyjne w zwi¹zku z przeprowadzaniem egza-
minów zewnêtrznych w roku szkolnym 2004/2005 ...............

W sprawie terminu wydawania i liczby œwiadectw doj-
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Dydaktyka

Ewa Drañczarek

Gra¿yna Miedziarek

Szko³a Podstawowa nr 12
w Lesznie

KONCEPCJA SPRAWDZIANU

Prezentowany sprawdzian umiejêtnoœci prze-
znaczony jest dla uczniów koñcz¹cych I etap edukacji.
Jego przeprowadzenie zalecamy pod koniec nauki w
klasie III. Na wykonanie zadañ przewidziano 60 minut.

Celem sprawdzianu jest otrzymanie informacji
o stopniu opanowanych umiejêtnoœci i wiadomoœci z
zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przy-
rodniczej oraz o wystêpuj¹cych brakach i niedoci¹gniê-
ciach w nauce.

Wynik sprawdzianu okreœli osi¹gniêcia ucznia
po I etapie edukacji i da informacjê o gotowoœci podjê-
cia nauki w klasie IV.
Jest to sprawdzian wielostopniowy, podzielony na dwa
poziomy wymagañ:
P- poziom wymagañ podstawowych
PP- poziom wymagañ ponadpodstawowych

Sprawdzian sk³ada siê z 14 zadañ nastêpuj¹cych typów:

Typ zadañ Liczba zadañ
w poziomie

P

Liczba zadañ
w poziomie

PP

KO 4 1

RO 3 4

WW 1 -

Zadania z luk¹ 1 -

KO- krótka odpowiedŸ
RO- rozszerzona odpowiedŸ
WW- zadanie wielokrotnego wyboru

TREŒCI OBJÊTE SPRAWDZIANEM

Sprawdzian zosta³ skonstruowany na podsta-
wie PROGRAMU WCZESNOSZKOLNEJ ZINTE-
GROWANEJ EDUKACJI XXI WIEKU KLASY I-III-
numer dopuszczenia DKW-4014-267/99 oraz ksi¹¿ki
M. Kownackiej „ Razem ze s³onkiem- lato”.
Przedstawiony sprawdzian zosta³ pozytywnie zaopinio-
wany przez nauczyciela doradcê ds. nauczania zintegro-
wanego Beatê Mrosek.

SPRAWDZIAN UMIEJÊTNOŒCI KLASA III
na podstawie - ,,Programu wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wie-

ku” Jadwigi Hanisz

Numer
zadania

Sprawdzana czynnoœæ Uczeñ... Kategoria celu wg
taksonomii ABCD

Poziom wymagañ

1. Odpowiada na pytania zwi¹zane z tekstem- zaznacza pra-
wid³ow¹ odpowiedŸ.

A P

2. Wyjaœnia zale¿noœci w przyrodzie. B PP

3. Porz¹dkuje wyrazy w kolejnoœci alfabetycznej. B P

4. Uzupe³nia poprawnie pod wzglêdem ortograficznym i
wyjaœnia pisowniê wyrazów.

B P

5. Rozró¿nia pojêcia: rzeczownik, czasownik i przymiot-
nik. Potrafi wyszukaæ w tekœcie rzeczownik, czasownik i
przymiotnik.

B P

6. Rozwija zdanie pojedyncze. D P

7. Poprawnie adresuje kopertê. Zna swój adres/ rodziców. C P

KARTOTEKA SPRAWDZIANU
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8. Rozumie pojêcie - ochrona lasu i potrafi zaproponowaæ
sposoby jego ochrony.

D PP

9. Nazywa warstwy lasu. A P

10. Na zaznaczonym rysunku poprawnie nazywa i wskazuje
kierunki œwiata. Poprawnie przyporz¹dkowuje im imiona
ch³opców.

C PP

11. Rozwi¹zuje zadania z zastosowaniem kolejnoœci wyko-
nywania dzia³añ.

C P

12. Oblicza sumê, ró¿nicê, iloczyn, iloraz liczb sposobem pi-
semnym w zakresie 1000.

C PP

13. Oblicza obwód prostok¹ta. C P

14. Rozwi¹zuje z³o¿one zadanie z treœci¹. D PP

TABELARYCZNY PLAN SPRAWDZIANU

A B C D Liczba zadañ Procent za-
dañ

Poziom wymagañ podstawo-
wych P

Poziom wymagañ ponadpod-
stawowych PP

2

0

3

1

3

2

1

2

9

5

64,3 %

35,7 %

Liczba zadañ 2 4 5 3 14

Procent zadañ 14,3 % 28,6 % 35,7 % 21,4 % - 100 %

SCHEMAT POPRAWNYCH ODPOWIEDZI. PUNKTACJA ZADAÑ

L.p. Umiejêtnoœæ Poprawna odpowiedŸ: Punktacja Kryterium zaliczenia Poziom

1. Czytanie Daje wypoczynek i odna-
wia si³y.w spróchnia³ej
dziupli drzewa

0-2 1 punkt za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ P

2. Pisanie Sarna, zaj¹c, wiewiórka
musz¹ spaæ bardzo czuj-
nie, poniewa¿ jedyn¹ ob-
ron¹ przed napaœci¹ jest
ucieczka.

0-2 2 punkty za poprawn¹ odpowiedŸ pe³nym
zdaniem z zachowaniem poprawnoœci
ortograficznej.1 punkt za poprawnie
u³o¿one zdanie, ale z b³êdami ortograficz-
nymi.

PP

3. Czytanie je¿, nietoperz, sarna, œli-
mak, wiewiórka, zaj¹c

0-1 1 punkt za wypisanie wszystkich nazw
zwierz¹t w kolejnoœci alfabetycznej.

P

4. Korzystanie
z informacji

mrówka, bo mrowi-
sko,dró¿ka, bo droga,w
norze, bo nora

0-3 1 punkt za poprawnie uzupe³nione luki,1
punkt za wyjaœnienie pisowni wszystkich
wyrazów,1 punkt za poprawny wybór
ksi¹¿ki

P

5. Rozumowa-
nie

Np. Rzeczowniki - je¿,
zaj¹c czasowniki - po-
chrapuje, k³adzie przy-
miotniki - czujny,
wypróchnia³ej

0-2 2 punkty za prawid³owe uzupe³nienie ta-
belki( dopuszczalny jeden b³¹d ),
1 punkt, gdy uczeñ pope³nia 2-3 b³êdy.

P

6. Pisanie Np. Zaciekawione dzieci z
uwag¹ obserwowa³y ptaki.

0-2 2 punkty za dopisanie 3i wiêcej okreœleñ,
1 punkt za dopisanie 2 okreœleñ.

P
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7. Pisanie imiê, nazwisko ulica, nu-
mer kod, miasto

0-2 2 punkty za prawid³owe zaadresowanie
koperty,1 punkt, gdy adres nie zawiera
1-2 elementów.

P

8. Rozumowa-
nie

Np. Nie bêdê œmieci³ w le-
sie. Nie rozpalê ogniska.
Nie zniszczê mrowiska.
Bêdê spacerowa³ wyzna-
czonymi œcie¿kami.

0-4 2 punkty za podanie 4 propozycji,1 punkt
za podanie co najmniej 2 propozycji,2
punkty za poprawnoœæ ortograficzn¹,1
punkt, gdy uczeñ pope³ni 1-2 b³êdy orto-
graficzne.

PP

9. Wykorzy-
stanie wie-
dzy w pra-
ktyce

Drzewa, podszyt, runo leœ-
ne, œció³ka

0-2 2 punkty za cztery nazwy
1 punkt za 2-3 nazwy

P

10. Wykorzy-
stanie wie-
dzy w pra-
ktyce

Krzyœ Piotrek
Tomek Grzeœ

0-2 2 punkty za prawid³owe wpisanie imion
ch³opców,1punkt, gdy pope³nia1-2 b³êdy.

PP

11. Rozumowa-
nie

320, 875, 594 0-6 2 punkty za ka¿de dzia³anie (1 punkt za
poprawn¹ kolejnoœæ wykonywanych obli-
czeñ,1 punkt za prawid³owy wynik ).

P

12. Rozumowa-
nie

643, 367, 820, 164 0-4 2 punkty za prawid³owy zapis wszystkich
dzia³añ,1 punkt, gdy w zapisie pope³ni³ 1
b³¹d,2 punkty za prawid³owe obliczenie
wszystkich dzia³añ (dopuszczalny jeden
b³¹d),1 punkt, gdy uczeñ pope³ni 2 b³êdy.

PP

13. Wykorzy-
stanie wie-
dzy w pra-
ktyce

76 m 0-4 1 punkt za prawid³owy rysunek, 1 punkt
za poprawne zapisy dzia³añ, 1 punkt za
prawid³owe obliczenia1 punkt za po-
prawn¹ odpowiedŸ

P

14. Rozumowa-
nie

32 kg 0-4 1 punkt za ka¿de poprawnie zapisane i
wykonane dzia³anie,1 punkt za poprawn¹
odpowiedŸ uwzglêdniaj¹c¹ miana.

PP

Poziom P- ³¹cznie 24 punkty
Poziom PP- ³¹cznie 16 punktów
Razem- 40 punktów

Przeliczenie punktów:
40 – 38 wspaniale
37 – 32 bardzo dobrze

31 – 26 dobrze
25 – 20 musisz popracowaæ
19 - poni¿ej s³abo

Sprawdzian umiejêtnoœci po I etapie nauki

......................................................Klasa III..........
imiê i nazwisko

DROGI UCZNIU!

Nadszed³ czas sprawdzenia Twych umiejêtno-
œci. Poradzisz sobie z ka¿dym zadaniem, jeœli bêdziesz
pracowa³(a) uwa¿nie i spokojnie. Na wykonanie wszy-
stkich zadañ masz 90 minut.
Zbierz si³y. Zapraszam do pracy. ¯yczê powodzenia!

ZADANIA
Uwa¿nie przeczytaj tekst i dok³adnie wykonaj polece-
nia.

JAK KTO ŒPI

Leœne zwierzêta potrzebuj¹ snu, tak jak i
cz³owiek, bo sen daje wypoczynek i odnawia si³y.

Te zwierzêta, których jedyn¹ obron¹ przed na-
paœci¹ jest ucieczka, musz¹ spaæ bardzo czujnie, jak np.
zaj¹c, sarna i wiewiórka. Ale za to je¿ i œlimak maj¹ na
obronê pancerz z igie³ i skorupkê, wiêc mog¹ spaæ spo-
kojniej. Podobno je¿ nawet sobie pochrapuje przez sen!

Nietoperze zawisaj¹ pazurkami u belek na
strychu albo u œciany wypróchnia³ej dziupli drzewa i
œpi¹ smacznie, zwisaj¹c g³ow¹ w dó³.

Zaj¹c musi byæ czujny nawet we œnie, drzemie
wiêc w swoim udeptanym legowisku, w kotlince, ale ni-
gdy siê nie k³adzie na bok, tylko œpi siedz¹c, z ³apkami
pod³o¿onymi pod siebie, tak ¿eby w ka¿dej chwili móg³
daæ susa i umkn¹æ przed wrogiem.

Obserwujmy, jak œpi¹ zwierzêta! To bardzo
ciekawe!

Maria Kownacka
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1. W oparciu o przeczytany tekst podkreœl prawid³ow¹
odpowiedŸ.

Zwierzêta potrzebuj¹ snu, bo:
a) daje wypoczynek i odnawia si³y,
b) dobrze im siê œpi,
c) nie musz¹ jeœæ

Gdzie mo¿emy zobaczyæ œpi¹cego nietoperza?
a) w kotlince,
b) w norce,
c) w spróchnia³ej dziupli drzewa
2. Wyjaœnij pe³nym zdaniem, dlaczego zaj¹c, sarna i
wiewiórka musz¹ spaæ bardzo czujnie?
........................................................................................
........................................................................................
3. Wypisz z tekstu pt. ,, Jak kto œpi” szeœæ nazw zwierz¹t
w kolejnoœci alfabetycznej.
........................................................................................
........................................................................................
4. Uzupe³nij wyrazy i wyjaœnij ich pisowniê:
mr . wka, bo........................
dró . ka, bo...........................
w no . e, bo...........................
Gdzie sprawdzisz poprawn¹ pisowniê podanych wyra-
zów? Podkreœl w³aœciw¹ odpowiedŸ.
a) atlas grzybów
b) s³ownik ortograficzny
c) ksi¹¿ka telefoniczna
5. Wypisz z tekstu po dwa rzeczowniki, czasowniki i
przymiotniki.

Lp. Rzeczownik Czasownik Przymiotnik

1.

2.

6. Rozwiñ zdanie, dopisuj¹c jak najwiêcej okreœleñ.
Dzieci obserwowa³y.
........................................................................................
........................................................................................
7. Zaadresuj kartkê pocztow¹, któr¹ wyœlesz z wyciecz-
ki do swoich rodziców.

Sz.P.
...............................
...............................

��-��� ..................

8. Zaproponuj, co mo¿esz zrobiæ dla ochrony lasu.

1......................................................................................
2......................................................................................
3......................................................................................
4......................................................................................

9. Podpisz warstwy lasu.

10. Krzyœ, Grzeœ, Tomek i Piotrek podczas spaceru po
lesie rozbiegli siê w ró¿nych kierunkach.
Krzyœ pobieg³ na pó³noc, Grzeœ na po³udnie. Tomek
uda³ siê na wschód, a Piotrek na zachód.
Wpisz w ramki imiona ch³opców, zgodnie z kierunkami
œwiata w jakich siê udali.

Pn

11. Oblicz:
1000- ( 4* 50+ 6* 80 )=
984- 981: 9=
261+ 456-123=

12. Oblicz sposobem pisemnym.
a) sumê liczb 356 i 287
b) ró¿nicê liczb 743 i 376
c) iloczyn liczb 164 i 5
d) iloraz liczb 984 i 6

13. Szkó³ka leœna ma kszta³t prostok¹ta o wymiarach
17m. i 21m.
Ile metrów siatki trzeba kupiæ na ogrodzenie ca³ej
szkó³ki?
Wykonaj rysunek pomocniczy.

Odp.

14. Dzieci zebra³y w lesie 256 kg owoców leœnych: ja-
gód, je¿yn, grzybów.
Po zwa¿eniu okaza³o siê, ¿e by³o 56 kg jagód i trzy razy
wiêcej kilogramów je¿yn. Ile kilogramów grzybów ze-
bra³y dzieci ?

Odp.
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ANALIZA SPRAWDZIANU

Zadania sprawdza³y umiejêtnoœci uczniów w
zakresie : czytania, pisania, rozumowania, korzystania
z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce. Ucz-
niowie z ca³ego sprawdzianu mogli uzyskaæ 40 pkt.

Z 89 uczniów, którzy przyst¹pili do pisania spraw-
dzianu , 7 otrzyma³o max. liczbê 40 punktów , a tylko 5
nie przekroczy³o po³owy – 20 punktów. Œrednia uzyska-
nych przez jednego ucznia punktów wynosi 31, 7 %.

Wykazuj¹c siê umiejêtnoœci¹ w zakresie czytania ( za-
danie 1 i 3) uczniowie:
� czytali cicho ze zrozumieniem nowy, drukowany

tekst,
� wykonywali zadania po samodzielnym przeczytaniu

polecenia,
� wyszukiwali prawid³ow¹ odpowiedŸ na pytania

zwi¹zane z tekstem,
� wyszukiwali z tekstu i porz¹dkowali w kolejnoœci

alfabetycznej nazwy zwierz¹t.

Uczniowie max. mogli otrzymaæ 3 punkty i tê liczbê
zdoby³o 55,68% pisz¹cych .
Nie by³o uczniów, którzy w ogóle nie poradzili sobie z
t¹ umiejêtnoœci¹ i otrzymaliby 0 punktów.

Wykazuj¹c siê umiejêtnoœci¹ w zakresie pisania ( zada-
nie 2,6 i 7) uczniowie:
� samodzielnie uk³adali odpowiedŸ na zadane pytanie,
� respektowali zasady ortograficzne,
� rozwijali zdanie proste,
� poprawnie adresowali kopertê.

Max. Liczbê 6 punktów otrzyma³o 30,68% uczniów, ty-
lko oko³o 6 % otrzyma³o 1 punkt. Nie by³o równie¿ ucz-
niów z zerowym dorobkiem.

W zakresie rozumowania ( zadanie 5,8,11,12 i 14) ucz-
niowie:
� wyszukiwali w tekœcie poznane czêœci mowy,
� proponowali sposoby ochrony lasu,
� samodzielnie rozwi¹zywali proste i z³o¿one zadania o

treœci matematycznej,
� wykazywali siê zrozumieniem podstawowych

dzia³añ matematycznych
� i potrafili je wykonaæ,
� wykonywali zadania z zastosowaniem kolejnoœci wy-

konywania obliczeñ.

Najwiêcej – 20 punktów – uzyska³o 10,23% pisz¹cych
sprawdzian , 12,5% otrzyma³o po 18 i 15 punktów , byli
jednak uczniowie, którzy zdobyli zaledwie 3-8 pun-
któw, co oznacza, ¿e umiejêtnoœæ ta sprawi³a im trud-
noœæ.

Sprawdzaj¹c umiejêtnoœæ korzystania z informacji ( za-
danie 4 ) uczniowie:
� wyjaœniali zasady pisowni,
� okreœlali Ÿród³o szukanej informacji.

1 1

2

1

3

1

0

1

4

2

3

7

6

5

2

1

10

6 6

3

5

6 6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

55,68

38,64

5,68

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%
u

c
zn

ió
w

3 2 1

iloœæ punktów

umiejetnoœc czytania

30,68 28,41

19,32

15,91

5,68

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

%
uczniów

6 5 4 3 2

iloœæ punktów

umiejêtnoœæ pisania

10,23

11,36

12,50

10,23

5,68

12,50

6,82

7,95
7,95

1,14

3,41 3,41

1,14 1,14 1,14

2,27

1,14

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

%
u

c
zn

ió
w

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4

iloœæ punktów

umiejetnoœæ rozumowania

54,55

34,09

11,36

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

%
u

czn
ió

w

3 2 1

iloœæ punktów

Umiej etnoœæ korzystania z informacj i
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Uzyskane wyniki – 54,55% uczniów wykona³o zadania
na najwy¿sz¹ liczbê 3 punktów – œwiadcz¹ o tym, ¿e
uczniowie w dobrym stopniu potrafi¹ korzystaæ z infor-
macji.

Wykorzystuj¹c wiedzê w praktyce ( zadanie 9,10 i13 )
uczniowie:
� oznaczali g³ówne kierunki œwiata,
� nazywali wskazane warstwy lasu,
� wykorzystywali w³asnoœci figur geometrycznych,

obliczali obwód prostok¹ta,
� wykonywali rysunek pomocniczy.

Max. mo¿na by³o zdobyæ 8 punktów i tê liczbê otrzy-
ma³o 53,41% uczniów , oko³o 1% uzyska³o 3 punkty , a
wiêc mniej ni¿ po³owê . Nikt nie otrzyma³ mniej ni¿ 3
punkty.

Analiza wyników sprawdzianu pozwoli ka¿demu na-
uczycielowi na wprowadzenie takich zmian w dzia³al-
noœci edukacyjnej, które bêd¹ sprzyja³y osi¹ganiu
sukcesu szkolnego.
Wszyscy uczniowie na miarê swoich mo¿liwoœci mog¹
osi¹gn¹æ sukces, natomiast nauczyciel powinien mieæ
œwiadomoœæ, jak mo¿e im w tym pomóc.
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wykorzystanie wiedzy w praktyce

���� CIEKAWA CHEMIA����	
Ma³gorzata Andersz
nauczyciel doradca ds. nauczania chemii
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Doœwiadczenie t³umaczy nam przyrodê.
Doœwiadczenie nigdy nie oszukuje.
To s¹d nasz w³asny niekiedy nas
oszukuje, poniewa¿ oczekujemy
wyników, których doœwiadczenie daæ nie mo¿e.

Leonardo da Vinci

Rola eksperymentu jako Ÿród³o poznania ota-
czaj¹cego nas œwiata jest ogromna. Ponadto ka¿de do-
œwiadczenie jest elementem uatrakcyjniaj¹cym lekcje.
Pamiêtajmy, ¿e poprawnie przeprowadzone doœwiad-
czenie powinno przebiegaæ w czterech etapach:
� wprowadzenie do tematyki i ustalenie celów doœwia-

dczenia
� opis czynnoœci zwi¹zanych z wykonywaniem do-

œwiadczenia
� wykonanie doœwiadczenia
� ustalenie wyników doœwiadczenia i ich opracowanie

( wnioski, uogólnienia, równania reakcji ).
Poni¿ej prezentujê opisy doœwiadczeñ, które

mog¹ uatrakcyjniæ lekcje chemii lub zajêcia pozalekcyj-

ne. Odczynniki i sprzêt laboratoryjny potrzebny do
przeprowadzenia eksperymentów na ogó³ znajduje siê
w ka¿dym laboratorium chemicznym. Ewentualnie bra-
kuj¹ce odczynniki mo¿na zakupiæ np. w aptece lub skle-
pie sprzedaj¹cym materia³y potrzebne w fotografice
takie jak np. tiosiarczan sodu – wywo³ywacz fotografi-
czny.
Podczas wykonywania eksperymentów pamiêtajmy o
okularach ochronnych, o rêkawiczkach ochronnych
przy pracy z substancjami ¿r¹cymi i toksycznymi. Pa-
miêtajmy równie¿ o ka¿dorazowym zapoznaniu siê z
kartami charakterystyki substancji, które u¿ywamy w
doœwiadczeniach, a tak¿e tych substancji, które po-
wstaj¹ w wyniku zachodz¹cych reakcji chemicznych.
Nale¿y zwróciæ równie¿ uwagê na bezpieczne usuniêcie
odpadów poreakcyjnych.

Doœwiadczenie 1. ZNIKAJ¥CA BARWA
Materia³y: wodorotlenek potasu, glukoza, b³êkit metyle-
nowy, kolba sto¿kowa 500 cm3, korek.
Wykonanie: 5 gramów wodorotlenku potasu i 3 gramy
glukozy oraz odrobinê b³êkitu metylenowego rozpuœciæ
w 250 cm3 wody umieszczonej w kolbie sto¿kowej o po-
jemnoœci 500 cm3. Kolbê zatkaæ korkiem i delikatnie
wstrz¹saæ.
Obserwacja: Bezbarwny roztwór zmienia barwê na cie-
mnoniebiesk¹, po kilku minutach robi siê ró¿owy i od-
barwia siê ca³kowicie. Ponowne wstrz¹œniêcie kolb¹
powoduje powrót barwy ciemnoniebieskiej. Proces mo-
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¿na powtarzaæ przez ok. 10 godzin pod warunkiem
okresowego otwierania kolby, aby umo¿liwiæ dostêp
tlenu.
Wyjaœnienie: B³êkit metylenowy w œrodowisku zasado-
wym ulega redukcji. Glukoza utlenia siê do kwasu glu-
konowego. Przez wstrz¹œniêcie, na powietrzu b³êkit jest
utleniany z powrotem do stanu pocz¹tkowego.

Doœwiadczenie 2. CHEMICZNE ZAPA£KI
Materia³y: KMnO4, gliceryna, ¿aroodporna p³ytka, mo-
Ÿdzierz.
Wykonanie: Nasypaæ jedn¹ ³y¿eczkê wczeœniej roztar-
tego w moŸdzierzu KMnO4 na ¿aroodporna p³ytkê i na-
nieœæ na wierzcho³ek kilka kropli gliceryny. Po kilku
sekundach nastêpuje samozapalenie gliceryny.
Wyjaœnienie: Gliceryna zasta³a utleniona manganianem
(VII) potasu do CO2 i H2O.

Doœwiadczenie 3. PALENIE BANKNOTU
Materia³y: banknot, etanol, chlorek sodu.
Wykonanie: Sporz¹dziæ mieszaninê 50 cm3 etanolu,
ma³a iloœæ chlorku sodu (0,01g) i 50 cm3 wody.
W wodno- alkoholowym roztworze zanurzamy na 1 mi-
nutê banknot, jeszcze mokry podpalamy. Banknot nie
zostanie uszkodzony.
Wyjaœnienie: Alkohol uleg³ procesowi spalenia.

Doœwiadczenie 4. CHEMICZNY WULKAN
Materia³y: dichromian (VI) amonu, taca metalowa,
p³ytka ceramiczna lub parownica, ³y¿eczka, zapa³ki.
Wykonanie: Na metalowej tacy po³o¿yæ p³ytkê cera-
miczn¹ i nasypaæ na ni¹ dwie p³askie ³y¿eczki dichro-
mianu (VI) amonu i przy³o¿yæ do sto¿ka substancji
zapalon¹ zapa³kê. Po chwili pomarañczowa substancja
zaczyna zachowywaæ siê jak sto¿ek wulkanu, z wnêtrza
wylatuj¹ iskry ognia oraz wysypuje siê zielony popió³
Wyjaœnienie: Dichromian (VI) amonu ³atwo ulega
rozk³adowi z utworzeniem azotu, wody i tlenku chromu
(III).
Uwaga: doœwiadczenie nale¿y wykonaæ pod dygesto-
rium z uwagi na szkodliwe dzia³anie zwi¹zków chromu.

Doœwiadczenie 5. BURZA W PROBÓWCE
Materia³y: 3 cm3 stê¿onego kwasu siarkowego (VI), 1
cm3 etanolu, KMnO4 , probówka, statyw, pipety
Wykonanie: Do probówki umieszczonej w statywie na-
laæ ostro¿nie kwas siarkowy (VI), nastêpnie na powierz-
chniê kwasu za pomoc¹ pipety nalaæ etanol tak aby
utworzy³y siê dwie warstwy: kwasu i etanolu. Po chwili
do probówki nale¿y wrzuciæ parê kryszta³ków KMnO4.

W probówce pojawi¹ siê trzaski i b³yski.
Wyjaœnienie: Alkohol zostanie utleniany ozonem, który
powsta³ w reakcji manganianu (VII) potasu z kwasem
siarkowym (VI).

Doœwiadczenie 6. SZTUCZNA CHMURKA
Materia³y: butelka z 25 % amoniakiem, butelka z 37 %
kwasem solnym.
Wykonanie: Umieœciæ obok siebie butelkê z amonia-
kiem i kwasem solnym.

Pojawi siê bia³a chmurka.
Wyjaœnienie: W wyniku reakcji amoniaku z kwasem so-
lnym powstaje chlorek amonu ( bia³y dym).

Doœwiadczenie 7. WODA, WINO, HERBATA,
WODA
Materia³y: woda, manganian (VII) potasu, tiosiarczan
sodu, rozcieñczony kwas
siarkowy (VI), cztery zlewki.
Wykonanie: Do pierwszej zlewki nalaæ wodê, do dru-
giej wrzuciæ kryszta³ nadmanganianu (VII) potasu, do
trzeciej zlewki nalaæ stê¿ony roztwór tiosiarczanu sodu,
do czwartej rozcieñczony roztwór kwasu siarkowego
(VI). Nastêpnie zawartoœæ pierwszej zlewki (woda)
przelaæ do zlewki drugiej (otrzymujemy kolor wina),
nastêpnie zawartoœæ drugiej zlewki przelaæ do trzeciej
(kolor herbaty) i trzeciej do czwartej (kolor wody).
Wyjaœnienie: w wyniku procesu rozpuszczania lub rea-
kcji chemicznych otrzymujemy roztwory o charaktery-
stycznych barwach.

Doœwiadczenie 8. KRYSTALIZACJA W MGNIENIU
OKA
Materia³y: tiosiarczan sodu, ³apka, palnik, statyw,
³y¿ka.
Wykonanie: Do probówki nasypaæ tiosiarczanu sodu.
Nastêpnie jej zawartoœæ ogrzewaæ w p³omieniu palnika
a¿ do ca³kowitego roztopienia zawartoœci. Gdy w pro-
bówce pojawi siê ciecz ogrzewaæ probówkê jeszcze
jedn¹ minutê. Nastêpnie probówkê nale¿y umieœciæ w
statywie. Gdy substancja bêdzie zimna nale¿y do pro-
bówki wrzuciæ kryszta³ek tiosiarczanu sodu. Ciecz za-
mieni siê w kryszta³.

Doœwiadczenie 9. KOMIN WÊGLOWY
Materia³y: cukier puder, stê¿ony kwas siarkowy (VI),
w¹ska zlewka, krystalizator.
Wykonanie: Do ok. 2/3 wysokoœci zlewki wsypaæ cu-
kier puder i dodaæ tyle stê¿onego kwasu siarkowego
(VI), ¿eby cukier zosta³ nim ca³kowicie zwil¿ony. Zlew-
kê wstawiæ do krystalizatora. Po zmieszaniu substancji
cukier ¿ó³knie, brunatnieje i wreszcie czernieje, a nad
zlewk¹ unosi siê para. Mieszanina pêcznieje i wysuwa
siê ze zlewki w postaci grubego, porowatego walca.
Wyjaœnienie: Nast¹pi³o zwêglanie cukru.

C12H22O11 = 12 C + 11 H2O

Doœwiadczenie 10. PODWODNE SPALANIE
MAGNEZU
Materia³y: wióry magnezu, woda, fenoloftaleina, kolba
sto¿kowa, ³y¿ka do spalañ, palnik, arkusz papieru.
Wykonanie: Do kolby sto¿kowej wlewamy wodê do ok.
2/3 jej wysokoœci i ustawiamy j¹ na arkuszu papieru.
Umieszczone na ³y¿eczce do spalañ wióry magnezu za-
palamy w p³omieniu palnika, a nastêpnie szybko zanu-
rzamy w wodzie. U wylotu probówki zapali siê
powstaj¹cy gaz. Nastêpnie do roztworu dodajemy kilka
kropel fenoloftaleiny, aby zidentyfikowaæ powsta³y w
roztworze produkt reakcji. Fenoloftaleina zabarwi³a siê
na kolor malinowy.



Nr 2/2005 Problemy Oœwiaty i Wychowania

9

Wyjaœnienie: Powsta³ palny gaz wodór, który spali³ siê
u wylotu kolby i wodorotlenek magnezu, który spowo-
dowa³ zabarwienie siê fenoloftaleiny na kolor malino-
wy.

Doœwiadczenie 11.BATERIA Z CYTRYNY
Materia³y: cytryna, blaszka cynkowa, blaszka miedzia-
na lub przedmioty wykonane z tych substancji (mo¿na
zastosowaæ tak¿e inne przedmioty metalowe np. wide-
lec aluminiowy, pierœcionek srebrny), miliwoltomierz
lub miliamperomierz, przewody.
Wykonanie: Wbiæ blaszkê cynkow¹ i miedzian¹ w
po³ówkê cytryny, równolegle, niezbyt daleko od siebie
tak by siê nie styka³y. Po³¹czyæ przewodami obie blasz-
ki z np. miliwoltomierzem, który wska¿e niewielkie na-
piêcie.
Wyjaœnienie: Tworzy siê ogniwo z elektrod¹ ujemn¹
cynkow¹ na której zachodzi proces roztwarzania cynku
Zn0 – 2 e = Zn2+ oraz z elektrod¹ miedzian¹ na której za-
chodzi proces
Cu2+ + 2 e = Cu0. Elektrolitem w tym ogniwie jest sok
cytrynowy.

Doœwiadczenie 12. PRAWO ZACHOWANIA MASY
Materia³y: Bombka ,,srebrna”, jod, wata, szczypce, pal-
nik
Wykonanie: Delikatnie wyj¹æ z bombki uchwyt do za-
wieszania. Do bombki wsypaæ odrobinê jodu. Zamkn¹æ
wylot bombki wat¹. Zwa¿yæ ca³oœæ. Chwyciæ bombkê
szczypcami i ogrzaæ w p³omieniu palnika. Pow³oka sre-
brna bombki zniknie – zajdzie reakcja chemiczna. Po-
nownie zwa¿yæ bombkê. Masa bombki przed
ogrzewaniem bêdzie taka sama jak po ogrzewaniu.
Wyjaœnienie: Masa substratów jest równa masie produ-
któw.

Doœwiadczenie 13. REAKCJA PRZYSPIESZANIA
PROCESU UTLENIANIA MIEDZI
Materia³y: œwie¿o oczyszczona blaszka miedziana, pal-
nik.
Wykonanie: W³o¿yæ kawa³ek blaszki miedzianej do
p³omienia palnika gazowego. Obserwowaæ powierzch-
niê miedzi orz zabarwienie p³omienia. P³omieñ przybie-
rze charakterystyczn¹ dla miedzi zielon¹ barwê, dziêki
czemu sole tego metalu znajduj¹ zastosowanie w produ-
kcji ogni sztucznych. Blaszka miedziana bardzo szybko
pokrywa siê czarnym nalotem tlenku miedzi (II).

Doœwiadczenie 14. WYBIELAJ¥CE W£AŒCIWOŒCI
TLENKU SIARKI (IV).
Materia³y: siarka, np. czerwona ró¿a, niebieski irys, dwa
cylindry, ³y¿ka do spalañ, dwa szkie³ka zegarkowe.
Wykonanie: Nape³niæ dwa cylindry tlenkiem siarki (IV)
powsta³ym w wyniku spalenia siarki. Do cylindrów
w³o¿yæ odpowiednio do jednego zwil¿on¹ ró¿ê do dru-
giego zwil¿ony irys. Cylindry przykryæ szkie³kami ze-
garkowymi. Obserwowaæ zmiany.
Po chwili zacznie znikaæ barwa kwiatów.
Wyjaœnienie: tlenek siarki (IV) niszczy barwniki m. in.
kwiatów, wiêc ma w³aœciwoœci wybielaj¹ce.

Doœwiadczenie15. OGRÓD CHEMICZNY.
Materia³y: szk³o wodne, sole np. chlorek miedzi (II),
chlorek kobaltu (II), chlorek manganu (II), azotan (V)
niklu, siarczan (VI) ¿elaza (II), zlewka.
Wykonanie: Do zlewki wlaæ rozcieñczone szk³o wodne,
a nastêpnie wrzuciæ grudki wymienionych soli. Po
chwili zobaczymy piêkne produkty reakcji krzemianu
sodu z u¿ytymi solami.
Wyjaœnienie: Powsta³y barwne krzemiany.

Artyku³ numeru

MODELOWANIE UCZNIOWSKICH ZAINTERESOWAÑ
JAKO EDUKACYJNE WYZWANIE

WSPÓ£CZESNOŒCI

Piotr Mosiek
Dyrektor Gimnazjum
w Sierakowie

Licznie stawiane od dziesiêcioleci pytania o
zmianê to¿samoœci spo³ecznej szko³y staj¹ siê tym bar-
dziej aktualne, im wiêksza zachodzi zale¿noœæ pomiê-
dzy procesami zmiany spo³ecznej a nieustaj¹c¹
koniecznoœci¹ przeobra¿eñ instytucji i procesów eduka-
cyjnych. „Uœwiadomienie sobie bowiem z³o¿onoœci
mo¿liwych relacji pomiêdzy edukacj¹ a zmian¹ zawraca

nas do punktów wyjœcia, do pytañ o to, z jakim spo³ecze-
ñstwem mamy do czynienia, jakiego rodzaju zmiany w
nim siê dokonuj¹, jak mo¿liwy jest rozwój w nim ludzi
do ich maksymalnych mo¿liwoœci, jakie s¹ blokady
zmiany spo³ecznej i osobowoœciowej ku wy¿szym po-
ziomom rodzaju, jak realnie uczestniczy w tych proce-
sach edukacja, jej poszczególne sk³adniki (które, jakie,
jak), jej podstawowe instytucje”1.
Tak zarysowane pytania zyskuj¹ na aktualnoœci w
szczególnoœci, gdy system oœwiatowy stawiany jest w
obliczu dynamicznej zmiany strukturalnej, jak¹ jest re-
forma edukacyjna. Dotycz¹ one zarówno obecnych
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wczeœniej struktur szkolnych (np. szko³y podstawowej),
jak równie¿ struktur na nowo w niej osadzonych (np. gi-
mnazjum). O ich odmienionej (czasami tylko hipotety-
cznie) to¿samoœci decyduj¹ z jednej strony wytyczne
ministerialne i kuratoryjne, z drugiej zaœ lokalne stru-
ktury samorz¹dowe, które dla swych podmiotów stano-
wi¹ Ÿród³o finansowania. Prawdziwym i
najistotniejszym jednak Ÿród³em kreatywnych zmian
powinny byæ same placówki oœwiatowe, stawiaj¹c
przed sob¹ nowe wyzwania nad¹¿aj¹ce za dynamicznie
zmieniaj¹c¹ siê rzeczywistoœci¹. Powinny samodzielnie
kreowaæ w³asny wizerunek oparty na lokalnych wiê-
ziach zespalaj¹cych szko³ê z jej œrodowiskiem (spo³ecz-
noœci¹ lokaln¹, regionem w historycznym znaczeniu
tego terminu).
Niew¹tpliwie jednak ka¿da wizja placówki oparta musi
byæ na wybranej i mo¿liwie jak najbardziej uœwiado-
mionej filozofii edukacyjnej. Z niej bowiem wyrastaæ
ma misjonarstwo szko³y ukonkretnione w obrazie w³as-
nego absolwenta.
Gimnazjum w Sierakowie im. Adama Olbrachta
Przyjmy – Przyjemskiego, opieraj¹c siê na za³o¿e-
niach filozofii progresywnej (rozwój poprzez kolejne
stadia ¿ycia) stawia przed sob¹ szeœæ nastêpuj¹cych wy-
zwañ:
1) inicjacjê naukow¹ uczniów, eksploracjê zró¿nicowa-
nych dziedzin wiedzy, których poznanie umo¿liwi dal-
sze skonkretyzowane kszta³cenie,
2) rozbudzenie, kszta³towanie oraz ukierunkowywanie
indywidualnych zainteresowañ uczniów,
3) wprowadzanie uczniów w œwiat kultury i sztuki,
4) przygotowanie ich do pe³niejszej realizacji swych za-
wodowych aspiracji poprzez: zapoznanie z podstawo-
wymi mechanizmami funkcjonowania rynku oraz
g³ównymi jego problemami, adaptacjê do wymagañ
rynku pracy, kszta³towanie umiejêtnoœci podejmowania
trafnych decyzji zawodowych, jak równie¿ przygoto-
wanie do uczciwej konkurencji,
5) rozwijanie umiejêtnoœci spo³ecznego dzia³ania, akty-
wnego i kreatywnego przetwarzania otaczaj¹cego œro-
dowiska na lepsze i doskonalej urz¹dzone,
nawi¹zywania interpersonalnych kontaktów wspiera-
nych empati¹ i tolerancj¹ jej partnerów, wyrabianie pre-
dyspozycji do asertywnego zachowania siê i
odpowiedniego ukierunkowywania emocji,
6) przygotowanie uczniów do realizacji zasad nauki
autonomicznej, której szkolnym odpowiednikiem bê-
dzie: „samokszta³cenie” i „samodoskonalenie”.
Jak wynika z powy¿szego – wychowawcze oddzia³ywa-
nia Gimnazjum w Sierakowie k³ad¹ silny nacisk na
przygotowanie uczniów do racjonalnego funkcjonowa-
nia w otaczaj¹cej ich skomplikowanej rzeczywistoœci
spo³eczno – ekonomicznej, w której podstaw¹ istnienia
jest posiadanie wartoœciowych na rynku pracy kwalifi-
kacji i umiejêtnoœci. Wartoœciowym dzia³aniem pomo-
cowym w tym wzglêdzie jest optymalne kszta³towanie i
rozwijanie wœród uczniów ich zainteresowañ, oparte na
rzeczywistym zapotrzebowaniu ze strony m³odzie¿y na
konkretne w tym wzglêdzie dzia³ania. Wœród wielu po-

dejmowanych przez szko³ê przedsiêwziêæ istotn¹ dla
uczniów jest propozycja wyboru jednego z obowi¹zko-
wych kursów:
A - kultura i jêzyk polski: poznawanie ró¿nych dziedzin
kultury, równie¿ kultury m³odzie¿owej, funkcje jêzyka i
jego miejsce w kulturze masowej, praca z ró¿nego typu
Ÿród³ami pisanymi, sposoby ich interpretacji, historia li-
teratury polskiej i piœmiennictwa,
B - matematyczno-naukowy: poznawanie ró¿nych dzie-
dzin matematyki i sposobów rozwi¹zywania zadañ,
nawi¹zywanie do dziedzin pokrewnych z matematyk¹
(fizyki, chemii, itp.),
C - przyroda i cz³owiek: zapoznawanie uczniów z miejs-
cem cz³owieka w zró¿nicowanej przestrzeni biologicz-
no - przyrodniczej, poznawanie zwi¹zków cz³owieka z
otaczaj¹c¹ go przyrod¹, nawi¹zywanie do zagadnieñ
powi¹zanych z biologi¹, chemi¹, ekologi¹,
D - dzia³alnoœæ artystyczna: poznawanie zagadnieñ
zwi¹zanych z histori¹ malarstwa i plastyki, technikami
pracy artystów na przestrzeni wieków, w³asna twór-
czoœæ artystyczna,
E – sport: poznawanie nowych dyscyplin sportowych,
regu³ sportowych, zagadnienia pierwszej pomocy,
G - gospodarczo-socjalny: ogólne zagadnienia do-
tycz¹ce funkcjonowania rynku pracy, elementy prawa,
psychologia pracy i zainteresowañ, gospodarowanie
w³asnym bud¿etem domowym,
H - praca: planowanie pracy, organizowanie stanowi-
ska pracy, zagadnienia zawodoznawcze, technologia
¿ywienia i materia³oznawstwo, zajêcia praktyczne - wy-
konywanie ró¿norodnych æwiczeñ praktycznych.

W ogólnym swym za³o¿eniu kursy nie maj¹ w
¿adnym przypadku powielaæ wiedzy z pozosta³ych
przedmiotów obowi¹zkowych, natomiast ich zadaniem
jest j¹ poszerzaæ i wzbogacaæ o zagadnienia zwi¹zane z
dziedzinami pokrewnymi przedmiotom szkolnym, do
których uczniowie najczêœciej nie maj¹ dostêpu na le-
kcjach, a które wyrastaj¹ z ich zainteresowañ.
Wa¿ne jest zatem „nie tyle stwierdzenie aktualnego
zainteresowania, ile historii rozwoju zainteresowañ
cz³owieka. Zainteresowania aktualne opieraj¹ siê bo-
wiem na zainteresowaniach przesz³ych, a przysz³e s¹
uwarunkowane w jakimœ stopniu zainteresowaniami,
które je poprzedzaj¹”2. Szko³a wiêc oddzia³uje na ucz-
nia konkretnymi propozycjami edukacyjnymi, z drugiej
zaœ strony – sami uczniowie, poprzez artyku³owanie
w³asnych potrzeb w tym wzglêdzie, oddzia³uj¹ na
szko³ê daj¹c jej mo¿liwoœci korekty w³asnych poczy-
nañ. „Pojawienie siê nowych bodŸców od zmie-
niaj¹cego siê œrodowiska spo³ecznego wyzwala nowe
potrzeby jednostek, zaœ dzia³alnoœæ tych jednostek i ich
ingerencja w otoczenie powoduj¹ zmiany tego¿ œrodo-
wiska”3.
Prowadzenie kursów interdyscyplinarnych uzupe³niane
jest ponadto innymi dzia³aniami sprzyjaj¹cymi rozwo-
jowi indywidualnemu ucznia. W Gimnazjum w Siera-
kowie aktywnie funkcjonuj¹ 32 formy zajêæ
pozalekcyjnych, oferuj¹cych bardzo bogaty wachlarz
spêdzania czasu wolnego przez m³odzie¿ (m. in. s¹ to
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zajêcia: jêzykowe, dziennikarskie, teatralne, plastyczne,
muzyczne, historyczno – regionalne, proeuropejskie,
matematyczne, biologiczne, informatyczno – interneto-
we, turystyczne, sportowe i inne). Zdobyt¹ wiedzê i
umiejêtnoœci uczniowie szko³y maj¹ okazjê konfronto-
waæ i doskonaliæ w rozlicznych, organizowanych przez
gimnazjum konkursach, olimpiadach, zawodach, tur-
niejach o zasiêgu wewn¹trzszkolnym, gminnym, po-
wiatowym oraz ogólnopolskim.
Modelowanie dzia³alnoœci placówki w zakresie rozwi-
jania uczniowskich zainteresowañ jest tym bardziej mo-
¿liwe, im bardziej sprzyjaj¹ temu istotne dla procesu
edukacyjnego czynniki instytucjonalne:
� szko³a posiada w pe³ni wykwalifikowan¹ i zoriento-

wan¹ na w³asny rozwój kadrê pedagogiczn¹ (refle-
ksyjn¹ i zdoln¹ do podejmowania dzia³añ
innowacyjnych),

� placówka dysponuje znakomit¹ infrastruktur¹, jak
równie¿ coraz bogatszym zapleczem dydaktycznym
(z roku na rok, zgodnie z mo¿liwoœciami, wzbogaca-
ny jest warsztat pracy ucznia i nauczyciela; klasy co-
raz wyraŸniej zyskuj¹ charakter pracowni
tematycznych),

� w gimnazjum obowi¹zuje funkcjonalna i potwierdzo-
na praktyk¹ organizacja pracy (wartkoœæ planu lekcy-
jnego, bardzo dobra organizacja systemu dowozu
uczniów do szko³y, powszechna dostêpnoœæ do admi-
nistracji, œwietlicy, sto³ówki, biblioteki, czytelni, pe-
dagoga i psychologa szkolnego),

� szko³a zapewnia ca³kowit¹ przejrzystoœæ wypraco-
wanych przez siebie norm funkcjonowania w niej
uczniów, pracowników i rodziców (dostêpnoœæ obo-

wi¹zuj¹cych w gimnazjum regulaminów i zasad,
sprawny przep³yw informacji, bezpoœredni udzia³
wszystkich podmiotów w podejmowaniu istotnych
dla szko³y planów i decyzji).

Od 5 lat Gimnazjum w Sierakowie jest placówk¹ o wy-
raŸnie zaznaczonym ju¿ modelu w³asnego funkcjono-
wania. Bêd¹c zorientowan¹ na indywidualny rozwój
ka¿dego ucznia – aktywnie uczestniczy w ¿yciu ota-
czaj¹cego j¹ œrodowiska lokalnego, podkreœlaj¹c swoj¹
regionaln¹ i narodow¹ to¿samoœæ, co zyskuje pe³ny wy-
raz w wyznaczonej sobie misji: wolnoœæ i odpowiedzia-
lnoœæ poprzez prawdê, dobro i wiedzê. „Z takiego
punktu widzenia szko³a (…) jest jednym z najskute-
czniejszych urz¹dzeñ homeostatycznych systemu, jedn¹
z instytucji, która ruchowi ku odnowie, zmianie, rozwo-
jowi, rewitalizacji przeciwstawia zawracanie m³odzie¿y
do ty³u, ku tradycji, orientowanie jej b¹dŸ na status quo
ante, b¹dŸ na rozdzielenie tego co publiczne po¿¹dane i
dozwolone, od tego co prywatne”4.

1 Z. Kwieciñski, Dynamika funkcjonowania szko³y, To-
ruñ 1995, op. cit., s. 242.
2 A. Gurycka, Rozwój i kszta³towanie zainteresowañ,
Warszawa 1989, op. cit., s. 120.
3 J. Kupczyk, Uwarunkowania aspiracji ¿yciowych
m³odzie¿y w starszym wieku szkolnym, Poznañ 1978, op.
cit., s. 27.
4 Z. Kwieciñski, Dynamika funkcjonowania szko³y, To-
ruñ 1995, op. cit., s. 239.

Rozwijanie samodzielnoœci i autonomii
u osoby upoœledzonej umys³owo

El¿bieta Kuœnierczak
Gimnazjum nr 1
w Gostyniu

Osoby z upoœledzeniem umys³owym w du¿ym
stopniu s¹ uzale¿nione od innych ludzi. Ich samodziel-
noœæ, niezale¿noœæ i mo¿liwoœæ decydowania o swoim
¿yciu s¹ znacznie ograniczone. To prowadzi do rozwoju
frustracji, niezadowolenia i poczucia bezradnoœci. Poza
tym zahamowaniu ulegaj¹ procesy poznawcze i chêæ do
podejmowania wszelkich dzia³añ. Niemo¿noœæ zreali-
zowania swoich celów i d¹¿eñ sprawia, ¿e ludzie ci trac¹
swoj¹ podmiotowoœæ i staj¹ siê bierni. Taka postawa
przyczynia siê do ukszta³towania siê w spo³eczeñstwie
niekorzystnego wizerunku osób z upoœledzeniem
umys³owym. Czêsto s¹ przez nie odrzucane i izolowa-
ne.1

Aby tê sytuacjê zmieniæ, nale¿y wœród ucz-
niów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ wspieraæ roz-
wój zachowañ i postaw, które umo¿liwi¹ prowadzenie

bardziej aktywnego i samodzielnego ¿ycia. Jest to mo¿-
liwe dziêki nauczaniu poprzez dzia³anie i prze¿ywanie
nowych, nieznanych sytuacji.2 Wa¿n¹ rolê odgrywa
kszta³towanie powszechnie przyjêtych form zachowa-
nia siê w ró¿nych sytuacjach spo³ecznych. Wyæwicze-
nie okreœlonych czynnoœci w praktycznym dzia³aniu
spowoduje, ¿e stan¹ siê one nawykami, schematami,
których powielanie nie bêdzie stanowiæ problemu.
Dziêki temu poszerzy siê równie¿ zakres wiedzy o œwie-
cie i kieruj¹cych nim zasadach. Wa¿n¹ rolê w procesie
kszta³cenia odgrywa równie¿ integracja ze œrodowi-
skiem. Otoczenie spo³eczne ma ogromny wp³yw na roz-
wój cz³owieka. Pozwala mu rozwijaæ swoj¹ osobowoœæ
i zaspokajaæ niezbêdne potrzeby. Stymuluje do samo-
dzielnej twórczej dzia³alnoœci.

Metody te postanowi³am wykorzystaæ w pracy
z dziewczynk¹ upoœledzon¹ w stopniu umiarkowanym,
w dolnej granicy skali. Ma 18 lat i uczêszcza do trzeciej
klasy gimnazjum. Jest osob¹ nadpobudliw¹ psychoru-
chowo. Wykazuje problemy w zakresie koncentracji
uwagi, spostrzegania i kojarzenia faktów. W trakcie
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czytania g³oskuje, b¹dŸ odtwarza sylaby. Pisz¹c w ze-
szycie nie mieœci siê w liniach i zniekszta³ca litery.
Pos³uguje siê krótkimi i prostymi zdaniami. Matematy-
czne dzia³ania wykonuje w oparciu o konkret w zakresie
0-15. Problemy z koordynacj¹ ruchow¹ sprawiaj¹, ¿e jej
prace plastyczne s¹ niedok³adnie i nieestetyczne. Czêsto
nie koñczy wykonywanych zadañ, co wi¹¿e siê z bra-
kiem wiary we w³asne mo¿liwoœci. Trudno adoptuje siê
w nowym œrodowisku i ma s³ab¹ zdolnoœæ antycypowa-
nia zdarzeñ. Nie potrafi odnaleŸæ siê w nowych sytua-
cjach. Odczuwa wówczas silne lêki i wykazuje ma³¹
odpornoœæ na stres. Chêtnie jednak nawi¹zuje kontakty
z innymi ludŸmi i jest osob¹ niezwykle pogodn¹. Ze
wzglêdu na problemy zdrowotne wymaga sta³ej opieki
ze strony osób doros³ych i nie uczêszcza do szko³y. Jej
kszta³cenie odbywa siê w warunkach domowych w ra-
mach nauczania indywidualnego. Taka forma zajêæ
przyczyni³a siê do osi¹gniêcia lepszych wyników na-
uczania. Z drugiej jednak strony zajêcia w domu w du-
¿ym stopniu ograniczy³y jej kontakty z innymi ludŸmi, a
zw³aszcza z rówieœnikami. Spêdzaj¹c wiêkszoœæ czasu z
rodzin¹ zosta³a w du¿ej mierze pozbawiona mo¿liwoœci
poznawania innych nieznanych sytuacji, w których
mog³aby nabyæ nowe umiejêtnoœci. Rodzice zajêci
prac¹, wychowaniem dzieci i domowymi obowi¹zkami,
nie zawsze znajduj¹ czas, aby z córk¹ pojechaæ do kina
albo biblioteki.

W zwi¹zku z tym niektóre zajêcia postano-
wi³am prowadziæ poza domem, w ró¿nych miejscach i
sytuacjach.

Jednym z takich miejsc by³a restauracja, w
której wczeœniej nie przebywa³a.
W czasie drogi do pobliskiego miasteczka by³a bardzo
zadowolona, ale po przekroczeniu progu lokalu mo¿na
by³o zauwa¿yæ, ¿e jest zdenerwowana. Tu¿ po wejœciu
do budynku dowiedzia³a siê, ¿e kurtkê nale¿y zdj¹æ i od-
wiesiæ na wieszak. Samodzielne wykonanie tej czynno-
œci okaza³o siê swego rodzaju wyzwaniem.
Dziewczynka musia³a wykazaæ siê odwag¹, gdy¿ stojak
na ubrania sta³ kilka metrów od wybranego stolika. Od-
leg³oœæ tê musia³a pokonaæ sama. Nastêpnym ciekawym
elementem okaza³a siê karta menu, z któr¹ dot¹d siê nie
spotka³a. Ogl¹da³a j¹ z du¿ym zainteresowaniem. Kilka
minut poœwiêci³am, aby wyt³umaczyæ jej, co karta za-
wiera i na jakie dzia³y jest podzielona. Po wstêpnym za-
poznaniu siê z jej zawartoœci¹ mog³a sama wybraæ
danie. Wybieraj¹c potrawê mog³a wykorzystaæ i jedno-
czeœnie udoskonaliæ swoje umiejêtnoœci czytania. Du-
¿ym prze¿yciem okaza³ siê zamówienie dania u pani
kelnerki. Kontakt z nieznan¹ osob¹ i koniecznoœæ wyra-
¿enia swojego ¿yczenia by³y nowym doœwiadczeniem.
Z moj¹ pomoc¹ potrafi³a wykonaæ to zadanie. Kolejny
etap polega³ na skonsumowaniu dania.
Choæ pos³ugiwanie siê sztuæcami æwiczy³yœmy w
domu, ta czynnoœæ nadal jej nastrêcza³a trudnoœci,
szczególnie jednoczesne korzystanie z no¿a i widelca.
Mimo to stara³a siê sprostaæ temu zadaniu i w estetycz-
ny sposób zjeœæ potrawê. Momentem, na który
chcia³abym zwróciæ uwagê by³o zap³acenie rachunku.

Moja uczennica nie zrobi³a tego sama, poniewa¿ nie
umie pos³ugiwaæ siê œrodkami finansowymi. Mia³a jed-
nak mo¿liwoœæ przypomnienia sobie, jakie istniej¹ mo-
nety i banknoty.

Wiele emocji wzbudza³ ka¿dy wyjazd na za-
kupy do s¹siedniego miasteczka. Niezmiernie istotn¹
kwestiê stanowi³a mo¿liwoœæ bezpiecznego poruszania
siê na ulicy. Ha³as, szum i przemieszczanie siê w szyb-
kim tempie samochodów wywo³ywa³y u niej lêk i
zak³opotanie. Kurczowo trzyma³a siê mojej rêki. Teore-
tyczna wiedza o zasadach poprawnego zachowania siê
na jezdni okaza³a siê niewystarczaj¹ca, poniewa¿ dzie-
wczynka nie umia³a jej zastosowaæ w praktycznym
dzia³aniu. Przeæwiczenie okreœlonych zachowañ po-
zwoli³o jej w znacznym stopniu utrwaliæ nawyki i oswo-
iæ siê z ruchem miejskim. Wa¿n¹ rolê spe³ni³ sklep. Jest
to bowiem miejsce, które zmusza do nawi¹zania konta-
ktu z drugim cz³owiekiem Pierwszy jego przejawem
by³o powitanie pani ekspedientki. Moja uczennica nie
wykona³a tego gestu, choæ wiele razy wita³a mnie w
swoim domu. Spontaniczne wypowiedzenie s³ów
„dzieñ dobry” nie nast¹pi³o, poniewa¿ wizyta w sklepie
by³a to dla niej now¹ sytuacj¹. Kiedy przypomnia³am
jej, co nale¿y zrobiæ, poprawi³a swój b³¹d. W nastêp-
nych sklepach coraz rzadziej musia³am jej wskazywaæ,
jak nale¿y siê zachowywaæ. Oprócz tego musia³a popro-
siæ sprzedawczyniê o podanie towaru, który chcia³a
obejrzeæ i mo¿liwoœæ jego przymierzenia. W zwi¹zku z
tym musia³a prze³amywaæ swoj¹ nieœmia³oœæ i budowaæ
zdania adekwatne do sytuacji. Ich formu³owanie po-
zwoli³o jej udoskonaliæ umiejêtnoœæ poprawnego
wys³awiania siê.

Dwie godziny zajêæ poœwiêci³am na wyjazd
do szkolnej œwietlicy socjoterapeutycznej do s¹sied-
niej szko³y. Na zajêcia prowadzone przez pani¹ peda-
gog uczêszczaj¹ dzieci ze szko³y podstawowej z klas I -
VI. Dziewczynkê bardzo ucieszy³ ten wyjazd. W szkole
zosta³a bardzo ciep³o przyjêta przez swoich m³odszych
kolegów, którzy oprowadzili j¹ po szkolnym budynku.
W czasie tej ma³ej wycieczki rozmawia³a z dzieæmi, po-
znawa³a je, zadawa³a wiele pytañ. Dowiedzia³a siê, jak
naprawdê wygl¹da szko³a i uczniowskie ¿ycie. Nastêp-
nie przez dwie godziny uczestniczy³a w zajêciach. Ra-
zem z innymi dzieæmi wykonywa³a pracê plastyczn¹,
bra³a udzia³ w zabawach, pi³a herbatkê i jad³a ma³y po-
czêstunek. Dostrzeg³a wówczas, ¿e musi respektowaæ
harmonogram spotkania i okreœlone zasady, np. w wyty-
czonym momencie musia³a wykonaæ rysunek, wypiæ
herbatê, usi¹œæ w kole. To by³o bardzo pouczaj¹ce æwi-
czenie, gdy¿ moja uczennica nie rozumie , ¿e w ¿yciu
obowi¹zuj¹ normy, których nale¿y przestrzegaæ. Poza
tym du¿¹ rolê odegra³ kontakt z rówieœnikami. Z nimi
prowadzi³a rozmowy, trzyma³a siê za rêce w czasie za-
bawy, œmia³a siê, prosi³a o pomoc po¿yczaj¹c kredki,
ogl¹da³a ich rysunki. Poszerzenie krêgu znajomych
osób i obcowanie z nimi mia³o równie¿ korzystny
wp³yw na jej rozwój emocjonalny. W gronie dzieci
czu³a siê bezpiecznie i pewnie. Zainteresowanie, które
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jej okazano, sprawi³o, ¿e poczu³a siê potrzebna innym i
bardziej uwierzy³a w swoje si³y.

Najwiêkszym wydarzeniem okaza³ siê bi-
wak integracyjny w B³a¿ejewie, który zorganizo-
wa³am dla swojej klasy. Uczestniczy³a w nim razem ze
swoj¹ mam¹. Du¿e znaczenie w tym przypadku odgry-
wa³ pobyt poza miejscem zamieszkania. Plebania, nowe
otoczenie, nieznani ludzie, o¿ywi³y j¹ i pobudzi³y do
dzia³ania. Jak inni uczniowie otrzyma³a w³asny pokój,
w którym musia³a utrzymywaæ porz¹dek, poœcieliæ
³ó¿ko, rozpakowaæ swoje rzeczy. Zdawa³a sobie spra-
wê, ¿e stawia siê jej wymagania jak innym gimnazjali-
stom. Chêæ dorównania swoim kolegom i kole¿ankom
sprawia³a, ¿e chêtnie wykonywa³a wytyczone obo-
wi¹zki. Najwiêksz¹ satysfakcjê sprawi³a jej mo¿liwoœæ
przebywania w gronie m³odzie¿y. Trzy razy w ci¹gu
dnia zasiada³a z rówieœnikami do sto³u. Nie tylko spo¿y-
wa³a posi³ek, ale równie¿ uœmiecha³a siê i próbowa³a
nawi¹zaæ kontakty z otaczaj¹cymi j¹ ludŸmi. Poza tym
posi³ki odbywa³y siê o wyznaczonej porze, co zmusza³o
j¹ do respektowania okreœlonego harmonogramu, z
czym na co dzieñ ma problemy. Czasami bowiem nie
godzi siê na narzucony rytm dnia i zwi¹zane z nim obo-
wi¹zki. Wiele czasu spêdza³a na zabawach z innymi
uczniami. Skaka³a przez skakankê, gra³a w pi³kê, ucze-
stniczy³a w podchodach. Zajêcia te by³y dobrym æwi-
czeniem gimnastycznym a jednoczeœnie pozwoli³y jej
nawi¹zaæ kontakty z pozosta³ymi uczestnikami biwaku.
Szczególnie wa¿nym momentem by³o ognisko. Rozpa-
lenie drewnianych polan i sma¿enie kie³basek przyczy-
ni³o siê do zintegrowania grupy. Mi³a atmosfera
pozwoli³a dziewczynce poczuæ siê swobodnie. Gdy
dzieci zaczê³y œpiewaæ, chêtnie siê do nich przy³¹czy³a.
Zdoby³a sobie uznanie rówieœników, poniewa¿ okaza³o
siê ,¿e œpiewa najpiêkniej z ca³ej grupy. To by³o bardzo
wa¿ne doœwiadczenie, gdy¿ dziêki niemu zrozumia³a,
¿e istnieje umiejêtnoœæ, któr¹ potrafi wykonaæ dobrze, a
nawet lepiej ni¿ inni. Jej poczucie wartoœci i pewnoœæ
siebie, która jest mocno zachwiana, znacznie wzros³y.

Nowym i interesuj¹cym wyzwaniem by³ wy-
jazd do Multikina w Poznaniu na film pt. „Nemo”.
Du¿e wra¿enie wywar³ na niej budynek. Ze wzglêdu na
swoj¹ powierzchniê nieco j¹ przerazi³. Kurczowo trzy-
ma³a siê mojej rêki i ba³a siê zgubiæ. Kupuj¹c bilet sta-
ra³am siê, aby by³a aktywnym uczestnikiem tej sytuacji.
Pod moj¹ kontrol¹ poprosi³a pani¹ w kasie o bilet. Fakt
ten zosta³ zakodowany w jej pamiêci i od tej pory czyn-
noœæ tê kojarzy z pobytem w kinie. Z zaciekawieniem
przygl¹da³a siê zakupionemu biletowi. Nie potrafi³a go
jednak samodzielnie rozszyfrowaæ i zaj¹æ odpowiednie-
go miejsca. Mog³a natomiast odczytaæ pojedyncze info-
rmacje, æwicz¹c umiejêtnoœæ czytania. Przed zajêciem
miejsca dowiedzia³a siê, ¿e nale¿y zdj¹æ kurtkê. W tra-
kcie ogl¹dania filmu uœwiadomi³am jej, i¿ nie wolno w
kinie rozmawiaæ i g³oœno siê zachowywaæ. Kolejne
czynnoœci i zachowania, które stara³am siê jej przyswo-
iæ, wzbogaci³y jej zakres wiedzy na temat œwiata, w któ-
rym ¿yje. Naœladowanie moich zachowañ pozwoli³o
ukszta³towaæ w jej umyœle okreœlone schematy dzia³añ,

które bêdzie w przysz³oœci powtarzaæ, jeœli znajdzie siê
w takim, b¹dŸ podobnym miejscu. Poza tym mo¿liwoœæ
zaanga¿owania siê w konkretne dzia³ania sprawi³a jej
du¿¹ radoœæ zachêci³a do uczenia siê nowych umiejêt-
noœci.

Chcia³abym tak¿e zwróciæ uwagê na zajê-
cia, które wspólnie spêdzi³yœmy w budynku poczty.
Podczas drogi mia³am mo¿liwoœæ ponownego utrwale-
nia zasad ruchu drogowego. W samochodzie zwróci³am
uwagê, aby zapiê³a pasy bezpieczeñstwa, o czym czêsto
zapomina. Zanim dotar³yœmy do poczty, musia³yœmy
przejœæ przez ulicê. Pokonuj¹c j¹ przypomnia³am, ¿e na-
le¿y przechodziæ na pasach i po uprzednim sprawdze-
niu, czy nie zbli¿a siê w naszym kierunku samochód.
Poza tym by³a to doskona³a okazja, by powtórzyæ w któ-
rym kierunku znajduje siê prawa i lewa strona.
Po wejœciu do budynku pokaza³am dziewczynce stano-
wiska, przy których pracowa³y panie. Nastêpnie sama
odczyta³a napisy znajduj¹ce siê na pocztowych okien-
kach. Potem wspólnie ustali³yœmy, jakie funkcje i zada-
nia spe³nia poczta. Niektóre z nich potrafi³a wskazaæ
sama, np. przesy³anie listów, kupowanie znaczków.
Inne musia³am jej wyt³umaczyæ i opisaæ. Kolejnym kro-
kiem by³ zakup kartek i znaczków pocztowych, o które
sama poprosi³a pani¹. Potem z moj¹ pomoc¹ wype³ni³a
kartkê, zapisa³a adres na kopercie i naklei³a znaczki. W
ten sposób wykona³a æwiczenia doskonal¹ce umiejêt-
noœæ czytania i pisania. Zrobi³a to z wiêksz¹ chêci¹ ni¿
w warunkach domowych, poniewa¿ fakt wys³ania kar-
tki do swoich rodziców bardzo j¹ zaintrygowa³, by³
czymœ nowym. Podczas zakupu kartek pojawi³ siê jesz-
cze jeden ciekawy element - pieni¹¿ki. W czasie tej ope-
racji finansowej zosta³a zmuszona do zwrócenia uwagi
na banknoty i monety, którymi siê pos³u¿y³a oraz ich
policzenia. Z pewnoœci¹ nie nauczy³a siê rozró¿niaæ
wszystkich rodzajów pieniêdzy i wspaniale liczyæ, ale
utrwali³a swoje wiadomoœci i zdolnoœæ liczenia.
Wys³anie karty pocztowej do w³asnego domu sprawi³o
jej wielk¹ satysfakcjê. Poza tym dostrzeg³a, mo¿e zada-
nia, które spe³niaj¹ inni ludzie.

Zajêcia przeprowadzone w ró¿nych miejscach
i warunkach w znacznym stopniu wp³ynê³y na rozwój
intelektualny uczennicy. Zauwa¿y³a, ¿e warto siê uczyæ,
bo wiedzê teoretyczn¹ mo¿na zastosowaæ w codzien-
nym ¿yciu. Utrwalanie nabytych wiadomoœci i umiejêt-
noœci poprzez wykonywanie ró¿nych praktycznych
zadañ w wiêkszym stopniu mobilizowa³o j¹ do pracy.
Bardziej aktywnie, œwiadomie i chêtnie uczestniczy³a w
procesie nauczania.
Te wszystkie dzia³ania przyczyni³y siê do wzrostu jej
niezale¿noœci. W przysz³oœci bêdzie mog³a podejmo-
waæ wiêcej samodzielnych decyzji i lepiej porozumie-
waæ siê z otoczeniem. Wiêksza pewnoœæ siebie i
poczucie wartoœci pozwoli jej wyra¿aæ swoje potrzeby,
pragnienia i d¹¿enia.
Wspólne wycieczki sprawi³y, ¿e poczu³a siê doceniona i
wyró¿niona. W rozmowach ze mn¹ czêsto podkreœla³a,
¿e jej rodzeñstwo prowadzi aktywny tryb ¿ycia - uczêsz-
cza do szko³y, utrzymuje kontakty z rówieœnikami, ko-
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rzysta z dóbr kultury, natomiast ona najczêœciej
przebywa w domu z mam¹. W zwi¹zku z tym wyjazdy
do wielu ciekawych miejsc wprowadzi³y o¿ywienie do
jej ¿ycia i zburzy³y panuj¹c¹ monotoniê.
Z takiego sposobu prowadzenia lekcji jest bardzo zado-
wolona mama dziewczynki. Choæ kocha swoj¹ córkê i
troszczy siê o ni¹, czasem bywa zmêczona. Od momen-
tu urodzenia dziecka spêdza z nim ca³y swój czas. Opie-
ka trwa dobê i wymaga du¿ego zaanga¿owania oraz
wysi³ku. W zwi¹zku z tym chcia³aby czasem choæ przez
chwilê odpocz¹æ od jej towarzystwa i zaj¹æ siê innymi
sprawami.
Chcia³abym podkreœliæ, ¿e podró¿e z moj¹ uczennic¹
sprawi³y równie¿ mnie wiele zadowolenia. Widok jej
uœmiechniêtej buŸki i ogromna wdziêcznoœæ by³y dla
mnie mi³ym prze¿yciem.

Literatura:
1. Ga³kowski T. , Dzieci specjalnej troski, Warszawa
1979

2. Koœcielska M., Upoœledzenie umys³owe a rozwój
spo³eczny, Warszawa, 1984
3. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upoœledzonych
umys³owo w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Czêœæ II, Warszawa, 2002
4.Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, pod red. D. Osik i A. Wojnar-
skiej, Lublin, 2001

1 Przewodnik dla nauczycieli uczniów upoœledzonych
umys³owo w stopniu znacznym i umiarkowanym Czêœæ
II, Warszawa 2002, s. 171
2 Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi, pod red. D. Osik i A. Wojnarskiej,
Lublin, 2001, s. 10
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BY S£UCHAÆ ZNACZY£O S£YSZEÆ

El¿bieta Tomiñska
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Rodzic – trudny rozmówca ?

Jak zainteresowaæ rodziców tym, co dzieje siê
w szkole i jak zachêciæ ich do wspó³pracy ?
W jaki sposób informowaæ rodziców o mocnych i
s³abych stronach ich dziecka, jego postêpach i proble-
mach, które w trakcie nauki w szkole siê pojawiaj¹ ?
Na te i wiele innych , wa¿nych pytañ stara siê odpowie-
dzieæ Cindy J. Christopher w swojej ksi¹¿ce Nauczyciel
– rodzic. Skuteczne porozumiewanie siê wydanej w
2004 roku przez Gdañskie Wydawnictwo Psychologi-
czne.
Sprawna i skuteczna komunikacja z rodzicami to pro-
blem wielu nauczycieli i wychowawców nauczaj¹cych
na ró¿nych poziomach kszta³cenia. Czêsto w œrodowi-
sku nauczycielskim mówi siê, ¿e z uczniami dogadaæ siê
mo¿na bez trudu, natomiast k³opoty zaczynaj¹ siê w
momencie, gdy trzeba skontaktowaæ siê z rodzicami.
Byæ mo¿e przekonanie to ma swoje Ÿród³o w fakcie, ¿e
studia nauczycielskie przygotowuj¹ do pracy z dzieæmi i
m³odzie¿¹, jednak brak w ich programach zagadnieñ
dotycz¹cych wspó³pracy z rodzicami, metod i sposo-
bów komunikowania siê z nimi. W tym zakresie na-
uczyciele musz¹ liczyæ tylko na swoj¹ intuicjê,
umiejêtnoœci i predyspozycje.

Praca C.J. Christopher mo¿e wype³niæ w ja-
kimœ stopniu tê lukê. Autorka stara siê przybli¿yæ czyte-
lnikom tê tematykê, omawiaj¹c w kolejnych
rozdzia³ach sposoby przesy³ania informacji do rodzi-
ców, ich czêstotliwoœæ i formê; proponuje, jak prowa-
dziæ dokumentacjê obrazuj¹c¹ kontakty z rodzicami
poszczególnych uczniów i ich zakres.
Wiele cennych uwag i pomys³ów zawieraj¹ rozdzia³y
poœwiêcone formom wspó³pracy z rodzicami, sposoba-
mi oceniania postêpów uczniów i komunikowania tej
oceny opiekunom. Szczególnie ciekawe i jednoczeœnie
cenne dla nauczycieli i wychowawców wydaj¹ siê uwa-
gi zwi¹zane z przedstawieniem i krótkim omówieniem
najczêœciej pojawiaj¹cych siê problemów i przeszkód,
jakie mog¹ pojawiaæ siê w kontaktach z rodzicami ucz-
niów – np. gwa³towne reakcje emocjonalne, ca³kowity
brak lub nadmierne zainteresowanie postêpami dziecka
w szkole i jego zachowaniem, sprzeczne pogl¹dy rodzi-
ców i nauczyciela na omawiane sprawy.

Przedstawione w ksi¹¿ce problemy i propozycje spo-
sobów ich rozwi¹zywania wynikaj¹ z wieloletnich do-
œwiadczeñ pedagogicznych autorki, jak i innych
nauczycieli. Wprawdzie zwi¹zane s¹ ze szkolnictwem
amerykañskim, jednak ich mnogoœæ i ró¿norodnoœæ
sprawiaj¹, ¿e mo¿na wybraæ takie, które bêd¹ adekwat-
ne do sytuacji panuj¹cej w polskich szko³ach.
Okazuje siê, ¿e konflikty na linii rodzic – nauczyciel nie
s¹ a¿ tak odmienne, jak by siê mog³o wydawaæ, bior¹c
pod uwagê warunki dzia³ania szkó³ w Polsce i Stanach
Zjednoczonych.
Wskazane rozwi¹zania mo¿na zastosowaæ na ró¿nych
poziomach nauczania – od przedszkola do szko³y
ponadgimnazjalnej.
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W ksi¹¿ce zamieszczono wiele przyk³adów kart obser-
wacji ucznia, formularzy dokumentuj¹cych kontakty z
rodzicami, raportów, umów, wzorów listów do rodzi-
ców, itp. które mo¿na wykorzystaæ bez jakichkolwiek
modyfikacji – od zaraz; mog¹ one staæ siê tak¿e inspi-
racj¹ do tworzenia w³asnej dokumentacji w tym zakre-
sie.

Ca³oœæ zosta³a napisana w ciekawej, przystêpnej for-
mie, bez zbytniego moralizowania i pouczania. Oma-
wiane zagadnienia przedstawiono w sposób
uporz¹dkowany i klarowny. Autorka stara siê delikatnie
uœwiadomiæ czytelnikom przyczyny niechêci wielu
opiekunów do wspó³pracy ze szko³¹, zwracaj¹c np.
uwagê na fakt, i¿ ponad po³owa obecnych rodziców ma
negatywne w³asne doœwiadczenia szkolne, które s¹
przenoszone na kontakty z nauczycielami w³asnych
dzieci.

Praca Cindy J. Christopher to ksi¹¿ka m¹dra i ciep³a, w
której autorka umiejêtnie potrafi³a przekazaæ swoje do-
œwiadczenia w formie rad i wskazówek, które z pewno-
œci¹ bêd¹ przydatne w pracy ka¿dego pedagoga. To
poradnik podpowiadaj¹cy, jak we wzajemnych rela-
cjach: nauczyciel – rodzic zachowaæ autonomiê, prawo
do w³asnego zdania i obustronny szacunek; jak odpo-
wiedzialnie i w pe³ni profesjonalnie wspó³pracowaæ z
opiekunami naszych wychowanków, dbaj¹c o dobro
dziecka a jednoczeœnie o w³asny komfort pracy.

Cindy J. Christopher: Nauczyciel – rodzic. Skuteczne
porozumiewanie siê. Gdañskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdañsk 2004, s. 158

Szko³a – miejsce skutecznego komunikowania siê

El¿bieta Tomiñska

nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Jak wa¿ne w ¿yciu jest skuteczne komuniko-
wanie siê, nie trzeba nikogo przekonywaæ. Szko³a po-
winna byæ tym miejscem, w którym m³ody cz³owiek
nabêdzie konieczne kompetencje w tym zakresie. Czy
zawsze tak jest ? O czym nale¿y pamiêtaæ, jakie metody
wykorzystywaæ, aby nasi uczniowie sprawnie komuni-
kowali siê w rozmaitych ¿yciowych sytuacjach ?

W serii „Biblioteczka dobrego nauczyciela”
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne wyda³y pracê
Ewy Kiezik-Kordziñskiej ,,Szko³a dialogu. Jak skutecz-
nie porozumiewaæ siê”.
Ta ma³a ksi¹¿eczka zasta³a napisana z myœl¹ o nauczy-
cielach, którzy nie tylko chc¹ skutecznie oddzia³ywaæ
na swych wychowanków i kszta³towaæ ich postawy, ale
te¿ przygotowaæ ich do dobrego funkcjonowania w ró¿-
nych grupach spo³ecznych.
W czêœci I, w zwiêz³ej, a jednoczeœnie interesuj¹cej i
przystêpnej formie przybli¿one zosta³y najwa¿niejsze
zagadnienia z teorii komunikacji oraz omówiony wp³yw
komunikowania siê na stosunki miêdzy ludŸmi. Auto-
rka wskazuje na ró¿ne aspekty i poziomy komunikowa-
nia siê, odnosz¹c je do sytuacji szkolnych. Zwraca
uwagê na to, ¿e w procesie porozumiewania siê s³owa to
tylko 10 % oddzia³ywania na odbiorcê – reszta to ton
g³osu, mowa cia³a, architektura czasu i przestrzenie, w
których komunikacja siê odbywa. Uœwiadamia czytel-
nikowi, co jest najczêstsz¹ przyczyn¹ nieporozumieñ i
zak³óceñ w porozumiewaniu siê ludzi.

W ksi¹¿ce w jasny sposób wyjaœnione zosta³y uwarun-
kowania skutecznego komunikowania siê - ujête w 10
prostych, ³atwych do zapamiêtania zasad.

Czêœæ II to propozycje prze³o¿enia przy-
wo³anej w czêœci I teorii na praktykê szkoln¹ . Autorka
zamieszcza 7 scenariuszy zajêæ wychowawcy z klas¹.
Wskazuje, jak byæ nie tylko nauczycielem, ale te¿ prze-
wodnikiem na trudnej dla m³odego cz³owieka drodze
porozumiewania siê z otaczaj¹cym go œwiatem.
Proponowane zajêcia - „Czy mój œwiat jest twoim œwia-
tem ?” , „Budujemy dom skutecznej komunikacji”,
„Czy mówiê, kiedy nie u¿ywam s³ów”, „Poznajmy siê ,
aby lepiej siê porozumiewaæ”, „ Ty jesteœ wartoœciowy i
ja te¿ mam swoj¹ wartoœæ”, „ Jestem drzewem, ale je-
stem te¿ lasem”, „ Co mn¹ rz¹dzi ? ” - s¹ tak pomyœla-
ne, by utrwaliæ w uczniach œwiadomoœæ , jak wa¿na w
kontaktach miêdzy ludŸmi jest wzajemne porozumie-
wanie siê, co ma na nie wp³yw i jak sami mo¿emy , po-
przez umiejêtnoœæ komunikowania siê, te kontakty
kszta³towaæ.
Przedstawione propozycje zajêæ mo¿na wykorzystywaæ
w ca³oœci lub tylko niektóre ich elementy na ró¿nych po-
ziomach nauczania.

Ewa Kiezik-Kordziñska: Szko³a dialogu. Jak skutecznie
porozumiewaæ siê. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogi-
czne, Warszawa 2004, s. 40
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£ukasz Ratajczak
student II roku pedagogiki spo³ecznej
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Lesznie

Dnia 12 marca b. r. w Tarnowskich Górach
odby³a siê Ogólnopolska Konferencja, nt. Mobbing w

oœwiacie. G³ównymi organizatorami byli: Fundacja
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Oœrodek Kszta³cenia
Samorz¹du Terytorialnego im. W. Pañki, Œl¹ska
Spo³eczna Rada Oœwiatowa, Komisja Miêdzyzak³ado-
wa NSZZ „Solidarnoœæ”, Oœwiata Ziemi Tarnogórskiej.
Wspó³praca merytoryczna: Ogólnopolski Stowarzysze-
nie Anytymobbingowe O.S.A. Spotkanie odbywa³o siê
pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywate-
lskich, Pe³nomocnika Rz¹du ds. Równego Statusu Ko-
biet i Mê¿czyzn, Pe³nomocnika Wojewody Œl¹skiego
ds. Równego Statusu Kobiet i Mê¿czyzn, Zarz¹du Re-
gionu Œl¹sko-D¹browskiego NSZZ „Solidarnoœæ” oraz
Starosty Powiatu Tarnogórskiego. Konferencja ta mia³a
na celu zbadanie dotychczasowych przyczyn mobbingu
oraz ustaleniu nowych - dot¹d nieznanych, okreœleniu
p³aszczyzn na jakich to zjawisko siê pojawia, kosztów
spo³ecznych jakie za sob¹ poci¹ga oraz zaprezentowa-
nie aspektów i rozwa¿añ prawnych dotycz¹cych mob-
bingu, a dok³adniej wskazanie na niedoskona³oœci i luki
w prawie oœwiatowym, które sprzyjaj¹ stosowaniu pra-
ktyk mobbingowych. Przes³aniem jakie przyœwieca³o
konferencji to: zero tolerancji dla mobbingu w oœwia-

cie. O przejawach tego problemu w polskim szkolnic-
twie opowiada³y jego ofiary - nauczyciele, pracownicy
wy¿szych uczelni. To narastaj¹ce szkodliwe spo³ecznie
zjawisko zaprezentowane zosta³o z punktów widzenia
psychologa, psychiatry, prawnika, dyrektora szko³y, na-
uczyciela, rodzica oraz ucznia. Potrzeba debaty na temat
mobbingu w oœwiacie wyros³a z tego, i¿ dotychczasowe
badania wskazuj¹, ¿e najwiêcej tej patologii jest w
oœwiacie, w administracji pañstwowej i samorz¹dowej
oraz w s³u¿bach mundurowych. Mobbing, jak definiuj¹
uczestnicy to „stosowanie zespo³u œrodków maj¹cych
na celu gnêbienie, represjonowanie, naruszenie integra-
lnoœci psychicznej (czêsto fizycznej) prowadz¹cej do
wyeliminowania osoby z grupy (E. Linowska, koordy-
nator O.S.A.). Problem ten urós³ dziœ do rangi zjawiska,
które niemal powszechnie wystêpuje w ka¿dym obsza-
rze ¿ycia codziennego poci¹gaj¹c za sob¹ negatywne
skutki. Ów problem wystêpuj¹cy w oœwiacie(zdaniem
uczestników), powinien byæ szczególnie napiêtnowany.
Pojawia siê on w relacjach miêdzy nauczycielami jak
równie¿ dyrekcj¹. Z³a atmosfera pracy, napiêcie wœród
grona pedagogicznego, naganne wzorce komunikowa-
nia siê przenoszone s¹ bezpoœrednio na uczniów, którzy
staj¹ siê tym samym biernymi uczestnikami ca³ej sytua-
cji. Proces wychowawczy, któremu poddawany jest
m³ody cz³owiek w szkole mo¿e zostaæ nieœwiadomie

zniekszta³cony poprzez dzia³ania mobbingowe, które
uczniowie ³atwo przyswajaj¹, a nastêpnie æwicz¹, do-
skonal¹ (wg K. Dêbach). W koñcu uczeñ nieœwiadomie
przenosi swoje doœwiadczenia na kolegów, co w skut-
kach daje mu to przekonanie (K. Dêbach), i¿ drêczenie
innego cz³owieka sprawia niezwyk³¹ przyjemnoœæ,
wp³ywa na lepsz¹ integracjê z grup¹, sankcje za takie
postêpowanie nie s¹ powa¿ne, nigdy nie nale¿y wejœæ w
rolê wykluczonego. Badania zaprezentowane podczas
konferencji(przeprowadzone przez K. Delikowsk¹ - au-
torkê raportu o mobbingu w Polsce na zlecenie Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich), wyraŸnie potwierdzaj¹
powszechne wystêpowanie zjawiska mobbingu, a tak¿e
wskazuj¹, i¿ jego rozmiary osi¹gaj¹ alarmuj¹cy poziom.
Niepokoj¹cym staje siê fakt, ¿e nieliczny procent ofiar
decyduje siê na próbê uzyskania pomocy, najczêœciej
ignoruj¹ swój problem, tym samym akceptuj¹c trudn¹
sytuacjê w jakiej siê znaleŸli. Szczególne zainteresowa-
nie wzbudzi³o wyst¹pienie Pierwszego Sekretarza Am-
basady Szwecji w Polsce Mikael’a Beneth’a, nt. Metody
radzenia sobie ze zjawiskiem mobbingu w szwedzkiej
szkole. Jego zdaniem problem ten g³ównie dotyczy at-
mosfery w szkole, gdy jest ona z³a prowadzi do braku
tolerancji, a to z kolei do dalszych negatywnych skut-
ków. Mobbing okreœla on „jako krzywdz¹ce dzia³ania
grupy lub innych osób maj¹ce najczêœciej charakter psy-
chiczny i fizyczny. Podkreœla, ¿e szko³a mo¿e byæ za-
równo miejscem nabywania z³ych zachowañ, a tak¿e
okazywania tych doœwiadczonych w rodzinie b¹dŸ w in-
nym œrodowisku. Osoby, które dopuszczaj¹ siê mobbin-
gu nie posiadaj¹ wiary w siebie, a zatem realizuj¹ siê
poprzez maltretowanie s³abszych. Zaznacza on ogrom-
na rolê nauczycieli, którzy poza nauk¹ zobowi¹zani s¹
do zwalczania mobbingu, przekazuj¹c swym podopie-
cznym wszelkie wartoœci demokratyczne. Uwa¿a, ¿e
zjawisko to nie mo¿e byæ postrzegane jako problem jed-
nej p³aszczyzny. To, w jaki sposób funkcjonuje szko³a
ma wp³yw na zachowania uczniów. Przedstawi³ on wie-
le dzia³añ zaradczych, s¹ to m. in.: informowanie ucz-
niów i rodziców o prawach i obowi¹zkach oraz ich
respektowaniu, w³¹czanie uczniów w aktywne uczestni-
ctwo w zajêciach, a tak¿e œwietnie zdaj¹ca egzamin
Deklaracja wartoœci, za³o¿ona przez uczniów, która
obejmuje:
• powo³anie zaufanych nauczycieli
• za³o¿enie skrzynki na listy z problemami
• wprowadzenie ¿ó³tych kartek dla uczniów ³ami¹cych

zasady szkolne
• wspó³pracê z rodzicami
• wprowadzenie systemu szybkiego zawiadamiania o

jakichkolwiek problemach.
Na uwagê Sekretarza zas³u¿y³a równie¿ najwiêksza or-
ganizacja w Szwecji zwalczaj¹ca mobbing - fundacja
„Frends”, której za³o¿ycielem jest osoba - ofiara mob-
bingu. Mottem tego stowarzyszenia jest: nawet jedna
osoba mo¿e poprawiæ trudn¹ sytuacjê. Wspó³pracuj¹

MOBBING W OŒWIACIE
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oni z wieloma szko³ami, ucz¹c m³odych jak rozpoznaæ i
jak walczyæ z mobbingiem, finansowana przez szko³y,
które odwiedza oraz przez sponsorów. Mobbing sta³ siê
przedmiotem regulacji prawnych wielu pañstw UE, w
tym tak¿e Polski. Ofiary przemocy nie s¹ ju¿ skazane ty-
lko na siebie. Powstaj¹ organizacje pozarz¹dowe goto-
we nieœæ bezinteresown¹ pomoc. Podsumowuj¹c
konferencjê, w wyniku wspólnego konsensusu uczest-
nicy ustalili najwa¿niejsze zadania w walce z mobbin-
giem oraz okreœlili jakich zmian oczekuj¹ w polskim
prawie antymobbingowym. Na zakoñczenie przy-
wo³ano jeszcze raz przes³anie konferencji:
Nie dajmy sob¹ pomiataæ- zero tolerancji dla mobbin-

gu w oœwiacie!

Sprawozdanie zosta³o przygotowane w oparciu o mate-
ria³y uzyskane podczas konferencji.

Poradnik dla nauczycieli - jak pomóc uczniowi spra-
wcy i ofierze przemocy.

Jak pomóc uczniowi – ofierze przemocy?

Od czego zacz¹æ?
Pomoc dziecku – ofierze polega przede wszystkim na
zapewnieniu mu poczucia bezpieczeñstwa w szkole –
czyli przerwaniu wszelkich ataków przemocy, jakie wo-
bec niego stosowano. Nauczyciel powinien porozma-
wiaæ z uczniem o istniej¹cej sytuacji oraz zapewniæ go,
¿e zrobi wszystko, aby przemoc wiêcej siê nie powtó-
rzy³a. Dziecko mo¿e wspó³pracowaæ z nauczycielem;
opowiedzieæ o konkretnych wydarzeniach, wskazaæ
sprawców, ale ma tak¿e prawo do milczenia, pozostania
z boku, nie anga¿owanie siê. To na doros³ych spoczywa
obowi¹zek rozwi¹zania tego problemu. Nauczyciel po-
winien informowaæ dziecko na bie¿¹co, jakie kroki wo-
bec sprawców podejmie, co ju¿ zrobi³ i jakie s¹ tego
efekty. W wielu przypadkach na rozmowy nale¿y zapra-
szaæ rodziców i wspólnymi si³ami rozwi¹zywaæ pro-
blem.
Po podjêciu tego typu dzia³añ, nauczyciel mo¿e do-
datkowo wspieraæ dziecko na kilka sposobów:
1. Okazywanie uczniowi zainteresowania
Nauczyciel mo¿e rozmawiaæ z dzieckiem na temat jego
sytuacji w klasie. Uczniowie, którzy s¹ drêczeni przez
innych czêsto nie maj¹ z kim podzieliæ siê swoim smut-
kiem, strachem, roz¿aleniem. Samo wys³uchanie ich hi-
storii pomaga im czêœciowo pozbyæ siê napiêcia.
Nauczyciel mo¿e okazaæ zrozumienie dla uczuæ ucznia i
opowiedzieæ o podjêtych krokach zaradczych.
2. Pozytywne wzmacnianie ucznia i dodawanie mu
odwagi
Nauczyciel mo¿e pokazaæ dziecku jego mocne strony i
podaæ przyk³ady ró¿nych sukcesów. Uczniowie – ofiary
przemocy posiadaj¹ zwykle zani¿one poczucie w³asnej
wartoœci i nie doceniaj¹ siebie. Umiejêtne i systematy-
czne dowartoœciowywanie mo¿e wspomóc budowanie
wiary w siebie i dostarczaæ nowej energii do stawiania
czo³a problemom.
3. Uczenie umiejêtnoœci reagowania w sytuacjach
znêcania siê, które przytrafiaj¹ siê uczniowi

Nauczyciel mo¿e dawaæ uczniowi wskazówki do-
tycz¹ce reagowania na zaczepki innych uczniów. Cza-
sami ofiara nie uœwiadamia sobie, ¿e mówi cichym
g³osem. Nie wie, co mo¿e odpowiedzieæ na ¿arty skiero-
wane pod jej adresem. Nauczyciel pokazuje ró¿ne mo¿-
liwoœci zachowania w takiej sytuacji, wykorzystuje
scenki, mo¿e je równie¿ przeæwiczyæ z dzieckiem.
4. Pokazywanie zachowañ prowokuj¹cych
W przypadku ofiary prowokuj¹cej, pomoc wychowaw-
cy polega dodatkowo na uœwiadomieniu jej w³asnej roli
w wyzwalaniu agresji innych uczniów. Nauczyciel
mo¿e wskazaæ dziecku konkretne zachowania prowo-
kuj¹ce innych do u¿ywania przemocy. I wspólnie z nim
pomyœleæ, w jaki sposób mo¿na je powstrzymaæ.
Czego nale¿y unikaæ podczas rozmowy z dzieckiem
ofiar¹?
1. Przypisywania dziecku winy za zaistnia³¹ sytuacjê
- nauczyciel widz¹c s³aboœæ ucznia, mo¿e mieæ sk³on-
noœæ do przypisywania mu winy. Wypowiedzi typu:
„Dlaczego nie masz kole¿anek?”, „Nie mog³aœ powie-
dzieæ im, ¿eby ciê zostawili w spokoju”, „Mo¿e to twój
problem i powinnaœ iœæ do psychologa” przyczyniaj¹ siê
dodatkowo do pog³êbienia smutku i obni¿enia poczucia
w³asnej wartoœci ucznia. Wszystkie te dzieci chcia³yby
umieæ nawi¹zywaæ przyjaŸnie i broniæ siê, ale bêd¹c w
roli ofiary nie potrafi¹ tego.
2. Bagatelizowania problemu dziecka
Z punktu widzenia doros³ych, wiele nieprzyjemnych sy-
tuacji, które przydarzaj¹ siê ofierze, wydaje siê prostych
do rozwi¹zania. Trudno zrozumieæ, ¿e dziecko ma z
czymœ takim problem i st¹d pojawiaj¹ce siê wypowiedzi
nauczycieli: „Nie przesadzaj”, „Robisz z tego tragediê”,
„No nie przejmuj siê tym tak, nos do góry, bêdzie le-
piej”. Takie zdania powoduj¹, ze dziecko prawdopodo-
bnie wiêcej nie przyjdzie porozmawiaæ ze swoim
wychowawc¹, ani nie opowie mu o nowych faktach.
3. Dawania „dobrych” rad
Jeœli doros³y nie jest w stanie pomóc uczniowi, nie poz-
na³ wystarczaj¹co dobrze ca³ej sytuacji, nie powinien
udzielaæ dziecku szybkich, powierzchownych rad typu:
„jak bêd¹ chcieli od ciebie pieni¹dze, to powiedz im, ¿e
im nie dasz” itp. Takie wypowiedzi daj¹ dziecku do zro-
zumienia, ¿e zdane jest na w³asne si³y i nie ma co liczyæ
na pomoc.
Pamiêtaj!
W wielu przypadkach dzieci - ofiary s¹ niechêtne jakim-
kolwiek rozmowom o swojej sytuacji. Powody takiego
zachowania s¹ ró¿ne: lêk przed zemst¹ sprawców, nie-
œmia³oœæ, zbyt trudny temat, niskie zaufanie do nauczy-
ciela, z³e doœwiadczenia itp. W ¿adnym wypadku nie
nale¿y zmuszaæ dziecka do mówienia, trzeba uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ i delikatnie próbowaæ ró¿nych sposobów
porozumienia siê z uczniem (oprac. J. Wêgrzynowska,
A. Milczarek)
Jak pomóc uczniowi - sprawcy przemocy?
Uczniowie - sprawcy musz¹ zrozumieæ podstawow¹ za-
sadê: w szkole nie ma miejsca na przemoc i nie bêdzie
ona tolerowana pod ¿adn¹ postaci¹ przez doros³ych.
Wszyscy nauczyciele powinni natychmiast i w podobny
sposób reagowaæ na wszelkie obserwowane przejawy
przemocy. Jeœli pojedyncze uwagi nauczycieli nie od-
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nosz¹ skutku, a uczeñ dalej zachowuje siê agresywnie,
u¿ywa przemocy, nale¿y wobec niego uruchomiæ pew-
ne procedury.
Zasady postêpowania wobec sprawców: cykl roz-
mów
Nale¿y podj¹æ cykliczne rozmowy ze sprawc¹, których
celem jest doprowadzenie do przerwania stosowania
przez ucznia przemocy (respektowania obowi¹zuj¹cych
norm w szkole) i wypracowanie konstruktywnego roz-
wi¹zania problemu. Rozmowy powinny koñczyæ siê
spisaniem z uczniem umowy zawieraj¹cej zobowi¹za-
nie ucznia do nie stosowania agresywnych zachowañ
wobec poszkodowanych. Rozmowa musi byæ konkret-
na i zawieraæ powinna informacjê o konsekwencjach jej
nie dotrzymania.
Indywidualna odpowiedzialnoœæ
Sprawca powinien samodzielnie odpowiadaæ za swoje
czyny i ponosiæ negatywne konsekwencje swojego za-
chowania, dlatego z ka¿dym sprawc¹ nale¿y prowadziæ
oddzielne rozmowy.
Hierarchia rozmów
Najpierw wychowawca rozmawia z uczniem, gdy to nie
skutkuje, zaprasza innego nauczyciela. Na kolejnym
etapie w³¹czony jest do rozmów pedagog, póŸniej rodzi-
ce, dyrekcja, ewentualnie policja itd.
Monitorowanie zachowania ucznia
W trakcie trwania ca³ej interwencji nale¿y uwa¿nie ob-
serwowaæ zachowanie ucznia. Najlepiej aby inni na-
uczyciele ucz¹cy w danej klasie byli w³¹czeni do
dzia³añ, zwracali uwagê na zachowania ucznia. Unik-
niemy w ten sposób prób manipulacji ze strony spraw-
cy. Jeœli stosujemy tê zasadê, musimy powiadomiæ o
tym ucznia.
Nagradzanie i karanie
Przez ca³y czas nauczyciele powinni nagradzaæ pozyty-
wne zachowania sprawcy (zauwa¿aæ, doceniaæ, chwa-
liæ), a negatywne karaæ.

W pracy najwa¿niejsze jest, aby nauczyciel pomóg³
dziecku zast¹piæ dotychczasowe zachowania przemo-
cowe - zachowaniami pozytywnymi.
Bez tego przemoc ze szko³y nie zniknie. Taka praca wy-
maga czasu, zaanga¿owania, czêsto pracy zespo³u na-
uczycieli oraz pewnej wiedzy psychologicznej i
pomys³owoœci.
Nauczyciel powinien rozpocz¹æ j¹ od dok³adnego zdia-
gnozowania przyczyn stosowania przemocy przez da-
nego ucznia i dostosowaæ do niej ró¿ne dzia³ania
wychowawcze np.: dowartoœciowywaæ s³ownie pozyty-
wne zachowania ucznia, tworzyæ specjalne sytuacje i
organizowaæ zajêcia edukacyjne, które pomog¹ mu na-
uczyæ siê zaspokajania swoich w³asnych potrzeb w po-
zytywny sposób pomagaæ w rozwijaniu talentów i
wykorzystywaniu mocnych stron dla dobra innych.
Nauczyciel powinien staraæ siê tak¿e pomóc uczniowi w
rozwi¹zywaniu jego osobistych problemów poprzez:
u³atwienie kontaktu z psychologiem, terapeut¹, znale-
zienie grupy socjoterapeutycznej (edukacyjnej) tera-
peutycznej
Pamiêtaj!
Przemoc rówieœnicza sta³a siê w wielu szko³ach powa¿-
nym problemem wymagaj¹cym skutecznego przeciw-
dzia³ania. Niezbêdne jest aby ka¿da szko³a posiada³a
w³asny, skuteczny system przeciwdzia³ania przemocy.
System, który pozwoli podejœæ do problemu w sposób
ca³oœciowy. Dziêki niemu szko³a bêdzie mog³a skutecz-
nie promowaæ wœród uczniów postawy antyprzemoco-
we, wspieraæ rodziców w rozwi¹zywaniu problemów
wychowawczych, chroniæ najs³abszych uczniów, a na-
uczyciele bêd¹ stanowiæ zwarty zespó³ pos³uguj¹cy siê
„tym samym jêzykiem” i metodami dzia³ania.
(oprac. J. Wêgrzynowska, A. Milczarek)

Poradnik przygotowa³a i upowszechni³a: Œl¹ska
Spo³eczna Rada Oœwiatowa.

Jak Georg Zipf czyta³ Ulyssesa
czyli kilka s³ów o dwudziestowiecznym jêzykoznawstwie

statystycznym
oraz werbalnej komunikacji nauczyciel – uczeñ

Piotr Nowak
nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

0. Uwagi wstêpne

Jêzykoznawstwo jest dyscyplin¹ bogat¹ w dokonania
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. W jego ramach
mieœci siê tak¿e ga³¹Ÿ jêzykoznawstwa okreœlana trady-
cyjnie jêzykoznawstwem statystycznym.

Parametryzowaniem pewnych cech struktury
jêzyka zajmowano siê od dawna, niemniej na zupe³nie
nowe tory rozwoju dyscyplina ta wesz³a w pierwszej

po³owie ubieg³ego wieku, przede wszystkim dziêki
badaniom J. Estroupa oraz G. Zipfa. Zauwa¿yli oni, ¿e
zale¿noœci statystyczne w jêzyku najproœciej obserwo-
waæ na podstawie czêstoœci wystêpowania wyrazów.
Istniej¹ przecie¿ s³owa wystêpuj¹ce czêsto oraz s³owa
wystêpuj¹ce rzadko. To banalne spostrze¿enie nie wy-
czerpuje oczywiœcie wszystkich wniosków p³yn¹cych z
obserwacji list frekwencyjnych. Aby ³atwiej uchwyciæ
zale¿noœci statystyczne zaczêto generowaæ tzw. listy
œlepe, sk³adaj¹ce siê wy³¹cznie z dwóch szeregów: licz-
by wyrazów (mi) oraz czêstoœci ich wystêpowania (fi).
Przyjrzyjmy siê fragmentowi „œlepej” listy wyrazów
wystêpuj¹cych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza
(za: Sambor 1972):
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Liczba
wyrazów mi

Czêstoœæ fi Liczba
wyrazów mi

Czêstoœæ fi Liczba
wyrazów mi

Czêstoœæ fi Liczba
wyrazów mi

Czêstoœæ fi

1 2058 1 292 9 35 1 132
1 1723 1 260 2 205 1 131
1 1429 1 240 1 204 2 130
1 1284 1 238 1 197 1 125
1 1173 2 217 1 194 1 121
1 1082 1 208 1 186 1 120
1 927 5 48 1 178 1 119
1 807 6 47 1 177 5 34
1 572 5 46 1 172 11 33
1 555 7 45 1 166 6 32
1 544 3 44 1 164 18 31
1 542 7 43 1 159 13 30
1 456 3 42 1 153 9 29
1 351 11 41 1 146 11 28
1 329 8 40 2 143 9 27
1 328 2 39 3 142 16 26
3 313 8 38 1 140 11 25
1 308 12 37 1 139 16 24
1 296 7 36 1 138 21 23

Liczby z kolumny oznaczonej symbolem mi, mo¿na
przekszta³ciæ na rangê wyrazu. W tej sytuacji wyrazy
maj¹ce wiele wyst¹pieñ (z pocz¹tku tabeli) bêd¹ mia³y
nisk¹, natomiast z koñca tabeli wysok¹ rangê. Po za-
stosowaniu tej procedury otrzymamy dwa szeregi:

Ranga wyrazu Liczba (czêstoœæ) wyst¹pieñ

1 f1

2 f2

3 f3

4 f4

r fr

Naj³atwiej badaæ ewentualne relacje za-
chodz¹ce pomiêdzy tymi w³aœnie atrybutami tekstu.
Okaza³o siê, ¿e najbardziej wyraŸna zachodzi pomiêdzy
rang¹ a liczb¹ wyst¹pieñ. W 1916 roku J. Estroup za-
uwa¿y³, ¿e ka¿dy iloczyn rangi wyrazu oraz odpowia-
daj¹cej mu czêstoœci wyst¹pieñ jest wielkoœci¹ w miarê
sta³¹. Czyli:

1 * f1 = const.
2 * f2 = const.
3 * f3 = const.
R * fr = const.

Ustalenie tej zale¿noœci okaza³o siê
prze³omem w ówczesnym jêzykoznawstwie statystycz-
nym. Wielu badaczy zwróci³o wiêksz¹ uwagê na ten
kierunek studiów nad jêzykiem. Uwa¿ano, ¿e analiza
œlepych list rangowych mo¿e zaowocowaæ kolejnymi
istotnymi ustaleniami w tej dziedzinie.

1. Pierwsze prawo Zipfa (Estroupa-Zipfa)
Zale¿noœæ Estroupa na rozleg³ym materiale

empirycznym testowa³ G. Zipf. Przede wszystkim zana-
lizowa³ on tekst Ulyssesa Joyce’a pod k¹tem relacji za-
chodz¹cej pomiêdzy rang¹ wyrazu a czêstoœci¹ jego

wyst¹pienia. Ponadto pod tym samym k¹tem bada³ te-
ksty Szekspira oraz ³aciñskie dzie³a Plautsa. Prace te w
du¿ym stopniu potwierdzi³y tezy Estroupa, pozwalaj¹c
tak¿e na pe³ne potwierdzenie jego formu³y, która
wed³ug Zipfa ma prawie charakter uniwersalny. Zaczê-
to j¹ zapisywaæ w nastêpuj¹cej postaci:

r * fr = const.

Wzór ten w literaturze pocz¹tkowo nazywano
po prostu prawem Zipfa lub prawem Estroupa-Zipfa. W
toku dalszych prac nad struktur¹ jêzyka G. Zipf nieco
zmodyfikowa³ wczeœniejsze pogl¹dy, wycofuj¹c siê z
uniwersalnoœci tego w³aœnie prawa (okaza³o siê, ¿e od-
nosiæ je mo¿na prawie wy³¹cznie do s³ów wystê-
puj¹cych czêsto) i sformu³owa³ inn¹ zale¿noœæ
dotycz¹c¹ tak¿e relacji pomiêdzy rang¹ wyrazu a czê-
stoœci jego wyst¹pienia. Powsta³a druga formu³a, która
w odró¿nieniu od powy¿szej stworzona zosta³a dla s³ów
o niskiej czêstoœci wyst¹pieñ. Dlatego te¿ niektórzy au-
torzy (np. Diodato 1994) pierwsz¹ z nich nazywaj¹ pier-
wszym prawem Zipfa, natomiast drug¹ drugim prawem
Zipfa. Dla przejrzystoœci naszych rozwa¿añ uczynili-
œmy podobnie.

2. Drugie prawo Zipfa
Prawo to dotyczy s³ów wystêpuj¹cych 1 – 5

razy. Sam zaœ Zipf sformu³owa³ je nastêpuj¹co (Zipf
1949, za: Diodato 1994):

N(f
2

– 1/4) = const.

gdzie:
N to liczba s³ów maj¹cych po f wyst¹pieñ w tekœcie.

W literaturze przedstawia siê je równie¿ w nie-
co innej postaci (Booth 1967, za: Diodato 1994):

W tym przypadku:
In to liczba s³ów wystêpuj¹cych po n razy,
I1 to liczba s³ów wystêpuj¹cych raz.
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3

2

1
�

�
nI

In
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3. Stanowisko Condoma i B. B. Mandelbrota
Modelami proponowanymi przez Zipfa zainte-

resowa³o siê wielu innych badaczy. Najbardziej twór-
czo rozwijali je jednak Condom oraz Mandelbrot.

Condom, w celu ³atwiejszego operowania mo-
delem, przedstawi³ sta³¹ zale¿noœæ pomiêdzy rang¹ a
czêstoœci¹ wyst¹pienia wyrazu (wynikaj¹c¹ z pierwsze-
go prawa Zipfa) jako funkcjê prawie liniow¹, prze-
kszta³caj¹c zmienne rangi i czêstoœci wyst¹pienia na ich
logarytmy. Zgodnie z modelem Zipfa, zale¿noœæ pomiê-
dzy czêstoœci¹ wyst¹pienia wyrazu a jego rang¹ jest
funkcj¹ liniow¹ o k¹cie nachylenia 135o:

lg fr

� =1350

lg r

Condom zacz¹³ porównywaæ dane rzeczywiste
z modelem Zipfa, dochodz¹c do wniosku, ¿e prawo Zip-
fa jest pewnym uogólnieniem rozk³adów rzeczywistych
i pozwala obliczaæ wy³¹cznie prawdopodobieñstwo po-
jawienia siê wyrazu.

Po drugiej wojnie œwiatowej, wraz z kolejn¹
fal¹ wzrostu zainteresowania jêzykoznawstwem staty-
stycznym, relacj¹ pomiêdzy rang¹ a czêstoœci¹
wyst¹pienia wyrazu ponownie zainteresowa³ siê Man-
delbrot, uznaj¹c – w oparciu o w³asne analizy – istnienie
trzech ró¿nych modeli opisuj¹cych zwi¹zek rangi i czê-
stoœci. Maj¹ one nastêpuj¹c¹ postaæ liniow¹:
l l

�� 1 �� 1

r r
a) b)

l

�� 1

c) r
Zipf w swoim pierwszym prawie, przewidywa³

sytuacjê zilustrowan¹ wykresem nr 2. Mandelbrot od-
kry³, ¿e jest ona charakterystyczna dla tekstów

maj¹cych rozbudowane – w znaczeniu iloœciowym –
s³ownictwo. Wyj¹tkowo rzadko mamy do czynienia z
modelem ostatnim (3), który jest charakterystyczny dla
tzw. jêzyków wskrzeszonych, np. u¿ywanego obecnie
w Izraelu hebrajskiego lub ³aciny stosowanej we
wspó³czesnym Koœciele Katolickim (Sambor 1972).
Najczêœciej jednak wystêpuje model pierwszy. Przed-
stawiona w nim zale¿noœæ odnosi siê do s³ownictwa sta-
nowi¹cego niewielki odsetek wszystkich s³ów, jednak
najczêœciej u¿ywanych (czyli maj¹cych nisk¹ rangê).
Zwykle pokrywaj¹ one olbrzymi¹ czêœæ tekstu. Jadwiga
Sambor (1972) obliczy³a, ¿e w Panu Tadeuszu Adama
Mickiewicza, zgodnie z wykresem nr 1, zachowuje siê
zaledwie 500 na 9.250 wszystkich wyrazów wystê-
puj¹cych w tym utworze. Pokrywaj¹ one jednak znako-
mit¹ wiêkszoœæ tekstu.

Wniosek z prac Mandelbrota jest doœæ oczywi-
sty: k¹t nachylenia krzywej zale¿y od iloœciowego boga-
ctwa s³ownictwa w badanym korpusie tekstu.

4. Z innych rozwa¿añ nad tendencjami statystyczny-
mi w jêzyku
4.1. D³ugoœci wyrazu a czêstoœæ jego wyst¹pienia

Hipoteza zawarta w powy¿szym œródtytule jest
zauwa¿alna nawet w niewielkich tekstach. Istnieje istot-
na zale¿noœæ pomiêdzy d³ugoœci¹ wyrazu a czêstoœci¹
jego wyst¹pienia. Zagadnieniami tymi interesowa³ siê
tak¿e Zipf. D³ugoœæ wyrazu mierzy³ w fonemach oraz w
sylabach wyrazów w formie kanonicznej, co deformo-
wa³o nieco strukturê otrzymywanych wyników. Jednak
rezultaty tych studiów daj¹ wniosek doœæ jednoznaczny:
wyraŸnie widaæ, ¿e wyrazy krótkie wystêpuj¹ czêsto,
natomiast d³ugie rzadko. W myœl tej zasady derywanty
wyrazów s¹ od nich zwykle d³u¿sze i w tekœcie poja-
wiaj¹ siê rzadziej. Przyjrzyjmy siê gniazdu s³owotwór-
czemu sk³adaj¹cemu siê z derywantów bezokolicznika
„liczyæ” (w nawiasie podano liczbê wyst¹pieñ poszcze-
gólnych form):

przeliczeniowy 1
odliczyæ 1 doliczyæ 1 przeliczony 1

przeliczenie 5

(przeliczyæ)
zaliczyc 5 LICZYÆ 17

obliczyæ 1
zaliczenie 1 obliczenie 5 (obliczaæ)

wyliczyæ 1 obliczeniowy 4

obliczanie 2
wyliczanie 6

wyliczaæ1 (rozliczyæ)

rozliczenie 1 rozliczony 1
( rozliczaæ)

rozliczeniowy 1 (rozliczyæ siê)
rozliczanie 1

rozliczenie siê 1
rozliczaæ siê 1
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4.2. Zakresem i treœæ wyrazu a czêstoœci¹ jego
wyst¹pienia

Im szerszy zakres nazwy, tym ubo¿sza treœæ i
oczywiœcie odwrotnie – wyrazy bogate w treœæ maj¹
zwykle w¹ski zakres (np. pojazd – jednoœlad – rower).
W statystycznych badaniach leksykalnych zauwa¿ono,
¿e szeroki zakres wyrazu (koresponduj¹cy z ubog¹ tre-
œci¹) determinuje jego wysokie czêstoœci. S³owa nasy-
cone informacj¹ u¿ywane s¹ przez nas rzadko,
natomiast s³owa ubo¿sze w treœæ, a wiêc o szerokim za-
kresie, wystêpuj¹ w jêzyku czêsto (Sambor 1978).
Zagl¹daj¹c do jakiegokolwiek s³ownika frekwencyjne-
go wyraŸnie widaæ tê tendencjê. W S³ownictwie
wspó³czesnego jêzyka polskiego (1974) wyraz „zwie-
rzê” wystêpuje 6 razy, „koñ” 15 razy, natomiast „ogier”
1 raz; „urz¹dzenie” (82), „maszyna” (57), „turbina”
(13); „roœlina” (34), „drzewo” (18); „metal” (35), „¿ela-
zo” (23), „Fe59” (1). (Za: Sambor 1978).

4.3. Polisemia a czêstoœæ wystêpowania wyrazów
To doœæ interesuj¹ce zagadnienie poddane zo-

sta³o najbardziej wnikliwej analizie tak¿e przez G. Zip-
fa. Jej podstawê stanowi³o równie¿ s³ownictwo
Ulyssesa Joyce’a. W oparciu o ten materia³ Zipf ustali³,
¿e w pewnym przybli¿eniu relacjê pomiêdzy czêstoœci¹
wyst¹pienia wyrazu a liczb¹ jego znaczeñ opisaæ mo¿e-
my formu³¹ o nastêpuj¹cej postaci:

gdzie: m to liczba znaczeñ wyrazu,
f – czêstoœæ wyst¹pienia wyrazu,
C – contans.
Oznacza to, ¿e wyrazy maj¹ce wysok¹ liczbê

wyst¹pieñ maj¹ du¿o znaczeñ i odwrotnie – wysoka ran-
ga wyrazu redukuje jego liczbê znaczeñ.

5. Komunikacja werbalna nauczyciel – uczeñ a staty-
styczne zale¿noœci w jêzyku

Zasadniczym celem przybli¿enia tych kilku
dokonañ jêzykoznawstwa statystycznego by³a przede
wszystkim próba refleksji nad mo¿liwoœci¹ wykorzy-
stania jego osi¹gniêæ w codziennej pracy w szkole.
Zak³adaj¹c, ¿e podstawow¹ funkcj¹ jêzyka w dydaktyce
jest jego funkcja informacyjna, w której poszczególnym
kodom (w najprostszym ujêciu bêd¹ to wyrazy) przypi-
suje siê symbole (znaczenie), to odpowiednio
kszta³tuj¹c jêzyk naszych wypowiedzi bêdzie mo¿na
wp³ywaæ na poziom ich trudnoœci. Zarówno w odniesie-
niu do jêzyka pisanego, jak i ustnego. Wyrazy krótkie
cechuj¹ siê najczêstszymi wyst¹pieniami i ich znajo-
moœæ przez odbiorców jest powszechna. Czêsto je
s³yszymy, dlatego szybko siê ich uczymy. Odwrotnie
rzecz siê ma z wyrazami o wysokiej randze – s¹ d³ugie i
rzadko wystêpuj¹, dlatego trudniej je zapamiêtaæ.

W oparciu o te kategorie zaczêto dzieliæ wyra-
zy na trudne i ³atwe, tworz¹c formu³y ilorazowej oceny
stopnia czytelnoœci tekstu. Nie bêdziemy ich bli¿ej
przedstawiaæ, poniewa¿ nie s¹ one centralnym punktem
tego szkicu*. Ju¿ jednak na podstawie przytoczonych
prawid³owoœci statystycznych mo¿na wyci¹gaæ prakty-
czne wnioski dla zrozumia³ego konstruowania naszych
wypowiedzi. To o czym w tej chwili mowa bêdzie mia³o

swoje konsekwencje tak¿e (a mo¿e przede wszystkim)
w przygotowywaniu tekstów dydaktycznych.

A zatem, aby rozumienie naszych wypowiedzi
by³o wysokie, pamiêtaæ musimy o kilku prostych zasa-
dach:
1/ Im m³odszy uczeñ, tym wiêksze nasycenie wypowie-
dzi s³owami o niskiej randze (czyli s³owami krótkimi);
2/ Wraz ze wzrostem wieku adresata naszych wypowie-
dzi u¿ywamy s³ów o coraz wy¿szej randze (d³ugich);
3/ W procesie nauczania jêzyka obcego konstruujemy
teksty zawsze na bazie s³ów o niskiej randze;
4/ S³ownictwo o wy¿szej randze wprowadzamy dopiero
w chwili opanowania przez uczniów podstaw nauczane-
go jêzyka obcego.

Zastosowanie tych prostych, wewn¹trzjêzyko-
wych i ograniczonych wy³¹cznie do leksyki zasad kon-
strukcji wypowiedzi powinno daæ ju¿ namacalne efekty
w postaci wy¿szego stopnia rozumienia naszych wypo-
wiedzi. K³opot mo¿e polegaæ na nauczeniu siê sterowa-
nia wypowiedzi pod k¹tem wymienionych wy¿ej zasad.
Doœwiadczenie mówi nam jednak, ¿e mo¿na to skutecz-
nie opanowaæ w toku prostej autokontroli w³asnych wy-
powiedzi.
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razów trudnych, czyli wyrazów maj¹cych 4 i wiêcej sylab. Aby
nie uzyskiwaæ zbyt wysokich rezultatów, wynik autor sugeruje
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Przy obecnym tempie zachodz¹cych w œwiecie
zmian musimy posi¹œæ zdolnoœæ uczenia siê (szybkie-
go?)
To ju¿ oczywiste, ¿e wspó³czesne spo³eczeñstwo po-
trzebuje wiêkszej liczby ludzi wysoko wykwalifikowa-
nych. W naszym kraju nadal jednak kszta³ci siê z
powodzeniem tylko niewielka czêœæ spo³eczeñstwa - a
nie jak powinno - wiêkszoœæ.
W rozwiniêtym kraju nie bêdzie pracy dla ludzi bez od-
powiedniego wykszta³cenia, dlatego te¿ nikt kto chce
¿yæ w spo³eczeñstwie rozwijaj¹cym siê, bezpiecznym i
twórczym, nie mo¿e byæ obojêtny na to, co dzieje siê w
szko³ach.
A w naszych szko³ach g³ówny nacisk k³adzie siê na to,
czego dzieci, m³odzie¿, doroœli powinny siê uczyæ i co
powinny myœleæ a przecie¿ zgodnie z wprowadzon¹ re-
form¹ oœwiaty najwa¿niejsze jest jak siê uczyæ i jak
myœleæ. Ju¿ widzimy, ¿e w czasie gwa³townych prze-
mian podstawowym celem powinno byæ w³aœnie takie
nauczanie. Tylko te dwie „ super umiejêtnoœci” po-
zwol¹ zyskaæ niezale¿noœæ i stawiæ czo³o przemianom i
z³o¿onoœci wspó³czesnego œwiata.

Uczenie siê to przygoda na ca³e ¿ycie.
Uczenie siê to zmiana, to rozwój.
¯yjemy w czasach niewiarygodnie rozwiniê-

tych technologii, a mimo to nauczanie w naszych
szko³ach odbywa siê jak za „ króla Æwieczka”. Lekcja,
podczas której nauczyciel mówi do dzieci siedz¹cych
rzêdami w ³awkach, to widok nadal równie czêsty jak
sto lat temu.
Krytyka, odnosz¹ca siê w gruncie rzeczy do z³ych stan-
dardów szkolnych niesprawiedliwie odnosi siê do na-
uczycieli.

Pewnoœæ ju¿ mamy (jak mówi M. Taraszkie-
wicz), ¿e to jak siê uczyæ, jest wa¿niejsze od tego czego
siê uczyæ .
Nauczyciele uczestnicz¹ w kursach, które pozwalaj¹ im
opanowaæ ró¿ne sposoby uczenia siê, poznaj¹ nowinki
dotycz¹ce badañ nad pamiêci¹, motywacj¹, inteligencj¹
wielorak¹ itp. A mimo to w wiêkszoœci przypadków na-
uczanie nadal koncentruje siê prawie wy³¹cznie na tre-
œci, a nie na metodzie.
Szkoda, ¿e nauczyciele ma³o wykorzystuj¹ w procesie
nauczania gry, emocje, muzykê, relaks, scenki, dramy,

mapy mentalne, pobudzanie wyobraŸni, metody akty-
wizuj¹ce, bo przecie¿ wiedz¹, ¿e wówczas nauka staje
siê efektywniejsza i przyjemniejsza.

Nie chodzi o szko³y bez ¿adnych praw i dyscy-
pliny, gdzie uczniowie robiliby, co chc¹. Chodzi bar-
dziej o to, by sala lekcyjna sta³a siê œrodowiskiem
ukierunkowanym na wyzwania, dziêki czemu wydoby-
wa siê wrodzone zdolnoœci uczniów.
Najlepiej uczymy siê rozwi¹zuj¹c problemy i do-
chodz¹c do w³asnych znaczeñ , poprzez w³asny, prefe-
rowany przez siebie sposób uczenia siê, a nie
otrzymuj¹c od nauczyciela gotowe odpowiedzi wyra-
¿aj¹ce preferowany przez niego sposób widzenia œwiata
i preferowany przez niego sposób nauczania.
Badania wykazuj¹, ¿e 82 % dzieci rozpoczynaj¹cych
naukê szkoln¹ ocenia pozytywnie w³asne zdolnoœci
uczenia siê, z czasem (i to doœæ szybko ) trac¹ jednak
wiarê w swoje mo¿liwoœci. 4/5 nastolatków i doros³ych
podejmuje naukê czegoœ nowego z poczuciem, ¿e prze-
rasta to ich mo¿liwoœci.

Taki stan - to niezwykle wa¿ny powód, by da-
waæ wiedzê ucz¹cym siê o uczeniu i dawaæ im poczucie
sprawstwa. Wiedz¹c jak siê uczyæ, mog¹ zdobywaæ
wiedzê i umiejêtnoœci zgodnie z w³asnymi potrzebami,
przestan¹ biernie korzystaæ z edukacji i bêd¹ aktywnie
kontrolowaæ proces kszta³cenia siê.

Poprzez skoncentrowanie siê na procesach
uczenia zamiast wywierania presji na uczniach mo¿na
zmniejszyæ iloœæ niepowodzeñ szkolnych. S³abe wyniki
szkolne s¹ bowiem symptomami, a nie w³aœciwym pro-
blemem. Pisanie programów naprawczych nic tu nie
pomo¿e. Pomo¿e przeanalizowanie przyczyn z³ych wy-
ników i nauczenie uczniów, jak maj¹ rozwi¹zywaæ
swoje problemy.
Nie osi¹ga siê efektów i kontroli poprzez regu³y i proce-
dury, osi¹ga siê je przez ustalenie wspólnych wartoœci i
wyobra¿eñ dziêki czemu ludziom nie trzeba mówiæ, co
maj¹ robiæ. Gdy uczniowie ( ludzie) znajduj¹ w uczeniu
przyjemnoœæ, motywacja zewnêtrzna, taka jak stopnie,
nagrody, groŸby, staje siê s³absza od motywacji we-
wnêtrznej, chêci poprawienia swojego najlepszego wy-
niku.

Gdy szko³a w³¹cza do nauczania sztukê, mu-
zykê, dramat, taniec i twórczoœæ obserwuje siê poprawê
we wszystkich dziedzinach: lepsze s¹ wyniki testów,
wzrasta umiejêtnoœæ myœlenia na wy¿szym poziomie,
ulega poprawie nastawienie i uczniów i nauczycieli wo-
bec siebie mniej jest zachowañ agresywnych, uczniowie
lepiej przewiduj¹ konsekwencje swoich dzia³añ.

Jak uczyæ uczniów uczenia siê ?
Podstawowe pytanie wspó³czesnej edukacji

Wychowanie
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Œwiat staje siê przyjazny dla uczniów
maj¹cych siln¹ motywacjê, umiej¹cych sob¹ pokiero-
waæ, niezale¿nych i twórczych.
Kiedy uczenie siê nas bawi, uczymy siê lepiej i skutecz-
niej.

Co mog¹ zrobiæ nauczyciele, by uczyæ skute-
czniej i z przyjemnoœci¹ ?
� stworzyæ niestresuj¹ce œrodowisko – takie, ¿e mo¿na

bez obaw robiæ b³êdy, a mimo to mieæ du¿e szanse na
sukces.

� mieæ przekonanie, ¿e przedmiot nauki jest wa¿ny –
chcesz siê uczyæ, gdy widzisz, ¿e to ma sens

� postaraæ siê, by nauce towarzyszy³y pozytywne emo-
cje – dobrze jest uczyæ siê w grupie, trzeba zadbaæ o
zachêty, trochê humoru, regularne przerwy i ¿yczliw¹
pomoc

� umo¿liwiæ uczniom œwiadome w³¹czenie do pracy
wszystkich zmys³ów i zaanga¿owaæ zarówno lew¹ i
praw¹ pó³kulê

� prowokowaæ mózg ucznia do przemyœlenia i przeba-
dania tego, czego siê uczeñ uczy z udzia³em tylu ty-
pów inteligencji, ile jest stosowane z osobistego
punktu widzenia utrwalaæ nowe umiejêtnoœci i wia-
domoœci – wracaj¹c do nich w spokojnych chwilach
odprê¿enia i gotowoœci

Nauczyciele pope³niaj¹ (wed³ug M. Taraszkiewicz)
osiem kosztownych b³êdów pedagogicznych.
Wynikaj¹ce z charakterystycznych zachowañ b³êdy,
tworz¹ konkretne syndromy.
1. Syndrom stra¿nika wiedzy

B³¹d polegaj¹cy na utrwalaniu przekonania,¿e
nauka jest czymœ niezwykle trudnym i jej poznanie wy-
maga ciê¿kiej pracy. Jest to tradycyjna strategia budo-
wania w³asnej wa¿noœci ( zwana b³êdnie autorytetem ).
Stra¿nik wiedzy – nie bacz¹c na mo¿liwoœci poznawcze
i percepcyjne ucznia, wyk³ada wiedzê nie rezygnuj¹c z
jej specyficznego ¿argonu.
2. Syndrom tropiciela

Najbardziej popularny b³¹d praktyki dydakty-
cznej! Wynika z silnie utrwalonego (niestety) nawyku
skupiania siê na b³êdach pope³nionych przez ucznia
oraz paradoksalnego wymogu natychmiastowej goto-
woœci ucznia do odtworzenia wiedzy czy umiejêtnoœci
w idealnej postaci. W silniejszej wersji „tropiciel” za-
mienia siê w „inkwizytora”, który czyha aby przy³apaæ
na b³êdach, i na tej podstawie formu³uje uogólnione
s¹dy, na ogó³ dotycz¹ce niemo¿noœci lub trudnoœci ucz-
nia. Tropiciel ( z wiadomych sobie powodów lub co gor-
sza – z niewiadomych) lekcewa¿y prawa ucz¹cego siê
do bycia niekompetentnym, do niewiedzy, do prób i
b³êdów. Tym samym uniemo¿liwia uruchomienie
w³aœciwego procesu przed podejmowaniem nowych za-
dañ i ponoszenia ewentualnych pora¿ek! Za to uczy
niechêci, niemo¿noœci, niemocy wobec: tematu, przed-
miotu nauczania, osoby nauczyciela lub w ogóle ludzi.
3. Syndrom projektora

B³¹d polegaj¹cy na narzucaniu osobistych pre-
ferencji w zakresie tematyki i metodyki uczenia siê. Z
wielu powodów (a g³ównie ) z niewiedzy nauczyciel za-

chowuje siê tak jakby uczy³ samego siebie: respektuje
jedynie w³asne preferencje, a ukryte (rzadko jawne )
za³o¿enie brzmi „ musicie siê do mnie dostosowaæ i
nad¹¿aæ, bo inaczej... bêdziecie mieæ problemy!”
Poniewa¿ w przeciêtnej klasie jest na ogó³ kilkoro ucz-
niów o zbli¿onych dyspozycjach co dany nauczyciel
(jeœli chodzi o preferencje sensoryczne, styl uczenia siê
i zainteresowania ), ta grupa jest odbierana jako ucznio-
wie zdolni. Inni uczniowie pozostaj¹ w „ cieniu dyda-
ktycznym” Planowanie skutecznego procesu
dydaktycznego (czyli demokratycznego, dostêpnego
ka¿demu) rozpoczyna siê od postawienia w³aœciwej dia-
gnozy stanu rzeczy lub zaprojektowania takiego jego
przebiegu, aby w treœciach i formie anga¿owa³ wszy-
stkich i tych „ podobnych” do nauczyciela i tych niepo-
dobnych.
4. Syndrom spychacza problemów

B³¹d polegaj¹cy na niew³aœciwej lokalizacji
problemu. Doœæ powszechna reakcja na napotkane pro-
blemy dydaktyczne czy wychowawcze (a pewnie i w
ogóle ¿yciowe ) – zepchniêcie odpowiedzialnoœci na in-
nych lub okolicznoœci. W praktyce s³yszymy jako ko-
munikaty do ucznia „weŸ siê do nauki”, „ popraw siê”
lub do rodziców: proszê siê wzi¹æ za naukê swojego
dziecka”, ,,proszê coœ zrobiæ z jego zachowaniem”.
Spychanie problemu oczywiœcie nie rozwi¹zuje go, lecz
powoduje i¿ nierozwi¹zany narasta, a samopoczucie
spychaj¹cego mo¿na porównaæ do nastroju osobnika na
polu minowym.
5. Syndrom kiepskiego ogrodnika

Istot¹ tego b³êdu jest brak odpowiedzialnoœci
za efekty procesu i nonszalancja pedagogiczna. Korzy-
staj¹c z metafory dobrego ogrodnika mo¿na powiedzieæ
i¿ ten pozwala rosn¹æ roœlinom wed³ug ich w³asnego
planu: nie ka¿e ró¿om kwitn¹æ w zimie, nie ka¿e stokro-
tkom byæ s³onecznikiem, cieszy siê kiedy roœliny piêk-
nie rosn¹, ale nie z³oœci siê i nie obwinia tych, które
rozwijaj¹ siê inaczej ni¿ wynika to z instrukcji albo cho-
ruj¹, Jednym s³owem nie próbuje zmieniæ ich natury, ty-
lko dba o ich rozwój oferuj¹c w³aœciwe zasilanie,
kompetentn¹ troskê i cierpliwoœæ.
6. Syndrom oceniaj¹cego

Najbardziej czytelna funkcja praktyki szkol-
nej: stawianie ocen i ferowanie wyroków zwi¹zanych (a
czêsto s³abo zwi¹zanych) z danym stanem rzeczy, tj.
sprawnoœci¹ umys³ow¹ i realizacyjn¹ ucznia oraz jego
losami w przysz³oœci. Potocznie wydaje siê i¿ istot¹
szko³y jest ocenianie uczniów – ten aspekt jest szczegól-
nie eksploatowany w rozmowach miêdzy nauczyciela-
mi, nauczycielami z rodzicami i.... w zabawach dzieci
w szko³ê. Jest to nieporozumienie na du¿¹ skalê, gdy¿
istot¹ szko³y jest uczenie siê uczniów, nie zaœ ich oce-
nianie. Wa¿niejsze jest, aby rozumieæ co siê umie, a
czego siê nie umie, ani¿eli wiedzieæ, ¿e jest siê uczniem
„ bardzo dobrym” lub „trójkowym”. W zrozumieniu
ró¿nicy tkwi istota nowoczesnego podejœcia do edu-
kacji. Ucz¹cy siê potrzebuje informacji zwrotnej na
temat wyników swoich starañ.
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Powinna mieæ ona dwojaki charakter : wzmacniaj¹ca to,
co zrobi³ w³aœciwie i koryguj¹ca dzia³ania niew³aœciwe.
Przy takim podejœciu, po pewnym czasie, mo¿liwe jest
uruchomienie procesów samooceniania, co wi¹¿e siê z
przyjmowaniem odpowiedzialnoœæ za efekty w³asnej
nauki. A o to przecie¿ chodzi.
7. Syndrom mistrza œwiata

B³¹d ten dotyczy tych wszystkich , którym siê
wydaje, ¿e wiedz¹ ju¿ wszystko i nie musz¹ siê niczego
uczyæ. B³¹d szczególnie niebezpieczny podczas wyko-
nywania zawodu polegaj¹cego na asyœcie w uczeniu
siê innych Jego efektem jest zawsze zanik wra¿liwoœci
zawodowej. Paradoksalnie ci, których dzia³aniom towa-
rzysz¹ fantastyczne efekty dydaktyczne i wychowaw-
cze, s¹ stale gotowi do poddania refleksji swojej
praktyki, s¹ otwarci na nowe idee i stale siê ucz¹.
8. Syndrom œlepca

Niedostrzeganie u siebie ¿adnych sympto-
mów omówionych wy¿ej b³êdów !

Próba zapanowania nad tymi b³êdami ju¿ po-
prawi nauczycielsk¹ praktykê. Jeœli jeszcze nauczycie-
le wprowadz¹ wiedzê o teorii wielorakiej inteligencji
w ¿ycie - uczyni¹ szko³ê bardziej demokratyczn¹.

Teoria wielorakiej inteligencji Howarda
Gardnera – opublikowana w 1983 r. oraz tzw. inteli-
gencja emocjonalna, która zosta³a opisana w 1993 r.
przez psychologów: J. Mayera i P. Salovey’a, a spo-
pularyzowana w pracach D. Golemana zosta³y uzna-
ne za najbardziej odkrywcze idee w ramach nauk
humanistycznych XX w.

Teoria wielorakiej inteligencji musi staæ siê
podstaw¹ dla pracy dydaktyków i pedagogów.
W latach 70 prace H. Gardnera, T. Buzana, R. Orsteina
wywo³a³y rewolucjê w dotychczasowych pogl¹dach na
inteligencjê.
Zdegradowano dominacjê IQ – wskazuj¹c, ¿e nawet
wysoki IQ nie przynosi sukcesów osobistych i ¿ycio-
wych i nie mo¿e wyrokowaæ o inteligencji cz³owieka.
Ujawniono wiele ró¿nych typów inteligencji, udowod-
niono, ¿e wszystkie rodzaje inteligencji powinny byæ
rozwijane i kszta³towane, co zwiêksza mo¿liwoœci
uczenia siê.

H.Gardner wyró¿ni³ 8 rodzajów inteligencji.
1. Inteligencja lingwistyczna – cechuje ludzi zaintere-
sowanych jêzykiem, wyra¿aniem siê za pomoc¹ s³ów.
Przy pomocy s³owa komunikuj¹ siê niezwykle spraw-
nie. Ich ulubione zajêcia to czytanie, pisanie, mówienie.
Osoby o tym typie inteligencji to pisarze, dziennikarze,
nauczyciele, negocjatorzy, sprzedawcy.
2. Inteligencja logiczno – matematyczna – cechuje lu-
dzi, którzy lubi¹ œwiat abstrakcji i precyzji logicznego
myœlenia , fascynuje ich œwiat teorii, badanie poprawno-
œci wynikania, stawianie hipotez. Inteligencjê tego typu
posiadaj¹ wybitni przedstawiciele nauk œcis³ych , ksiê-
gowi, prawnicy, statystycy, metodolodzy, planiœci, pro-
gramiœci komputerowi.
3. Inteligencja muzyczna – to domena osób, które od-
znaczaj¹ siê niezwyczajn¹ wra¿liwoœci¹ na dŸwiêki,

s³ysz¹ wiêcej i poprzez dŸwiêki wyra¿aj¹ swój obraz
œwiata. Cechuje ona kompozytorów, œpiewaków, dyry-
gentów, producentów instrumentów muzycznych, re-
cenzentów wydarzeñ muzycznych, fanów muzyki.
4. Inteligencja wizualno – przestrzenna cechuje ludzi,
którzy poruszaj¹ siê w przestrzeni relacji trójwymiaro-
wych wobec obiektów praktycznych i teoretycznych,
interesuje ich konstrukcja , s¹ elastyczni, otwarci na no-
woœci.Ten typ inteligencji jest domen¹ konstruktorów,
projektantów, rzeŸbiarzy, fizyków teoretycznych, deko-
ratorów wnêtrz,
5. Inteligencja kinestetyczna – jest charakterystyczna
dla osób, które maj¹ zami³owanie do ruchu. Odznaczaj¹
siê niezwyk³ym poczuciem równowagi i harmoni¹ ru-
chów oraz precyzj¹ w wyra¿aniu swoim cia³em ró¿nych
stanów psychicznych interesuje je te¿ innowacyjnoœæ.
Inteligencja kinestetyczna jest charakterystyczna dla
œwietnych tancerzy, aktorów sportowców, chirurgów i
mechaników.
6. Inteligencja interpersonalna jest w³aœciwa lu-
dziom o bardzo wysokiej wra¿liwoœci na relacje miê-
dzyludzkie. Cechuje ich wysoka empatia,
nadzwyczajne zainteresowanie i rozumienie innych, na-
stawienie us³ugowe, wspieranie ró¿norodnoœci. Osoby
takie potrafi¹ œwietnie uczyæ i naturalnie wp³ywaæ na
innych, ³agodziæ konflikty, naturalnie przewodz¹,
tworz¹ wiêzi , wspó³pracuj¹.
Inteligencja interpersonalna jest w³aœciwa wybitnym li-
derom, nauczycielom, psychoterapeutom, menad¿e-
rom, dyrektorom, lekarzom, sekretarkom, negocja-
torom.
Osoby takie posiadaj¹ dobry kontakt z rodzin¹, s¹ obda-
rzani zaufaniem, maj¹ przyjació³.
Osoby te s¹ wra¿liwe na ró¿ne typy ludzkich osobowo-
œci, potrafi¹ pomagaæ. Doskonale wspieraj¹ innych w
rozwoju.
7. Inteligencja intrapersonalna – jest w³aœciwa oso-
bom obdarzonym bogatym ¿yciem wewnêtrznym. Ce-
chuje ich nadzwyczajna samoœwiadomoœæ, zdolnoœæ do
rozpoznawania swoich emocji, uczuæ, wartoœci, przy
zachowaniu dystansu do siebie , wysoka samoregulacja.
Interesuje ich spójnoœæ i harmonia wewnêtrzna , dosko-
na³a wra¿liwoœæ moralna spójna w s³owach i czynach.
Ten rodzaj inteligencji dominuje u wybitnych filozo-
fów, poetów, kompozytorów.
Cechuje ka¿dego kto ma ¿ycie wewnêtrzne, kto rozumie
swoje emocje, uczucia, wartoœci, motywacje, stany psy-
chiczne ma do nich dystans.
Interesuje siê rozwojem osobistym. Prowadzi refleksje
nad swoim ¿yciem.
Osoby te s¹ czêsto autorytetami moralnymi.
8. Inteligencja kreatywna – cechuje ludzi o rozwiniê-
tych potrzebach zmian . To ludzie , którzy œwiat kreuj¹,
wymyœlaj¹ rzeczy , których jeszcze nie ma. Ich myœle-
nie nie jest ograniczone ¿adnymi barierami. Ich po-
mys³y mog¹ byæ genialne, albo genialnie nieprzydatne.
Zajmuje ich wiele spraw, radz¹ sobie w nowych sytua-
cjach, uwielbiaj¹ zmiany, wyzwania, nowe trudne sytu-
acje.
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Oczywiœcie ka¿dy ma naturalne predyspozycje do okre-
œlonego rodzaju inteligencji, na ogó³ s¹ one przemiesza-
ne, jednak jedna z nich jest podstawowa.

NIE JEST TAK, ¯E PEWIEN RODZAJ
INTELIGENCJI JEST DANY RAZ NA ZAWSZE
I JEST NIEZMIENNY. W WYNIKU SAMO-
DOSKONALENIA, ÆWICZENIA MO¯NA
INTELIGENCJE, POWIÊKSZAÆ, ROZWIJAÆ I
DOSKONALIÆ.

Wiedza o typach inteligencji powinna zmieniæ
model doskonalenia nauczycieli, którzy jako eksperci
od nauczania powinni bardzo œwiadomie z du¿¹ roz-
wag¹ podchodziæ do ró¿nic miêdzy ludŸmi w tym za-
kresie.
Dobra pomoc polega na wspieraniu kariery ka¿dego
ucznia, czyli kreowaniu sytuacji, w których ka¿dy mo¿e
w czymœ wygraæ.
Jak wiêc uczyæ uczniów uczenia siê ?
ka¿dy nauczyciel:
� musi siê zastanowiæ jak mo¿na odnieœæ ró¿ne typy

inteligencji do programów szkolnych, musi uœwia-
domiæ sobie, ¿e do tej pory tylko dwa pierwsze rodza-
je inteligencji s¹ uznawane i wspierane przez szko³ê
i nauczycieli.

� zaplanowaæ takie wyzwania edukacyjne, by ucznio-
wie poczuli, jak bardzo s¹ odpowiedzialni za naby-
wanie kompetencji

� uczyæ o procesach zachodz¹cych w mózgu
� uczyæ o pozytywnym myœleniu
� uczyæ o wewnêtrznej motywacji
� uczyæ we wspó³pracy
� zapewniaæ ka¿demu uczniowi w miarê mo¿liwoœci

jak najwiêcej czasu na indywidualne konsultacje
� sprawiæ, by uczenie nie by³o odizolowane od domu i

¿ycia pozaszkolnego
� uczyæ wprowadzaj¹c æwiczenia kinezjologii eduka-

cyjnej
� wprowadzaæ relaksacjê
� wprowadzaæ w praktykê æwiczenia pedagogiki zaba-

wy
� tworzyæ dobry klimat poprzez w³aœciw¹ aran¿acjê

sali
� uczyæ rozwi¹zywania problemów
� organizowaæ pracê w ma³ych grupach, by natych-

miast odebraæ sygna³, ¿e ktoœ czegoœ nie rozumie
� itd.

Opracowane na podstawie materia³ów szkoleniowych i
literatury: Taraszkiewicz M., Jak uczyæ jeszcze lepiej,
Warszawa 2002
Speck O., Byæ nauczycielem, Gdañsk 2005
Rose C. Nicholl M., Uczyæ siê szybciej na miarê XXI
wieku, Logos 2003

Izabela Buliñska
Przedszkole nr 6
w Rawiczu

Od wrzeœnia mia³am pracowaæ z dzieæmi w
grupie najm³odszej. Przyznam siê, ¿e bardzo siê tego
ba³am. Dobrze pamiêtam pierwsze dni nowych dzieci w
przedszkolu i to, ¿e wrzesieñ kojarzy siê wy³¹cznie z ich
p³aczem. Chcia³am to jakoœ zmieniæ. Jeœli nie ca³kiem
to, chocia¿ trochê im pomóc w tych trudnych chwilach.
Musia³am siê do tego starannie przygotowaæ. Zaczê³am
du¿o czytaæ i przypominaæ sobie jak to by³o w innych
latach.

Wiedzia³am,¿e dla ma³ego dziecka najwa¿-
niejsze jest poczucie bezpieczeñstwa, które do tej pory
dawa³a mu mama, tata, rodzina i dom. Pobyt w przed-
szkolu kojarzy³ mu siê ze zburzeniem dotychczasowego
stylu ¿ycia, a co za tym idzie z utrat¹ tego¿ bezpieczeñ-
stwa. Nale¿a³o mu pokazaæ, ¿e choæ w przedszkolu nie
ma rodziców, mo¿e czuæ siê w nim ca³kiem bezpiecz-
nie. Aby to osi¹gn¹æ musi je wczeœniej dobrze poznaæ i
zaakceptowaæ. Sta³o siê to moim zadaniem.

Ju¿ w czerwcu zorganizowa³am zebranie
organizacyjno-informacyjne dla rodziców przysz³ych

„maluchów”. W tym celu wys³a³am do wszystkich
rodziców specjalne zaproszenia. Chcia³am ich lepiej po-
znaæ i przekazaæ kilka informacji, by i oni pomogli mi w
tych pierwszych wrzeœniowych dniach. Frekwencja do-
pisa³a. Na zebraniu stawili siê wszyscy. Wspólnie z
p.dyrektor omówi³yœmy g³ówne priorytety naszego
przedszkola; na co mog¹ liczyæ rodzice z naszej strony,
a tak¿e, jakie s¹ nasze oczekiwania wobec nich. Poka-
za³am budynek przedszkola, salê, ³azienkê, szatniê.
Przedstawi³am rozk³ad dnia pobytu dziecka w przed-
szkolu. Poniewa¿ informacje zawarte w Karcie zg³osze-
nia dziecka do przedszkola s¹ bardzo ubogie
przygotowa³am dla rodziców ankietê informacyjn¹ o
dziecku. Z ankiety tej mog³am siê miêdzy innymi do-
wiedzieæ o tym: Jak dziecko lubi byæ nazywane?, W co
lubi siê bawiæ?, Jakich ma kolegów? Co wywo³uje u
niego lêk?, Czy jest na coœ uczulone?, Czy na coœ choru-
je? I wiele innych wa¿nych dla mnie informacji. Zapro-
ponowa³am rodzicom cykl spotkañ adaptacyjnych
wyjaœniaj¹c ich celowoœæ i potrzebê.

Pierwsze spotkanie dzieci z przedszkolem
mia³o siê odbyæ podczas festynu organizowanego przez
nasze przedszkole w czerwcu. W jego trakcie, dzieci
mog³yby w towarzystwie swoich rodziców zapoznaæ siê
z budynkiem naszego przedszkola, sal¹, ³azienk¹ pla-

Polubiæ przedszkole
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cem zabaw. Mog³yby tak¿e uczestniczyæ na równi z
dzieæmi, które ju¿ chodz¹ do przedszkola w przygoto-
wanych konkursach i zabawach. Nastêpne spotkania
mia³y siê odbyæ ju¿ po wakacjach, w sierpniu. Mia³y to
byæ trzy spotkania jednogodzinne, (aby dzieciom nie
wydawa³o siê zbyt d³ugo). W dwóch spotkaniach mia³y
uczestniczyæ dzieci wspólnie z rodzicami, gdy¿ to przy
nich czuj¹ siê bezpiecznie, a w trzecim – ostatnim same
dzieci.

Rodzice przystali na moj¹ propozycjê. Pozosta³o
tylko ustalenie godziny tych spotkañ. Z uwagi na ró¿ny
czas pracy rodziców po³owa z nich opowiedzia³a siê za
godzinami dopo³udniowymi a po³owa popo³udniowy-
mi. Zatem podzieli³am zajêcia na dwie grupy: dopo³ud-
niow¹ godz.1000 i popo³udniow¹ godz.1600. By³o to
pewn¹ trudnoœci¹, gdy¿ musia³am powtarzaæ zabawy
dwa razy w ci¹gu dnia, ale mia³o to te¿ swoj¹ dobr¹ stro-
nê, poniewa¿ grupy by³y mniej liczne.
I tak zosta³y prze³amane „ pierwsze lody” z rodzicami.
Pozosta³o mi tylko dobrze przygotowaæ siê do spotkania
z dzieæmi. Mia³am na to a¿, a mo¿e tylko, ca³e wakacje.
W swojej pracy du¿o korzystam z pedagogiki zabawy,
tote¿ pomyœla³am, ¿e mog³abym j¹ wykorzystaæ w sce-
nariuszach. Wiedzia³am, ¿e musz¹ one byæ tak zaplano-
wane i zorganizowane, by dziecko ani na chwilê nie
straci³o zainteresowania, by nie mia³o chwili pomyœleæ
o powrocie do domu, by mia³o czas na wzajemne pozna-
nie siê, zabawê i dzia³anie a przede wszystkim, by pobyt
w przedszkolu sprawi³ mu radoœæ.

Nadszed³ dzieñ spotkania z dzieæmi. Wita³am je
w drzwiach sali czêstuj¹c cukierkami. Mo¿na pomyœleæ,
¿e by³a to forma przekupstwa, ale nie, mia³ to byæ tylko
mi³y gest na dobry pocz¹tek. Przez pierwsze 20 minut
dzieci mog³y swobodnie siê bawiæ w k¹cikach zaintere-
sowañ. Rodzice mieli czas na wykonanie wizytówek z
imieniem dla siebie i swojego dziecka, a ja mia³am czas
na indywidualne rozmowy z dzieæmi. Po u³o¿eniu zaba-
wek na wyznaczonym miejscu dzieci wraz z rodzicami
siad³y na dywanie. Przyst¹piliœmy do wspólnych zabaw
integracyjno-poznawczych. Zachêca³ ich do tego„Ku-
buœ”-pacynka króliczek, która zosta³a bardzo mi³o przy-
jêta przez dzieci,a która towarzyszy³a im póŸniej we
wszystkich zabawach.

Nastêpnego dnia dzieci bardzo chêtnie przyby³y na
spotkanie. Rodzice mówili, ¿e nie mog³y ju¿ siê docze-
kaæ, kiedy przyjd¹ do przedszkola. Powtórzyliœmy za-
bawy z poprzedniego dnia, dodaj¹c nowe. Na
zakoñczenie przygotowa³am wspólne warsztaty plasty-
czne. By³y farby, mazaki, kredki, wycinanki, klej i no-
¿yczki. Dzieci mog³y samodzielnie lub we wspó³pracy z
rodzicem wykonaæ dowoln¹ pracê. Powsta³e dzie³a zo-
sta³y wyeksponowane w sali i towarzyszy³y dzieciom
przez pierwsze wrzeœniowe dni.

Na ostatnie spotkanie to ju¿ dzieci przyprowadzi³y
swoich rodziców. Niestety nie uczestniczyli ju¿ z nimi
w zabawach. W tym czasie rodzice mogli iœæ do domu,
na zakupy, na spacer, a ci, którzy mimo wszystko niepo-
koili siê o swoje dziecko czekali w sali obok. Mimo wie-
lu obaw z mojej strony dzieci bez ¿adnych oporów i bez
p³aczu zosta³y na sali. Powtórzyliœmy zabawy z poprze-
dnich dni. Zostawi³am im jednak wiêcej czasu na swo-

bodne zabawy. Niestety sala wygl¹da³a jak „ pobojowi-
sko”. Ku mojemu zdumieniu dzieci bardzo chêtnie i
sprawnie posprz¹ta³y salê, a zabawki wróci³y na swoje
miejsce. O umówionej wczeœniej godzinie wyszliœmy
na szatniê, gdzie czekali ciekawi pierwszych wra¿eñ ro-
dzice. Dzieci entuzjastycznie opowiada³y o przedszko-
lu, o nowych kolegach, zabawkach, pani, a wiêkszoœæ z
nich wcale nie chcia³a wracaæ do domu. Oznacza³o to,
¿e cel zosta³ osi¹gniêty - poczu³y siê tu bezpiecznie.

Kiedy rozpocz¹³ siê rok szkolny dzieci bez opo-
rów ¿egna³y rodziców i przekracza³y próg sali, a i rodzi-
ce byli spokojniejsi o swoje dzieci.

Spotkania adaptacyjne bardzo spodoba³y siê za-
równo dzieciom jak i ich rodzicom. Najwiêcej podoba³y
im siê wspólne zabawy i zajêcia plastyczne a tak¿e to, ¿e
mogli razem ze swoimi dzieæmi poznaæ nie tylko przed-
szkole, salê, pani¹, ale te¿ wiele zabaw, piosenek i wier-
szyków dla dzieci. Rodzice mieli mo¿liwoœæ
zrozumienia zarówno problemów jak i planowych
dzia³añ podejmowanych przez przedszkole. A ja
mog³am pokazaæ wiele elementów naszej pracy, poznaæ
rodziców w dzia³aniu i w zabawie z w³asnym dzieckiem
Mia³am mo¿liwoœæ nawi¹zania bli¿szego kontaktu za-
równo z dzieæmi jak i ich rodzicami. Atmosfera radoœci,
przyjaŸni i zaufania, jaka wytworzy³a siê podczas spot-
kañ u³atwi³a pozyskanie ich do wspó³pracy z przedszko-
lem. Wszyscy rodzice zadeklarowali swoj¹ chêæ udzia³u
w podobnych spotkaniach, co mnie ucieszy³o i przeko-
na³o, ¿e strach ma wielkie oczy i nie nale¿y niczego siê
baæ.

Spotkanie I.

Pierwsze spotkanie winno siê odbyæ przed wa-
kacjami,bez obecnoœci dzieci by móc spokojnie omówiæ
wszelkie sprawy informacyjno-organizacyjne m.in.
� Poznanie osób sprawuj¹cych opiekê nad dzieæmi

podczas ich pobytu w przedszkolu
�Warunki lokalowe przedszkola
� Rozk³ad dnia przedszkola
�Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci z

przedszkola
�Warunki odp³atnoœci za przedszkole
� Zasady zajêæ adaptacyjnych

Spotkanie II.
(Przed wakacjami)

Udzia³ dzieci i ich rodziców w festynie przed-
szkolnym, podczas którego dzieci bêd¹ mog³y zapoznaæ
siê z przedszkolem, personelem przedszkola, salami,
placem zabaw jak i aktywnie uczestniczyæ w zabawach,
grach i konkursach przygotowanych na festynie.

Spotkanie III.
(Po wakacjach)

Na spotkanie to przychodz¹ dzieci i ich rodzice.
CZÊŒÆ I

Zabawy indywidualne, podczas których nauczy-
ciel ma mo¿liwoœæ bli¿szego poznania dziecka (Rodzice
w tym czasie obserwuj¹c swoje dziecko w zabawie
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przygotowuj¹ wizytówki z imieniem dla siebie i swoje-
go dziecka.).Na zabawê t¹ przeznaczamy oko³o 20 mi-
nut.
CZÊŒÆ II
• Zabawa integracyjna „Balonik”
• Zabawa poznawcza „Powiedz swoje imiê”- ka¿de

dziecko przedstawia siê wypowiadaj¹c swoje imiê.
Aby oœmieliæ dzieci wita siê z nimi króliczek-pacyn-
ka ”Kubuœ”, który przyszed³ te¿ pierwszy raz do
przedszkola i bardzo chce poznaæ wszystkie dzieci.

• Zabawa taneczna ,,Podajmy sobie r¹czki”
Podajmy sobie r¹czki
I zróbmy kó³ka dwa
I brzuszek do brzuszka
I uszko do uszka
A¿ do bia³ego dnia

• Zabawa ruchowo- naœladowcza ,,Krasnal”
Krasnal bardzo lubi³ biegaæ
Tote¿ szybko buty zdar³.
Przysz³a pogoda zimna, z³a
Kto ma³emu buty da?
Poszed³ krasnal na zakupy
Kupi³ sobie nowe buty.
Jeden but, drugi but
Bêdzie teraz biegaæ znów.

• Wiersz do pokazywania ze zbioru M. Bogdanowicz
„Rymowanki- przytulanki”

• Zabawa integracyjno-poznawcza” Gadaj¹ca pi³ka”-
ka¿de dziecko, do którego nauczycielka rzuci pi³kê
musi podaæ swoje imiê.

Czas ca³ego spotkania nie powinien przekraczaæ 1 go-
dziny, aby dziecku nie by³o „zbyt d³ugo”.

Spotkanie IV.

CZÊŒÆ I
• Zabawy dowolne w sali podczas schodzenia siê dzie-

ci
CZÊŒÆ II
• Zabawy integracyjno-poznawcze jak podczas spotka-

nia II.

• Zabawa „Dzieñ dobry”(pedagogika zabawy )- dzieci
wraz z rodzicami spaceruj¹ po sali w rytm muzyki, z
chwil¹, kiedy muzyka milknie rodzice, dzieci witaj¹
siê nawzajem podaj¹c sobie rêkê i mówi¹c:”Dzieñ
dobry jestem Kacper” „Dzieñ dobry jestem mama Ju-
lii”.

• Zabawa „ Ojciec Wirgiliusz”
• Stworzenie stanowisk do dzia³alnoœci twórczej:
� rysowanie kredkami,
� mazakami,
� malowanie farbami plakatowymi,
� wycinanie, naklejanie.
• Wyeksponowanie powsta³ych prac tak, aby dziecko

podczas nastêpnych dni pobytu w przedszkolu mog³o
w ka¿dej chwili sobie na nie zerkaæ.

• Mycie r¹k po zajêciu– poznanie ³azienki
• Zabawa „Poci¹g”- wyjazd do szatni, odbieranie dzie-

ci przez rodziców.

Zarówno podczas trzeciego jak i czwartego spotkania
rodzice uczestnicz¹ we wszystkich zabawach na równi
z dzieckiem.

Spotkanie V.

Na to spotkanie rodzice przyprowadzaj¹ swoje
dzieci i pozostawiaj¹ w przedszkolu pod opiek¹ nauczy-
cielki. Czas pierwszego samodzielnego pozostania
przedszkolu nie powinien byæ zbyt d³ugi (najwy¿ej 1
godz.).

Dziecko powinno mieæ pewnoœæ, ¿e do przedszkola
przychodz¹ siê pobawiæ z kolegami i zawsze przyjd¹ po
nich rodzice.

CZÊŒÆ I
• Powtarzamy zabawy jak w poprzednich dniach
CZÊŒÆ II
• Zabawy dowolne
• Rozchodzenie siê do szatni

Ma³gorzata Piasecka
ZSSP i Gimnazjum
w Œwiêciechowie

1. GENEZA RUCHU CHEERLEADERS
Tak jak wszystko, tak¿e cheerleading posiada

swoj¹ historiê. W czasach staro¿ytnych widownia skan-
dowa³a na czeœæ sportowców.

W latach 60- tych XIX wieku uczniowie i stu-
denci w Wielkiej Brytanii rozpoczêli po raz pierwszy
zawody cheerleadingu i wkrótce potem pomys³ ten

przedosta³ siê do USA. W 1865 w Princeton New Jersey
powsta³ pierwszy klub.

Jednak¿e historia zorganizowania cheerleadin-
gu rozpoczyna siê w roku 1898, kiedy to Uniwersytet w
Minnesocie prze¿ywa³ bardzo kiepski sezon futbolowy.
Wsparcie fanów nie przynosi³o rezultatów. Na szczê-
œcie,w tym jak¿e odpowiednim momencie,pojawi³ siê
Jack Campbel, student I roku medycyny i jednoczeœnie
chyba najwa¿niejsza postaæ w cheerleadingu. Pan Jack
by³ pierwszym cheerleaderem ! Doszed³ on do wnio-
sku,¿e ktoœ musi poprowadziæ i ukierunkowaæ t³um i
jego okrzyki. Z t¹ w³aœnie chwil¹ cheerleading narodzi³

CHEERLEADERS –
GENEZA,ROZWÓJ, REGULAMINY

- CZYLI WSZYSTKO NA TEMAT DZIEWCZYN Z POMPONAMI
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siê w Stanach Zjednoczonych. Rozwój cheerleadingu
jako sportu zacz¹³ siê w latach 20- tych, znów pod egid¹
Uniwersytetu w Minnesocie.By³o to zwi¹zane z rozkwi-
tem gimnastyki, co bardzo przyczyni³o siê do znaczne-
go polepszenia kondycji i sprawnoœci cheerleaderów.

Lata 30-te przynios³y poprawê czêœci artysty-
cznej. Z t¹ chwil¹ wystêpy sta³y siê prawdziwym show.
Choæ trudno uwierzyæ,to a¿ do czasów II wojny œwiato-
wej by³ zdominowany przez mê¿czyzn. Jednak¿e po
1945 roku 90 % cheerleaderów to kobiety.

Kolejn¹, niezwykle wa¿n¹ postaci¹ w historii
cheerladingu by³ Lawrena Herkimer. Wprowadzi³ on
do tañca s³ynne pompony. Za³o¿y³ on równie¿ Stowa-
rzyszenie Cheerleadingu [ National Cheerleading Asso-
cition ],a tak¿e poprowadzi³ pierwszy obóz treningowy
dla tancerek, na który pojecha³y 52 dziewczyny. W ko-
lejnych latach 350, a w chwili obecnej na takie obozy
uczêszcza 2000 m³odych cheerleaderek.

2.CHEERLEADERKI Z POLSKI
Cheerleaders, czyli dziewczyny z pomponami.

Po polsku znane jako pomponiary pod¿egaczki [maj¹
bowiem pod¿egaæ sportowców do walki] widoczne s¹ w
ka¿dym klubie i w ka¿dej niemal¿e szkole.

Za³o¿ycielem i trenerem pierwszego polskiego
zespo³u cheerleaderek jest Edward Krajewski, nauczy-
ciel wychowania fizycznego na Uniwersytecie Warsza-
wskim i trener tañca towarzyskiego. Nazwa zespo³u
„K-12”, powsta³a od pierwszej litery nazwiska twórcy
zespo³u, i „12” liczby tañcz¹cych w nim dziewcz¹t.

Wszystko zaczê³o siê w 1988 roku, kiedy
Amerykanie zaproponowali E.Krajewskiemu wyjazd na
zawody Miss Drill Team Competition w Japoni. Polska
mia³a byæ pierwszym krajem spoza ¿elaznej kurtyny,
który wyst¹pi w Azji. Problem by³ jednak w tym, ¿e za
bardzo zespó³ nie móg³ wyjechaæ gdy¿ wiadomo jaka
by³a sytuacja w kraju. Dlatego postanowiono wyjechaæ
jako zespó³ radziecki. Pierwsze cheerleaderki by³y
uczennicami warszawskiego liceum im. Adama Mic-
kiewicza .

D³ugo zastanawiano siê nad nazw¹ zespo³u. W
koñcu pad³o na Cherries, czyli Wisienki. Kiedy przed
zawodami Polki wyjê³y z walizek z³o¿one, niczym pu-
szki, pompony z krepiny, zawodniczki z innych krajów
skwitowa³y to pob³a¿liwym uœmiechem. W koñcu Au-
stralijki zgodzi³y siê po¿yczyæ Wisienkom swoje po-
mpony [by³y w tych samych barwach]. Dziewczyny
zaprezentowa³y musztrê paradn¹ [ jedna z kategorii za-
wodów], która bardzo siê podoba³a.

Po przyjeŸdzie z Japonii, szkoda by³o podziê-
kowaæ dziewczynom za wspó³pracê -wspomina Kraje-
wski, Nikt nie by³ zainteresowany stworzeniem takiego
zespo³u. Zaczêto szukaæ sponsorów. Wrócono do pier-
wotnej nazwy zespo³u- K -12.

Momentem prze³omowym by³ rok 1995. Ze-
spó³ koszykarzy z Pruszkowa otrzyma³ tytu³ Mistrza
Polski i wtedy to zespó³ K-12 zaoferowa³ swoje us³ugi.
I tak siê zaczê³o i trwa do dziœ.

W Polsce wci¹¿ ma³o mówi siê o cheerleader-
kach. A jeœli ju¿ to nie zawsze powa¿nie. Ma³o kto wie
ile pracy trzeba w³o¿yæ w to, aby przygotowaæ uk³ad i
wystêpowaæ w przerwach meczy. Na Zachodzie jest
zupe³nie inaczej. Zespo³y skupiaj¹ najlepsze tancerki,
selekcja jest bardzo ostra. Zdarza siê, ¿e absolwentki
szkó³ baletowych nie dostaj¹ siê do dru¿yny.

Obecnie w Polsce od dwóch lat dzia³a Polskie
Stowarzyszenie Cheerleaders, które skupia ponad 30
zespo³ów. Do Stowarzyszenia nale¿y tak¿e nasz zespó³
ze Œwiêciechowy.

Aby byæ cz³onkiem PSCh nale¿y zarejestro-
waæ zespó³ w Stowarzyszeniu, przestrzegaæ Statutu
Stowarzyszenia, startowaæ na zawodach i mieæ op³aco-
ne sk³adki cz³onkowskie. Na dzieñ dzisiejszy sk³adki te
wynosz¹ 15 z³ na rok od osoby oraz dla wstêpuj¹cych
jednorazowe wpisowe w kwocie 10 z³.

CO TO JEST STOWARZYSZENIE
CHEERLEADEREK

Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders
(P.S.Ch.) zosta³o zarejestrowane przez Krajowy S¹d
Rejestracyjny w dniu 29.04.2003 r. Jego dzia³alnoœæ
oparta jest o Statut. PSCh prowadzi dzia³alnoœæ na tere-
nie ca³ego kraju.
Zarz¹d G³ówny mieœci siê w Warszawie: adres
03 -752 Warszawa
ul. Radzymiñska 56 m 4/4a

Zarz¹d PSCh
Prezes - Edward Krajewski tel. (0-22) 619 72 48
V-ce Prezes - Miko³aj Korzun tel. (0-22) 837 52 32

W Polsce dzia³a 16 Oddzia³ów Stowarzyszenia
tyle ile jest województw.
W ka¿dym województwie dzia³a zarz¹d, którym dowo-
dzi Prezes i który jest odpowiedzialny za promowanie
cheerleadingu, organizowanie imprez mistrzowskich,
pozyskiwanie sponsorów, organizowanie szkoleñ na
danym terenie. W sk³ad Stowarzyszenia wchodz¹ te¿
sêdziowie z odpowiednimi kwalifikacjami. Jest ich obe-
cnie w naszym kraju 30 w tym 15 z I kategori¹ i 12 z II.
Stowarzyszenie œciœle wspó³pracuje z Stowarzyszenia-
mi cheerleaderek z ca³ej Europy.

ZASADY SÊDZIOWANIA
W rundach przedfina³owych sêdzia typuje

okreœlon¹ liczbê zespo³ów do nastêpnej rundy turnieju.
Dokonuje tego stawiaj¹c w karcie sêdziowskiej symbol
„X” przy typowanym zespole. W rundzie fina³owej sê-
dzia jawnie przyznaje zespo³om miejsca. Przyjêto rów-
nie¿ zasadê, ¿e w finale turnieju wystêpuje 6 zespo³ów,
wy³onionych w drodze eliminacji, chyba, ¿e zespo³ów
jest mniej, wtedy rozgrywany jest tylko fina³.

Obliczanie wyników rundy fina³owej dokony-
wane jest w oparciu o zasady obliczania nazwie „Ska-
ting System”. O zwyciêstwie decyduje wiêksza iloœæ
lepszych miejsc.
Przyjêto zasadê, ¿e zawody o charakterze mistrzowskim
sêdziuje 7 sêdziów, natomiast wszystkie inne zawody
min. 5 sêdziów.
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KRYTERIA OCENY SÊDZIOWSKIEJ
Poziom tañca prezentuj¹cej siê grupy, poziom

choreograficzny wykonywanych uk³adów tanecznych,
zgranie zespo³u, poprawnoœæ rytmiczna, ekspresja, wra-
¿enia artystyczne i estetyczne. Elementy akrobatyczne
s¹ dopuszczalne, ale nie bêd¹ wp³ywa³y na ocenê koñ-
cow¹ sêdziów.

KATEGORIE WIEKOWE CHEERLEADERS:
poni¿ej 14 lat
� 14-16 lat (w³¹cznie)
� powy¿ej 16 lat
Liczy siê kalendarzowy rok urodzenia.

D£UGOŒÆ UK£ADÓW
Eliminacje :
Jeden uk³ad krótki trwaj¹cy 40-50 sekund
Jeden uk³ad œredni trwaj¹cy 80-90 sekund
Pó³fina³y :
Jeden uk³ad krótki trwaj¹cy 40-50 sekund
Jeden uk³ad d³ugi trwaj¹cy 140-150 sekund
Fina³y
Jeden uk³ad krótki trwaj¹cy 40-50 sekund
Jeden uk³ad œredni trwaj¹cy 80-90 sekund
Jeden uk³ad d³ugi trwaj¹cy 140-150 sekund
Przyznawane tytu³y
• Za zajêcie I miejsca – tytu³ Mistrza Polski Cheerlea-

derek
• Za zajêcie II miejsca – tytu³ Wicemistrza Polski

Cheerleaderek
• Za zajêcie III miejsca – tytu³ II Wicemistrza Polski

Cheerleaderek
• Za zajêcie IV miejsca – tytu³ III Wicemistrza Polski

Cheerleaderek

MISTRZOSTWA EUROPY I ŒWIATA
1. W tych turniejach mo¿e uczestniczyæ:
� zespó³, którego cz³onkowie ukoñczyli 16-sty rok ¿y-

cia w dniu turnieju
� zespó³ pisemnie zg³oszony przez krajow¹ organizacjê

cheerleadingu
� tylko jeden zespó³ z danego kraju
� zespó³, który przygotowa³ uk³ad taneczny o czasie

trwania od 140 do 150 sekund
� strój powinien byæ sprawdzony i zaakceptowany

przez Miêdzynarodow¹ Federacjê Cheerleadingu w
celu unikniêcia ewentualnej dyskwalifikacji zespo³u
w trakcie mistrzostw

� w³osy powinny byæ jednolitego koloru dla ca³ego ze-
spo³u

� wielkoœæ reklamy na strojach zespo³u nie mo¿e prze-
kraczaæ wielkoœci karty kredytowej

� próba parkietu przed wystêpem nie mo¿e przekraczaæ
1 min.

Mam nadziejê, ¿e informacje podane przeze mnie w ar-
tykule zachêc¹ dzieci, m³odzie¿ do uprawiania tak jesz-
cze ma³o znanej dyscypliny sportowej. Wartoœci
wyp³ywaj¹ce z uprawiania tej dyscypliny to przede
wszystkim pobudzenie aktywnoœci ruchowej, sposób na
zorganizowanie zajêæ pozalekcyjnych, stworzenie mo¿-
liwoœci spêdzenia czasu w szkole bez lêku i nudy. Jest to
zajêcie daj¹ce wiele satysfakcji.

• Historia Cheerleaders na www.k-12.pl
autor Edward Krajewski

• Przepisy sêdziowskie PSCH i przepisy turniejowe
• Statut PSCH

Anna Handke

nauczyciel konsultant
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie

Seminarium odby³o siê w dniu 7 czerwca 2005
roku w Zamku w Rydzynie. Organizatorami semina-
rium byli: Fundacja im. Tadeusza £opuszañskiego oraz
Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu – Delegatura w Lesz-
nie. Na seminarium zaproszeni zostali dyrektorzy Gi-
mnazjów i Liceów obszaru dzia³ania Delegatury z
Leszna oraz studenci PWSZ w Lesznie.

O godzinie 9.30 otwarcia seminarium dokona³
Dyrektor Zarz¹du Oddzia³u Fundacji im. Tadeusza

£opuszañskiego mgr Zbigniew Mocek. Prowadz¹cy po-
wita³ goœci seminarium w osobach prof. Zbigniewa
Wierzbickiego – absolwenta Szko³y Rydzyñskiej oraz
jego szkolnych kolegów, prof. Heliodora Muszyñskiego
reprezentuj¹cego Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawo-
dow¹ w Lesznie, Krystiana Maækowiaka – kierownika
Delegatury KO jak i pozosta³ych zgromadzonych na sali
goœci.

Na przewodnicz¹cego seminarium zosta³ wy-
brany prof. Heliodor Muszyñski, który dokona³ krótkie-
go wprowadzenia a nastêpnie odda³ g³os pierwszemu
prelegentowi. Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Zbi-
gniew Wierzbicki z referatem na temat: „Rola szko³y w
¿yciu uczniów Gimnazjum i Liceum im. Su³kowskich w
Rydzynie.” W swym wyst¹pieniu prof. Wierzbicki w
sposób szczególny zwraca³ uwagê na aspekt wychowa-

Sprawozdania

Sprawozdanie z seminarium na temat:
Wychowanie w eksperymentalnym Gimnazjum i Liceum

Rydzyñskim Tadeusza £opuszañskiego a problemy wychowawcze
we wspó³czesnej szkole
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nia, na stosowane metody i realizowane formy wycho-
wania w szkole Tadeusza £opuszañskiego. Prezentowa³
Szko³ê Rydzyñsk¹ jako szalenie wymagaj¹c¹, ale zwra-
ca³ jednoczeœnie uwagê na efekty jakie w zakresie wy-
chowania przynosi³y w ¿yciu absolwentów nabyte
zasady. Nastêpnie pan Zbigniew Mocek zaprezentowa³
tezy do dyskusji na temat: „Problemy wychowawcze we
wspó³czesnej szkole”. Tezy opracowane w oparciu o
doœwiadczenia szkolne mia³y ukierunkowaæ dyskusjê
na powy¿szy temat. Po tej prezentacji nast¹pi³a krótka
przerwa. Druga czêœæ seminarium rozpoczê³a siê pre-
zentacj¹ badañ ankietowych przeprowadzonych przez
dr Andrzeja Zajkiewicza wœród maturzystów na temat:
„Wybranych za³o¿eñ Szko³y Rydzyñskiej.” Omówienia
ankiety dokona³ sam jej autor. Wprowadzenia do dysku-
sji dokona³ prof. dr hab. Heliodor Muszyñski. W dysku-
sji g³os zabierali g³ównie nauczyciele reprezentuj¹cy
gimnazja i licea zwracaj¹c uwagê na szczególne znacze-
nie wychowania w procesie dydaktycznym i próbuj¹c
wskazaæ przyczyny problemów w wychowaniu we
wspó³czesnej szkole. Podsumowania prowadzonej dys-
kusji dokonali prof. Wierzbicki oraz prof. Muszyñski
którzy zwrócili uwagê na jej najistotniejsze w¹tki. Po
zakoñczeniu tych wyst¹pieñ przedstawiciel Delegatury
pan Marek Smekta³a odczyta³ wnioski jakie zosta³y sfo-
rmu³owane przez powo³an¹ komisjê na podstawie pro-
wadzonej dyskusji.

Na zakoñczenie seminarium prof. dr hab. He-
liodor Muszyñski podziêkowa³ wszystkim uczestnikom
seminarium wyra¿aj¹c nadziejê, ¿e temat bêdzie kon-
tynuowany przy okazji innych spotkañ.

Proponowane tezy do dyskusji
1. Jakie treœci i formy z eksperymentalnej szko³y Tadeu-
sza £opuszañskiego, mo¿naby realizowaæ w mojej
szkole? Czego nie da siê realizowaæ i dlaczego?
2. Czy idea³y w Szkole Rydzyñskiej s¹ aktualne w dzi-
siejszych czasach? Które tak a które nie i dlaczego?
3. Co jest niepokoj¹ce w postawach wielu przedstawi-
cieli m³odzie¿y? Dlaczego siê tak dzieje? Jak¹ rolê w
tym ma szko³a a jak¹ rodzina?

4. Co nale¿a³oby zmieniæ w dzia³alnoœci wspó³czesnej
szko³y, by osi¹gn¹æ lepsze rezultaty wychowawcze? Ja-
kie s¹ s³abe punkty szko³y?
5. Jakie rozwi¹zania s¹ dobre i zmierzaj¹ do wp³ywania
na oczekiwane postawy m³odzie¿y? Nale¿y podaæ kon-
kretne przyk³ady.
6. W jakich formach aktywnoœci na terenie szko³y i poza
szko³¹ stwarza siê mo¿liwoœæ realizacji uczniów? Jakie
to daje efekty wychowawcze?
7. Które dzia³ania samorz¹du szkolnego czy klasowego
najsilniej pobudzaj¹ uczniów do aktywnoœci spo³ecznej
na rzecz szko³y, œrodowiska lokalnego czy w³asnych
potrzeb zwi¹zanych z zainteresowaniami?
8. Jaka winna byæ rola nauczyciela w stwarzaniu sytua-
cji do aktywnoœci uczniów? Podaj przyk³ady takich
dzia³añ.
9. Jaka jest rola zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych
w kszta³towaniu postaw anga¿uj¹cych siê w rozwój oso-
bniczy wychowanków? Dokonaj analizy porównawczej
takich zajêæ, które by³y realizowane w szkole £opusza-
ñskiego, a które mog³yby byæ lub s¹ realizowane w dzi-
siejszej szkole. Czy zajêcia takie maj¹ /mia³yby/ wp³yw
na kszta³towanie postaw m³odzie¿y?
10. Czy zaanga¿owanie m³odzie¿y w sporcie masowym
w Waszej szkole czy œrodowisku daje mo¿liwoœæ
kszta³towania postaw moralnych? Podaj przyk³ady.
Mo¿esz odnieœæ siê do doœwiadczeñ „Szko³y Rydzyñ-
skiej”.
11. Czy w bie¿¹cej rzeczywistoœci szkolnej prace
spo³eczne /wolontariat/ winny byæ organizowane? –
uzasadnij swoje stanowisko i podaj przyk³ady.
12. W jaki sposób szko³a kszta³tuje w uczniach wysokie
/ambitne/ aspiracje ¿yciowe? – Czy to jest mo¿liwe w
stosunku do wszystkich uczniów? Co utrudnia a co po-
maga?
13. Czy mo¿liwa jest pe³na realizacja opracowanych i
przyjêtych planów, programów wychowawczych i dy-
daktycznych? Czy w realizacji tych¿e jest miejsce i czas
na wychowanie? Co s¹dzisz? Jakie masz propozycje?

Recenzje

Dorota Rutkiewicz
nauczyciel bibliotekarz
Oœrodek kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli
w Lesznie
Rafa³ Rutkiewicz

Andrzej Krzycki, niefrasobliwy poeta epoki
szczytowego rozkwitu humanizmu, epoki Odrodzenia.
Renesansowy piewca wszystkich aspektów wolnego,
nieskrêpowanego ¿ycia na wielu p³aszczyznach.

Duchowny, wykraczaj¹cy poza granice dzia³ania
pr¹dów, moralno-etycznych biegunów rozwijaj¹cej siê
œwiadomoœci i to¿samoœci spo³ecznej, tak¿e politycznej
i religijnej ówczesnej Polski. Niedoceniony m¹¿ stanu,
ale przede wszystkim duchowny, prymas, nadworny se-
kretarz stanu u boku królowej Bony.
Ten wp³ywowy polityk, sta³ siê tematem ksi¹¿ki pt. An-
drzej Krzycki. Poeta. Dyplomata. Prymas, autorstwa
Leszka Barszcza, wydanej w tym roku przez GnieŸ-
nieñsk¹ Oficynê Wydawnicz¹ TUM.

Recenzja ksi¹¿ki Leszeka Barszcza

,,Andrzej Krzycki. Poeta. Dyplomata. Prymas.”
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Autor bardzo starannie i drobiazgowo przygotowa³ siê
do podjêtego na stronach monografii tematu biografii
Andrzeja Krzyckiego.

Wprowadzeniem do dzie³a staje siê próba
przedstawienia stanu badañ nad ¿yciem i twórczoœci¹
poety. Ju¿ na wstêpie okazuje siê, ¿e Krzycki i jego pra-
ca literacka traktowana by³a zarówno przez ówczes-
nych, jak i potomnych bardzo peryferyjnie i
marginalnie.

Przypisywano jego osobie, utarte wrêcz szab-
lonowe cechy charakteru i pejoratywne przywary.
Wszystkie, utrzymane by³y oczywiœcie w tym samym
ostrym pesymistycznym tonie. Wydawano spolaryzo-
wane opinie i ferowano wyroki, które czêsto stawa³y siê
kalk¹ wczeœniej zas³yszanych, b¹dŸ podejmowanych
nies³usznych i bezpodstawnych opinii o Krzyckim.
Wydany raz, ostracyzmowy wyrok na prymasa, prze-
trwa³ wieki i ¿adna dziejowa ani historyczna burza, nie
potrafi³y zmieniæ kierunku wiatru nosz¹cego myœli i
s¹dy o Andrzeju Krzyckim, pozostaj¹cym na zawsze, w
wielu pracach krytycznoliterackich na pozycji cz³owie-
ka, który zaprzepaœci³ swój wielki talent poetycki na
rzecz uprawiania polityki, tej w wydaniu najgorszym,
na w³asny rachunek, tak zwan¹ dziœ jêzykiem potocz-
nym (czêsto u¿ywanym te¿ przez polityków) -,,pry-
wat¹”.

Leszek Barszcz prezentuje w ksi¹¿ce, popro-
wadzon¹ wprawn¹ rêk¹ i wspart¹ wieloma dowodami
faktograficznymi biografiê Krzyckiego, która staje siê
na stronach jego pracy prawdziwym drzewem genealo-
gicznym rodu.
To prawdziwa, wrêcz filmowa wêdrówka przez epoki
historyczne, której skala przybli¿a nam rozleg³¹ wiel-
koœæ, a czasem wp³ywowoœæ i potêgê rodzin Kotwiczów
i Tomickich, z których koligacji ma³¿eñskiej wywodzi
siê postaæ Andrzeja Krzyckiego.
Urodzi³ siê w 1482 roku we wsi Krzycko Ma³e le¿¹cej
wówczas zgodnie z ówczesnym podzia³em terytorialno-
historycznym na terenie Ziemi Wschowskiej.
I tak wêdruj¹c po kartach pracy L. Barszcza, dowiaduje-
my siê, ¿e rodzina prymasa by³a liczna, ale niezamo¿na.
Dziêki pomocy najbli¿szych, Krzycki móg³ uczyæ siê i
studiowaæ w Bolonii pod kierunkiem najlepszych, wy-
bitnych humanistów i filologów. Studia za granic¹ w tak
prê¿nie rozwijaj¹cym siê oœrodku propaguj¹cym ideo-
logiê i œwiadomoœæ humanistyczn¹, na zawsze wywar³y
wp³yw na postaæ i twórczoœæ Andrzeja Krzyckiego, w
którego wierszach wci¹¿ s³ychaæ jeszcze echo i pog³os
przyswojonych w Bolonii nauk, w duchu nowej rene-
sansowej odnowy aksjologicznych Ÿróde³ cz³owieczeñ-
stwa.
Po powrocie do kraju, trafia na grunt sprzyjaj¹cy rozwo-
jowi jego talentu i gwarantuj¹cy mu karierê w najbli¿-
szych krêgach panuj¹cemu.
Autor publikacji przez kolejne rozdzia³y ksi¹¿ki, pano-
ramicznie i drobiazgowo przedstawia dalsze dzieje losu
¿ycia m³odego duchownego.
Ka¿da informacja o dzia³aniach i miejscach pobytu
Krzyckiego, poparta jest fachowym i wycyzelowanym
komentarzem L. Barszcza, udokumentowanym

Ÿród³owo i historycznie, uzupe³niona równie¿ o wyczer-
puj¹ce przypisy odautorskie.

Autor zwraca te¿ uwagê czytelnika na miejsca
pobytu Krzyckiego, jak np. dwór Jana Lubrañskiego w
Ci¹¿eniu, który sta³ siê dla m³odego nieoszlifowanego
diamentu talentu literackiego poety, prawdziw¹ praco-
wni¹ sztukatorsk¹, kuŸni¹ Hefajstosa, gdzie Krzycki na-
bra³ wysublimowanego smaku i polotu w tworzeniu
utworów o doœæ swobodnej i frywolnej nieco tematyce.
To w tym w³aœnie miejscu poeta pod wp³ywem prze-
wrotnej weny twórczej, szybowa³ na Parnas literacki
niesiony w ramionach Wenus.
Owocem tego w³aœnie pobytu jest tomik wierszy pod
sugestywnym tytu³em Carmina cerevisae.
Przepe³niony radoœci¹ ¿ycia zbiór utworów, przesyco-
nych humanistyczn¹ ideologi¹ propagowan¹ w okresie
Odrodzenia, zosta³ podporz¹dkowany wszystkim aspe-
ktom uroków ¿ycia w wielu wymiarach i aspektach.
Prawdziwy pean ku czci niezmordowanemu w zabawie,
œpiewie i piciu wina Bakchusowi i laudacja kobiecego
piêkna skupiona na osobie uwodzicielskiej i powabnej
Wenus, której autor nadaje liczny szereg rodzimych
imion wspó³towarzyszek hucznych zabaw.
Powstaje te¿ wiele utworów autorstwa Krzyckiego, ad-
resowanych do konkretnych pañ, najczêœciej znanych
mu osobiœcie.

Leszek Barszcz w rozdziale,,Carpe diem, czyli
pod urokiem Wenus i Bakchusa”, poœwiêconemu pier-
wszym krokom literackim Krzyckiego pod znakiem
utworów propaguj¹cych ideê zabawy, tañca i wszelkich
form biesiady zakrapianej suto strumieniami p³yn¹cego
wina.
Dokonuje merytorycznej i z punktu widzenia badacza
wyczerpuj¹cej komparatystyki typologicznej gatunku
literackiego, jakim niew¹tpliwie jest tworzony przez li-
terata w tym okresie pracy poetyckiej – anakreontyk,
czy raczej poszerzaj¹ca swoje pole semantyczne, ina-
czej pojmowana sztuka ars amandi, tu w znaczeniu
³agodniejszym, dostojniejszym i jak na duchownego
przysta³o przyzwoicie stonowanym.
Dla znakomicie i wszechstronnie wykszta³conego
m³odego cz³owieka, panowanie króla Zygmunta I, rów-
nie¿ gruntownie wykszta³conego i sprzyjaj¹cemu roz-
wojowi kulturze i sztuce w³adcy, staje siê dla
Krzyckiego szans¹ na wypromowanie w³asnej osoby i
zaistnienie w wielu aspektach ¿ycia politycznego i to-
warzyskiego.
Anga¿uje siê w sprawy wa¿ne politycznie dla kraju, roz-
wija swój warsztat literacki, piastuje honorowe funkcje
na dworze królowej Barbary Zapolyi.
Staje siê person¹ wp³ywow¹ i znacz¹c¹, co pozwala mu
zbli¿yæ siê do rodziny panuj¹cej.
Pisze drobne utwory zwi¹zane z ¿yciem dworu, uk³ada
przepiêkne epitalamium na ceremoniê œlubu Zygmunta i
Barbary.
Po œmierci króla, kiedy tron obejmuje jego ¿ona Bona,
ksiê¿niczka Bari, zostaje mianowany jej osobistym,
nadwornym sekretarzem.
Nowe i liczne obowi¹zki sprawiaj¹, ¿e poeta ogranicza
pracê nad dalszym krystalizowaniem swojego warsztatu
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literackiego, który i tak wzniós³ siê ju¿ na prawdziwe
wy¿yny mistrzostwa w pos³ugiwaniu siê s³owem i two-
rzeniu utworów z wirtuozersk¹, wrêcz muzyczn¹ pre-
cyzj¹.
Pod¹¿aj¹c w œlad za nauk¹ staro¿ytnych filozofów i me-
todologi¹ ich dzie³ poœwiêconym wyznacznikom w pra-
cy nad tworzeniem prawdziwie wysublimowanej i
piêknej poezji, mo¿na nadaæ Krzyckiemu miano – poeta
doctus.
Poeta, który osi¹gn¹³ pewien poziom wtajemniczenia, w
tej trudnej i ezoterycznej sztuce tworzenia poetyki, któ-
ra przerasta swoj¹ epokê i wyznacza nowe kierunki.
Iluminuje na dalsz¹ pracê autora i zapewnia mu na sta³e
miejsce wœród najwybitniejszych, i najwiêkszych mi-
strzów w pracy nad piêknym s³owem. S³owem, które
buduje poecie pomnik exegi monumentum aere peren-
nius.
Od tej chwili rozpoczyna siê w jego ¿yciu nowy etap.
Etap dzia³alnoœci politycznej, która zawa¿y na dalszym
jego losie i pozostawi niezatarte dla potomnych wspo-
mnienia jego pracy dyplomatycznej u boku królowej.
Sprawi, ¿e jego ostre pióro skierowane na wiele tema-
tów i spraw, które targa³y krajem, a tak¿e na osoby i po-
stacie zwi¹zane z ¿yciem politycznym,
dyplomatycznym i towarzyskim, bêdzie nara¿one wci¹¿
na ostre s³owa krytyki p³yn¹ce z wielu ust i z wielu
stron.
Cricius, pisa³ przede wszystkim dla dworu i o dworze.
S³awê i wieniec laurowy, przynios³y mu równie¿ pane-
giryki pisane na czeœæ cz³onków rodziny królewskiej,
zw³aszcza ten, ku chwale Zygmunta, z okazji wielkiego
œwiêta zwyciêstwa hetmana Ostrogskiego nad Tatarami
pod Wiœniowem.
Pozycja Krzyckiego na dworze królewskim umacnia siê
z ka¿dym jego zadaniem, przed którym staje, a które
wype³nia z najwiêkszym oddaniem i zaanga¿owaniem,
poœwiêcaj¹c siê ca³ym sob¹.
Wiele podró¿uje z dworem królewskim, poznaje nowe
kraje, nawi¹zuje znajomoœci z ludŸmi, którzy kszta³tuj¹
strefê wp³ywów polityczno – administracyjnych i mo-
deluj¹ zmiany granic na mapie ówczesnej Europy.
Krzycki jest przede wszystkim piewc¹ ¿ycia dworskie-
go têtni¹cego w cieniu jaœnie panuj¹cej królowej Bony,
dla której pisze utwory panegiryczne. Za pomoc¹ swo-
jego pióra rozs³awia tak¿e najnowsze osi¹gniêcia archi-
tektoniczne, których piêkno zamyka na wieki w ma³ych
epigramatach, w których opisuje przede wszystkim kra-
sê nowopowstaj¹cych zmian, jakie zachodz¹ w
osza³amiaj¹cym tempie na Wawelu za panowania kró-
lowej.

Jest autorem wiersza podkreœlaj¹cego niezata-
rte piêkno dzwonu Zygmunta, ufundowanego przez
króla, oraz utworu opiewaj¹cego przepiêkn¹ niepowta-
rzalnoœæ wawelskiej zbrojowni.
Wraz z rozwojem warsztatu literackiego Criciusa, zmie-
nia siê te¿ aspekt, tworzonej przez niego poezji.
Tematyka jego prac staje siê skonkretyzowana. Bardziej
mitologiczna, gdzie pod postaciami ze œwiata antyczne-
go, kryj¹ siê osoby wspó³czesne autorowi, które posia-

daj¹ mnóstwo cech przypisywanych postaciom, które
znane s¹ osobiœcie Krzyckiemu.
Prymas jest autorem licznych inskrypcji, które zdobi¹
portale kaplic i innych obiektów sakralnych.
Sfera sacrum by³a bardzo bliska poecie, ale sfera profa-
num otwiera³a przed nim szereg nowych wyzwañ i mo¿-
liwoœci artystycznych, których rewelacyjny przegl¹d
umo¿liwia lektura ksi¹¿ki Leszka Barszcza.
Wachlarz wielu satyrycznych epigramów, które przy-
sparza³y mu licznych wrogów i rozpropagowa³y jego
wizerunek cz³owieka, jako z³oœliwego a nawet mœciwe-
go.

Krzycki pisa³ w nich s³owa prawdy skierowane
wprost. Niczego nie dezawuowa³, nie ubiera³ niczego w
kostium dworskiej ob³udy przepe³nionej sztuczn¹ i pod-
szyt¹ fa³szyw¹ kokieteri¹ etykiet¹, czego dowodzi L.
Barszcz w swej monografii, wspieraj¹c te argumenty
bogatym przekrojem fragmentów utworów.
Te ostre s³owa trafia³y jak w³ócznie wbijane w miêœnie,
wiêc rany zadane przez nie bola³y trafionych bardzo
d³ugo i d³ugo te¿ musia³y byæ leczone.
Przebija w nich przede wszystkim konstruktywny rea-
lizm, który opiera siê na dobrze rozwa¿onych s¹dach i
wywa¿onych opiniach cz³owieka, który pisze o lu-
dziach dobrze mu znanych, którzy nie potrafi¹ i nie
mog¹ przed autorem niczego ukryæ.

Autor pracy o Krzyckim, wspomina równie¿ o
satyrach, jakie wychodzi³y spod pióra Criciusa.
Ich tematyka oscylowa³a g³ównie wokó³ sytuacji pa-
nuj¹cej w kraju. Porusza³a g³ównie problemy narodowe,
które coraz czarniejszymi chmurami nadci¹ga³y nad oj-
czyznê, targan¹ wewnêtrznymi sporami i brakiem spre-
cyzowanego planu poprawy tej trudnej sytuacji.
W obawie o dalsze losy Polski, o czym informuje rów-
nie¿ czytelnika L. Barszcz, powsta³a w 1522 roku skar-
ga Matki - Polski – autorstwa Krzyckiego, pod
sugestywnym tytu³em - Skarga Religii i Rzeczpospoli-
tej. Porusza³a przede wszystkim dylematy silnej w³adzy
i rz¹dów, które gwarantuj¹, i zapewniaj¹ prawid³owy
rozwój kraju w oparciu o ogólnonarodowe szczêœcie.
To swoisty luctus nad losami Polski, toczonej przez po-
stêpuj¹c¹ chorobê, która mo¿e doprowadziæ do trwa³ej
agonii b¹dŸ w ostatecznoœci, do nieuchronnej œmierci.
W pracy L. Barszcza znajdziemy wiele dowodów na
mozoln¹ i wielostronn¹ pracê dyplomatyczn¹ Krzyckie-
go, prowadzon¹ wielokierunkowo, a maj¹c¹ na celu
przede wszystkim zagwarantowanie i utrzymanie stabil-
noœci politycznej i militarnej w Europie, a zw³aszcza w
Polsce.

Wed³ug autora, prymas by³ mentorem i auto-
rem wielu wa¿nych poczynañ i rozwa¿nych dzia³añ,
maj¹cych ustabilizowaæ napiêt¹ sytuacjê miêdzynaro-
dow¹ w ówczesnej Europie.

Leszek Barszcz dowodzi, ¿e Cricius wielokrot-
nie stawia³ konkretne pytania i wysuwa³, sprecyzowane
politycznie i dyplomatycznie zarzuty, na które oczeki-
wa³ jasnych i logicznych dla dobrych stosunków miê-
dzynarodowych odpowiedzi. By³ œwiadkiem wielkich i
bezprecedensowych wydarzeñ historycznych, jak na
przyk³ad ho³d pruski, z³o¿ony polskiemu królowi.
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Jest autorem licznych prac polemicznych, w których za-
biera³ g³os na wszystkie wa¿ne i czekaj¹ce szybkiego
rozstrzygniêcia problemy narodowe, destabilizuj¹ce
wewnêtrznie Polskê i os³abiaj¹ce j¹ na arenie miêdzy-
narodowej.

Traktaty pisane przez Krzyckiego i ich mocny
ideologicznie oraz argumentacyjnie tok polemiczny,
sprawi³, ¿e jeden z nich - Encomia Luteri i Ad Joanem
Pulloenem, zosta³ wpisany na lokalny indeks ksi¹g za-
kazanych w Parmie. (Jak zauwa¿a autor monografii, jest
to polemika prowadzona z Erazmem z Rotterdamu).
Jako wysoko postawiony urzêdnik pañstwowy, Cricius
ma wp³yw na wiele wa¿nych spraw. Uczestniczy te¿
jako rozjemca z ramienia królowej w licznych sporach
prowadzonych na p³aszczyŸnie religijnej (wyznanio-
wej), regionalnej a tak¿e rozgrywaj¹cych siê w sferze
walki o wp³ywy lokalne.
Efektem jego pracy mediatora jest napisany w aluzyj-
nym tonie komentarz do ideologii Lutra i wyznawców
jego tez, traktat filozoficzno – teologiczny, posiadaj¹cy
g³êboko umotywowan¹ i osadzon¹ w dogmatach chrze-
œcijañstwa argumentacjê skierowan¹ przeciwko adwer-
sarzowi.

Leszek Barszcz posiadaj¹cy du¿y baga¿ erudy-
cji, z dok³adnoœci¹ historyka u³atwia czytelnikowi w
przystêpny i mo¿liwie naj³atwiejszy sposób recepcjê
dzie³a, i naœwietla ca³e t³o historyczno – polityczne, w
jakim ¿y³ Krzycki.
Ksi¹¿ka o prymasie, dyplomacie i poecie, przedstawia
szeroki aspekt ¿ycia postaci.
To mistrzowsko poprowadzona przez autora kompilacja
s³owa, obrazu i chcia³oby siê powiedzieæ dŸwiêku, bo
ten s³yszy siê przetaczaj¹cym niemal¿e echem w tle pra-
cy, czytaj¹c przelane na papier s³owa Leszka Barszcza.
Wydaje siê, ¿e z monografii s³ychaæ s³owa samego An-
drzeja Krzyckiego, który mówi do nas opowiadaj¹c o
realiach tamtych burzliwych i trudnych poniek¹d cza-
sów.

Krzycki sta³ siê œwiadkiem, a przede wszy-
stkim uczestnikiem i odpowiedzialnym wspó³twórc¹
wielu wa¿nych postanowieñ, które zapad³y w tamtych
czasach dla losów naszego kraju, a które zapewni³y mu
dalszy skonkretyzowany kierunek rozwoju pod bez-
pieczn¹ egid¹ rozwa¿nych i politycznie silnie umoco-
wanych decyzji.
Barszcz przedstawi³ w swojej ksi¹¿ce Criciusa, jako
osobê charyzmatyczn¹, wp³ywow¹, ale przede wszy-
stkim mocno zwi¹zan¹ z losami Polski.
Jego ¿ycie up³ynê³o pod znakiem walki o dobro kraju i
zapewnienie mu bezpieczeñstwa, a tak¿e si³y na trudnej
scenie politycznej, panuj¹cej w ówczesnej Europie.
Krzycki pod piórem monografisty sta³ siê propagatorem
renesansowej idei humanizmu, opieraj¹cej siê na chrze-
œcijañskich dogmatach wiary, stawiaj¹c na cz³owieka
otwartego na wiele spraw, ale stoj¹cego przede wszy-
stkim na stra¿y wiary i dobra w³asnego kraju, który staje
siê statkiem dryfuj¹cym w z³ym kierunku, gdy¿ ster
uleg³ uszkodzeniu, a za³oga zajmuje siê w³asnymi spra-
wami, nie dbaj¹c o los ca³ej jednostki.

Cricius jest autorem wielu msza³ów, które maj¹ za zada-
nie umocniæ wiarê, nadaæ jej nowe oblicze, przybli¿yæ
s³owo bo¿e szerszemu gronu odbiorców, zwróciæ uwa-
gê na jej odnowione w duchu humanizmu oblicze.
Zastanawia siê nad zmianami, jakie musz¹ wejœæ do li-
turgii, by odpowiada³y tezom teologicznym, a podkre-
œla³y reformy przeprowadzone w aspekcie epoki
renesansowej, która stawia³a przed wyznawcami now¹
koncepcjê pojmowania œwiata i zachodz¹cych w nim
zmian na miarê cz³owieka œwiat³ego i otwartego na sze-
roko pojêt¹ wiedzê.
Autor nie zapomina te¿, ¿e Krzycki to tak¿e poeta.
Przywo³uje wiele przyk³adów jego twórczoœci liryki re-
ligijnej, która w ¿yciu prymasa zajmowa³a szczególne
miejsce przez ca³¹ jego ziemsk¹ wêdrówkê.
Zwraca uwagê czytelnika na pieœni religijne, epigrama-
ty i elegie.

Krzycki jest te¿ autorem wierszy, pisanych
pod wielkim wp³ywem filozofii œw. Tomasza, a zw³asz-
cza jednej z jego refleksyjnych i g³êboko osadzonych
religijnie myœli – secundum praesentis vitae statum.
Spod jego pióra wysz³y równie¿ utwory opiewaj¹ce ¿y-
cie ludzkie w wielu aspektach, ¿ycie cz³owieka wolne-
go, ¿yj¹cego zgodnie z filozofi¹ i zasadami renesansu,
ale przede wszystkim przestrzegaj¹cego zasady chrze-
œcijañstwa.
Informuje, ¿e poeta jest tak¿e autorem poematu o pro-
weniencji panegirycznej ku czci Jana Tarnowskiego,
zwyciêzcy pod Obertynem. Wspomina o jego wielkim
zami³owaniu do muzyki, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w licznych jego utworach poetyckich, które
przypominaj¹ melodyjnie rozwijaj¹ce siê partytury.
W jego warsztacie literackim powsta³ utwór – Dialog.
W tej personifikacji Rzeczypospolitej, wystêpuje forma
dialogu prowadzonego z Ka¿dym i Nikim, czyli posta-
ciami, które wyra¿aj¹ postawy spo³eczne i polityczne,
Polaków wspó³czesnych autorowi.
Prymas jest te¿ bibliofilem, o czym pisze L. Barszcz,
zwracaj¹c uwagê na bia³e kruki znajduj¹ce siê w jego
ksiêgozbiorze, jak miêdzy innymi ksi¹¿ka autorstwa
Duranda, pt. Rationale divinorum officiorum, a tak¿e na
jego graficznie bogate ekslibrisy ksi¹¿kowe, które na-
le¿¹ obecnie do najpiêkniejszych motywów w Polsce.
Pod¹¿aj¹c œladem autora pracy o renesansowym dyplo-
macie, jesteœmy œwiadomi jego wielkiego zaanga¿owa-
nia w sprawy spo³eczne, ale stoj¹cego zawsze na stra¿y
prawa i swobód Koœcio³a.
Z deskryptywnych rozwa¿añ L. Barszcza na stronach
jego ksi¹¿ki, dowiadujemy siê, ¿e Krzycki nie by³ stric-
te purytañski w swoich przekonaniach, opowiadaj¹c siê
wy³¹cznie za okreœlonym stanowiskiem czy postaw¹
g³êboko i moralnie uwarunkowan¹ religijnie.
Przede wszystkim krzewi³ wiarê w imiê zasad, propago-
wanych ideologicznie przez now¹ epokê, w jakiej
przysz³o mu ¿yæ, a wiêc w duchu renesansowej myœli
teologicznej, opartej na zdrowym rozs¹dku i pod-
porz¹dkowanej ogólnemu dobru, mo¿na by rzec utylita-
rnemu.
Nomen omen, mo¿na powiedzieæ, ¿e postaæ prymasa, bo
tak¹ funkcjê sprawowa³ Krzycki od roku 1535, gdy
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obj¹³ stanowisko arcybiskupa gnieŸnieñskiego, co by³o
równoznaczne z piastowaniem godnoœci dzisiejszego
prymasa, odegra³a dla polityki wewnêtrznej i miêdzy-
narodowej naszego kraju, bardzo znacz¹c¹ rolê.
Do ostatnich dni, swojej ziemskiej tu³aczki i pos³ugi
kap³añskiej, Krzycki nie oszczêdza³ siê, mimo pogar-
szaj¹cego siê stanu zdrowia, zw³aszcza problemów z
nasilaj¹cym siê artretyzmem i atakami febry, które zja-
wia³y siê coraz czêœciej.
Pracowa³ wytrwale przy najwa¿niejszych i najpilniej-
szych sprawach dla utrzymania dobrego i silnego polity-
cznie wizerunku Polski.
O dobro wizerunku samego Krzyckiego, jako wielkiego
Polaka na miarê wszechczasów, zadba³ w swojej pracy
autor jego monografii, proponuj¹c nam lekturê ksi¹¿ki,
która przedstawia postaæ prymasa, ukazuj¹c j¹ na tle,
rozgrywaj¹cych siê i œcieraj¹cych silnie sfer wp³ywów
w tamtejszej Polsce.
¯ycie Krzyckiego to ci¹g³a walka o dobro narodowe,
zaznaczanie w³asnego istnienia poprzez przenikanie do
kultury uniwersalnej za pom¹c¹ liryki, sztuki tworzenia
lepszego œwiata przy pomocy piêknego s³owa.
Postaæ, której spuœcizna literacka nas¹czona jest wie-
lowymiarowym synkretyzmem, przenikaj¹cym siê
wci¹¿ i od nowa.
To polifoniczny dialog ze sob¹ o istnienie dla nowego,
renesansowego cz³owieka, który szuka drogi dla dobra
uniwersalnego i ogólnoludzkiego.
Leszek Barszcz przygotowa³ tê pracê ad hoc, by zazna-
czyæ i podkreœliæ wielkoœæ tego wspania³ego, aczkol-
wiek niedocenianego dyplomaty, poety, prymasa.
Swoje rozwa¿ania motywuje bogatym historycznie ma-
teria³em faktograficznym, wspartym rozbudowanymi
przypisami bibliograficznymi, odwo³uj¹c czytelnika –
badacza do wielu materia³ów Ÿród³owych, które
œwiadcz¹ o gruntownym przygotowaniu autora.
Praca posiada przede wszystkim aspekt historyczny, bo
takich faktów odnajdziemy w pracy bardzo wiele. Ale
jest to równie¿ wyczerpuj¹ce kompendium wiedzy dla
nauczyciela polonisty, który w ksi¹¿ce L. Barszcza zna-
jdzie wiele odpowiedzi na pytania, które wi¹¿¹ siê z ¿y-
ciem i twórczoœci¹ poetyck¹ Krzyckiego, jako
wybitnego autora wierszy epoki renesansu.

Z tej pasjonuj¹cej lektury, która wci¹ga nas do ostatnich
stron tego dzie³a, i tworzy z nas odbiorcê prawie, wir-
tualnego, mo¿na czerpaæ tylko same korzyœci.
Praca L. Barszcza powinna byæ traktowana jako wynik
najnowszego stanu badañ nad ¿yciem i twórczoœci¹ An-
drzeja Krzyckiego, która przynosi wiele zaskakuj¹cych
odpowiedzi i dostarcza nowych wiadomoœci do-
tycz¹cych tej historycznej postaci.
Tok narracji prowadzonej przez autora przypomina w
swej fachowoœci i precyzji, rozwa¿ania g³êboko prze-
myœlanej i gruntownie przygotowanej od strony meryto-
rycznej dysertacji naukowej.
Myœlê, ¿e stan badañ nad ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Criciu-
sa w wyczerpuj¹cym przygotowaniu przez Leszka Bar-
szcza, to wydarzenie godne uwagi na skalê nie tylko
lokaln¹, ale i równie¿ krajow¹.
Lektura tej ksi¹¿ki jest prawdziw¹ uczt¹ dla duszy i ser-
ca wspó³czesnego Polaka, któremu brakuje w dzisiej-
szej Polsce godnych i dobrych wzorców do
naœladowania.
To prawdziwy, historycznie ugruntowany drogowskaz,
który pokazuje drogê, po której nale¿y iœæ bez wzglêdu
na przeciwnoœci, jakie niesie nam, na co dzieñ œlepy i
podstêpny los, który lubi p³ataæ nam figle.
O monumentalizmie, b¹dŸ minimalizmie postaci nie de-
cyduj¹ wspó³czeœni, lecz œwiadectwo pozostawione do
oceny naszym potomnym, którzy jako jedyni, patrz¹c z
perspektywy czasu historycznego, uzurpuj¹ sobie pra-
wo do wydania sprawiedliwego s¹du.

Ksi¹¿ka Leszka Barszcza potwierdza tê pra-
wdê i feruje sprawiedliwy wyrok, jaki wyda³o Krzyc-
kiemu kolejne pokolenie, które tym razem argumentuje
go i wspiera mocnymi, i przekonuj¹cymi faktami, prze-
mawiaj¹cymi za trafnie wydanym os¹dem, który po-
twierdza niezaprzeczaln¹ wielkoœæ tej nietuzinkowej w
dziejach Polski postaci.
Ca³e, przemawiaj¹ce za tym odautorskie explicite, za-
warte jest na stronach ksi¹¿ki, która rozpala zmys³y czy-
telnika – badacza, czytelnika – erudyty i przeciêtnego
poszukiwacza prawdy historycznej, tej prawdy, o której
warto pisaæ, bo rozszerza horyzonty myœlowe i dostar-
cza pozytywnych wzorców.

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Informacja o terminach dzia³añ podejmowanych przez komisje
egzaminacyjne w zwi¹zku z przeprowadzaniem egzaminów zewnêtrznych

w roku szkolnym 2004/2005

Za Centraln¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹ w Warszawie
podajemy:
W roku szkolnym 2004/2005 komisje egzaminacyjne,
realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z Ustawy z dnia 7 wrzeœ-
nia 1991 r. o systemie oœwiaty (DzU z 2004 r. nr 256,
poz. 2572; z póŸn. zm.) i powsta³ych na jej podstawie
przepisów, w szczególnoœci dotycz¹cych warunków
i sposobu przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

oraz zasad wydawania œwiadectw, dyplomów
pañstwowych i innych druków szkolnych, przygoto-
wa³y i przeprowadzi³y od kwietnia 2005 r.
� sprawdzian,
� egzamin gimnazjalny,
� egzamin maturalny,
� poprawkowy egzamin maturalny dla zdaj¹cych w

2002 roku,
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� egzamin potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe
(egzamin zawodowy).

W bie¿¹cym roku szkolnym do sprawdzianu i egzami-
nów przyst¹pi³o odpowiednio:

sprawdzian ok. 540 000 uczniów z ok. 13 700 szkó³

Egzamin
gimnazjalny

ok. 550 000 uczniów z ok. 7 000 szkó³

Egzamin
maturalny

ok. 317 000 zdaj¹cych z prawie 4 000
szkó³

Egzamin
zawodowy

ponad 50 000 zdaj¹cych w 59 zawodach

Terminarz egzaminów zewnêtrznych i dzia³añ ko-
niecznych do wykonania po ich przeprowadzeniu
przedstawiono w poni¿szej tabeli:

Przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu i egza-
minów obejmuje w tym okresie m.in. nastêpuj¹ce
dzia³ania:
1. organizacjê sprawdzania prac w oœrodkach egza-
minacyjnych:
a. organizacjê zespo³ów egzaminatorów (powo³anie
przewodnicz¹cych i weryfikatorów, powo³anie ze-
spo³ów egzaminatorów, podpisanie umów z egzamina-
torami itp.)
b. zorganizowanie pracy w oœrodkach (ustalenia, umo-
wy, przygotowanie organizacyjne miejsc pracy egzami-
natorów, niezbêdnego sprzêtu i wyposa¿enia),
c. zebranie prac ze szkó³ i przekazanie oœrodkom (spra-
wdzenie liczby i rodzajów arkuszy przekazanych przez
szko³y, podzia³ na oœrodki, aby prace sprawdzali egza-
minatorzy nieznaj¹cy zdaj¹cych),
d. sprawdzanie prac
� szkolenie przewodnicz¹cych zespo³ów egzaminato-

rów (przez koordynatora w ka¿dej z oœmiu OKE),
przekazanie na piœmie schematów punktowania,

� ustalenie jednakowego w ca³ym kraju schematów
punktowania,

� stosowanie jednakowych schematów punktowania,
� konsultowanie w¹tpliwoœci,
� weryfikacjê poprawnoœci sprawdzania prac (w ka¿-

dym zespole i losowo w OKE).
2. wczytywanie wyników do systemu komputerowego
(przygotowanie kart odpowiedzi do wczytywania, spra-
wdzanie poprawnoœci wczytywania – szczególnie wa¿-
ne przy nieprawid³owych zaznaczeniach odpowiedzi

przez zdaj¹cych np. inne zaznaczenie ni¿ zamalowanie
kratki, zmiana przez zdaj¹cego prawid³owej odpowie-
dzi itp.)
3. wczytanie wyników egzaminów ustnych
4. weryfikowanie wczytywania wyników
5. ustalenie wyników w systemie komputerowym
6. druk wyników dla szkó³ i zaœwiadczeñ, œwia-
dectw/dyplomów dla zdaj¹cych
7. przekazanie informacji o wynikach do szkó³
8. przygotowanie sprawozdañ o przeprowadzonych eg-
zaminach i o wynikach
W bie¿¹cym roku wymienione powy¿ej dzia³ania do-
tycz¹:

sprawdzian ok. 540 000 prac do sprawdzenia ok.
540 000 zaœwiadczeñ do wydrukowania
i dostarczenia do szkó³

Egzamin
gimnazjalny

ok. 1 100 000 prac do sprawdzenia ok.
550 000 zaœwiadczeñ do wydrukowania
i dostarczenia do szkó³

egzamin
maturalny

ok. 2 000 000 prac do sprawdzenia
ponad 600 000 œwiadectw (orygina³ i ko-
pia dla ka¿dego zdaj¹cego) do wydruko-
wania i dostarczenia do szkó³

Sprawdzian/
egzamin

Termin przepro-
wadzenia

Przek.
wyników

Przek. zaœwiad-
czeñ/œwiadectw/

dyplomów

Termin
dodatkowy

Przek.
zaœwiadczeñ

sprawdzian 5 kwietnia 16 maja do 17 czerwca 7 czerwca do
24 czerwca

egz. gimnazjalny
- czêœæ hum.
- czêœæ mat.- przyr.

26 kwietnia
27 kwietnia

15 czerwca do 17 czerwca 15 czerwca
16 czerwca

do
24 czerwca

egz.maturalny
- ustny
- pisemny
egz. maturalny – dla
zdaj¹cych w 2002 r.

18-29 kwietnia
4-31 maja

27 czerwca do 30 czerwca koniec I
i II dekada
czerwca

do
30 czerwca

egzamin zawodowy
- pisemny
- praktyczny

21 czerwca
od 22 czerwca
do 29 lipca

do 31 sierpnia
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Egzamin
zawodowy

ponad 20 000 godzin pracy oœrodków, w
których odbywa siê etap praktyczny eg-
zaminu zawodowego ok. 50 000 dyplo-
mów do wydrukowania i dostarczenia
do szkó³

Realizacja prawa wgl¹du do prac
Dla wyeliminowania ewentualnych w¹tpliwo-

œci tegorocznych absolwentów szkó³ podstawowych,
gimnazjów, szkó³ zawodowych i liceów, dotycz¹cych
realizacji ich prawa wgl¹du do prac egzaminacyjnych
uprzejmie wyjaœniam, ¿e kwestie te reguluje Roz-
porz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 7 wrzeœnia 2004 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i eg-
zaminów w szko³ach publicznych (DzU nr 199, poz.
2046, z póŸn. zm.).

W zwi¹zku z przedstawionymi wy¿ej
dzia³aniami, które musz¹ wykonaæ komisje egzamina-
cyjne w terminach okreœlonych w przywo³anym roz-
porz¹dzeniu, uprawnienia uczniów do wgl¹du do prac
egzaminacyjnych bêd¹ realizowane dopiero po zakoñ-
czeniu wszystkich prac Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej i okrêgowych komisji egzaminacyjnych
zwi¹zanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnêtrz-
nych. Przypominam jednoczeœnie, ¿e czêœæ egzaminów
potwierdzaj¹cych kwalifikacje zawodowe, koñcz¹cych
tegoroczn¹ sesjê wiosenn¹ egzaminów zewnêtrznych,
bêdzie odbywa³a siê w lipcu.
Sposób realizowania przez uczniów prawa do wgl¹du
do prac egzaminacyjnych okreœlono odpowiednio:
a. dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów – w §
47 rozporz¹dzenia („Na wniosek ucznia lub jego rodzi-
ców (prawnych opiekunów) albo s³uchacza sprawdzona
i oceniona praca ucznia (s³uchacza) jest udostêpniana

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo
s³uchaczowi do wgl¹du w miejscu i czasie wskazanym

przez dyrektora komisji okrêgowej”);
b. dla maturzystów – w § 101 rozporz¹dzenia („Na
wniosek absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz
egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, s¹ udostêpnia-
ne absolwentowi do wgl¹du w miejscu i czasie wskaza-

nym przez dyrektora komisji okrêgowej”);
c. dla absolwentów szkó³ zawodowych i techników – w
§ 129 rozporz¹dzenia („Na wniosek zdaj¹cego lub jego
rodziców (prawnych opiekunów), odczytana elektroni-
cznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem eta-
pu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze
obserwacji i karta obserwacji wraz z ustalonym wyni-
kiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego s¹
udostêpniane zdaj¹cemu lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom) do wgl¹du w miejscu i czasie wskazanym

przez dyrektora komisji okrêgowej”).
Nale¿y podkreœliæ, i¿ ocena egzaminacyjna

jest ocen¹ ostateczn¹ (§ 45 ust. 3, § 73 ust. 2, § 95 ust. 4
i § 126 ust. 3 rozporz¹dzenia). Wyniki sprawdzianów
i egzaminów ustala okrêgowa komisja egzaminacyjna, a
w przypadku czêœci ustnej egzaminu maturalnego –
przedmiotowe zespo³y egzaminacyjne (§ 45 ust. 2, 73
ust. 1, § 95 ust. 3 i § 126 ust. 2 rozporz¹dzenia). Chara-
kter prawny oceny egzaminacyjnej by³ równie¿ przed-
miotem orzecznictwa Naczelnego S¹du
Administracyjnego (postanowienie NSA z dnia 24 lute-
go 2000 r. – sygn. akt. i SA 1428/99). Naczelny S¹d
Administracyjny uzna³, ¿e oceny otrzymane z poszcze-
gólnych przedmiotów egzaminu dojrza³oœci (tak pise-
mnego jak i ustnego) nie s¹ decyzjami
administracyjnymi. Powy¿sze oznacza, i¿ nie
przys³uguje droga odwo³awcza ani s¹dowa zmierzaj¹ca
do zmiany oceny egzaminacyjnej. 2005-06-09

Dyrektor Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej w Pozna-
niu informuje, ¿e w ca³ym kraju wyniki egzaminu matu-
ralnego zostan¹ og³oszone 27 czerwca:
1. wydane zostan¹ szko³om œwiadectwa i odpisy,
2. umieszczone w Internecie, dostêpne wszystkim zain-
teresowanym poza wynikami indywidualnymi absol-
wentów, które dostêpne s¹ tylko przez szko³ê.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e zgodnie z § 6 roz-
porz¹dzenia MENiS z dn. 14 marca 2005 r. w sprawie
zasad wydawania oraz wzorów œwiadectw
§6.1. Absolwent - po zdaniu egzaminu dojrza³oœci albo
egzaminu maturalnego - otrzymuje orygina³ œwiadec-
twa dojrza³oœci i jeden odpis.

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia siê na
druku œwiadectwa dojrza³oœci, umieszczaj¹c na pier-
wszej stronie w prawym górnym rogu wyraz ,,ODPIS”,
z zastrze¿eniem ust. 3. (...)

3. Odpis œwiadectwa dojrza³oœci, o którym mowa w §
4, jest wype³niany pismem komputerowym i drukowa-
ny ³¹cznie z nadrukiem ,,ODPIS”, wizerunkiem pieczê-
ci urzêdowej oraz pieczêci¹ i podpisem dyrektora
komisji okrêgowej.) (DzU Nr 58, poz. 504)
OKE i tylko OKE wydaje œwiadectwa dojrza³oœci egza-
minu maturalnego:
1. orygina³ (1 egzemplarz),
2. odpis (1 egzemplarz). 2005-06-08

Komunikat Nr 49 - Rok szkolny 2004/2005 z dnia 07-06-2005

W sprawie terminu wydawania i liczby œwiadectw dojrza³oœci.
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