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Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 2/2012

Szanowni Pañstwo!

Rozwa¿ania o Januszu
Korczaku otwieraj¹ i prawie za-
mykaj¹ nasz kolejny numer czaso-
pisma. Ten wszechstronny znawca
dzieci wszed³ do kanonu znakomi-
tych pedagogów poprzez zdoby-
wanie prawa i szacunku dla
dziecka. Przekracza³ przy tym
wiele barier; od kulturowych po-
czynaj¹c poprzez spo³eczne, reli-
gijne i polityczne, a na barierach
praktyki pedagogicznej koñcz¹c.
Wielokrotnie ³ama³ ró¿nego ro-
dzaju tabu w przedwojennej Pol-
sce, przede wszystkim swojego
¿ydowskiego pochodzenia. Styg-
mat obcego mia³ do mêczeñskiej
œmierci w murach Treblinki. Jego
pedagogika to pedagogika mi³oœci
do dziecka i dialogu z nim, do-
strzegania wspólnoty dzieciêcego
œwiata z równoczesnym indywidu-
alizmem ka¿dego dziecka. Auto-
rka wspomnianego artyku³u
przedstawia ró¿ne aspekty
dzia³alnoœci i twórczoœci literac-
kiej i pedagogicznej Janusza Kor-
czaka. Z okazji Roku Janusza
Korczaka Biblioteka Pedagogicz-
na w Lesznie proponuje zestawie-
nie bibliograficzne o jego ¿yciu i
twórczoœci w zakresie posiada-
nych przez siebie materia³ów.

Przedstawiamy ponadto
sprawozdania z ró¿nych konkur-
sów szkolnych, które odbywa³y siê
Lesznie i Starym Bojanowie.
Przedmiotem uczniowskich zma-
gania by³a polszczyzna. Zarówno
w Lesznie podczas Miejskiego

Konkursu Krasomówczego,
Miejskiego Konkursu ,,Mistrz Piê-
knego Czytania”, jak i w Starym
Bojanowie Dyktanda Rodzinnego
starano siê pokazaæ piêkno nasze-
go ojczystego jêzyka oraz udo-
wodniæ dobr¹ jego znajomoœæ.

Nauczycieli kszta³cenia
zawodowego chcielibyœmy zainte-
resowaæ sprawozdaniem z niemie-
ckiej konferencji poœwiêconej
przysz³oœci kszta³cenia zawodo-
wego w Europie. Realizowany
projekt bêdzie wspieraæ je po-
przez organizacjê konferencji,
sta¿y, praktyk uczniowskich i kur-
sów dla doros³ych.

Publikujemy komunikaty
o kolejnych zmianach w prawie
przede wszystkim oœwiatowym -
zmiana w ustawie o systemie
oœwiaty, 5 nowych i 3 zmienione
rozporz¹dzenia z ni¹ zwi¹zane,
1 zmiana zwi¹zana z Kart¹ Na-
uczyciela i inne.

W naszej Witrynie Lite-
rackiej prezentujemy niewielki
wybór poezji Paw³a Borowskiego
– dyrektora Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli i polonisty w I
Prywatnym Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Lesznie.

¯ycz¹c ciekawej lektury
zapraszam do nadsy³ania w³as-
nych tekstów – publicystycznych,
metodycznych czy literackich.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Szanowni Pañstwo!

We wrzeœniu 2011 r. uka¿e siê „Informator form doskonalenia nauczycieli na rok 2012/13”.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do wype³nienia formularzy
zg³oszeniowych na poszczególne kursy.

Udzia³ w poszczególnych formach dokszta³cania i doskonalenia organizowanych przez Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie mo¿na zg³osiæ poprzez wype³nienie elektronicznego formularza na
stronie internetowej (http://zgloszenia.cdn.leszno.pl). Informacjê o terminie szkoleñ wysy³amy na podany
adres e-mail w zg³oszeniu.
W przypadku braku konta e-mail nale¿y podaæ adres e-mail szko³y/placówki zatrudnienia.

Wszelkich informacji na temat szkoleñ udziela Kancelaria ds. kszta³cenia ustawicznego nauczycieli:
tel. 655299062 wew. 31; e-mail: zgloszenia@cdn.leszno.pl

Serdecznie zapraszamy!
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Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

To jeden z najz³oœliwszych b³êdów s¹dziæ, ¿e pedagogi-
ka jest nauk¹ o dziecku, a nie o – cz³owieku.1

Ta myœl Janusza Korczaka sprowadza nas, pedagogów,
na w³aœciwie rozumiane tory pedagogiki.
Dlaczego?

B¹dŸ sob¹ - szukaj w³asnej drogi. Poznaj siebie, zanim
zechcesz dzieci poznaæ. Zdaj sobie sprawê z tego, do
czego sam jesteœ zdolny, zanim dzieciom poczniesz wy-
kreœlaæ zakres ich praw i obowi¹zków. Ze wszystkich
sam jesteœ dzieckiem, które musisz poznaæ, wychowaæ
i wykszta³ciæ przede wszystkim.

Oto odpowiedŸ. Czy mo¿na z ni¹ w ogóle dyskutowaæ?
Jej uzupe³nienie znajdziemy w innych s³owach autora
stanowi¹cych komentarz do powieœci „Król Maciuœ
Pierwszy”, powieœci, o której czytamy w recenzjach, i¿
jest ksi¹¿k¹ dla dziecka, które jest w ka¿dym doros³ym,
a tak¿e dla doros³ego, który jest w ka¿dym dziecku.

Ta niezwyk³a ksi¹¿ka jest dla dzieci sposobnoœci¹ do
wyprawy w œwiat, w którym mog¹ walczyæ, ustanawiaæ
prawa, podró¿owaæ i zmieniaæ otaczaj¹c¹ ich rzeczywi-
stoœæ, ale tak¿e przekonaæ siê, ¿e ka¿da decyzja poci¹ga
za sob¹ konsekwencje, a reformowanie œwiata jest za-
daniem piêknym, koniecznym, ale tak¿e ¿mudnym i nie-

wdziêcznym. Doroœli, czytaj¹c Króla Maciusia, mog¹
przejrzeæ siê w krzywym zwierciadle i zobaczyæ, jak czê-
sto - zw³aszcza z perspektywy dziecka - doros³oœæ bywa
pusta, ob³udna, pe³na pychy i przemocy, a jak rzadko
jest m¹dra i potrafi korzystaæ z ¿yciowych doœwiad-
czeñ.2

Janusz Korczak, znawca natury cz³owieka – dziecka,
wyraziciel jego potrzeb, oczekiwañ.

Lekarz, pedagog ci¹gle zatroskany o dobro dzie-
cka i doskonale rozumiej¹cy jego potrzeby.
Nie jest wstydem nie wiedzieæ, pomyliæ siê, zapo-
mnieæ; najrozumniejszy cz³owiek mo¿e nie zro-
zumieæ pytania, mo¿e powiedzieæ g³upstwo. A tu
zaraz œmiech, surowa krytyka, drwina. Wiêc ka¿-
dy siê stara powtarzaæ tylko tak, jak mówi
ksi¹¿ka, a wstydzi siê w³asnych myœli.
Bardzo pokrzywdzeni s¹ i ci, którzy maja w
g³owie tyle w³asnych pytañ i zdziwieñ – i brzêcz¹
im jak pszczo³y w ulu, i przeszkadzaj¹ uwa¿aæ i
wiedzieæ, co dzieje siê woko³o.3

To prawda; tak ³atwo popaœæ w stany, o których
Korczak wspomina. A czy¿ w s³owach tych nie
dostrzegamy dzisiejszych zagubionych ucz-
niów?
W pedagogice Janusza Korczaka odnajdujemy
tak bardzo wspó³czesne myœlenie o dzieciach,
uczniach, szkole. Najwa¿niejsze jest jednak to,

¿e jego pisma zmuszaj¹ do refleksji, do zajêcia stanowi-
ska; potwierdzenia lub odrzucenia tezy, a w konsek-
wencji mog¹ wywo³ywaæ zmiany w nas samych,
zmiany, które byæ mo¿e doprowadz¹ do pe³niejszego
zrozumienia naszej roli, oczekiwañ wobec nas. To za-
pewne nie³atwe zadanie. Najistotniejsze jest zawsze
podjêcie próby zmiany czegokolwiek. Korczak swoimi
przemyœleniami „wysy³a” impulsy im sprzyjaj¹ce.
Ktoœ mo¿e powie: to tylko marzenia, nie da siê niczego
zmieniæ, naprawiæ.
A po¿yteczne i wa¿ne s¹ marzenia. Nie od razu wie
cz³owiek, do czego ma siê przygotowaæ. Rozmaicie
uk³ada, a¿ z dziesiêciu marzeñ jeden program ¿ycia
uk³ada.”4

I niech ta myœl natchnie nas optymizmem.

***

Nieustanna troska o dobro dziecka „zaprowadzi³a” Ja-
nusza Korczaka do komory gazowej. Wybra³ œmieræ,
nie – ¿ycie. Dlaczego? Zwróæmy uwagê na to, ¿e ka¿da
inna decyzja by³aby zaprzeczeniem jego idei.

Wychowanie

Rok Janusza Korczaka

za: http://www.google.pl/imgres?q=janusz+korczak&um
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Nigdy mo¿e ju¿ nie by³by tak wiarygodny?! Bolesna
prawda. A mo¿e siê mylê?

W³adys³aw Szlengel

Dziœ widzia³em Janusza Korczaka
Jak szed³ z dzieæmi w ostatnim pochodzie,

A dzieci by³y czyœciutko ubrane,
Jak na spacerze w ogrodzie.5

***

Nie zamierza³am w swojej wypowiedzi uj¹æ w miarê
pe³nej wiedzy o Januszu Korczaku. Zawsze by³aby ona
bowiem tylko namiastk¹ czegoœ wiêkszego, bogatsze-
go. Ze zrozumia³ych wzglêdów jest to te¿ po prostu nie-
mo¿liwe. Nie myœla³am nawet o tym, by dokonaæ
przegl¹du jego pogl¹dów itd., itd.
Nie o to wszak chodzi. ¯yjemy w czasach rewolucji
technologiczno-informacyjnej i dotarcie do Ÿróde³ wie-
dzy nie jest dla nas ¿adnym problemem.
Chodzi³o mi przede wszystkim o to, abyœmy pochylili
siê nad pedagogik¹ Starego Doktora, abyœmy pochylili
siê nad naszymi dzieæmi, uczniami – ludŸmi, abyœmy
odczuli coœ transcendentalnego, co pozwoli inaczej spo-
jrzeæ na  ma³ego i tego trochê wiêkszego cz³owieka.

***

Leszek ¯uliñski stwierdza:

Dzie³o Janusza Korczaka nie zosta³o zaprzepaszczone,
(…). Ale na pewno te¿ jest nieskoñczone. I niedostatecz-
nie nag³oœnione, choæ o Korczaku napisano tysi¹ce ar-
tyku³ów i kilka dobrych ksi¹¿ek. Czy ma racjê Joanna
Olczak–Roniker, która w monografii „Korczak. Próba
biografii” (Warszawa 2011) zarzuca nam, wspó³czes-
nym, ¿e stawianie Starego Doktora na cokole nie wysta-
rcza?

I dodaje:

... w tym, co pisa³, nie ma œladu pedagogicznej sachary-
ny. Jest znajomoœæ psychiki dzieciêcej, cierpkie poczu-
cie humoru i brak z³udzeñ. Chêtnie zabra³by g³os w
niejednej wychowawczej dyskusji, podpowiedzia³ nam
to i owo, ale nikt go nie prosi o zdanie.
My prosimy.6

***
Stefania Ney (Grodzieñska)

O Januszu Korczaku

Gdyby wzi¹æ wszystkie uœmiechy dzieciêce,
uœmiechy kwiatowe i uœmiechy ptaków,

uœmiech poety i uœmiech lekarza –
powsta³by wiersz o Januszu Korczaku.

Wiersz o cz³owieku, co w czasach ciemnoœci,
na ob³¹kanym z nienawiœci œwiecie,
mia³ jasne serce i mia³ jasne myœli,

wiersz o cz³owieku, co kocha³ dzieci.7

***

Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, na wieœæ
o ustanowieniu Roku 2012 - Rokiem Janusza Korczaka
napisa³ - m.in.:

W 2012 roku up³ywa 70 lat od tragicznej œmierci Janu-
sza Korczaka w nazistowskim obozie zag³ady w Treblin-
ce. Mija jednoczeœnie 100 lat od za³o¿enia Domu Sierot
w Warszawie przy ulicy Krochmalnej, unikalnej pla-
cówki wychowawczej dla dzieci ¿ydowskich, w której
Janusz Korczak budowa³ i rozwija³ idee pedagogiczne
wykraczaj¹ce poza standardy opieki wychowawczej ta-
mtych lat.(…)

„Dziecko jest cudem Boga i Natury” – powtarza³ Kor-
czak. Dziecko jest osob¹, ma swoj¹ niezbywaln¹ god-
noœæ i wolnoœæ.(…)

Janusz Korczak stan¹³ po stronie dzieci, broni³ ich.
W przenoœni mo¿na powiedzieæ, ¿e Korczak by³ pier-
wszym, najwa¿niejszym Rzecznikiem Praw Dziecka w
Polsce. Sformu³owa³ te prawa. Uczy³ nas o nich w swo-
ich licznych publikacjach, jak równie¿ w swojej nie-
zwyk³ej i tragicznej biografii.(…)8

S³owa Rzecznika Praw Dziecka dobitnie potwierdzaj¹
przekonanie L. ¯uliñskiego, i¿: Dzie³o Janusza Korcza-
ka nie zosta³o zaprzepaszczone…
Jego nag³oœnienie, swoiste „dokoñczenie” to ju¿ tylko
kwestia naszej odpowiedzialnoœci.
Nas – doros³ych.

1) Myœli Janusza Korczaka wybra³a Hanna Kirchner (PIW,
1987), za: http://wiersze.doktorzy.pl/korczak.htm
2) za: http://www.wab.com.pl/?ECProduct=1190&v=_tw
3) Korczak J., Prawid³a ¿ycia, Pedagogika dla dzieci i m³od-
zie¿y, Warszawa 1988, s.71
4) Ibidem, s. 107
5) za: http://www.treblinka.blo.pl/intex.php?op-
tion=com_content=view&id=136&Itemid=79
6) za: ¯uchliñski L., Janusz Korczak dawniej i dziœ (1), Le-
karz czy pedagog?,http://2012korczak.pl/eseje
7) za: http://www.treblinka.blo.pl/intex.php?op-
tion=com_content=view&id=136&Itemid=79
8) za: http://www.brpd.gov.pl/rok_korczaka/idee_rjk.pdf
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Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

W ostatnim numerze „Problemów Oœwiaty i Wychowa-
nia” pisaliœmy o sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie.
Wspomnieliœmy równie¿ o Szkole Podstawowej nr 4
w Rawiczu, która w listopadzie ubieg³ego roku otrzy-
ma³a Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkó³ Pro-
muj¹cych Zdrowie.
Publikujemy relacjê koordynatorek projektu w Szkole
Podstawowej nr 4 w Rawiczu – nauczycielek pani Jo-
lanty Wujec i pani Marioli Dulat.
Wyra¿amy nadziejê, ¿e uwagi autorek wypowiedzi
oka¿¹ siê przydatne dla niezdecydowanych, a tym, któ-
rzy ju¿ podjêli starania o przyjêcie do sieci, dostarcz¹
pomys³ów dotycz¹cych  realizacji projektu.

Szko³a nasza od lat wspiera³a rozwój fizyczny ucz-
niów poprzez tworzenie klas sportowych (p³ywackich i
lekkoatletycznych) oraz bogat¹ ofertê pozalekcyjnych
zajêæ sportowych.
Uczniowie nasi zajmowali wysokie lokaty na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

W 2006 roku postanowiliœmy zadbaæ o zdrowy tryb
¿ycia nie tylko poprzez sport, ale tak¿e zdrowy styl ¿y-
cia: od¿ywianie, dba³oœæ o higienê, dobre samopoczu-
cie. Z godzin do dyspozycji dyrektora zorganizowano
zajêcia edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas IV
–VI, na których mogliœmy przekazywaæ wiadomoœci,
doskonaliæ umiejêtnoœci zwi¹zane z tymi zagadnienia-
mi.

Powy¿sze dzia³ania umo¿liwia³y przyst¹pienie do
Sieci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Na pierwszym robo-
czym spotkaniu nauczyciele wymyœlili has³o, które naj-
lepiej opisywa³o prowadzone w naszej szkole dzia³ania i
mia³o nam wskazywaæ kierunek dalszych poczynañ
„Biegam, p³ywam zdrowo siê od¿ywiam”.

Starania o uzyskanie certyfikatu Wielkopolskiej Sie-
ci Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie rozpoczêliœmy ju¿ w
2006 roku. W okresie przygotowawczym zosta³a prze-
szkolona Rada Pedagogiczna z obszaru SzPZ,
powo³ano szkolny zespó³ oraz koordynatora. Podjêto
systemowe dzia³ania w zakresie promocji zdrowia po-
przez diagnozê potrzeb, planowanie, realizacjê i ewalu-
acjê.

Nasze priorytety na poszczególne lata to:
ü 2006/2007 Zapewnienie dobrego samopoczucia i

bezpieczeñstwa w szkole uczniom i pracownikom
szko³y, wprowadzenie segregacji odpadów.

ü 2007/2008 Promocja zdrowego od¿ywiania.
ü 2008/2009 Kszta³towanie nawyków higienicznych.
ü 2009/2010 Szko³a dobrych obyczajów.

ü 2010/2011 Zdrowy styl ¿ycia.
ü 2011/2012 Zdrowo siê od¿ywiam.

Przekazuj¹c dzieciom wiedzê o zdrowiu, kszta³tuj¹c
umiejêtnoœci i postawy sprzyjaj¹ce zdrowiu, promujemy
zdrowy styl ¿ycia i pracy a tym samym poprawiamy ja-
koœæ ¿ycia .
Szko³a Promuj¹ca Zdrowie jest miejscem, w którym
cz³onkowie spo³ecznoœci szkolnej - pracownicy i ucznio-
wie:
• podejmuj¹ starania, aby poprawiæ swoje samopoczu-

cie i zdrowie,
• ucz¹ siê jak zdrowiej ¿yæ i jak tworzyæ zdrowe œrodo-

wisko i zachêcaj¹ rodziców do podjêcia podobnych
starañ.

Przyjête przez nas cele to:
• kszta³towanie odpowiedzialnoœci za zdrowie u ka¿dej

osoby,
• zachêcanie do zdrowego stylu ¿ycia oraz stworzenie

uczniom i pracownikom mo¿liwoœci dokonywania
trafnych wyborów,

• umo¿liwianie uczniom rozwoju ich potencja³u fizycz-
nego, psychicznego i spo³ecznego oraz wzmacnia-
nie poczucia w³asnej wartoœci, zapewnienie
sprzyjaj¹cego zdrowiu œrodowiska pracy i nauki,

• wyposa¿anie uczniów w wiedzê i umiejêtnoœci nie-
zbêdne do podejmowania wyborów dla poprawy
w³asnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpie-
cznego œrodowiska,

• w³¹czenie do dzia³añ szko³y s³u¿by zdrowia,
• wspó³praca ze œrodowiskiem lokalnym.

Uznaliœmy, ¿e dzisiejsza szko³a powinna wyposa¿yæ
uczniów w wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne do podejmo-
wania wyborów dla poprawy w³asnego zdrowia oraz
umo¿liwiæ dziecku rozwój nie tylko potencja³u fizyczne-
go, ale tak¿e psychicznego, duchowego, spo³ecznego
oraz wzmocniæ poczucie w³asnej wartoœci.
Oferta sklepów, gastronomii, telewizji i innych mediów
jest tak bogata, ¿e dziecko mo¿e czuæ siê zagubione lub
znaleŸæ siê w pu³apce s³odyczy, gier komputerowych i
seriali, dlatego musimy nauczyæ ich dokonywania traf-
nych wyborów, które umo¿liwi¹ im zdrowy i zrównowa-
¿ony rozwój.

Stale monitorowaliœmy samopoczucie ca³ej spo³ecz-
noœci szkolnej, a nasze dzia³ania by³y i s¹ codziennoœci¹
i nie mia³y charakteru okazjonalnych.

Podsumowaniem naszych dzia³añ w okresie przy-
gotowawczym by³o napisanie raportu koñcowego oraz
przygotowanie wizyty studyjnej, w trakcie której zapro-
szonym goœciom zaprezentowaliœmy osi¹gniête efekty –
jak pracowaliœmy, by zadbaæ o zdrowie fizyczne,
spo³eczne, psychiczne i duchowe ca³ej spo³ecznoœci
szkolnej.

Jeszcze o sieci
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Po odbyciu tzw. okresu przygotowawczego i spe³nie-
niu wszystkich warunków 23 listopada 2011r. nasza
szko³a otrzyma³a Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkó³
Promuj¹cych Zdrowie. W obecnoœci szkolnych koordy-
natorów ds. promocji zdrowia Certyfikat odebra³a Dy-
rektor Teresa Józefiak z r¹k Hanny Rajcic- Mergler –
Wicekurator Oœwiaty w Poznaniu.

Certyfikat jest dla naszej szko³y zaszczytem, ale tak¿e
pozytywnym potwierdzeniem naszej codziennej pracy,

jest tak¿e zobowi¹zaniem do przysz³ych dzia³añ ukie-
runkowanych na zdrowie we wszystkich p³aszczyznach
uczniów i pracowników oraz sta³ej wspó³pracy z rodzi-
cami.

Koordynatorzy: Jolanta Wujec i Mariola Dulat
Szko³a Podstawowa nr 4 w Rawiczu

Miejski Konkurs Krasomówczy
Grypczyñska Wioletta

nauczyciel SP nr 10
w Lesznie

Dnia 12 marca 2012 roku odby³ siê Miejski Konkurs
Krasomówczy dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawo-
wych. Organizatorem spotkania ju¿ po raz drugi by³a
Szko³a Podstawowa nr 10 w Lesznie. Celem konkursu
jest propagowanie sztuki piêknego mówienia, uwra¿li-
wienie uczniów na sposób wypowiadania siê i korzysta-
nia z bogatego jêzyka polskiego. W przytulnej scenerii
biblioteki szkolnej spotka³o siê 16 laureatów szkolnych
etapów konkursów krasomówczych, by walczyæ o tytu³
Mistrza Piêknego Opowiadania. Zadaniem uczestni-
ków by³o przygotowanie ciekawego opowiadania baœni
lub mitu. Wyst¹pienia uczniów ocenia³a komisja kon-
kursowa w sk³adzie:

* Iwona Gubañska – nauczyciel konsultant w CDN w
Lesznie

* Janina Dmowska - dyrektor Szko³y Postawowej nr 10
* Honorata Hy¿yk - nauczyciel jêzyka polskiego w

Szkole Podstawowej nr 2
* Beata Nowak - nauczyciel jêzyka polskiego w Szkole

Podstawowej nr 7
* Wies³awa Goryniak - nauczyciel jêzyka polskiego w

Szkole Podstawowej nr 10
* Joanna Mizgalska - nauczyciel jêzyka polskiego w

Szkole Podstawowej nr 10

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Wojciech Martynów SP 7

II miejsce - Nikola ¯erkowska SP 10

III miejsce - Maria Andrzejewska SP 2

Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Cisza, przyjacielu, rozdziela bardziej ni¿ przestrzeñ.
Cisza, przyjacielu, nie przynosi s³ów, cisza zabija na-

wet myœli.

H. Poœwiatowska

Obserwowa³am zmagania konkursowe i widzia³am
ogromne przejêcie uczestników. Moje spostrze¿enia je-
dynie potwierdzi³y zasadnoœæ organizowania takich
konkursów.
Wszyscy zauwa¿amy, ¿e poprawne s³owo mówione
prze¿ywa swoisty upadek. Mówimy niedbale, pos³ugu-
jemy siê skrótami myœlowymi i jêzykowymi. To sym-
ptomy czasów, w których ¿yjemy, co wcale nie
oznacza, ¿e musimy siê z tym zjawiskiem ca³kowicie
pogodziæ.
Takie spotkania jak Miejski Konkurs Krasomówczy
przede wszystkim pokazuj¹, jak powinno siê mówiæ.
Ucz¹, ¿e polszczyzna to nie tylko równowa¿niki zdañ
czy urywane wypowiedzenia, ¿e polszczyzna nie ogra-
nicza siê do s³ów: super, fajny, odlot.
Organizatorom nale¿¹ siê s³owa uznania.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a nauczycielom,
którzy przygotowywali swoich podopiecznych, sk³ada-
my najszczersze podziêkowania. Nie wszyscy z ich ucz-
niów znaleŸli siê w czo³ówce, lecz fakt ten nie powinien
zniechêcaæ ani uczniów, ani nauczycieli. Uczestnicy
w³o¿yli du¿o pracy i serca w przygotowanie siê do
wyst¹pienia, a ponadto reprezentowali swoj¹ szko³ê. To
bezcenne wartoœci, chocia¿ nie zawsze uhonorowane
nagrod¹ materialn¹.
Cisza w relacjach interpersonalnych jest niekiedy
po¿¹dana, ale d³ugi okres ciszy lub wypowiedzi mono-
sylabowe – na pewno nie s³u¿¹ cz³owiekowi.
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Projekt EREI-VET - Europejskie
Regiony Wspieraj¹ce Internacjonalizacjê

Kszta³cenia Zawodowego i Szkoleñ
Zofia Szabel-Zakrzewska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

W dniach od 13-16 marca 2012 roku, w regio-
nie Dolna Saksonia w Luneburgu odby³a siê w ramach
projektu EREI-VET miêdzynarodowa konferencja dla
nauczycieli kszta³cenia zawodowego pod has³em „Mo-
bility in Europe”.

Celem projektu EREI-VET - Euro-
pean Regions Enhancing Internationalisa-
tion of Vocational Education and Training
(Europejskie Regiony Wspieraj¹ce Inter-
nacjonalizacjê Kszta³cenia Zawodowego i
Szkoleñ) jest utworzenie sieci partnerstwa,
która bêdzie wspieraæ mobilnoœæ m³odzie¿y
i osób doros³ych w ramach kszta³cenia za-
wodowego poprzez organizacjê konferencji,
sta¿y, praktyk dla m³odzie¿y, a tak¿e kursów
dla osób doros³ych w regionach partner-
skich.

Szko³y i instytucje bior¹ce udzia³ w
projekcie maj¹ mo¿liwoœæ nawi¹zania
wspó³pracy ze szko³ami i instytucjami z 13
regionów europejskich: Dolna Saksonia
(Niemcy), Frysland (Holandia),
Nord-Trøndelag (Norwegia), Uusimaa (Fin-
landia), Champagne Ardenne (Francja), Haute Norman-
die (Francja), Puglia (W³ochy), Andalucía (Hiszpania),
Dolny Œl¹sk - reprezentowany przez Kuratorium
Oœwiaty we Wroc³awiu, North-Rhine Westfalia (Nie-
mcy), Styria (Austria), Provence-Alpes-Cotes d’Azur
(Francja).

W ramach projektu, oprócz spotkania w Lune-
burgu, odby³y siê ju¿ wczeœniej konferencje tematyczne
we Francji w 2010 r. , a tak¿e w Hiszpanii i Holandii w
2011 r.
Cele, które przyœwiecaj¹ ca³emu projektowi, to m.in.:
ü promowanie i wspieranie mobilnoœci zawodowych

uczniów na poziomie narodowym, regionalnym i
bran¿owym

ü u³atwianie procesu uznawania rezultatów mobilnoœci

zawodowych i uzyskiwanych umiejêtnoœci
ü u³atwianie i wspomaganie poszukiwañ dobrej jakoœci

firm/organizacji realizuj¹cych praktyki i sta¿e
ü promowanie wiedzy o systemach kszta³cenia zawo-

dowego innych krajów i regionów,
ü grupowanie i upowszechnianie istniej¹cych Ÿróde³ i

narzêdzi takich jak strony WWW, modele, projekty
pilota¿owe i przyk³ady dobrej pra-
ktyki

ü opracowanie jakoœciowych kryte-
riów komunikacji w procesie orga-
nizowania mobilnoœci,

ü promowanie mobilnoœci zawodo-
wych, zdobytych kwalifikacji
i kompetencji.

Konferencja w Luneburgu pozwoli³a
podyskutowaæ o przysz³oœci kszta³ce-
nia zawodowego w Europie, które po-
winno zmierzaæ do stworzenia
jednolitych standardów europejskich.
Zanim to jednak zostanie osi¹gniête,
trzeba przeprowadziæ diagnozê wy-
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mogów kszta³cenia zawodowego w poszczególnych
krajach. Skupiæ siê nale¿y na wiedzy, umiejêtnoœciach i
kompetencjach. Pracowaæ nale¿y nad zdefiniowaniem
poszczególnych poziomów potrzebnych do uzyskania
kwalifikacji, które pozwol¹ zdefiniowaæ normy jakoœci
i kierunki pracy. W chwili obecnej trudno jest stworzyæ
np. jeden program oceniaj¹cy, poniewa¿ nie jest ³atwo
ujednoliciæ   kryteria.

Szkolnictwo zawodowe w przysz³oœci to takie,
które pozwoli uczniowi ucz¹cemu siê zawodu na otrzy-
manie certyfikatu potwierdzaj¹cego kwalifikacje, jakie
bêd¹ uznawane w innych krajach.

W trakcie konferencji uczestnicy pracowali
równie¿ w zespo³ach tematycznych, dyskutuj¹c nad
sposobami udoskonalenia form wymiany m³odzie¿y.
Warsztaty dotyczy³y obszarów takich jak: zdrowie; rze-
mios³o; informatyka; turystyka, handel i administracja.

Istotnym elementem rozmów by³a te¿ proble-
matyka podnoszenia jakoœci i efektywnoœci nauczania

przedmiotów zawodowych w jêzyku obcym, a tak¿e
ujednolicenia np. nazewnictwa zawodowego. Jak poka-
zujê teraŸniejszoœæ, kluczowym wymaganiem, jakie
pracodawcy stawiaj¹ w chwili obecnej swoim potencja-
lnym pracownikom, jest te¿ oprócz wysokich kwalifika-
cji znajomoœæ jêzyka obcego w stopniu komunikaty
wnym.

Szko³y uczestnicz¹ce w spotkaniu mia³y mo¿-
liwoœæ wymiany doœwiadczeñ oraz bezpoœredniego
nawi¹zania wspó³pracy z innymi placówkami. W czasie
konferencji odby³a siê tak¿e gie³da mo¿liwoœci, podczas
której uczestnicy prezentowali swoj¹ ofertê edukacyjn¹.
Ponadto uczestnicy przekazali gospodarzom konferen-
cji profile swoich szkó³ lub instytucji, które reprezen-
towali; bêd¹ one udostêpnione potencjalnym partnerom
do wspó³pracy w ramach sieci EREI-VET na stronie:
www.erei-vet.net

Mistrz Piêknego Czytania
Wies³awa Przybylska

nauczyciel
SP nr 4 w Lesznie
organizator konkursu

Miejski Konkurs „Mistrz Piêknego Czytania” odbywa
siê w Szkole Podstawowej nr 4 w Lesznie ju¿ od 7 lat.
Od samego pocz¹tku jest organizowany we wspó³pracy
szko³y z Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Lesznie i Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli.

Przeznaczony jest dla uczniów klas III i VI. Odbywa siê
w trzech etapach: klasowym, szkolnym i miejskim.
Uczestnikami konkursu s¹ szkolni mistrzowie piêknego
czytania leszczyñskich podstawówek, którzy przed
zgromadzon¹ publicznoœci¹ prezentuj¹ swoje umiejêt-
noœci.

Odpowiednio wczeœniej uczestnicy MKMPCz æwicz¹
czytanie wylosowanych fragmentów tekstu wybranej
przez organizatorów ksi¹¿ki z literatury dla dzieci.

Podczas konkursu oceniane s¹:
ü sprawnoœæ czytania (p³ynnoœæ i poprawnoœæ czyta-

nia),
ü tempo czytania,
ü wyrazistoœæ czytania,
ü odpowiednia intonacja,
ü poprawny akcent wyrazowy i zdaniowy.

W komisji konkursowej zasiadaj¹ zaproszeni goœcie,
znawcy sztuki g³oœnego czytania: Eleonora Biberstajn
– leszczyñska poetka, Beata Mrosek – doradca meto-
dyczny kszta³cenia zintegrowanego, Iwona Gubañska
– nauczyciel konsultant w CDN w Lesznie, Krzysztof
Taciak – pracownik MBP w Lesznie oraz autor
ksi¹¿ek dla dzieci. W wyniku konkursu wy³aniani s¹
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leszczyñscy Mistrzowie
i Wicemistrzowie Piêk-
nego Czytania klas III i
klas VI.

Konkurs, zanim uzyska³
dzisiejsz¹ formê, prze-
chodzi³ zmiany. Naj-
pierw by³ przeznaczony
dla m³odszych uczniów
szko³y w Lesznie -Za-
borowie i by³ przepro-
wadzany w dwóch
etapach: klasowym i
szkolnym . Ju¿ wtedy
mia³ za zadanie zachê-
ciæ dzieci do czytania literatury piêknej, przybli¿yæ twó-
rczoœæ autorów dla dzieci, kszta³ciæ œwiadomy odbiór
utworów i zdobywanie nowych wiadomoœci, rozbudziæ
zainteresowania materia³em zawartym w utworach lite-

rackich, rozwin¹æ zasób s³ownictwa i pog³êbiæ spraw-
noœæ jêzykow¹ m³odych czytelników oraz rozszerzyæ
zakres wyobra¿eñ, abstrahowania i uogólniania.
Okaza³o siê jednak, ¿e dzieci starszych klas maj¹ pro-
blemy z czytaniem i nieczêsto korzystaj¹ z biblioteki,
dlatego do konkursu w³¹czono uczniów klas VI.

W marcu 2006 roku kon-
kurs po raz pierwszy odby³
siê w trzech etapach. Na
konkurs miejski przyjechali
przedstawiciele kilku lesz-
czyñskich szkó³ podstawo-
wych. Za rok by³o ich
wiêcej. Dziœ w konkursie
bierze udzia³ 18 uczestni-
ków – laureatów konkur-
sów szkolnych. Ka¿dy z
nich otrzymuje dyplom
uczestnictwa i prezent w

postaci ksi¹¿ki.
Spoœród uczestni-
ków konkursu
wy³oniony zostaje
równie¿ Mistrz
Publicznoœci. Ta
kategoria ma na
celu zaintereso-
wanie siedz¹cych
na widowni dzie-
ci, skupienie ich
uwagi na treœci
czytanych te-
kstów i zachêce-
nie do czytania
ksi¹¿ek.
Dodatkow¹ atrakcjê MKMPCz stanowi obecnoœæ autora
ksi¹¿ek dla dzieci. Autor zasiada w jury, ocenia uczest-
ników czytaj¹cych jego ksi¹¿ki. Po konkursie prowadzi
spotkanie autorskie, a m³odzi czytelnicy mog¹ zdobyæ
jego autograf i dedykacjê.
Pierwszym zaproszonym goœciem na IV edycjê miej-
skiego konkursu by³ Marcin Pa³asz, nastêpnie na kolej-
nych - Anna Onichimowska, Pawe³ Berêsewicz i na
ostatnim Grzegorz Kasdepke.

W wyniku obrad jury laureatami tegorocznego konkur-
su, który odby³a siê 13 marca 2012 r., zostali:
w kategorii klas III:
• tytu³ „Mistrza Piêknego Czytania” klas III otrzyma³

Norbert Flis SP 3
• tytu³ „Wice Mistrza Piêknego Czytania” klas III

otrzyma³a Natalia Orza³kiewicz SP 5
w kategorii klas VI:
• tytu³ „Mistrza Piêknego Czytania” klas VI otrzyma³a

Zofia Adamek SP 5
• tytu³ „Wice Mistrza Piêknego Czytania” klas VI

otrzyma³a Michalina Skrzetuski SP 13
oraz tytu³y:

• MISTRZ PUBLICZNOŒCI KL. III  otrzyma³a
Dobrochna Pietrowska  SP 4

• MISTRZ PUBLICZNOŒCI KL. VI otrzyma³a
Aleksandra ¯yme³ka SP 4
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Walka z „bykami”
w Starym Bojanowie

Ilona Wieczorkowska

nauczycielka jêzyka polskiego
Zespó³ Szkó³
Stare Bojanowo

Zmêczeni ci¹g³ymi zmianami programów nauczania,
niepewnoœci¹, co przyniesie jutro, nauczyciele polskiej
szko³y staraj¹ siê do edukacji aktywnie w³¹czyæ rodzi-
ców. To oni mog¹ byæ niezwykle wa¿nymi sprzymie-
rzeñcami w naszej pracy lub tymi, którzy skutecznie,
systematycznie bêd¹ podwa¿aæ sens nauki i jakiegokol-
wiek wysi³ku.

Dla wielu nauczycieli tablice interaktywne, komputer na
biurku czy rzutnik w klasie to nadal sfera marzeñ. Znie-
chêcony, znudzony uczeñ, maj¹cy w domu dostêp do ró-
¿nych ciekawych Ÿróde³ wiedzy, oczekuje czêsto coraz
to nowych wra¿eñ, a nauczycielowi pozostaje to, co w
naszej pracy najcenniejsze: pomys³! On mo¿e sprawiæ,
¿e coœ stanie siê atrakcyjne dla ucznia, pobudzi jego
zainteresowanie.

Pomys³, o którym piszê, zasia³ intelektualny niepokój i
mobilizacjê w naszym lokalnym œrodowisku. Sprawi³o
to IV Dyktando Rodzinne przygotowane przez nauczy-
cielki jêzyka polskiego w Zespole Szkó³ w Starym Boja-
nowie Anetê Stachowiak, Iwonê Woœ-Sochack¹ oraz
Ilonê Wieczorkowsk¹.

Ju¿ od czterech lat cieszy siê nies³abn¹cym zaintereso-
waniem. W tym roku szkolnym 2011/2012 odby³o siê 25
marca 2012 roku w niedzielne popo³udnie. Chêtnych do
udzia³u zg³osi³o siê osiemdziesiêciu dziewiêciu ucz-
niów. Ka¿dy z nich przyprowadzi³ „podpowiadacza” z
rodziny, który tego dnia zasiad³ w szkolnej ³awce i mi¹³
prawo pomagaæ uczniowi. Techniki podpowiadania
by³y ró¿ne, nie wolno by³o tylko podpowiadaæ g³oœno,
aby sobie wzajemnie nie przeszkadzaæ. Komisja oce-
nia³a wy³¹cznie dyktando pisane przez ucznia. Celem
tego przedsiêwziêcia by³o æwiczenie pisowni i wspólna
zabawa. Dyktando, jak wynika³o z relacji niektórych
uczniów, poprzedza³y solidne przygotowania w domu
pod okiem rodziców, dziadków, rodzeñstwa. Sporom o
pisowniê wyrazów „g¿eg¿ó³ka, pieg¿a” nie by³o koñca.
Rodzice swym du¿ym zaanga¿owaniem pokazali, ¿e dla

nich te¿ wa¿ny jest postêp dzieci w dziedzinie ortografii,
która na co dzieñ stanowi du¿y problem. Obojêtnoœci ro-
dzica tego dnia nikt nie móg³ zauwa¿yæ.

Po napisaniu dyktand, których autork¹ by³a, jak co roku,
pani Iwona Gubañska - nauczyciel konsultant w Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, w szkolnej
œwietlicy czeka³y kawa i ciasto. Nastêpnie wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni do wys³uchania koncertu
przygotowanego przez grupê Egzotyczne Banany oraz
zespó³ wokalny pod kierunkiem Aleksandra Dery.

Ponad dwudziestu nauczycieli zaanga¿owa³o siê w rea-
lizacjê tego pomys³u. Z ka¿dym rokiem przybywa ich
coraz wiêcej. Na sukces z³o¿y³a siê nie tylko sprawna
praca licznej komisji sprawdzaj¹cej prace konkursowe,
ale te¿ trud wielu innych nauczycieli, którzy wywi¹zali
siê z realizacji zadañ doskonale. Odœwiêtny charakter
szko³y podkreœla³a na przyk³ad dekoracja przygotowana
przez pani¹ Ma³gorzatê Kêsick¹.

Autorzy trzech najlepszych prac w szkole podstawowej
jak i gimnazjum otrzymali atrakcyjne nagrody ufundo-
wane przez sponsorów i Radê Rodziców. Dodatkowo na
zwyciêzców czeka³y piêkne puchary, które ufundowa³
pan burmistrz Œmigla - Wiktor Snela, a wrêczy³a w jego
imieniu pani Wies³awa Poleszak-Kraczewska.

Dyplomy uczestnictwa i upominki wrêczyli dyrektor
Mariusz Drótkowski i El¿bieta Nowak - zastepca dyre-
ktora.W kategorii szko³y podstawowej I miejsce zajê³a
Alicja Mueller (kl.V), II miejsce Katarzyna Bia³a
(kl.VI), miejsce III  Katarzyna Kuhnert (kl.V).
W kategorii gimnazjum I miejsce zdoby³a Patrycja Ma-
nia (kl.III), II miejsce Klaudia Schoepe (kl.II), natomiast
miejsce III Patrycja Kolanowska (kl.II).

Z perspektywy czasu mo¿na pokusiæ siê o pewne refle-
ksje. S¹ uczniowie, którzy pisz¹ bezb³êdnie. To jednak
nieliczne grono. Œwie¿y powiew w metodach pracy, któ-
ry jest daleki od rutyny, sprawia, ¿e uczniowi nie jest
trudno przyjœæ do szko³y nawet w niedzielê. Czujny ro-
dzic, zainteresowany swym dzieckiem, to niezwykle
istotny sprzymierzeniec nauczyciela.
Próba zintegrowania œrodowiska uczniowskiego, na-
uczycielskiego z rodzicami nale¿a³a do udanych.
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Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor
CDN - PBP w Lesznie

wydane pomiêdzy 1 grudnia 2011 r. a 31 marca
2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publi-
kowane s¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej – w in-
ternecie. Zgodnie z ustaw¹ o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
której nowelizacja wesz³a w ¿ycie, samorz¹dy maj¹
obowi¹zek udostêpniaæ nieodp³atnie Dziennik Ustaw i
wojewódzkie dzienniki urzêdowe jedynie w formie ele-
ktronicznej. Do tej pory by³y one wydawane w dwóch
wersjach - papierowej i elektronicznej. Zmiana nak³ada
na wójtów i starostów obowi¹zek prowadzenia w posta-
ci elektronicznej zbiorów aktów prawa miejscowego
stanowionych przez gminê i powiat.
Dzienniki Ustaw dostêpne s¹ pod adresem:
http://dziennikustaw.gov.pl, a Monitory Polskie na stro-
nie http://monitorpolski.gov.pl/.
Zawartoœæ:
I. 1 zmiana w ustawie o systemie oœwiaty.
II. brak zmian w ustawie Karta Nauczyciela.
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy o systemie oœwiaty – 5 nowych i 3
zmienione rozporz¹dzenia.
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustawy Karta Nauczyciela –1 zmienione roz-
porz¹dzenie.
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty – 1 nowa i
1 zmieniona ustawa.
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie innych ustaw – 4 nowe i 2 zmienione roz-
porz¹dzenia i 1 nowe obwieszczenie, 1 zmienione
zarz¹dzenie oraz 1 komunikat.
I. Ustawa o systemie oœwiaty - sejm uchwali³ kolejne
zmiany:
1. w dniu 27 stycznia 2012 r. parlament uchwali³ ustawê
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 176 - obowi¹zuje od 2 marca
2012 r.),
J e s t t o t r z y d z i e s t a s z ó s t a z m i a n a t e k s t u
u s t a w y o s y s t e m i e o œ w i a t y p o o g ³ o s z e n i u
t e k s t u j e d n o l i t e g o w 2 0 0 4 r o k u .
podstawa prawna:
1 ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(t. j. w Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami
w: 2004 r. nr 273, poz. 2703 i nr 281, poz. 2781; 2005 r.
nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr

131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i nr 249, poz. 2104;
2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532 i nr 227,
poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr
115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz. 1280 i nr
181, poz. 1292; 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917,
nr 216, poz. 1370 i nr 235, poz. 1618; 2009 r. nr 6, poz.
33, nr 31, poz. 206, nr 56, poz. 458, nr 157, poz. 1241 i
nr 219, poz. 1705; 2010 r. nr 44, poz. 250, nr 54, poz.
320, nr 127, poz. 857 i nr 148, poz. 991; 2011 r. nr 106,
poz. 622, nr 112, poz. 654 i nr 139, poz. 814, nr 149, poz.
887 i nr 205, poz. 1206; 2012 r. poz. 176).
II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela – nie ma.
1. ostatnio w dniu 19 sierpnia 2011 r. parlament uchwa-
li³ ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz nie-
których innych ustaw – zmiany zawarte w art. 2 dotycz¹
zmiany ustawy Karta Nauczyciela w art. 42 ust. 2b pkt
2, ust. 2c i ust. 3 (Dz. U. nr 205, poz. 1206 - obowi¹zuje
od 1 wrzeœnia 2012 r.),
B y ³ a t o d z i e w i ê t n a s t a z m i a n a t e k s t u u s t a -
w y K a r t a N a u c z y c i e l a p o o g ³ o s z e n i u t e -
k s t u j e d n o l i t e g o w 2 0 0 6 r o k u .
podstawa prawna:
1 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(t. j. w Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zmianami w:
2006 r. nr 170, poz. 1218 i nr 220, poz. 1600; 2007 r. nr
17, poz. 95, nr 80, poz. 542, nr 102, poz. 689, nr 158,
poz. 1103, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369 i nr 247,
poz. 1821; 2008 r. nr 145, poz. 917 i nr 227,poz. 1505;
2009 r. nr 1, poz. 1, nr 56, poz. 458, nr 67, poz. 572, nr
97, poz. 800, nr 213, poz. 1650 i nr 219, poz. 1706; 2011
r. nr 149, poz. 887 i nr 205, poz. 1206).
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.
III. 1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
III.1.1. z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 7 -
obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.1.2. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy pro-
gramowej kszta³cenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 -
obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.1.3. z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta³cenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.
186 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.1.4. z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów
eksternistycznych (Dz. U. poz. 188 - obowi¹zuje od 1
wrzeœnia 2012 r.),
III.1.5. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szko³ach publicznych (Dz. U. poz.
204 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM
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III.2.1. z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie œwiadectw, dy-
plomów pañstwowych i innych druków szkolnych (Dz.
U. z 2010 r. nr 97, poz. 624 ze zm. w: 2012 r. nr 205 -
obowi¹zuje od 23 lutego 2012 r.),
III.2.2. z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucz-
niów i s³uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów w szko³ach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr
83, poz. 562 ze zm. w: 2007 r. 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; 2010 r. nr 156, poz.
1046 i nr 228, poz. 1491; 2011 r. nr 35, poz. 178 i nr 179,
poz. 1063; 2012 r. poz. 262 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2012 r.),
III.3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dze-
nie:
III.3.1. z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora szko³y lub placówki
oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r.
nr 100, poz. 642 ze zm. w: 2012 r. nr 315 - obowi¹zuje
od 10 kwietnia 2012 r.),
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
IV.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
IV.1.1. z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dze-
nie w sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaga-
nych od nauczycieli oraz okreœlenia szkó³ i wypadków,
w których mo¿na zatrudniæ nauczycieli niemaj¹cych
wy¿szego wykszta³cenia lub ukoñczonego zak³adu
kszta³cenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm.
w: 2012 r. poz. 174 - obowi¹zuje od 2 marca 2012 r.),
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty.
V.1. w dniu 13 stycznia 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie ustawy emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych in-
nych ustawo zmianie ustawy o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 118 – zmiany obowi¹zuj¹ od
1 marca 2012 r.) - art. 5 ust. 1 pkt 14, art. 5 ust. 2 pkt 2,
art. 8 ust. 2 pkt 2,
V.2. w dniu 2 marca 2012 r., parlament uchwali³ ustawê
bud¿etowa na rok 2012 (Dz. U. poz. 273 - obowi¹zuje
od 1 stycznia 2012 r.) – art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 3,
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie innych ustaw.
VI.1. Prezes Rady Ministrów podpisa³ rozporz¹dze-
nie:
VI.1.1. z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie okreœlenia
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaœnieñ co do
sposobu ich wype³niania oraz wzorów kwestionariuszy
i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach staty-
stycznych ustalonych w programie badañ statystycz-
nych statystyki publicznej na rok 2011 (Dz. U. poz. 126
tom 1, za³¹czniki do rozporz¹dzenia w tomach 2 –7 -
obowi¹zuje od 17 lutego 2012  r.),
VI.1.2. z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dze-
nie w sprawie wynagradzania pracowników samorz¹do-
wych (Dz. U. poz. 190 - obowi¹zuje od 20 lutego 2012
r.),

VI.1.3. z dnia 7 lutego 2012 r. zarz¹dzenie Nr 11 zmie-
niaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie nadania statutu Minister-
stwu Edukacji Narodowej (M. P. poz. 80 - obowi¹zuje
od 7 lutego 2012  r.),
VI. 2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
VI.2.1. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie minimalnych
wymagañ technicznych dla sprzêtu przeznaczonego do
obs³ugi oprogramowania s³u¿¹cego prowadzeniu lokal-
nych baz danych SIO, udostêpnianego przez ministra
w³aœciwego do spraw oœwiaty i wychowania, warunków
technicznych, jakie powinno spe³niaæ inne ni¿ udostêp-
niane przez ministra w³aœciwego do spraw oœwiaty i wy-
chowania oprogramowanie s³u¿¹ce prowadzeniu
lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu
zgodnoœci z SIO, a tak¿e warunków technicznych prze-
kazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO
(Dz. U. z 2012 r. poz. 321 - obowi¹zuje od 30 kwietnia
2012 r.),
VI.3. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego podpi-
sa³a rozporz¹dzenie:
VI.3.1. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów
kszta³cenia przygotowuj¹cego do wykonywania zawo-
du nauczyciela (Dz. U. poz. 131 - obowi¹zuje od 21 lu-
tego 2012  r.),
VI.4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
podpisa³ obwieszczenie:
VI.4.1. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jed-
nostek organizacyjnych podleg³ych lub nadzorowanych
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (M.
P. poz. 41 - obowi¹zuje od 1 lutego 2012  r.),
VI.5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisa³
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie:
VI.5.1. z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owego zakresu zadañ realizowanych przez Agencjê
Rynku Rolnego zwi¹zanych z wdro¿eniem na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w
szkole” (Dz. U. z 2011 r. Nr 168, poz. 1012, ze zm. w
2012 r. poz. 85 - obowi¹zuje od 23 stycznia 2012 r.),
VI.6. Minister Spraw Wewnêtrznych podpisa³ roz-
porz¹dzenie:
VI.6.1. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagañ do-
tycz¹cych wyposa¿enia wyznaczonych obszarów wod-
nych w sprzêt ratunkowy i pomocniczy, urz¹dzenia
sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzêt medyczny,
leki i artyku³y sanitarne (Dz. U. poz. 261 - obowi¹zuje
od 28 lutego 2012 r.),
VI.7. Prezes ZUS podpisa³ komunikat:
VI.7.1. z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie kwoty dodat-
ku pielêgnacyjnego, dodatku dla sierot zupe³nych, do-
datku za tajne nauczanie i dodatku kombatanckiego,
kwoty œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego
¿o³nierzom zastêpczej s³u¿by wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach wêgla, kamienio³omach,
zak³adach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty
œwiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego osobom de-
portowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez II Rzeszê i Zwi¹zek Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych
zmniejszeñ emerytury lub renty (M. P. poz. 90 - obo-
wi¹zuje od 1 marca 2012 r.),
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Katarzyna Zimny

nauczyciel – bibliotekarz
CDN – PBP w Lesznie

UCHWA£A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 wrzeœnia 2011 r.
w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Kor-
czaka

Janusz Korczak to wybitny polski pedagog, pu-
blicysta, pisarz, lekarz i dzia³acz spo³eczny ¿ydowskiego
pochodzenia. By³ oficerem Wojska Polskiego, za³o¿ycie-
lem i opiekunem Domu Sierot w Warszawie. Henryk Go-
ldszmit, bo tak brzmia³o jego prawdziwe nazwisko,
urodzi³ siê 22 lipca 1878 r. w Warszawie, zgin¹³ prawdo-
podobnie 6 sierpnia 1942 r. W Treblince. Janusz Korczak
by³ œwiatowej s³awy prekursorem dzia³añ na rzecz praw
dziecka.

Traktowa³ dzieci nie tylko jako przedmiot troski
ze strony doros³ych. G³osi³ i realizowa³ w praktyce ideê
respektowania praw i interesów dzieci, ich samostano-
wienia i emancypacji. Wiernoœæ tym pogl¹dom potwier-
dzi³ w³asnym ¿yciem. Zgin¹³ w komorze gazowej
niemieckiego nazistowskiego obozu zag³ady w Treblince
wraz ze swoimi 192 wychowankami.

W 2012 r. przypada siedemdziesi¹ta rocznica
Jego œmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, oddaj¹c
ho³d temu wielkiemu cz³owiekowi, og³asza rok 2012 Ro-
kiem Janusza Korczaka.

MARSZA£EK SEJMU
/ – / Grzegorz Schetyna

Janusz Korczak (1878-1942) - ¿ycie i twórczoœæ
– zestawienie ze zbiorów PBP w Lesznie

Wydawnictwa zwarte:

1. Co mi da³ Janusz Korczak : pok³osie konkursu / red.
Eli Frydman.- Warszawa : Pañst. Zak³.Wydaw. Szkol-
nych, 1962. Sygnatura: 5003, 5006, 5007

2. Co mi da³ Janusz Korczak : pok³osie konkursu / wybór
Kazimierz Dêbnicki ; wstêp i red. Eli Frydman.- Warsza-
wa : Pañst. Zak³. Wydaw. Szkolnych, 1962.
Sygnatura: 17632

3. Chymuk Maria
Janusz Korczak : dziecko i wychowawca / Maria Chy-
muk.- Kraków : Wy¿sza Szko³a Filozoficzno-Pedago-
giczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2009.

Sygnatura: 89364-Czyt. - XX A 5

4. Dêbnicki Kazimierz
Korczak z bliska / Kazimierz Dêbnicki.- Warszawa :
Ludowa Spó³dzielnia Wydaw., 1985.
Sygnatura: 56891

5. Falkowska Maria
Kalendarz ¿ycia i twórczoœci Janusza Korczaka / Maria
Falkowska.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia, 1989.
Sygnatura: 66395

6. Fragmenty utworów / wybór Danuta Stêpieñ ; il.
Ma³gorzata Ró¿añska.- Warszawa : Inst. Wydaw. “Na-
sza Ksiêgarnia”, 1978.
Sygnatura: 31290

7. Huppenthal Janina
Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina
Huppenthal ; pod red. i ze wstêpem Witolda Stankiewi-
cza.- Warszawa Toruñ : Bibl. Narodowa. Inst. Biblio-
graficzny - Ksi¹¿nica Miejska im. M. Kopernika, 1978.
Sygnatura: 33163-Czyt.-II-C

8. Janusz Korczak - ¿ycie i dzie³o : materia³y z miêdzy-
narodowej Sesji Naukowej : 12-15 paŸdziernika 1978.-
Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1982.
Sygnatura: 49594, 49595, 47992-Czyt. XXIV

9. Janusz Korczak w getcie : nowe Ÿród³a / wstêp i red.
nauk. Aleksander Lewin.- Warszawa : Oficyna Wy-
daw. Latona, 1992. Sygnatura: 74278

10. Janusz Korczak w setn¹ rocznicê urodzin : zesta-
wienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Maria Ko-
zio³.- Lublin : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka -
Lublin, 1978.
Sygnatura: 31770-Czyt.-II-C 1

11. Jaworski Marek
Janusz Korczak / Marek Jaworski ; pos³owie Stefan
Wo³oszyn.- Wyd. 2 rozsz.- Warszawa : Wydaw. “Inter-
press”, 1977. Sygnatura: 29816, 29817, 29818

12. Jaworski Marek
Janusz Korczak / Marek Jaworski ; pos³owie Stefan
Wo³oszyn.- Warszawa : Wydaw. “Interpress”, 1973.
Sygnatura: 14057, 15211

13. Jaworski Marek
Janusz Korczak / Marek Jaworski ; transl. Karol Jaku-
bowicz.- Warszawa : Wydaw. “Interpress”, 1978.
Sygnatura: 32448

Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka

Biblioteka Pedagogiczna proponuje
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14. Komentarz do wystawy zorganizowanej w Pedago-
gicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie: „W stule-
cie urodzin Janusza Korczaka” : 1878-1978.- Kraków :
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - Kraków, 1978.
Sygnatura: 31045

15. Korczak Janusz
Bankructwo ma³ego D¿eka ; Kiedy znów bêdê ma³y / Ja-
nusz Korczak.- Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona,
1994. (Dzie³a ; t. 9)
Sygnatura: 74276

16. Korczak Janusz
Jak kochaæ dziecko / Janusz Korczak.- Warszawa : Jacek
Santorski & CO, 1992.
Sygnatura: 84443

17. Korczak Janusz
Jak kochaæ dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo
dziecka do szacunku / Janusz Korczak.- Warszawa : Ofi-
cyna Wydaw. Latona, 1993. (Dzie³a ; t. 7)
Sygnatura: 74274

18. Korczak Janusz
Jak kochaæ dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz
Korczak.- Warszawa : Wydaw. Akademickie “¯ak”,
2002. Sygnatura: 83088

19. Korczak Janusz
Król Maciuœ Pierwszy ; Król Maciuœ na wyspie bezludnej
/ Janusz Korczak.- Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona,
1992. (Dzie³a ; t. 8)
Sygnatura: 74275

20. Korczak Janusz
Myœli / Janusz Korczak ; wybór i wstêp Hanna Kirchner.-
Warszawa : Pañst. Inst. Wydaw., 1987.(Biblioteczka
Aforystów)
Sygnatura: 61060, 61061

21. Korczak Janusz
Na mównicy : publicystyka spo³eczna (1898-1912) / Ja-
nusz Korczak.- Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona,
1994. (Dzie³a ; t. 3, wol. 2)
Sygnatura: 74273

22. Korczak Janusz
Na mównicy : publicystyka spo³eczna (1898-1912) / Ja-
nusz Korczak.- Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona,
1994. (Dzie³a ; t. 3, wol. 1)
Sygnatura: 74272

23. Korczak Janusz
Pamiêtnik / Janusz Korczak ; pos³owie Alicja Szl¹zako-
wa.- Poznañ : Wydaw. Poznañskie, 1984.
Sygnatura: 52781

24. Korczak Janusz
Pisma wybrane / Janusz Korczak. T. 3 ; wybór Aleksan-
der Lewin.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia, 1978.
Sygnatura: 32464, 32465, 32466

25. Korczak Janusz
Pisma wybrane / Janusz Korczak. T. 3 ; wybór Aleksan-
der Lewin.- Wyd. 2.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia,
1985. Sygnatura: 56280, 56281, 56282

26. Korczak Janusz
Pisma wybrane / Janusz Korczak. T. 4 ; wybór Aleksan-
der Lewin ; oprac. i przypisy Maria Falkowska, Marta
Kopczyñska.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia, 1978.
Sygnatura: 35933, 35934, 35935

27. Korczak Janusz
Prawid³a ¿ycia : pedagogika dla dzieci i m³odzie¿y / Ja-
nusz Korczak.- Warszawa : Wydaw. Pelikan, 1988.
Sygnatura: 66435, 66436, 66437

28. Korczak Janusz
Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak.- Rypin :
Dom Wydaw. „VERBUM”, 1996.
Sygnatura: 75161, 75162

29. Korczak Janusz
Senat szaleñców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe /
Janusz Korczak.- Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona,
1994. (Dzie³a ; t. 10)
Sygnatura: 74277

30 Korczak Janusz
Wybór pism / Janusz Korczak. T.1-4.- Warszawa : Na-
sza Ksiêgarnia, 1957.
Sygnatura: 2998-T.1-Czyt. XX A 5, 2999-T.2-Czyt.
XX A 5, 3000-T.3, 3001-T.4

31. Korczak Janusz
Wybór pism / Janusz Korczak. T.1-4.- Warszawa : Na-
sza Ksiêgarnia, 1958.
Sygnatura: 3705-T.1, 3706-T.2, 3707-T.3-Czyt. - XX
A 5, 3708-T.4-Czyt. - XX A

32. Korczak Janusz
Wybór pism pedagogicznych / Janusz Korczak.- War-
szawa : Pañst. Zak³. Wydaw. Szkolnych, 1957.
Sygnatura: 2126-T.2

33. Lewin Aleksander
Gdy nadchodzi³ kres... : ostatnie lata ¿ycia Janusza Ko-
rczaka / Aleksander Lewin.- Warszawa : Wydaw. Szk. i
Pedag., 1996. Sygnatura: 77063

34. Lewin Aleksander
Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin.- War-
szawa : Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna-Warszawa,
1999. Sygnatura: 80267-Czyt.-XX-A 5
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35. Lewin Aleksander
Tryptyk pedagogiczny : Korczak - Makarenko - Freinet /
Aleksander Lewin.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia, 1986.
(Wychowanie)
Sygnatura: 59642, 59643, 59644, 59645, 59646

36. Materia³y metodyczno - informacyjne : wydanie
specjalne Miêdzynarodowy Rok Dziecka 1979. Janusz
Korczak - sesja popularnonaukowa / przew. red. Marian
Pietraszewski.- Konin : Kuratorium Oœwiaty i Wycho-
wania - Konin, 1979. Sygnatura: 43305

37. Mer¿an Ida
Aby nie uleg³o zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Kro-
chmalna 92 / Ida Mer¿an.- Warszawa : Nasza Ksiêgarnia,
1987. Sygnatura: 59931

38. Mortkowicz - Olczakowa Hanna
Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa.-
Wyd. 5.- Warszawa : Czytelnik, 1978.
Sygnatura: 31370, 31371

39. Mortkowicz - Olczakowa Hanna
Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa.- War-
szawa : Czytelnik, 1961.
Sygnatura: 7750

40. Mortkowicz - Olczakowa Hanna
Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa.- War-
szawa : Czytelnik, 1957.
Sygnatura: 2232

41. Newerly Igor
Rozmowa w sadzie pi¹tego sierpnia : o ch³opcu z bardzo
starej fotografii / Igor Newerly.- Warszawa: Czytelnik,
1984. Sygnatura: 51616

42. Newerly Igor
Rozmowa w sadzie pi¹tego sierpnia : [wspomnienia] /
Igor Newerly.- Warszawa : Czytelnik, 1978.
Sygnatura: 33042, 33043

43. Newerly Igor
¯ywe wi¹zanie / Igor Newerly.- Wyd. 4.- Warszawa :
Czytelnik, 1978.
Sygnatura: 32242

44. O pedagogikê jako naukê o cz³owieku : w setn¹ rocz-
nicê urodzin Janusza Korczaka / pod red. Jadwigi Biñ-
czyckiej i Kazimierza Gorzeloka.- Katowice : Uniw.
Œl¹ski, 1979.
Sygnatura: 40704-Czyt.-XXIV

45. Olczak - Ronikier Joanna
Korczak : próba biografii / Joanna Olczak - Ronikier.-
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011.
(Fortuna i Fatum)
Sygnatura: 89363-Czyt. - XX-A 5

46. Rusakowska Daniela
Janusz Korczak w szkole : pogl¹dy - oceny - doœwiad-
czenia / Daniela Rusakowska.- Warszawa : Inst. Badañ
Pedagogicznych, 1989.
Sygnatura: 68083-Czyt.-XIV

47. Setna rocznica urodzin Janusza Korczaka : (mate-
ria³y z sesji do u¿ytku wewnêtrznego).- Leszno: Lesz-
czyñskie Tow. Pedagogiczne, 1978.
Sygnatura: Pd-852, Pd-853-Czyt.-XXVI-10

48. Szl¹zkowa Alicja
Janusz Korczak / Alicja Szl¹zkowa.- Warszawa : Wy-
daw. Szk. i Pedag., 1978.
Sygnatura: 31534, 31535-Czyt.-XXIV
49. Wo³oszyn Stefan
Korczak / Stefan Wo³oszyn.- Warszawa : “Wiedza Po-
wszechna”, 1978. (Myœli i Ludzie. Pedagogika)
Sygnatura: 31578-Czyt.-XXIV, 31579

50. Wo³oszyn Stefan
Korczak / Stefan Wo³oszyn.- Wyd. 2.- Warszawa :
“Wiedza Powszechna”, 1982. (Myœli i Ludzie. Pedago-
gika). Sygnatura: 48752, 48753

51. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac.
Ludwika Barszczewska, Boles³aw Milewicz.- Warsza-
wa : Nasza Ksiêgarnia, 1981.
Sygnatura: 45280

52. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac.
Ludwika Barszczewska, Boles³aw Milewicz.- Wyd. 2.-
Warszawa : Nasza Ksiêgarnia, 1989.
Sygnatura: 67660-Czyt.-XXIV

Artyku³y z czasopism:

1. DZIECI: mi³oœæ moja, duma moja, troska moja / Ida
Mer¿an. - Warszawa, 2002. - Rec. Maria £opatkowa //
Nowe Ksi¹¿ki - 2002, nr 9, s.74

2.INSPIRACJE korczakowskie / Albin Kelm. -
24.04.1998 - dyskusja w Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Warszawie nad wp³ywem inspiracji kor-
czakowskich w zakresie opieki nad dzieckiem // Pro-
blemy Opiekuñczo - Wychowawcze. - 1998, nr 8, s.43

3.JANUSZ Korczak - pedagogiczne transgresje / Bar-
bara Smoliñska - Theiss // Pedagogika Spo³eczna. -
2007, nr 1, s.7-10

4. JANUSZ Korczak - ¿ycie dla dzieci / Erich Dauzen-
roth. - Kraków, 2005. - Rec. Ludwik Malinowski //
Szko³a Specjalna. - 2005, nr 4, s.316-318

5. JANUSZ Korczak - ¿ycie dla dzieci / Erich Dauzen-
roth. - Kraków, 2005. - Rec. Ludwik Malinowski //
Problemy Opiekuñczo - Wychowawcze. - 2005, nr 4,
s.63-64
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6.KORCZAK w dru¿ynie harcerskiej / Maria Chymuk //
Wychowawca. - 2000, nr 5, s.16-17

7. KORCZAK znany i nieznany / Aleksander Lewin. -
Warszawa, 1999. - Rec. Jadwiga Biñczycka // Problemy
Opiekuñczo - Wychowawcze. - 1999, nr 10, s.56-57

8.KORCZAKOWSKA idea praw dziecka / Barbara
Smoliñska - Theiss // Pedagogika Spo³eczna. - 2010, nr
3-4, s.7-19
9.KORCZAKOWSKA Republika Dzieciêca “Dylinar-
nia” / Maria Pu³czyñska // Wychowawca. - 2000, nr 2,
s.18-19

10. MARZENIA i œwiat realny w pracy Janusza Korcza-
ka / Jacek Ho³ówka // Pedagogika Spo³eczna. - 2007, nr
4, s.37-41

11.MIÊDZYNARODOWA konferencja ,,Korczak:
nowa antropologia wychowania’’ / Wies³aw Theiss //
Problemy Opiekuñczo - Wychowawcze. - 2002, nr 9,
s.55-56

12.OPIEKA nad dzieckiem osieroconym w pogl¹dach i
praktyce wybranych pedagogów okresu miêdzywojen-
nego / Joanna Domañska // Wychowanie na co Dzieñ. -
2004, nr 6, s.19-21

13.PEDAGOGIKA Korczaka i wspó³czesne problemy
wychowania / Edyta Januszewska. - Konferencja, Kazañ-
ski Uniwersytet - 28-30 maja 2003 r. // Problemy Opieku-
ñczo - Wychowawcze. - 2003, nr 9, s.56-58

14.PRAWA ucznia we wspó³czesnej szkole w kontek-
œcie myœli korczakowskiej / Bogus³aw Œliwerski // Wy-
chowanie na co Dzieñ. - 1999, nr 7-8, s.3-9

15.,,RUCH samorz¹dów uczniowskich’’ w Drugiej
Rzeczypospolitej (1918-1939) / Miros³aw S. Szymañ-
ski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s.5-49

16. VI [SZÓSTA] Miêdzynarodowa Akademicka Kon-
ferencja Korczakowska w Izraelu / Wies³aw Theiss. -
Izrael, 15-17 XII 1998 // Problemy Opiekuñczo - Wy-
chowawcze. - 1999, nr 5, s.39-40

17. VII [SIÓDMA] Miêdzynarodowa Konferencja Ko-
rczakowska ,, Pedagogiczne dziedzictwo Janusza Kor-
czaka - jako klucz do rozwi¹zywania konfliktów’’ 2-5
listopada 2008 roku, Akka, Izrael / Barbara Smoliñska -
Theiss, Wies³aw Theiss // Pedagogika Spo³eczna. -
2009, nr 1, s.135-142

18. VII [SIÓDMA] Miêdzynarodowa Konferencja Ko-
rczakowska w Izraelu / Barbara Smoliñska - Theiss,
Wies³aw Theiss. - 2-5 listopada 2008 r. Izrael - ,,Peda-
gogiczne dziedzictwo Janusza Korczaka jako klucz do
rozwi¹zywania konfliktów’’ // Problemy Opiekuñczo -
Wychowawcze. - 2009, nr 2, s.46-48

19.WSPÓ£CZESNOŒÆ propozycji wychowawczych
Janusza Korczaka / Magdalena Zmys³owska // Proble-
my Opiekuñczo - Wychowawcze. - 2010, nr 3, s.29-40

Historia oœwiaty regionu leszczyñskiego
(wybór literatury z lat 1990-2010)

Krystyna Chorostecka

nauczyciel bibliotekarz
CDN PBP w Lesznie

W opracowaniu ujêto aktualny stan topograficzny,
przyjmuj¹c za region leszczyñski powiaty leszczyñ-
ski, gostyñski, koœciañski i rawicki. Dalszy podzia³
wprowadzono w Lesznie.

Bojanowo
1.BOJANOWSKI Maciej. Bojanowskie
,,Atheneum’’ // Przyjaciel Ludu.-1991, z.2-3 s.23-24

2.BOJANOWSKI Maciej. Szko³y wiejskie ko³o Bo-
janowa // Przyjaciel Ludu.- 1991, z.6, s.5-6
3.GERLACH Johann Samuel Gotthilf. O wystawie-
niu bibliotek przy szko³ach miejskich / oprac. Marian
Ptaszyk // Roczniki Biblioteczne.-1997 z.1/2
s.167-174 [Apel rektora bojanowskiej szko³y w la-
tach 1803-1831 zamieszczony w programie popisu
szkolnego w 1810 r.]
4.JÊDRAŒ Stanis³aw. Janina Nickowska // Przyjaciel
Ludu 2006, z.2, s.50-52
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Bukówiec Górny
5.GRYCZKA Zbigniew. Patron bukówieckiej szko³y
// Przyjaciel Ludu.- 2001, z.2, s.53-55 [Ks. Leon Mu-
sielak]

Chojno
6.JÊDRAŒ Stanis³aw. Jan i Jadwiga Matysiakowie //
Przyjaciel Ludu 2006, z.3, s.30-32

Gostyñ
7.CZAJKA Stanis³aw. Zauroczony regionalizmem //
Przyjaciel Ludu.- 1994, z.3-4, s.47-49 [ Franciszek
Glura, gostyñski nauczyciel w latach 1952-1973]
8.GLURA Franciszek. Z dziejów szkolnictwa i
oœwiaty w gostyñskiem.- Gostyñ, Ksi¹¿nica Polska,
1993.- 83 s., [44] s.
9.HUBNER Pawe³, PERDON Krzysztof,
SKORUPIÑSKI Grzegorz. Szko³a Podstawowa nr 3
im. Przemys³a II w Gostyniu 1965-2003.- Gostyñ,
2003.- 139 s.
10.JANKOWIAK Stefan. Profesor Pawe³ Schulz //
Przyjaciel Ludu.- 1992, z.3-4, s.25-26
11.PORZUCEK Tadeusz. 70 lat Gimnazjum i Lice-
um w Gostyniu // Problemy Oœwiaty i Wychowania.-
1994, nr 1, s.21-22
12.110-LECIE gostyñskiego szkolnictwa zawodo-
wego // Problemy Oœwiaty i Wychowania 1996 nr 4
s.3-4
13.ZESPÓ£ Szkó³ Zawodowych im. Powstañców
Wielkopolskich w Gostyniu 1886-1996 / Red. Mi-
ros³aw Sobkowiak.- Gostyñ: Zespó³ Szkó³ Zawodo-
wych, 1997.- 252 s.

K¹kolewo
14.JÊDRAŒ Stanis³aw. Szko³a w K¹kolewie // Przy-
jaciel Ludu.- 1992, z.3-4, s.34-41

Koœcian
15.GIMNAZJUM i Liceum w Koœcianie w latach
1920-1993 / pod red. Bogumi³a Polaka.- [Wyd. 2
popr. i uzup.].- Koœcian, Stowarzyszenie Absolwen-
tów Gimnazjum i Liceum, 1992,- [3] s., [16] k.
16.POTOK Roman. Harcerska S³u¿ba Polsce koœcia-
niaków // Przyjaciel Ludu.- 1990, z.5-6, s.60-63
17.POTOK Roman. Koœciañska ,,Rezerwa
Skautowa’’ w Powstaniu Wielkopolskim // Przyja-
ciel Ludu.- 1994, z.1-2, s.17-19
18.WINOWICZ Krystyna. Polska Prywatna Szko³a
Powszechna w Koœcianie (szkic historyczno-wspo-
mnieniowy).- Koœcian, nak³adem autorki, 1994.- [5],
s.38

Leszno
Zagadnienia ogólne

19.CYNALEWSKA Urszula. Nauczyciele szkó³
œrednich // Przyjaciel Ludu.- 1990, z.5-6, s.21-26 [Sy-
lwetki nauczycieli z lat 1920-1939]

20.CZARNECKI Feliks. Harcerstwo leszczyñskie
(1938 r.) // Przyjaciel Ludu.-1990 z.4, s.36-39
21.CZARNECKI Feliks. Jubileusz leszczyñskiej
,,Siódemki’’ // Przyjaciel Ludu.- 1995, z.1-2, s.38-39
[7. Dru¿yna Harcerzy im. H. D¹browskiego w Lesz-
nie w l.1935-1939]
22.DWORZACZKOWA Barbara. Szko³a w Lesznie
do 1656 roku: nauczyciele i programy.- Leszno, Le-
szczyñskie Tow. Kult., 2003.- 111 s. Sygn.
83525-Czyt.
23.FLORKOWSKI Henryk. Jak zdawa³em maturê na
tajnych kompletach w Lesznie. Przyjaciel Ludu.-
2000, z.1-2, s.50-53
24.GLAPIAK Jaros³aw, PRZEWO�NY Andrzej,
WO�NY Lech. Leszno wczoraj i dziœ.- Leszno, 2005
[zawiera równie¿ przedwojenne fotografie obecnych
szkó³: nr 3, 1, ZSE, I LO, IV LO]
25.HANDKE Waldemar. Solidarnoœæ Region Lesz-
czyñski 1980-2005: Od sierpnia przez grudzieñ do
czerwca...Zarys historii NSZZ ,,Solidarnoœæ’’ w Re-
gionie Leszczyñskim w latach 1980-1990 oraz Ka-
lendarium 1990-2005.-Leszno, 2005.- S.74-78
,,Solidarnoœæ nauczycielska’’
26.(JAC). Stra¿nik harcerskich tradycji // ABC.-
2007, nr 83, s.5 [ Feliks Rêkoœ, emerytowany kole-
jarz, dzia³acz harcerski z Leszna]
27.JÊDRAŒ Stanis³aw. Z dziejów szkolnictwa //Pa-
norama Leszczyñska.- 1997, nr 17, s.10-11
28.JÊDRAŒ Stanis³aw. Szko³y im. Komeñskiego w
Lesznie // Przyjaciel Ludu.- 1991, z.2-3, s.22
29.KOMOLKA Miros³awa. Sodalicja Mariañska //
Przyjaciel Ludu.- 1991, z.4, s.27-29 [Dzia³alnoœæ w
Lesznie w okresie miêdzywojennym]
30.KOMOLKA Miros³awa. Szkolnictwo dla mniej-
szoœci niemieckiej w Lesznie w okresie miêdzywo-
jennym. Grabonoskie Zapiski Regionalne T. 7(1997)
s.19-36
31.KUCZKOWSKI Jan. 80-lecie ZHP // Przyjaciel
Ludu.-1991, z.5, s.29-33 [Omówiono okres
1912-1939]
32.KUCZKOWSKI Jan, PIOSICKI W³adys³aw. Har-
cerski ,,Czuwaj’’ 1934-1936 // Przyjaciel
Ludu.-1995, nr 5-6, s.15-16
33.MATUSZEWSKI Adam. Historia szko³y leszczy-
ñskiej (w œwietle dotychczasowych opracowañ i Ÿró-
de³) // Przyjaciel Ludu 2004, z.1, s.20-25
34.MATUSZEWSKI Adam. Odrêbnoœæ i stereotypo-
woœæ ¿ycia umys³owego w Lesznie XVII wieku.- Le-
szno, Leszczyñskie Tow. Kult., 1998.-221 s.
35.MUSZKIETA Karol. Moja kochana stara ,,buda’’
// Przyjaciel Ludu 2005, z.1,2 s.47-53 [Wspomnienia
z nauki w Pañstwowym Liceum Pedagogicznym w
Lesznie]
36.PIWOÑ Aleksander. Katolickie Stowarzyszenie
M³odzie¿y Mêskiej // Przyjaciel Ludu.-1991, z. 4,
s.30-32 [ W okresie miêdzywojennym i pierwszych
latach powojennych]
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37.PIWOÑ Aleksander. Kolonie i pó³kolonie w po-
wiecie leszczyñskim // Przyjaciel Ludu 2006, z.3,
s.21-25 [Okres miêdzywojenny]
38.PIWOÑ Aleksander. Odbudowa gimnazjum i lice-
um w Lesznie // Przyjaciel Ludu 2005, z.3, s.28-31
[1945 r.]
39.PIWOÑ Aleksander. Spór o budynek szkolny w
Lesznie w 1937 r. // Przyjaciel Ludu.-2003, z.1
s.25-28
40.PIWOÑ Aleksander. Towarzystwo M³odzie¿y
Polsko-Katolickiej // Przyjaciel Ludu.- 1991, z 4,
s.24-27 [Dzia³alnoœæ w Lesznie w latach 1912-1919]
41.PIWOÑ Aleksander. Walka z analfabetyzmem w
Lesznie // Przyjaciel Ludu.- 2008, z. 1, s.37-44
42.PROGRAM: Teatr szkolny Zespo³u Szkó³ Ekono-
micznych przy Wojewódzkim Domu Kultury w Le-
sznie, Leszno, 1992. Tryptyk z Komeñskiego / oprac.
Zdzis³aw Smoluchowski. // Przyjaciel Ludu.- 1991,
z.2-3 dod. [s.1-12]
43.RÊKOŒ Feliks. Harcerstwo leszczyñskie
1920-1945.- Leszno, Leszczyñskie Tow. Kult.,
2010.- 143 s.
44.SZKO£A w konspiracji: wspomnienia nauczycie-
li o tajnym nauczaniu w czasie II wojny œwiatowej /
pod red. Waldemara Handke.- Leszno, Kuratorium
Oœwiaty w Lesznie, 1996.- 103 s.
45.SZREJBROWSKI Henryk. Wspomnienia absol-
wenta // Przyjaciel Ludu 1991 z.2-3 s.37-40 [Znany
leszczyñski notariusz o nauce w gimnazjum leszczy-
ñskim w latach 1920-1924]
46.SZYMAÑSKA Kamila. Teatr luterañskiej szko³y
miejskiej w Lesznie w XVII i XVIII wieku // Odro-
dzenie i Reformacja w Polsce.- T. 48(2004),
s.171-182
47.TYCNER Telesfor. 60-lecie leszczyñskiej
,,Siódemki’’ // Przyjaciel Ludu.- 1995, z.1-2, s.32-33
48.TYCNER Telesfor. Znaki pamiêci harcerskiej
,,Siódemki’’ // Przyjaciel Ludu.- 1995, z.1-2, s.33-37
49.TYLEWICZ Zbigniew. 1 Leszczyñska Dru¿yna
Harcerzy // Przyjaciel Ludu.- 2000, z.3-4, s.35-38
50.ZIMNIAK Magdalena. Z tradycji kszta³cenia na-
uczycieli w Lesznie // Problemy Oœwiaty i Wychowa-
nia.- 1995, nr 1, s.28, nr 2 s.26-27, nr 4 s.25, nr 10
s.14-15

Poszczególne szko³y

Liceum Handlowe
51.TYCNER Telesfor. Wiêcej ni¿ wspomnienia ...//
Przyjaciel Ludu.-1995, z.5-6, s.47-50 [Wspomnienia
absolwenta]

I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
52.(and). Sêdziwa ,,jedynka’’. Leszczyñskie I LO w
2005 roku obchodziæ bêdzie 450-lecie powstania //
Panorama Leszczyñska.- 2003, nr 38, s.14

53.KLAK Pawe³. Najstarsza szko³a w Lesznie // Kro-
nika Wielkopolski.- 2006, nr 1, s.115-118
54.KSIÊGA pami¹tkowa I Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Lesznie : praca zbiorowa / pod red.
Zdzis³awa Adamczaka i Aleksandra Piwonia.- Lesz-
no, I Liceum Ogólnokszta³c¹ce ; Kom. Rodzicielski
przy I Liceum Ogólnokszta³c¹cym , 2005.- 352 s.

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
55.KOMOLKA Miros³awa, BOROWIAK Euge-
niusz, KOCERKA Andrzej J. 30 lat minê³o... : II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce w Lesznie 1967-1997.-
Leszno, Dyrekcja i Rada Pedagogiczna II LO ; Kom.
Organizacyjny Obchodów 30-lecia II LO.- 132 s.
56.KOPERNIK to brzmi dumnie...czyli historia II Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w Lesznie / Miros³awa
Komolka [i in.].- Leszno, Liceum Ogólnokszta³c¹ce
nr 2 im. Miko³aja Kopernika, [2007].- 194 s.

Pañstwowa Szko³a Przemys³owo-Handlowa
57.JÊDRAŒ Stanis³aw. Pañstwowa Szko³a Prze-
mys³owo-Handlowa w Lesznie 1912-1939 // Leszczy-
ñski Notatnik Akademicki.- 2005, nr 4, s.13
58.JÊDRAŒ Stanis³aw. Pierwsza w Lesznie szko³a
zawodowa // Panorama Leszczyñska.- 2011, nr 6,
s.28 [Utworzona w 1912 r. Szko³a Handlowa i Rze-
mieœlnicza]

Szko³a Podstawowa nr 2
59.SZKO£A Podstawowa Nr 2 w Lesznie :
1932-2002 / Teresa Domañska [i in.].- Leszno, Rada
Pedagogiczna : Rada Rodziców Szko³y Podstawowej
Nr 2 , 2002 .-121, [3] s..

Szko³a Podstawowa nr 3
60.(ama). Jubilatka z marzeniami. Szko³a Podstawo-
wa nr 3 œwiêtuje 120-lecie istnienia // Panorama Le-
szczyñska.- 2007, nr 43, s.23

Szko³a Podstawowa nr 4
61.Ocaliæ od zapomnienia: Dzieje Szko³y Podstawo-
wej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie / zespó³
redakcyjny Krzysztof Adamczak [i in.].- Leszno,
Szko³a Podstawowa nr 4, 2005.- 48 s.

Szko³a Podstawowa nr 5
62.HALEC Janina Ma³gorzata. Szko³a Podstawowa
nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie. Zarys
dziejów 1920-2000.- Leszno, Rada Szko³y Podtsawo-
wej nr 5, 2000.- 132 s., [40] .tabl.
63.(PK). 80-lecie ,,Pi¹tki’’ // ABC.- 2000, nr 37, s.4
[Szko³a Podstawowa nr 5 w Lesznie]

Szko³a Podstawowa nr 7
64.Pó³ wieku Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie. 50
lat.- Leszno, Szko³a Podstawowa nr 7, 1998.- 11 s.
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Zespó³ Szkó³ Budowlanych

65.FORYÑSKA Barbara . Zespó³ Szkó³ Budowla-
nych w Lesznie 1975-1995.- Leszno , [1996].- 35, [1]
s. : sygn.

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych

66.JÊDRAŒ Stanis³aw. Zespó³ Szkó³ Ekonomicz-
nych im. Jana Amosa Komeñskiego w Lesznie:
1912-2002.- Leszno, nak³adem Rady Rodziców ZSE,
2002.-304 s.
67.UROCZYSTOŒCI jubileuszowe w roku 2002 w
Zespole Szkó³ Ekonomicznych im. Jana Amosa Ko-
meñskiego / pod red. Stanis³awa Jêdrasia.-Leszno,
Rada Rodziców ZSE , 2003.- 135 s.

Zespó³ Szkó³ Rolniczych
68.75 lat leszczyñskiej Szko³y Rolniczej. Praca zbior-
wa / red. Felicj Starczewska.- Leszno, Komitet Ob-
chodów 75-lecia leszczyñskiej Szko³y Rolniczej,
1997.- 210 s.

Zespó³ Szkó³ Technicznych
69.40 lat Zespo³u Szkó³ Technicznych w Lesznie /
[zespó³ red. Piotr Kalitka, Henryk Ratajczyk].-Lesz-
no, Zespó³ Szkó³ Technicznych, 2005.- 78 s.

Inne:
70.ZARYS dzia³alnoœci Oœrodka Doskonalenia Na-
uczycieli : praca zbiorowa / pod red. Miros³awa
Rado³y. Cz. 1.- Leszno : Oœrodek Kszta³cenia Usta-
wicznego Nauczycieli - Leszno , 2007, 60 s.

Nauczyciele

71.Borowiak Józef. JÊDRAŒ Stanis³aw. Józef Boro-
wiak // Przyjaciel Ludu.- 1996 z.3-4,s.26-28 [ Na-
uczyciel i dyrektor szkó³ w pow. leszczyñskim]
72.Hartman Adam Samuel. Konior Alojzy. Adam
Samuel Hartman // Przyjaciel Ludu.- 1990, z.3,
s.11-12 [Rektor akademickiego gimnazjum w Lesz-
nie w l.1653-1656, 1662-1673]
73.Jab³oñski Daniel Ernest. DANIEL Ernest
Jab³oñski rektor akademickiego gimnazjum w Lesz-
nie 1686-1691. Materia³y sesji naukowej pod red.
Alojzego Koniora.- Leszno, Leszczyñskie Tow.
Kult., 1990. s.31
74.Jab³oñski Daniel Ernest. Daniel Ernest Jab³oñski
w Europie wczesnego Oœwiecenia / pod red. Joachi-
ma Bahlckego, Bogus³awa Dybasia, Hartmuta Rudol-
pha.- Leszno, Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa, 2010.- 439 s.
75.Jêdraœ Stanis³aw. JÊDRAŒ Stanis³aw. Wspo-
mnienia z pracy w Pañstwowym Liceum Pedagogicz-
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Witryna Literacka

Wiersze Paw³a Borowskiego
Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Niektórzy lubi¹ poezjê

Pos³u¿y³am siê tytu³em wiersza zmar³ej niedawno
Wis³awy Szymborskiej.
Aluzjê do tego tytu³u i autorki odnajdziemy w utworze
Niektórzy nie lubi¹ znanego poety Ryszarda Biberstajna.

Ryszard Biberstajn

NIEKTÓRZY NIE LUBI¥

Wis³awie Szymborskiej

niektórzy nie lubi¹ Szymborskiej
tak jak nie lubi¹
kaszy gryczanej
nie wa¿¹ s³ów
jak nie dozuj¹ jedzenia
grubieje im skóra
rozdrapuj¹ to co ich boli
dziel¹ w³os na czworo
i ³ysieje im dusza

na puste miejsca
przyk³adaj¹ balsam
z romantyków

na wczorajsz¹ m³odoœæ
ludzi na moœcie
parê wierszy
z ostatniej
chwili

Rokosowo, 24 wrzeœnia 2011 r.

Zupe³nie œwiadomie nawi¹za³am do Wis³awy Szymbo-
rskiej i Ryszarda Biberstajna, poniewa¿ tych dwoje
twórców doskonale ujê³o stosunek odbiorców do poezji
i poetów.
W Witrynie Literackiej prezentujemy dziœ wiersze
Paw³a Borowskiego.

Nie uzurpujê sobie prawa do wydawania s¹dów na
temat poezji, za wysokie to dla mnie progi. Czujê siê
najzwyczajniejszym, pospolitym odbiorc¹ i jako taki
mogê jedynie wyraziæ swoj¹ opiniê, odbiorc¹, który
chcia³by za Edwardem Stachur¹ powtarzaæ:
Wszystko jest poezj¹. Ka¿dy jest poet¹.
Tak, to prawda; wszystko to zdarzyæ siê mo¿e, ale nie
zawsze zdarzy siê tak, ¿e ka¿dy cz³owiek – czytaj: po-
eta, potrafi ubraæ w s³owa ludzkie uczucia i odczucia.
Czym ujê³y mnie wiersze pana Paw³a Borowskiego?
Oczywiœcie nie tylko tym, i¿ potwierdzaj¹, ¿e wszystko
mo¿e byæ poezj¹.

Urzek³y mnie przede wszystkim ogromnym autentyz-
mem , którego Ÿród³ami s¹ ludzkie zmagania, te we-
wnêtrzne, czêsto naznaczone bólem przeplatanym
radoœci¹. Zauwa¿ymy, i¿ uczucia tak nam bliskie, a cza-
sami wrêcz codzienne, osadzone s¹ w bogatej przestrze-
ni kulturowej. I ta przestrzeñ sytuuje autora bardzo
wysoko, ponad stwierdzenie: Ka¿dy jest poet¹.

Ta poezja to rodzaj poetyckiego bedekera po uczuciach,
miejscach, kulturze.
Polecam.

Oddajmy jednak g³os profesjonaliœcie.

128.PEZACKI Wincenty. Tadeusz J. £opuszañski //
Przyjaciel Ludu.- 1994, z 5-6, s.16-19 [ Organizator i
dyrektor Gimnazjum / Liceum im. Su³kowskich w
Rydzynie w l.1928-1939]
129.PIWOÑ Aleksander. Maj¹tek i finanse Fundacji
Su³kowskich // Przyjaciel Ludu.- 1994, z.5-6, s.14-16
[za lata 1934-1939]
130.TADEUSZ Jan £opuszañski i dzie³o jego ¿ycia.
Szko³a doœwiadczalna Gimnazjum i Liceum im.
Su³kowskich w Rydzynie / [kom. red. Zbigniew Ta-
deusz Wierzbicki, Jan Bohdan Gliñski, Przemys³aw

Gluziñski].- Warszawa, Agencja Reklamowo-
Wydawnicza ,,Hera’’, 1995.- 101 s.

Wilkowice
131.JÊDRAŒ Stanis³aw. Kierownik szko³y w Wilko-
wicach // Przyjaciel Ludu.- 2007 , z.2 s.30-31 [Piotr
Rowiñski]
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O wierszach Paw³a Borowskiego

Rozmowa z sob¹

Przedstawianie wizji œwiata poprzez przyjêcie roli w
dyskursie poetycko-filozoficznym jest dobrze umocowane w
tradycji literackiej. Tak¿e we wspó³czesnej poezji autorzy chêt-
nie korzystaj¹ z tej konwencji. Nierzadko kreuj¹ bohatera swo-
ich wierszy przewijaj¹cego siê jako mnie wiêcej sta³a figura
stylistyczna w obszarze ca³ego cyklu. W polskiej poezji najmo-
cniejsz¹ w tym wzglêdzie pozycjê zajmuje Zbigniew Herbert z
jego Panem Cogito, ale przecie¿ i m³odsi twórcy uciekaj¹ siê do
tego sposobu w³asnej wypowiedzi artystycznej, jak choæby po-
eta œredniego pokolenia Robert Gaw³owski (Marco Polo, Ge-
org Trakl). Zazwyczaj takie konstruowanie rzeczywistoœci
poetyckiej jest ponêtne, gdy¿ znacznie organizuje rytm i osta-
teczn¹ wymowê poetyckiego tekstu. Nic zatem dziwnego, ¿e
od czasu do czasu na gruncie najnowszej poezji polskiej poja-
wiaj¹ siê utwory zakorzenione w takim w³aœnie modelu.

Pawe³ Borowski równie¿ uleg³ tej pokusie, a jego
wiersze uk³adaj¹ siê w wyraŸny cykl inspirowany podró¿ami,
doœwiadczaniem œwiata i sztuki, tak¿e w³asnymi lekturami. Do
budowy poetyckiej wypowiedzi pos³u¿y³ mu w tym wzglêdzie
cykl powieœci kryminalnych Lindsay Davis osadzony w rea-
liach (mniej wiêcej) staro¿ytnego Rzymu. Bohater tych powie-
œci Marek Dydiusz Falkon jest prywatnym detektywem (to
raczej kategoria przynale¿na wspó³czesnoœci) podejmuj¹cym
siê rozwi¹zywania kryminalnych zagadek, poszukuj¹cym zagi-
nionych ludzi i przedmiotów, uwik³anym w mroczne tajemnice
i… mi³oœæ do córki senatora Heleny. Przenikn¹³ do wierszy Bo-
rowskiego w sposób naturalny i – by tak rzec – oczywisty, bo i
poezja ta jest przecie¿ na wskroœ wspó³czesna. To wszak¿e po-
eta nosi w sobie tê postaæ. Z dwuwymiarowego fikcyjnego bo-
hatera cyklu powieœciowego w wierszach nabiera g³êbi i staje
siê swoistym alter ego ich autora. Dlatego te¿ z tak¹ ³atwoœci¹
poeta wchodzi na œcie¿kê dyskursu bez ma³a filozoficznego o
¿yciu, o sobie samym, jak w utworze „W Palmirze”: Masz mnie
za g³upca,/ bo czu³em siê tak bardzo szczêœliwy./ Grozisz mi pa-
lcem, pstrykaj¹c/ na to, i¿ ¿ycie to tylko pó³prawdy./ A ja prze-
cie¿ niczego,/ tak jak wielu b³aznów,/ nie zrozumiem./ Przeminê
bez œladu, kurz pokryje schody,/ po których wczoraj kroczyli-
œmy. Dyskurs ów wpisany jest w banaln¹ sytuacjê „tury-
styczn¹” (pijemy wybornego falerna/ w palmirskiej tawernie),
by tym naturalniej mo¿na j¹ by³o spuentowaæ (Nasze zdrowie i
za tê chwilê).

Ca³y cykl – nazwijmy go roboczo „rzymskim” – jest
g³êboko umieszczony (znowu jak u Herberta) w kontekœcie ku-
ltury œródziemnomorskiej. To wiersze w jakiœ sposób erudycyj-
ne, wymagaj¹ce od czytelnika choæby powierzchownej
orientacji w labiryncie tradycji kulturowej. A przy tym utwory
te wpisuj¹ siê w takie rozumienie poezji, wed³ug którego wiersz
jest wypowiedzi¹ istotn¹, wa¿n¹, a jego uroda literacka okazuje
siê bardziej jako piêkno ekscytuj¹cej przygody intelektualnej,
ni¿ mi³a dla ucha i oka fraza.

Na tym tle odcinaj¹ siê tematycznie inne wiersze Bo-
rowskiego, jak na przyk³ad przejmuj¹ca „Prosta historia” – la-
konicznie, a przecie¿ dziêki temu tak mocno, zarejestrowany
„obrazek” wojenny dramatu ch³opca (¿ydowskiego zapewne).
Nie potrzeba wszak wielu emocjonalnie nasyconych s³ów, jak

w s³ynnym „Warkoczyku” Ró¿ewicza, by oddaæ tragiczny los
zaszczutego i nierozumiej¹cego z³a tego œwiata ma³ego dzie-
cka. Wystarczy zamkn¹æ historiê (nomen omen przewrotnie
„prost¹”) w taki w³aœnie sposób, jak czyni to Borowski: Pozo-
sta³ na zawsze na zdjêciu./ Tak ³adnie siê uœmiecha,/ gdy po-
chyla siê nad nim esesman.

Ju¿ nawet nie wydaje siê, lecz jest prawie pewne, ¿e
do œrodowiska literackiego Leszna przybywa nowy twórca,
który mówi g³osem zdecydowanie osobnym. Poeta nienaœla-
duj¹cy nikogo, choæ przecie¿ œwiadomy przyjmowanych kon-
wencji i dziedzictwa kultury, z którego potrafi czerpaæ z du¿¹
doz¹ samoœwiadomoœci artystycznej. Poeta, który rozumie, ¿e
poetycka prawda i piêkno s¹ wartoœciami to¿samymi.

Ryszard Biberstajn

(Autor jest poet¹, krytykiem literackim,
doktorem nauk humanistycznych.

Pracuje w PWSZ w Lesznie.)

Pawe³ Borowski

Radoœni

£otr Caravaggia œci¹ga³ cia³o
Chrystusa i w jego spojrzeniu
W stronê kaplicy Sykstyna,
Znalaz³em Ciebie w okamgnieniu.

Œwiergota³y ptaki od Giotta.
Nijak nie mog³em zrozumieæ
Fenomenu ubogich w duchu,
A œwiêty Franciszek i œwiêta Klara
Tañczyli nadal w radoœci.

Mi³oœæ do Ciebie, to coœ
Bez czego nie umiem ¿yæ.
Nie potrzeba œwiat³a pól Toskanii,
Bym o tym zawsze wiedzia³
I widzia³ wykute w br¹zie Twe oczy.

***

Do idealisty Rzymianina

Marku Dydiuszu Falkonie,
detektywie obity kolejny raz
przez wynajêtych gladiatorów.
Szuka³em ciê przy Colosseum
i nie znalaz³em.
Nie by³o ciê tak¿e na Via Appia
w drodze ku kolejnej chwale Rzymu.
Nie pojawi³a siê ukochana
z³oœnica Helena, córka senatora.
Stary cesarz Wespazjan
nawet nie pomyœla³ o republice,
drogi republikaninie.
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Nie ma was tutaj,
tylko s³oñce kolejny raz
wsta³o i zajdzie nad Panteonem.

***

W Palmirze

Marku Dydiuszu Falkonie,
pijemy wybornego falerna
w palmirskiej tawernie.
Pocieszasz mnie, ¿e ju¿
Marek Aureliusz mówi³, ¿e:
,,¯ycie jest snem’’.
I choæ rozwi¹za³eœ kolejn¹ zagadkê,
i odkry³eœ mordercê s³abego aktora,
kpi¹co spogl¹dasz na mój zachwyt
nad smakiem wina, które zdoby³a
dla nas twoja ukochana Helena.
Masz mnie za g³upca,
bo czu³em siê tak bardzo szczêœliwy.
Grozisz mi palcem, pstrykaj¹c
na to, i¿ ¿ycie to tylko pó³prawdy.
A ja przecie¿ niczego,
tak jak wielu b³aznów,
nie zrozumiem.
Przeminê bez œladu,
kurz pokryje schody,
po których wczoraj kroczyliœmy.
Znów zawiedzie nadzieja
jak pamiêæ czasami na scenie.
Twoja sztuka, choæ ukoñczona,
zniknie wœród prochu,
a westchnienia, có¿ zmieni¹,
Marku, rzymski detektywie.
Nasze zdrowie i za tê chwilê.

***

Pan NIKT

Przyjacielu,
Marku Dydiuszu,
têskniê za ogrodem oliwnym
pod Bizancjum.
Gdybym wiedzia³ o piêknie tych chwil,
wyry³bym je w kamieniu.
Znów ku memu zdziwieniu,
wiatry zmieni³y bieg.
Minê³a mi³oœæ,
skoñczy³a siê przyjaŸñ,
a bliscy sercu powstali jako wrogowie.

Wci¹¿ nie rozumiem tego,
co mi siê przydarza.
Twierdzisz, ¿e ostrzega³eœ.

Jak filozof na tronie,
radzi³eœ odrzucaæ namiêtnoœci.
Mówi³eœ:
,,Kochaj, ale bez przesady’’.
Tak, wielu ostrzega³o
przed wami, stoikami.

Przecie¿ kiedy kochasz
i wyznajesz mi³oœæ niemo¿liw¹
córce rzymskiego senatora,
nie jesteœ ju¿ stoikiem.
Nawet gdy k³ócisz siê z ni¹,
odrzucasz swój ¿yciowy cynizm.
Wierzysz jej, a ona tobie.
I tak trwacie poœród burz,
upadków, uniesieñ.

Jest w tobie pasja ¿ycia.
Nie masz z³udzeñ
co do ludzi i przemiany w nich.
Co jest dziœ we mnie?
Us³ysza³em, ¿e nie mam ¿adnych pasji,
a wiêc musi otaczaæ mnie pustka.
I gdy poch³onie mnie ciemnoœæ,
zaznam wreszcie spokoju.

Mi³o by³o ciê spotkaæ w ten duszny dzieñ.

***

Do Rzymianina

Marku Dydiuszu Falkonie,
Rzymianinie -
Jesteœ wybrañcem bogów.
¯yjesz w centrum œwiata
I jesteœ szczêœliwy,
Bo twoja Helena, córka senatora,
Tak strasznie ciê mocno kocha.

Nie musisz dostrzegaæ,
jak na twoich oczach
umiera mi³oœæ,
ka¿dego dnia,
a mia³a byæ na ca³e ¿ycie.

Jesteœ niesamowicie opanowany,
A ja po raz pierwszy czujê
w piersiach brak tchu
i strasznie parali¿uj¹ce k³ucie.
Marku, przyjacielu,
Tak siê czuje utratê,
tego co by³o najwa¿niejsze.

Pojawi³a siê rysa,
Pretensje rozsadzaj¹ce mózg
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I to poczucie spokoju i pewnoœci
Naiwnej, co siê rozp³ynê³y
Jak œnieg na pustyni
Wraz z pierwszymi promieniami
S³oñca o œwicie.

Objecha³eœ Imperium
Wzd³u¿ i wszerz.
Na³yka³eœ siê kurzu z wielu dróg.
Sp³aci³eœ i wyrówna³eœ rachunki
Za w³asnego nie¿yj¹cego brata,
A Helena wszêdzie chcia³a z tob¹ byæ,
W znoju i w deszczu.
Kiedy mi³oœæ ucieka,
Ju¿ siê naby³a,
Napodró¿owa³a, nakocha³a
I nazywa to ewolucj¹ w ka¿dym zwi¹zku,
To takie powolne, dobrowolne oddalanie
Sprawia, ¿e w ka¿dej
Chwili pragnie siê jej bardziej,
Ale ona coraz mniej dostrzega.
Chce do œwiata, do ludzi,
ale nie w moim cieniu.

Czas, Marku siê rozstaæ.
PêdŸ do swojej ukochanej Heleny,
szczêœciarzu.
Ona zawsze na ciebie czeka.

Prosta historia

Ka¿dy chcia³by lataæ,
ale ch³opczyk w granatowym paltociku, nie.
Jest martwym pisklêciem poœród ¿ywych.
Najlepiej mu, gdy le¿y.
Zamyka siê w kufrze,
wczeœniej wejrzawszy na gwiazdy.
Œni swoje filmy, nieprzeczytane ksi¹¿ki,
nienapisane teksty, niezas³yszane piosenki.
Pozosta³ na zawsze, na zdjêciu.
Tak ³adnie siê uœmiecha,
gdy pochyla siê nad nim esesman.

***
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