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Szanowni Pañstwo!

Artyku³ o dziejach lesz-
czyñskiego ratusza otwiera nasz
pierwszy tegoroczny numer ,,Pro-
blemów Oœwiaty i Wychowania''.
W kontekœcie niedawno obcho-
dzonej uroczyœcie 370. rocznicy
ukazania siê pierwszej wzmianki o
ratuszu w Lesznie przedstawia je
Ma³gorzata Gniazdowska, praco-
wnik leszczyñskiego Muzeum
Okrêgowego. Takie wiadomoœci
historyczne s¹ potrzebne i dla
spo³ecznoœci Miasta, i w szko³ach,
dla których Muzeum ma bogat¹
ofertê lekcji muzealnych.

W dziale ,,Wychowanie''
zamieszczono jeszcze artyku³ o
rozwi¹zywaniu sporów poprzez
mediacje, których istotê i rodzaje
przedstawia Bo¿ena Roszak. Au-
torka zachêca do stosowania me-
diacji rówieœniczych dla
ograniczenia przemocy w szkole.

W dziale ,,Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli'' Mi-
ros³awa W¹sowska pisze o
doœwiadczeniach z doskonaleniu
procesu auditu w œwietle normy
ISO 9001:2008. Posiadaj¹c certy-
fikat tej normy nieustannie
d¹¿ymy do spe³niania oczekiwañ
klientów oraz wymagañ pra-
wnych, towarzysz¹cych tej nor-
mie. Donata Waszyñska-Samolak
natomiast pisze o swoich doœwia-
dczeniach zwi¹zanych z warszta-
tami w ramach cyklu spotkañ ze
specjalist¹.

Omówi³a dotychczasowe spotka-
nia, które zainicjowane zosta³y
przez Grzegorza Lorka, nauczy-
ciela biologii z I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Lesznie i
zapowiedzia³a nowe. Szcze-
gó³owo przedstawi³a warsztaty na
temat seksualnoœci dzieci w wieku
przedszkolnym, które przeprowa-
dzi³a dr Katarzyna Waszyñska,
psycholog kliniczny z Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Cieszy³y siê du¿ym
uznaniem uczestników, którzy do-
wiedzieli siê m.in. jak wspieraæ to-
¿samoœæ p³ciow¹ dzieci, jakich
u¿ywaæ treœci i pojêæ, jak interpre-
towaæ incydenty i zachowania
autoerotyczne. XVI Targi Eduka-
cyjne w Poznaniu omówi³y nato-
miast Anna Dylak i Miros³awa
W¹sowska, przedstawiaj¹c nie-
które oferty kszta³cenia.

Ponadto zamieszczamy
jeszcze sprawozdania z konferen-
cji i narady, w których brali udzia³
konsultanci CDN ,,Nauczanie hi-
storii na miarê XXI wieku'' oraz
,,Szko³a Promuj¹ca Zdrowie''.
Proponujemy równie¿ wybór kil-
ku wierszy Grzegorza Lorka – na-
uczyciela biologii w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Lesznie.

Po¿ytecznej lektury ¿yczy
Krystyna Chorostecka

Redaktor naczelny
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Spotkanie z IPN

W kwietniu 2012 roku zapraszamy nauczycieli szkó³ podstawowych, gimnazjal-
nych oraz ponadgimnazjalnych do udzia³u w warsztatach i wyk³adach przygotowanych
przez Instytut Pamiêci Narodowej.

Tematem szkolenia bêdzie „Historia PRL w filmie fabularnym”. Spotkanie prowa-
dzone przez pracownika Biura Edukacji Publicznej zostanie wzbogacone pokazem filmów
oraz materia³ów ikonograficznych.

Szczegó³y dostêpne bêd¹ na stronie internetowej www.cdn.leszno.pl , ponadto
informacji udziela Zofia Szabel-Zakrzewska, nauczyciel konsultant.
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Ma³gorzata Gniazdowska
Muzeum Okrêgowe
w Lesznie

Siedziba rady by³a
nieod³¹czn¹ czêœci¹ krajobrazu
œredniowiecznych i nowo¿yt-
nych miast europejskich i pol-
skich. Budynki te, obok
koœcio³ów, stanowi³y g³ówne
dominanty architektoniczne.
Umieszczano je z regu³y na
rynku: w czêœci œrodkowej
placu lub te¿ w jednej z pie-
rzei. W ratuszu urzêdowa³ bu-
rmistrz, obradowa³a rada
miasta oraz s¹d. Tu znajdowa³a
siê tak¿e izba pisarza miejskie-
go, czyli kancelaria miejska oraz
waga (pomieszczenie z wzorcami
wagi i miary obowi¹zuj¹cymi w da-
nym mieœcie). Czêsto pod wie¿¹ ratu-
szow¹ mieœci³o siê wiêzienie.

Równie¿ Leszno, za³o¿one w 1549 roku,
zarz¹dzane by³o przez burmistrza i radê, która opowia-
da³a przed w³aœcicielem1. Trudno okreœliæ, gdzie znaj-
dowa³a siê pierwotna siedziba w³adz miejskich: czy
rada gromadzi³a siê w jednym z przyrynkowych domów
czy te¿ odbywa³a swe posiedzenia w rezydencji w³aœci-
ciela miasta.

W koñcu lat trzydziestych siedemnastego wie-
ku, a wiêc w dobie najwiêkszego rozwoju miasta, mie-
szkañcy Leszna postanowili wznieœæ okaza³¹ siedzibê
dla swoich w³adz. W czerwcu 1637 roku burmistrz Si-
meon Daniel z Semanin, czeski uchodŸca, po³o¿y³ ka-
mieñ wêgielny i tym samym rozpocz¹³ prace
budowlane. Zakoñczenie budowy nast¹pi³o w paŸdzier-
niku 1639 roku, za rz¹dów Philippa Helda z Góry. 24
dnia tego miesi¹ca na szczycie wie¿y ratusza umiesz-
czono ozdobn¹ ga³kê2. Koszt inwestycji wyniós³ 21 ty-
siêcy florenów polskich czyli 7 tysiêcy talarów. Sumê tê
zebrano wœród mieszkañców miasta3. Ówczesny
w³aœciciel miasta, Bogus³aw Leszczyñski podarowa³
potrzebne do budowy drewno. Ratusz ozdobiono
pami¹tkowymi tablicami. Na jednej umieszczono napis
„ISDBITW” a na drugiej datê oraz litery „ICL 1639”.
W t³umaczeniu napisu spotyka siê pewne rozbie¿noœci.
Starsi badacze tacy jak Voigt i Bickerich4 odczytuj¹
tekst nastêpuj¹co: In Sanctam Dei Benedictionem Istam

Turri” i „ Instruixit Civitas Lesnensis
1639” pomijaj¹c literê „W”. W Ka-

talogu Zabytków litera ta odczyta-
na zosta³a jako „Woyde” –

nazwisko budowniczego5. Au-
torstwo tego mistrza, jako
twórcy ratusza, poddaje w
w¹tpliwoœæ Ewa Krêgle-
wska- Foksowicz6. Martin
Woyde by³ pierwszym
znanym i odnotowanym w
dokumentach budowni-
czym miejskim w Lesz-
nie. Wiadomo, i¿
mieszka³ tu ju¿ w 1648
roku. Wtedy to urodzi³ siê
jego pierwszy syn Martin
Teofil7. W spisie mieszka-

ñców, cz³onków parafii
reformowanej z 1657 roku

Martin Woyde, okreœlony zo-
sta³ jako „Kirchenbaumeister”,

co odnosi siê z pewnoœci¹ do bu-
dowy koœcio³a imienia Jana, pro-

wadzonej w l. 1652-54. W latach
1661-1690 Woyde by³ nieprzerwanie

budowniczym miejskim. Jednak wydaje siê
w¹tpliwe, by m³odemu majstrowi, jeœli w ogóle mie-

szka³ ju¿ w Lesznie w latach trzydziestych siedemnaste-
go wieku, powierzono budowê tak znacz¹cego gmachu,
jakim mia³ byæ ratusz. Wed³ug innej hipotezy przy
wznoszeniu budynku pracowa³ Krzysztof Bonadura
Starszy8 . Mieszkaj¹cy w tych latach w Grodzisku bu-
downiczy na zlecenie Jana z Bnina Opaliñskiego wzno-
si³ koœció³ w tym mieœcie. Pracowa³ tak¿e przy œwi¹tyni
bernardynów we Wschowie, a wiêc blisko Leszna. Mo-
¿liwym jest tak¿e, i¿ pochodz¹cy ze Œl¹ska mieszkañcy
Leszna sprowadzili jakiegoœ architekta z G³ogowa,
Wroc³awia, czy Legnicy. Niestety nie mo¿na potwier-
dziæ ¿adnej z tych tez. W sferze domys³ów pozostaje
równie¿ próba odtworzenia formy architektonicznej ra-
tusza. Mo¿emy oprzeæ siê tylko na dwóch przekazach
literackich stworzonych przez mieszkañców Leszna.
Jednak nie s¹ one opisem walorów architektonicznych a
tylko wyrazem umi³owania dla miasta i jego symboli.
Poeta Johann Heermann w kazaniu „Baugedanken”
stwierdza, i¿ „nowy i piêknie wzniesiony ratusz, w któ-
rym Prawo i Sprawiedliwoœæ maj¹ swoj¹ siedzibê (…)
nadaj¹ Rynkowi okaza³y wygl¹d”9 . Jan Amos Komeñ-
ski zalicza³ leszczyñski ratusz do najpiêkniejszych w
Wielkopolsce, zaraz po poznañskim10 .

Po¿ar w 1656 roku unicestwi³ wie¿ê budynku
oraz w jakimœ stopniu uszkodzi³ korpus. Zniszczenia

Wychowanie

Dramatyczne losy leszczyñskiego ratusza
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nie mog³y byæ jednak wielkie, gdy¿ ju¿ w lecie 1658
roku ksi¹dz Joachim Gülich odprawia³ nabo¿eñstwa dla
parafii reformowanej „im Gewölbe unter dem Rathau-
se”11. Odbudowê wie¿y ratuszowej podjêto w 1660
roku i ukoñczono w listopadzie. W ga³ce wieñcz¹cej
wie¿ê umieszczono dokument mówi¹cy o historii bu-
dynku. Niestety ten akt nie mówi nic o czasie trwania
prac, stylu budowli a tak¿e jej architektach. Wiadomo
tylko, i¿ pracami przy wie¿y kierowa³ Martin Woyde12.
Z relacji Friedricha Lucae, który odwiedzi³ miasto
oko³o 1672 roku wynika, i¿ ratusz w tym czasie
by³ jedn¹ z niewielu murowanych budowli13.
W³odarze miasta nie poprzestawali w pra-
cach nad upiêkszeniem budynku. Z re-
lacji seniora Opitza wynika, i¿ w
1689 roku wzniesiono „pe³n¹
wdziêku” wie¿ê ratuszow¹, na
której szczycie umieszczono
poz³acan¹ ga³kê14. W dokumen-
tach miasta z tego roku pod
tytu³em „Ró¿norodne wydatki”
zaksiêgowano sumê 13652 flo-
renów. Sk³ada³y siê na ni¹ ko-
szty, jakie poniesiono na
budowê i ozdobienie wie¿y.
Ludwisarz z Wroc³awia, Peter
Brook, za wykonanie dzwonu
otrzyma³ 161 talarów, zegar-
mistrz Hans Jakob Salathe 65
takich samych monet. Poniesio-
no tak¿e koszty przywozu dzwo-
nu i zegara a tak¿e c³a, które
nale¿a³o uiœciæ. Za poz³ocenie ga³ki
wieñcz¹cej wie¿ê zap³acono leszczy-
ñskiemu z³otnikowi Joachimowi Schol-
tzowi 124 talary i 16 srebrnych groszy.
Cieœla i jego czeladnicy otrzymali za osadze-
nie ga³ki z chor¹giewk¹ na szczycie wie¿y 7 flore-
nów i 15 groszy. Aby pokryæ tak wysokie koszty
inwestycji na³o¿ono na mieszkañców miasta specjalny
podatek. Z ka¿dego domu miano wp³aciæ do kasy mia-
sta po 10 polskich guldenów. Moc¹ rozporz¹dzenia
w³aœcicieli miasta tak¿e ¯ydzi, posiadaj¹cy ³¹cznie 164
domy, mieli zap³aciæ 1640 guldenów15.

Niespe³na dwadzieœcia lat póŸniej podczas po-
¿aru miasta sp³onê³a ca³kowicie wie¿a a z korpusu po-
zosta³y najprawdopodobniej tylko wypalone mury
obwodowe oraz sklepienie dolnej kondygnacji nad izb¹
mieszcz¹c¹ wagê miejsk¹. Œwiadczy o tym notatka w
protokole zarz¹du parafii reformowanej z 25 kwietnia
1709 roku. Zatwierdzono wtedy wyp³atê odszkodowa-
nia wysokoœci 40 florenów dla Paula Hartmanna,
zarz¹dzaj¹cego wag¹ miejsk¹, za udostêpnienie Sali
wagi dla uczniów gimnazjum od œw. Micha³a 1707 do
Bo¿ego Narodzenia 1708 roku16. Remont i odbudowa
ratusza nast¹pi³y stosunkowo szybko równie¿ przy
wsparciu Stanis³awa Leszczyñskiego, który podarowa³
drewno. Z rachunków miejskich wynika, i¿ roboty
trwa³y od 1707 do 1709 roku. Ju¿ 12 sierpnia nakazano

œlusarzowi odnaleŸæ elementy metalowe a szczególnie
resztki zegara. We wrzeœniu rozpoczêto zakup gontów
na pokrycie dachu. W listopadzie zap³acono za 84 szyby
do ratuszowych okien. W nastêpnym, 1709 roku, trwa³y
prace we wnêtrzu budynku oraz przy odbudowie wie¿y.
Z notatki zapisanej w aktach miejskich 26 marca wyni-
ka, i¿ zamówiono dwa dzwony na wie¿ê ratuszow¹ w
pracowni legnickiego ludwisarza Christiana Demmin-
gera. Mniejszy z nich, wybijaj¹cy kwadranse mia³ wa-
¿yæ 2 cetnary i 8 funtów, wiêkszy wyznaczaj¹cy

godziny wa¿y³ 6 cetnarów i 76 funtów „wagi
wroc³awskiej”. Mistrzowi Demmingero-

wi zap³acono 910 florenów. Prócz
tego nale¿a³o op³aciæ c³o a tak¿e

ponieœæ koszty transportu oraz
zawieszenia dzwonów17. W

paŸdzierniku zap³acono zegar-
mistrzowi Centnermanowi
300 florenów za wykonanie
zegara miejskiego. W tym
miesi¹cu równie¿ uiszczo-
no nale¿noœæ w wysokoœci
30 florenów za kulê i
chor¹giewkê wieñcz¹c¹
ratusz a tak¿e 35 florenów
za wykonanie tarczy zega-
rowej18 . Z rachunków za-
pisanych w ksiêdze
protoko³ów rady miejskiej

wynika, i¿ prace postêpo-
wa³y szybko i sprawnie.

Schematyczny wygl¹d tego ra-
tusza znamy z panoramy miasta

sporz¹dzonej przez J. B. Wernera
w 1740 roku. Widnieje na niej bu-

dynek na planie prostok¹ta nakryty
wysokim ³amanym dachem z wystawk¹

zwieñczon¹ szczycikiem od strony zachodniej oraz z
wie¿¹ od wschodu. Trudno ostatecznie zadecydowaæ,
kto w tym czasie projektowa³ odbudowê ratusza. Budo-
wla prezentowana na panoramie Wernera jest prosta, i
w swej formie nie odbiega od innych tego typu prowin-
cjonalnych budowli. Jednak w pracy Bickericha poja-
wi³a siê teza, i¿ twórc¹ tej wersji ratusza by³ nadworny
architekt rodu Leszczyñskich, Pompeo Ferrari. Swoj¹
tezê badacz opiera na analizie rachunków miejskich z
1707 roku. W spisie wydatków, w pozycji „Königlichen
Ausgaben” znajduje siê adnotacja o wyp³acie 500 flore-
nów „an H. Pompeo”19. To mog³oby wskazywaæ, i¿
rada miasta zwróci³a siê do dzia³aj¹cego w tym czasie w
Rydzynie Pompeo Ferrariego o sporz¹dzenie projektu
na odbudowê ratusza. Tezê tê powtarza W. Dalbor20,
natomiast sprzeciwia siê jej Ewa Krêglewska – Fokso-
wicz21 . Badaczka ta zwraca przede wszystkim uwagê
na prostotê budowli, która, w jej mniemaniu, przeczy
autorstwu mistrza tej klasy, jakim by³ Ferrari. Trudno
ostatecznie wyrokowaæ, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e ar-
chitekta tworz¹cego projekt ogranicza³y istniej¹ce mury
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obwodowe gmachu. Nie zachowa³y siê tak¿e ówczesne
wnêtrza, wypalone podczas kolejnych po¿arów. Zmia-
nom ulega³a tak¿e fasada budowli. Ju¿ szeœædziesi¹t lat
póŸniej w 1767 roku podczas po¿aru czêœci miasta
sp³onê³a wie¿a, dach oraz wypalone zosta³o wnêtrze ra-
tusza. Tym razem przez prawie dziesiêæ lat na œrodku
rynku sta³a zrujnowana budowla . Mieszkañcy po tej
klêsce nie mieli œrodków na inwestycje. Poniewa¿ ze-
gar ratuszowy by³ zniszczony, rada miejska utrzymy-
wa³a dzwonnika, który dzwonem na wie¿y koœcio³a
ewangelicko-reformowanego wybija³ kolejne godzi-
ny22. Przymusowa kolekta wœród mieszkañców miasta
przynios³a tylko 904 floreny. Najwy¿szy dar, 60 flore-
nów, z³o¿y³ kupiec Ziegler. To najprawdopodobniej
Friedrich Gottlieb Ziegler, senior œwiecki koœcio³a lute-
rañskiego w Lesznie23. Burmistrz Samuel Kirste ofiaro-
wa³ na ten cel 54 floreny, senior Theodor Opitz,
Zacharias G. Wolf, Gesner i dwóch urzêdników ksi¹¿ê-
cych z³o¿yli po 18 florenów24. Wed³ug kosztorysu
sporz¹dzonego w tamtych latach na odbudowê potrzeba
by³o 15 165 florenów. Taka suma wskazuje, i¿ zakres
prac by³ powa¿ny i w³aœciwie równa³ siê z ca³kowitym
przeobra¿eniem budynku. Z pomoc¹ przyszed³ w³aœci-
ciel miasta, August Su³kowski. Na rzecz odbudowy ra-
tusza zrezygnowa³ z czêœci swoich dochodów, miêdzy
innymi z mielcucha25. Z zapisów w protoko³ach rady
miejskiej wynika, i¿ prace trwa³y w latach 1786 – 1789.
W ich czêœciach zatytu³owanych „Bau Ausgaben” znaj-
dujemy zaksiêgowane wydatki na prace murarskie, cie-
sielskie. 23 maja 1786 roku wyp³acono 600 florenów na
remont ratuszowego zegara i sporz¹dzenie wskazó-
wek26. W 1789 wyp³acono za prace œlusarzy Christiana
Hoffmana i Krohmera ³¹cznie 450 florenów i 10 groszy
, dla cegielni koœcio³a luterañskiego 332 floreny. 30
wrzeœnia tego¿ samego roku zap³acono tak¿e 17 flore-
nów „rzeŸbiarzowi ad rationem wielkich figur”27. Tych
figur by³o najprawdopodobniej cztery. Wskazuje na to
zapis z dnia 31 marca 1789 roku, kiedy to za przywóz z
Rydzyny 4 „kawa³ów drewna do figur” zap³acono 3 flo-
reny28. Niestety nigdzie w rachunkach miejskich nie za-
znaczono nazwiska autora projektu odbudowy ani te¿
wykonawcy. Ewa Krêglewska-Foksowicz29 postuluje,
i¿ twórc¹ ratusza móg³by byæ pracuj¹cy w tych latach
dla Su³kowskich w Rydzynie Dominik Merlini. Jest to
mo¿liwe, tym bardziej, ¿e to August Su³kowski wspo-
maga³ finansowo tê inwestycjê. Tak¿e bry³a budowli
posiada cechy, które W³adys³aw Tatarkiewicz30 uzna³
za charakterystyczne dla tego¿ artysty: zwart¹ bry³ê,
opart¹ na wysokim cokole, pó³kolumny i pilastry w
wielkim porz¹dku, tralkowa attyka wieñcz¹ca budynek.
Kolejny po¿ar miasta, w czerwcu 1790 roku zniszczy³
he³m wie¿y, dach ca³ej budowli oraz czêœciowo wypali³
wnêtrza. Zubo¿ali mieszkañcy miasta nie mieli pieniê-
dzy na odbudowê. Do odbudowy w³adze pruskie
przyst¹pi³y w 1800 roku. Prace przeci¹ga³y siê. Dopiero
16 lipca 1817 roku zakoñczono odbudowê wie¿y – na
szczycie he³mu osadzono kulê z tub¹ zawieraj¹c¹
pami¹tkowe dokumenty, monety, z³oty medalik. Przy
tych pracach nie zmieniono formy architektonicznej ra-
tusza. Budynek o barokowo-klasycystycznej formie jest

ozdob¹ Leszna do dnia dzisiejszego. Stanowi równie¿
œwiadectwo zamo¿noœci oraz ambicji artystycznych po-
przednich pokoleñ

1) J. Topolski, Historia Leszna. s. 55
2) W Bickerich, Zur Geschichte des Lissaer Rathauses, ,,Hi-
storische Monatsblätter für die Provinz Posen”, J. XVIII, Nr.
3, 1917, 34-35.
3) Porównaj J.A. Komeñski, Lesnae excidium, t³umaczenie J.
Olejnik, [w:] „Jan Amos Komeñski i bracia czescy w 380 ro-
cznicê przybycia do Leszna (1628 -2008)”, Leszno 2009, s.
134.
4) P. Voigt, Aus Lissas erster Bl?tzeit, Lissa 1905, s. 35; W.
Bickerich, Zur Geschichte des Lissaer Rathauses, „Historis-
che Monatsblätter f?r die Provinz Posen”, XVIII (1917), nr
3/4 , s.35.
5) Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T. V Powiat leszczyñski,
Warszawa 1975, s. 35
6) E. Krêglewska-Foksowicz, Sztuka Leszna, Poznañ 1982,
s.18-19.
7) P³yta nagrobna na œcianie koœcio³a œw. Jana
8) E. Krêglewska-Foksowicz, op. cit. s. 19; K. Malinowski,
Muratorzy Wielkopolscy drugiej p³owy XVII w., Poznañ 1948,
s. 78
9) J. Heermann, Baugedanken, Lissa, W. Funk, 1642,
10) J. A. Komeñski, op. cit. s. 133
11) APP, Akta Braci Czeskich syg. 2540, Akta luŸne, orygina³y
i kopie zebrane przez Salomona Opitza w roku 1706 dotycz¹ce
ró¿nych spaw koœcio³a braci czeskich z XVI-XVIII wieku. s. 7
12) W. Bickerich, op. cit. s. 36.
13) F. Luca, Der Chronik Friedrich Lucä. Ein Zeit Sitlenbild
aus der zweiten hälfte des siebzehten Jahrhunderts. Frankfurt
a. M. 1854, s. 173-174.
14) APP, Archiwum Braci Czeskich
15) W. Bickerich, op. cit. s. 38-39.
16) W. Bickerich , op. cit. s. 40
17) Akta Miasta Leszna, 1709 r.
18) W. Bickerich, op. cit. s. 41-42
19) W . Bickerich, op. cit. s. 43
20) W. Dalbor, Pompeo Ferrari, s. 55-56.
21) E. Krêglewska-Foksowicz, Sztuka Leszna, s. 54.
22 ) W. Bickerich, op. cit. s. 46
23) Portret Friedricha Gottlieba Zieglera znajdowa³ siê w za-
krystii koœcio³a imienia Krzy¿a, obecnie przechowywany jest
w zbiorach Muzeum Okrêgowego w Lesznie, nr,. inw. ML 57;
porównaj G. Michalak, Portret Fryderyka Gottlieba Zieglera,
[w:] „¯ycie umys³owe w Lesznie w XVIII wieku. Katalog wy-
stawy”, red. K. Szymañska, M. Gniazdowska, s. 41-42.
24) W. Bickerich, op. cit. s. 47.
25) E. Krêglewska-Foksowicz, op. cit. s. 62.
26) W. Bickerich, op. cit. s. 47
27) APP, Akta m. Leszna, Quartalrechnungen der
hochfürstlichen Stadt Lissa, syg. I/467, s. 38.
28) APP, Akta m. Leszna, Quartalrechnungen …, op cit. s. 6.
29) E. Krêglewska-Foksowicz, op. cit. s. 62.
30) W. Tatarkiewicz, Dominik Merlini, Warszawa 1955, s.
34-35.
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Bo¿ena Roszak

wyk³adowca PWSZ
w Lesznie
konsultant CDN
w Lesznie

W artykule dzielê siê z Pañstwem informacja-
mi dotycz¹cymi mediacji. Jest to coraz bardziej doce-
niany sposób  rozwi¹zywania konfliktów .
W wielu szko³ach - wprowadza siê programy mediacy-
jne, w których uczniowie i nauczyciele przechodz¹ tre-
ning w zakresie konstruktywnego rozwi¹zywania
sporów i konfliktów.
Jest to dzia³anie godne rozwa¿enia i byæ mo¿e wprowa-
dzenia do w³asnej praktyki.
¯yjemy w œwiecie rozchwianych wartoœci, co wczoraj
by³o dobre, dziœ ju¿ jest z³e i na odwrót, takie podejœcie
do spraw rodzi wiele napiêæ, konfliktów i konfrontacji.
Sprzecznoœci s¹ zjawiskiem naturalnym, pracuj¹c w
szkole doœwiadczmy tego permanentnie. Szko³a rodzi
konflikty, a my staramy siê je rozwi¹zywaæ. Korzyst-
nym by³oby rozwi¹zywaæ je konstruktywnie, bez strat.

Mediacje polegaj¹ na tym, ¿e w³¹cza siê oso-
bê neutraln¹ i bezstronn¹ do negocjacji i pertraktacji.
Osoba mediatora pomaga stronom we wzajemnej ko-
munikacji, okreœleniu interesów i kwestii do dyskusji
oraz dojœciu do wspólnie akceptowalnego porozumie-
nia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nie-
formalny.

Mediator jest wiêc osob¹ pomiêdzy , która jest
w stanie wyjaœniæ stronom mo¿liwe prawne i faktyczne
konsekwencje ich poczynañ. Dziêki temu strony bêd¹
mog³y zaplanowaæ swoje dzia³ania, a tak¿e ewentualne
wzajemne ustêpstwa, uwzglêdniaj¹c korzyœci i zagro¿e-
nia p³yn¹ce z planowanych przez nie posuniêæ.

Mediacje ró¿ni¹ siê od rozstrzygniêæ insty-
tucjonalnych przede wszystkim tym, ¿e ich celem nie
jest ustalenie, kto ma racjê, ale wypracowanie roz-
wi¹zania satysfakcjonuj¹cego strony sporu.
Mediacje oœwiatowe dotycz¹ takich obszarów jak: –
szko³a – samorz¹dy, szko³a - kuratorium, szko³a – œro-
dowisko lokalne itp.

Mediacje szkolne dotycz¹ obszarów: uczeñ –
nauczyciel, nauczyciel- nauczyciel, nauczyciel- dyrek-
cja, nauczyciel - rodzic

Mediacje rówieœnicze dotycz¹ obszarów : uczeñ –
uczeñ, uczeñ – nauczyciel, uczeñ  - rodzic.

Sprawca i pokrzywdzony maj¹ sami dojœæ do poro-
zumienia i w obecnoœci mediatora ustaliæ, w jaki sposób
sprawca dokona zadoœæ uczynienia.

Proces mediacji nawi¹zuje do codziennych sy-
tuacji, w których ³agodzenie wszelkich konfliktów na-
stêpuje w drodze porozumienia bez przemocy.

Mediacja zwiêksza œwiadomoœæ uczniów w
kwestii mo¿liwoœci wspó³tworzenia pokoju spo³eczne-
go, poniewa¿:
ü umo¿liwia podmiotowe uczestnictwo uczniów w sy-

tuacji konfliktu,
ü jest sposobem na przywrócenie zaburzonego agresj¹,

przemoc¹, przestêpstwem zaufania w stosunkach
spo³ecznych,

ü stwarza szanse na wygaszenie konfliktu pomiêdzy
sprawc¹ i ofiar¹, co przenosi siê na wygaszanie kon-
fliktów w spo³ecznoœci klasowej lub szkolnej (je¿eli
konflikty takie trwaj¹ i narastaj¹ w szkole, to
spo³ecznoœæ uczniowska staje siê ma³o spójna,
sk³ócona i niesolidarna ),

ü umo¿liwia zwiêkszenie poczucia bezpieczeñstwa w
szkole,

ü prowadzi do poprawy komunikacji spo³ecznej,
ü prowadzi do zwiêkszenia tolerancji uczniów wobec

siebie,
ü jest w  czêœci edukacj¹ prawn¹ uczniów.

Zadaniem mediatora jest odsuniêcie na bok czyn-
ników zak³ócaj¹cych mo¿liwoœæ wypracowania poro-
zumienia. We wstêpnej fazie pracy, strony sporu
naciskaj¹, aby zawrzeæ korzystne dla siebie porozumie-
nie, szukaj¹c sprzymierzeñca w mediatorze i oczekuj¹c
jego pomocnej roli w doprowadzeniu do zmiany stano-
wiska strony przeciwnej. Nawet, gdy np. uczeñ us³yszy
od mediatora, na czym ma polegaæ jego rola, to i tak
strony sporu spodziewaj¹ siê wsparcia ich racji. Tak
wiêc w mediacjach uczniowskim nale¿y siê spodziewaæ
trudnoœci i zak³óceñ, zak³óceñ z którymi mediator bê-
dzie musia³ sobie radziæ przy pomocy swojego warszta-
tu pracy i doœwiadczeñ.

W sprawach nieletnich mediacja daje du¿e korzy-
œci wychowawcze, jak: zrozumienie b³êdów przez nie-
letniego, wyrobienie poczucia sprawiedliwoœci,
wzmocnienie poczucia w³asnej wartoœci, oraz mo¿li-
woœæ umorzenia postêpowania, oddanie nieletniego pod
nadzór rodziców lub kuratora.

Warto korzystaæ z mediacji i promowaæ ten
sposób rozwi¹zywania konfliktów, gdy¿ oprócz tego,
¿e jest skuteczna, to równie¿ ogólnodostêpna.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e ugoda jest lepsza od rozstrzygniêæ
arbitralnych i wyroku s¹dowego, gdy¿ strony konfliktu
same decyduj¹ co bêdzie zawiera³o porozumienie. Me-
diacja buduje mosty miêdzy ludŸmi, odbudowuje wiêŸ
lokaln¹, buduje spo³eczeñstwo obywatelskie.
Mediacja koñczy siê pisemnym porozumieniem, kon-
traktem, który powinien zawieraæ przeprosiny za nie-
przyjazne zachowanie, ofertê rekompensaty strat oraz
wyrz¹dzonych szkód i krzywd.

Mediacje szkolne ucz¹ odpowiedzialnoœci.
Proces mediacji pozwala przepracowaæ emocje trudne
do prze¿ywania, dziêki czemu ³atwiej jest zrozumieæ ra-

Mediacje – sposób rozwi¹zywania sporów
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cje drugiej strony to równie¿ dobra metoda porozumie-
wania siê bez przemocy.
Mediatorzy z boiska szkolnego tak Goleman w ksi¹¿ce
„Inteligencja emocjonalna” nazywa uczniów, którzy
pomagaj¹ kolegom unikaæ bójek, radziæ sobie ze znie-
wagami, wybuchami k³ótni i z³oœci¹ doprowadzaj¹c do
zgody.
Rozwi¹zaæ problem we wczesnej fazie , kiedy spie-
raj¹ce siê strony nie zd¹¿y³y jeszcze zaostrzyæ strategii
rywalizacyjnych, agresywnych i przemocowych - to
zachêcaæ uczniów do zag³êbiania siê w problemy, które
doprowadzi³y do ró¿nicy zdañ oraz propagowaæ roz-
wi¹zywanie ich na zasadzie wspó³pracy. Jest jeszcze
inna wa¿na, a mo¿e najwa¿niejsza korzyœæ, któr¹ mo¿-
na uzyskaæ wprowadzaj¹c programy mediacji rówieœni-
czej to nauka strategii radzenia sobie konstruktywnie w
przysz³oœci z osobami silniejszymi od nas, które stosuj¹
nieuczciwe chwyty. A jak ¿ycie pokazuje, wyuczonych

w sztuce manipulacji ludzi, postêpuj¹cych nieuczciwie
,jest  coraz wiêcej.

Warto rozwa¿aæ propagowanie idei mediacji np.
rówieœniczych , by ograniczyæ przemoc w szko³ach.

Artyku³ opracowano na podstawie:
Materia³ów szkoleniowych Polskiego Centrum Media-
cji  oraz:
Goleman D. Inteligencja Emocjonalna. Poznañ, Media
Rodzina ,1997
Ostrowska K., Tatarowicz J. (red.). Zanim w szkole bê-
dzie Ÿle. Warszawa, CMPPP, 2004
Rockwell S. A co mi zrobisz –od chaosu do wspó³pracy
w klasie.  Warszawa, WSiP,  2008
Salovey P., Sluyter D. Rozwój emocjonalny a inteligen-
cja emocjonalna. Poznañ, Dom Wydawniczy Rebis,
1999

Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
jest placówk¹ posiadaj¹c¹ certyfikat Normy ISO
9001:2008. Certyfikat ten potwierdza, ¿e system
zarz¹dzania obowi¹zuj¹cy w placówce spe³nia wyma-
gania Normy w zakresie:
ü doskonalenia i dokszta³cania nauczycieli,
ü zaspokajania potrzeb czytelniczych klientów.
Norma ISO 9001:2008 jest zbiorem wymagañ do-
tycz¹cych systemu zarz¹dzania jakoœci¹, gdy chodzi o
wykazanie, ¿e:
ü dostarczane przez placówkê us³ugi s¹ zgodne z wy-

maganiami klienta oraz przepisami prawnymi i inny-
mi,

ü placówka d¹¿y do zwiêkszenia zadowolenia klienta
przez skuteczne stosowanie systemu zarz¹dzania.

System Zarz¹dzania Jakoœci¹ podlega ci¹g³emu dosko-
naleniu w celu spe³nienia oczekiwañ odbiorców us³ug -
klientów, którymi s¹ g³ównie nauczyciele, ale te¿ stu-
denci, uczniowie, pracownicy oœwiaty oraz spe³nienia
wymagañ prawnych i innych jak równie¿ zwiêkszenia
zadowolenia odbiorcy prowadzonych us³ug.
W dniach 10 – 11 stycznia 2012 roku uczestniczy³am w
szkoleniu nt. ,,Kurs doskonal¹cy dla Auditora Wewnê-
trznego”, które odby³o siê w Dzier¿oniowie. Szkolenie
zorganizowa³a Polska Izba Handlu Zagranicznego Cer-

tyfikacja Sp. z o.o. Uczestnikami byli pracownicy
jednostek samorz¹dowych, przedszkola oraz szpitali.
Cele szkolenia to:
ü interpretacja kluczowych wymagañ obowi¹zuj¹cych

norm ISO,
ü techniki porozumiewania siê i komunikacja interper-

sonalna wa¿nym elementem auditu wewnêtrznego,
ü doskonalenie technik przygotowania i realizacji audi-

tu,
ü rozumienie pojêæ ,,niezgodnoœæ” oraz ,,spostrze¿e-

nie” w celu dokonywania samodzielnych kwalifika-
cji poczynionych obserwacji.

Program szkolenia uwzglêdnia³:
ü interpretacjê wymagañ normy PN-EN ISO

9001:2009,
ü interpretacjê wytycznych normy PN-EN ISO

19011:2003,
ü techniki przeprowadzania auditu, s³abe strony audi-

tora wewnêtrznego,
ü procedurê auditów wewnêtrznych,
ü æwiczenia praktyczne dotycz¹ce przygotowania au-

ditów, przygotowania pytañ auditowych, klasyfiko-
wania przypadków do kategorii spostrze¿eñ i
niezgodnoœci.

G³ównym celem szkolenia by³o doskonalenie
auditorów wewnêtrznych w zakresie prowadzonych
wewn¹trz organizacji auditów, rozumianych jako syste-
matyczny, niezale¿ny i udokumentowany proces uzy-
skiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny
w celu okreœlenia stopnia spe³nienia kryteriów auditu.
Audit wewnêtrzny jest prowadzony celem potwierdze-
nia, ¿e system zarz¹dzania jakoœci¹ dzia³a skutecznie a

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie DN

System Zarz¹dzania Jakoœci¹
– doskonalenie procesu auditowania
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w szczególnoœci stwierdzenie, czy jest zgodny z zapla-
nowanymi ustaleniami, norm¹ i wymaganiami, czy jest
skutecznie wdro¿ony i utrzymywany. W toku zajêæ mo-
¿na by³o w sposób praktyczny przeæwiczyæ dzia³ania
sk³adaj¹ce siê na kolejne etapy procesu auditowania,
który wymaga du¿ego zaanga¿owania osób uczest-
nicz¹cych, w³aœciwego przygotowania jak i starannego
przeprowadzenia.

Wiedza i umiejêtnoœci nabyte w wyniku szko-
lenia oraz materia³y szkoleniowe poszerzy³y moje kom-
petencje i zapewne wp³yn¹ na doskonalenie procesu
auditowania, w którym uczestniczê.

Donata Waszyñska-Samolak

nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Warsztaty szkoleniowe ze specjalist¹ s¹ za-
jêciami warsztatowymi ze specjalistami ró¿nych
dziedzin: psychologii klinicznej, seksuologii, TIK,
seksualnoœci dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej fi-
zycznie i intelektualnie prowadzonymi w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w roku szkol-
nym 2011/2012.

Zainicjowa³o je spotkanie z Grzegorzem Lorkiem,
uczestnikiem i prelegentem Miêdzynarodowej Konfe-
rencji Naukowej(WISE) w Katarze poœwiêconej spra-
wom edukacji na œwiecie.
Temat zajêæ :

Nowe trendy i kierunki w edukacji na œwiecie. Nauczy-

ciele digitalni imigranci w œwiecie Google, Microsoft,

Wiki.

Proponowany przez CDN cykl spotkañ ze specjalistami
ró¿nych dziedzin jest niebywa³¹ okazj¹ do:

ü wzbogacenia, uaktualnienia wiedzy merytorycznej i
metodycznej z obszarów, które czêsto zostaj¹ pomi-
jane w edukacji pedagogicznej,

ü poszerzenia repertuaru umiejêtnoœci i kompetencji
wychowawczych, spo³ecznych,

ü kreatywnego zarz¹dzania potencja³em i zasobami
uczniów i wychowanków,

ü praktycznego rozwi¹zywania problemów, dylema-
tów wychowawczych,

ü wypracowania strategii postêpowania w konkretnych
sytuacjach wychowawczych.

Spotkania ze specjalistami ró¿nych dziedzin
pokrewnych edukacji i wychowaniu ciesz¹ siê ogro-
mnym zainteresowaniem wœród nauczycieli, pedago-
gów, psychologów, o czym œwiadcz¹ entuzjastyczne
opinie i komentarze œrodowiska nauczycielskiego ze-
brane po zajêciach.

Oto niektóre z nich:
„Wysokie kompetencje prowadz¹cego zajêcia”.
„Szkolenie bardzo owocne, warto uczestniczyæ, teoria i
praktyka- dobre po³¹czenie.”
„Bardzo cenne by³o zaproszenie eksperta z danej dzie-
dziny - fachowoœæ, przejrzystoœæ
i poruszanie sedna zagadnienia w bardzo dostêpny spo-
sób”
„Doskona³y warsztat, energia i pasja prowadz¹cego”
„Jestem bardzo zadowolona z zajêæ i apelujê o dalsz¹
wspó³pracê  ze specjalistami z ró¿nych placówek.

W przygotowaniu:

Warsztaty ze specjalist¹, pedagogiem specjalnym, edu-
katorem seksualnym dr Izabel¹ Fornalik na temat:
Seksualnoœæ osób z niepe³nosprawnoœci¹ fizyczn¹ i in-
telektualn¹ – jak sobie z ni¹ radziæ?
Dylematy. Pojêcie normy i patologii.

Nasi specjaliœci:
dr Katarzyna Waszyñska, psycholog, seksuolog
kliniczny,
wyk³adowca,
specjalista
w zakresie terapii
stresu pourazowe-
go, doradca
w problemach
ma³¿eñskich i ro-
dzinnych, specja-
lista drugiego
stopnia w zakre-
sie edukacji se-
ksualnej.

Adiunkt w Zak³adzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii
na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Pody-
plomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowa-
nia naukowe skupiaj¹ siê wokó³ zagadnieñ zwi¹zanych
z psychologi¹, seksuologi¹, terapi¹. Obejmuj¹ tak¿e
promocjê zdrowia seksualnego i edukacjê seksualn¹ uj-
mowan¹  jako integralny element edukacji zdrowotnej.

SPOTKANIA ZE SPECJALIST¥
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Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu se-
ksuologii i psychologii.
Okresowo wspó³pracuje z oœrodkami telewizyjnymi w
Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicy-
stycznych i edukacyjnych.
Gabinet psychologiczno - seksuologiczny prowadzi w
Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

mgr Grzegorz Lorek- nauczyciel biologii
w I LO w Lesznie, uczestnik i prelegent Miêdzynarodo-
wej Konferencji Naukowej (WISE) Katar, 2011;
nauczyciel Roku 2002, autor tomiku wierszy pt. ”Szkla-
ne dachy”, autor licznych publikacji, g³ównie z zakresu
ornitologii; podró¿nik.

dr Izabela Fornalik - wyk³adowca Kolegium Karko-
noskiego PWSZ w Jeleniej Górze, Akademii Pedagogi-
ki Specjalnej w Warszawie, Podyplomowego Studium
Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warsza-
wskim.
Pedagog specjalny i edukator seksualny posiadaj¹cy
kilkunastoletnie doœwiadczenie w pracy w szko³ach
specjalnych i innych placówkach dla osób niepe³no-
sprawnych intelektualnie.
Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepe³nospraw-
nych intelektualnie, ich nauczycieli i rodziców na temat
seksualnoœci. Jest autork¹ licznych publikacji. W tym
roku uka¿¹ siê dwa poradniki jej autorstwa: „Dojrzewa-
nie. Mi³oœæ. Seks. Poradnik dla rodziców osób z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹” oraz „Jak edukowaæ
seksualnie osoby z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹?
Poradnik dla specjalistów.”

Donata Waszyñska-Samolak
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Konsternacja, zak³opotanie, zaskoczenie, bez-
radnoœæ oraz pewien rodzaj zagubienia – to stany, któ-
rych jak¿e czêsto przychodzi nam, nauczycielom
doœwiadczaæ wobec ró¿nych przejawów zachowañ psy-
choseksualnych dzieci w wieku przedszkolnym.

Doros³y, który ma ten przywilej, i¿ mo¿e œwia-
domie i kompetentnie towarzyszyæ rozwojowi dziecka
na tym etapie funkcjonowania wie, i¿ wiek przedszkol-
ny to czas ogromnej eksploracji œwiata, badania, testo-
wania siebie i tego, co rozgrywa siê dooko³a, czas
dociekliwych pytañ, eksperymentów z w³asnym cia³em,
odkrywania budowy i funkcji poszczególnych jego czê-
œci u siebie i innych.

Od tego, w jaki sposób dziecko podejdzie do
kwestii w³asnej cielesnoœci, jak j¹ pozna i zinterpretuje,
jak dokona siê akomodacja przyswojonych treœci w za-
kresie modyfikacji istniej¹cych schematów, zale¿y w
g³ównej mierze jego dalszy rozwój psychoseksualny,
kszta³towanie schematu w³asnego cia³a, relacja z w³as-
nym wnêtrzem, to¿samoœæ i budowanie struktury „ja”
czy w dalszej kolejnoœci konfrontacja z rol¹ spo³eczn¹ i
funkcjonowaniem
w œwiecie.

Znawcy przedmiotu podkreœlaj¹, i¿ seksual-
noœæ i jej przejawy s¹ integraln¹, immanentn¹ czêœci¹
¿ycia ka¿dego cz³owieka niezale¿nie od jego wieku i
etapu rozwojowego, na którym siê znajduje.

W spo³eczeñstwie jednak nadal funkcjonuj¹
przekonania, ¿e cz³owiek staje siê istot¹ seksualn¹ do-
piero wraz z pojawieniem siê pierwszych oznak dojrze-
wania p³ciowego i dopiero wówczas powinno siê
kierowaæ sw¹ uwagê i dociekliwoœæ w tym kierunku.

JAK ROZMAWIAÆ O SEKSUALNOŒCI
Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM?

-  kontynuacja cyklu spotkañ ze specjalist¹
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A przecie¿ rozwój seksualny jest procesem, który roz-
poczyna siê w ¿yciu p³odowym, trwa przez ca³e ¿ycie i
koñczy  wraz ze œmierci¹.

Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ pierwszymi i naj-
wa¿niejszymi przewodnikami w sprawach edukacji se-
ksualnej dzieci s¹ rodzice, a zaraz po nich œrodowisko,
które tworzy rodzina, ale równie¿ pedagodzy, wycho-
wawcy, rówieœnicy. Jak pokazuj¹ jednak badania na-
uczyciele przedszkolni, czy szkolni, nie czuj¹ siê
dostatecznie merytorycznie przygotowani i wyposa¿eni
w umiejêtnoœci i kompetencje, które pozwoli³yby im w
sposób fachowy, profesjonalny i odpowiedni do wieku
kszta³towaæ to¿samoœæ seksualn¹ dziecka tak w aspe-
kcie poznawczym,  jak i behawioralnym.

Dla wielu doros³ych, poznawanie w³asnego
cia³a przez dziecko w wieku przedszkolnym, pierwsze
zabawy psychoedukacyjne (zabawa w doktora) czy ob-
serwowane czêsto przejawy zachowañ psychoseksual-
nych, a szczególnie ich behawioralny wymiar jak na
przyk³ad masturbacja wczesnodzieciêca nastrêczaj¹
wielu k³opotów i trudnoœci.

Problem dotyczy g³ównie kryterium inter-
pretowalnoœci tych¿e zjawisk, prawid³owego, zgodne-
go ze stanem nauki, osadzenia ich w granicach tzw.
normy rozwojowej i spo³ecznej.
W zwi¹zku z powy¿szym u rodziców, czy osób pra-
cuj¹cych z dzieæmi: nauczycieli, pedagogów pojawia
siê mnóstwo problemów, dylematów, niewyjaœnionych
kwestii, pytañ typu: czy jest to normalne, a jeœli tak, to w
jakich granicach?

Sprawê komplikuje fakt, i¿ my doroœli czêsto
przejawiamy tendencjê do przypisywania przejawom
seksualnoœci dziecka (tj. eksploracja w³asnego cia³a, w
sensie poznawczym czy funkcjonalnym, autoerotyzm),
klimatu niezdrowej sensacji lub te¿ motywów, które s¹
w³aœciwe dla œwiata doros³ych.

To doroœli wykazuj¹ tendencje, do zbyt
gwa³townego i nieadekwatnego do sytuacji reagowania
na kszta³tuj¹c¹ siê z wiekiem seksualnoœæ dziecka, na
jego pierwsze pytania i eksperymenty z w³asnym
cia³em, na ciekawoœæ i chêæ poznania ró¿nic p³ciowych,
która zwykle poza czysto poznawczym aspektem nie
niesie z sob¹ ¿adnych ukrytych motywów i skojarzeñ.

Bywa, i¿ rodzice, czy nauczyciele zrêcznie lub
mniej zrêcznie uciekaj¹ od tematu skutecznie redukuj¹c
lub zmieniaj¹c kierunek ciekawoœci lub aktywnoœci po-
znawczej dziecka. Taka niezaspokojona, lub przekiero-
wana ciekawoœæ mo¿e z kolei przeobraziæ siê we
wzmo¿on¹ chêæ poznania „zakazanego owocu” za
wszelk¹ cenê i to w ukryciu. A przecie¿ nie oto nam ro-
dzicom i pedagogom chodzi.
Wynika to w g³ównej mierze z:
ü braku informacji dotycz¹cych motywów zachowañ

psychoseksualnych u dzieci,
ü postrzegania zachowañ psychoseksualnych dzieci w

kategoriach doros³ych,
ü braku wystarczaj¹cej wiedzy o prawid³owoœciach

rozwoju psychoseksualnego dzieci w wieku przed-
szkolnym,

ü braku kompetencji, umiejêtnoœci, sposobów reago-
wania w ró¿nych sytuacjach.

Tymczasem dobrze jest sobie uœwiadomiæ sobie, i¿
dziecko bada tê sferê ¿ycia jak ka¿d¹ inn¹ i ¿e warto mu
na to pozwoliæ, by w przysz³oœci mog³o prawid³owo
funkcjonowaæ, bez dodatkowych obarczeñ i zaburzeñ w
sferze psychoseksualnej, co mo¿e przysz³oœci mieæ
znacz¹cy wp³yw na charakter i specyfikê jego intym-
nych   relacji z innym cz³owiekiem.

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
nauczycieli przedszkoli CDN w Lesznie zorganizo-
wa³o spotkanie - warsztaty ze specjalist¹ psycholo-
giem klinicznym, seksuologiem, specjalist¹ drugiego
stopnia w zakresie edukacji seksualnej, doradc¹
w problemach ma³¿eñskich i rodzinnych dr Kata-
rzyn¹ Waszyñsk¹.

Celem zajêæ warsztatowych by³o:
ü pozyskanie umiejêtnoœci rozpoznawania granic nor-

my seksualnej,
ü interpretowanie prawid³owych i zaburzonych przeja-

wów seksualnoœci dziecka,
ü omówienie prawide³ rozwoju psychoseksualnego

dzieci w kontekœcie mitów
ü i stereotypów reagowania,
ü naukowe osadzenie terminów: seksualnoœæ, rozwój

psychoseksualny, masturbacja
ü ukazanie roli w³aœciwego kszta³towania to¿samoœci

seksualnej dziecka i jej wp³ywu na podjêcie ról
spo³ecznych i funkcjonowanie cz³owieka doros³ego,

ü poznanie sposobów prowadzenia rozmowy z dziec-
kiem i odpowiedzi na „trudne pytania”,

ü zwrócenie uwagi na koniecznoœæ szanowania granic
dziecka w kontekœcie profilaktyki wykorzystania se-
ksualnego.

Uczestnicy warsztatów mieli okazjê uzyskaæ odpowie-
dzi na pytanie:
ü Jak rozpoznaæ granice normy zachowañ psychose-

ksualnych u dzieci w wieku przedszkolnym z zasto-
sowaniem odpowiedniego kryterium?

ü Jak wspieraæ to¿samoœæ p³ciow¹ dzieci w opozycji do
pozanaukowych mitów

ü i stereotypów ?
ü Jak unikaæ niew³aœciwych sposobów reagowania na

przejawy seksualnoœci dziecka typowe dla wieku
przedszkolnego?

ü Jak, kiedy i w jakich okolicznoœciach rozmawiaæ z
dzieckiem o seksualnoœci?

ü Jakich treœci i pojêæ u¿ywaæ, w rozmowie z dziec-
kiem?

ü Jak reagowaæ na dzieciêce przejawy seksualnoœci
(zabawy psychoseksualne,pytania) w kontekœcie pra-
wid³owo kszta³tuj¹cej siê to¿samoœci p³ciowej dzie-
cka
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Zofia Szabel-Zakrzewska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

27 paŸdziernika 2011 roku odby³a siê II ogól-
nopolska konferencja dydaktyczna „Nauczanie historii
na miarê XXI wieku”. Organizatorami byli po raz drugi
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Kujawsko-
Pomorskiego i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy. Temat przewodni dotyczy³ „Innowacyj-
noœci w edukacji i w promocji dziedzictwa kulturowego
regionu”.

W czasie konferencji pracownicy z oœrodków
naukowych i placówek oœwiatowych poddali nauczy-
cielom historii pod rozwagê ró¿ne propozycje pracy z
uczniem. Ich pomys³y mog¹ staæ siê dla nauczycieli in-
spiracj¹ do dalszych poszukiwañ i tworzenia w³asnych
rozwi¹zañ w procesie kszta³cenia. Prelegenci przedsta-
wili praktyczne rady i rozwi¹zania dotycz¹ce edukacji
ukierunkowanej na wykorzystanie treœci regionalnych,
podejmuj¹c m.in. nastêpuj¹ce tematy:
üMakro- i mikrohistoria – wsparcie czy utrudnienie w

edukacji szkolnej?
ü Dziedzictwo kulturowe regionu i mo¿liwoœci jego

promocji w edukacji historycznej,
ü Tradycja powstañ wielkopolskich w regionalnej edu-

kacji historycznej i patriotycznej,
ü Edukacja terenowa w realizacji programu nauczania

historii,
ü Historia i turystyka, czyli uczeñ w roli przewodnika

miejskiego,
ü Atrybucje edukacji medialnej,

ü Film fabularny w nauczaniu historii – przyk³ady z
wspó³czesnej zachodniej myœli dydaktycznej,

ü Dzia³alnoœæ wybranych grup rekonstrukcyjnych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego,

ü Rola Muzeum Okrêgowego w Bydgoszczy w eduka-
cji regionalnej.

Metod¹ szczególnie polecan¹ i uznan¹ za nie-
zwykle atrakcyjn¹ dla uczniów, któr¹ mo¿na wykorzy-
stywaæ w realizacji zadañ zwi¹zanych z histori¹
regionaln¹, jest metoda projektu. Praca nad projektem
pozwala popularyzowaæ wiedzê o regionie i jego
przesz³oœci¹ w sposób czynny przez uczniów. Rozwija
u m³odzie¿y szacunek dla tradycji i dorobku poprze-
dnich pokoleñ. Wzmacnia identyfikacjê z miejscem
urodzenia, pochodzenia i zamieszkania, a tym samym
kszta³tuje postawy patriotyczne.

Godn¹ polecenia by³a propozycja dr hab. Gra-
¿yny Pañko, prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego, która
pokaza³a ucznia w roli przewodnika. Efektem propono-
wanego przez ni¹ projektu mo¿e byæ np. przewodnik hi-
storyczny po mieœcie czy przewodnik historyczny po
okolicy. Atrakcyjnoœæ propozycji dla ucznia polega na
tym, ¿e przygotowuj¹c swoj¹ pracê, dzia³a niczym dete-
ktyw szukaj¹cy symboli i ciekawych miejsc. W swojej
pracy nacisk powinien po³o¿yæ na „tematy historycz-
ne”, ale mo¿e umieœciæ tam tak¿e inne interesuj¹ce mie-
jsca, które bêdzie chcia³ pokazaæ swoim znajomym. Jest
to propozycja, który s³u¿y nie tylko poszerzeniu wiedzy
ucznia na temat historii swojej najbli¿szej ojczyzny, ale
tak¿e daje mo¿liwoœæ nabycia lub doskonalenia wa¿-
nych umiejêtnoœci kluczowych.

Inn¹ ciekaw¹ propozycjê, bêd¹c¹ innowacj¹ w
nauczaniu historii przedstawi³a dr Teresa Maresz, pra-
cownik Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgo-

KONFERENCJA
Nauczanie historii na miarê XXI wieku

Sprawozdania

ü Jak zinterpretowaæ incydenty, zachowania autoeroty-
czne takie jak: masturbacja rozwojowa, instrumental-
na, eksperymentalna?

ü Jak kszta³towaæ w dziecku szacunek do samego sie-
bie, umiejêtnoœæ zadbania o w³asne granice jako spo-
sobu na zabezpieczenie przed wykorzystaniem
seksualnym ze strony doros³ego?

Spotkanie zakoñczy³a sesja pytañ i porad praktycz-
nych u³atwiaj¹cych postêpowanie w przypadku kon-
kretnych przejawów, zachowañ seksualnych dzieci.

Literatura:
Beisert Maria: Seks Twojego dziecka. Poznañ, ZW
K.Domke, 1991
Waszyñska Katarzyna, Skowroñski Dariusz, Wykorzy-
stywanie seksualne dzieci. Diagnoza i terapia, [w:] Te-
rapia w seksuologii. Zagadnienia wybrane, [red.]
Lechos³aw Gapik, Agata WoŸniak, Wydawnictwo P. W.
„INTERFUND”, Poznañ, 2003.

Polecane linki:
2011 WISE Summit: Mr. Grzegorz Lorek www.youtu-
be.com
dziendobry.tvn.pl./waszynska
superszkoly.edu.pl/uploads/2010/12/Fornalik.pdf
warszawa.ngo.pl/wiadomosc/621651.htm
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szczy. Zachêca³a ona do nowoczesnego nauczania z
wykorzystaniem historii regionu. Jej propozycj¹ s¹ „Te-
renowe œcie¿ki dydaktyczne”. Budowanie ich odbywa
siê najczêœciej w pobli¿u szko³y, z wykorzystaniem tab-
lic, na których umieszcza siê informacje o ciekawych
obiektach historycznych. Praca nad takim projektem
sprzyja samoidentyfikacji z w³asnym regionem oraz
umo¿liwia uczniom w sposób czynny poznanie jego hi-
storii. Ponadto taki sposób nauczania popularyzuje
uczenie „od bli¿szego do dalszego”. Uczeñ otrzymuje
mo¿liwoœæ poznania historii swojego miasta, wsi, re-

gionu a tym samym lepszego zrozumienia procesów
zachodz¹cych w skali kraju i œwiata.

Polecana na konferencji metoda projektu po-
winna wzbudziæ szczególne zainteresowane, poniewa¿
jest ona bardzo mocno akcentowana w nowej podstawie
programowej. St¹d wniosek „od tej metody nauczyciel
XXI wieku nie ucieknie”. Propozycje prelegentów sta-
nowi¹ znakomite przyk³ady wykorzystania jej w odnie-
sieniu do „ naszej ma³ej ojczyzny”.

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

W sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie znajduje
siê ponad 2000 szkó³. Niew¹tpliwie jest to program nie-
zwykle po¿yteczny i wart upowszechnienia.
Przyst¹pienie do programu to na pewno du¿e wyzwanie
dla szkó³ czy innych placówek oœwiatowych. Nie wy-
starczy zg³oszenie udzia³u w programie. Konieczne jest
spe³nienie okreœlonych w procedurach warunków, które
umieszczone s¹ równie¿ na stronach internetowych:
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=249
http://www.ko.poznan.pl/?page=1138

Program Szko³a Promuj¹ca Zdrowie (SzPZ)
realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzacjê idei
SzPZ rozpoczêto od trzyletniego projektu pilota¿owego
(1992-1995) pn.: „Szko³a Promuj¹ca Zdrowie”, zaini-
cjowanego przez
WHO/EURO, realizowanego
pod kierunkiem prof. dr hab.
Barbary Wojnarowskiej.
Pierwsz¹ sieæ utworzono w
1992 r. w by³ym woj. ciecha-
nowskim
(za:http://www.ore.edu.pl/in
dex.php?option=com_con-
tent&view=artic-
le&id=249).

Najwy¿sze wyró¿-
nienie stanowi przyznanie
certyfikatu krajowego.
Przedtem szko³a/placówka
oœwiatowa mo¿e uzyskaæ ce-
rtyfikat wojewódzkiej sieci
SzPZ.

Taki zaszczyt spotka³ w minionym roku kalendarzo-
wym SP nr 4 w Rawiczu. Certyfikat odebra³a dyrektor
Teresa Józefiak z r¹k wicekurator Hanny Rajcic-Mer-
gler.

Oczywiœcie program nie mia³by szans na reali-
zacjê, gdyby nie szkolni koordynatorzy, którym nale¿¹
siê s³owa wielkiego uznania. Nie zaistnia³by równie¿
bez wsparcia koordynatorów wojewódzkich i rejono-
wych.

Od wielu lat na naszym terenie program upo-
wszechnia pani Irena Sierpowska-Glapiak, starszy wi-
zytator Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Delegatura w
Lesznie. Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e szerzenie idei
SzPZ stanowi pasjê pani Sierpowskiej-Glapiak.
Na naradzie koordynatorów programu, która odby³a siê
w styczniu 2012 r. w Delegaturze KO w Lesznie, pani
wizytator przedstawi³a szko³y z naszego terenu na-
le¿¹ce do Wielkopolskiej Sieci SzPZ.

Oto one:
SP 5 w Lesznie
SP w Kunowie
SP 1 w Rawiczu
SP 3  w Rawiczu
Gimnazjum w Sierako-
wie
SP 2 w Koœcianie
ZPSG w Rostarzewie
SP w Pakos³awiu
SP  w D³oni
Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Rydzynie
SP 4 w Rawiczu

Szko³y w okresie przy-
gotowawczym:
SP w Sowach
SP 3 w Wolsztynie
SP 2 w Gostyniu

ZPSG w Ruchocicach

W sieci, czyli o programie
Szko³a Promuj¹ca Zdrowie
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Podejmuj¹c temat SzPZ w naszym rejonie, nie
mo¿na zapominaæ o zaanga¿owaniu pracowników Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesz-
nie, a w szczególnoœci pani Kaliny Ignaszewskiej. Jej
wspó³praca rozpoczê³a siê w 2004 r., wtedy to zosta³a
powo³ana przez Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty w
Poznaniu w sk³ad Regionalnego Zespo³u Wspie-
raj¹cego SzPZ. W wyniku tej nominacji pani Kamila Ig-
naszewska krzewi³a ideê SzPZ wœród dyrektorów szkó³
i pedagogów, zachêcaj¹c do wst¹pienia w tzw.okres
przygotowawczy. Odbywa³a spotkania szkoleniowe z

przedstawicielami wszystkich typów szkó³ miasta i
powiatu. Po objêciu przez pani¹ st. wizytator Irenê Sier-
powsk¹-Glapiak funkcji koordynatora rejonowego
wspiera nadal ideê SzPZ , uczestnicz¹c w ró¿norodnych
dzia³aniach oraz w pracach zespo³u oceniaj¹cego sto-
pieñ gotowoœci danej placówki do wst¹pienia do sieci
SzPZ.
Wszystkim dzia³aj¹cym dla programu SzPZ ¿yczymy
wytrwa³oœci i sukcesów, a szko³om i innym placówkom
oœwiatowym wejœcia do sieci i utrzymania w niej swo-
jej pozycji.

Anna Dylak

Miros³awa W¹sowska
nauczyciele konsultanci
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie

Tegoroczne Targi Edukacyjne w Poznaniu
odby³y siê w dniach 3 – 5 lutego 2012 r. pod has³em:
Edukacja – Sport – Wychowanie. Nauczmy siê wygry-
waæ. Organizatorami byli Oœrodek Doskonalenia Na-
uczycieli w Poznaniu, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielkopolskiego i Miêdzynarodowe Ta-
rgi Poznañskie.

Nauczyciele konsultanci oraz przedstawiciel
nauczycieli bibliotekarzy zaprezentowali dzia³alnoœæ
naszej placówki na wspólnym stoisku wystawienni-
czym wraz z przedstawicielami innych publicznych
placówek doskonalenia nauczycieli w Wielkopolsce.
Uczestnicy Targów zwracali siê z pytaniami do-
tycz¹cymi w³asnej pracy zawodowej, mo¿liwoœciami
doskonalenia zawodowego, zdobywaniem nowych
umiejêtnoœci i kwalifikacji. Uzupe³nienie programu sta-
nowi³y bezpoœrednie rozmowy zarówno z nauczyciela-
mi i uczniami dotycz¹ce aktualnych zagadnieñ z
zakresu edukacji

Targi Edukacyjne organizowane ju¿ od wielu
lat pomagaj¹ uczniom w trudnym wyborze szko³y i kie-
runku kszta³cenia. Program Targów zawiera³ bogat¹
ofertê szkó³ wszystkich szczebli i uczelni z Polski i z za-
granicy. Przygotowano kompleksow¹ ofertê publicz-
nych i niepublicznych szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i szkó³ ponadgimnazjalnych, policeal-
nych, jêzykowych oraz szkó³ wy¿szych. Swoj¹ ofertê
zaprezentowa³y tak¿e szko³y z wielu krajów europej-
skich, m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Finlandii.
Oto przyk³ady stoisk wystawienniczych:

XVI Targi Edukacyjne w Poznaniu

Stoisko publicznych placówek doskonalenia nauczycieli
w Wielkopolsce. Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci

i M³odzie¿y Niepe³nosprawnej w Poznaniu im. Zbigniewa
Tylewicza
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Integraln¹ czêœci¹ Targów Edukacyjnych by³a
bogata oferta skierowana do kadry zarz¹dzaj¹cej przed-
szkoli, szkó³ oraz uczelni zaprezentowana przez produ-
centów i dystrybutorów pomocy dydaktycznych,
wyposa¿enia sal lekcyjnych, œwietlic i placów zabaw.
Mo¿na by³o obejrzeæ m.in. wyposa¿one w interaktywne
tablice, komputery i oprogramowanie stanowiska dyda-

ktyczne dla pracowni szkó³ technicznych, podrêczni-
ki i ksi¹¿ki edukacyjne, meble szkolne oraz sprzêt
audiowizualny. W ofercie znalaz³y siê warsztaty, pre-
lekcje i konkursy poœwiêcone ochronie œrodowiska
oraz prezentacje gin¹cych zawodów jak równie¿ kon-
ferencje, spotkania metodyczne dla nauczycieli oraz
wyk³ady otwarte.

Ekspozycja Lasów Pañstwowych z bogat¹ ofert¹ œcie¿ek
edukacyjnych, materia³ów dydaktycznych w formie zeszytów,
atlasów i albumów dla ró¿nych grup wiekowych, materia³ów
reklamowych oraz konkursy wiedzy przyrodniczej

Ca³oœæ uœwietnia³y wystêpy artystyczno-sportowe
przygotowane przez dzieciêce i m³odzie¿owe zespo³y.

Szanowni Pañstwo,
zapraszamy na 10 godzinne warsztaty
z techniki filcowania na sucho i mokro

Zajêcia poprowadzi Barbara Napieralska.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów artystycznych, terapii zajêciowej, wychowawców œwietlic, wszystkich
zainteresowanych pracowników placówek oœwiatowych.

Zg³oszenia mo¿na dostarczyæ osobiœcie do CDN w Lesznie, ul. B. Chrobrego 15, p. nr 13 lub drog¹ elektro-
niczn¹ (formularz elektroniczny lub drukowany dostêpny jest na stronie www. cdn.leszno.pl ) na adres: zglo-
szenia.cdn.leszno.pl

Zg³oszenia oraz  op³ata w wysokoœci 70,00 z³ (siedemdziesi¹t z³otych)  w terminie do dnia 19.03.2012 roku.
W cenie szkolenia uwzglêdniono materia³y dla uczestników.
Wp³aty mo¿na dokonaæ w kasie CDN przy ul. Boles³awa Chrobrego 15 (od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
8.00 – 15.00) lub te¿ przelewem na konto:

BZ WBK S.A. 71 1090 1245 0000 0001 1532 8876

O terminie zajêæ powiadomimy Pañstwa poczt¹ elektroniczn¹.

Serdecznie zapraszamy.
Informacji udziela:
Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant CDN w Lesznie
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Grzegorz Lorek

Taksonomia

Wiersze dziel¹ siê na:

leœne
poranne
wykrzykniki
niegodne uwagi
napisane na pokaz

niektórym sam nie dowierzasz
te zadziwiaj¹ najbardziej

(Grzegorz Lorek, Szklane dachy. Warszawa-Rze-
szów, 2010 s.25)

Pop requiem

Wszyscy maj¹ po pomniku.
Maj¹ wszystko.

No, hmm. Nie wszystko.

To jest kamieñ, te pomniki.
IdŸ patrz.
Woskowe fajerwerki. Ca³y grób siê pali.

To, ¿e ich nie ma.
Ale ja ich kocha³em. Idê, bo czujê, ¿e jeszcze siê
pok³ócê,
przecie¿ nie umiem.

(tam¿e, s.50)

jawa/sen
niepotrzebne skreœliæ

wieczorna wizyta kuriera
z hurtowni niesprzedanych za dnia myœli

za niektóre p³acisz przelewem
tym za pobraniem odbioru odmawiasz

koszyk pe³en towarów niedostêpnych
wszystkie do wyczerpania zapasów

(tam¿e s.57)

...
usypiamy dzieci
usypiamy myœli
rutynowo
któregoœ popo³udnia uœpimy ca³¹ planetê

prezydenci bêd¹ coœ be³kotaæ o lepszym jutrze
a ona razem z nami
uœpiona jak schorowany kot

zamiast trenów p³aczki zanuc¹
I see trees of green, red roses too
I see...

(tam¿e s.59)

Witryna literacka ?
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