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Szanowni Pañstwo!

Zmaganie siê z ró¿norodnoœci¹ pro-
blemów polskiej szko³y to idea prze-
wodnia artyku³ów zamieszczonych
w tym numerze naszego czasopisma.
S¹ to tematy z pozoru dobrze znane i
oswojone w dzia³alnoœci nauczyciel-
skiej, ale znajdziemy tam indywidua-
lne podejœcie autorów, czêsto
nieszablonowe.
W Samorz¹dowym Przedszkolu nr 3
w Koœcianie by³ realizowany pro-
gram ,,Jestem Wielkopolaninem'',
który zak³ada³ rozwój zaintereso-
wañ dzieci swoim regionem. Autorki
tego programu przedstawi³y realiza-
cjê poszczególnych treœci programu.
Stara³y siê go realizowaæ, stop-
niuj¹c skalê trudnoœci, dla jego lep-
szego przyswojenia przez dzieci.
Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e czêœæ ko-
œciañskich dzieci zna ró¿ne aspekty
wielkopolskiej rzeczywistoœci i hi-
storii jak drzewo genealogiczne
swojej rodziny, dawny sprzêt
domowy i zabawy dziadków, legen-
dy, zabytki, tañce wielkopolskie,
specja³y kuchni czy mówienie
gwar¹. Wp³ynie to z pewnoœci¹ na
rozwój osobowoœci tych dzieci, da
poczucie to¿samoœci i bezpieczeñ-
stwa oraz spowoduje kultywowanie
tradycji w przysz³ym ¿yciu. W tym
przedszkolu odwo³ywanie siê do hi-
storii i tradycji jest podejmowane w
prowadzonych wielu innych zajê-
ciach i o tym mówi kolejny artyku³.
Jego tematem jest gin¹cy zawód sze-
wca i jego wytwory. Poprzez zabawy
ukazano ró¿ne rodzaje obuwia i pra-
cê szewca.

O zachêcaniu do czytania
ambitnych lektur jest nastêpny arty-
ku³, w którym przedstawiono analizê
,,Mistrza i Ma³gorzaty''. Jest to le-
ktura omawiana tylko na poziomie
rozszerzonym, z pewnoœci¹ trudna w
odbiorze, ale przecie¿ bardzo cieka-
wa. Powi¹zania tej ksi¹¿ki z tyloma
ciekawymi w¹tkami biblijnymi, jak i
politycznymi powinny mieæ równie¿
wp³yw na zainteresowanie siê jej le-
ktur¹. Wed³ug autora du¿o zale¿y
jednak od inspiracji polonisty, który
mo¿e zachêciæ do jej czytania po-
przez rozwiniêcie t³a kulturowego i
historycznego, g³oœne czytanie frag-
mentów, stawianie uczniom pytañ o
dokoñczenie rozmowy Pi³ata i Je-
szui, wyboru przez Ma³gorzatê i Mi-
strza œmierci, kszta³t snu Iwana

Bezdomnego opowieœci Wolanda i
inne równie ciekawe kwestie.

Powracaj¹ca w tym roku
na egzaminach maturalnych mate-
matyka jest przedmiotem rozwa¿añ
o strategiach jej nauczania. Za-
chodz¹ce zmiany w naszym kraju,
jak w œwiecie powoduj¹ wiêksze
zainteresowanie technik¹, której
podstaw¹ jest w³aœnie matematyka.
Kszta³cenie matematyczne wg auto-
rki kolejnego artyku³u ma znaczenie
w wielu dziedzinach i powoduje jej
u¿ytecznoœæ w ró¿nych sferach ¿y-
cia codziennego. Autorka zwraca
uwagê na ca³o¿yciowe uczenie siê,
tworzenie siê spo³eczeñstwa info-
rmacyjnego i zarz¹dzanie wiedz¹.
Proponuje lekturê kilku wa¿nych
ksi¹¿ek, które ucz¹ nowych stylów
uczenia siê oraz wykorzystanie no-
woczesnych narzêdzi w nauczaniu,
by uczeñ uczestniczy³ w takim pro-
cesie nauczania, który gwarantuje
nabycie odpowiednich kompetencji.
Wa¿ne przy tym siê staje równie¿
kszta³cenie i doskonalenie zawodo-
we nauczycieli, by reprezentowali
oni now¹ jakoœæ pracy z uczniem,
gdzie dzia³ania edukacyjne obejm¹
przede wszystkim wyszukiwanie in-
formacji, selekcjonowanie i opero-
wanie ni¹.

Dobrze przygotowany na-
uczyciel to równie¿ nauczyciel
znaj¹cy aktualne oœwiatowe przepi-
sy prawne. Sygnalizujemy wiêc
zmiany legislacyjne, które nast¹pi³y
do 31 grudnia ubieg³ego roku. S¹ to
zmiana w ustawie o systemie oœwia-
ty i przepisach wykonawczych wyda-
nych na jej podstawie, zmiany w
ustawie Karta Nauczyciela i w prze-
pisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy – Karta Nauczy-
ciela oraz kilka innych. Szczegó³y
poznaæ mo¿emy m. in z ustawy o na-
uczycielskich œwiadczeniach kom-
pensacyjnych, rozporz¹dzenia w
sprawie dopuszczenia do u¿ytku
szkolnego programów wychowania
przedszkolnego, programów na-
uczania oraz podrêczników, roz-
porz¹dzenia o placówkach kszta³ce-
nia ustawicznego, rozporz¹dzenia w
sprawie prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania w przedszko-
lach, szko³ach i placówkach, roz-
porz¹dzeñ w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania ucz-
niów, nadzoru pedagogicznego,
dopuszczalnych form realizacji wy-
chowania fizycznego, wymagañ wo-

bec osoby pe³ni¹cej funkcjê dyrekto-
ra...

Proponujemy ponadto dia-
gnozê zadowolenia czytelników z
dzia³alnoœci Wypo¿yczalni Publicz-
nej Biblioteki Pedagogicznej w Le-
sznie oraz zestawienia biblio-
graficzne poœwiêcone Juliuszowi
S³owackiemu i Fryderykowi Chopi-
nowi – wielkim Polakom, którym pa-
rlament polski poœwiêci³ uroczyste
obchody w 2009 i 2010 roku.

¯ycz¹c ciekawej lektury jestem prze-
konana, ¿e zamieszczone materia³y z
pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do wzbo-
gacenia warsztatu pracy wielu na-
uczycieli.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Beata Leœniewska

Ma³gorzata Borowiak

Samorz¹dowe Przedszkole nr 3
w Koœcianie

Dziecko od najm³odszych lat ch³onie i zatrzy-
muje w swojej pamiêci to, co dzieje siê w jego najbli¿-
szym otoczeniu. Dlatego wiêc, poznanie kultury
naszego regionu powinno rozpocz¹æ siê ju¿ w przed-
szkolu. Zwi¹zek z w³asnym regionem jest spraw¹ bar-
dzo istotn¹ dla kszta³towania w dziecku poczucia
w³asnej to¿samoœci. Lepsze poznanie i zrozumienie
swoich korzeni wp³ywa tak¿e na kszta³towanie osobo-
woœci dziecka otwartego na otaczaj¹c¹ je rzeczywi-
stoœæ. Uœwiadomienie dziecku, ¿e jego naturalne
œrodowisko : rodzina, grupa rówieœnicza, spo³ecznoœæ
lokalna, region s¹ wielk¹ wartoœci¹ daj¹c¹ poczucie
bezpieczeñstwa i naturalnej przynale¿noœci, które nie
jest mo¿liwe bez identyfikacji z najbli¿szym œrodowi-
skiem.

Efektem napisanego przez nas programu edu-
kacji regionalnej „Jestem Wielkopolaninem” by³o roz-
wijanie zainteresowañ spo³ecznych, kulturowych i
przyrodniczych. Dzieci odkrywa³y piêkno i historiê na-
szego regionu oraz kultywowa³y tradycje rodzinne i lo-
kalne.
Nasz¹ ca³oroczn¹ pracê z dzieæmi rozpoczêliœmy w
okreœlonej kolejnoœci, od tego, co dziecku bliskie do
tego, co dalekie, od tego, co znane do tego, co nieznane.
Ma to ogromne znaczenie dla zrozumienia przez dziec-
ko kim jest, sk¹d wywodz¹ siê jego korzenie i jakie zna-
czenie maj¹ inni ludzie.
Program uwzglêdnia nastêpuj¹ce treœci:
Ja i moja rodzina

Przeprowadzone zajêcia „Jak wygl¹dam”,
„Kim jestem” pozwoli³y na przyswojenie przez dzieci
pojêæ dotycz¹cych swojej osoby. Rozwinê³y umiejêt-
noœæ rozpoznawania i wyra¿ania zarówno swoich
uczuæ, jak i innych. Wykonane wspólnie z rodzicami
„drzewo genealogiczne” pomog³o dzieciom zrozumieæ
takie pojêcia jak: rodzina, rodzice, rodzeñstwo, dziad-
kowie. Poprzez zgromadzone w k¹cikach albumy ro-
dzinne z okresu ¿ycia rodziców i dziadków, dzieci
lepiej zrozumia³y bieg zmieniaj¹cego siê ¿ycia. Dawny
sprzêt domowy i stare przedmioty zachêca³y dzieci do
obserwacji i budowa³y zainteresowania przesz³oœci¹.
Wiele radoœci i œmiechu dostarczy³y dzieciom zabawy,
w które bawili siê dziadkowie.

Moja grupa i ja
Organizowane zabawy integracyjne pomog³y

wytworzyæ w grupie mi³¹ i przyjazn¹ atmosferê, wy-
kszta³ciæ u dzieci mo¿liwoœæ równego uczestnictwa w
zabawach. Opracowany kodeks zachowañ pomóg³ w
rozwijaniu wzajemnych relacji pomiêdzy dzieæmi, opa-
rtych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Otoczone
poczuciem równoœci i bezpieczeñstwa chêtnie wypo-
wiada³y siê na temat swoich zainteresowañ i zdolnoœci.
Nauczy³y siê akceptowaæ wszystkie dzieci z grupy bez
wzglêdu na ich wygl¹d, deficyty rozwojowe czy k³opo-
ty adaptacyjne, potrafi³y okazaæ uczucie przyjaŸni i sza-
cunku.
Moje miasto - Koœcian

Przeprowadzone zajêcia zwi¹zane z naszym
miastem przyczyni³y siê do zapoznania dzieci z herbem,
flag¹ i hejna³em Koœciana. Dzieci potrafi³y zaznaczyæ
miasto na mapie Polski i Wielkopolski. Wys³uchane le-
gendy z regionu miasta Koœciana u³atwi³y dzieciom wy-
jaœnienie pochodzenia nazwy miasta Koœcian.
Organizowane wycieczki ulicami naszego miasta po-
mog³y przyswoiæ i wyjaœniæ pochodzenie nazw niektó-
rych ulic, poznaæ zabytki naszego miasta, budownictwo
dawniej i dziœ, dostrzec piêkno i bogactwo otaczaj¹cej
miasto przyrody. Nawi¹zany kontakt z Miejsk¹ Biblio-
tek¹ , Muzeum Regionalnym i Domem Kultury przy-
czyni³ siê do poznania oœrodków ¿ycia kulturowego w
mieœcie. Zorganizowana w przedszkolu wystawa prac
plastycznych pt. „Koœcian moje miasto” podkreœli³a
piêkno i kulturê naszego miasta.
Mój region

Poprzez zgromadzone w „k¹cikach regional-
nych” ksi¹¿ki, pocztówki, albumy o Wielkopolsce,
dzieci poszerzy³y wiadomoœci o w³asnym regionie.
Wœród zgromadzonych przedmiotów by³y takie, które
u¿ywane by³y dawniej. Nabra³y one blasku i znaczenia,
przypomina³y o tym, co bezpowrotnie odesz³o. Poznany
wygl¹d wielkopolskiego stroju, wys³uchane przyœpiew-
ki ludowe zespo³u „Obrzanie”, ukaza³y piêkno sztuki
ludowej regionu. Du¿o radoœci sprawi³o dzieciom od-
czytanie zwrotów i fragmentów gwary wielkopol-
skiej.(Muszê wyæpn¹æ pyry z tytki .Takie to by³o fajne,
¿e wszyscy siê chichrali ). Dzieci pozna³y charaktery-
styczne potrawy kuchni wielkopolskiej. Wycieczki po
naszym regionie przyczyni³y siê do wzbogacenia i po-
szerzenia wiedzy, pomog³y dostrzec piêkno i bogactwo
wielkopolskiej ziemi. Wyjazd do gospodarstwa agro-
turystycznego do Kluczewa wprowadzi³ dzieci w œwiat
tradycji ludowych i obyczajów. Z wielkim podziwem
ogl¹da³y Centrum Zamek w Poznaniu, natomiast w Le-

Dydaktyka

Efekty realizacji programu
„Jestem Wielkopolaninem”
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sznie wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci by³o zwie-
dzanie Mini ZOO.

Uwieñczeniem ca³orocznej pra-
cy by³o zorganizowanie przedszkolnej
imprezy pod has³em „Tydzieñ Kultury
Wielkopolskiej”. Do przedszkola zapro-
siliœmy dzieci ze Szko³y Muzycznej.
Przedszkolaki z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³y
koncertu, rozwi¹zywa³y zagadki muzycz-
ne. Pozna³y brzmienie ró¿nych instrumen-
tów takich jak: skrzypce, gitara, akordeon.
Ka¿dy wykonawca zosta³ nagrodzony du-
¿ymi brawami. Nastêpnego dnia dzieci
odwiedzi³y pracowniê artysty- rzeŸbiarza,
która mieœci siê w koœciañskim wiatraku.

RzeŸbiarz pokaza³ przedszkolakom swój warsztat pra-
cy, narzêdzia oraz sposób w jaki powstaje rzeŸba .Z
ogromnym zainteresowaniem dzieci ogl¹da³y albumy
przedstawiaj¹ce dorobek jego pracy.. Jednak wielk¹
atrakcj¹ cieszy³ siê wiatrak, przy którym zrobiliœmy
pami¹tkowe zdjêcie. Kolejnego dnia zaprosiliœmy do
przedszkola zespó³ ludowy „Obrzanie”. Dzieci
wys³ucha³y ludowych przyœpiewek, podziwia³y piêkne

regionalne stroje oraz tañce ludowe.
Wystêp zespo³u zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami. Nastêpnego dnia
dzieci odwiedzi³y wystawê w Muzeum
Regionalnym w koœciañskim ratuszu.
Kustosz muzeum opowiada³ dzieciom
ciekawe fakty z historii miasta i regio-
nu, jak gromadzi siê ró¿ne eksponaty i
jak siê je przechowuje. Dzieci z wiel-
kim zainteresowaniem ogl¹da³y zgro-
madzone przedmioty codziennego
u¿ytku.. W ostatnim dniu naszego

tygodnia z regionem,
zorganizowaliœmy
przegl¹d tañcy wiel-
kopolskich, znajomo-
œci legend, wiedzy o
Wielkopolsce. Ka¿da
grupa przedstawi³a
inny wielkopolski ta-
niec. Przedszkolaki
w³o¿y³y du¿o trudu i
serca w wykonanie
tañców. Dzieci przed-
stawi³y takie tañce
jak: „Moja Maryne-
czka”, „Szewc”, „Wi-
sielok”, „Mój ojciec
wielki”. Wykaza³y siê
wielk¹ znajomoœci¹
legend, rozpoznawa³y
i nazywa³y zabytki
naszego miasta na-
grane na p³ycie. W
tygodniowym menu
przedszkola pojawi³y
siê typowe wielkopo-
lskie potrawy: zupa

„parzybroda”, racuchy, pyzy zie-
mniaczane z miêsem, zupa „nic”,
szare kluchy ze skrzyczkami. Prze-
¿ycia i zdobyte doœwiadczenia
przyczyni³y siê do pog³êbienia wie-
dzy na temat naszej miejscowoœci,
naszego regionu, a jednoczeœnie
przysporzy³y wiele radoœci. Ty-
dzieñ Kultury Wielkopolskiej obra-
zuj¹ przedstawione poni¿ej
fotografie.

Bibliografia

Kielar- Turska M., Jak pomagaæ dziecku w poznawaniu
œwiata, Warszawa, 1992
Sawicka A., Z problematyki wychowania patriotycznego
w przedszkolu, Warszawa, 1988
Wierz J., Badacze przesz³oœci, Kielce, 2002
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Beata Leœniewska

Samorz¹dowe Przedszkole nr 3
w Koœcianie

Wraz z rozwojem techniki przybywa coraz
wiêcej nowych zawodów, natomiast bardzo czêsto za-
pomina siê o zawodach, które gin¹, które jednak w co-
dziennym ¿yciu odgrywaj¹ ogromn¹ rolê. Jednym z
takich gin¹cych zawodów jest zawód szewca. Zajêcie
otwarte sta³o siê okazj¹ do zaprezentowania przez dzieci
zdobytych do tej pory wiadomoœci i umiejêtnoœci. Po-
znanie zawodu szewca wykorzysta³am do utrwalenia
pór roku oraz pojêcia „para”. W zajêciu wykorzysta³am
elementy odimiennej metody nauki czytania Ireny Maj-
chrzak, stara³am siê stworzyæ dzieciom jak najwiêcej
okazji do dzia³ania, zw³aszcza podczas pracy w zespole.

GRUPA WIEKOWA 5-6 latki

CELE ZAJÊCIA:
- doskonalenie umiejêtnoœci rozwi¹zywania zagadek,
- utrwalenie znajomoœci pór roku,
- utrwalenie pojêcia „para”
- rozumienie tekstu s³uchanego (wiersz),
- przestrzeganie umów dotycz¹cych zachowania kolej-
noœci wypowiadania siê,
- utrwalenie znajomoœci imion dzieci,
- nabywanie umiejêtnoœci pracy w zespole,
- rozwijanie umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem.

RODZAJE AKTYWNOŒCI:
s³owna ruchowa, plastyczna, muzyczna, matematyczna.

ŒRODKI DYDAKTYCZNE:
buty ró¿nego rodzaju, zestawy pór roku i odpowiednie
dla nich buty, napisy, szewska stópka, kartki z imionami
dzieci, o³ówki, no¿yczki, nagrania muzyczne, chor¹gie-
wki z cyframi.

LITERATURA:
Irena Majchrzak: Nazywanie œwiata”- odimienna meto-
da nauki czytania.
Wiersz – „Szewczyk Dratewka”
Kalendarz muzyczny, KLANZA – tañce integracyjne

PRZEBIEG ZAJÊCIA
1. Rozwi¹zanie zagadki ,,Buty”
,,W lecie cienkie i leciutkie, w zimie grube, bo zimowe,
w pewnej bajce by³y dziwne, bo siedmiomilowe”.

Nauczycielka pokazuje dzieciom ró¿nego rodzaju buty
(kozaki, kalosze, sanda³y, buty sportowe, „japonki”,
buty narciarskie, baletki)
2. Krótka rozmowa z dzieæmi na temat ogl¹danych bu-
tów, ich wykorzystanie w odpowiedniej porze roku.
Dzieci przeliczaj¹ pary butów, okreœlaj¹ ile butów nie
ma swojej pary.
3. Rozwi¹zanie zagadki „Szewc”
,,Butów stale mu przybywa, jedne klei, inne zszywa
A, ¿e radoœæ mu to sprawia, buty czasem sam wyrabia.”
Swobodne wypowiedzi dzieci na temat pracy szewca,
jego narzêdzi pracy.
4. Taniec „Szewc”
Dzieci prezentuj¹ nauczony wczeœniej wielkopolski ta-
niec.
5. Zabawa taneczna przy melodii „Spacer po Atenach”
Na dywanie roz³o¿one du¿e obrêcze, wizytówki z imio-
nami dzieci. Podczas melodii dzieci swobodnie poru-
szaj¹ siê po sali, szukaj¹ swojej wizytówki i siadaj¹ w
swoim zespole.
6. „Szewczyk Dratewka” – odczytanie przez nauczycie-
lkê wiersza.
7. „Jakie buty na jak¹ porê roku?” –praca w zespole
Dzieci uk³adaj¹ sylwety pór roku, dobieraj¹ odpowied-
nie buty do pory roku, podpisuj¹ obrazki przedsta-
wiaj¹ce pory roku, rodzaje obuwia .
8. Zabawa ruchowa  ,,Stukanie szewca”
Dzieci spaceruj¹ lub biegaj¹ w rytm muzyki po sali, na
przerwê w muzyce nauczycielka stuka m³otkiem o me-
talow¹ szewsk¹ stópkê, dzieci przeliczaj¹ iloœæ uderzeñ,
ustawiaj¹ siê w rzêdzie przed odpowiedni¹
chor¹giewk¹ z cyfr¹.
9. „Moje buty”
Dzieci otrzymuj¹ kartki ze swoim imieniem, na kartce
obrysowuj¹ kontury swoich butów, wycinaj¹. Wyciête
kontury z imieniem dziecka zbiera dziecko wybrane do
roli szewca.
10. Zabawa ruchowa – „Siedzi sobie szewczyk”
Nauczycielka w roli szewca rozrzuca powycinane kon-
tury butów. Zadaniem dzieci jest odszukanie swoich
par.
11. Pomoc dzieci w likwidacji pomocy potrzebnych na
zajêciu.

„Buty i butki” – scenariusz zajêcia
otwartego dla nauczycielek koœciañskich

przedszkoli
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Pawe³ Borowski

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Jak dobrze, ¿e nikt do tej pory nie wpad³ na po-
mys³ skreœlenia z listy lektur szkolnych, ale na poziomie
rozszerzonym; z nowej podstawy programowej, jednej
z najtragiczniejszych, co do okolicznoœci powstawania,
losów dzie³a, a tak¿e ¿yciorysu pisarza, ale równoczeœ-
nie jednej z najbardziej niezwyk³ych powieœci XX wie-
ku.

Do tego jest to ,,ruska’’ literatura i przeznacza
siê do realizacji wy³¹cznie na poziom rozszerzony, a
wiêc dla zaawansowanych i ambitnych uczniów huma-
nistycznie.

Poznawa³em j¹ wielokrotnie. Myœlê, ¿e mi-
strzami przek³adu w tym przypadku na jêzyk polski byli
Andrzej Drawicz i Irena Lewandowska wraz z Witol-
dem D¹browskim. Proszê o wybaczenie innych t³uma-
czy, ale rankingi wszelkiego rodzaju s¹ dziœ w modzie.
Wspomnianym autorom przek³adu uda³o siê w swoich
dzia³aniach uchwyciæ nie tylko ducha rosyjskiego, poli-
tycznoœæ, ale tak¿e w³aœnie ponadczasowoœæ w¹tków,
które wstrz¹snê³y œwiatem ju¿ w I wieku nowej ery i
wreszcie to co najwa¿niejsze, odwieczn¹, archetypiczn¹
walkê dobra ze z³em.

O tym, ¿e polscy uczniowie z du¿¹ niechêci¹
siêgaj¹ po ksi¹¿ki zalecane przez szko³ê powszechnie
wiadomo. Kwestia nieumiejêtnoœci pisania analizy fra-
gmentu tekstu w kontekœcie ca³oœci utworu lub frag-
mentu innego utworu na zadany temat dotyczy nie tylko
braku umiejêtnoœci analizy i interpretacji tekstu, zacho-
wania formy pracy, poprawnoœci jêzykowej, stylistycz-
nej i zapisu, a przede wszystkim braku znajomoœci tej
lektury lub jej pobie¿nej znajomoœci z opracowañ u wie-
lu abiturientów. Na szczêœcie Nowa Matura ogranicza
pustos³owie, pisanie nie na temat lub te¿ nie dopuszcza
do przepisywania z bryków o wszystkim i o niczym, i to
te¿ siê nie wszystkim podoba.

Mam jednak nadziejê, jako polonista, który
przeczyta³ wszystkie siedem czêœci przygód Harrego
Pottera, ¿e tym czytelnikom, którzy potrafili czytaæ
dzieje czarodzieja nawet w oryginale, nie tylko po pol-
sku (a to w koñcu kilka tysiêcy stron), bêdzie siê chcia³o
siêgaæ po ciekawe ksi¹¿ki, równie¿ lektury szkolne. Pe-
wnie niektórzy dziœ czytaj¹ ckliwe horrory – romanse z
cyklu wampirzego: ,,Zmierzch’’ lub ,,Ksiê¿yc w
nowiu’’ Stephanie Meyer. Czy to arcydzie³a? Zostaw-
my to krytykom. Na pewno jest to dobre rzemios³o pisa-
rskie w obu przypadkach, no mo¿e lepsze w pierwszym

tzn. J. K. Rowling. A przecie¿ podstaw¹ arcydzie³ jest
w³aœnie rzemios³o.

W jaki sposób zainteresowaæ ,,Mistrzem i
Ma³gorzat¹’’ tych co czytaj¹ i nie czytaj¹? Nale¿y prze-
czytaæ na lekcji g³oœno wybrane fragmenty rozdzia³u
pierwszego i drugiego, zanim uczniowie zasi¹d¹ do sa-
modzielnej lektury. Mo¿e nawet sam nauczyciel, jeœli
potrafi to dobrze zrobiæ i roz³o¿yæ umiejêtnie akcenty.
Oczywiœcie wymaga to przerw i rozmowy z uczniami o
interpretacji niektórych elementów tekstu i podpowie-
dzi osoby prowadz¹cej zajêcia. Mo¿na tak¿e zaleciæ
przypomnienie, mo¿e byæ z internetu, o podstawach fi-
lozofii maj¹cej wp³yw na myœl romantyczn¹ np. Hegel,
Schlegel itd., jakieœ uwagi o ,,Fauœcie’’ J. W. Goethego i
tym autentycznym doktorze Fauœcie z Uniwersytetu w
Heildelbergu oraz jego legendzie. Pewnie trochê tak¿e
wiedzy z historii nie zawadzi, np. wielka czystka z lat
trzydziestych w Rosji Radzieckiej i wreszcie postaæ Sta-
lina i jego rz¹dy, oczywiœcie w zarysie niezbêdnym.
Przecie¿ to w tej ksi¹¿ce, Szatan bêdzie udowadnia³, ¿e
istnieje z³o i to najgorsze w wydaniu ludzkim, a jego
najwiêkszym sukcesem w dziejach ludzkoœci jest fakt,
i¿ nikt w nie, nie chce wierzyæ. A skoro jest z³o, dobro
musi byæ dla niego przeciwwag¹.

Woland jak Hegel stwierdzi, ¿e œwiat, ¿ycie s¹
zbudowane z antynomii. Bêdzie chcia³ uœwiadomiæ ate-
istom Bezdomnemu i Berliozowi, i¿ do racjonalizmu
potrzebny jest irracjonalizm. Skoro istnieje on – diabe³,
to musi byæ Bóg – Praprzyczyna wszystkiego. Wreszcie
Woland by³ œwiadkiem mêki Chrystusa. Jest coœ
mro¿¹cego krew w ¿y³ach w ostatnich dialogach z roz-
dzia³u pierwszego i frazie rozpoczynaj¹cej rozdzia³ dru-
gi:

,, - A tu nie trzeba mieæ ¿adnych pogl¹dów –
odpar³ dziwny profesor. – Jezus po prostu istnia³ i tyle.
Ale potrzebne s¹ jakieœ na to œwiadectwa... – zacz¹³ Ber-
lioz.

Nie trzeba ¿adnych œwiadectw – odpowiedzia³
konsultant i j¹³ mówiæ niezbyt g³oœno, przy czym jego
cudzoziemski nie wiadomo dlaczego znik³: - Wszystko
jest bardzo proste – w bia³ym p³aszczu z podbiciem ko-
loru krwawnika posuwistym krokiem kawalerzysty
wczesnym rankiem czternastego dnia wiosennego mie-
si¹ca nisan pod kryt¹ kolumnadê ³¹cz¹c¹ oba skrzyd³a
pa³acu Heroda Wielkiego wyszed³ procurator Judei
Poncjusz Pi³at’’.1

Procurator Judei od postawy pogardy i bez-
wzglêdnoœci stopniowo bêdzie zmienia³ swoje postrze-
ganie Jeszui Ha-Nocri. Wichrzyciel i w³óczêga z
Gemali stanie siê dla Poncjusza Pi³ata lekarzem potra-
fi¹cym uleczyæ z bolesnej hemicranii i mêdrcem, z któ-
rym chcia³by rozmawiaæ w ksiê¿ycow¹ noc.

Jak zachêciæ do czytania

,,Mistrza i Ma³gorzaty’’?
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Jak wiemy, skoñczy siê to zgodnie z przezna-
czeniem Mesjasza mêczeñsk¹ œmierci¹ na drzewie krzy-
¿a, tak realistycznie ukazan¹ w powieœci Bu³hakowa, a
jeszcze bardziej bolesn¹ i przera¿aj¹c¹ w wersji filmo-
wej re¿yserowanej przez Mela Gibsona.

Warto postawiæ przed uczniami pytania o to,
czy Pi³at i Jeszua dokoñcz¹ rozmowê. Dlaczego Ma³go-
rzata i jej ukochany Mistrz wybior¹ œmieræ zamiast
szczêœliwego ¿ycia na Ziemi, skoro pojawienie siê
Ma³gorzaty zapowiada kwestia: ,,Za mn¹, czytelniku!
Któ¿ to ci powiedzia³, ¿e nie ma prawdziwej, wiernej,
wiecznej mi³oœci? A niech¿e wyrw¹ temu k³amcy jego
plugawy jêzyk!/ Za mn¹, czytelniku mój, pod¹¿aj za
mn¹, a ja ci uka¿ê tak¹ mi³oœæ!’’? 2

Czy to wp³yw romantyzmu i treœci z ,,Fausta’’?
Do czego jest w³aœciwie potrzebna Wolandowi ofiara
Ma³gorzaty? Po co przyby³a do Moskwy ekipa Wolan-
da? Czy mamy do czynienia z klasycznym ujêciem do-
bra i z³a? Na czym polega parafraza ,,Ewangelii’’ ?
W jaki sposób interpretowaæ mit chrzeœcijañski? Czy to
utwór optymistyczny, czy te¿ zawiera w swojej wymo-
wie pesymizm? Jaka jest rzeczywistoœæ i nierzeczywi-
stoœæ pañstwa totalitarnego z rozkwitaj¹cym, a w
zasadzie gnij¹cym komunizmem? A co z sam¹ mêk¹
Chrystusa i chwil¹ œmierci na krzy¿u?

,,Ciemnoœæ okry³a Jeruszalaim.
Ulewa lunê³a nagle, zasta³a centurie w po³owie

zbocza. Woda runê³a tak straszliwa, ¿e gdy ¿o³nierze
zbiegali na dó³, ju¿ pêdzi³y za nimi w pogoñ rozpasane
strumienie. ¯o³nierze œlizgali siê i przewracali na roz-
miêk³ej glinie œpiesz¹c ku równej drodze, któr¹ – ledwie
ju¿ widoczna za przes³on¹ wody – odje¿d¿a³a do Jeru-
szalaim przemoczona do suchej nitki konnica. Po kilku
minutach w dymnej kipieli burzy, wody i ognia na
wzgórzu pozosta³ tylko jeden tylko cz³owiek’’.3

Osobowoœciowo Mateusz Bu³hakowa jest bar-
dziej bliski temu z rozbieganym spojrzeniem z obrazu
Carravaggia ni¿ ewangelicznej postaci. Przypomnê, ¿e
modelami malarza najczêœciej bywali z³oczyñcy, a Mat-
ka Boska w przeciwieñstwie do chocia¿by watykañskiej
,,Piety’’ Micha³a Anio³a, nie by³a równolatk¹ Jezusa, a
wiêc m³od¹ osob¹, a w³aœnie starsz¹ wiekowo matk¹
swojego syna, zgodnie ze stanem rzeczywistym. I to jest
realizm Bu³hakowa.

,,Pieta’’ renesansowa skupia³a siê w sposób
umiarkowany na ranach cia³a, ale znakomicie ujmowa³a
bezw³ad cia³a Chrystusa. Autor powieœci pokaza³ fizjo-
logiê œmierci na krzy¿u miêdzy innymi w taki sposób:
,,Nagie mokre cia³o Jeszui zwali³o siê na Mateusza i
przewróci³o go na ziemiê. (...) Pozostawi³ w wodzie na
ziemi cia³o z odrzucon¹ do ty³u g³ow¹ i rozrzuconymi
ramionami i pobieg³ do pozosta³ych s³upów, nogi rozje-
¿d¿a³y mu siê w gliniastej mazi. Przeci¹³ wiêzy tak¿e na
tamtych s³upach i jeszcze dwa cia³a zwali³y siê na
ziemiê’’. 4 Widaæ tu pe³n¹ dramatyzmu fotografiê - na-
turalizm.

Trudno omin¹æ kwestiê czasu: koszmarny upa³
przy rozmowie Poncjusza Pi³ata z w³óczêg¹, a póŸniej
przy wydaniu decyzji o ukrzy¿owaniu, wystêpuje tak¿e

w chwili spotkania Wolanda z Iwanem Bezdomnym i
Berliozem, komunistami odmawiaj¹cymi prawdzie hi-
storycznej istnienia Chrystusa. Burza nadci¹gaj¹ca nad
Jeruszalaim w momencie œmierci Jeszui, zbli¿a siê rów-
nie¿ do Moskwy z lat trzydziestych XX wieku. Tê sam¹
chmurê burzow¹ widz¹ moskwiczanie i Poncjusz Pi³at.
Zabójstwo Judasza zostaje przeprowadzone w œwietle
ksiê¿ycowym i ³¹czy siê bezpoœrednio z opisem œmierci
Berlioza pod ko³ami nadje¿d¿aj¹cego tramwaju o zmie-
rzchu. A Mistrz umiera w tym samym czasie, co ukrzy-
¿owany Ha – Nocri.

Pojawia siê pewna trudnoœæ pedagogiczna. W
jaki sposób podsumowaæ tê tragiczn¹ ksi¹¿kê, której
cen¹ by³o makabryczne ¿ycie twórcy szarpi¹cego siê z
totalitaryzmem, zakoñczone w po³owie 1940 roku. Z li-
stu Michai³a Bu³hakowa do Rz¹du ZSRR z dnia 28 mar-
ca 1930 roku ,,...Jeœli nie otrzymam nominacji
re¿yserskiej, proszê o etat statysty. A jeœli nie wolno mi
byæ nawet statyst¹, to proszê o pracê zwyk³ego robotni-
ka scenicznego. Jeœli nawet to oka¿e siê niemo¿liwe, to
proszê Rz¹d Radziecki, ¿eby zadysponowa³ moj¹ osob¹
w taki sposób, jaki uwa¿a za w³aœciwy, ale ¿eby tak czy
inaczej zadysponowa³, albowiem OBECNIE przede
mn¹, dramaturgiem, autorem piêciu sztuk, znanym w
ZSRR i za granic¹ – jedynie nêdza, ulica i œmieræ’’.5

Jej wymowa jest tragiczna, przecie¿ tak du¿o
w niej pesymizmu. Dobro przegrywa ze z³em, niewin-
noœæ z si³¹, m¹droœæ z g³upot¹, mi³oœæ z brutaln¹ rzeczy-
wistoœci¹, naiwnoœæ z tak docenianym cwaniactwem.
Chocia¿ tutaj jeszcze wyraŸnie widaæ, kto i co reprezen-
tuje si³y dobra i z³a. W naszej wspó³czesnoœci coraz
trudniej o tym mówiæ, pisaæ, czytaæ...

Niezbêdny do podsumowania ksi¹¿ki jest mit
religijny ujêty jako archetyp zawieraj¹cy problemy pra-
wdy i k³amstwa, dobra i z³a, lojalnoœci i zdrady,
mi³osierdzia i potêpienia, w³adzy i anarchii. Ów mit po-
znaæ mo¿na dziêki lekturze powieœci Mistrza, przez
kszta³t snu Iwana Bezdomnego i w formie opowieœci
Wolanda.

Mistrz i Ma³gorzata spe³ni¹ swoj¹ mi³oœæ.
Dost¹pi¹ ³aski wolnoœci, ale po samobójczej œmierci.
Mo¿na dostrzec wariant optymistyczny: Mateusz naka-
zuje Wolandowi, by ten zabra³ ich do miejsca pokuty
Pi³ata z Pontu.

Pi³at po tylu tysi¹cach bezsennych nocy doko-
ñczy wreszcie rozmowê z Jeszu¹ Ha – Nocri, a jego ko-
szmarny ból g³owy siê skoñczy. Mistrz i Ma³gorzata
uzyskaj¹ ,,wieczne ukojenie’’.

P. S. Omin¹³em wiele kwestii powieœci, chocia¿by wiel-
ki bal szatañski, konflikt Mistrza z Massolitem, pakt
Ma³gorzaty z diab³em, postaæ dzieciobójczyni Friedy i
wiele, wiele w¹tków. Zapraszam do lektury.
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Niew¹tpliwie jednym z powa¿niejszych wy-
zwañ, jakie stawia przed nami, nauczycielami matema-
tyki, obecna reforma oœwiaty jest przygotowanie
uczniów do powszechnej matury z matematyki. Ju¿ w
roku 2010 egzamin ten powraca do zestawu obowi¹zko-
wych egzaminów maturalnych po wielu latach nieobe-
cnoœci.

Matematyka, jako obowi¹zkowy przedmiot
egzaminacyjny wymaga zmiany podejœcia do jego na-
uczania ze strony nauczycieli, ale tak¿e zmiany postrze-
gania go przez uczniów i ich rodziców. W opinii
spo³ecznej utrwali³ siê wizerunek matematyki, jako
przedmiotu trudnego, naszpikowanego formalizmami,
nadmiernie teoretycznego i zupe³nie oderwanego od
rzeczywistoœci. Z drugiej strony o istnieniu pal¹cej po-
trzeby rzetelnego kszta³cenia matematycznego wiedz¹
ju¿ dziœ wszyscy. Najczêœciej bowiem sygnalizowanym
problemem zwi¹zanym z kszta³ceniem na poziomie stu-
diów, jest zbyt ma³a frekwencja na kierunkach technicz-
nych. Brak odpowiedniej kadry in¿ynierskiej odbija siê
negatywnie na rozwoju gospodarczym kraju. Niedobór
in¿ynierów na rynku pracy, to zagro¿enie cywilizacyjne
w skali ca³ego kraju. Brakuje in¿ynierów elektryków,
elektrotechników, elektroników i in¿ynierów mechani-
ki, a ostatni boom inwestycyjny sprawi³, ¿e brakuje tak-
¿e in¿ynierów budownictwa. Jak wybudujemy stadiony,
mosty, drogi, biurowce, jeœli nie bêdziemy mieli tych
specjalistów? Badania naukowe wykazuj¹ ponadto, ¿e
kszta³cenie matematyczne ma kluczowy wp³yw na
osi¹ganie przez uczniów sukcesów egzaminacyjnych w
innych, niematematycznych dziedzinach. Niezaprze-
czalna jest tak¿e u¿ytecznoœæ matematyki w niemal¿e
ka¿dej sferze ¿ycia codziennego, podstawowe umiejêt-

noœci matematyczne s¹ niezbêdne ka¿demu cz³owieko-
wi i nie sposób funkcjonowaæ we wspó³czesnym œwie-
cie bez znajomoœci matematycznych regu³ i bez
umiejêtnoœci dostrzegania matematycznych zale¿noœci.
Matematyka dostarcza narzêdzi do poznawania œwiata i
do rozumienia naszego otoczenia. Narzêdzi do opisu
i modelowania obserwowanych zjawisk oraz do wnio-
skowania z obserwacji i modeli. W efekcie nauczania
matematyki szkolnej uczeñ powinien umieæ uaktywniæ
swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci matematyczne, gdy stoi
przed koniecznoœci¹ rozwi¹zania autentycznych proble-
mów, jakich dostarcza mu otaczaj¹cy œwiat.
Matematyka i jej aparat metodyczny wykorzystywane
s¹ zatem do kszta³cenia szeroko pojêtych kompetencji
uczniów. Myœlê, ¿e w œwietle g³êbokich zmian progra-
mowych, jakie wprowadza obecna reforma oœwiatowa,
warto zastanowiæ siê nad rozwojem owych kompeten-
cji, a tak¿e podj¹æ próbê wyjaœnienia roli matematyki w
ich kszta³towaniu. Chcia³abym odnieœæ siê do tego te-
matu rozwijaj¹c trzy w¹tki:
1. Wymogi cywilizacyjne i spo³eczne co do umiejêtno-
œci uczniów.
2. Nowoczesne narzêdzia i trendy w edukacji.
3. Kompetencje nauczycieli.
W czêœci pierwszej spróbujê uzasadniæ koniecznoœæ
wprowadzania zmian, zdefiniowaæ kompetencje oraz
bli¿ej przyjrzeæ siê kompetencjom kluczowym uzyski-
wanym w efekcie kszta³cenia matematycznego.
W czêœci drugiej przedstawiê nowe role, jakie napisa³a
dla nas rzeczywistoœæ, a tak¿e powiem, jakie nowoœci
technologiczne mog¹ u³atwiæ nale¿yte wywi¹zanie siê z
tych ról.
Czêœæ trzecia, to odpowiedŸ na pytanie, kto to jest kom-
petentny nauczyciel i jak kszta³cenie i doskonalenie za-
wodowe wp³ywa na uzyskiwanie owych kompetencji.

Rozwój cywilizacji, tempo i dynamika zmian
zachodz¹cych w jego konsekwencji, powoduje poja-
wienie siê odmiennych ni¿ dotychczas, potrzeb spo³ecz-
nych w zakresie wykszta³cenia i umiejêtnoœci
oferowanych przez system szkolnictwa m³odemu poko-
leniu. Ta sytuacja sprawia, ¿e pojawiaj¹ siê nowe wy-
zwania dla edukacji,

Strategie nauczania matematyki
w kontekœcie matury 2010.

Kszta³cenie kompetencji kluczowych uczniów
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a wiêc dla instytucji i ludzi, którzy organizuj¹, modeluj¹
i kontroluj¹ procesy z ni¹ zwi¹zane, a tak¿e dla tych,
którzy w owych procesach bezpoœrednio uczestnicz¹.

Dawno, dawno temu… uczeñ-neandertalczyk
potrzebowa³ umiejêtnoœci w zakresie prze¿ycia i rozu-
mienia œwiata, takich jak: ³owiectwo, podtrzymywanie
ognia, pos³ugiwanie siê kamiennymi narzêdziami itp. W
neolicie zakres programu kszta³cenia zosta³ poszerzony
o lekcje rysunku na ska³ach, naukê produkcji nowych
narzêdzi, jak np. rylce, groty do strza³ itp., a dla zaawan-
sowanych (chcia³oby siê rzec: w zakresie rozszerzo-
nym): budownictwo. Zmiany nastêpowa³y jednak
powoli i cz³owiek mia³ czas siê do nich przygotowaæ i
dostosowaæ… Parê tysiêcy lat póŸniej… cz³owiek uczy
siê korzystaæ z si³y miêœni i si³y zwierz¹t, swój rozwój i
egzystencjê opiera na rolnictwie, leœnictwie,
rybo³ówstwie tworzy siê spo³eczeñstwo preindustrial-
ne (pierwotne, forma-plemiê). Rosn¹ca liczba mieszka-
ñców i rosn¹ce potrzeby rynków prowadz¹ do
powstania spo³eczeñstwa, w którym podstaw¹ ekono-
miki jest sektor produkcji, a najcenniejszym dobrem ka-
pita³. Tworzy siê spo³eczeñstwo industrialne
(przemys³owe, forma-pañstwo). Wysoki poziom auto-
matyzacji powoduje przyspieszenie produkcji i zatrud-
nianie coraz wiêkszej liczby osób w sektorze us³ug.
Tworzy siê spo³eczeñstwo poindustrialne (poprze-
mys³owe, forma-globalna wioska) .
Obecnie zasoby wiedzy na œwiecie podwajaj¹ siê co 6-8
lat, a liczba informacji niemal co 3 lata. ¯yjemy w
spo³eczeñstwie, w którym dominuj¹cym dobrem sta³a
siê wiedza i informacja, a nie jak w przesz³oœci ziemia
czy kapita³.
Obecnie tworzymy wiêc spo³eczeñstwo informacyjne.
Znakiem rozpoznawczym tego spo³eczeñstwa jest 3P:
przechowywanie, przesy³anie i przetwarzanie informa-
cji. Wobec tempa przyrostu wiedzy pojawia siê konie-
cznoœæ nabywania nowych umiejêtnoœci, które pozwol¹
sprostaæ rosn¹cym wyzwaniom ¿ycia zawodowego i
osobistego. Tymi umiejêtnoœciami s¹:
ü aktywnoœæ,
ü wykazywanie twórczej inicjatywy,
ü umiejêtnoœæ samodzielnego myœlenia i dzia³ania,
ü umiejêtnoœæ rozumowania oraz wyci¹gania wnio-

sków,
ü umiejêtnoœæ stawiania i rozwi¹zywania problemów,
ü umiejêtnoœæ dokonywania krytycznej oceny informa-

cji uzyskiwanych z ró¿nych Ÿróde³
(Korczyñski, 2005)

Obecnie nastêpuje tak szybka dezaktualizacja
wiedzy i umiejêtnoœci zdobytych na drodze formalnego
kszta³cenia, ¿e wiele osób stwierdza rozbie¿noœæ miê-
dzy tym co wie i potrafi, a tym czego wymaga wspó³cze-
snoœæ. Naturalnym stanem wspó³czesnego cz³owieka
sta³a siê zmiana – nie stabilizacja. Aby funkcjonowaæ w
spo³eczeñstwie informacyjnym, cz³owiek zmuszony
jest uczyæ siê przez ca³e ¿ycie. To w³aœnie brak stabili-
zacji w ka¿dej w³aœciwie dziedzinie ¿ycia sta³ siê zna-
kiem naszych czasów. Nale¿y uœwiadamiaæ sobie, a
tak¿e adeptom zawodu nauczyciela, ¿e tu tak¿e nie ma

nic pewnego, nic raz na zawsze. Nie ma idealnych roz-
wi¹zañ. Nawet jeœli coœ wydaje nam siê skuteczne tu i
teraz, to za kilka lat mo¿e byæ inaczej, trzeba bêdzie owe
rozwi¹zania zweryfikowaæ i zmodyfikowaæ. Nauczy-
ciel, bardziej chyba ni¿ przedstawiciele innych profesji,
powinien posiadaæ gotowoœæ do uczenia siê przez ca³e
¿ycie. To od jego kwalifikacji, motywacji i cech osobo-
woœciowych zale¿¹ w du¿ym stopniu efekty kszta³cenia
i wychowania.
Za analfabetê dzisiejszej generacji uwa¿any jest bo-
wiem ten, kto posiadaj¹c nawet wysokie wykszta³cenie,
nie uzupe³nia ustawicznie swojej wiedzy, kwalifikacji i
nie œledzi zmian zachodz¹cych w œwiecie. Owe zmiany
w podejœciu do edukacji wynikaj¹ce z nakazu wspó³cze-
snoœci musz¹ prowadziæ do rewolucji w uczeniu. W tym
miejscu pragnê poleciæ czytelnikowi bestselerow¹ po-
zycjê autorstwa Gordona Drydena i Jeannette Vos pt.
„Rewolucja w uczeniu”, w którym autorzy formu³uj¹,
oprócz przyczyn owej rewolucji, tak¿e wskazówki, jak
jej sprostaæ. Odwo³uj¹ siê przy tym do zdobyczy
wspó³czesnej medycyny w dziedzinie badañ nad mo¿li-
woœciami ludzkiego mózgu, a tak¿e odkryæ i koncepcji
w dziedzinie nowoczesnych technik szybkiego i skute-
cznego uczenia siê. Dla nas, nauczycieli najistotniejsze
postulaty dotycz¹:
ü zmiany podejœcia do ustawicznego kszta³cenia
ü uœwiadomienia sobie, ¿e nasi uczniowie ¿yj¹ w œwie-

cie, jakiego nie zna³y poprzednie pokolenia, a ich
przysz³oœæ zale¿eæ bêdzie od umiejêtnoœci przyswa-
jania nowych pojêæ, dokonywania wyborów oraz
uczenia siê i dostosowywania przez ca³e ¿ycie

ü uœwiadomienia uczniom, ¿e musz¹ przestaæ trakto-
waæ naukê jako coœ dostarczanego im przez innych

ü nauczania  jak siê uczyæ i jak myœleæ
Liczne raporty z badañ oœwiatowych prowadzonych na
ca³ym œwiecie w ostatnich 15 latach, tak¿e propaguj¹
ideê uczenia siê przez ca³e ¿ycie. Formu³uj¹ one nastê-
puj¹ce ogólne cele kszta³cenia:
ü uczyæ siê, aby wiedzieæ –  zdobywanie wiedzy
ü uczyæ siê, aby dzia³aæ – nabywanie umiejêtnoœci
ü uczyæ siê, aby byæ – budowanie systemu wartoœci i

praw
ü uczyæ siê, aby ¿yæ wspólnie z innymi – realizowanie

pokojowego wspó³istnienia
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie wychodzi tak¿e na przeciw
realizacji jednego z g³ównych za³o¿eñ Strategii Lizboñ-
skiej – budowie gospodarki opartej na wiedzy. Najwiê-
kszym kapita³e m wspó³czesnego œwiata jest bowiem
wiedza oraz kapita³ ludzki, czyli cz³owiek i jego umie-
jêtnoœæ zarz¹dzania informacj¹. Obowi¹zuj¹cy model
nauczania nie odpowiada jednak potrzebom gospodarki
opartej na wiedzy, nie prowadzi do uzyskiwania przez
m³odych ludzi niezbêdnych im kompetencji. Co rozu-
miemy pod pojêciem „kompetencja”? Definicji jest
wiele. Zanim je przytoczê, pragnê zwróciæ uwagê na
dwoistoœæ tego pojêcia, które z jednej strony mo¿e od-
nosiæ siê do prawnych w³aœciwoœci, uprawnieñ jedno-
stki b¹dŸ instytucji do czegoœ, zaœ z drugiej strony
wskazuje na zwi¹zek kompetencji z wiedz¹, umiejêtno-
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œciami, doœwiadczeniami danej osoby. A oto niektóre
definicje kompetencji:

1996 r. J. Coolahan: „Kompetencje to ogólne
zdolnoœci (mo¿liwoœci) oparte na wiedzy, do-
œwiadczeniu, wartoœciach oraz sk³onnoœciach
nabytych w wyniku oddzia³ywañ edukacyj-
nych”.
1997 r. El¿bieta GoŸliñska: „Kompetencja jest
(potencjaln¹) umiejêtnoœci¹, ujawniaj¹c¹ siê w
chwili wykonywania danego zadania lub predy-
spozycj¹ do jego wykonania”.
2001 r. F. E. Weinert: „Pojêcie kompetencji in-
terpretuje siê jako mniej lub bardziej wyspecjali-
zowany system zdolnoœci, umiejêtnoœci lub
sprawnoœci niezbêdnych lub wystarczaj¹cych do
osi¹gniêcia okreœlonego celu”.

Równie¿ Wac³aw Strykowski w pozycji pt. „Kompeten-
cje nauczyciela szko³y wspó³czesnej” zwraca uwagê na
fakt, i¿ odchodzi siê od pojêcia kwalifikacji zawodo-
wych, przyjmuj¹c jako bardziej adekwatne pojêcie „ko-
mpetencji”. Mieœci ono w sobie zarówno kwalifikacje w
œcis³ym tego s³owa znaczeniu, a tak¿e postawy spo³ecz-
ne, umiejêtnoœæ pracy w zespole, zdolnoœæ do podejmo-
wania inicjatyw, nieunikanie ryzyka. Zatem
kompetencje to po³¹czenie wiedzy i umiejêtnoœci
dzia³ania z osobistym zaanga¿owaniem.

W zró¿nicowanej edukacyjnie Europie wa¿-
nym zadaniem sta³o siê wyodrêbnienie spoœród ca³ego
spektrum kompetencji, kompetencji kluczowych, wspó-
lnych i najwa¿niejszych dla wszystkich. Komisja Euro-
pejska proponuje nastêpuj¹cy sposób ich wydzielenia:
„Pierwszym kryterium wyboru kompetencji kluczo-
wych powinny byæ potencjalne korzyœci dla ca³ego
spo³eczeñstwa. Kompetencje kluczowe winny bowiem
odpowiadaæ potrzebom ca³ej spo³ecznoœci niezale¿nie
od p³ci, pozycji spo³ecznej, rasy, kultury, pochodzenia
spo³ecznego czy jêzyka. Po drugie musz¹ one pozosta-
waæ w zgodzie z przyjêtymi przez spo³eczeñstwo warto-
œciami i prawami etyki, gospodarki i kultury”.
Problem ten by³ szeroko dyskutowany na konferencji w
Barcelonie w roku 2002. Wypracowano tam ogólnoeu-
ropejskie cele strategiczne dotycz¹ce kierunków rozwo-
ju oœwiaty, które funkcjonuj¹, jako tzw. „Uk³ad
barceloñski”. S¹ to:
ü poprawa jakoœci i efektywnoœci systemów edukacji w

UE,
ü u³atwienie powszechnego dostêpu do systemów edu-

kacji,
ü otwarcie systemów edukacji na œrodowisko i œwiat.
Sformu³owano tam tak¿e listê tzw. „kompetencji barce-
loñskich”, które uznano za kluczowe i najistotniejsze
dla ka¿dego obywatela zjednoczonej Europy. Oto ich li-
sta:
ü zdolnoœæ porozumiewania siê w jêzyku ojczystym,
ü znajomoœæ jêzyków obcych,
ü umiejêtnoœæ liczenia,
ü podstawowe umiejêtnoœci w dziedzinie nauk œcis³ych

i technologii,

ü pos³ugiwanie siê technologiami informacyjno-ko-
munikacyjnymi,

ü umiejêtnoœæ uczenia siê,
ü kompetencje interpersonalne i obywatelskie,
ü zmys³ przedsiêbiorczoœci,
ü œwiadomoœæ kulturowa.
Uznano, ¿e zestawu wymienionych kompetencji potrze-
buje ka¿dy cz³owiek w celu samorealizacji i rozwoju
osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji
spo³ecznej i zatrudnienia.
Jednak¿e idea umiejêtnoœci (kompetencji) kluczowych
zrodzi³a siê ju¿ wczeœniej – w roku 1996, po analizie
wyników badañ oœwiatowych na szczeblu œrednim ,Or-
ganizacja Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD) opublikowa³a listê blisko 30 takich umiejêtno-
œci. W Polsce z kolei grupa nauczycieli uczestnicz¹ca w
programie KREATOR zajmowa³a siê wypracowaniem
metodyki kszta³cenia nastêpuj¹cych kompetencji klu-
czowych:
ü planowanie, organizacja i ocenianie w³asnego ucze-

nia siê
ü skuteczne komunikowanie siê w ró¿nych sytuacjach
ü efektywne wspó³dzia³anie w zespole
ü rozwi¹zywanie problemów w twórczy sposób
ü pos³ugiwanie siê technologi¹ informacyjn¹
Rzeczywistoœæ wymaga wprowadzenia takich technik
nauczania, które gwarantowa³yby wykszta³cenie kom-
petencji kluczowych m³odego cz³owieka, a w konsek-
wencji zaspokoi³yby nastêpuj¹ce potrzeby spo³eczne:
ü przygotowanie uczniów nie tylko do dalszej edukacji,

ale równie¿ do przysz³ej kariery zawodowej w ¿yciu
doros³ym,

ü wykszta³cenie fachowców i wysokiej klasy specjali-
stów – szacuje siê, ¿e zatrudnienie w nauce i w sekto-
rze us³ug informacyjnych do roku 2030 wzroœnie
ponad trzykrotnie, a w przemys³ach wysokiej techni-
ki o 175%!

ü przygotowanie m³odzie¿y do wykonywania zawo-
dów opartych na wysokich kwalifikacjach, do któ-
rych niezbêdna jest doskona³a znajomoœæ
matematyki i/lub nauk przyrodniczych

Niestety, jak na razie, spoœród trzech dziedzin badanych
przez miêdzynarodowe testy PISA, Polska najs³abiej
wypada w dziedzinie nauk przyrodniczych i matema-
tyce. Nasze wyniki s¹ ledwie przeciêtnie i nie popra-
wiaj¹ siê na przestrzeni ostatnich lat (badania PISA
2003 i 2006) . Powstaje zatem uzasadniona obawa, czy
polskie szko³y przygotuj¹ odpowiednich kandydatów
dla uczelni, które nastêpnie wykszta³c¹ wysokiej klasy
specjalistów. I tak oto matematyka powraca „na salo-
ny”, gdy¿ przypomniano sobie, ¿e dobrze ukierunkowa-
ne aktywnoœci matematyczne s¹ w stanie wyposa¿yæ
uczniów w uniwersalne umiejêtnoœci i sprawnoœci inte-
lektualne. Wszak ju¿ Galileusz powiedzia³, ¿e „Mate-
matyka jest alfabetem, za pomoc¹ którego Bóg opisa³
wszechœwiat”. Zatem ten, kto pragnie poznaæ œwiat i
rz¹dz¹ce nim mechanizmy i prawid³owoœci, musi opa-
nowaæ matematykê. Matematyka wp³ywa bowiem na
kszta³cenie takich umiejêtnoœci i postaw, jak: logiczne
myœlenie, analizowanie problemu, twórcze rozwi¹zy-
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wanie problemu, poszukiwanie i odczytywanie infor-
macji, opisywanie zjawisk zachodz¹cych w
otaczaj¹cym nas œwiecie, sumienna i systematyczna
praca, koncentracja i wytrwa³oœæ, krytyczna ocena
w³asnych dokonañ. O tym, ¿e matematyka jest narzê-
dziem do poznania zmieniaj¹cego siê œwiata, nie trzeba
przekonywaæ matematyków. Natomiast przekonaæ o
tym trzeba uczniów i ich rodziców, aby matematyka nie
jawi³a im siê jako koszmarny sen, lecz jako fascynuj¹ca,
intelektualna przygoda, na dodatek przydatna w co-
dziennym funkcjonowaniu. Podsumowuj¹c ten w¹tek
myœlê, ¿e warto, zw³aszcza uczniom, zwróciæ uwagê na
pewn¹ korzyœæ p³yn¹c¹ ze znajomoœci matematyki.
Otó¿ przytoczê wyniki najnowszych badañ, które opub-
likowane zosta³y w USA w styczniu 2009 roku w „The
Wall Street Journal”. Badania dotyczy³y najlepszych i
najgorszych zawodów w Stanach Zjednoczonych.

W badaniu wziêto pod uwagê 5 kryteriów:
ü warunki w miejscu pracy
ü zarobki
ü stabilnoœæ zatrudnienia i perspektywy awansu
ü wysi³ek fizyczny
ü poziom stresu
Okaza³o siê, ¿e trzy najwy¿sze miejsca zajmuj¹ zawody
matematyczne (w nawiasie przeciêtny roczny dochód
i poziom stresu):
ü matematyk (94 160 $, 25%)
stosuje wzory i teorie w nauczaniu lub rozwi¹zywaniu
problemów w biznesie, edukacji lub przemyœle
ü aktuariusz (88 146 $, 20%)
interpretuje dane statystyczne w celu przewidywania ry-
zyka wypadku, choroby, œmierci i utraty w³asnoœci na
skutek kradzie¿y lub kataklizmu
ü statystyk (72 197 $, 28%)
opracowuje, analizuje i interpretuje dane numeryczne
lub wyniki eksperymentów i ankiet

Dla porównania dodam, ¿e najgorsz¹ ocenê
otrzyma³ zawód taksówkarza z zarobkami na poziomie
21 127 $ i 100% poziomem stresu!
Kilka lat wczeœniej tak¿e w Europie, na Uniwersytecie
Warwick w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania
karier zawodowych absolwentów. Uniwersytet ten ofe-
ruje niemal wszystkie kierunki studiów poza medycyn¹.
Okaza³o siê, ¿e do najwy¿szych przeciêtnych dochodów
prowadzi w³aœnie matematyka. Dobrze by³oby popraco-
waæ nieco nad zmian¹ przekonania uczniów, ¿e po stu-
diach matematycznych mo¿liwe s¹ tylko dwie kariery:
naukowca i nauczyciela. Uœwiadomiæ im, ¿e oprócz wy-
bitnych naukowców i œwietnych nauczycieli, matema-
tycy pracuj¹ bankach, firmach ubezpieczeniowych i
innych instytucjach finansowych, handluj¹ akcjami na
gie³dzie, nieruchomoœciami, projektuj¹ systemy i grafi-
kê komputerow¹, znajduj¹ zatrudnienie niemal w ka¿-
dej ga³êzi przemys³u i techniki. Nasza cywilizacja
u¿ywa tak ogromnej iloœci matematyki, ¿e matematycy
s¹ zatrudniani wszêdzie.

Osi¹ganie efektów edukacyjnych na miarê po-
stêpu, którego jesteœmy œwiadkami, wymaga u¿ycia od-
powiednich narzêdzi i œrodków oraz weryfikacji

dotychczasowych metod nauczania. Zmiany, które
musz¹ nast¹piæ nie s¹ bynajmniej kosmetyczne i nie
mo¿e byæ za nie odpowiedzialny wy³¹cznie nauczyciel,
jako ostatnie ogniwo ³¹cz¹ce system edukacji z podmio-
tem tego systemu, czyli uczniem. Nauczyciel musi mieæ
po pierwsze œwiadomoœæ koniecznoœci tych zmian, a
ponadto mieæ zagwarantowan¹ mo¿liwoœæ sta³ego i
swobodnego rozwijania swoich kompetencji zawodo-
wych.
W dalszej czêœci skupiê siê nad tym, co jest potrzebne
nam – nauczycielom, by realizowany przez nas proces
kszta³cenia, wychodzi³ naprzeciw potrzebom nowej ge-
neracji. Nowoczesne narzêdzia w edukacji, bo o nich
mowa,  podzieli³am na dwie zasadnicze grupy:

I. Mentalne, których zastosowanie zale¿y od na-
szej aktywnoœci i gotowoœci do permanentnego
samodoskonalenia i wprowadzania zmian.
II. Techniczne, których u¿ycie zdeterminowane
jest nie tylko postaw¹ nauczyciela, ale tak¿e wa-
runkami zewnêtrznymi.

Te pierwsze narzêdzia wymagaj¹ od nauczyciela przede
wszystkim otwartoœci, motywacji i przekonania o celo-
woœci ich zastosowania. St¹d, jak s¹dzê, troska autorów
obecnej reformy oœwiatowej o to, by zyskaæ przychyl-
noœæ nauczycieli dla jej za³o¿eñ i zmian, które wprowa-
dza. Zadaniem wspó³czesnego i przysz³ego nauczyciela
jest przygotowanie wychowanków do ¿ycia i pracy w
nowych, szybko zmieniaj¹cych siê warunkach oraz wy-
posa¿enie ich w wiedzê i umiejêtnoœci, które umo¿liwi¹
im rozwi¹zywanie nowych problemów, jakie przyniesie
ze sob¹ przysz³oœæ. Zatem nauczyciel w swoich poczy-
naniach dydaktyczno-wychowawczych powinien byæ
zorientowany na kszta³towanie u uczniów chêci do
ustawicznego uczenia siê, a tak¿e na wskazywanie im
metod i technik samodzielnego i efektywnego uczenia
siê.
Zatem konieczna jest zmiana mentalnoœci spo³ecznej w
postrzeganiu roli zarówno nauczyciela, jak i ucznia:
ü nauczyciel nie jest przekazicielem wiedzy, tylko

organizatorem procesu samodzielnego zdobywania
wiedzy przez ucznia

ü nauczyciel nie prezentuje gotowych rozwi¹zañ, tylko
stwarza sytuacje problemowe

ü uczeñ poszukuj¹c rozwi¹zañ problemu mo¿e
pope³niaæ b³êdy, ma swobodê dzia³ania

ü ta swoboda daje mu poczucie, ¿e jest w stanie spro-
staæ postawionemu przed nim zadaniu

ü procesowi uczenia siê powinna towarzyszyæ radoœæ z
odkrywania faktów i zdobywania nowych umiejêtno-
œci

Tylko w takiej atmosferze mo¿emy rozwijaæ odwagê in-
telektualn¹ ucznia, która jest warunkiem koniecznym
osi¹gniêcia sukcesu na dalszych etapach zdobywania
wiedzy matematycznej.
Polecam czytelnikowi wspania³¹ ksi¹¿kê Chistophera
Day`a, pt. „Nauczyciel z pasj¹”, w której autor szcze-
gó³owo omawia ró¿ne modele pracy nauczycielskiej.
Miêdzy innymi podkreœla wa¿noœæ ci¹g³ego wzbogaca-
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nia stylów uczenia, aby móc jak najlepiej reagowaæ na
potrzeby ucznia. Ch. Day apeluje:
ü nauczyciele musz¹ zdecydowanie mocniej wierzyæ w

to, ¿e swoj¹ prac¹ mog¹ wp³yn¹æ na ucznia
ü aby dotrzeæ do umys³u ucznia musimy poznaæ jego

zawi³oœci, preferowane style uczenia siê i ro¿ne ro-
dzaje inteligencji

A oto klasyfikacja stylów uczenia siê wg Davida Kolba:
analityk – uczy siê poprzez odczucia i doœwiadczenia,
teoretyk – uczy siê obserwuj¹c i s³uchaj¹c, pragmatyk –
lubi rozwi¹zywaæ problemy, aktywista – uczy siê cze-
goœ, robi¹c to. Obok ró¿nych sposobów uczenia siê, na
efekty kszta³cenia ma oczywiœcie wp³yw nasza inteli-
gencja. Któ¿ z nas nie chcia³by mieæ samych inteligent-
nych uczniów? Najnowsze teorie mówi¹, ¿e tak w³aœnie
jest – mamy ich! Teoria inteligencji Howarda Gardnera
kwestionuje bowiem tradycyjne pojêcie inteligencji
jako ogólnej i trwa³ej cechy cz³owieka. Twierdzi on
mianowicie, ¿e ka¿d¹ jednostkê cechuje kilka rodzajów
inteligencji. Nauczyciel wiêc mo¿e tak organizowaæ za-
jêcia z uczniami, aby rozwijaæ wszystkie z nich.
Zgodnie z teori¹ wielorakiej inteligencji Gardnera wy-
ró¿niamy nastêpuj¹ce jej rodzaje:
ü inteligencja jêzykowa

(mól ksi¹¿kowy, poeta, gawêdziarz, mówca, kawa-
larz, znawca ortografii, mi³oœnik ciekawostek)

ü inteligencja matematyczno-logiczna
(programista komputerowy, chodz¹cy kalkulator, na-
ukowiec, logik, racjonalista, szachista)

ü inteligencja przestrzenna
(wynalazca, artysta, rysownik, fotograf, mechanik,
projektant, marzyciel, wizjoner)

ü inteligencja kinestetyczna
(sportowiec, tancerz, aktor, rzemieœlnik, rzeŸbiarz,
praktyczny uczeñ)

ü inteligencja muzyczna
(piosenkarz, instrumentalista, kompozytor, raper,
uwa¿ny s³uchacz)

ü inteligencja interpersonalna
(naturalny przywódca, klasowy mediator, negocjator,
manipulator, kaowiec, uczeñ wysoce poprawny mo-
ralnie i politycznie)

ü inteligencja intrapersonalna
(przedsiêbiorca, wolny strzelec, samotny ¿agiel, wol-
ny duch, wizjoner, refleksyjny myœliciel)

ü inteligencja przyrodnicza
(mi³oœnik przyrody i zwierz¹t domowych, kolekcjo-
ner, myœliwy, harcerz)

Ludzie w dowolnym wieku mog¹
nauczyæ siê dos³ownie wszystkiego,

je¿eli pozwoli im siê
zastosowaæ w³asny styl nauki

i wykorzystaæ
swoje mocne strony

Barbara Prashing

Na klimat w szkole, na tempo i jakoœæ zmian,
które w niej zachodz¹, spontanicznie, czy te¿ systemo-

wo, maj¹ wp³yw wszystkie jego podmioty. Uczeñ – jest
w zasadzie generatorem tych zmian (poprzez zmiany
cywilizacyjne i spo³eczne oraz wymagania rynku pra-
cy), nauczyciel – poprzez swoj¹ pasjê, zaanga¿owanie,
chêæ doskonalenia, otwartoœæ. Ale na budowê odpo-
wiedniej atmosfery dla zmian znacz¹co wp³ywa tak¿e
dyrektor szko³y. Niejednokrotnie od jego postawy w
kontaktach interpersonalnych z podw³adnymi, sposobu
ich motywowania, umiejêtnoœci integracji zespo³u, za-
le¿¹ efekty kszta³cenia i wychowania w szkole.
Niew¹tpliwie dyrektor ma moc i obowi¹zek budowania
w szkole klimatu dla zmian.
Czynniki maj¹ce wp³yw na ów klimat, to m. in.:
ü komfort pracy – poziom zadowolenia z warunków

pracy oraz panuj¹cej w niej atmosfery
ü sposób funkcjonowania kierownictwa szko³y
ü relacje z innymi nauczycielami
ü uczestnictwo nauczycieli w szkolnych procesach de-

cyzyjnych
ü poczucie wsparcia i uznania oraz motywacja
Ogólnie rzecz ujmuj¹c – klimat ten, to po prostu dba³oœæ
o spe³nienie zawodowe – stan umys³u obejmuj¹cy ró¿-
norodne emocje nauczyciela. Kluczowy wp³yw na po-
czucie w³asnej wartoœci nauczyciela, a w konsekwencji
na jego zaanga¿owanie i jakoœæ pracy, ma jasny komu-
nikat ze strony dyrektora mówi¹cy o tym, ¿e dostrzega
on i docenia wysi³ki nauczyciela, szanuje go jako
cz³owieka i profesjonalistê. Zadbajcie o to, Pañstwo dy-
rektorzy, by koniecznoœæ podporz¹dkowania siê zewnê-
trznym wymaganiom, nie sprawi³a, ¿e stracicie z oczu
„ludzki wymiar” zawodu nauczyciela.

Za omówionymi zmianami mentalnymi musz¹
nast¹piæ zmiany technologiczne. I tu przed nami nie-
zwykle bogaty i wci¹¿ wzbogacany repertuar narzêdzi,
które maj¹ u³atwiæ nam i naszym uczniom zdobywanie
wiedzy, a przede wszystkim przyspieszyæ i zwielokrot-
niæ efekty kszta³cenia. Systemy multimedialne, bo im
chcê poœwiêciæ nieco uwagi, maj¹ du¿y wp³yw na ja-
koœæ nauczania w ogóle, a w tym matematyki. Przypo-
mnê: nasza rzeczywistoœæ to era informacji i to ona –
informacja, odgrywa kluczow¹ rolê we wszystkich
dziedzinach ¿ycia. Nie sposób wiêc zacz¹æ tego w¹tku
inaczej, jak tylko wejœciem w Internet. Jest on bowiem
w stanie – byæ mo¿e to kontrowersyjne stwierdzenie –
zast¹piæ pracê nauczyciela, przynajmniej w zakresie
przekazywania wiedzy i sprawdzania poziomu jej opa-
nowania. £atwoœæ komunikowania siê, któr¹ daje Inter-
net, a tak¿e zasoby, które oferuje sprawia, ¿e szko³a
mo¿e skoncentrowaæ swoje dzia³ania na rozwijaniu ko-
mpetencji umys³owych ucznia, a œrodek ciê¿koœci
dzia³añ edukacyjnych przesun¹æ z zapamiêtywania wie-
dzy na wyszukiwanie jej, selekcjonowanie i operowanie
ni¹. Internet oferuje wiele pomocy, które mo¿na wyko-
rzystaæ by wzmocniæ efektywnoœæ nauczania matema-
tyki.
Chcê zwróciæ uwagê czytelnika na niektóre z nich:
ü darmowe programy komputerowe, jak GeoGebra

GEONExT, FNGraph, C.a.R
ü aplety do dynamicznej ilustracji problemu
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ü interaktywne testy i sprawdziany – Hot Potatoes
ü interaktywne gry edukacyjne
ü e – nauczanie – platforma Moodle
ü e – tweening – wspó³praca szkó³
ü liczne portale edukacyjne

O korzyœciach z zastosowania powy¿szych narzêdzi nie
trzeba ju¿ chyba dzisiaj nikogo przekonywaæ. Dydakty-
cy matematyki dawno docenili rolê i pozytywny wp³yw
TI na nastêpuj¹ce aspekty kszta³cenia matematycznego:
ü mo¿liwoœæ wizualizacji problemu i rozwa¿enia du¿ej

liczby przyk³adów w krótkim czasie,
ü odkrywanie pojêæ matematycznych,
ü rozwijanie jêzyka matematycznego,
ü rozwijanie aktywnoœci badawczej,
ü stawianie hipotez,
ü sprawdzanie poprawnoœci rozumowania,
Gdy mowa o TI, nie mogê nie wspomnieæ o programie
Cabri, którego jestem u¿ytkownikiem i sympatykiem.
Jego rola w odkrywaniu i wizualizacji twierdzeñ mate-
matycznych jest nie do przecenienia. Wprawny u¿ytko-
wnik mo¿e skorzystaæ z wersji demonstracyjnej
programu, która jednak podlega ograniczeniom czaso-
wym, a jeœli jest taka mo¿liwoœæ w szkole, to naprawdê
warto ten program zakupiæ. Kalkulatory graficzne, to
niestety tak¿e kosztowna „zabawka”. Ale i tu mamy
mo¿liwoœæ darmowego sprawdzenia tego narzêdzia w
formie programu „Po¿ycz i przetestuj”, który oferuje fi-
rma. Tablice interaktywne coraz powszechniej zastê-
puj¹ te tradycyjne, poniewa¿ oferuj¹ bogactwo
mo¿liwoœci w postaci wbudowanej galerii, ale te¿ fun-
kcje umo¿liwiaj¹ce rozbudowywanie jej zawartoœci o
w³asne pomys³y, które mo¿na w ka¿dej chwili odtwa-
rzaæ, modyfikowaæ, importowaæ, przesy³aæ np. nieobe-
cnemu na lekcji uczniowi. Zakup tablicy stanowi
niema³y koszt, lecz dystrybutorzy oferuj¹ bezp³atne
szkolenia, serwis i pomoc w razie problemów (czasami
banalnych).

Dyskusja na temat kszta³cenia kompetencji
kluczowych ucznia, przy pomocy takich, czy innych na-
rzêdzi w takiej, czy innej atmosferze musi prowadziæ do
niepodwa¿alnego wniosku, ¿e aby efektem procesu
edukacyjnego by³ kompetentny uczeñ, musz¹ tym pro-
cesem kierowaæ kompetentni nauczyciele.
Grupa robocza powo³ana przez Komisjê Europejsk¹ w
2005 roku wypracowa³a opis pakietu kompetencji wy-
maganych od nauczyciela w Unii Europejskiej:
ü jest organizatorem procesu uczenia
ü czyni ze swoich uczniów badaczy
ü stale siê szkoli i doskonali
ü umie pracowaæ w ró¿nych zespo³ach (uczniów)
ü posiada umiejêtnoœæ wspó³pracy w zespole nauczy-

cieli, np. przy tworzeniu programów nauczania, reali-
zowaniu projektów

ü posiada umiejêtnoœæ dostrzegania i rozwi¹zywania
problemów

ü motywuje uczniów do nauki
ü uczy uczenia siê
ü ³atwo komunikuje siê z uczniami, rodzicami

Nauczyciel to zawód wymagaj¹cy wiedzy na temat
swojego przedmiotu, wiedzy pedagogicznej
i zrozumienia spo³ecznych i kulturowych wymiarów
edukacji, zawód osadzony w kontekœcie uczenia siê
przez ca³e ¿ycie, zawód mobilny i zawód oparty na part-
nerstwie. Co robiæ, aby szczyciæ siê kompetentnymi na-
uczycielami? Obudziæ œwiadomoœæ, ¿e g³ównym
zadaniem nauczyciela jest teraz kszta³towanie osobo-
woœci wychowanka, stworzyæ mo¿liwoœæ poznawania
nowych teorii pedagogicznych i psychologicznych oraz
technik uczenia siê, umo¿liwiæ czynnym nauczycielom
uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, inicjowaæ
wspó³pracê miêdzy szko³ami w celu wymiany doœwiad-
czeñ, wprowadziæ zmiany w systemie kszta³cenia na-
uczycieli. Wydaje siê bowiem, ¿e programy kszta³cenia
nauczycieli nie nad¹¿aj¹ za zmianami, za którymi
nad¹¿aæ ma wspó³czesny nauczyciel. Danuta Waloszek
w artykule „Doskonalenie nauczycieli wobec przemian
spo³ecznych” przedstawia wyniki swoich badañ, które
sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e szko³y wy¿sze nie przygoto-
wuj¹ nauczycieli do pracy nad sob¹, do aktywnoœci w
poszukiwaniu i eksperymentowaniu. Kszta³cenie na-
uczycieli jest ma³o refleksyjne, a uczelnie dzia³aj¹ w
izolacji od praktyki. Istotnym wydaje mi siê tak¿e pyta-
nie o rekrutacjê kandydatów na kierunki pedagogiczne.
W Stanach Zjednoczonych do szkó³ (jako nauczyciele)
trafiaj¹ absolwenci college’ów maj¹cy wyniki poni¿ej
œredniej, w Korei Po³udniowej natomiast nauczyciele
nauczania pocz¹tkowego (uwa¿ani tam za absolutn¹ eli-
tê), wybierani s¹ spoœród œmietanki absolwentów
(dok³adnie z 5% najlepszych). Podobnie jest w Singapu-
rze i Hongkongu, chocia¿ tu tolerancja jest nieco wy-
¿sza, mianowicie drogê do zawodu nauczyciela
umo¿liwia uplasowanie siê wœród 30% najlepszych ab-
solwentów.
A jak jest w Polsce? Niestety nie znalaz³am potwierdzo-
nej badaniami informacji na ten temat, choæ obiegowa
opinia mówi sama za siebie.
Podsumujmy:
ü wiemy, jakiego ucznia musimy wykszta³ciæ, by odna-

laz³ siê w doros³ym ¿yciu, jako jednostka przydatna
spo³ecznie i samorealizuj¹ca siê

ü wiemy, ¿e te same cechy i umiejêtnoœci powinniœmy
posiadaæ jako nauczyciele

ü wiemy, ¿e musimy je sami w sobie odnaleŸæ, bo nikt
nas tego nie nauczy³

ü wykorzystajmy do tego celu nowoczesne narzêdzia i
naœladujmy dobre œwiatowe praktyki

ü zmieñmy system kszta³cenia nauczycieli zarówno w
zakresie wymagañ rekrutacyjnych, jak i treœci
kszta³cenia

ü udoskonalmy system doskonalenia zawodowego
czynnych nauczycieli

Jestem pewna, ¿e czytelnik (zw³aszcza na-
uczyciel) chêtnie podpisze siê pod ostatnim tekstem Ire-
ny Dzierzgowskiej – listem do polskich szeœciolatków,
który pokazuje dzieciom taki wizerunek szko³y, jaki
chcielibyœmy rzeczywiœcie ogl¹daæ. Irena Dzierzgo-
wska napisa³a:
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„…mo¿e siê okazaæ, ¿e szko³a to fajne miejsce. […] Je-
œli zaczniecie siê uczyæ maj¹c 6 lat – mo¿ecie prze¿y-
waæ w szkole wspania³e, interesuj¹ce przygody.
Szczerze Wam tego ¿yczê. Cieszcie siê ze szko³y, sma-
kujcie wiedzê i rozkoszujcie siê ni¹.”

Koñcz¹c ¿yczê kole¿ankom i kolegom nauczy-
cielskiej pasji, poczucia pozytywnego oddzia³ywania na
¿ycie wychowanków, Pañstwu dyrektorom ¿yczê, aby
sprostali nie³atwym zadaniom organizacyjnym, jakie
stawia przed nimi reforma edukacji, a ca³ej spo³ecznoœci
oœwiatowej ¿yczê konstruktywnej i ¿yczliwej wspó³pra-
cy dla urzeczywistnienia powy¿szej wizji. Oby nie spra-
wdza³o siê sarkastyczne powiedzenie, ¿e cz³owiek uczy
siê ca³e ¿ycie… z wyj¹tkiem lat szkolnych.
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Zawartoœæ:
1. Jedna zmiana ustawy o systemie oœwiaty.
2. Jedna zmiana ustawy Karta Nauczyciela.
3. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy o systemie oœwiaty – piêæ nowych i piêæ zmienio-
nych rozporz¹dzeñ.
4. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy Karta Nauczyciela – jedno nowe i jedno zmienione
rozporz¹dzenie.
5. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na podsta-
wie innych ustaw – dwa nowe i jedno zmienione rozporz¹dze-
nie.

I. Zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.
I.1. Sejm uchwali³:
w dniu 27 sierpnia 2009 roku ustawê o przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (w tym zmianê usta-
wy o systemie oœwiaty). Jest to dwudziesta pi¹ta zmiana
tekstu ustawy o systemie oœwiaty po og³oszeniu tekstu
jednolitego w 2004 roku. Wejdzie w ¿ycie w dniu 1 stycz-
nia 2011 roku.
Najwa¿niejsze zmiany w ustawie:
1. s¹ skutkiem zakoñczenia z dniem 31 grudnia 2010 r. likwi-
dacji gospodarstw pomocniczych gminnych, powiatowych i
wojewódzkich jednostek bud¿etowych oraz ograniczenia fun-

kcjonowania utworzonych przez jednostki bud¿etowe wy-
dzielonych rachunków dochodów w³asnych zgodnie z dotych-
czasowymi przepisami, z jednoczesnym regulowaniem
zobowi¹zañ i œci¹ganiem nale¿noœci, do dnia 31 grudnia
2010 r.
2. ustalono, ¿e spoœród placówek, w których mo¿e odbywaæ
siê praktyczna nauka zawodu, wykluczono likwidowane szko-
lne gospodarstwa pomocnicze;
3. okreœlono, ¿e przedszkola, szko³y i placówki publiczne
zak³adane i prowadzone przez ministrów i jednostki sa-
morz¹du terytorialnego s¹ tylko jednostkami bud¿etowymi.
Podstawy prawne:
• art. 14, 87, 88, 89 i 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych
(Dz. U. nr 157, poz. 1241).

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
II.1. Sejm uchwali³:
w dniu 22 marca 2009 roku uchwali³ ustawê o nauczycielskich
œwiadczeniach kompensacyjnych (w tym zmianê ustawy –
Karta Nauczyciela). Jest to piêtnasta zmiana tekstu usta-
wy Karta Nauczyciela po og³oszeniu tekstu jednolitego
w 2006 roku. Wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca 2009 roku.
Ustawa okreœli³a m. in., ¿e:
1. dla nauczycieli pobieraj¹cych nauczycielskie œwiadczenie
kompensacyjne dokonuje siê odpisu na zak³adowy fundusz
œwiadczeñ socjalnych w wysokoœci 5 % pobieranych przez
nich œwiadczeñ;
2. nauczyciel po przejœciu na nauczycielskie œwiadczenie
kompensacyjne zachowuje prawo do zajmowania mieszkania
zak³adowego, prawo to s³u¿y tak¿e ma³¿onkowi nauczyciela
pobieraj¹cego œwiadczenie (podobnie jest z dzia³k¹ gruntu

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

do 31 grudnia 2009 r.
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szkolnego oraz mo¿liwoœci¹ korzystania ze œrodków finanso-
wych przeznaczonych na pomoc zdrowotn¹ dla nauczycieli);
3. nauczycielowi spe³niaj¹cemu warunki uprawniaj¹ce do na-
uczycielskiego œwiadczenia kompensacyjnego, którego stosu-
nek pracy usta³ w zwi¹zku z przejœciem na to œwiadczenie:

a) je¿eli nie uzyska³ z tego tytu³u odprawy, przyznaje
siê odprawê w wysokoœci dwumiesiêcznego ostatnio
pobieranego wynagrodzenia w szkole bêd¹cej podsta-
wowym miejscem jego pracy,
b) który przepracowa³ w szkole co najmniej 20 lat,
przyznaje siê odprawê w wysokoœci trzymiesiêcznego
wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole
bêd¹cej podstawowym miejscem jego pracy;

4. nauczyciel przedszkola niepublicznego, zatrudniony w wy-
miarze co najmniej 1/2 obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, w tym
nauczyciel zatrudniony na stanowisku dyrektora w tym przed-
szkolu, ma prawo skorzystania z uregulowañ art. 88 ustawy
Karta Nauczyciela (efekt wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
z dnia 23 kwietnia 2009 r. - sygn. akt K 65/07).
Podstawy prawne:
• art. 19 ustawy z dnia 22 marca 2009 r. o nauczycielskich

œwiadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. nr 97, poz. 800).
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty.
III.1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 8 czerwca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w spra-
wie dopuszczania do u¿ytku w szkole programów wychowa-
nia przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
do u¿ytku szkolnego podrêczników. Przepis wszed³ w ¿ycie w
dniu 10 czerwca 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu okreœlono m. in. szczegó³owe warunki i
tryb:
1. dopuszczania do u¿ytku w danej szkole przez dyrektora
szko³y:

a) programów wychowania przedszkolnego – które
musz¹ zawieraæ metody przeprowadzania analizy goto-
woœci dziecka do podjêcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna),
b) programów nauczania dla zajêæ edukacyjnych z za-
kresu kszta³cenia ogólnego dla szko³y podstawowej, gi-
mnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych oraz dla zawodów
i programów nauczania dla profili kszta³cenia ogólnoza-
wodowego dla szkó³ ponadgimnazjalnych;

2. jakie musz¹ spe³niaæ dopuszczane do u¿ytku szkolnego:
a) podrêczniki przeznaczone do kszta³cenia ogólnego,
kszta³cenia w zawodach oraz w profilach kszta³cenia
ogólnozawodowego,
b) podrêczniki wspomagaj¹ce edukacjê przeznaczone
do kszta³cenia ogólnego dla mniejszoœci narodowych i
etnicznych oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem
regionalnym;

3. dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników;
4. jakie musz¹ spe³niæ osoby wpisywane na listê rzeczoznaw-
ców oraz skreœlane z listy;
Podstawa prawna:
rozporz¹dzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie do-
puszczania do u¿ytku w szkole programów wychowania
przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do
u¿ytku szkolnego podrêczników (Dz. U. nr 89, poz. 730).
III.2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 15 czerwca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie publicznych placówek kszta³cenia ustawicznego, pu-
blicznych placówek kszta³cenia praktycznego oraz publicz-
nych oœrodków dokszta³cania i doskonalenia zawodowego.
Przepis wszed³ w ¿ycie w dniu 11 lipca 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu okreœlono:

1. rodzaje publicznych placówek kszta³cenia ustawicznego
(centrum kszta³cenia ustawicznego) i publicznych placówek
kszta³cenia praktycznego (centrum kszta³cenia praktyczne-
go);
2. zadania publicznych placówek kszta³cenia ustawicznego;
3. szczegó³ow¹ organizacjê, sposób, warunki i formy prowa-
dzenia kszta³cenia ustawicznego przez publiczne placówki
kszta³cenia ustawicznego, publiczne placówki kszta³cenia
praktycznego i publiczne oœrodki dokszta³cania i doskonale-
nia zawodowego;
4. warunki i tryb odp³atnoœci za prowadzone w placówkach
kszta³cenie ustawicznego w formach pozaszkolnych.
Podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie MEN z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie

publicznych placówek kszta³cenia ustawicznego, publicz-
nych placówek kszta³cenia praktycznego oraz publicznych
oœrodków dokszta³cania i doskonalenia zawodowego (Dz.
U. nr 99, poz. 828).

III.3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 16 lipca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szko³y i placówki dokumentacji prze-
biegu nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej
oraz rodzajów tej dokumentacji. Zmiana wesz³a w ¿ycie 7 sie-
rpnia 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹ m.in., i¿:
1. szko³a podstawowa prowadzi ksiêgê ewidencji dzieci pod-
legaj¹cych obowi¹zkowi odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego – rozporz¹dzenie ustala treœæ informacji do
zamieszczenia w ksiêdze;
2. szko³a podstawowa oraz gimnazjum prowadz¹ ksiêgê ewi-
dencji dzieci i m³odzie¿y podlegaj¹cych obowi¹zkowi szkol-
nemu – rozporz¹dzenie ustala treœæ informacji do
zamieszczenia w ksiêdze;
3. w klasach I – III szko³y podstawowej opisowe oceny roczne
i oceny zachowania, sporz¹dzone komputerowo i podpisane
przez wychowawcê klasy, mo¿na do³¹czyæ do dziennika le-
kcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcy-
jnego;
4. w arkuszach ocen:
• a) oceny z zajêæ edukacyjnych, ocenê zachowania, klasê i

miesi¹c urodzenia ucznia wpisuje siê wyrazami w pe³nym
brzmieniu bez stosowania skrótów,

• b) w rubryce, która nie jest wype³niona, wstawia siê po-
ziom¹ kreskê, a w przypadku niewype³nienia kilku kolej-
nych rubryk mo¿na je przekreœliæ ukoœn¹ kresk¹, z
wyj¹tkiem pierwszej i ostatniej wolnej rubryki, w których
wstawia siê poziome kreski,

• c) w przypadku zwolnienia ucznia z zajêæ edukacyjnych,
wpisuje siê „zwolniony(a)”,

• d) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajêæ edukacyj-
nych, wpisuje siê „nieklasyfikowany(a)”;

5. w przypadku przejœcia ucznia do innej szko³y, przesy³a siê
do tej szko³y odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzon¹
przez dyrektora szko³y za zgodnoœæ z orygina³em kopiê arku-
sza ocen ucznia;
6. przedszkole, szko³a i placówka gromadzi, w indywidualnej
teczce, dla ka¿dego dziecka, ucznia lub wychowanka, objête-
go pomoc¹ psychologiczno – pedagogiczn¹, dokumentacjê
badañ i czynnoœci uzupe³niaj¹cych prowadzonych w szczegó-
lnoœci przez pedagoga, psychologa, logopedê, doradcê zawo-
dowego i lekarza;
7. przedszkole, szko³a lub placówka mog¹ prowadziæ dzienni-
ki tak¿e w formie elektronicznej – rozporz¹dzenie ustala wa-
runki prowadzenia, zabezpieczania oraz przechowywania
dokumentacji elektronicznej;
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8. sprostowania b³êdu i oczywistej omy³ki:
a) w ksiêgach ewidencji, a tak¿e w ksiêdze uczniów,
ksiêdze wychowanków oraz arkuszu ocen ucznia doko-
nuje dyrektor szko³y lub placówki albo osoba przez nie-
go upowa¿niona na piœmie do dokonania sprostowania,
b) w pozosta³ej dokumentacji przebiegu nauczania,
dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej dokonuje
osoba, która taki b³¹d lub omy³kê pope³ni³a, lub dyrektor
szko³y lub placówki albo osoba przez niego upowa¿nio-
na na piœmie do dokonania sprostowania,
c) dokonuje siê przez skreœlenie kolorem czerwonym
nieprawid³owych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem
czerwonym nad skreœlonymi wyrazami w³aœciwych da-
nych oraz wpisanie daty i z³o¿enie czytelnego podpisu
przez osobê dokonuj¹c¹ sprostowania.

podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszkola, szko³y i placówki dokumenta-
cji przebiegu nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i
opiekuñczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23,
poz. 225 ze zmianami w: 2003 r. nr 107, poz. 1003; 2009 r.
nr 116, poz. 977).

III.4. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 27 lipca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Zmiana
wesz³a w ¿ycie 25 sierpnia 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu :
1. rozszerzono kr¹g organizatorów olimpiad dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych daj¹cych mo¿liwoœæ uzyskania
œwiadectwa dojrza³oœci o placówki naukowe, stowarzyszenia
naukowe, stowarzyszenia zawodowe, inne podmioty pro-
wadz¹ce statutow¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ lub naukow¹;
2. okreœlono, i¿ do organizacji turniejów dla uczniów zasadni-
czych szkó³ zawodowych i szkó³ œrednich zawodowych stosu-
je siê zasady ustalone jak do organizacji olimpiad.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie 29 stycznia 2002 r. w
sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkur-
sów, turniejów i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125 ze zmia-
nami w 2009 r. nr 126, poz. 1041)

III.5. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 26 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych. Zmiana wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2009
roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹ miêdzy innymi:
1. mo¿liwoœæ zwolnienia z obowi¹zku przystêpowania do
trzeciej czêœci egzaminu gimnazjalnego uczniów ze sprzê¿o-
nymi niepe³nosprawnoœciami, posiadaj¹cych orzeczenie o po-
trzebie kszta³cenia specjalnego, którzy nie potrafi¹
samodzielnie czytaæ lub pisaæ;
2. mo¿liwoœæ zwolnienia ucznia z obowi¹zku przyst¹pienia do
sprawdzianu, egzaminu lub czêœci egzaminu gimnazjalnego,
w przypadku gdy z powodów losowych lub zdrowotnych nie
mo¿e przyst¹piæ do sprawdzianu, egzaminu lub odpowiedniej
czêœci egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia
danego roku;
3. zwiêkszon¹ liczbê mo¿liwych do wyboru przedmiotów do-
datkowych na egzaminie maturalnym - do szeœciu;
4. doprecyzowanie terminu, do którego zdaj¹cy mo¿ne pono-
wnie przyst¹piæ do egzaminu maturalnego z niezdanego

przedmiotu (w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu matural-
nego licz¹c od paŸdziernika roku, w którym zdaj¹cy przyst¹pi³
do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego
przeprowadzania).
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami w: 2007 r.
Dz. U. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9 i nr 178, poz.
1097; 2009 r. nr 58, poz. 475, nr 83, poz. 694 i nr 141, poz.
1150).

III.6. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 25 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie bezpieczeñstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szko³ach i placówkach. Zmiana
wesz³a w ¿ycie z dniem 1 wrzeœnia 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹, i¿:
1. dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapew-
niania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z
obiektów nale¿¹cych do szko³y lub placówki, w tym bezpiecz-
nych i higienicznych warunków nauki, oraz okreœla kierunki
ich poprawy;
2. plan zajêæ dydaktyczno-wychowawczych powinien uwz-
glêdniaæ potrzebê równomiernego obci¹¿enia zajêciami w po-
szczególnych dniach tygodnia;
3. w pomieszczeniach szko³y lub placówki zapewnia siê ucz-
niom mo¿liwoœæ pozostawienia czêœci podrêczników i przy-
borów szkolnych (stosuje siê od dnia 1 wrzeœnia 2009 r. do
uczniów klas, w których realizuje siê now¹ podstawê progra-
mow¹ kszta³cenia ogólnego – kl. I szko³y podstawowej i kl. I
gimnazjum).
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szko³ach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zmianami w 2009 r. nr 139,
poz. 1130).

III.7. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 7 paŸdziernika 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie nadzoru pedagogicznego. Wesz³o w ¿ycie 10 listopa-
da 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu m. in. okreœlono nowy sposób prowadzenia
nadzoru pedagogicznego w szko³ach, ustalono ¿e:
1. formami nadzoru pedagogicznego dyrektora szko³y s¹:

1) ewaluacja wewnêtrzna jako praktyczne, planowane
badanie oceniaj¹ce przeprowadzane w szkole,
2) planowana lub doraŸna kontrola przestrzegania przez
nauczycieli przepisów prawa dotycz¹cych dzia³alnoœci
szko³y,
3) wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie
szkoleñ i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwo-
ju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom
wniosków wynikaj¹cych ze sprawowanego przez dyre-
ktora szko³y lub placówki nadzoru pedagogicznego;

2. ewaluacjê wewnêtrzn¹ przeprowadza siê w odniesieniu do
wszystkich lub wybranych wymagañ ustalonych przez mini-
stra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania, lub do in-
nych zagadnieñ uznanych w szkole za istotne w dzia³alnoœci
tej szko³y;
3. realizuj¹c zadania wynikaj¹ce z nadzoru pedagogicznego,
dyrektor szko³y obserwuje prowadzone przez nauczycieli za-
jêcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuñcze oraz inne zajê-
cia i czynnoœci wynikaj¹ce z dzia³alnoœci statutowej szko³y;
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4. dyrektor szko³y publicznej opracowuje na ka¿dy rok szkol-
ny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie
pedagogicznej w terminie do dnia 15 wrzeœnia danego roku
szkolnego, natomiast do dnia 31 sierpnia ka¿dego roku dyre-
ktor szko³y publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wy-
niki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
5. plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szko³y zawiera w
szczególnoœci:

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnêtrznej oraz jej har-
monogram,
2) tematykê i terminy przeprowadzania kontroli prze-
strzegania przez nauczycieli przepisów prawa do-
tycz¹cych dzia³alnoœci dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej oraz innej dzia³alnoœci statutowej szkó³ i
placówek,
3) tematykê szkoleñ i narad dla nauczycieli.

podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paŸ-

dziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.
U. nr 168, poz. 1324).

III.8. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 27 paŸdziernika 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ osoba zaj-
muj¹ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierowni-
cze w poszczególnych typach publicznych szkó³ i rodzajach
publicznych placówek. Wesz³o w ¿ycie 11 listopada 2009
roku.
W rozporz¹dzeniu, miêdzy innymi:
1. okreœlono wy³¹cznie wymogi wobec dyrektorów publicz-
nych szkó³ i publicznych placówek,
2. zmieniono dotychczasowe wymagania wobec dyrektorów
niebêd¹cych nauczycielami - zrezygnowano z koniecznoœci
posiadania wykszta³cenia i przygotowania zawodowego od-
powiadaj¹cego kierunkowi kszta³cenia w szkole lub zakreso-
wi zadañ placówki, na rzecz wymogu posiadania
odpowiedniego wykszta³cenia w zakresie zarz¹dzania,
3. uznano, ¿e stanowiska wicedyrektora mo¿e zajmowaæ rów-
nie¿ nauczyciel kontraktowy,
4. wprowadzono mo¿liwoœæ zajmowania stanowiska wicedy-
rektora przez nauczyciela, który nie posiada wykszta³cenia
wy¿szego magisterskiego.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

paŸdziernika 2009 r. w sprawie wymagañ, jakim powinna
odpowiadaæ osoba zajmuj¹ca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach pu-
blicznych szkó³ i rodzajach publicznych placówek (Dz. U.
nr 184, poz. 1436).

III.9. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 7 paŸdziernika 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie organizacji kuratoriów
oœwiaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Zmiana wesz³a w
¿ycie z dniem 10 listopada 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹, i¿:
1. aby zapewniæ w³aœciwe wykonywanie zadañ wynikaj¹cych
ze sprawowania nadzoru pedagogicznego pracê kuratorium
nale¿y tak zorganizowaæ, aby:

1) pracownicy przeprowadzaj¹cy ewaluacje w szko³ach
nie wykonywali innych zadañ z zakresu nadzoru peda-
gogicznego,
2) pracownicy przeprowadzaj¹cy kontrole w szko³ach
nie wykonywali innych zadañ z zakresu nadzoru peda-
gogicznego,
3) szko³y i placówki, w których bêdzie przeprowadzana
ewaluacja lub kontrola przydzielane by³y pracownikom
ka¿dorazowo w sposób losowy;

2. w celu zapewnienia w³aœciwego wykonywania zadañ wyni-
kaj¹cych ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w wy-
dzia³ach kuratorium mog¹ byæ tworzone oddzia³y;
3. szczegó³ow¹ organizacjê oraz tryb pracy kuratorium, w tym
jego delegatur, okreœla regulamin kuratorium ustalony przez
kuratora oœwiaty i zatwierdzony przez wojewodê.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29

grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oœwiaty
oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. nr 164 poz. 1169
ze zmianami w 2009 r. nr 168, poz. 1325).

III.10. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 19 listopada 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wesz³o w ¿ycie
5 grudnia 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu miêdzy innymi:
1. uproszczono procedurê tworzenia, przekszta³cania i likwi-
dowania placówek doskonalenia nauczycieli (bez opiniowa-
nia przez kuratora oœwiaty),
2. przebudowano wymagania, jakie musi spe³niaæ osoba zaj-
muj¹ca stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonale-
nia nauczycieli,
3. wprowadzono mo¿liwoœci zajmowania stanowiska dyrekto-
ra publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przez osobê
niebêd¹c¹ nauczycielem,
4. doprecyzowano zasady powierzania stanowiska dyrektora
publicznej placówki doskonalenia nauczycieli oraz zmieniono
sk³ad komisji konkursowej,
5. okreœlono zadania obowi¹zkowe publicznych placówek do-
skonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy na-
uczaj¹ w szko³ach rolniczych,
6. ustalono zadania, które mog¹ byæ realizowane wy³¹cznie
przez akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli,
7. usuniêto koniecznoœæ przedstawiania kuratorowi oœwiaty
do zaopiniowania planu pracy publicznej placówki doskonale-
nia nauczycieli.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 li-

stopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczy-
cieli (Dz. U. nr 200 poz. 1537).

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
IV.1. Minister Edukacji Narodowej:
28 lipca 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny
pracy nauczyciela, trybu postêpowania odwo³awczego oraz
sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego. Zmiana
wesz³a w ¿ycie 5 sierpnia 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹ m.in., i¿:
1. wniosek dyrektora szko³y oraz nauczyciela, któremu czaso-
wo powierzono pe³nienie obowi¹zków dyrektora szko³y o po-
nowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, w terminie 30
dni od dnia z³o¿enia wniosku, powo³any przez organ pro-
wadz¹cy szko³ê zespó³ oceniaj¹cy w sk³adzie:
• przedstawiciel organu prowadz¹cego szko³ê, jako prze-

wodnicz¹cy zespo³u,
• przedstawiciel organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny,
• przedstawiciel rodziców wchodz¹cy w sk³ad rady szko³y, a

w szkole, w której rada szko³y nie zosta³a powo³ana - przed-
stawiciel rady rodziców,

• na wniosek ocenianego dyrektora szko³y - nauczyciel dora-
dca metodyczny,

• na wniosek ocenianego dyrektora szko³y - przedstawiciel
wskazanej przez niego zak³adowej organizacji zwi¹zko-
wej;
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2. powy¿sze uregulowanie zastosowano do trybu odwo³aw-
czego od oceny pracy dyrektora zak³adu kszta³cenia nauczy-
cieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników s³u¿b
spo³ecznych dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli.
podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listo-

pada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oce-
ny pracy nauczyciela, trybu postêpowania odwo³awczego
oraz sk³adu i sposobu powo³ywania zespo³u oceniaj¹cego
(Dz. U. nr 98, poz. 1066 ze zmianami w: 2001 r. nr 131,
poz. 1459; 2009 r. nr 123, poz. 1022).

IV.2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 10 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycie-
li. Wesz³o w ¿ycie 19 sierpnia 2009 roku.
Rozporz¹dzenie ustali³o:
1. kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich
osi¹gniêcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuñczej, s¹ to nagrody kuratorów oœwiaty, nagrody in-
nych organów sprawuj¹cych nadzór pedagogiczny, nagrody
ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania;
2. i¿ nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który prze-
pracowa³ w szkole co najmniej 2 lata, posiada wyró¿niaj¹c¹
ocenê pracy, posiada wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej lub opiekuñczej, w tym w realizacji zadañ
zwi¹zanych z zapewnieniem bezpieczeñstwa uczniom w cza-
sie zajêæ organizowanych przez szko³ê oraz realizacji innych
zadañ statutowych szko³y (wyszczególniono szeœæ zakresów);
3. wnioskodawców, organy opiniuj¹ce wnioski oraz drogê
sk³adania wniosków wraz za³¹cznikami;
4. terminy z³o¿enia wniosków ministrowi (w br. do 7 wrzeœ-
nia, a w nastêpnych latach do 30 czerwca) oraz ich przyznania
(corocznie do dnia 14 paŸdziernika)
podstawy prawne:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sie-

rpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania na-
gród dla nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1078).

V. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie innych ustaw.
V.1. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 19 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obo-
wi¹zkowych zajêæ wychowania fizycznego. Wesz³o w ¿ycie 1
wrzeœnia 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu okreœlono, ¿e:
1. dwie godziny obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizyczne-
go dla uczniów klas IV – VI szko³y podstawowej, gimnazjum i
szkó³ ponadgimnazjalnych (mog¹ byæ organizowane jako za-
jêcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne) w ramach tygo-
dniowego wymiaru godzin, mog¹ byæ realizowane w formie:

a) zajêæ sportowych,
b) zajêæ rekreacyjno – zdrowotnych,
c) zajêæ tanecznych,
d) aktywnych form turystyki;

2. dyrektor szko³y, w uzgodnieniu z organem prowadz¹cym i
po zaopiniowaniu przez radê pedagogiczn¹ i radê szko³y lub
radê rodziców, przygotowuje propozycje wskazuj¹ce formy
realizacji dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania
fizycznego do wyboru przez uczniów, musi uwzglêdniæ:

a) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania
oraz osi¹gniêcia sportowe w danej dziedzinie sportu lub
aktywnoœci fizycznej,
b) uwarunkowania lokalne,
c) miejsce zamieszkania uczniów,
d) tradycje sportowe œrodowiska lub szko³y,
e) mo¿liwoœci kadrowe;

3. dopuszcza siê mo¿liwoœæ ³¹czenia, w okresie nie d³u¿szym
ni¿ 4 tygodnie, dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wycho-
wania fizycznego organizowanych w formie aktywnych form
turystyki, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te
zajêcia
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sie-

rpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
dwóch godzin obowi¹zkowych zajêæ wychowania fizycz-
nego (Dz. U. nr 136, poz. 1116).

V.2. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 10 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie sposobu nauczania szkolne-
go oraz zakresu treœci dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu
seksualnym cz³owieka, o zasadach œwiadomego i odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, o wartoœci rodziny, ¿ycia w fazie pre-
natalnej oraz metodach i œrodkach œwiadomej prokreacji
zawartych w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego.
Zmiana wesz³a w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009 roku.
Zmiany w rozporz¹dzeniu okreœlaj¹ m.in., i¿:
1. na realizacjê zajêæ w szko³ach publicznych przeznacza siê w
szkolnym planie nauczania w ka¿dym roku szkolnym – w ra-
mach godzin do dyspozycji dyrektora szko³y, – w ka¿dej kla-
sie po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podzia³em na grupy
dziewcz¹t i ch³opców;
2. na realizacjê zajêæ w szko³ach niepublicznych o uprawnie-
niach szkó³ publicznych przeznacza siê liczbê godzin nie
mniejsz¹ ni¿ liczba godzin przewidziana dla szko³y publicz-
nej;
3. uczeñ niepe³noletni nie bierze udzia³u w zajêciach, je¿eli
jego rodzice lub prawni opiekunowie zg³osz¹ dyrektorowi
szko³y w formie pisemnej rezygnacjê z udzia³u ucznia w zajê-
ciach.
4. uczeñ pe³noletni nie bierze udzia³u w zajêciach, je¿eli zg³osi
dyrektorowi szko³y w formie pisemnej rezygnacjê ze swojego
udzia³u w zajêciach.
5. zajêcia nie podlegaj¹ ocenie i nie maj¹ wp³ywu na promocjê
ucznia do klasy programowo wy¿szej ani na ukoñczenie
szko³y przez ucznia;
6. w roku szkolnym 2009/2010, uczniowie klas drugich i trze-
cich gimnazjum, a w 2010/2011, uczniowie klas trzecich gi-
mnazjum realizuj¹ zajêcia edukacyjne „Wychowanie do ¿ycia
w rodzinie” w ramach zajêæ edukacyjnych „Wiedza o
spo³eczeñstwie”.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sie-

rpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treœci dotycz¹cych wiedzy o ¿yciu seksualnym
cz³owieka, o zasadach œwiadomego i odpowiedzialnego ro-
dzicielstwa, o wartoœci rodziny, ¿ycia w fazie prenatalnej
oraz metodach i œrodkach œwiadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kszta³cenia ogólnego (Dz. U. nr
67, poz. 756 ze zmianami w: 2001 r. nr 79, poz. 845; 2002 r.
nr 121, poz. 1037; 2009 r. nr 131, poz. 1079).

V.3. Minister Edukacji Narodowej:
w dniu 28 sierpnia 2009 roku podpisa³a rozporz¹dzenie w
sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeñstwa.
Wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia 2009 roku.
W rozporz¹dzeniu okreœlono, ¿e:
1. podczas zajêæ edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeñstwa
obejmuj¹cych prowadzenie æwiczeñ w zakresie udzielania
pierwszej pomocy w oddzia³ach licz¹cych wiêcej ni¿ 30 ucz-
niów obowi¹zuje podzia³ na grupy;
2. oddzia³y licz¹ce nie wiêcej ni¿ 30 uczniów mog¹ byæ dzie-
lone na grupy podczas æwiczeñ w zakresie udzielania pier-
wszej pomocy za zgod¹ organu prowadz¹cego szko³ê;
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3. w szkole specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogól-
nodostêpnej oraz w szkole integracyjnej i w oddziale integra-
cyjnym w szkole ogólnodostêpnej podczas æwiczeñ w
zakresie udzielania pierwszej pomocy obowi¹zuje podzia³ na
grupy, z tym, ¿e grupa nie powinna liczyæ mniej ni¿ 5 ucz-
niów;
4. w czasie ferii letnich dla uczniów, którzy ukoñczyli
pierwsz¹ klasê zasadniczej szko³y zawodowej, liceum ogólno-
kszta³c¹cego, liceum profilowanego lub technikum mog¹ byæ
organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo - wypo-
czynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeñstwa na zasadach

okreœlonych w przepisach w sprawie warunków, jakie musz¹
spe³niaæ organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m³odzie¿y
szkolnej, a tak¿e zasad jego organizowania i nadzorowania.
podstawa prawna:
• rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sie-

rpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bez-
pieczeñstwa (Dz. U. nr 139, poz. 1131).

Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Katarzyna Zimny
nauczyciel – bibliotekarz
CDN – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Lesznie

Diagnoza zadowolenia czytelników z dzia³alno-
œci w zakresie udostêpniania zbiorów

PBP w Lesznie

Wstêp
Podstawowym zadaniem Biblioteki Pedagogicznej jest
zapewnienie czytelnikowi dostêpnoœci do ksiêgozbioru,
fachowa obs³uga oraz pomoc w dotarciu do poszukiwa-
nych materia³ów czytelniczych.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie
zwróci³a siê do czytelników z proœb¹
o wyra¿enie opinii o pracy Wypo¿yczalni. By lepiej po-
znaæ œrodowisko, w jakim instytucja funkcjonuje oraz
jego potrzeby i oczekiwania przeprowadzono badanie
sonda¿owe – ankietê.
Uzyskane informacje zostan¹ wykorzystane do popra-
wienia jakoœci pracy placówki.

Cel i przebieg badania
Celem badania by³a ocena Wypo¿yczalni - Pu-

blicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie i zbadanie
preferencji dotycz¹cych korzystania z us³ug bibliotecz-
nych bezpoœrednio zwi¹zanych z udostêpnianiem zbio-
rów. Ocenie podlega³a organizacja us³ug oraz
bibliotekarze. W zwi¹zku z postêpuj¹c¹ komputery-
zacj¹ zbiorów oraz zmianami w sposobie wypo¿ycza-
nia i wyszukiwania informacji, istotne by³o zdobycie
informacji na temat funkcjonowania biblioteki. Bada-
nie przeprowadzono, w terminie od 15.02 do 15.04 2009
r. w Wypo¿yczalni PBP w Lesznie, na podstawie ankie-
ty wœród czytelników odwiedzaj¹cych bibliotekê (1365
osób). Podstawowym narzêdziem badawczym ankiety

jest kwestionariusz. Zosta³ on skonstruowany w sposób
jasny i przejrzysty, tak aby u³atwiæ udzielenie odpowie-
dzi. Ankieta by³a anonimowa, zawiera³a 11 pytañ, w
tym 3 o charakterze otwartym (pozwoli³y na ca³kowit¹
swobodê wypowiedzi) oraz 8 zamkniêtych (zawie-
raj¹ce gotowe odpowiedzi do wyboru). Respondenci
wype³niali ankietê na miejscu w Wypo¿yczalni. Kwe-
stionariusz wype³ni³o 120 respondentów.

Prezentacja wyników ankiety:

Wœród czytelników ankietowanych dominowali:
Studenci / uczniowie – 67,5 %
Nauczyciele – 20,8 %
Inni  - 11,7 %

Ankietowana zbiorowoœæ:
Kobiety –  72,5 %
Mê¿czyŸni – 27,5 %

W pytaniu. 1 Zapytano czytelników: Czy korzystali z
innych bibliotek oprócz PBP w Lesznie? 12,5 % ankie-
towanych korzysta³o tylko z Biblioteki Pedagogicznej
w Lesznie, a 87,5 % respondentów korzysta³o jeszcze z
innych bibliotek. Najczêœciej wymieniano: Bibliotekê
PWSZ w Lesznie, Bibliotekê Wy¿szej Szko³y Humani-
stycznej w Lesznie, filie Biblioteki Pedagogicznej z Le-
szna w Gostyniu, Koœcianie i Rawiczu; Miejsk¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Lesznie wraz z jej filiami oraz
Bibliotekê Uniwersyteck¹ w Poznaniu.
Na pytanie 2: czy czytelnicy korzystali z du¿ej skom-
puteryzowanej biblioteki? Odpowiedzia³o: Tak 109
osób (90,8 %),  Nie – 11 osób (9,2 %).
Pyt. 3 Jak czêsto czytelnicy korzystaj¹ z Wypo¿yczalni
PBP?

Czêstotliwoœæ korzystania z biblioteki przedstawia
siê nastêpuj¹co:
ü raz w miesi¹cu - 33, (27,5 %)

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie
w opinii swoich czytelników
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ü czêœciej ni¿ raz w miesi¹cu – 49, (41 %)
ü rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu – 38, (31,5 %)

Z przedstawionej ankiety wynika, ¿e wiê-
kszoœæ czytelników 68,3% odwiedza bibliotekê raz w
miesi¹cu lub czêœciej ni¿ raz w miesi¹cu. Tylko 31,7 %
osób korzysta rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu.
W nastêpnym pytaniu ankiety respondenci wypowiadali
siê, co jest g³ówn¹ przyczyn¹ korzystania z us³ug naszej
biblioteki. Oczywiœcie g³ównymi motywami odwiedzin
biblioteki okaza³a siê koniecznoœæ przygotowywania
wszelkich prac i referatów na studia: prace licencjackie,
magisterskie, referaty itp.; Studenci niejednokrotnie
zwracali uwagê na dobrze zaopatrzony ksiêgozbiór;
brak ksi¹¿ek w innych bibliotekach; szeroka oferta zbio-
rów; d³ugi termin wypo¿yczeñ. Nauczyciele czêœciej
jako motyw odwiedzin biblioteki wymieniali chêæ po-
szerzania wiedzy, samodoskonalenie, dokszta³canie i
doskonalenie zawodowe; doskonalenie w³asnego war-
sztatu pracy; Sporo respondentów jako g³ówny powód
odwiedzin biblioteki uzna³o: bogaty zasób ksi¹¿ek z ró-
¿nych dziedzin wiedzy, oraz literatury fachowej- peda-
gogicznej; pog³êbianie zainteresowañ, poszukiwanie
materia³ów do prezentacji maturalnych. Niejednokrot-
nie w tym pytaniu wskazywano te¿ na fachow¹ obs³ugê
i profesjonalizm. Innymi motywami odwiedzin by³y bli-
skoœæ i dostêpnoœæ biblioteki oraz baza ksi¹¿ek on –
line.
Kolejne pytania mia³y okreœliæ, czy Wypo¿yczalnia rea-
lizuje oczekiwania i potrzeby czytelników, jaka forma
wyszukiwania ksi¹¿ek odpowiada czytelnikom najbar-
dziej; czy obs³uga katalogu on-line sprawia trudnoœci i
jaki czytelnicy preferuj¹ sposób wyszukiwania informa-
cji.

Pytanie
W jakim stopniu Dzia³ udostêpniania zbiorw realizuje
oczekiwania i potrzeby informacyjne czytelników?
ü bardzo dobrym 44 36,6 %
ü dobrym 67 55,8 %
ü dostatecznym 8 6,6 %
ü niedostatecznym 1 1 %

Pytanie
Jaka forma wyszukiwania ksi¹¿ek odpowiada Panu/i
najbardziej?
ü katalog kartkowy 5 4,2 %
ü katalog on-line 115 95,8 %

Pytanie
Czy obs³uga katalogu on-line PBP sprawia Panu/i trud-
noœci?
ü Tak 8 6.7 %
ü Nie 112 93,3 %

Pytanie
Jaki sposób wyszukiwania informacji jest preferowany
przez Pana/i¹?
ü samodzielny 74           61,6 %
ü z pomoc¹ bibliotekarza 46 38,4 %

Z ankiety wynika, ¿e wiêkszoœæ czytelników
jest zadowolona z us³ug, które realizuje Wypo¿yczal-
nia. Czytelnicy nie maj¹ trudnoœci z obs³ug¹ katalogu
on-line, samodzielnie potrafi¹ wyszukaæ potrzebn¹ in-
formacjê, ale z chêci¹ korzystaj¹ te¿ z pomocy nauczy-
cieli – bibliotekarzy.
W nastêpnym pytaniu ocenie respondentów zosta³ pod-
dany nauczyciel – bibliotekarz:
W jakim stopniu pomocny jest przy wyszukiwaniu info-
rmacji?
Ocena: skala 1 do 6 ( 1 oznacza ma³y stopieñ, 6 du¿y )

1 – 5,8 %, 2 – 3,3 %, 3 – 8,3 %, 4 – 20,8 %, 5 – 30.9 %,
6 – 30.9 %

Czytelnicy wyra¿ali bardzo przychylne opinie na temat
pracowników biblioteki. Ankietowani chwalili pracow-
ników przede wszystkim za uprzejm¹ i profesjonaln¹
obs³ugê, kompetencje oraz pomoc w wyszukiwaniu po-
trzebnych informacji i ¿yczliwoœæ.

Ostatnie pytania dotyczy³y ksiêgozbioru wypo¿yczalni:
czy spe³nia oczekiwania Czytelników oraz czy s¹ zado-
woleniu z funkcjonowania Wypo¿yczalni PBP w Lesz-
nie. Zdecydowana wiêkszoœæ osób 98,3 %
ankietowanych jest zadowolona z funkcjonowania
Wypo¿yczalni, 1,7 % nie, lecz nie podano przyczyny
dlaczego.
Respondenci mieli równie¿ mo¿liwoœæ przedstawienia
w³asnych propozycji i uwag dotycz¹cych pracy Wypo-
¿yczalni. Znaczna liczba czytelników zwróci³a uwagê
na potrzebê zamawiania ksi¹¿ek przez Internet, a odbiór
np. w dniu nastêpnym. Niektórym czytelnikom prze-
szkadza zbyt ma³a liczba nowoœci, prosz¹ o kupowanie
wiêkszej iloœci nowych ksi¹¿ek. Kilka osób zapropono-
wa³o uruchomienie w katalogu on – line us³ugi, która
wskazywa³aby czy dana ksi¹¿ka jest dostêpna czy wy-
po¿yczona.

Podsumowanie

Badanie opinii czytelników – przy wykorzy-
staniu metody anonimowej ankietyzacji – zmierzaj¹ce
do poznania preferencji, potrzeb i ocen zwi¹zanych z
bie¿¹c¹ i planowan¹ dzia³alnoœci¹ biblioteki okaza³o siê
dzia³aniem bardzo cennym. Ankieta, poza funkcj¹ son-
duj¹c¹, spe³ni³a istotn¹ rolê informacyjn¹ na temat fun-
kcjonowania Wypo¿yczalni.
W badanych aspektach praca Wypo¿yczalni oraz na-
uczyciele bibliotekarze zosta³y ocenione przez czytelni-
ków pozytywnie. Uzyskane informacje zostan¹
wykorzystane do poprawienia jakoœci pracy biblioteki.
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Juliusz S³owacki, ur. 4.09.1809 w Krzemieñcu, zm.
3.04.1849 w Pary¿u i tam pochowany na cmentarzu
Montmartre; w 1927 jego prochy sprowadzono na Wa-
wel. Jeden z najwiêkszych poetów polskich (liryk, dra-
maturg, epik), og³osi³ oryginalny, filozoficzno-misty-
czny wyk³ad stworzenia, dziejów i sensu œwiata.
Wspó³tworzony (obok Mickiewicza i Krasiñskiego) ro-
mantyczny kanon „trzech wieszczów”. By³ synem po-
ety i profesora literatury na Uniw. Wil., Euzebiusza
S³owackiego, po œmierci którego(1814)wychowywa³a
go matka Salomea Becu. Dorasta³ w domu (Krzemie-
niec, Wilno) o wysokiej kulturze literackiej i intelektua-
lnej, ukoñczy³ studia prawnicze. W 1829 wyjecha³ do
Warszawy, podejmuj¹c pracê urzêdnicz¹ w agendach
rz¹dowych. Debiutowa³ bezimiennie w 1830 na ³amach
prasy warszawskiej powieœci¹ poetyck¹ Hugo, a po wy-
buchu powstania zdoby³ rozg³os wierszami powstañ-
czymi: Oda do wolnoœci, Kulik, Hymn (Bogurodzico,
Dziewico...). W 1831 opuœci³ powstañcz¹ Warszawê,
udaj¹c siê do Drezna, sk¹d w lipcu wyruszy³ do Londy-
nu jako kurier Rz¹du Narodowego. Po krótkim pobycie
w Anglii, przeniós³ siê do Pary¿a, gdzie tworzy³ siê
oœrodek polskiego wychodŸstwa i pozostawa³ tam do
czasu wyjazdu do Genewy (grudzieñ 1832). W okresie
paryskim wyda³ Poezje t. I i II , zawieraj¹ce pisane jesz-
cze w kraju powieœci poetyckie w stylu Scotta i Byrona
(m.in. ¯mija, Jan Bielecki, Mnich, Arab) oraz „szekspi-
ryzuj¹ce” dramaty (Mindowe, Maria Stuart). Po ukaza-
niu siê III cz. Dziadów,
w poczuciu rozminiêcia siê z duchem czasu zawojowa-
nego przez Mickiewicza, S³owacki uda³ siê do Genewy.
Pobyt w Szwajcarii (1832-1836) zaowocowa³ ju¿ w
roku 1833 III t. Poezji (powieœæ poet. Lambro, poemat
Godzina myœli oraz wiersze, m.in. Pary¿), Horsztyñ-
skim (wyd. 1881) oraz utworami lirycznymi (poemat W
Szwajcarii, wiersze m.in. Przeklêstwo, Roz³¹czenie,
Rzym). W 1834 r. og³osi³ anonimowo Kordiana, dramat
w którym w perspektywie metafizycznej, historycznej i
psychologicznej da³ wyraz oryginalnej w polskim ro-
mantyzmie wizji egzystencji. Latem 1836 wyruszy³ w
roczn¹ podró¿ na Wschód (Grecja, Egipt, Palestyna, Sy-
ria, Liban), z której przywióz³, m.in. Anhellego, poemat
dygresyjny Podró¿ do Ziemi Œwiêtej z Neapolu, listy
poet.(np. Piramidy) oraz wiersze, m.in. Hymn, Rozmo-
wa z piramidami, Pieœñ na Nilu. W koñcu 1838 S³owa-
cki osiad³ na sta³e w Pary¿u, gdzie wyda³ kolejne swoje
dzie³a Trzy poemata (1839), tragedie o legendarnych
dziejach Polski: Balladyna (1839) i Lilla Weneda
(1840); dramat Mazepa (1840), poemat dygresyjny Be-

niowski (1841, pieœni I-V). Z tego okresu pochodz¹ te¿,
czêœciowo tylko opublikowane, s³awne wiersze: Na
sprowadzenie prochów Napoleona, Testament Mój, Po-
grzeb kapitana Meyznera, W pamiêtniku Zofii Bobrów-
ny. Od napisania Genezis z Ducha (1844) do koñca
¿ycia S³owacki pracowa³ nad wyk³adem systemu misty-
cznego, obejmuj¹cego ca³oœciow¹ filozofiê natury i hi-
storii, a zw³aszcza historiozofiê narodow¹. Wa¿niejsze
fragmenty tego dzie³a to – oprócz fundamentalnej dlañ
Genezis oraz trochê wczeœniejszych Ksiêdza Marka i
Snu srebrnego Salomei – OdpowiedŸ na „Psalmy
przysz³oœci” Krasiñskiego i rzeczy nie opublikowane za
¿ycia: dramat Samuel Zborowski, nie ukoñczony po-
emat historiozoficzny Król – Duch oraz liryki mistyczne
(np. Uspokojenie, Gdy noc g³êboka...). Œmiertelnie ju¿
chory chcia³ wyraziæ prawo „Ducha – wiecznego rewo-
lucjonisty” tak¿e czynem, ruszaj¹c w 1848 na pomoc
powstañcom wielkopolskim. Zmar³ na gruŸlicê, w Pary-
¿u, 3 kwietnia 1849 r.

¯ycie i twórczoœæ Juliusza S³owackiego

( Zestawienie literatury ze zbiorów Publicznej Bibliote-
ki Pedagogicznej w Lesznie)
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zy i interpretacje: praca zbiorowa / pod red. Stanis³awa
Makowskiego. – Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag.,
1980
Sygn:  42856

8. KLEINER, Juliusz. S³owacki / Juliusz Kleiner. –
Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich, 1969
Sygn:  8322

ROK 2009 - Rok Juliusza S³owackiego
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9. KLEINER, Juliusz. S³owacki / Juliusz Kleiner. –
Wyd. 5. – Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich,
1972
Sygn:  12001

10. KORESPONDENCJA Juliusza S³owackiego /
oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. T. 1. – Wroc³aw: Zak³.
Narodowy im. Ossoliñskich, 1962

Sygn:  82659
11. KORESPONDENCJA Juliusza S³owackiego /

oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. T. 2. – Wroc³aw: Zak³.
Narodowy im. Ossoliñskich, 1963

Sygn:  82660
12. KORZENIEWICZ, Maria. Od ludowoœci ironicz-

nej do ludowoœci mistycznej: przemiany postaw estety-
cznych S³owackiego / Maria Korzeniewicz; PAN. Kom.
Nauk. o Literaturze Polskiej. – Wroc³aw: Zak³. Narodo-
wy im. Ossoliñskich, 1981

Sygn:  45768
13. LIRYKI / oprac. Renata Popkowicz - Tajchert. –

Warszawa: Dom Wydaw. "Jota", 1991
Sygn:  69944, 71345, 71346
14. £UBIENIEWSKA, Ewa. "Fantazy" Juliusza

S³owackiego czyli komedia na opak wywrócona / Ewa
£ubieniewska; PAN-Kom. Nauk o Literaturze Polskiej.
– Wroc³aw:  Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich, 1985

Sygn:  57014, 57015
15. MACIEJEWSKI, Jaros³aw. "Kordian" Juliusza

S³owackiego / Jaros³aw Maciejewski.– Wyd. 2. – War-
szawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1976. (Biblioteka Analiz
Literackich; 10)

Sygn:  21002, 21003
16. MAKOWSKI, Stanis³aw. "Balladyna" Juliusza

S³owackiego / Stanis³aw Makowski. – Wyd. 2. – War-
szawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1987 (Biblioteka Analiz
Literackich)

Sygn:  60483 60484 60485
17. MAKOWSKI, Stanis³aw. "Balladyna" Juliusza

S³owackiego / Stanis³aw Makowski. – Warszawa: Wy-
daw. Szk. i Pedag., 1981 (Biblioteka Analiz Literac-
kich)

Sygn:  44608, 44609, 44610
18. MAKOWSKI, Stanis³aw. Juliusz S³owacki / Sta-

nis³aw Makowski. – Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag.,
1980 (Biblioteka Polonistyki)

Sygn:  41954, 42117
19. MAKOWSKI, Stanis³aw. Juliusz S³owacki / Sta-

nis³aw Makowski. – Warszawa: Pañst. Wydaw. Nauko-
we, 1987 (Ma³e Portrety Literackie)

Sygn:  60731,  60732
20. MAKOWSKI, Stanis³aw. Têcze i œwierzopy:

S³owacki, Beniowski, Mickiewicz /
Stanis³aw Makowski. – Wroc³aw: Zak³. Narodowy im.

Ossoliñskich, 1984 (Biblioteka Towarzystwa Literac-
kiego; T.8)

Sygn: 53751, 53752
21. MAKOWSKI, Stanis³aw. W szwajcarskich gó-

rach: alpejskie krajobrazy S³owackiego / Stanis³aw Ma-
kowski; oprac. graf. Zenon Porada. – Warszawa: Pañst.
Inst. Wydaw., 1976
Sygn:  23514

22. MAKOWSKI, Stanis³aw, Sudolski, Zbigniew. W
krêgu rodziny i przyjació³ S³owackiego: szkice i mate-
ria³y / Stanis³aw Makowski, Zbigniew Sudolski. – War-
szawa: Pañst. Inst. Wydaw., 1967

Sygn:  8062
23. MATUSZEWSKI, Ignacy. S³owacki i nowa sztuka

/ Ignacy Matuszewski. – Warszawa: Pañst. Inst. Wy-
daw., 1965

Sygn:  6473
24. POTR¥CIÆ strunê poezji kamienn¹: szkice o "

Uspokojeniu " Juliusza S³owackiego / pomys³ i red. Sta-
nis³aw Makowski. – Warszawa: Pañst. Inst. Wydaw.,
1979
Sygn:  37764

25. RYMKIEWICZ, Jaros³aw Marek. Juliusz S³owa-
cki pyta o godzinê / Jaros³aw Marek Rymkiewicz. –
Wyd. 2. – Warszawa: Czytelnik, 1989

Sygn:  66283
26. RYMKIEWICZ, Jaros³aw Marek. Juliusz S³owa-

cki pyta o godzinê: (szkice historycznoliterackie) / Ja-
ros³aw Marek Rymkiewicz. – Warszawa: Czytelnik,
1982

Sygn:  46030, 46267
27. SAWRYMOWICZ, Eugeniusz. Juliusz S³owacki:

w 150 rocznicê urodzin i 110 rocznicê zgonu / Euge-
niusz Sawrymowicz; Tow. Wiedzy Powszechnej. – Wa-
rszawa: "Wiedza Powszechna", 1959 (Biblioteczka
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej)

Sygn:  82647
28. S£OWACKI Juliusz / wybór materia³ów B.

Barg³owska; wstêp E. Sawrymowicz. Wyd. 2. – War-
szawa: "Wspólna Sprawa", 1972

Sygn:  12565
29. S£OWACKI mistyczny / pod red. Marii Janion i

Marii ¯migrodzkiej. – Warszawa: Pañst. Inst. Wydaw.,
1981
Sygn:  46071

30. SUDOLSKI, Zbigniew. S³owacki: opowieœæ bio-
graficzna / Zbigniew Sudolski. – Wyd. 2. – Warszawa:
Ludowa Spó³dzielnia Wydaw., 1989
Sygn:  66720

31. SUDOLSKI, Zbigniew. S³owacki: opowieœæ bio-
graficzna / Zbigniew Sudolski. – Warszawa: Ludowa
Spó³dzielnia Wydaw., 1978
Sygn:  31116, 31525, 31526

32. SZCZEPAÑSKI, Jan Alfred. Podró¿ do ziemi gre-
ckiej z Neapolu: œladami Juliusza S³owackiego / Jan Al-
fred Szczepañski. – Kraków: Wydaw. Literackie, 1979
Sygn:  36096 36097 36204

33. ŒWIRKO, Stanis³aw. S³owacki - poeta Warszawy /
Stanis³aw Œwirko. – Warszawa: Pañst. Inst. Wydaw.,
1980 (Biblioteka Syrenki)

Sygn:  41951, 42192
34. TATARA, Marian. Dziedzictwo S³owackiego w

poezji polskiej ostatniego pó³wiecza: 1918-1968 / Ma-
rian Tatara. – Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñ-
skich, 1973 (Rozprawy Literackie; 1)

Sygn:  13913
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35. TERMER, Janusz. Juliusz S³owacki "Beniowski”:
poemat / oprac. Janusz Termer. – Warszawa: "Jota",
1990 (Przewodnik po Lekturach)

Sygn:  68618, 68619
36. TOMKOWSKI, Jan. Juliusz S³owacki i tradycje

mistyki europejskiej /
Jan Tomkowski. – Warszawa: Pañst. Inst. Wydaw.,
1984 (Historia i Teoria Literatury. Studia; 45)

Sygn:  53528, 53529
37. WITKOWSKA, Alina. Wielcy romantycy polscy:

Sylwetki: Mickiewicz, S³owacki, Krasiñski, Norwid /

Alina Witkowska. – Warszawa: "Wiedza Powszechna",
1980
Sygn:  41016, 40540, 40541

38. ZABIEROWSKI, Stanis³aw. Tragedia wenedyjska
Juliusza S³owackiego / Stanis³aw Zabierowski. – Kato-
wice: Uniw. Œl¹ski, 1981

Sygn:  45155
39. ZGORZELSKI, Czes³aw. Liryka w pe³ni romanty-

czna: studia i szkice o wierszach S³owackiego / Czes³aw
Zgorzelski.– Warszawa: Pañst. Inst. Wydaw., 1981

Sygn:  44553, 44630

Ewa Staniszewska
nauczyciel bibliotekarz
CDN-Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w  Lesznie

Rodem warszawianin, sercem Polak
A talentem œwiata obywatel.

Cyprian Kamil Norwid

Fryderyk Chopin to wybitny pianista i kompozytor
polski. Urodzi³ siê w 1849 roku w ¯elazowej Woli na
Mazowszu. Zmar³ w Pary¿u, w 1849 roku. Jego ojciec
Miko³aj by³ Francuzem. Matka Justyna z Krzy¿ano-
wskich, by³a krewn¹ hrabiny Ludwiki Skarbkowej,
w³aœcicielki dóbr w ¯elazowej Woli. Chopin w wieku 6
lat rozpocz¹³ naukê gry na fortepianie. Maj¹c 8 lat po raz
pierwszy wyst¹pi³ na publicznym koncercie. Jako tzw.
“cudowne dziecko” grywa³ na licznych koncertach . W
tym czasie pojawiaj¹ siê jego pierwsze kompozycje. Po
skoñczeniu nauki w Liceum Warszawskim studiowa³ w
Szkole G³ównej Muzyki w Warszawie. W 1831 roku
wyjecha³ do Pary¿a. Od tego czasu jego muzyka zyskuje
europejski rozg³os.
Rok 2010 zosta³ og³oszony przez polski parlament Ro-
kiem Chopinowskim. W marcu 2010 roku bêdziemy ob-
chodziæ  dwusetn¹ rocznicê urodzin kompozytora.

Wydawnictwa zwarte:
1. CHOMIÑSKI   JÓZEF M.
Chopin / Józef M. Chomiñski. – Kraków : Pañst. Wy-
daw. Muzyczne, 1978. – 260 s., 16 k. tabl. ; 19 cm. –
(Monografie Popularne)
Sygn:  33390
2. CHOPIN
Chopin i jego ziemia. – Warszawa : Wydaw. "Inter-
press", 1981. – 165, [3] s. : il. ; 21 cm
Sygn:  46015
3. CHOPIN
Chopin na Dolnym Œl¹sku. – Wroc³aw : Zak³. Narodo-
wy im. Ossoliñskich, 1960. – 135 s. ; 21 cm
Sygn:  4616

4. CHOPIN
Fryderyk Chopin : materia³y ilustracyjne do wystawek
szkolnych i episkopu / s³owo wstêpne Z. Lissa. – Wyd.
2. – Warszawa : "Wspólna Sprawa", 1972. – 28 s. ; 21
cm
Sygn:  12479
5. CZARTKOWSKI   ADAM, JE¯EWSKA   ZOFIA
Chopin ¿ywy w swoich listach i w oczach wspó³czes-
nych / Adam Czartkowski, Zofia Je¿ewska. – Warszawa
: Pañst. Inst. Wydaw., 1959. – 613, [1] s. ; 21 cm
Sygn:  2665
6. CZARTKOWSKI   ADAM, JE¯EWSKA   ZOFIA
Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Je¿ewska.
– Wyd. nowe uzup. – Warszawa : Pañst. Inst. Wydaw.,
1970. – 606 s. ; 21 cm
Sygn:  9456
7. FR¥CKI   EDWARD, BRODZKI   STANIS£AW
Wielcy Polacy w dziejach Polski / Edward Fr¹cki, Sta-
nis³aw Brodzki. – Warszawa : Interpress, 1970. – [16] k.
tabl ; 19 cm
Sygn:  10607
8. IWASZKIEWICZ   JAROS£AW
Chopin / Jaros³aw Iwaszkiewicz. – Wyd. 5. – Kraków :
Pol. Wydaw. Muzyczne, 1983. – 261, [3] s., 15 k. tabl. :
nuty ; 24 cm. – (Monografie Popularne)
Sygn:  51030
9. JE¯EWSKA   ZOFIA
Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Je¿ewska. – Warsza-
wa : Wydaw. PTTK "Kraj", 1985. – 160 s. : il. ; 21 cm
Sygn:  56272
10. JE¯EWSKA   ZOFIA
Fryderyk Chopin / Zofia Je¿ewska. – Wyd. 2 uzup. –
Warszawa : Interpress, 1973. – 120, [4] s., 8 k. tabl. ; 17
cm
Sygn:  13229
11. JE¯EWSKA   ZOFIA
Fryderyk Chopin / Zofia Je¿ewska. – Warszawa : Inter-
press, 1969. – 112, [3] s. ; 17 cm
Sygn:  8647

Fryderyk Chopin  (1810-1849)
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)
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12. JE¯EWSKA   ZOFIA
Warszawskim szlakiem Chopina / Zofia Je¿ewska. –
Warszawa : Zak³. Wydaw. - Propagandowy PTTK,
1979. – 93, [3] s. : il. ; 21 cm
Sygn:  37945
13. KOMPOZYTORZY
Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia
/ zredagowa³ i wstêpem opatrzy³ Mieczys³aw Tomasze-
wski. – Wyd. 3. – Kraków : Pol. Wydaw. Muzyczne,
1980. – 183, [1] s., [8] k. tabl. : il., portr ; 21 cm. – (Bib-
lioteka Chopinowska ; T. 2)
Sygn:  41395
14. PADEREWSKI   I. J.
F. Chopin / I. J. Paderewski ; t³. na jêz. fr. Joanna Paszta-
leniec-Jarzyñska ; t³. na jêz. ang. Katarzyna Diehl. –
Warszawa : Stow. Bibl. Pol., 1991. – 48, [3] s. : il. ; 30
cm
Sygn:  84329
15. PROSNAK   JAN
Fryderyk Chopin : ¯elazowa Wola, Warszawa / Jan Pro-
snak. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw., 1977. –
27, [5] s., 4 k. tabl. : mapy ; 24 cm
Sygn:  27050 27051-Czyt.
16. SIWKOWSKA   JANINA
Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa
w latach 1832-1881 / Janina Siwkowska. T. 1. – War-
szawa : Ksi¹¿ka i Wiedza, 1986. – 502 s., [88] k. tabl. ;
20 cm
Sygn:  59042-T.1
17. SIWKOWSKA   JANINA
Nokturn czyli rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa
w latach 1832-1881 / Janina Siwkowska. T. 2. – War-
szawa : Ksi¹¿ka i Wiedza, 1988. – 464 s., [80] k. tabl. ;
20 cm
Sygn:  64840-T.2
18. SIWKOWSKA   JANINA
Tam gdzie Chopin chodzi³ na pó³ czarnej / Janina Siw-
kowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Ksi¹¿ka i Wiedza,
1972. – 138, [2] s. : il. ; 20 cm
Sygn:  11659
19. STROMENGER   KAROL
Almanach Chopinowski / Karol Stromenger. – Warsza-
wa : Czytelnik, 1949. – 184 s. ; 18 cm
Sygn:  6939
20. WALDORFF   JERZY
Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy
Waldorff. – Warszawa : Iskry, 1980. – 171, [3] s., [8] k.
tabl : il., portr. ; 20 cm
Sygn:  41866-Czyt.
21. WALDORFF   JERZY
Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy
Waldorff. – Warszawa : Iskry, 1985. – 118, [2] s., [8] k.
tabl. ; 20 cm

Sygn:  55817
22. WIERZYÑSKI   KAZIMIERZ
¯ycie Chopina / Kazimierz Wierzyñski. – Kraków :
Wydaw. Literackie, 1978. – 380 s. ; 21 cm
Sygn:  34516 34517 35037
23. WYSOCKI   STEFAN
Wokó³ konkursów chopinowskich / Stefan Wysocki. –
[Wyd. 2 rozsz.]. – Warszawa : Wydaw. Radia i Telewi-
zji, 1987. – 251 s., [32] s. tabl. : fot. ; 20 cm
Sygn:  60835

Artyku³y z czasopism:
1. ,,By³em u Ciebie w te dni, Fryderyku...”, czyli Nor-
wid o Chopinie : monta¿ s³owno-muzyczny do realizacji
w szkole œredniej / Barbara Wanda Jachimczak // Bib-
lioteka w Szkole.- 2008, nr 6, s.23-27
2. Fryderyk Chopin / Irena Szypu³owa // Nauczanie
Pocz¹tkowe.- rok szk. 1989/1990, nr 6, s.587-58
3. Kapelusze z g³owy panowie – oto geniusz : œladami
s³awnych Polaków – Fryderyk Chopin / Danuta Kunce-
wicz – Dyga³a// Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s.4-5
4. Lekcje z Chopinem i jego muzyk¹ w klasie szóstej /
Gra¿yna Wiœniewska // Jêzyk Polski w Szkole dla Klas
IV-VI. – rok szk. 2000/2001, nr 1, s.49-65
5. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poœwiê-
conych twórczoœci Juliusza S³owackiego i Fryderyka
Chopina / Dorota Ga³ // Jêzyk Polski w Szkole Œred-
niej.- 2000/2001, nr 2,  s.13-18
6. ,,Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem
œwiata obywatel” : scenariusz wieczoru poetycko-
muzycznego z okazji 150. Rocznicy œmierci Fryderyka
Chopina / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Bib-
lioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s.13-15
7. Spotkania z muzyk¹ [inscenizacja] / Barbara Struty-
ñska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2008, nr 5,
s.48-53
8. Szkolny konkurs wiedzy o ¿yciu i twórczoœci Fryde-
ryka Chopina /Anna Zientalska // Biblioteka - szkolne
centrum informacji  .- 2009, nr 5(11), s. 12-13
9. Œmieræ przy Place Vendome 12 / Jolanta Przybylska
// Biblioteka - szkolne centrum informacji.- 2009, nr
5(11), s. 4-  10
160 rocznica œmierci Fryderyka Chopina
10. To bêdzie mój rok... / Anna Kontkiewicz // Bibliote-
ka - szkolne centrum informacji.- 2009, nr 5(11), s. 11

160 rocznica œmierci Fryderyka Chopina
11. Wielka muzyka Chopina: (monta¿ literacko-muzy-
czny) / Maria Anders // Wychowawca.- 1999, nr 5,
s.26-27
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