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Sza now ni Pa nstwo!
Te ma ty ka ni niej sze go nu me ru ,,Pr ob lemów Oswia ty i

Wy cho wa nia ’’  sku pila sie tym ra zem wokól tw órczosci bar dzo
sze ro ko poj mo wa nej, choc ukie run ko wa nej przede wszyst kim
na najmlod szych. Za czy na my od roz wa zan nad istota kul tu ry 
ma so wej i li te ra tu ry, co czy ni Iwo na Gu ba nska przy ta czajac
dla przykladu cel ne cy ta ty z po ezji Szym bor skiej i Róze wic za
oraz  pod kre slajac, ,,ze kul tu ra ma so wa nie jest w sta nie calko -
wi cie zawladnac na szym zy cie m’’. Pau li na Kolak opi su je na to -
miast wspólcze sna li te ra tu re dla dzie ci mlodzie zy, która
ule gajac róz nym tren dom ak cep tu je ws ród swo ich odb iorców

róz norodnosc ich wyb orów i spo sobów lek tu ry. Zwra ca uwa ge 
na ksztalto wa nie mo ty wa cji do czy ta nia w szko le w ra mach
edu ka cji li te rac kiej oraz w  bi blio te ce szkol nej czy dzie cie cej.
Po szu ki wa nie no wych form wspólpra cy z ro dzi ca mi sklonilo
Hen ry ke Fracko wiak do przy go to wa nia pa so wa nia na przed -
szko la ka. Wy ko rzy stujac na tu ralna sklon nosc dzie ci  do za ba -
wy – w ta kiej wlasnie  for mie prze pro wa dzila im pre ze, w kt órej 
dzie ci wy ka zaly sie m. in. umie jet no scia mi ak tor ski mi, re cy -
tujac i spie wajac. Na to miast na uczy ciel ka ju tro sin skie go
przed szko la pro po nu je wy ko rzy stac w pra cy z dzie cmi tech ni ki
Fre ine ta. Wplywaja one na wie lo stron ny roz wój dziec ka, kre -
atyw nosc i spon ta nicz nosc. Dziec ko sta je sie tu taj tw órca,
tworzac ob ra zy, wier sze czy wlasne ,,ga ze ty ’’ i ,,ksiazki’’.  W
Szko le Pod sta wo wej nr 12 w Lesz nie w ra mach dzialajacego
Klu bu Milosn ików Ksiazek i Bi blio te ki  pra cu je sie m.in. z re -
gio nal ny mi le gen da mi i  poda nia mi. Wy ko rzy stujac ak ty wi -
zujace me to dy pra cy (dzialal nosc pla stycz na, in sce ni za cja,
gry) przy bliza sie dzie ciom lo kalna hi sto rie, za che cajac je do
sie ga nia po róz no rodne tek sty oraz tech ni ki ich prze ka zu
(ksiazka, cza so pi sma, In ter net). Z pew no scia dzie ci beda
wdrozone do twórczego wy ko rzy sta nia  dóbr kul tu ry.

W dzia le ,,Po li ty ka oswia to wa ’’ za miesz czo no tekst
dy rek to ra sie ra kow skie go gim na zjum, gdzie au tor zwra ca
uwa ge na po miar ja ko sci pra cy szkoly. Wy ko rzy stujac m. in.
dane z eg za mi nu gim na zjal ne go przed sta wio no sys te ma tycz ny 
wzrost sred niej oce ny od 2004 r.  Piotr Mo siek pod kre sla ko -
niecz nosc wlacze nia do caloscio wej oce ny pra cy szkoly jej
funk cjo no wa nie w sro do wi sku lo kal nym, gdzie Gim na zjum w
Sie ra ko wie jest po strze ga ne jako ,,pl acówka  sro do wi sko wo
ak tyw na, uspolecz nio na i zo rien to wa na na stwa rza nie swym
uczniom jak naj szer szych mo zli wo sci udzialu w roz wo jo wych
for mach wlasnej ak tyw no sci’’.

Po nad to za miesz czo no spra woz da nia  z VII Kon fe -
ren cji Dyr ek tor ów Szkól w To ru niu oraz se mi na rium dla bi -
blio te ka rzy, a ta kze in for ma cje z OKE w Po zna niu oraz ofer te
form do sko na le nia za wo do we go na uczy cie li.

Po le cajac uwa dze Pa nstwa lek tu re na sze go cza so pi -
sma - po zo sta je w na dziei zna le zie nia tu taj in spi ra cji do wie k -
szej ak tyw no sci... tw órc zej i za wo do wej...

Kry sty na Cho ro stec ka
  Re dak tor na czel ny
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 Dydaktyka

Iwo na Gu ba nska
na uczy ciel kon sul tant
Osro dek Ksztalce nia Usta wicz ne go 
Na uczy cie li w Lesz nie

„Muzo, nie byc bok se rem to jest nie byc wca le,
Ryczacej pu blicz no sci poskapilas nam.
Dwa na scie osób jest na sali,
Juz czas, ze by smy za czy na li.
Polowa przyszla, bo deszcz pada,
Resz ta to krew ni. Muzo.”

                ( W. Szym bor ska, „Wiec zór au tor ski”)

Trze ba przy znac, ze na sza no blist ka swiet nie,
hu mo ry stycz no – iro nicz nie, ujela pro blem „wy z szo sci” 
kul tu ry ma so wej nad kul tura wy soka. Wiersz po cho dzi
z to mi ku „Sól” wy da ne go w roku 1962. Tak, to juz wte -
dy…., a scis lej – juz  wcze sniej  roz poczal sie praw dzi -
wy wy scig po p kul tu ry. Czy tego chce my, czy nie –
be dzie ona i tak funk cjo no wac, bar dzo cze sto „ocie rajac
sie” o kicz.
Prze ciez czlowiek lubi tez to, co latwe, lek kie i przy jem -
ne. Kon tro wer sje, któ re bu dzi ten typ kul tu ry, ab so lut nie 
nie sa w sta nie za ha mo wac jej roz wo ju. Dla cze go?
Otóz; jest przede wszyst kim me dial na i to sta no wi jej
nie za prze czal ny „wa lor” ( dla wie lu –au ten tycz ny ).
Cze sto slyszy my o „ho mo ge ni za cji” kul tu ry ma so wej.
Dwi ght Ma cdo nald, ame ry ka nski dzien ni karz i kry tyk
li te rac ki, stwier dzil:
„(…) kul tu ra ma so wa jest dy na miczna, re wo lu cyjna
sila, burzaca prze gro dy kla sy, tra dy cji, sma ku i za cie -
rajaca kul tu ral ne od reb no sci. Mie sza i roz beltuje
wszyst ko ra zem, wy twa rzajac to, co mo zna na zwac ho -
mo ge ni zo wana kul tura: od na zwy in ne go ame ry ka -
nskie go osiagnie cia, pro ce su ho mo ge ni za cji, kt óry
ró wn om ie rn ie roz pro wa dza dro bi ny smie ta ny w mle ku,
za miast po zwo lic im plywac osob no na wierz chu.”1 
Jo an na Hobot w „Po lo ni sty ce szkol nej a kul tu rze ma so -
wej” przy po mi na znana juz po wszech nie me ta fo re
swia ta jako su per mar ke tu.2 
Swiat – su per mar ket pod le ga pra wom po da zy i po py tu.
To swiat kon sump cji. Tymi pra wa mi rzadzi sie rów ni ez
kul tu ra ma so wa. Au tor ka za uwa za, ze: „w swie cie po st -
to ta li tar nym wlasnie po p kul tu ra sta ra sie za spo koic
wszel kie fi zycz ne i du cho we po trze by czlowie ka, roz ta -
czajac przed nim mi ra ze no we go ziem skie go raju.” 3 
Trud no sie wiec dzi wic, mimo licz nych glosów sprze ci -
wu, ze kul tu ra ma so wa zy sku je co raz wie cej zwo -
lenników. Za uwa zal ne jest to przede wszyst kim wsród
mlodych lu dzi, cze sto bez kry tycz nie przej mujacych
„wzor ce” utrwa la ne w kul tu rze po pu lar nej. 

Wspo mnia na juz  Jo an na Hobot odwoluje sie do wier sza 
„Bacz nosc” Mar ci na Swie tlic kie go. Utw ór za miesz czo -
ny zo stal w to mi ku o znaczacym ty tu le – „Czyn ny do
odwolania”.
Po zwo le so bie przy to czyc ( za J. Hobot ) zna mien ne ( a
moze pro ro cze? ) slowa Mar ci na Swie tlic kie go:
„Wszy scy wej dzie my przez Eu ro pe do su per mar ke tu –
ka te dry…”.4 
Zda niem au tor ki „Po lo ni sty ki szkol nej a kul tu ry ma so -
wej”, po ja wiajaca sie u pro gu XXI wie ku me ta fo ra su -
per mar ke tu – ka te dry za ró wno w po ezji, jak i
wy po wie dziach ps yc hol ogów i so cj olo gów za czy na po -
wo li za ste po wac me ta fo re su per mar ke tu – swia ta.
J. Hobot, wy ja sniajac to nowe okre sle nie, odwoluje sie,
mie dzy in ny mi, do na ste pujacego przykladu: mia no
wspólcze sne go te atru i kon fe sjo nalu za ra zem zy sku je
np. mul ti ki no.
Czlowiek prze zy wa w nim swo iste ka thar sis i jed no cze -
snie czu je sie two rem nie do sko nalym, po nie waz jego
zy cie nie przy po mi na piekne go mo de lu po pu la ry zo wa -
ne go w fil mie czy te le wi zji.
Trud no nie zgo dzic sie z ta kim uza sad nie niem. Ba dacz -
ka za uwa za tez, ze:
„Do pa try wa nie sie po do bie nstwa po mie dzy su per mar -
ke tem i ka tedra im pli ku je o wie le gro zniejsza wi zje
swia ta, w któr ym obrze dem re li gij nym, bu dujacym po -
czu cie ws pól noty, staja sie – do ko ny wa ne w mysl przy -
ka zan ma so we go gu stu – za ku py “ 5    
 Naj gro zniej sze w kul tu rze ma so wej, a scis lej w pew -
nych jej wy two rach, wy da je sie jed nak epa to wa nie prze -
moca, kul tem sily, jak rów niez try wia li zo wa nie uczuc i
sfe ry du cho wej czlowie ka czy wul ga ry za cja je zy ka, za -
ta czajaca co raz szer sze kre gi.
Kul tura ma so wa znaj du je od bi cie w li te ra tu rze.
Fa scy na cja kul tura po pu larna, niska, cze sto bliska ki -
czo wi, wi docz na jest u Mi ro na Bialoszew skie go. Wy -
star czy przy po mniec jego „Bal la de z ma ka ty” z to mi ku
„Ob ro ty rze czy”:
„Jest so bie zie lo ny ogr ód
na wszyst kie pory
w raj skie szczy pio ry w drzew ka la fio ry.”

Gdzie? Oczy wis cie na tytulowej ma ka cie.

A „Ka ru ze la z ma don na mi”?  

„Drgnely ma don ny
I or szak kon ny
Ru szyl z ko py ta.
Lata dokola
Gra mo fo no wa 
Plyta…”

KULTURA MASOWA I LITERATURA
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Po dob nie rzecz ma sie w przy pad ku Ta de usza Ró ze -
wicza, kt ór ego za in te re so wa nie kul tura ma sowa ujaw -
nilo sie w dru giej polowie lat 50.
W wy wia dzie udzie lo nym przez Rózewicza Kry sty nie
Na stu lan ce w 1965 roku po eta do szedl do wnio sku, ze:
„Pi sarz nie moze prze jsc obok te le wi zji. Te le wi zja to nie 
tyl ko sro dek prze ka zu. Wy da je mi sie non sen sem eks -
hu mo wa nie sta rych spo rów awan gar da – Ska man der, a
rów noc zesnie nie pi sa nie o no wych war to sciach es te -
tycz nych, ja kie two rzy ra dio i te le wi zja. Flir ty z tymi in -
sty tu cja mi sa cie zkie i nie zno sne, ale tak to jest z
flir ta mi, a na wet malze nstwa mi, ze po mi mo nie po ro zu -
mien i kon fl ik tów nie spo sób sie ich wy rzec”.6 

Jak stwier dza Mar cin Ry chlew ski, Ró zewicz jest kry -
tycz ny wo bec po p kul tu ry, ale jej nie lek ce wa zy, nie
igno ru je. Przyj mu je po sta we ob ser wa to ra, ko men ta to ra, 
a na wet so cjo lo ga.7 
Te ce chy ujaw niaja sie, mie dzy in ny mi, w „Wa len tyn -
kach ( po ema cie z ko nca XX wie ku ).
Przyklady kul tu ry ma so wej posluzyly po ecie do po sta -
wie nia bar dzo traf nej dia gno zy wspólcze sno sci:

„w dniu Swie te go Wa len te go
roku pa nskie go 1994
sluchalem cwier ka nia
pani re dak tor ki „ra dia bzdet ( … )
sza le nstwo w wiel kich do mach
to wa ro wych ( … )

Ró ze wi cz jest bez li tos ny wo bec pew nych zja wisk w na -
szym zy ciu:

„w dniu Swie te go Wa len te go
roku pa nskie go 1995 ( … )
homo sa piens
po tra fi inna isto te
do sci gnac za bic
obe drzec ze skó ry
i zje sc ( … )” 

Mar cin Ry chlew ski do strze ga, ze: „W re flek sji Ró zewi -
cza nad kul tura ma sowa mo zna by wska zac na kil ka ele -
mentów: jawi sie ona po ecie po pierw sze jako sub sty tut
re al no sci, po dru gie – jako cha os, po trze cie – jako de hu -
ma ni za cja, po czwar te zas – jako to war”.8 
Kul tu ra ma so wa to te mat nie zwy kle sze ro ki, po dob nie
jak jej zwiazki z li te ra tura; nie da sie go wy czer pac na
lamach cza so pi sma.
Wie lu twó rców „re agu je” na po p kul tu re, inni sie od niej
odz e gnuja, prze chodza obok.
A kul tu ra ma so wa i tak nas ata ku je, dla te go nie zmier nie
istot ne jest za le ce nie sfor mulowa ne w Pod sta wie pro -
gra mo wej ksztalce nia og ólnego. Brzmi ono na ste -
pujaco: „Przy go to wa nie ucznia do swia do me go i
kry tycz ne go od bio ru dziel sztu ki ( ta kze ma so wej ).
Szkola zo bo wiazana jest do za po zna nia ucznia z tzw.
kul tura wy soka, ale musi ró wniez uru cho mic me cha ni -
zmy, na rze dzia, kt óre po zwola jej na wy ksztalce nia kry -
ty cy zmu ucznia wo bec kul tu ry ni skiej, po pu lar nej. Nie

mo zna jej ist nie nia po mi jac mil cze niem, bo wiem taka
po sta wa przy nioslaby wie cej szko dy niz pozyt ku.
„Wie lu rod ziców, met odyków, psy chologów uwa za
(…), ze wspólcze sna szkola, a zwlasz cza po lo ni sty ka
szkol na, nie re zy gnujac ze swej mi sji wpro wa dza nia
dzie ci i mlodzie zy w swiat tra dy cji, win na podjac wy -
zwa nia wspólcze sno sci, uwzgled niajac w pro gra mach i
podrecz ni kach szkol nych za gad nie nia zwiazane z kul -
tura ma sowa. To sta no wi sko jest nie ja ko kon se kwen cja
zy cio we go re ali zmu, kt óry na ka zu je uwzgled nie nie fak -
tu, iz „dla wspólcze sne go mlode go czlowie ka swiat
mediów, zwlasz cza med iów elek tro nicz nych, jest sro -
do wi skiem na tu ral nym”„.9 
A je zeli cho dzi jesz cze o li te ra tu re, te uznana, „wy -
soka”, to do sko na le wie my, ze nie cie szy sie ona zbyt nia 
po pu lar no scia, zwlasz cza wsr ód ucz niów. Róz ewicz w
wier szu „Zart pa te tycz ny” z go rycza stwier dza:

„Mówie do polity ków
którzy mnie nie czy taja
( … )
mów ie do tzw. „pro stych lu dzi”
kt órzy mnie nie czy taja”

 - ale w za ko ncze niu – prze kor nie, wbrew wszyst kim –
kon sta tu je:

„bede mówil do wszyst kich
którzy mnie nie czy taja
nie sluchaja nie znaja
nie po trze buja
Oni mnie nie po trze buja
ale ja ich po trze bu je”

I w tym stwier dze niu kry je sie na dzie ja, ze kul tu ra ma -
so wa nie jest w sta nie calko wi cie zawladnac na szym zy -
ciem, zr ównac na sze es te tycz ne upodo ba nia, ale do tego 
po trzeb ne jest wy two rze nie me cha niz mów obron nych – 
kry ty cy zmu – juz od poczatku edu ka cji.
Nie wszyst ko w kul tu rze ma so wej jest zle, ale sztuka
jest umiec od dzie lic ziar na od plew.

1  Frag ment tek stu Teo ria kul tu ry ma so wej z pra cy zbio ro wej
Kul tu ra ma so wa, przelozyl Czeslaw Milosz. Za: Z. Maj chrow -
ski i inni, Czlowiek – twórca kul tu ry, podrecz nik dla li ceum i
tech ni kum, War sza wa  2003, wyd. Sten tor, s. 27.
2  J. Hobot, Po lo ni sty ka szkol na a kul tu ra ma so wa, w: Przy go -
to wa nie ucznia do od bio ru ró zny ch te kst ów kul tu ry, red. Anna
Ja nus – Si tarz, Kr aków 2004, s. 281.
3  Ibi dem, s. 283.
4  Ibi dem.
5  Ibi dem, s.282.
6  Duzo czy ste go po wie trza.  Z Ta de uszem Ró ze wiczem roz ma -
wia Kry sty na Na stu lan ka, „Po li ty ka” 1965, nr 17 – za: M. Ry -
chlew ski, Non – stop – pop Ró zewicz i kul tu ra ma so wa,
„Po lo ni sty ka” 2005, nr 5, s. 11.
7  Ibi dem.
8  Ibi dem.
9  J. Hobot, op.cit., s. 286.
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Pau li na Kolak
na uczy ciel- bi blio te karz
Szkola Pod sta wo wa nr 12 w Lesz nie

W ciagu ostat nich dzie sie cio le ci li te ra tu ra oraz
ksiazka dzie cie ca i mlodzie zowa znacz nie roz sze rzyly
za sieg swe go od dzialywa nia i staly sie przed mio tem
wzmozone go za in te re so wa nia spolecz ne go. Dzie dzi na 
ta wie le lat po zo stajaca w cie niu , gdzies na po gra ni czu
pe da go gi ki i li te ra tu ry, do znala nie zwyklego awan su.

[...]Wy daw cy chcac po zy skac od bi orc ów sie -
gne li po srod ki ofe ro wa ne im przez me dia. Naj bar dziej
znaczace zmia ny do ty czyly ilu stra cji. Po trze ba do star -
cze nia dzie ciom bo ga te go ma te rialu wi zu al ne go, kt óry
nie uste po walby pod wzgle dem atrak cyj no sci ob ra zo wi
te le wi zyj ne mu spo wo do wala , ze wy daw cy przy dzie li li
ilu stra cji w ksiazce wie cej miej sca niz do tych czas. 
War tosc ar ty stycz na ilu stra cji po zo sta wiala jed nak wie -
le do zy cze nia. Wpro wa dzo no barwna fo to gra fie,
zwlasz cza w ksiazkach po pu lar no nau ko wych. Cze sto
laczo no fo to gra fie z gra fika. Do pro duk cji ksiazek dla
najmlod szych za cze to sto so wac nie tyl ko pa pier, lecz ta -
kze pla stik, drew no, tka ni ne, odwolujac sie do zmyslu
do ty ku. Po ja wily sie ksiazecz ki do kapie li, ksiazecz ki,
które mialy wy trzy mac po dob nie jak za baw ki pr óbe
eks pe ry men to wa nia ma lu cha. Wiel kosc ksiazek ró w-
 niez ulegla zmia nie. Ry nek ksie gar ski zaczal ofe ro wac
dzie ciom mi nia tur ki, jak i gi gan ty, ksiazki w ró zny ch
ksztaltach, odwolujace sie do ich za in te re so wan, np.
zwierzatka, sa mo cho dy, itp . Wk ró tce wy daw cy ofe ro -
wa li nie tyl ko ob raz , lecz ta kze ró zne kom po zy cje prze -
strzen ne (ksiazka rozklad a na), ruch , dz wiek. Staly sie
one prze ka zem in ter se mio tycz nym, ape lujacym do
wszyst kich zmyslów i sta rajacym sie w ten spo sób spro -
stac kon ku ren cji in nych me diów.

Nie tyl ko ksiazka jako przed miot ulegla wiel -
kim prze obra ze niom. Li te ra tu ra dzie cie ca i mlodzie -
zowa, która tra dy cyj nie pre zen to wala punkt wi dze nia
do roslej spolecz no sci i byla przede wszyst kim no sni -
kiem norm kul tu ro wych i etycz nych, za czela wy ra zac
pra gnie nia dzie ci i mlodzie zy.1 Za cze to od cho dzic sie
od na tret ne go dy dak ty zmu, wi docz ne go na przyklad w
wier szach Ja cho wi cza. W jacho wi czow skim mo de lu 
po ezji dla dzie ci na plan pierw szy wy su waja sie fun da -
men tal ne war to sci etycz ne: pra wosc, do broc, od po wie -
dzial nosc. Ja cho wicz od ra dza dziec ku po sta we
nie prawa w ten spo sób, ze gro zi kon se kwen cja mi. Na -
step stwa mi zlych cz ynów moga byc np.: cier pie nie
przez uklucie sie, zlama nie nogi lub upa dek. Je sli dziec -
ko bylo okrut ne po win no spo dzie wac sie rów nie okrut -
nej kary. W wier szu „Wan dzia” nie po mna na rady mat ki 
dziew czy na „ uklula sie i plakala”. Cho ro ba jako sku tek
lakom stwa przy da rza sie kot ko wi - dziec ku w zna nej
baj ce „ Cho ry ko tek”. Re pry men dy lub rady udzie la

oso ba do rosla: Nie badz ko chan ku chci wy, wez tyl ko
polowe. W ja kze inny sp os ób wy cho waw czo od -
dzialywuja inni po eci np. Ju lian Tu wim w „Ry ce rzu
Krzy kal skim” kom pro mi tu je an ty war tosc mo ralna, jaka 
jest py cha, w wier szu ,,O Grze siu klam czu chu i jego
cio ci” kom pro mi to wa na jest klam li wosc dzie ci i do -
roslych. W utwo rach Jana Brze chwy ta kze wy kpio ne
zo staja przy wa ry dzie ci. Jed nak w tym wzor cu po ezji
za ni ka funk cja do rad cza, a pod mio to we uje cie
przyslania war to sci etycz ne jako ta kie.2

Dy dak tyzm jest nie odlacznym ele men tem
war to sciujacym li te ra tu re dzie cieca i mlodzie zowa,
zmie rza jed nak do wy cho wa nia przez li te ra tu re do li te -
ra tu ry.
Odstapio no od po ety ki prze ma wia nia do dziec ka, za -
cze to trak to wac dziec ko jak part ne ra, li czyc sie z jego
zda niem jako od bior cy. Za cze to tez szu kac dróg do
dzie ci o od mien nych oso bo wo sciach, o róz ny ch za in te -
re so wa niach, o ró zn ym po zio mie po trzeb czy tel ni -
czych. Po dob nie jak w pis mien nic twie dla do roslych
uksztaltowaly sie ga tun ki tw órc zosci po pu lar nej, ope -
rujacej latwym sche ma tem przy go dy i sen ty men ta li -
zmu. Obok nich zas funk cjo nu je li te ra tu ra am bit na,
no wa tor ska w for mie i po dej mo wa nej te ma ty ce, ad re so -
wa na do dzie cie cych elit czy tel ni czych.
Oma wiajac prze mia ny li te ra tu ry dzie cie cej, kry ty cy
zwra caja uwa ge na przelamy wa nie kon wen cjo nal nych
ba rier te ma tycz nych, kt óre dzie lily te ma ty ke na „ od po -
wied nia” i „nie od po wied nia” dla dzie ci i mlodzie zy.
Skut kiem tego jest otwar cie li te ra tu ry dzie cie cej na pro -
ble ma ty ke spoleczna, po li tyczna. Po ja wiaja sie te ma ty,
kt óre daw niej uzna wa ne byly za zbyt dra stycz ne lub
majace zly wplyw na psy chi ke dziec ka, a wiec: seks,
smie rc, nar ko ma nia, ter ro ryzm, ka lec two, cho ro ba psy -
chicz na. Nie jed no krot nie jed nak bi blio te ka rze za daja
so bie py ta nia, czy aby na pew no tre sci te prze ka zy wa ne
sa we wlasci wy spos ób ? Wy daw cy za pew niaja, ze tak,
ale w li te ra tu rze fa cho wej nie zaw sze znaj dzie my in for -
ma cje, co do tego , ze za ku pujac dana ksiazke do ko na -
lis my wlasci we go wy bo ru .

Mo zna mó wic o pew nej mo dzie w swie cie
ksiazki, zwlasz cza je sli uka zala sie jej ekra ni za cja. Re -
kla ma wdarla sie ta kze do ekra ni zo wa nej li te ra tu ry, jaka 
szko da, ze nie pol skiej. Po sta ci z ba jek, zwlasz cza di -
sney ow skich, Har ry Po tter , Ksie znicz ka z Ksie zy ca,
Batt man sa nie mal wsze dzie tam, gdzie dzie ci : w Mc’ -
Do nal dzie, na przy bo rach szkol nych , odzie zy, wsród
za ba wek. Tak bar dzo je ste smy za uro cze ni Za cho dem,
ze za po mi na my o na szej ro dzi mej li te ra tu rze: Ko ziolku
Matolku, Sloniu Do mi ni ku, Bo ni fa cym itd.
W ciagu ostat nich dzie sie cio le ci uprze myslowio ne kra -
je Za cho du stwo rzyly dla ksiazki dzie cie cej roz bu do wa -
ny i bar dzo oplacal ny sys tem wspólpra cy. Po ja wily sie
mie dzy na ro do we edy cje ksiazek dla dzie ci, za wie rajace 
nie wie le tek stu, ide al nie na dajace sie do wy da wa nia w
ró zn ych je zy kach. W przy go to wa nym pro jek cie ksiazki

 Wspólcze sna ksiazka dla dzie ci i mlodzie zy
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wy mia nie pod le gaja tyl ko nie wiel kie okien ka z tek stem, 
co umo zli wia pod nie sie nie nakladu i ob niza kosz ty dru -
ku. Aby ksiazki te zna lazly odb iorców w wie lu kra jach,
wy daw cy sta raja sie sklonic aut orów do za cho wa nia
neu tral no sci i za cie ra nia spe cy ficz nych cech na ro do -
wych, czy re gio nal nych. To tez cze sto mówi sie o stan -
da ry za cji ksiazki dzie cie cej, utra cie ory gi nal no sci i
nie ko rzyst nym kli ma cie dla wiel kich in dy wi du al no sci
art. Ksiazka dla dzie ci sta je sie to wa rem prze -
myslowym, lecz nie zaw sze re kla mo wa ny to war ozna -
cza naj lep szy.

Po nad to mie dzy na ro do we edy cje ksiazek kry -
ty ku je sie za nie dba le, nie pro fe sjo nal ne tluma cze nie, co
zwiazane jest za zwy czaj z tym, ze na dany test prze zna -
czo na jest okre slo na prze strzen na stro nie. Je sli wiec
tekst tluma czo ny jest dluz szy od ory gi nalu, to za zwy -
czaj nie udol nie skra ca sie go.3  

Ostat nie dzie sie cio le cia przy niosly zmia ne
pogladów na za gad nie nia czy tel nic twa i od bio ru tek stu.
Od cho dzi sie od pro pa go wa nia „wlasci wej ksiazki” we
wlasci wy spos ób. Pro po nu je sie, ale nie na rzu cac ka no -
nu war to scio wych ksiazek. Po pu la ry za cja czy tel nic twa
zmie rza obec nie w kie run ku ak cep to wa nia ró zno ro dn -
ych wy bor ów czy tel ni czych i wie lu od mien nych sp -
osob ów lek tu ry. Wie le rod zajów wy daw nictw i te kst ów
li te rac kich uwa zanych daw niej za nie pozadane i eli mi -
no wa nych z za sie gu do swiad czen lek tu ro wych dziec ka , 
zo stalo obec nie za ak cep to wa nych. Zmie nily sie
poglady od no snie ko mik su,  po wie sci ze szy to wych o
tre sci sen sa cyj no- przy go do wej, czy sen ty men tal nej po -
wie sci dla dziewczat, ope rujacej sche ma ta mi lez,
wspólczu cia.

Naj istot niej szym za da niem ini cja cji li te rac kiej
jest stwo rze nie sil nej mo ty wa cji do lek tu ry, uczy nie nie
aktu lek tu ry atrak cyj nym i przy ciagajacym, a sa mej
ksiazki spo so bem na za spo ko je nie ró zno ro dn ych pra -
gnien i po trzeb dziec ka.

Za da niem szkoly sta je sie nie tyl ko prze ka zy -
wa nie ka no nu dziel naj wy bit niej szych, two rze nie kul tu
ar cy dziel i dy stan su kry tycz ne go wo bec pis mien nic twa
po pu lar ne go czy try wial ne go. Ma ona przede wszyst -
kim do star czyc dziec ku in stru men tu wy bo ru i orien ta cji
w calej ofer cie pis mien ni czej, któ re po zwo lilyby na zna -
le zie nie lek tu ry wspólbrzmiacej z psy chicz ny mi i in te -
lek tu al ny mi po trze ba mi po szcz eg ólnych cz ytel ni ków.
Cho dzi o to, aby za po biec pólanal fa be ty zmo wi. Do ty -
czy on osób, kt óre wpraw dzie po siadly umie jet nosc czy -
ta nia, ale w toku ksztalce nia nie zdo byly mo ty wa cji do
czy ta nia. Po za ko ncze niu edu ka cji uni kaja kon tak tu ze
slowem dru ko wa nym.
Wspólcze sni kry ty cy stwier dzaja, ze ce lem ini cja cji li te -
rac kiej dziec ka jest nic in ne go jak krze wic „ przy jem -
nosc czy ta nia” i za po zna wac z magia zna czen
roz pa trujac róz ne dro gi i róz ne ro dza je te kst ów, kt óre do 
tego celu pro wadza.
Owa przy jem nosc czy ta nia moze byc od na le zio na w bi -
blio te kach dzie cie cych. Tam wlasnie jest miej sce, gdzie
dziec ko moze wy brac bez na ci sku i przy mu su, moze
wy ra zic zda nie na te mat ksiazki, moze po wie dziec, ze

ksiazki nie prze czy talo, po nie waz nie po do bala sie
jemu. Bi blio te karz, kt óry zna sie na ksiazkach dla dzie ci
i pa sjo nu je sie nimi moze dys ku to wac z czy tel ni kiem,
pod po wie dziec, ukie run ko wac, ale nie po wi nien na rzu -
cac swo je go zda nia.

INFORMACJA O KSIAZCE DZIECIECEJ 
I MLODZIEZOWEJ

Za ró wno sro do wi ska za wo do wo zwiazane z
ksiazka dzie cieca, jak i cale rze sze nie profesjonalistów - 
ro dzi ce, dziad ko wie, po szu kuja ws kaz ówek, po rad,
która z licz nych no wo sci wy daw ni czych maja na byc.
Wie k szosc do roslych na bywców nie czy ta za ku pio nej
dla dziec ka li te ra tu ry i cze sto nie za mie rza czy tac. Opie -
raja sie oni w wy bo rze na lek tu rach za pa mie ta nych z
dzie cin stwa, a je sli sie gaja po no wo sci, to nie czuja sie w 
tej dzie dzi nie kom pe tent ni, wiec zdaja sie na po ra de
ksie ga rza. Cze sto do ko nuja wy bo ru przy pad ko we go
albo ko rzy staja z not o ksiazkach za miesz czo nych w In -
ter ne cie lub ka ta lo gach wy daw nictw. Wszyst kie te ini -
cja ty wy nie sa w sta nie zastapic stalej i uporzadko wa nej
in for ma cji pro fe sjo nal nej. Na le zy pa mie tac o tym, ze
ksie gar nie i wy daw nic twa na sta wio ne   sa na zysk ze
sprze da zy. Ka ta lo gi wy daw nictw poza war to scia mi in -
for ma cyj ny mi maja cha rak ter pro mo cyj no - re kla mo wy. 
W dzie dzi nie war to scio wa nia ksiazki nie sa zródlem w
pelni ade kwat nym i za war te w nich in for ma cje na le zy
uzu pelniac zo biek ty wi zo wana ocena ze zr ódel nie za le -
znych.

Na Za cho dzie wy da wa ne sa:  cza so pism i biu -
le ty ny kry tycz ne, ser wi sy in for ma cyj ne oraz funk cjo -
nuja osrod ki ana li tycz ne i ba daw cze, kt óry ch dzialania
pelnia istotna role opiniotwórcza, po ma gajaca lu dziom
ku pujacym ksiazki do ko nac wlasci we go, swia do me go
wy bo ru.
Sys tem pro mo cyj ny, se lek cjo nujacy i wska zujacy
ksiazke war to sciowa – umo zli wia traf ny wybór ksiazki
na wszyst kich szcze blach uzyt ko wa nia, poczawszy od
za ku pu in dy wi du al ne go po przez za sa dy gro ma dze nia
zbi or ów bi blio tecz nych. Sys tem pro mo cyj ny re ali zo wa -
ny jest przez kon kur sy, li sty be stsellerów, na gro dy li te -
rac kie. Od gry waja one sz cze gólna role, gdyz dziec ko to
czy tel nik do pew ne go stop nia ubezwlasno wol nio ny;
cze sto nie ono samo, lecz wlasnie po sred nik de cy du je o
oce nie ksiazki. No mi na cje do na gr ód cze sto po chodza
od bi blio te ka rzy. 

Od   1959 r.  wszyst kie   dane  o  na gro dach    za 
tw órc zosc dla dzie ci i mlodzie zy sa gro ma dzo ne przez
INTERNATIONALE  JUGENBIBLIOTHEK w Mo na -
chium i pu bli ko wa ne w for mie ka ta lo gu.
Naj bar dziej znana i pre stiz owa na groda mie dzy na ro -
dowa jest przy zna wa na   co dwa lata przez IBBY ( Mie -
dzy na ro do we Ku ra to rium dla Dzie ci) na gro da Han sa
Chry stia na An der se na, zwa na „Malym No blem”. Ist nie -
je od 1966r. i przy zna wa na jest równ iez ilu stra to rom.
W Pol sce uka zala sie se ria „ an der se now ska” Na szej
Ksie gar ni, jed na kze pu bli ko wa ne sa w niej glów nie
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utwo ry ro dzi mych pi sa rzy,  wpi sa ne na „ li ste ho no -
rowa”.
Re ko men da cje ksiazki war to scio wej nie wy czer puja
caloksztaltu po trzeb in for ma cyj nych.
Bi blio te karz po wi nien sie gac do cza so pism fa cho wych
po fa chowa opi nie. Cza so pi sma sa naj lep szym od bi ciem 
sta nu ryn ku ksiazki dzie cie cej i twór czo sci li te rac kiej.
Na swie cie jest ich duzo, w Pol sce nie ste ty tyl ko jed no -
„ Gu li wer”. Poza tym spo ra dycz nie ar ty kuly uka zuja sie
w No wych Ksiazkach. 

INSTYTUCJE I OSRODKI BADAWCZE
ZWIAZANE Z KSIAZKA DZIECIECA:
Fun da cja „ Ksiazka dla Dziec ka” War sza wa

Fun da cja „Swiat Dziec ka” War sza wa
,,Gu li we r’ ’- kwar tal nik
Ogól nop olski Osro dek Sztu ki dla Dzie ci i Mlodzie zy
-P ozn an
Pol ska Sek cja IBBY (Mie dzy na ro do we Ku ra to rium
Ksiazki Dzie cie cej)- War sza wa

1 J. Pa pu zin ska, Ksiazki, dzie ci, bi blio te ka, War sza wa
1992,s.9-12
2 B. Zura kow ski,Li te ra tu ra, war tosc, dziec ko, Kraków, 1999,
s.59-68
3 J. Pa pu zin ska, Ksiazki dzie ci ,bi blio te ka, War sza wa 1992,
s.9-17

Hen ry ka Fracko wiak
dy rek tor
Sa morzado we go Przed szko la nr 4 
im. Mi sia Uszat ka w Ko scia nie

W po szu ki wa niu no wych
form wspólpra cy z ro dzi ca mi oraz
uatrak cyj nie nia po by tu dzie ci w
przed szko lu, wspól nie z na uczy ciel -
ka mi pod jelysmy ini cja ty we wpro -
wa dze nia w roku szkol nym
2005/2006 do ka len da rza im prez
przed szkol nych no wej uro czy sto sci
„Pa so wa nie na przed szko la ka”. 
Dzie ci z sze sciu grup za pre zen to -
waly przed ro dzi ca mi swo je 
wia do mo sci i wy ka zaly  sie umie jet -
no scia mi, które nabyly w przed szko lu. Jako dy rek tor
przed szko la do ko nalam pa so wa nia na przed szko la ka we 
wszyst kich gru pach wie ko wych. Mlod sze dzie ci pa so -
walam pa cynka Mi sia Uszat ka, a star szych prze -
dszkolaków ogrom na kredka wy ko nana z bri sto lu. Duze 
za cie ka wie nie najmlod szych pr zedszkolaków wywolala 
na uczy ciel ka w stro ju Mi sia, kt óra bawila sie ra zem z
dzie cmi. Pa so wa nie dzie ci przez Mi sia spra wilo, ze
dzie ci z duma przyj mo waly gra tu la cje z oka zji pa so wa -
nia na przed szko la ka.
W gru pie 5-4 lat ki na uczy ciel ka prze bra na za „Zlota Je -
sien” w sp osób za ba wo wy prze pro wa dzila z dzie cmi eg -
za min z wia do mo sci przy rod ni czych (oce ny
po praw no sci wy ko na nych za dan do ko ny wa li ro dzi ce ).
Dzie ci wy ka zaly sie swo imi umie jet no scia mi ak tor ski -
mi in sce ni zujac, spie wajac, re cy tujac wier sze. Pod su -
mo wa niem uro czy sto sci byla wsp ólna pra ca z
ro dzi ca mi – wy ko na nie za baw ki z ma te rialu przy rod ni -
cze go.
Na to miast w gru pie 4-5 lat ków dzie ci  i ich ro dzi ce zo -
sta li wpro wa dze ni w nast rój uro czy sto sci wysluchujac

tre sci li stu od Mi sia Uszat ka od czy ta ne go przez na uczy -
ciel ke. Po cze sci ar ty stycz nej Mis – Pa cyn ka pa so wal
dzie ci na prze dszkolaków. Gru pa po przez za ba we „Bu -
zka” wspo mi nala pierw sze dni w przed szko lu wy bie -
rajac od po wied ni ry su nek z na ry so wana mina. Na
za ko ncze nie dzie ci do za ba wy „Pulapka na my szy” za -
pro sily ro dzi ców wy ko rzy stujac chu s te ani ma cyjna.
Jed na z grup sta rszaków za pre zen to wala przed ro dzi ca -
mi swo je umie jet no sci z za kre su na uki czy ta nia (na by te
me toda „Odi mien nej na uki czy ta nia” I. Maj chrzak ), jak 
rów niez umie jet no sci ar ty stycz ne. 
Dru ga gru pa sta rszaków wy brala sie w po dróz
pociagiem a na po szczególnych sta cjach wy ko ny wala
cie ka we za da nia. Na za ko ncze nie gru pa za spie wala pio -
sen ke „Przed szko le dru gi dom”.
Na step na gru pa sta rszaków, wy ko rzy stujac piekna,
zlota je sien po sta no wila polaczyc uro czy stosc pa so wa -
nia na przed szko la ka z „Swie tem pie czo ne go ziem nia -
ka”. Dzie ci przy go to waly dla go sci in sce ni za cje „Je sien
i jej sy no wie”. Po przy sie dze dzie ci jak i ro dzi ce prze szli 
do ogro du przed szkol ne go, gdzie bylo przy go to wa ne

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
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ogni sko z ziem nia ka mi. Tu na uczy ciel ka  za po znala ze -
bra nych z hi sto ria ziem nia ka. Gru pa chet nie wy ka zy -
wala sie wia do mo scia mi za sto so wa nia zi emn ia ków w
co dzien nym zy ciu. Dzie ci braly udzial w róznych kon -
ku ren cjach, mie dzy in ny mi: ce lo wa nie ziem nia ka mi do
wia der ka, bieg z ziem nia kiem na lyzce i in. Ro dzi ce do -
pin go wa li swo je po cie chy, mo bi li zujac do in ten syw nej
pra cy. Kon ku ren cje wywolaly wie le ra do sci i emo cji.
Na step nie ro dzi ce ws pól nie z dzie cmi za ba wi li sie przy
za ba wie „Kro pel ki desz czu” z wy ko rzy sta niem chu s ty
ani ma cyj nej.
Punk tem kul mi na cyj nym bylo spozy wa nie upie czo nych 
ziem nia ków w ogni sku, z sola i gzika
Wszyst kim przy go to wa ne da nie bar dzo sma ko walo.
Uro czy stosc „Pa so wa nia na przed szko la ka” we wszyst -
kich gru pach do star czyla dzie ciom wie lu wra zen, emo -
cji i prze zyc. Pa no wala w przed szko lu ro dzin na
at mos fe ra. Dzie ci czuly sie w tym dniu szcz ególnie wa -
zne i do ce nio ne. My sle, ze wplynelo to na za cie snia nie
wie zi dziec ko – ro dzic – na uczy ciel.

Pod czas uro czy sto sci w ka z dej gru pie zo stal ods pie wa -
ny hymn przed szko la. Ka zdy przed szko lak otrzy mal:
dy plom pa so wa nia na przed szko la ka, od zna ke „Je stem
przed szko la kiem” z wi ze run kiem Mi sia Uszat ka, cze -
ko la de.

Wy ko rzy sta ne m in. wier sze:
Dzie ci:
Z grzecz niut kim uklonem,
Z usmie chem ra do sci,
Wi ta my ser decz nie ze bra nych tu go sci.
      Chce my wam za ta nczyc i za spie wac lad nie,

Pro sze sie nie gnie wac, je sli zle wy pad nie.
Bo my nie ak to rzy – tyl ko male dzie ci,
Cie szyc sie bedzie my, gdy kla skac be dzie cie. 
Dzis uro czy stosc nie byle jaka,
To pa so wa nie na przed szko la ka.
Umie my spie wac i ta nczyc lad nie,

Pod nie sc za baw ke kie dy upad nie,
Umie my le pic i ry so wac…

Na uczy ciel: za tem mozemy juz was pa so wac

Przy rze cze nie.
Ja, przed szko lak dziel ny,
Bede zaw sze usmiech nie ty.
Bede sluchal swo je pa nie,
I zja dal cale snia da nie.
Bede dbal o zwie rze ta i chro nil kwia ty,
Aby nasz swiat byl piek ny i bo ga ty.
Bede grzecz nie sie bawil i pil nie uczyl,
Abym mamy i taty nig dy nie za smu cil.

Zródla:
Fiu tow ska T.  „Przed sta wie nia na dzien do bry i na do
wi dze nia”, wyd. Di da sko.
Maj chrzak  I. „Odi mien na na uka czy ta nia”
Stro ny in ter ne to we.

Hymn przed szko la ka
( au tor ka mi sa na uczy ciel ki przed szko la)
Cho ciaz je ste smy jesz cze mali,
Chce my byc grzecz ni i wy trwa li,
Jak Mis Usza tek 
Nasz dziel ny Mis,
Co przyklad daje nam nie od dzis.

Chce my by wszy scy w zgo dzie zyli,
 zdro wi we se li szcze sli wi byli,
jak Mis Usza tek, nasz dziel ny Mis,
co przyklad daje nam nie od dzis.

Na sze przed szko le Mi sia Uszat ka
Za pra sza dzie ci co dzien nie z rana.
Jest tu wesolo i slychac gwar,
Sa mych pr zyjaciól Mis tu taj ma.

Wio let ta Gryp czy nska 
na uczy ciel mia no wa ny 
Szkola Pod sta wo wa nr 10 
w Lesz nie

Pro gram za jec do dat ko wych dla Klu bu Milosn ików
Ksiazek i Bi blio te ki, do wy ko rzy sta nia na lek cjach je zy -
ka pol skie go, hi sto rii czy lek cjach wy cho wa czych

Wstep
  
Na sza cy wi li za cja na zy wa na jest cze sto ob raz kowa. Zo -
stala zdo mi no wa na przez te le wi zje i gry kom pu te ro we,

w por ów na niu z któ ry mi ksiazka stala sie mniej
kon ku ren cyj na. Mu si my jed nak pa mie tac, ze ksiazka to -
wa rzy szy nam od uro dze nia i wy star czy od po wied nio
do bra na lek tu ra, aby uciazli wy obo wiazek jej prze czy ta -
nia stal sie przy jem no scia. 
Dzie ci bar dzo lubia czy tac ba snie i le gen dy i dla te go
wy ko rzy stalam te tek sty w moim pro gra mie. Za uwa -
zylam, ze ucznio wie do brze pa mie taja poda nia i le gen dy 
do tyczace  pa nstwa pol skie go oraz ba snie za gra nicz ne,
na to miast nie znaja  le gend wlasne go re gio nu. Po sta no -
wilam za tem przy blizyc dzie ciom te ja kze cie kawa twó -
rczosc. Wy bralam oczy wis cie tyl ko cze sc le gend i ba sni
z oko lic Lesz na.

Le gen dy, ba snie i poda nia 
na sze go re gio nu 
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 Zaloze nia ogó lne pro gra mu

Pro gram opra co wa ny zo stal na za je cia prze pro wa dza ne  
z Klu bem Milosn ików Ksiazek i Bi blio te ki, ale moze
zo stac wy ko rzy sta ny na lek cjach bi blio tecz nych, je zy ka 
pol skie go czy hi sto rii. W celu uroz ma ice nia za jec wy -
ko rzy stalam me to dy ak ty wi zujace dzie ci, min. dzialal -
nosc pla styczna, gry, za ba wy, glosne czy ta nie
polaczo ne z próba in sce ni za cji, wy ciecz ki kra jo znaw -
cze oraz do mu zeum. 
Wy ko rzy stujac zbio ry bi blio te ki oraz do step do Inter ne -
tu, chcialabym za che cic dzie ci do sa mo dziel ne go po -
szu ki wa nia in for ma cji na te mat oma wia nych  fak tów
hi sto rycz nych,    miejsc   oraz  osób.    Za mie rzam  w  ten 
spo sób po ka zac, ze kom pu ter mo zna wy ko rzy sty wac
jako zródlo szyb ko do step nej in for ma cji, a nie tyl ko za -
ba wy. 

Cele ogól ne

Cele og ól ne pro gra mu:
ü roz wi ja nie za in te re so wan czy tel ni czych,
ü ksztalto wa nie na wy ków czy tel ni czych,
ü wy ra bia nie umie jet no sci glosne go i ci che go czy ta nia

ze zro zu mie niem,
ü wy ra bia nie na wy ku sa mo dziel ne go wy bo ru lek tu ry,
ü wska za nie rózn ic mie dzy ba snia, le genda a poda -

niem,
ü za po zna nie uc zn iów z le gen da mi na sze go mia sta i

po bli skich miej sco wo sci,
ü roz wi ja nie po czu cia przy na le zno sci do re gio nu –

Malej Oj czy zny,
ü po zna wa nie hi sto rii re gio nu, mia sta, kra ju po przez

poda nia i le gen dy,
ü za che ce nie do po zna wa nia i zbie ra nia teks tów re gio -

nal nych,
ü wlasci we zor ga ni zo wa nie cza su wol ne go,
ü wdra zanie do wlasci we go od bio ru dóbr kul tu ry,
ü wy ra bia nie na wy ku kul tu ral ne go za cho wa nia.

Szczególowe tre sci na ucza nia

Te ma ty ka za jec Ma te rial na ucza nia, za kres 
po je cio wy oraz dzialania ucznia

Opis prze wi dy wa nych osiagniec
ucznia

1. Lesz no –
    Ry cerz  Wie nia wa 
    i jego  gród.

• przy po mnie nie le gen dy o  po wsta niu mia sta
Lesz na,
• po zna nie po sta ci i fa któw  hi sto rycz nych
zwiaza nych z po wsta niem mia sta, 
• wska za nie rózn ic mie dzy  le genda,  poda -
niem a ba snia,
• skad wzial sie herb Lesz na,
• od szu ka nie w In ter ne cie stro ny mia sta – zna -
le zie nie daty na da nia praw miej skich,
• pra ce pla stycz ne w gru pach - zi lu stro wa nie
le gen dy Lesz na jako kadr ów z fil mu.     
    

Uczen:
• zna le gen de Lesz na,
• umie opo wie dziec le gen de po wsta nia
mia sta,
• po tra fi wy mie nic po sta cie i fak ty hi -
sto rycz ne zwiazane z po wsta niem Lesz -
na,
• umie wska zac rózn ice mie dzy le -
genda, poda niem a ba snia,
• wie jak wyglada herb Lesz na,
• umie wspólpra co wac w gru pie.

2. Ry dzy na – 
    Biala Dama  
   w zam ku.

• za po zna nie sie z poda niem o Bialej Da mie z
Zam ku Ry dzy nskie go,
• slucha nie i sa mo dziel ne czy ta nie poda nia,
• oglada nie re pro duk cji ob ra zu Bialej Damy,
• wy ciecz ka do Zam ku w Ry dzy nie,
• zwie dza nie zam ku,
• wdra zanie do wlasci we go za cho wa nia sie w
miej scach pu blicz nych.

 Uczen:
• zna poda nie o Bialej Da mie,
• umie opi sac po stac Bialej Damy,
• wie jak za cho wac sie w miej scu pu -
blicz nym,
• zna date i tra dy cje zwiazane ze Swie -
tem Za dusz nych.

3. Lu bo nia – 
    skar by w zam ku.

• glosne czy ta nie le gen dy o skar bach w zam ku 
w Lu bo ni z po dzialem na role,
• wy szu ki wa nie i wy ja snia nie zna cze nia wy-
razów re gio nal nych,
• two rze nie slow ni ka wy ra zów re gio nal nych,
• wdroze nie do ko rzy sta nia ze zb ior ów bi blio -
te ki, zwlasz cza  ksie go zbio ru podrecz ne go,
• od szu ka nie na ma pie miej sco wo sci wy mie -
nio nych w le gen dzie.

Uczen:
• zna le gen de o skar bach w Lu bo ni,
• zna poloze nie Lu bo ni, Pawlowic,
Zdzi to wiec ka,
• zna slow nic two zwiazane z re gio nem,
• umie ko rzy stac z ksie go zbio ru
podrecz ne go bi blio te ki szkol nej,
• po tra fi pra co wac w ze spo le.
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4. Wlosza ko wi ce – 
    zródlo Sw. Ja dwi gi.

• sa mo dziel ne czy ta nie poda nia lu do we go,
• wska za nie po sta ci i wy da rzen hi sto rycz nych, 
o kt óry ch mowa w poda niu,
• oglada nie re pro duk cji ob ra zu Ma tej ki – Bi -
twa pod Grun wal dem,
• od szu ka nie w Slow ni ku te rm inów li te rac -
kich zwro tu – poda nie lu do we,
• roz wiazy wa nie kr zy zówki.

Uczen:
• zna ter min poda nie lu do we,
•  umie ko rzy stac ze Slow ni ka 
term inów li te rac kich,
• po tra fi wy mie nic kil ku wladc ów Pol -
ski,
• umie od szu kac w ksie go zbio rze
podrecz nym date pa no wa nia
Wladyslawa  Ja gielly,
• zna date bi twy pod  Grun wal dem,
• sa mo dziel nie roz wiazuje krz yzówke.

5. Ra wicz – 
    nie dz wie dz  
    i Klo tyl da.

• slucha nie le gen dy o her bie Ra wi cza,
• uklad a nie w gru pach pla nu wy da rzen,
• przy go to wa nie po sta ci z pa pie ru, mo de li ny,
pla ste li ny,
• ode gra nie kró tki ej in sce ni za cji le gen dy Ra -
wi cza.

 Uczen:
• zna le gen de Ra wi cza,
• po tra fi wspólpra co wac w gru pie,
• wie jak wyglada herb Ra wi cza,
• po tra fi ulozyc  plan wy da rzen,
• po tra fi ode grac kró tka scen ke.

6. Osiecz na – 
    kosciól na srod ku 
    je zio ra.

• wy ciecz ka ro we ro wa do Osiecz nej,
• za po zna nie z le genda o za to pio nym ko scie le,
• prze czy ta nie in nych le gend zwiaza nych z
Osieczna,
• wy ko na nie ilu stra cji do wy bra nej le gen dy,
• zwie dza nie miejsc zwiaza nych z le gen da mi.

 Uczen:
• zna le gen dy o Osiecz nej,
• umie opo wie dziec jedna z le gend,
• po tra fi wska zac miej sca zwiazane z
le gen da mi,
• po tra fi za cho wac sie w miej scu pu -
blicz nym.

7. W kra inie ba sni 
    i le gen dy – 
    lek cja mu ze al na.

• uczest ni cze nie w lek cji mu ze al nej,
• wdroze nie do wlasci we go od bio ru dóbr kul -
tu ry,
• wy ra bia nie na wy ku kul tu ral ne go za cho wa -
nia sie w mu zeum,
• za po zna nie sie z nie zna ny mi  jesz cze ba snia -
mi i poda nia mi z oko lic Lesz na,
• po praw ne wy ko ny wa nie po le cen pro -
wadzacego. 

Uczen:
• zna poda nia i ba snie z oko lic Lesz na,
• umie sa mo dziel nie wy ko ny wac po le -
ce nia,
• zna za sa dy kul tu ral ne go za cho wa nia
sie w miej scu pu blicz nym.

Ewa lu acja 

Ewa lu acja do ko ny wa na jest w trak cie re ali za -
cji pro gra mu. Istot nym ele men tem ewa lu acji sa wy two -
ry pra cy ucz niów. Ob ser wu je sie za cho wa nia dzie ci, ich
wklad pra cy oraz za an ga zowa nie na za je ciach. Na -
rzedziem ewa lu acji sa tez roz wiazy wa ne za gad ki, kr -
zyz ówki czy qu izy. Sto so wa na biezaca oce na w for mie
slow nej ma za che cac i mo ty wo wac ucznia do po dej mo -
wa nia tw órc zy ch dzialan.
 Dzie ki prze pro wa dza nej ewa lu acji uzy sku je sie in for -
ma cje zwrotna o zdo by tych przez dzie ci umie jet no -
sciach i wia do mo sciach oraz in for ma cje o ko niecz no sci
wpro wa dze nia ewen tu al nych zmian czy po pra wek do
pro gra mu.

KRZYZÓWKA  - WLOSZAKOWICE

 Wy ra zy po zio me kr zyz ówki od gad nij cie na pod sta wie
okre slen. Li te ry z za zna czo nych pól czy ta ne pio no wo
utworza roz wiaza nie.

1. Po daj na zwi sko ma la rza ob ra zu „ Bi twa pod Grun -
wal dem”.
2. Miej sce bi twy ro ze gra nej 15 lip ca 1410 roku.
3. Bialy ptak w go dle na sze go pa nstwa.
4. Le czy  zeby w ga bi ne cie.
5. Stoi na pólce w bi blio te ce.
6. Brylki lodu z nie ba.
7. Np. szó stka z kla sówki.
8. Gro ma dzi sie je na zime.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

QUIZ   NA  ZAKONCZENIE

Za kre sl po prawna od po wie dz.

1. Jak miala na imie zona Miesz ka I:
a) Ja dwi ga
b) Dabr ówka
c) Wan da

2. Jak brzmi na zwi sko ry ce rza, kt óry po ko nal tura w bo -
rze pod Krzy wi niem:
a) Wie nia wa
b) Prze my slid
c) Le choslaw

3. W her bie Lesz na znaj du je sie:
a) pól glowy kozy i pól ko ro ny
b) pól glowy lwa i wie za zam ko wa
c) pól glowy tura i top ór

4. Kie dy uka zu je sie Biala Dama w sa lach zam ku w Ry -
dzy nie:
a) w Za dusz ki
b) w Noc Swie to ja nska
c) w Wiel ka noc

5.  Kto mógl wy ko pac skar by ukry te w górze w Lu bo ni:
a) ro bot ni cy pa nsz czy znia ni
b) ko bie ty
c) nie win ne dzie ci bez uzy cia lopat

6.  Ile wio sek w oko li cy Lu bo ni splonelo na sku tek prze -
kle nstwa rzu co ne go  przez sza ta na:
a) 14 wio sek
b) 12 wio sek
c) 18 wio sek

7.  Jaki król Pol ski po ja wia sie w le gen dzie o zr ódle sw.
Ja dwi gi pod   Wlosza ko wi ca mi:
a) Wladyslaw Ja giello
b) Ka zi mierz Wiel ki

c) Bo leslaw Chro bry

8.  Po daj date bi twy pod Grun wal dem:
a) 1390 rok
b) 1410 rok
c) 1504 rok
 
9. Czy w her bie Ra wi cza wid nie je:
a) lew
b) zubr
c) nie dz wie dz

10. Jak miala na imie ksie znicz ka an giel ska wid niejaca
w her bie Ra wi cza:
a) Ma rian na
b) Bry gi da 
c) Klo tyl da

11. Jaka bu dow la stala na wy spie na srod ku je zio ra w
Osiecz nej:
a) za mek
b) ko sciól
c) klasz tor

Bi blio gra fia:

Gli wa Jo lan ta, Kwa snic ka Ka ta rzy na: Le gen da jako
zródlo to zsa mo sci kul tu ro wej, „Bi blio te ka w Szko -
le”2003 nr 3 s.6-8
Le gen dy ra wic kie, „Pa no ra ma Lesz czy nska” 1989 nr
19 s.12
Ry cerz Wie nia wa, „Pa no ra ma Lesz czy nska” 1993 nr 12 
s.10
Swi der ski Bro nislaw: Ilu stro wa ny opis Lesz na i zie mi
lesz czy nskiej. Lesz no, Naklad ksie gar ni A. Kra je wi cza,
1928
Swir ko Sta nislaw: Orle Gniaz do. Po znan, Wy daw nic -
two Po zna nskie, 1969
Wit kow ska Iwo na: Z ba snia i le genda przez Pol ske, „Bi -
blio te ka w Szko le” 2000 nr 11 s.4-7
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Te re sa Ka sper ska
Przed szko le
w Ju tro si nie

Ce le styn Fre inet byl pe da go giem fran cu skim,
ini cja to rem szkoly no wo cze snej. Zaloze niem idei Fre -
ine ta jest przy sto so wa nie szkoly do dziec ka. Ta kie przy -
go to wa nie, które umo zli wia mu uru cho mie nie jego
ener gii zy cio wej i jego du cho we go wzbo ga ce nia. W ta -
kim sro do wi sku dziec ko samo sta je sie twó rca. Two rzy
wlasna „li te ra tu re”, wlasne „podrecz ni ki”, wlasne
dziela sztu ki i tech ni ki, samo bada ota czajace je zja wi -
sko, samo po zna je swiat przy ro dy i swiat spolecz ny.

Ce lem tej pe da go gi ki jest wie lo stron ny roz wój
dziec ka, kre atyw nosc, ak tyw ne i tw órc ze eks pe ry men -
to wa nie, ak tyw nosc tw órc za, spon ta nicz nosc dziec ka.
Fre inet mówil: „poz wólcie im eks pe ry men to wac, do -
cho dzic do po zna wa nia oto cze nia”. W roz wo ju dziec ka
wy od reb nia trzy fazy:
1.faza prób i bledów, czy li dzialanie jak by „po omac -
ku”, gdy dziec ko po wta rza czyn no sci, które przy nosza
po wo dze nie, a uni ka tych, któ re ko ncza sie roz cza ro wa -
niem;
2. faza urzadza nia sie , gdy dziec ko opie rajac sie na
zgro ma dzo nych do swiad cze niach – za czy na wpro wa -
dzac pe wien lad do swo ich dzialan;
3. faza za ba wy – pra cy, prze chodzacej w pra ce – za ba -
we, gdyz po przez za ba we przy go to wuja sie do pra cy i
do re ali za cji „po wa znych” za dan zy cio wych.

Ma rze niem Fre ineta byly „re zer wa ty dzie cie -
ce” stwo rzo ne w na tu ral nym sro do wi sku przy rod ni -
czym, mialyby sie znaj do wac w par kach pu blicz nych, w 
wiel kich ogro dach czy la skach pod miej skich w po blizu
wie k szych sku pisk ludz kich. W re zer wa tach tych po -
win ny byc drze wa i kwia ty, tra wa, pta ki, woda, skaly i
gro ty, pole upraw ne i ogród ek do swiad czal ny z
grzadka mi upra wia ny mi przez dzie ci. Po win ny tam byc
tez zwie rze ta zyjace na wol no sci : zajace, kre ty, wie -
wiórki, jeze. W wy god nym ni skim bu dyn ku po win ny
znaj do wac sie sale za baw, pra cy i wy po czyn ku. W
osob nym bu dyn ku po win ny znaj do wac sie zwie rze ta
do mo we i drób, kt óre dzie ci moglyby ob ser wo wac i kar -
mic.

Sz cze gólna role w przed szko lu fre ine tow skim
od gry waja te wszyst kie na rze dzia i ma te rialy, kt óre po -
zwa laja dziec ku na swo bodna eks pre sje pla styczna:
pedzle i far by, gli na ce ra micz na, ró zn okol orowe ema lie, 
ryl ce do wy ci na nia li no ry tów, latwe w uzy ciu li mo gra fy
do ich po wie la nia, cale mn óst wo igiel, tka nin, wlócz ek
róz nego ko lo ru do swo bod nych kom po zy cji haf ciar -
skich.

W przed szko lu fre ine tow skim za sto so wa nie
ma jesz cze inny ro dzaj na rze dzi. Sa to te wszyst kie srod -
ki, które po zwa laja dziec ku na nawiaza nie kon tak tu z
oto cze niem, na wy ra ze nie swo ich pra gnien i poglebie -
nie swia do mo sci zwiazków za chodzacych mie dzy lu dz -

mi i przy roda. Tymi na rze dzia mi sa: mowa, pi smo, ry -
su nek, rze zba, druk, mu zy ka i ta niec. Dla ka z de go z
tych na rze dzi ist nie je spe cjal na tech ni ka wpro wa dze nia
i poslugi wa nia sie nim, co wy ma ga od na uczy cie la sta -
ran ne go przy go to wa nia.

W przed szko lu pro wa dzo nym tech ni ka mi Fre -
ine ta dziec ko po zna je zja wi ska i czyn no sci w toku ich
trwa nia. Je zeli dziec ko ko pie zie mie, ry su je ob ra zek czy 
mo de lu je z gli ny zwie rze ta, ubie ra lal ke lub daje pozy -
wie nie król iko wi, to otwie ra sie dla nie go caly sze reg
sy tu acji, kt óre po bu dzaja je do spon ta nicz nej eks pre sji
slow nej.
Tech ni ki Ce le sty na Fre ine ta sto so wa na w przed -
szko lu to:
1. Eks pre sja ar ty stycz na – swo bod na twó rcz osc
dziec ka: pla stycz na, mu zycz na, ru cho wa, a ta kze w
dzie dzi nie maj ster ko wa nia. Wa run kiem jest jed nak ,
aby swo bod ny tekst byl na praw de swo bod ny, to zna czy, 
ze dziec ko pi sze go wte dy, gdy ma cos do po wie dze nia i 
od czu wa taka po trze be wy ra zania tego pi ór em czy ry -
sun kiem. Po zwa la to na wy zwo le nie wszyst kich sil
twórcz ych dziec ka i daja mu mo zli wosc eks pre sji do -
znan, emo cji i wia do mo sci zdo by tych droga wlasna i
zbio ro wych do swiad czen.
2. Ga ze ta przed szkol na – to te ma tycz nie zbie ra ne ma -
te rialy sluzace np. do wy stro ju po miesz czen, prze ka zu
ak tu al nych i wa znych in for ma cji, a ta kze wy mia nie ko -
re spon den cji mie dzy przed szko la mi.
3. Ko re spon den cja – w for mie lis tów, ga ze tek, drob -
nych upom inków, albu mów, na gran na ta smie ma gne -
to fo no wej po przez wy ko rzy sta nie tech no lo gii
in for ma cyj nej.
4. Tecz ki za gad nie nio we – al bu my te ma tycz ne.
5. Sa mo rod ne in sce ni za cje.
6. Pla no wa nie pra cy – wsp ólnie z dzie cmi na okres ty -
go dnia, pod su mo wa nie wy ko na nia za pla no wa nych
czyn no sci.
7. Wpro wa dze nie tech ni ki czy ta nia i pi sa nia . Tech ni -
ke te roz wiazuje Fre inet przez „na tu ralna me to de czy ta -
nia”. Dzie ci ukladaja male opo wia da nia, nie mal jest to
za le d wie kil ka slów, któ re same wy my slily na pod sta -
wie swych prze zyc, ob ser wa cji i wzru szen. Wy cho -
waw czy ni za pi su je je na ta bli cy, a dzie ci prze pi suja je,
dru kuja i w kró tkim cza sie od kry waja w na pi sa nych
wy ra zach ele men ty po dob ne co do ksztaltu i dz wie ku li -
te ry i sy la by. To od kry cie el eme ntów sta le po wta rza -
nych po zwa la im na step nie na roz szy fro wa nie i
two rze nie no wych wy razów. Punk tem wy js cia jest tekst 
bar dzo kró tki, skladajacy sie z jed ne go lub dwó ch zdan.
Od czy ta nie go jest caloscio we, ale na tych miast musi
nastapic ana li za i syn te za: rozloze nie na naj prost sze ele -
men ty – li te ry, kt óre trze ba wy brac po jed nej z kasz ty, a
po tem zlozyc je w calosc ze sta wu dru kar skie go.
8. Dru kar nia w przed szko lu. W star szych gru pach
przed szkol nych 5 – 6 lat kach Fre inet wy ko rzy stu je na -
tu ralna oko licz nosc budzaca cie ka wosc i wpro wa dza
dru ko wa nie kró tk ich swo bod nych wy po wie dzi dzie ci.

Tech ni ki Fre ine ta w przed szko lu
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Gru pa po dzie lo na na male ze spoly. Ka zdy ze spól sklada 
je den wiersz, który po spraw dze niu przez wy cho waw -
czy nie zo sta je umiesz czo ny w ram ce na pra sie dru kar -
skiej. Jed no dziec ko roz cie ra far be, dru gie kladzie
czy ste kart ki, trze cie przy ci ska pra se, a czwar te wyj mu -
je za dru ko wa ne kart ki i uklada je w su szar ce sporzadzo -
nej na wzór du ze go ze szy tu z ga ze to we go pa pie ru. W
ten sp osób po wsta je wy dru ko wa ne opo wia da nie dzie ci.
Na step ne go dnia ka z de dziec ko otrzy mu je jedna stro ne i 
wkle ja do swe go ze szy tu, kt óry nosi na zwe „ksiazka zy -
cia”. Gdy pod ko niec mie siaca zgro ma dzi sie ich kil ka,
dzie ci wy ko nuja okladke, spi naja ja i biora do domu go -
towa ga zet ke, aby je po ka zac swo im ro dzi com. Po zo -
stale eg zem pla rze zo stana wyslane do ko respondentów,
kt órzy w za mian przy sla im swo je.

O przy dat no sci tech nik Fre ine ta  w wy cho wa -
niu przed szkol nym za de cy do waly te same za sa dy, kt óre
wplynely na zmia ne tra dy cyj nej kla sy w no wo cze sna, a
mia no wi cie:
 - stale „do swiad cze nie po szu kujace” sr odk ów naj sku -
tecz niej sze go od dzialywa nia wy cho wawcze go,
 - Glebo kie za in te re so wa nie dziec kiem, jego po trze ba -
mi, pra wa mi jego roz wo ju, jego zamilowa niem do
dzialal no sci od kryw czej i tw órcz ej,
 - zycz li wa, prze wi dujaca trud no sci dziec ka obec nosc
wy cho waw czyn, kt óre po tra fia stwo rzyc dzie ciom kli -
mat wza jem ne go za ufa nia, sprzy jajacy zawiaza niu sie
na tu ral ne go dia lo gu mie dzy nimi a sro do wi skiem.

Uwzgled niajac w pra cy z dzie cmi idee pe da go -
gi ki Fre ine ta nie zbed ne be dzie sto so wa nie na step nych
za sad:
1. Swo bo dy – po le ga ona na do bo rze te ma tu za jec lub
za baw zgod nie z po trze ba mi i che cia mi dziec ka.
2. Mo ty wa cji – dziec ko musi wie dziec, po co wy ko nu je
dana czyn nosc, komu to be dzie po trzeb ne.
3. Dys kret nej po mo cy na uczy cie la – pa mie tac na le zy,
ze sa dzie ci, które nie maja po myslów i po wo li na bie raja 
wia re we wlasne sily; na uczy ciel w ta kich sy tu acjach
pelni role do rad cy, in spi ra to ra.

 4. Po zy tyw nej oce ny – ka z de dziec ko w wy ko ny wana
pra ce wklada wysilek, na jaki je stac. Slowa po chwaly i
za che ty mo bi li zuja do dal szej pra cy i bar dziej in ten syw -
ne go wysilku. Oce na pra cy po win na byc wy ra zona
slowa mi: pra ca cie ka wa, ko lo ro wa, po myslowa, es te -
tycz na, barw na, wesola, in te re sujaca, za gad ko wa.

No wo cze sna Szkola Fran cu ska Tech nik Fre -
ine ta nie jest za mknieta go towa me toda roz dajaca re -
cep ty, jak na le zy uczyc i wy cho wy wac. Ka z de dziec ko
sta no wi od reb ny swiat i wy ma ga sz cz ególnego po de js -
cia, zycz li wej, budzacej za ufa nie tro ski wy cho waw czy -
ni, kt óra po moze mu wy do byc na jaw ukry te sily
twór cze i wy ra zic naj od po wied niejsza dla nie go tech -
nika jego wlasna wi zje swia ta, po moze nawiazac kon -
takt z oto cze niem.

To wlasnie odróznia fre ine tow skie przed szko -
le od przed szko la tra dy cyj ne go. Dzie ci zyja w nich
pelnia zy cia na mia re swych sil roz wo jo wych, po znaja
swiat, nawiazuja dia log z bliz szym i dal szym oto cze -
niem, wy po wia daja sie slowem , ksztaltem, barwa, ge -
stem, me lo dia w sprzy jajacej, bez piecz nej at mos fe rze
stwo rzo nej im przez ro zum ne ser ca i zycz li we rece wy -
cho waw czyn.

LITERATURA:

1. Fre ine tow skie in spi ra cje: Pi smo Pol skie Sto wa rzy -
sze nia Pe da go gi ki C. Fre ine ta 26/2003 Pulawy, 2003
2. Klosin ska T.: Dro ga do twó rczosci. Wdra zanie tech -
nik Ce le sty na Fre ine ta. Ofi cy na Wydaw ni cza „Im puls”
Krak ów, 2000
3. Ma te rialy zródlowe z wa rs ztatów fre ine tow skich. Po -
znan, 2005
4. Se me no wicz H.: No wo cze sna Szkola Fran cu ska
Tech nik Fre ine ta. Pol skie Sto wa rzy sze nie Ani ma tor ów
Pe da go gi ki Ce le sty na Fre ine ta, Otwock – War sza wa,
2002

dr Piotr Mo siek
Wy z sza Szkola Hu ma ni stycz na w Lesz nie 
Gim na zjum w Sie ra ko wie
im. Ada ma Ol brach ta Przyj my – Przy jem skie go 

Ten den cja wspólcze snej ro dzi mej oswia ty jest
po miar. Na rzu ca on wszel kim in sty tu cjom i oso bom
zwiaza nym z sze ro ko po jeta edu ka cja my s le nie o niej w
ka te go rii, nie zaw sze pre cy zyj nie poj mo wa nej, ja ko sci.
Jak ka zda nie oma lze na uka spolecz na, za tem wiec – i
wspólcze sna pe da go gi ka (a moze pe da go gia?) co raz

cze sciej sie ga do apa ra tu ry po je cio wej przy pi sy wa nej
na ukom in ne go ro dza ju (tech nicz nym, geo gra ficz nym,
eko no micz nym i in.). „Ja kosc” stala sie za tem ele men -
tarna ka te go ria po je ciowa wcze sniej cha rak te ry zujaca
wylacznie na uki o zarzadza niu. Twó rca owe go, nie zwy -
kle dzis po pu lar ne go, chwy tli we go i z roz ma ity mi in ten -
cja mi wy ko rzy sty wa ne go po je cia – jest Edward
De ming, tw órca teo rii TQM (To tal Qu ali ty Me na ge -
ment –glo bal ne zarzadza nie ja ko scia). Po trze ba poloze -
nia na ci sku na ja kosc w edu ka cji za czela byc
ar ty kulowa na juz w la tach osiem dzie siatych zeszlego
stu le cia w wie k szo sci kra j ów Wsp ó lno ty Eu ro pej skiej.
W chwi li obec nej, równ iez w Pol sce (tu taj jed nak z nie -

 Polityka oswiatowa

DYNAMIKA FUNKCJONOWANIA SZKOLY 
W KONTEKSCIE POMIARU JAKOSCI JEJ PRACY 
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na tu ralna sklon no scia osób nie spe cjal nie z edu ka cja w
na uko wym wy mia rze zwiaza nych do nada wa nia tej ka -
te go rii war to sci do mi nujacej, zo rien to wa nej nie oma lze
wylacznie na nie stan da ry zo wa nym „ba da niu” roz ma i-
tych obs za rów pra cy szkól…) sta wia sie in sty tu cjom
oswia to wym wy mo gi, kt óre ope ra cjo na li zo wac maja
ka te go rie ja ko sci w roz ma itych jej ro zu mie niach. Aby
pro ces ów od by wal sie zgod nie z przeslan ka mi me to do -
lo gicz ny mi uwzgled niac musi: 
ü na by wa nie umie jet no sci pro jek to wa nia ja ko scio we -

go roz wo ju, 
ü na by wa nie spraw no sci w kon stru owa niu pro ce dur ja -

ko scio we go roz wo ju, 
ü umie jet ny dobór pro ce dur i na rze dzi mo ni to ro wa nia

roz wo ju, 
ü ko niecz nosc stalej dazno sci do dal sze go do sko na le -

nia i jego ewa lu acji1.
Nie zwy kle szko dli wym jest
fakt, iz ja kosc po strze ga na
jest naj cze sciej (bo za pew ne 
naj pro sciej jest tak czy nic)
w wy mia rze or ga ni za cyj no
– in sty tu cjo nal nym, ka te go -
ry zo wa nym przez osiagnie -
ty efekt . Niewatpli wie
jed nak po sia da ona ró wni ez
wy miar etycz ny (do tyczacy
cho cia zby sen su po dej mo -
wa nych dzialan oraz ich
prak se olo gicz nych
przeslanek) i wy miar
spolecz ny (okre slo ny przez
cha rak ter funk cjo no wa nia mniej szych i wie k szych zbio -
ro wo sci ludz kich oraz obo wiazujacych w nich regul i
za sad). Po wy z sza ten den cja zmie rza za tem do zbyt jed -
no stron ne go oce nia nia pra cy szkól po przez pry zmat
osiagnie tych wyni ków na eg za mi nach ze w netrz nych (w 
szko le pod sta wo wej – na spraw dzia nie, w gim na zjum –
na eg za mi nie gim na zjal nym, w szko le po nad gim na zjal -
nej – na ma tu rze no we -
go typu). Ja kosc pra cy
ka z dej pl a cówki oswia -
to wej prze ciez dyk to -
wa na jest ta kze m. in.
po przez: wy ni ki kon -
kursów, pro mo cji, pro -
gra my dy dak tycz ne i
wy cho waw cze, ega li ta -
ry za cje ksztalce nia, ko -
ope ra cje z in ny mi
pod mio ta mi spolecz -
no sci szkol nej i ze sro -
do wi skiem lo kal nym,
ja kosc zarzadza nia pla -
cówka, or ga ni za cje jej
pra cy, baze dy dak -
tyczna i in fra struk tu re tech niczna, przeplyw in for ma cji i 
pro mo cje2. 
W kon te ks cie wylonio nych aspe któw przed mio tem ana -
li zy be dzie ja kosc pra cy naj wie k sze go w po wie cie ra -

wic kim i jed ne go z naj wie k szych w re gio nie – Gim na -
zjum w Sie ra ko wie im. Ada ma Ol brach ta Przyj my –
Przy jem skie go. 
Nie zwy kle ko rzyst ne oka zuja sie byc efek ty pra cy
pla cówki w kon te ks cie po mia ru ze w netrz ne go o cha -
rak te rze dy dak tycz nym. Na ostat nim eg za mi nie gim -
na zjal nym, któ ry odbyl sie w dniach 26 – 27 kwiet nia
2005 roku, szkola uzy skala na ste pujace sred nie w posz -
czególnych cze sciach te goz eg za mi nu (przy az 300
uczniach do nie go przy ste pujacych): 
a) w cze sci hu ma ni stycz nej: 31,3 pu nk tów,
b) w cze sci ma te ma tycz no – przy rod ni czej: 23,3 punk -
tów.
Po niz szy wy kres pre zen tu je osiagnie te wy ni ki w po ró -
wnaniu do ef ek tów z dw óch ostat nich lat eg za mi nu gim -
na zjal ne go w obu cze sciach. 

Uka zu je on sys te ma tycz ny i co rocz ny wzrost sred niej w
cze sci ma te ma tycz no – przy rod ni czej oraz znaczacy
wzrost w cze sci hu ma ni stycz nej o 4,6 punk tu w od nie -
sie niu do wy ni ku zeszlorocz ne go, jak równi ez o 0,9
punk tu w od nie sie niu do wy ni ku sprzed dwóch lat. 

Po niz szy wy kres uka zu je tym cza sem osiagnie te wy ni ki
w ska li gmi ny, po wia tu i wo jew ództwa.

Wy ni ki po sz czególnych cze sci eg za mi nu oka zuja sie
byc znaczacym suk ce sem w pra cy ksztalce nio wej pla-
ców ki. W cze sci hu ma ni stycz nej sred nia szkoly jest wy -
z sza niz sred nie: gmi ny i po wia tu. Na to miast w cze sci
ma te ma tycz no – przy rod ni czej uzy ska ny wy nik jest ró -
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wniez wy z szy w sto sun ku do sred niej gmi ny oraz po -
wia tu i bli ski sred niej woje wództwa. Co jed nak war te
pod kre sle nia wy nik uzy ska ny w cze sci ma te ma tycz no –
przy rod ni czej jest ko lej ny raz wy z szy w sto sun ku do po -
zio mu osiagnie te go w po przed nim roku szkol nym w tej
sa mej cze sci eg za mi nu ze w netrz ne go (wy z szy o 0,7
punk tu), co swiad czy o pro gre syw nym pro ce sie
ksztalce nio wym prze bie gajacym w Gim na zjum w Sie -
ra ko wie. Jest on opar ty o obo wiazujacy i sa mo dziel nie
wy pra co wa ny do ku ment – Stra te gia Dy dak tycz na
Szkoly  – kt óra wy zna cza ramy pro ce du ral ne, cza so we i
te ma tycz ne ewa lu acji wyn ik ów ze w netrz ne go eg za mi -
nu, jak ró wn iez dro gi wska zujace kie ru nek efek tyw ne go 
przy go to wa nia do nie go mlodzie zy. War to jesz cze za -
zna czyc, iz osiagnie te przez szkole re zul ta ty eg za mi na -
cyj ne w ka z dej z obu cze sci lo kuja pl acówke na trze cim
miej scu w calym po wie cie, co przy uwzgled nie niu ilo sci 
ucz niów zdajacych oka zu je sie po zo sta wac znaczacym
wy ni kiem. 
Uzy ska ne wy ni ki posluza, jak co roku, do szcze-
gólowych ana liz w ra mach prac na uczy ciel skich ze -
spolów gim na zjal nych oraz prac rady pe da go gicz nej,
okre slajacej dal sze kie run ki dzialan nad Stra te gia Dy -
dak tyczna Szkoly. 
Spo glada nie na sku tecz nosc pra cy pla cówki wylacznie
po przez pry zmat wyn ików eg za mi nu gim na zjal ne go,
bez wzgle du na to, jak wy so kie one by nie byly, jest jed -
na kze po de js ciem wyjatko wo bled nym i nie rze tel nym.
Spe cy fi ke funk cjo no wa nia szkoly bu duja jej kon tak ty z
oto cze niem (sro do wi skiem lo kal nym), umie jet no sci ak -
ty wi za cji uc zn iów do pra cy nad soba, czy cho cia zby
umie jet no sci kon stru owa nia wlasnej tra dy cji i to zsa mo -
sci, tym sa mym wiec – sze ro ko po je tej oby cza jo wo sci
szkol nej3. 
Po wy z sze ob sza ry wy ra znie kon sty tu uja sta tus Gim na -
zjum w Sie ra ko wie jako pla có wki sro do wi sko wo ak -
tyw nej, uspolecz nio nej i zo rien to wa nej na
stwa rza nie swym uczniom jak naj szer szych mo zli -
wo sci udzialu w roz wo jo wych for mach wlasnej ak -
tyw no sci. Ucznio wie od nosza licz ne suk ce sy w
kon kur sach przed mio to wych, ar ty stycz nych i spor to -
wych ka z de go szcze bla, od gmin ne go po ogól no polski
(np. w ob sza rze spor to we go dzialania co rocz nie szkola
zaj mu je naj wy z sze lo ka ty w wo je wództwie). W mi nio -
nym roku szkol nym ofe ro wala mlodzie zy po nad trzy -
dzie sci form roz ma itych za jec do dat ko wych, na kt óry ch

uczest ni cy mo gli po sze rzac swoja wie dze i umie jet no -
sci oraz zor ga ni zo wala kil ka dzie siat im prez i wy da rzen
szkol nych, ta kze o ran dze po nadre gio nal nej i ogó ln o-
kra jo wej. Or ga ni zu je sa mo dziel ne wy sta wy pla stycz ne
dzie ci i mlodzie zy z te re nu calego po wia tu, prze pro wa -
dza roz ma ite warsz ta ty, spo tka nia z ak to ra mi oraz ar ty -
sta mi. Gim na zjum pro wa dzi wspólpra ce ze szkolami
za gra nicz ny mi z Ho lan dii oraz Nie miec; wspólpra cu je
z pla có wkami na uko wy mi z calego kra ju, a w szcze-
gólnosci z: Uni wer sy te tem im. Ada ma Mic kie wi cza w
Po zna niu, Uni wer sy te tem Slaskim w Ka to wi cach, czy
Wy zsza Szkola Hu ma ni styczna w Lesz nie, pod dajac
szc zególowej ana li zie i ba da niom wy bra ne ob sza ry
wlasne go funk cjo no wa nia. Kladzie na cisk na ksztalce -
nie je zyków ob cych, pro wadzac rów nolegle na uke je -
zy ka an giel skie go i nie miec kie go jako przy go to wa nia
mlodzie zy do uczest nic twa w zy ciu spolecz nym i kul tu -
ro wym zjed no czo nej Eu ro py. 
Taki wlasnie, kom ple men tar ny wi ze ru nek pl ac ów ki
edu ka cyj nej przy bliza ja do mo de lu szkoly ak tyw nie
od po wia dajacej na skom pli ko wa ne wy zwa nia
wspólcze sne go swia ta, przy oble kajacego wy ra zne zna -
mio na prag ma ty zmu eko no micz ne go i wy mu szo nej
kon ku ren cyj no sci. W taki wiec spo sób mo zli wa jest i
re ali zu je sie pe da go gicz na ba ta lia o ró wn osc zy cio wych 
szans mlodzie zy na zin dy wi du ali zo wa nym i par ty ku la -
ry stycz nym ryn ku pra cy i edu ka cji. Gim na zjum w Sie -
ra ko wie sku tecz nie mo del po wy z szy re ali zu je wpi sujac
sie jed no cze snie w obo wiazujace stan dar dy i stra te gie4

no wo cze sne go ksztalce nia, opie ki i wy cho wa nia. 

1 Por. S. Wlazlo, Ja ko scio wy ro zw ój szkoly, Wroclaw
2002. 
2 Zo bacz w tej spra wie: I. Dzierz gow ska, Mie rze nie ja -
ko sci pra cy gim na zjum. Po rad nik, War sza wa 2001. 
3 Wage bu do wa nej oby cza jo wo sci szkol nej, jako ele -
men tu mi ni ma li zo wa nia ge ne ro wa nych w szko le konf -
liktów opar tych na do mi na cji i pod porzadko wa niu,
pod no si li juz cho cia zby pro fe so ro wie: S. Ka wu la i K.
Ko na rzew ski. 
4 Pro ble ma ty ke stra te gii edu ka cyj nych wni kli wie ana li -
zu je: C. Kerr, Piec stra te gii edu ka cyj nych i ich glówne
wa rian ty, „Fo rum Oswia to we” nr 1/98. 

Za pra sza my  na uczy cie li ma te ma ty ki na kon fe ren cje,
któ ra od be dzie sie 22 kwiet nia 2006 roku w  Osrod ku
Ksztalce nia Usta wicz ne go Na uczy cie li  w Lesz nie, w
go dzi nach 10.00-15.00 na ul. Bo leslawa Chro bre go 15
w Lesz nie

Pro gram:
1. Wystapie nie przed sta wi cie la Ku ra to rium Oswia ty
2. Wyklad in au gu ra cyj ny: Sys tem ksztalce nia na uczy -
cie li ma te ma ty ki na UAM w Po zna niu- dr Alek san dra
Ma cie jew ska, UAM Po znan
3. Na ucza nie ma te ma ty ki z per spek ty wy na uczy cie la
do rad cy- mgr Lu cy na Tega, Po wia to wy Osro dek Do -
radz twa w Go sty niu

4. Re ali za cja przez nadzór pe da go gicz ny prio ry te to -
wych za dan KO 
5. Warsz ta ty:
Trud no sci w na ucza niu ma te ma ty ki w szko le sred niej-
mgr Ar le ta Puk, Ze spól Szkól Tech nicz nych w Lesz -
nie, PWSZ w Lesz nie
Trudnosci w nauczaniu matematyki w szkole
podstawowej i gimnazjum a egzaminy zewnetrzne-
mgr Irena Mackowska, egzaminator OKE
Zglosze nia pro si my prze sylac na dru kach jak na kurs. 
O przy je ciu be dzie de cy do wala ko lej nosc zglosze nia.
Ter min zglasza nia do 15 kwiet nia.

Trud no sci w na ucza niu ma te ma ty ki
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  Spra woz da nia

Bi blio te ki pe da go gicz ne i szkol ne zródlem 
in for ma cji we wspólcze snym spolecze nstwie
(se mi na rium w Osrod ku Ksztalce nia Usta wicz ne go Na uczy cie li Pu blicz nej 

Bi blio tece Pe da go gicz nej w Lesz nie)

Ewa Kap ska
wi ce dy rek tor ds. Bi blio tek Pe da go gicz nych PBP Lesz no
Mi roslawa Wasow ska
na uczy ciel kon sul tant OKUN Lesz no

Pre le gen ta mi byli dr Ma rek Bu da j czak z Uni wer sy te tu
Ada ma Mi c kie wi cza w Po zna niu
oraz mgr Lu cy na Ku ro wska – Tru dzik z Do lnoslaskiej 
Bi b lio te ki Peda go gi cz nej we Wroclawiu. 

Pre zen tujac te mat: Wspólcze s ne ten den cje w
opra co wy wa niu zró del in fo r ma cji, na wste pie dr Ma rek 
Bu da j czak przed sta wil za gad nie nie z per spe kty wy
huma ni sty cz nej, a sci slej peda go gi cz nej, wo bec ro sz -
cze nia edu ka cji per ma nen t nej we wspólcze s nym swie -
cie, kie dy ta k ze bib lio te ka rza do ty czy fun k cja
upo wsze ch nia nia wie dzy na te mat umie je t no sci sa mo -
ksztalce nio wych i roz wo ju inte le ktua lne go, co zda niem
au to ra jest szcze gó l nie wa z ne 
w Pol sce, oga r nie tej de li bra -
ry zacja, wi doczna na fo rum
mie dzy naro do wym w wy ni -
kach te stów PISA (ba -
dajacych al fa be tyzm
fun kcjo na l ny).
W cze sci glów nej pro -
wadzacy do ko nal fo r ma l nej
ana li zy po jec tytulu, a na ste -
p nie omó wil ten den cje w
opra co wy wa niu zró del in fo r -
ma cji, gdzie obok po trzeb
indy widu a l nych i spolecz -
nych fun da ment dla ge ne ro -
wa nia ko le j nych ten den cji
sta no wia kla sy cz ne wa r to sci: 
kog ni ty w na (pra wda), este ty -
cz na (pie k no) i etycz no-pra -
gmaty cz na (do bro).

Ten den cje w opra co wy wa niu 
zró del in fo r ma cji:

1. Wizu a li za cja (a na wet poli senso ry za cja) - przed sta -
wia nie in fo r ma cji gra fi cz nie, a nie li ne a r nie, w po sta ci
se k wen cji wy ra zów;

2. Per sona li za cja/indy widua li za cja – przy kra wa nie
in fo r ma cji we dle po trzeb jej kon su men ta w prze ciw ie n -
stwie do jej „usred nia nia” – tu: po szu ki wa nie roz wiazan 
typu „in tel li gent agent” (ap li ka cja typu Co pe r nic)

3. Sy ste maty za cja wo bec ato mi za cji in fo r ma cji; tu taj:
rele wan ty za cja, eko no mi za cja (re du k cja fun kcjo na l na);
 
4. Ety cz nosc – kre o wa nie po staw kry ty cy z mu, akty wi z -
mu, ucz ci wo sci (kla ro w nosc, bez zlych in ten cji), aser ty -
w no sci, pra kty cz no sci wo bec in fo r ma cji; Kry ty ka
kome rcja li za cji „wlas no sci inte le ktua l nej” oraz nie ety -
cz ne go postmo derni stycz ne go po dej scia typu „wszy -
stko uj dzie” („any t hing goes”)

5. Digi ta li za cja i popu la ry za cja (8 mld stron w In ter -
ne cie; Przed sie w zie cie fi r my Go o gle, Uni wer sy te tu Ox -
ford i ki l ku uni wer sy te tów ame ry ka n skich prze nie sie nia 
do In ter ne tu 15 mln ksiazek angie lsko jezy cz nych (vi r tu -

  Pre le gent dr Ma rek Bu daj czak z Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu
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al li bra ry), kontr ini cja ty wa Je -
an- No e la Ja en ne ney dy re kto ra
Fran cu skiej Bi b lio te ki Na ro do -
wej sko pio wa nia bi b lio tek na ro -
do wych kra jów Unii
Eu ro pe j skiej; USA wy moglo na
swia to wej kon fe ren cji w Tu ni sie 
kon tro le nad In ter ne tem. 
W da l szej cze sci  wystapie nia,
pro wadzacy zde fi nio wal po je cie 
min d map ping , do ko nal wpro -
wa dze nia do ide o gra fii de fi -
niujac ta kie po je cia jak:
meta ide o gra fia, te za u rus i teza u -
ry za cja, podal przyklady te za u -
ru sów oraz para -te zau ru sa.

Te ma tem wykladu mgr Lu cy ny
Ku ro wskiej– Tru dzik byly
Zródla tra dy cy j ne wo bec zró del
ele ktro ni cz nych – aktu a l ny i
przyszly pro blem bi b lio tek.
Au to rka okre slila pola se man ty -
cz ne te r mi nów oraz ró z no rod ne
ich kla sy fi ka cje: zródla in fo r ma cji, no s ni ki in fo r ma cji,
do ku men ty ele ktro ni cz nych. 
Przed sta wila kla sy fi ka cje zró del in fo r ma cji:
ze wzgle du na spo sób utrwa la nia da nych na okre slo -
nym no s ni ku:  
- doku men ta l ne,
- nie doku men tal ne,
ze wzgle du na sto pien prze two rze nia: 
- do ku men ty pie r wo t ne  majace po stac, w ja kiej
sporzadzil je au tor
- do ku men ty wtó r ne, 
 -do ku men ty po chod ne, 
ze wzgle du na fo r me prze ka zu in fo r ma cji:
-pi smien ni cze, 
-nie pi smien ni cze.
Na ste p nie au to rka za pre zen to wala tra dy cy j ne i ele ktro -
ni cz ne zródla in fo r ma cji gro ma dzo ne i udo ste p nia ne w
bi b lio te kach.

Tra dy cy j ne zródla in fo r ma cji:
ü BIBLIOGRAFIE (po je cie, za sieg, za kres bi b lio gra -

fii)
ü KARTOTEKI (po je cie ka r to te ki)
ü KATALOGI (po je cie i po dzial ka ta lo gów bib lio te cz -

nych)
ü WYKAZY, SPISY, ZESTAWIENIA

utrwa lo ne i udo ste p nia ne na kla sy cz nych no s ni kach

Ele ktro ni cz ne zródla in fo r ma cji
Roz wój te ch no lo gii kom pu te ro wych i in zy nie rii info -
rma cy j nej spo wo do wal po ja wie nie sie no wych no s ni -
ków in fo r ma cji i sro d ków jej roz po wszech nia nia – w
po sta ci ele ktro ni cz nej.

Wy ko rzy sta nie ich przez wy daw ni c twa dru ko -
wa ne spo wo do walo dy na mi cz ny roz wój ele ktro ni cz -
nych wer sji do ku men tów: ksiazek i cza so pism. 
W bi b lio te kach nowe te ch no lo gie ele ktro ni cz ne i na rze -
dzia komu nika cy j ne prze ob ra zily pro ce sy bib lio te cz ne,
prze de wszy stkim pro ce sy: info rma cy j ny i udo ste p nia -
nia. No wym za da niem stalo sie, obok kla sy cz ne go udo -
ste p nia nia zró del in fo r ma cji, za pe w nie nie do nich
bez po sred nie go do ste pu po przez sy ste my ogól nobib -
liote cz ne i sie ci kom pu te ro we o ró z nym za sie gu.

 Ten od mien ny wa r sztat info rma cy j ny po zwa -
la ko rzy stac z za so bów meta info r ma cji wie lu bi b lio tek,
baz da nych i se r wi sów info rma cy j nych. Ponad to no wo -
cze s ne na rze dzia daja uzyt ko w ni kom mo z li wosc za ma -
wia nia do ku men tów w po sta ci ele ktro ni cz nej.
Au to rka omó wila ele ktro ni cz ne zródla in fo r ma cji na -
uko wej w dzialal no sci info rma cy j nej bi b lio tek (zródla
naj cze sciej wyko rzy sty wa ne przez bi b lio te ki, two rzo ne
w bi b lio te kach lub prze twa rza ne w bi b lio te kach):
• za so by ele ktro ni cz ne on - li ne
- ka ta lo gi on - li ne 
- cza so pi s ma ele ktro ni cz ne

Ze wzgle du na fo r me wy da w nicza cza so pi s ma ele ktro -
ni cz ne dzie li sie tez na dwie gru py:
ü ele ktro ni cz ne wer sje tytulów uka zujacych sie w fo r -

mie dru ko wa nej, kom p le t ne lub za wie rajace ty l ko in -
fo r ma cje o pe rio dy ku, spi sy tre sci czy ar chi wa
wcze s nie j szych nu me rów,

ü cza so pi s ma ist niejace ty l ko w wer sji ele ktro ni cz nej,
cze sto wzbo ga ca ne dzwie kiem, se k wen cja mi fi l mo -
wy mi, odsylacza mi do in nych zró del czy se r wi sa mi
info rma cyj ny mi.

In fo r ma cje o pol skich e- cza sopi s mach zna j duja sie w
se r wi sie Li sta pol skich cza so pism ele ktro ni cz nych  two -

  Pre le gent mgr Lu cy na Ku row ska – Tru dzik z Dol no slaskiej  Bi blio te ki 
  Pe da go gicz nej we Wroclawiu. 
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Mi roslawa Graf
star szy wi zy ta tor
Ku ra to rium Oswia ty w Po zna niu 
De le ga tu ra w Lesz nie                 

         W dniach od 19 – 21 pa z dzier ni ka 2005r.
w To ru niu spo tka li sie dy rek to rzy szkól z
calej Pol ski. Dys ku sje i wyklady odbyly sie
w Sali Wiel kiej Dwo ru Ar tu sa oraz w sali Ci -
ne ma City. 

Po dob nie jak w ubieglym roku, kon fe ren cje otwo rzyla
pre zes Ogó lno-
pol skie go Sto -
wa rzy sze nia
Ka dry Kie row -
ni czej Oswia ty,
Jo an na 
Ber dzik.

To run – go spo da rzem si ódm ej 
Kra jo wej Kon fe ren cji Dyr ek tor ów Szkól

rzo nym przez Wi kto ra Gawa re c kie go, do ste p nym w In -
ter ne cie na se r we rze Uni wer sy te tu Ja giel lon skie go pod
ad re sem:  
Bi b lio te ka Glówna Aka de mii Peda go gi cz nej w Kra ko -
wie na swo jej wi try nie in ter ne to wej . pu b li ku je spis
swia to wych se r wi sów ofe rujacych wo l ny do step do
pelnych te kstów lub abs tra któw cza so pism ele ktro ni cz -
nych z dzie dzi ny pe da go gi ki, psy cho lo gii i nauk po kre -
w nych oraz ad re sy stron WWW pol skich cza so pism
edu ka cy j nych, psy cholo gi cz nych i psy chia try cz nych.

- bazy da nych  
Za pro pono wa no wie le ty po lo gii baz da nych, naj cze sciej 
wy ró z nia sie ro dza je baz da nych za le z nie od:
ü ro dza ju gro ma dzo nej w nich in fo r ma cji,
ü pola se man tycz ne go (za kre su tema ty cz ne go) da nych,
ü za kre su re a li za cji fun kcji wy szu kiwa w czej w chara -

kte ry sty kach wy szu kiwa w czych do ku men tów; 
ü ro dza ju de no ta cji utrwa lo nych da nych.
Inne ty po lo gie zwiazane sa z po zio mem opi su or ga ni za -
cji da nych na no s ni ku, przy je tym mo de lem stru ktu ry da -
nych, sa to po dzialy zwiazane z de fi nio wa niem i
pro je kto wa niem baz.
Pol skie bazy bib lio gra ficz ne on li ne pre zen tu je na swo -
jej wi try nie Bi b lio te ka Ja giel lo n ska 
Jak in fo r muja au to rzy spi su, nie jest to kom p le t ny, gdyz
bazy pod le gaja se le kcji pod ka tem ja ko sci pre zen to wa -
nej in fo r ma cji. Au to rka przed sta wila wy bra ne bazy bib -
lio gra ficz ne i ka ta lo go we on li ne pol skich bi b lio tek.

- e- prin ty
W osta t nich la tach po ja wil sie nowy typ do ku men tu sci -
sle zwiazany z moz li wo scia mi ele ktro nicz ne go pub li ko -
wa nia i ko mu ni ka cji - e- print (pre print ele ktro ni cz ny).
Cecha cha ra kte ry styczna wspólcze s nych e- prin tów jest
ele ktro ni cz na fo r ma, fun kcjo no wa nie w obie gu nie za le -
z nym i brak re cen zji przed oglosze niem tre sci. Pie r wszy 

se r wer pre prin to wy zalozyl w 1991 r. Paul Gin sprang, a 
po swie co ny byl fi zy ce. Obe c nie Los Ala mos e- Print
Ar chi ve   () jest naj bar dziej zna nym se r we rem pre prin -
to wym po swie co nym na ukom scislym i te ch ni cz nym.

- Sub ject ga te wa ys  (se r wi sy te ma ty cz ne)
Z uwa gi na zapo trze bo wa nie sro do wisk na uko wych na
uporzadko wa ny te ma ty cz nie do step do wy so kiej ja ko -
sci zró del, po wstaly nowe typy se r wi sów, na zy wa ne
sub ject ga te wa ys.
Sa to dzie dzi no we prze wod ni ki po za so bach in ter ne to -
wych (do ku men tach, obie ktach, wi try nach, se r wi sach). 
Sa one sele kcjo no wa ne, oce nia ne, opi sy wa ne i kata lo -
go wa ne przez bib lio te ka rzy lub spe cja li stów z da nej
dzie dzi ny. 

• zródla cy fro we na plytach CD-ROM – to ko mer -
cy j ne pu b li ka cje mul time dia l ne

1.Wy daw ni c twa sa mo ist ne
2. Do ku men ty to wa rzyszace wyda w ni c twom ciaglym 
3. Cza so pi s ma
4. Bazy da nych

Na za ko n cze nie wykladu au to rka omó wila
pro ble my po ja wiajace sie wraz z dy na mi cz nym roz wo -
jem za so bów zródlowych w In ter ne cie, do tyczace: wa r -
to sci ma te rialów zródlowych po ja wiajacych sie w sie ci, 
praw au to rskich oraz zarzadza nia in fo r macja.
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Na step nie po -
wi tala ze bra -
nych
Wieslawa
To ma siak
-W ysz ynska,
Ku jaw sko Po -
mor ski Ku ra -
tor Oswia ty.

i Pre zy dent Mia sta
To ru nia – Mi chal
Za le ski.
Goscmi kon fe ren cji
byli m.in.: prof. Jan
Po two row ski, Ire na
Dzierz gow ska oraz
An to ni Je zow ski 

Or ga ni za to rzy za pro po no wa li na ste pujace pa ne le
te ma tycz ne:
1. Szkola w ob li czu no wych pro po zy cji fi nan so wa nia
oswia ty (bon edu ka cyj ny i ini cja ty wy sa morzadów,
SIO) – m.in. An to ni Je zow ski, przed sta wi cie le MEN.
2. Oce nia nie ksztaltujace w Pol sce – gosc kon fe ren cji J.
Lo oney – OECD. Pro wa dzilo  CEO.
3. PISA – pol ska szkola a przo dujace kra je OECD. Por -
ównanie sys temów edu ka cji.
4. Szkola a uczen spra wujacy klopo ty wy cho waw cze.
Pr óba usta le nia sta tu su stron.
5. Kry ty ka nad zo ru pe da go gicz ne go w Pol sce. Ku ra tor -  
wi zy ta tor – dy rek tor i ich ko mu ni ka cja.
6. Zaw ód – dy rek tor (m.in. gosc kon fe ren cji – prof. Jan
Po two row ski).
ü No wo cze sne zarzadza nie, ko mu ni ka cja z kadra.

Przyklady sztu ki zarzadza nia spo za oswia ty
ü Sta tus dy rek to ra. Od po wie dzial nosc i au to no mia. Dy -

rek tor w oczach sa morzadu.
      Naj wie k sze jed nak za in te re so wa nie ws ród wszyst -
kich uczest ników kon fe ren cji wywolal te mat nad zo ru
pe da go gicz ne go oraz sta tus dy rek to ra szkoly. Duze ozy -
wie nie wsr ód dyr ekt orów szkól wzbu dzil równ iez te mat 
do tyczacy bonu oswia to we go, wokól które go dys ku sja
to czy sie od lat
Roz porzadze nie o nad zo rze obo wiazuje od 23 kwiet nia
2004r. i zda niem dyr ektorów, efek tem wpro wa dze nia
roz porzadze nia jest pod wy z sze nie sto sów pap ie r ów na
biur ku dy rek to ra. 
Nie ja sna sy tu acja dy rek to ra, brak scis le za kre slo ne go
po dzialu kom pe ten cji po mie dzy nim, OP, czy ON stwa -
rza sy tu acje nie sprzy jajace pra widlowe mu funk cjo no -
wa niu szkól.   
Szkoly traca swoja au to no mie po przez utra te
dy rek tor skiej au to no mii. Je sli chce my miec szkoly
twór cze, rózniace sie mie dzy soba, mu si my uznac dyre -
ktorów szkól za or gan wlasci wy do po dej mo wa nia
dzialan na rzecz ja ko sci szkól. Ciagla kon tro la, na rzu ca -
nie dzialan, an kie to wa nie, zle ce nia two rze nia pro gra -
mów, to wszyst ko za miast umac niac szkoly, oslabia je.  

Mamy zle pra wo oswia to we, kon struk cja prz episów po -
zwa la na wie lo ra kie in ter pre ta cje, co po gar sza sy tu acje.
Na dz ór pe da go gicz ny,   (a w ka zdym ra zie dzialania, 
kt óre ko ja rzy my z ta nazwa) nie bedac ce lem sa mym w
so bie, jest bar dzo wa znym ele men tem pro ces ów pro ja -
ko scio wych za chodzacych w pol skich szkolach, bo -
wiem nie ustan nie w tym pro ce sie szko le to wa rzy szy.
W do dat ku jest to obec nosc uczest niczaca, a wiec
wplywajaca w du zym stop niu na ja kosc tego pro ce su.
Tak wiec wsr ód obs za rów, w któ ry ch zda niem uczes-
tn ików kon fe ren cji  na le zy do ko nac zmia ny, ob szar
nad zo ru pe da go gicz ne go jest sz cz eg ólny po przez jego
wplyw na funk cjo no wa nie in nych ob szarów pra cy
szkoly.
Or ga ni za cja sys te mu edu ka cyj ne go i efek tyw ny nadz -
ór, obej mujacy wszyst kie aspek ty dzialania szkól i
placó wek wy ma ga da le ko idacych zmian in sty tu cjo nal -
no-praw nych, kt óre uwzgled nialyby m.in. na ste pujace
za sa dy: 
ü pre cy zyj ne okre sle nie kom pe ten cji pos zc zeg ólnych

org an ów (dy rek tor szkoly- pl acó wki, wladze sa -
morzadu, ad mi ni stra cja rzadowa - ku ra tor, mi ni ster),
aby mak sy mal nie li kwi do wac pola ewen tu al nych
konf li kt ów 

ü gwa ran cje au to no mii dla ka z de go z or g an ów
polaczo nej z wy ra znym okre sle niem za kre su od po -
wie dzial no sci.

Pol skiej szko le POTRZEBNE sa zmia ny. Po trzeb ne i
ko niecz ne- wy da je sie bo wiem, ze zna le zlis my sie w sy -
tu acji Ali cji z Kra iny Cza rów, któ ra by po zo stac w
miej scu mu siala bar dzo szyb ko biec… Po my sl my, czy
ja kies zmia ny sa mo zli we bez usta la nia da le ko sie znych
stra te gii. 
Ana li za SWOT sek to ra edu ka cji z zaloze nia po dej mu je
za gad nie nia klu czo we, nie do ty kajac as pe któw sz cz -
ególowych, a moze  war to sie za sta no wic jak
wygladalaby taka  ana li za tego jed ne go za gad nie nia ja -
kim jest na dzór pe da go gicz ny. Po dys ku sji na fo rum
oswia to wym OSKKO: moze na przyklad tak?

MOCNE STRONY SLABE STRONY

Do ko ny wa nie ze w -
netrz ne go mie rze nia
przez je den osro dek 
Od dzie le nie OP od
ON
Ka dra 

Prze rost do ku men ta cji
Bar dzo cze sta zmia na prze -
pisów- ze zlych na gor sze. 
Nie jed no znacz no sci praw ne,
opie szalosc w na pra wia niu pra -
wa.
Prze kra cza nie kom pe ten cji 
Od leglosc wiz yt atorów 
od pl acówek 
Mala licz ba  wizy tatorów 
Duza licz ba za dan wy zna czo -
nych przez KO  
Brak wspo ma ga nia
Brak stan da rd ów pra cy szkól-
ma te rial nych, or ga ni za cyj nych
Brak st an da rd ów oce ny nad zo ru 
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Eli mi no wa nie slabych stron  nad zo ru pe da go gicz ne go
trze ba zaczac juz dzis, bo wy da je sie, z e wy trzy malosc
szkól ma sie juz ku ko nco wi. 
Za pro po no wa no de ba te spoleczna na te mat edu ka cji, w
wy ni ku kt ór ej po wstana ja sno i pre cy zyj nie okre slo ne
pro gra my majace na celu re ali za cje przy je tych zalozen
wraz z ana liza kos ztów i zys ków. 

Ko niecz ne zmia ny w pra wie oswia to wym bylyby re ali -
zo wa ne pla no wo i kom plek so wo (co nie wy klu cza eta -
po wo sci tych zmian), tak by pra wo to sta no wilo co raz
kla row niej szy i spó jny sys tem sty mu lujacy po pra we ja -
ko sci edu ka cji. 
• Ciagle na le zy miec na uwa dze, ze nie da sie osiagnac

ja kiej kol wiek po pra wy bez uru cho mie nia od po wied -
nich nakladów fi nan so wych.

Nr 25 - Rok szkol ny 2005/2006 z dnia 30-01-2006

In for ma cja do tyczaca ma tur
Od dnia 8 li sto pa da 2005 roku obo wiazuje Roz porzadze nie Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z dnia 24 pa z dzier ni ka
2005.r zmie niajace roz porzadze nie w spra wie waru nków i spo so bu oce nia nia, kla sy fi ko wa nia i pro mo wa nia ucz ni -
ów i slucha czy oraz prze pro wa dza nia spra wdz ia nów i egza min ów w szkolach pu blicz nych ogloszo ne w Dzien ni ku
Ustaw nr 218 z dnia 31 pa z dzier ni ka 2005, poz.1840. Wy mie nio ne wy zej roz porzadze nie wpro wa dza, mie dzy in -
ny mi, zmia ny do tyczace eg zaminów ma tu ral nych.
Zmia ny w eg za mi nie ma tu ral nym do tycza w glów nej mie rze mo zli wo sci wy bo ru pr ze dmiotów ma tu ral nych.
Po nie waz, zgod nie z obo wiazujacym roz porzadze niem, in for ma to ry o eg za mi nie ma tu ral nym oglasza ne sa nie mal
na dwa lata przed ter mi nem eg za mi nu („In for ma tor..., za wie rajacy w sz cze gólnosci opis za kre su eg za mi nu ma tu -
ral ne go dla da ne go przed mio tu oraz kryte riów oce nia nia i form prze pro wa dza nia eg za mi nu ma tu ral ne go, a tak ze
przyklad o we ze sta wy za dan eg za mi na cyj nych, jest oglasza ny nie pózn iej niz do dnia 1 wrzesnia roku szkol ne go
po prze dzajacego rok szkol ny, w którym jest prze pro wa dza ny eg za min ma tu ral ny”) istot ne zmia ny do tyczace eg -
za mi nu ma tu ral ne go obo wiazy wac beda do pie ro od roku szkol ne go 2007/2008.
Aby pomóc pa nstwu w zo rien to wa niu sie w prze bie gu eg za mi nu ma tu ral ne go w biezacym roku szkol nym
i do roku szkol ne go 2006/2007 wlacznie oraz od roku 2007/2008 przed sta wi my po niz ej w ta bel kach
struk tu re eg za mi nu ma tu ral ne go, tj. przed mio ty, które mo zna wy bie rac jako obo wiazko we i do dat ko we
za rów no w cze sci ust nej jak i w cze sci pi sem nej w po szc zególnych la tach oraz istot ne rózni ce po mie dzy
ma tura do roku 2007 i od roku 2008.

Eg za min ma tu ral ny w biezacym roku szkol nym i roku szkol nym 2006/2007

 Okregowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
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Eg za min ma tu ral ny - od roku szkol ne go 2007/ 2008

                Okre go wa Ko mi sja Eg za mi na cyj na w Po zna niu, ul. Gro no wa 22, 61-655 Po znan 

tel. (061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41                                                    Nasz e-ma il: se kre ta riat@oke.po znan.pl 
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Nr 26 - Rok szkol ny 2005/2006 z dnia 30-01-2006
 

W spra wie po dej mo wa nia roli ob ser wa to rów w se sji wio sen nej 2006 

Sza now ni Panstwo
Ku ra to rzy, Sta ro sto wie, Pre zy den ci, 
Bur mi strzo wie, Wójto wie, Dy rek to rzy 

Okre go wa Ko mi sja Eg za mi na cyj na w Po zna niu za pra sza wszyst kich Pracow ników in sty tu cji zwiaza -
nych z sys te mem oswia ty do po dej mo wa nia roli ob ser wa to rów w se sji wio sen nej 2006, w szc zeg ólnosci na uczy -
cie li (ta kze eme ry to wa nych) szkól pod sta wo wych, gim na zjal nych, po nad gim na zjal nych i po li ce al nych,
przed sta wi cie li organ ów nad zo rujacych i pro wadzacych, przed sta wi cie li osrod ków do sko na le nia na uczy cie li, na -
uczy cie li aka de mic kich wy z szych uczel ni, przed sta wi cie li praco daw ców (w przy pad ku eg za mi nu po twier -
dzajacego kwa li fi ka cje za wo do we) pod czas na ste pujacych eg zam inów:
spraw dzia nu w dniu 4 kwiet nia 2006 roku, 
eg za mi nu gim na zjal ne go w dniach 26 i 27 kwiet nia 2006 roku, 
eg za mi nu ma tu ral ne go
- czesc ust na w dniach od 5 - 31 maja 2006 roku, 
- czesc pi sem na w dniach od 4 - 31 maja 2006 roku, 
po twier dzajacego kwa li fi ka cje za wo do we (do ty czy za wodów ro bot ni czych o dwu -trz yle tnim cy klu ksztalce -
nia oraz tech ników)
- etap pi sem ny w dniu 20 czerw ca 2006,
- etap prak tycz ny w dniach od 21 czerw ca 2006.
Przy je cie ak ce su na ob ser wa to ra przez OKE w Po zna niu nastapi w przy pad ku za re ko men do wa nia kan dy da ta jako
oso by rze tel nej i wia ry god nej przez kon kretna in sty tu cje oraz oso be upraw niona do ta kiej re ko men da cji np. bur -
mi strza, dy rek to ra, ku ra to ra, na czel ni ka, rek to ra, dzie ka na, sta ro ste, wój ta itp. 
Zglosze nia dla wszyst kich typ ów eg za minów nalezy prze sylac do OKE w Po zna niu do 30 mar ca 2006 roku
na nizej za miesz czo nym for mu la rzu  (wzór - do po bra nia na stro nach OKE).

W zglosze niu (w zalaczo nej ta be li) na le zy okre slic je dy nie ro dzaj eg za mi nu oraz gmi ne  lub po wiat, na te -
re nie kt ór ego kan dy dat moze uczest ni czyc w ob ser wa cji, kon kret na szko la zo sta nie wy lo so wa na przez OKE w Po -
zna niu. 
Po otrzy ma niu zglosze nia OKE w Po zna niu najpózniej na ty dzien przed ter mi nem spraw dzia nu/egzam inów
prze sle upo wa znie nia okre slajace czas i miej sce prze pro wa dze nia ob ser wa cji oraz sto so wa ne pro to koly. 
Dzie ku je my za do tych cza sowa wspólpra ce 

W przy pad ku watpli wo sci pro si my o kon takt z OKE w Po zna niu tel. 061 - 8540 -186
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Osro dek Ksztalce nia Usta wicz ne go Na uczy cie li w Lesz nie
 ser decz nie za pra sza na uczy cie li 

do udzialu w for mach do sko na le nia za wo do we go

 4.3.5. Dziec ko u pro gu szkoly Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le zin te gro wa nej edu ka cji wcze snosz kol nej
Licz ba go dzin: 4

FORMA BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.1.5. Jak wspie rac rodzi ców w wy cho wa niu dziec ka przed szkol ne go Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le wy cho wa nia przed szkol ne go
Licz ba go dzin: 4

FORMA BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.13.9. Me to dy ak tyw ne droga do suk ce su ucznia i na uczy cie la Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le szkól pod sta wo wych i gim na zjal nych
Licz ba go dzin: 10

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.3.22. Te ra pia przez sztu ke Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le szkól spe cjal nych, in te gra cyj nych, na uczy cie le wszyst kich typów szkól i placów ek pra -
cujacy z oso ba mi nie pelno spraw ny mi
Licz ba go dzin: 12

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.3.23. Wyró wnywanie szans edu ka cyj nych po przez pra ce 
               z uczniem slabym i zdol nym Ã 
Uczest ni cy: na uczy cie le ma te ma ty ki uczacy w szko le pod sta wo wej
Licz ba go dzin: 3

FORMA  BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

  Osro dek Ksztalce nia Usta wicz ne go Na uczy cie li w Lesz nie
  ul. Bo leslawa Chro bre go 15
  64-100 Lesz no
                                                                   tel.  065 529 90 62 | 065 529 95 01
                                                                       fax 065 529 31 09

Strona WWW - http://www.odniku.edu.pl  |  Adres e-mail: swodniku@odniku.pl.pl
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4.2.7.5. Psy cho lo gia roz wo jo wa w prak ty ce na uczy cie la 
              wy cho wa nia fi zycz ne go Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
Licz ba go dzin : 3

FORMA BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.8.6. Nie kon wen cjo nal ne for my pra cy z uczniem Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le bi blio te ka rze
Licz ba go dzin: 6

FORMA BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.13.10. Pe da go gi ka za ba wy Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le szkól pod sta wo wych i gim na zjal nych
Licz ba go dzin: 30

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.4.14. Wy ko rzy sta nie wy ni ków sp ra wdz ian ów i eg za min ów ze w netrz nych
               w pod no sze niu ja ko sci pra cy szkoly Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le wszyst kich typów szkól i placów ek
Licz ba go dzin: 6

FORMA BEZPLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.10.2. Zie lona scie zka przez edu ka cje Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le wszyst kich typów szkól i placów ek oswia to wych
Licz ba go dzin: 15

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.4.7. Ksztalce nie i do sko na le nie kom pe ten cji na uczy ciel skich Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le wszyst kich typów szkól
Licz ba go dzin: 15

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.2.2.4. Na rze dzia po mia ru wie dzy i umie jet no sci w edu ka cji 
              zin te gro wa nejÃ
Uczest ni cy: na uczy cie le zin te gro wa nej edu ka cji wcze snosz kol nej
Licz ba go dzin: 10

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.4.10. Oce nia nie kry te rial ne dluz szych form wy po wie dzi pi sem nej 
               w szko le pod sta wo wej i gim na zjum Ã
Uczest ni cy: na uczy cie le je zy ka pol skie go szkoly pod sta wo wej i gim na zjum
Licz ba go dzin: 8

FORMA PLATNA
_______________________________________________________________________

4.1.10. Pro gra my edu ka cyj ne Unii Eu ro pej skiej Ã 
Uczest ni cy: na uczy cie le wszyst kich typów szkól
Licz ba go dzin: 15

FORMA PLATNA
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In ter ne to we Cen trum In for ma cji Mul ti me dial nej
w Osrod ku Ksztalce nia Usta wicz ne go Na uczy cie li

Pu blicz nej Bi blio te ce Pe da go gicz nej w Lesz nie 
oraz w Fi liach w:

 Go sty niu, Ko scia nie i Ra wi czu

In for mu je my Pa nstwa, ze Bi blio te ka Pe da go gicz na w Lesz nie oraz fi lie w Go -
sty niu, Ko scia nie i Ra wi czu w ra mach uczest nic twa w pro jek cie MENIS wspólfi nan -
so wa ne go  przez  Unie  Eu ro pejska   INTERNETOWE   CENTRA   INFORMACJI
MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH I PEDAGOGICZNYCH
otrzy mala In er ne to we Cen trum In for ma cji Mul ti me dial nej. Od lu te go do  dys po zy cji
uzy tk ow ników pra cow nia w Lesz nie ofe ru je 6 kom pu terów, ska ner, dru kar ke i kse ro
oraz stale lacze in ter ne to -
we, pro gra my pa kie tu Of -
fi ce, dy dak tycz ne
pro gra my mul ti me dial ne.
W fi liach OKUN-PBPP w 
Lesz nie: w Go sty niu, Ko -
scia nie i Ra wi czu ofe ru je
4 kom pu te ry, ska ner, dru -
kar ke i kse ro oraz stale
lacze in ter ne to we, pro gra -
my pa kie tu Of fi ce, dy dak -
tycz ne pro gra my
mul ti me dial ne.

Ko rzy sta nie z pra cow ni w ce lach na uko wych i po znaw czych jest bezplatne. 
Ser decz nie za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych do ICIM w PBP w Lesz nie
od po nie dzialku do piatku w godz. od 1100 – 1800, w fi liach: w Go sty niu, Ko scia nie
i Ra wi czu od  po nie dzialku do piatku od 1000 – 18.0000 w so bo ty od 1000-1500.
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