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Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 3/2012

Szanowni Pañstwo!

Przedstawiamy Pañstwu
efekty pracy leszczyñskich szkó³ i
placówek w zakresie edukacji re-
gionalnej. Œwiadomoœæ w³asnego
regionu jest istotna w procesie
identyfikacji narodowej i swojego
miejsca w otaczaj¹cym œwiecie.
Wykorzystanie w procesie dyda-
ktycznym dorobku kulturowego,
spo³ecznego i gospodarczego re-
gionu pomo¿e rozbudziæ w ucz-
niach ró¿nych typów szkó³
wyobraŸniê i spowodowaæ, ¿e w
przysz³oœci stan¹ siê obywatelami
o dojrza³ej postawie patriotyzmu
lokalnego i przywi¹zaniu do swo-
jej ma³ej ojczyzny. Elementy edu-
kacji regionalnej zawiera
budowany wspó³czeœnie system
wartoœci, sprzyjaj¹c rozwojowi
pe³nej osobowoœci.

Prezentacjê tych prac
otwiera wyst¹pienie poznañskie-
go historyka z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza doktora Ma-
cieja Foryckiego, które mia³o
miejsce podczas debaty oxfordz-
kiej m³odzie¿y licealnej poœwiêco-
nej Napoleonowi w czerwcu br.
Doktor Kamila Szymañska, pra-
cownik Muzeum Okrêgowego w
Lesznie pisze o seminarium na-
ukowym poœwiêconym Wielkopol-
sce i Europie w dobie Oœwiecenia,

które odby³o siê we wrzeœniu w
Lesznie. Obchody 100-lecia Ze-
spo³u Szkó³ Ekonomicznych w Le-
sznie ukazuj¹ natomiast
bibliotekarki tej szko³y, zachê-
caj¹c do udzia³u w nich (niestety,
nie zd¹¿yliœmy wydrukowaæ tego
numeru ,,Problemów Oœwiaty i
Wychowania” przed obchodami).
Plastyczne i literackie wizje Lesz-
na w oczach uczniów przedstawia
Iwona Gubañska, pisz¹c o inicja-
tywie konkursów Gimnazjum nr 8.
Inne konkursy leszczyñskie ukaza-
ne s¹ w artykule Justyny Kubiak.
Wystawê o historii koœciañskich
Bernardynów opisuje natomiast
Jolanta Sapa³a z Biblioteki Peda-
gogicznej.

Witrynê Literack¹ zape³-
niaj¹ w tym numerze wiersze ra-
wickiego polonisty z Zespo³u
Szkó³ Zawodowych Henryka
Paw³owskiego.

Ponadto prezentujemy
kolejne dokonane zmiany w pra-
wie oraz zestawienie bibliogra-
ficzne o zmianach programowych
w polskiej szkole.

Po¿ytecznej lektury ¿yczy

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny

Spis treœci

Maciej Forycki
Napoleon w Wielkopolsce ...............

Kamila Szymañska
Seminarium Naukowe ,,Wielkopol-
ska i Europa w dobie Oœwiecenia” ..

Krystyna Dzikowska
Irena Jurga
Jubileusz Zespo³u Szkó³ Ekonomicz-
nych w Lesznie ................................

Jolanta Sapa³a
Wystawa o koœciañskich Bernardy-
nach ................................................

Iwona Gubañska
Leszno - nasza ma³a ojczyzna ..........

Justyna Kubiak
Konkursy dla uczniów szkó³ podsta-
wowych [...] ....................................

Leszek Zaleœny
Zmiany w prawie - nie tylko oœwia-
towym .............................................

Krystyna Chorostecka
Zmiany programowe w polskiej
szkole - zestawienie bibliograficzne

Henryk Paw³owski
Wiersze ...........................................

1. Alkoholizm i patologie spo³eczne / pod red. Kazimie-
rza Gduli.- Leszno : Wy¿sza Szko³a Humanistyczna -
Leszno, 2011.
(Studenckie Zeszyty Naukowe ; 28)
Sygnatura: 89731-Czyt.-XXVI-7e , 90039
2. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red.
Dorota Mroczkowska.- Warszawa : “Difin”, 2011.
(Engram)
Sygnatura: 89592-Czyt.-XX-C-8 , 90053
3. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencja³u rozwo-
jowego / oprac. Hanna Olechnowicz, Robert Wiktoro-
wicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,
2012. (Pedagogika Specjalna)
Sygnatura: 90005
4. Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie
/ red. nauk. Anna Karpiñska, Walentyna Wróblewska.-
Warszawa : Difin, 2011. (Engram)
Sygnatura: 90052

5. Nagroda i kara oraz zachowania agresywne / pod
red. Kazimierza Gduli.- Leszno : Wy¿sza Szko³a Huma-
nistyczna - Leszno, 2011. (Studenckie Zeszyty Nauko-
we ; 29)
Sygnatura: 89732-Czyt.-XXVI-7e , 90040
6. Pedagogika wczesnoszkolna : dyskursy, problemy,
otwarcia / red. nauk. Dorota Klus-Stañska, Dorota
Bronk, Anna Malenda.- Warszawa : Wydaw. Akademi-
ckie ¯AK, cop. 2011.
Sygnatura: 90013 , 90014-Czyt. XXII-C
7. Terapia w s³u¿bie sztuki - sztuka w s³u¿bie terapii /
red. nauk. Alicja Kuczyñska, Marcin Czub.- Wroc³aw :
Oficyna Wydawnicza Atut - Wroc³awskie Wydawnic-
two Oœwiatowe, 2011.
Sygnatura: 90009

Oprac.: Ewa Œliwiñska

Wybrane nowoœci CDN - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie
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dr hab. Maciej Forycki

Instytut Historii UAM

w Poznaniu

Mówi¹c o Napoleonie w Wielkopolsce trzeba przede
wszystkim jasno podkreœliæ, ¿e ówczesnych miesz-
kañców naszego regionu nie tyle cieszy³ fakt, ¿e za-
wita³ do nich bohater œwiata (stawiam sk¹din¹d
niepoprawn¹ tezê, ¿e ogromna wiêkszoœæ z nich w
ogóle nie odczuwa³a dumy z tego, ¿e jedno czy dru-
gie miasto sta³o siê na kilka chwil, godzin czy dni sto-
lic¹ Europy, bo po prostu w takich „naszych”
kategoriach o tym nie myœleli), nie tyle radowa³ ich i
wzbudza³ entuzjazm pobyt samego Napoleona, ale
oczywiœcie bie¿¹ce zmiany które dziêki niemu nastê-
powa³y, a zw³aszcza ogromne nadzieje, jakie z nim
wi¹zano.
Jednym z ciekawszych i mniej znanych zagadnieñ
jest pytanie o to, jak¹ Napoleon móg³ mieæ wiedzê o
Polsce, Poznaniu i Wielkopolsce zanim przyby³ w te
strony. W podstawowym Ÿródle wiedzy ówczesnych
Francuzów o œwiecie, wydanej w drugiej po³owie
XVIII stulecia Encyklopedii Diderota i D’Alemberta,
Poznañ i Wielkopolska by³y bardzo sk¹po obecne.
Wspomniane zosta³y ledwie z tuzin razy, a w osob-
nych has³ach tylko w króciutkich tekstach jako Po-
snanie i Posen, z których dowiadujemy siê w
zasadzie jedynie o po³o¿eniu geograficznym.
S³owem, w najwa¿niejszym Ÿródle odnosz¹cym siê
do wiedzy Francuzów na temat zagadnieñ europej-
skich – nie ma o Poznaniu i Wielkopolsce niemal nic.
Mo¿na tu od razu dokonaæ odwa¿nego porównania i
zestawiæ z tym wspó³czesn¹ obecnoœæ Poznania i
Wielkopolski w spisywanych przez Francuzów dzie-
jach epoki napoleoñskiej – œmiem w¹tpiæ by efekt by³
odmienny – Poznañ i Wielopolska s¹ w francusko-
jêzycznej historiografii napoleoñskiej niemal nieobe-
cne. Obok wiedzy encyklopedycznej i wyobra¿eñ
opartych na legendach, mitach i stereotypach, móg³
wykszta³cony Francuz, pokroju Napoleona, czerpaæ
wiedzê o Polsce i Polakach z przebogatej literatury
francuskojêzycznej odnosz¹cej siê do spraw pol-
skich. By wspomnieæ tylko o poczytnych u schy³ku
XVIII wieku i budz¹cych burzliwe dyskusje nad Sek-
wan¹ pismach Woltera czy Rousseau.
Co z poloników czytywa³ Napoleon? Na czym – poza
wiedz¹ ogóln¹ oraz kontaktami z samymi Polakami –
opiera³ swe wyobra¿enie o nadwarciañskich, nadwi-
œlañskich czy nadniemeñskich sprawach? Józef Wy-

bicki i Hugo Ko³³¹taj wskazali jednoznacznie, ¿e
podstaw¹ wiadomoœci cesarza o sprawach polskich
by³o dzie³o Klaudiusza Karlomana Rulhière’a pt. Hi-
storia anarchii w Polsce.
No to wszystko jasne! – wykrzyknie ka¿dy osiem-
nastowiecznik – skoro Rulhière’a podczytywa³ Bo-
naparte, to musia³ ca³kiem nieŸle orientowaæ siê w
specyfice polskiej i mo¿e, jak rzesze czytelników
tego dziœ zapomnianego dzie³a – zrozumia³ polski
charakter, wyczu³ sarmack¹ duszê. Có¿ tak wyj¹tko-
wego znalaz³ na kartach tej wielotomowej epopei?
Otó¿ odczyta³ tam skrótow¹ historiê Polski i wni-
kliw¹ analizê wydarzeñ poprzedzaj¹cych pierwszy
rozbiór, zw³aszcza szczegó³owe dzieje konfederacji
barskiej. Mówi¹c ogólniej znalaz³ tam nie tylko wni-
kliwe opisy poszczególnych prowincji Rzeczypospo-
litej, ale i rozwa¿ania nad charakterem jej
mieszkañców i wreszcie jej miejscem w Europie.

Rulhière to bowiem denuncjator imperialnej i

bezwzglêdnej polityki rosyjskiej, Rulhière to piewca

– choæ surowy i czêsto bardzo krytyczny – wolnoœci
staropolskich, Rulhière, to obok Rousseau najpier-

wszy obroñca upadaj¹cej Rzeczypospolitej. Napole-
on czyta³ Rulhière’a i, ma³o tego, u¿yczy³ takiej
protekcji temu s³abo znanemu na Zachodzie dzie³u,
¿e w pierwszych latach XIX stulecia doczeka³o siê
ono wielu wydañ we Francji i mia³o odt¹d przez dzie-
siêciolecia kszta³towaæ francusk¹ opiniê publiczn¹
odnoœnie do dziejów Polski.
Maj¹ z pewnoœci¹ racjê specjaliœci, ¿e w czasie pier-
wszego pobytu w Wielkopolsce cesarz mia³ mo¿li-
woœæ wyrobienia sobie opinii o Polakach, co nie by³o
bez znaczenia dla jego postawy wobec kwestii pol-
skiej. W perspektywie tego, o czym tu wspomnia³em,
pomijaj¹c uprzednie doœwiadczenia Napoleona z Po-
lakami, trzeba podkreœliæ, ¿e nale¿¹cy do elity intele-
ktualnej Francji prze³omu XVIII i XIX wieku
czytelnik Rulhière’a mia³ okazjê podczas swego po-
bytu w Poznaniu mo¿e nie tyle wyrobiæ, co skonfron-
towaæ swoje wyobra¿enie na temat Polaków z
rzeczywistoœci¹. A konfrontacja ta wypad³a zdecy-
dowanie pomyœlnie – Wielkopolanie udowodnili, ¿e
s¹ kontynuatorami swych sarmackich przodków,
cnotliwymi obywatelami i bitnymi rycerzami, Kura-
cjuszami swoich czasów. Nie zawiód³ siê wiêc Napo-
leon, który przekazywa³ g³osem D¹browskiego i
Wybickiego w g³oœnej odezwie do Polaków wydanej
w pierwszych dniach listopada 1806 roku w Berlinie
s³ynne przes³anie: Obaczê, powiedzia³ nam, obaczê,
je¿eli Polacy godni s¹ byæ narodem. Idê do Poznania,
tam siê pierwsze moje zwi¹¿¹ wyobra¿enia jego war-

Wychowanie

Napoleon w Wielkopolsce
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toœci. „Moje zwi¹¿¹ wyobra¿enia” – a wiêc potwier-
dzi siê mniemanie, jakie o Polakach mia³em dziêki
lekturze swojskich, francuskojêzycznych pism, które
zg³êbi³em zanim wkroczy³em z moj¹ armi¹ na ziemie
polskie.
Cesarz Francuzów czterokrotnie przebywa³ w stolicy
Wielkopolski. Najd³u¿szy, bo blisko trzytygodnio-
wy pobyt w mieœcie i jego okolicach mia³ miejsce na
prze³omie listopada i grudnia 1806 roku. Potem jesz-
cze przeje¿d¿a³ przez Poznañ i krótko w nim bawi³ w
nocy z 15 na 16 lipca 1807 oraz dwa razy w „roku
onym”, 1812: na prze³omie maja i czerwca w drodze
na Moskwê i 12 grudnia wracaj¹c po katastrofie.
Program ceremonii pierwszego, najhuczniejszego i
najwa¿niejszego powitania cesarza na wielkopol-
skiej ziemi by³ starannie przygotowany. Specjalnie
wybrana deputacja mia³a witaæ cesarza u wrót Polski,
w Miêdzyrzeczu, zaœ trasie przejazdu wiwatowaæ
mia³y t³umy mieszkañców. W Poznaniu ulicê Wilhe-
lmowsk¹ (dziœ aleje Marcinkowskiego) przemiano-
wano na Rue Napoléon. Wzniesiono te¿ w mieœcie
cztery ³uki triumfalne. Centralny opatrzony by³ napi-
sem „Wskrzesicielowi Polski” – to pod nim bohater
spod Marengo mia³ byæ uroczyœcie witany przez
wielkopolskie stany. Wspania³e przygotowania po-
krzy¿owa³a z³a pogoda, a zw³aszcza marna jakoœæ
polskich dróg: orszak cesarski d³ugo grz¹z³ przez
podpoznañskie dukty i bardzo siê spóŸni³. Napoleon
unikn¹³ wiêc przemów, a zw³aszcza sk³adania Pola-
kom obietnic pod pe³n¹ nadziei inskrypcj¹ – wjecha³
do Poznania 27 listopada dopiero o godzinie dzie-
si¹tej wieczorem.
Podczas swych pobytów w stolicy Wielkopolski ce-
sarz mieszka³ w budynku, by³ego ju¿ wtedy, kole-
gium jezuickiego. Napoleon mieszkaj¹cy w
przykoœcielnych komnatach to dobry pretekst do
przytoczenia tu wymownego fragmentu wspomnieñ
mieszkañca Poznania o rzeklibyœmy religijno-woj-
skowym aspekcie wizyty cesarza:
Dla okazania Narodowi, i¿ jest katolikiem, Napoleon
bywa³, lubo rzadko, w koœciele. Na mszy œw. przyby³
zwykle batalion piechoty lub pó³ batalionu, z broni¹,
bêbnami i muzyk¹, która przygrywa³a stosownie, po-
nure sztuczki. Mo¿na powiedzieæ, i¿ podczas takiej
mszy nikt siê nie modli³; ka¿dy pragn¹³ tylko widzieæ
cesarza. Ten sta³ z za³o¿onemi na piersiach rêkoma,
które tylko opuszcza³ dla za¿ycia tabaki […]. Pod-
czas ewangelii komenderowano broñ na ramiê; przy
podniesieniu zaœ na ramiê broñ, prezentuj broñ i
przyklêkniêcie. Po oddaleniu siê cesarza po mszy wy-
chodzi³o wojsko przy biciu bêbnów w koœciele (tak
jak i wchodzi³o), czem du¿o osób pobo¿nych gorszy³o
siê wielce.
Hucznie obchodzono w Poznaniu urodziny Napoleo-
na oraz zwyciêstwa na polach bitew. Tak by³o
zw³aszcza 2 grudnia 1806 roku, w rocznicê koronacji
cesarskiej oraz zwyciêstwa pod Austerlitz. Przed

po³udniem odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo w
Farze, zwieñczone Te Deum przy huku salw i g³osie
poznañskich dzwonów. Wieczorem miasto ilumino-
wano, a cesarz pojawi³ siê na balu wydanym przez
D¹browskiego.
Dwa tak ró¿ne œwiaty, francuski i polski, które spot-
ka³y siê wówczas w naszym regionie nie omieszka³y
pozostawiæ kilku z³oœliwych uwag pod swoim adre-
sem. Ktoœ ze œwity Napoleona pisa³ z oburzeniem, ¿e
w tych ¿ywych manifestacjach by³o coœ tak nieprze-
myœlanego, tak przesadnego, tak ruchliwego, ¿e
Francuzów zbiera³o politowanie na widok takiego
nierozs¹dku i lekkomyœlnoœci. Cesarz nie by³
cz³owiekiem, któremu sympatyczna by³aby taka egza-
ltacja. Poznaniacy z kolei nie pozostawali d³u¿ni. W
jednej z relacji z epoki, z maja 1812 roku, nieznany z
nazwiska urzêdnik poznañski wspomina: napa-
trzy³em siê na niego (tj. Napoleona) dowoli, i przy-
znam siê, i¿ niemi³e zrobi³ na mnie wra¿enie. Wzrok
mia³ jakiœ surowy, nieukontentowanie maluj¹cy,
twarz du¿a jak nalana, a kolor twarzy ¿ó³ty jak u Ara-
ba.
By³a jednak jakaœ powszednioœæ w tych uroczysto-
œciach bo te same pokolenia, które œwiêtowa³y
chwa³ê swych w³adców z rodu Wettynów, Poniato-
wskich, Hohenzollernów i Bonapartych, nawet po
za³amaniu siê wielkich nadziei zwi¹zanych z Napo-
leonem, potrafi³o godnie, po polsku, przyj¹æ obcego
goœcia. Myœlê tu zw³aszcza o przejeŸdzie Napoleona
przez Wielkopolskê po podpisaniu przezeñ pokoju w
Tyl¿y. Pobyt ten, w odró¿nieniu od poprzedniego –
nie musia³ byæ tak uroczysty, a entuzjazmu mog³o
wobec dwuznacznego potraktowania przez cesarza
sprawy polskiej po prostu zabrakn¹æ. W³adze Pozna-
nia op³aci³y wiêc ludzi z biedoty, aby wykrzyczeli
przeje¿d¿aj¹cemu Napoleonowi poznañskie przy-
wi¹zanie, entuzjazm, pochlebstwo, co jednak oka-
za³o siê zbêdne gdy¿ mieszczanie i tak wylegli na
ulice, okazuj¹c przy tym cesarzowi sw¹ ¿yczliwoœæ.
Wpisanie pobytu Napoleona w specyfikê miejsc czy
charakter ludzi, których spotka³ w Wielkopolsce nie
odejmuje temu pobytowi nimbu wyj¹tkowoœci, ale
mo¿e zwróci tak¿e uwagê na to, i¿ wielki cz³owiek
przyby³ tu, do Wielkopolski, do Poznania, do œwiata
ju¿ „zagospodarowanego” kulturalnie i intelektual-
nie, zaistnia³ w tym œwiecie – zab³ysn¹³, rozjaœni³ –
ale patrz¹c w perspektywie d³ugiego trwania zw³asz-
cza skonsolidowa³ i wzmocni³ to, co ludzie zamiesz-
kuj¹cy ten œwiat – Wielkopolanie ju¿ uprzednio
posiedli. Uj¹³ wznioœle tê rolê dziejow¹ znamienity
historyk Adam Ska³kowski: I na tym polega znacze-
nie Napoleona, D¹browskiego, Wybickiego, potem
ksiêcia Józefa i innych przodowników tego pokole-
nia, ¿e je wyrwali z kwietyzmu, ¿e mu nie pozwolili
zasypiaæ na ³onie ojczyzny, na zimnem ju¿ ³onie mar-
twej ojczyzny, ale kazali mu umieraæ, aby ona ¿y³a.
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Wielkopolska i Europa
w dobie Oœwiecenia

Seminarium Naukowe

dr Kamila Szymañska

Muzeum Okrêgowe

w Lesznie

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza funkcjo-
nuje Miêdzywydzia³owe Seminarium Badañ nad
Wiekiem Osiemnastym skupiaj¹ce historyków, hi-
storyków sztuki i filologów – pracowników nauko-
wych UAM, doktorantów i studentów oraz
wspó³pracuj¹cych badaczy z Uniwersytetu
Wroc³awskiego i innych uczelni, tak¿e z Muzeum
Okrêgowego w Lesznie. Celem spotkañ jest prezen-
tacja prowadzonych badañ, których wspólnym mia-
nownikiem jest epoka Oœwiecenia.

Stulecie to – z uwagi m.in. na postaæ Stanis³awa
Leszczyñskiego, Su³kowskich, kontakty zagraniczne
elit mieszczañskich Leszna – to niezwykle intere-
suj¹cy i nadal zbyt s³abo znany fragment dziejów
miasta. Jak siê okazuje, badania takie s¹ prowadzone,
o czym mogli siê przekonaæ uczestnicy Seminarium
Naukowego „Wielkopolska i Europa w dobie Oœwie-
cenia”, które odby³o siê w Lesznie 25 wrzeœnia br. w
Muzeum Okrêgowym w Lesznie. Organizatorami
spotkania byli: dyrektor Muzeum Okrêgowego w Le-
sznie oraz dr Kamila Szymañska, kierownik Bibliote-
ki Naukowej, ze strony UAM: wicedyrektor Instytut
Historii dr hab. Przemys³aw Matusik, dyrektor
Zak³adu Historii Nowo¿ytnej do XVIII wieku dr hab.
Maciej Forycki oraz prof. dr hab. Barbara Judkowiak
z Zak³adu Literatury Staropolskiej i Oœwieceniowej.

Wybór Leszna, jako miejsca organizacji seminarium
podyktowany by³ tematyk¹ zg³oszonych do dyskusji
tematów. Dr Adam Per³akowski (UJ) zaprezentowa³
wyniki swych poszukiwañ Ÿród³owych dotycz¹cych
kariery politycznej Aleksandra Józefa Su³kowskiego
do roku 1738. W wyst¹pieniu „Aleksander Józef
Su³kowski – rasowy polityk czy polityczny symu-
lant?” skupi³ siê na okresie ¿ycia przysz³ego w³aœci-
ciela dóbr leszczyñskich i rydzyñskich, spêdzonego
na dworze Augusta III i jego pierwszoplanowej roli,
jak¹ odgrywa³ do czasu dymisji. Zaprezentowa³ fun-

kcjonuj¹ce nadal w literaturze hipotezy dotycz¹ce
utraty pozycji Su³kowskiego oraz ustosunkowa³ siê
do nich, powo³uj¹c na zachowane, niestety niekomp-
letne Ÿród³a. Reprezentuj¹cy œrodowisko leszczyñ-
skie dr Micha³ Janeczek (Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa im. J.A. Komeñskiego w Lesznie) przed-
stawi³ stan badañ nad drukarstwem po³udniowo-za-
chodniej Wielkopolski i wykaza³ potrzebê
zainicjowania systematycznych prac w tym zakresie.
Jego wyst¹pienie „Obszary badañ nad drukarstwem
po³udniowo-zachodniej Wielkopolski do koñca
XVIII wieku” zawiera³o postulat zgromadzenia gro-
na specjalistów – badaczy, których prace bibliogra-
ficzne i opracowanie zebranego materia³u
zwieñczy³oby opublikowanie monografii poszczegó-
lnych typografów.

Ostatni referat, zrealizowa³ w formie pokazu bogatego
materia³u ikonograficznego doktorant z Instytut Historii
Sztuki UAM Jan Garspars. Referatem pt. „Ludovico
XV – tenerrimi animi monumentum? Nowy zespó³
architektoniczno-urbanistyczny w Nancy w czasach
króla Stanis³awa Leszczyñskiego a problem gloryfika-
cji osoby w³adcy” prelegent wprowadzi³ uczestników
w zagadnienia mecenatu artystycznego Stanis³awa
Leszczyñskiego w Nancy z interesuj¹cej perspekty-
wy. Celem analizy autora by³o odczytanie programu
ideowego za³o¿enia urbanistycznego realizowanego
przez Wieniawitê – oficjalnego (uhonorowanie Lud-
wika V) i nieoficjalnego (autogloryfikacja).

Gospodarze umo¿liwili uczestnikom zwiedzenie
ekspozycji muzealnych. Szczególne zainteresowanie
wzbudzi³y prezentowane w muzeum XVIII-wieczne
portrety Stanis³awa Leszczyñskiego, Marii Leszczy-
ñskiej oraz cz³onków rodziny Su³kowskich.

Spotkanie to by³o pierwszym, realizowanym wspól-
nie przez Instytut Historii UAM i Muzeum Okrêgo-
we w Lesznie. Organizatorzy zamierzaj¹ wspó³-
pracowaæ w zakresie dzia³alnoœci naukowej, popu-
laryzacyjnej i edukacyjnej. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e
efektem nawi¹zanej wspó³pracy bêdzie wiêksza
aktywnoœæ œrodowiska leszczyñskiego.
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Krystyna Dzikowska

Irena Jurga

Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych w Lesznie

Historia Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Lesznie to
historia tysiêcy ludzi: uczniów, nauczycieli, pracow-
ników obs³ugi. W 2012 roku szko³a obchodzi stulecie
swego istnienia, 40 – lecie nadania jej imienia i 420
rocznicê urodzin patrona Jana Amosa Komeñskiego.
G³ówne uroczystoœci odbêd¹ siê 21 i 22 wrzeœnia
2012 r. Ju¿ dziœ serdecznie wszystkich na nie zapra-
szamy. Bêdzie to wspania³a okazja do przypomnienia
bogatej historii szko³y, jej osi¹gniêæ i trudnoœci, me-
tod pracy i perspektyw jej rozwoju. Na stronie inter-
netowej szko³y www.zse.leszno.pl umieszczone s¹
szczegó³owe informacje o obchodach stulecia Szko³y
oraz zak³adka, w której absolwenci mog¹ zg³osiæ
swój udzia³ w Jubileuszu.
Program obchodów:
21 wrzeœnia 2012 r.
ü uroczysta Rada Pedagogiczna
ü sesja popularnonaukowa dotycz¹ca historii szko³y

oraz jej Patrona
ü otwarcie wystaw uœwietniaj¹cych uroczystoœci.
22 wrzeœnia 2012 r. - Dzieñ Absolwenta
ü 9.00. – uroczysta rocznicowa msza œwiêta w Kole-

giacie Leszczyñskiej
ü 11.00. – uroczystoœci jubileuszowe w auli Pañ-

stwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Lesznie,
ul. Mickiewicza 5

ü 13.00. – 16.00. – zwiedzanie szko³y i wystaw
okolicznoœciowych

ü 16.00. – spotkanie towarzyskie – zjazd absolwen-
tów w namiotach na boisku szkolnym.

W roku szkolnym 2011/2012 spo³ecznoœæ
szkolna „Ekonomika” podjê³a z tej okazji szereg
dzia³añ. Uczniowie klas pierwszych na lekcjach bib-
liotecznych poznali ¿ycie i dzia³alnoœæ Jana Amosa
Komeñskiego. Przeprowadzono konkursy plastycz-
ne: portret patrona szko³y, cztery budynki szko³y, po-
cztówkê i plakat promuj¹cy stulecie szko³y oraz
konkurs na prezentacjê multimedialn¹ o Ekonomiku.
Najlepsze prace wystawiono w auli i na korytarzach
szko³y. Najpiêkniejsze projekty pocztówek wykorzy-
stano jako pocztówki – cegie³ki Rady Rodziców. Dla
wszystkich uczniów Szko³y zorganizowano w auli
spotkania w programie których by³a „Gawêda o
szkole” dr Stanis³awa Jêdrasia, promocja monografii
Szko³y oraz prezentacja wiersza „Mojej Szkole - w
jej setne urodziny” przez jego autorkê Krystynê Ke-
rmel. Uzupe³nieniem spotkañ by³y wystawy: „Jan
Amos Komeñski – patron szko³y” oraz „Ekonomik w
kronikach.” Du¿ym zainteresowaniem w leszczyñ-
skim œrodowisku cieszy³ siê koncert w Miejskim
Oœrodku Kultury w Lesznie pt.„100 twarzy Ekono-
mika” w wykonaniu uczniów ZSE. Wydano równie¿
dwie publikacje: monografiê – Jêdraœ Stanis³aw:
„Stulecie Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych im. J. A.
Komeñskiego 1912 – 2012.” oraz wiersze o nauczy-
cielach - Kermel Krystyna: „Na serdecznej strunie
pamiêci” (promocja tych wierszy odby³a siê w czytel-
ni biblioteki szkolnej). Na wrzeœniowe uroczystoœci
przygotowano tak¿e Jednodniówkê „G³os Ekonomi-
ka”. Szko³a uzyska³a te¿ odœwiêtny wystój poprzez
wykonane na kalce witra¿e: w oknie na pó³piêtrze

Jubileusz Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych w Lesznie
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portret J. A. Komeñskiego oraz w oknie galerii budy-
nek szko³y.

Monografia Szko³y
W kwietniu tego roku
ukaza³a siê monografia
szko³y autorstwa Sta-
nis³awa Jêdrasia: „Stu-
lecie Zespo³u Szkó³
Ekonomicznych im.
J.A. Komeñskiego w
Lesznie 1912 – 2012”.
Jest to ju¿ trzecie wyda-
nie tej ksi¹¿ki uzupe³nio-
ne piêknymi zdjêciami i
poszerzone o nowe tre-
œci.. Okazj¹ do wydania

tej publikacji jest przypadaj¹ce w tym roku stulecie
„Ekonomika”.
Treœæ zawarta w ksi¹¿ce zosta³a podzielona na 6 czê-
œci: 1.Przegl¹d dzia³alnoœci szko³y w latach 1912 –
1990.
2.Lata szkolne 1990/91-2010/11
3.Jan Amos Komeñski – patron szko³y
4.Szko³a jako spo³ecznoœæ

5.Wychowanie to wielka sprawa
6.Absolwenci szko³y (wspomnienia)
Ksi¹¿ka zawiera miêdzy innymi biogramy kadry kie-
rowniczej i d³ugoletnich nauczycieli, nazwiska ucz-
niów, którym nadano tytu³ Zas³u¿ony Uczeñ oraz
osi¹gniêcia m³odzie¿y w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
szkolnego.
Wiersze o nauczycielach
W czerwcu z okazji stule-
cia Szko³y wydano tomik
poezji „Na serdecznej
strunie pamiêci” zawie-
raj¹cy wiersze o nauczy-
cielach Ekonomika. Jego
autork¹ jest Krystyna
Kermel, d³ugoletnia polo-
nistka Szko³y.
W ksi¹¿ce odnaleŸæ mo¿-
na poetycko nakreœlone
sylwetki 128 nauczycieli
pracuj¹cych dawniej i dziœ. Jest to bardzo wyj¹tkowa
pozycja. Sposób i styl pisania o znajomych jest nie-
spotykany - bardzo oryginalny, subtelny i celny.

Wystawa o koœciañskich
Bernardynach

Jolanta Sapa³a

nauczyciel bibliotekarz

CDN-PBP w Lesznie Filia w Koœcianie

„Znam moje miasto Koœcian - zespó³ dawnego
klasztoru Bernardynów” - wystawa w koœciañ-
skiej Bibliotece Pedagogicznej

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesz-
nie Filia w Koœcianie przygotowa³a z pomoc¹ Muze-
um Regionalnego i Biura Promocji Urzêdu
Miejskiego Koœciana w terminie od 15 do 31 maja
2012 r. wystawê wraz z prezentacj¹ multimedialn¹
pt.: „Znam moje miasto Koœcian - zespó³ dawnego
klasztoru Bernardynów”. Biblioteka Pedagogiczna
Filia w Koœcianie chcia³a przybli¿yæ uczniom histo-
riê zakonu Bernardynów, który istnia³ w Koœcianie
ponad 300 lat oraz pokazaæ Bibliotekê Pedagogiczn¹
mieszcz¹c¹ siê na terenie poklasztornym.
Wystawa mia³a miejsce w siedzibie Biblioteki Peda-
gogicznej przy placu Paderewskiego 1.

Do szkó³ w Koœcianie oraz gimnazjów: w
Racocie i Starych Oborzyskach zosta³y wys³ane

drog¹ mailow¹ zaproszenia do odwiedzenia wysta-
wy.

Organizatorów bardzo cieszy fakt, ¿e wysta-
wê odwiedzi³o 8 klas (prawie 150 osób). które z za-
interesowaniem obejrza³y widokówki z lat 1902 -
1945, plany i zdjêcia (najstarsze z 1896 r.) udostêp-
nione przez Muzeum Regionalne w Koœcianie i Biu-
ro Promocji Urzêdu Miejskiego Koœciana oraz
ksi¹¿ki i prezentacjê multimedialn¹ przygotowane
przez Bibliotekê Pedagogiczn¹, dotycz¹ce zespo³u
dawnego klasztoru Bernardynów.
Zestawienie bibliograficzne ksi¹¿ek zaprezentowa-
nych na wystawie:
1. Dzieje Koœciana. T. 1, red. K. Zimniewicz, Ko-
œcian 2000, Sygn.38484 P, 38127 P
2. Dzieje Koœciana. T. 2, red. K. Zimniewicz, Ko-
œcian 2000, Sygn. 38128 P
3. Garsztka Z., Koœcio³y Ziemi Koœciañskiej, Ko-
œcian 2003, Sygn. 39131 P
4. Kalendarium miasta Koœciana. T. 1, red. P. Bauer,
J. Zielonka, Koœcian 2001, Sygn. 41413 P - 41316 P
5. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 5, Dawne
województwo poznañskie. Z. 10, Dawny powiat ko-
œciañski, red. T. Ruszczyñska, A. S³awska, Warsza-
wa 1980, Sygn. 23726 P, 23727 P
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Leszno - nasza ma³a ojczyzna
Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant

CDN w Lesznie

Gimnazjum nr 8 s³ynie z wielu inicjatyw.
Pomys³odawczyni¹ jednej z nich jest pani Barbara
Napieralska, nauczycielka plastyki, która zorgani-
zowa³a Miêdzyszkolny Konkurs Plastyczny dla
szkó³ podstawowych i gimnazjalnych „ Leszno –
nasza ma³a ojczyzna”. Jej pomys³ zyska³ poparcie
Dyrekcji szko³y i uznanie Prezydenta Miasta Lesz-
na, który sprawowa³ patronat nad przedsiêwziê-
ciem.
Na konkurs wp³ynê³y 102 prace uczniów ze Szkó³
Podstawowych nr 1, 2, 7, 12 oraz Zespo³u Szkó³
Specjalnych oraz gimnazjów nr 4, 5, 8, 9.
W dniu 18 maja 2012 r. komisja w sk³adzie:
Ma³gorzata Nowak – wicedyrektor gimnazjum nr
8, Barbara Napieralska – z Gimnazjum nr 8, Rena-
ta Wróblewska – ze Szko³y Podstawowej nr 12,
Anna Szaba³a – z Gimnazjum nr 8, Iwona Gubañ-
ska – Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesz-
nie, zapozna³a siê z pracami i dokona³a ich oceny,
uwzglêdniaj¹c zgodnoœæ prac z regulaminem, war-
toœæ artystyczn¹, oryginalnoœæ.
Po przeliczeniu zdobytych punktów komisja przy-
zna³a nagrody i wyró¿nienia:
W kategorii wiekowej 7-9 lat równorzêdne nagro-
dy otrzymali:
Zuzanna Katarzyñska SP 1, Micha³ Bekier SP 7.
Wyró¿nienie otrzyma³ Aleks Fr¹ckowiak SP 12.
W kategorii wiekowej 10 – 12 lat nagrody otrzy-
mali: Natasza Krawczyk SP 4 – I miejsce, Bogna
Jaszczak SP 12 – II miejsce, Miko³aj Reich ZSS –
III miejsce.
Wyró¿niono: Dariê Przybylsk¹ ZSS, Olgê Przy-
bylsk¹ SP 7, Zuzannê Jêdrysiak ZSS.

W kategorii wiekowej 13 – 16 lat nagrody otrzy-
mali: Sylwia Wy¿ykiewicz Gim. 9 – I miejsce, Ka-
rolina Adamczak – Gim. 5 – II miejsce, Miko³aj
Reich ZSS – III miejsce.
Wyró¿nienia przyznano: Malwinie Stachowiak
Gim. 5, Paulinie Wojtko Gim. 8, Kacprowi Kurpi-
kowi Gim. 5, Kindze Cieœlawskiej Gim. 8, Monice
Paruszewskiej Gim. 8, Patrycji Nowak Gim. 8,
Magdalenie Wasió³ce Gim. 8, Elizie Wawrzyniak
Gim. 8.
Podsumowanie konkursu nast¹pilo 15 czerwca
2012 r.. w Gimnazjum nr 8 w Lesznie. Uroczystoœæ
zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ Prezydent Miasta Le-
szna Tomasz Malepszy.
Uczestnicy spotkania mogli równie¿ podziwiaæ
efekty konkursu „Leszno w miniaturze”, którego
pomys³odawc¹ jest pan Robert Ko³ak z Gimna-
zjum nr 8. Zadaniem uczniów bior¹cych udzia³ w
konkursie by³o wykonanie makiet miejskich bu-
dynków. Wœród eksponatów mo¿na by³o podzi-
wiaæ ró¿ne makiety ratusza , dworca kolejowego,
koœcio³ów, a nawet Galerii Leszno. Komisja kon-
kursowa, która tworzyli miêdzy innymi Tomasz
Malepszy, Prezydent Miasta Leszna, dyrektorzy
gimnazjów, wy³oni³a zwyciêzców.
Zostali nimi: Tomasz Skrzypczak z Gim. 4 i Filip
Ci¹der z Gim. 1, autorzy makiety dawnego dworca
kolejowego. Drug¹ nagrodê przyznano Aleksan-
drze Laskowskiej z Gim. 1, trzeci¹ – Miko³ajowi
Weissowi i Dominice Wasió³ce z Gim, 1, czwart¹
– Szymonowi Goryni z Gim. 8.
Iwona Gubañska, z Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli w Lesznie, w swoim referacie Regiona-
lizm s³owem pisany. przypomnia³a bliŸniacz¹
edycjê konkursu organizowanego przed laty pod
patronatem CDN. Przedstawi³a równie¿ swoje re-
fleksje zwi¹zane z tematem.
Oto fragmenty jej wyst¹pienia.

6. Koœcian : zarys dziejów : praca zbiorowa, red. Z.
Wielgosz, K. Zimniewicz, Warszawa-Poznañ 1985,
Sygn. 29196 P - 29198 P
7. Koœcian na starych pocztówkach, red. M. Lajszner,
Koœcian 2008, Sygn. 40829 P, 40870 P
8. Koz³owski W., Michalczak L., Koœcian : przewod-
nik turystyczny, Koœcian 1996, Sygn. 36332 P,
36454 P
9. £ukaszewicz J., Krótki opis historyczny koœcio³ów
parochialnych, koœció³ków, kaplic, klasztorów,

szkó³ek parochialnych, szpitali i innych zak³adów
dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznañskiej. T.
2, Poznañ 1859, Sygn. 34531 P, 34534 P
10. Pamiêtnik Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Ko-
œciañskiej : 2005-2008. T. 12, red. Z. Witkowski, Ko-
œcian 2008, Sygn. 41238 P
11. Pawicki J., Z dziejów koœcio³ów koœciañskich,
Koœcian 2009, Sygn. 41146 P
12. Sto lat koœciañskiej psychiatrii 1893-1993, red.
H. Florkowski, Koœcian 1993, Sygn. 34795 P
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Gdyby zapytaæ dzisiaj m³odego cz³owieka o to,
czym jest patriotyzm, zapewne odpowiedzia³by, i¿
jest to mi³oœæ do ojczyzny.
Ale, czy¿ patriotyzm to wy³¹cznie uczucie, którym
darzymy ojczyznê w szerokim tego s³owa znacze-
niu? Otó¿ na pewno nie.
Dla m³odego cz³owieka ojczyzna to przecie¿ naj-
bli¿sze mu œrodowisko: rodzice, rodzeñstwo, dzia-
dkowie, podwórko, przedszkole, póŸniej szko³a,
rówieœnicy itd.
To jest jego ma³a ojczyzna. Ale i my, trochê starsi i
starsi mamy swoj¹ ma³¹ ojczyznê; jest ni¹ nasz re-
gion, nasza wieœ, nasze miasteczko, miasto, znajo-
mi, miejsce pracy, dom.
Regionalizm mo¿na ró¿nie wyra¿aæ: œpiewem, ta-
ñcem, obrazami, ubiorami,, ale równie¿ s³owem.

Ojczyzna to kraj dzieciñstwa
Miejsce urodzenia
To jest ta ma³a najbli¿sza
Ojczyzna

Miasto miasteczko wieœ
Ulica dom podwórko

Pierwsza mi³oœæ
Las na horyzoncie
Groby

Tadeusz Ró¿ewicz

Myœlê, ¿e stosunek cz³owieka do ma³ej ojczyzny
rzutuje na jego stosunek do Ojczyzny przez du¿e
O, do Polski.
Chyba nie ma cz³owieka, który nie ukocha³by bli-
skich mu ludzi, bliskich mu miejsc.
Przed laty w ramach konkursu Wasi rówieœnicy
próbowali wyraziæ s³owami uczucia do ma³ej oj-
czyzny.
Przypomnê niektóre z tekstów nades³anych na
konkurs:

Basia Pazo³a

Leszno – moje miasto

Tutaj do szko³y chodzê
I fantazji puszczam wodze.
Znam ka¿dy zak¹tek,
wiem, ¿e jest ³ad, porz¹dek.
Unii Leszno kibicujê
i szybowce obserwujê!

A wiêc nie ma co tu kryæ,
w moim mieœcie chce siê ¿yæ!

Daria M¹dra

Rozejrzyj siê, popatrz.
Planty, przykryte ko³dr¹
Najlepiej utkanych liœci.
Wiatr najstaranniej rzeŸbi
Pos¹g, nie przypominaj¹cy niczego.
Najlepszy artysta jak gdyby w baroku urodzony
Przepych i monumentalnoœæ kreuje, z kasztanów
i dêbów wiekowych.

Tomasz Kowalczyk

Lecz czym by³aby owa macierz bez mych progów
najbli¿szych,
Bez znajomych miejsc, gdzie ¿em siê wychowa³?
Spocznij, po myœl w b³ogiej ciszy..,
Jak bardzo trafne s¹ minione s³owa.

Zuzanna Cichoracka

Moje ¿ycie, tu, w Lesznie
Pierwsze kroki, pierwsze upadki.
Smutki i roz³¹ki!
Moje kamienice i ulice.
Mój ratusz, mój rynek.
Moje dzieciñstwo i moja przysz³oœæ!
Moja ma³a Wielka Ojczyzna!

Do s³ów m³odych twórców do³o¿ê jeszcze jedne i
niemo¿liwoœci¹ by³oby, abym tego nie uczyni³a.
To s³owa najbardziej znanego leszczynianina – po-
ety Stanis³awa Grochowiaka.

Wy znacie Leszno. Wypruty ratusz –
cztery wie¿yce dziobi¹ce niebo,
trochê têsknoty,
jakieœ k³opoty –
Labirynt ulic jak g³upi rebus
Leszno wstydliwe szare
Leszno mi³osne z serca mi w dzwonach
dziwne zaklête, grzeszne i œwiête…

(Stanis³aw Grochowiak, wiersz poœwiêcony przy-
jacio³om /maszynopis/, za: J. M. Halec, Spacer po
Lesznie Grochowiaka)

I chyba takim pozosta³o, bo przecie¿ i uczniowskie
wiersze, i uczniowskie prace plastyczne nieustan-
nie próbuj¹ oswoiæ ow¹ dziwnoœæ; tajemnice ludzi
i miejsc nam wszystkim bliskich.
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Konkursy dla uczniów szkó³
podstawowych miasta w Szkole

Podstawowej nr 2 w Lesznie

Justyna Kubiak

nauczycielka jêzyka polskiego

SP nr 2 w Lesznie

Od dziesiêciu lat organizowane jest w „Dwójce”
Miêdzyszkolne Dyktando o tytu³ Leszczyñskie-
go Mistrza Ortografii. Jego celem, oprócz oczy-
wiœcie utrwalania umiejêtnoœci poprawnego
pos³ugiwania siê zasadami ortograficznymi i inter-
punkcyjnymi oraz wyrabiania nawyków ortografi-
cznych, jest integrowanie spo³ecznoœci szkó³
podstawowych naszego miasta.
Jako motto konkursu przyjêliœmy s³owa Marii Na-
gajowej:
„Ortografia jest czêœci¹ kultury jêzyka, a ta z ko-

lei czêœci¹ kultury ogólnej. I pewnie dlatego, jak

to sami wiemy, nic tak spo³ecznie nie oœmiesza

cz³owieka i nie obni¿a jego wartoœci, choæby by³

najm¹drzejszy i najszlachetniejszy, jak pope³nia-

nie przez niego b³êdów jêzykowych i ortograficz-

nych. Jest zatem nauczanie ortografii w szkole

m.in. przygotowaniem do udanego ¿ycia spo³ecz-

nego.”

Zawsze pod koniec kwietnia po dwóch
uczniów z ka¿dej szko³y podstawowej Leszna bie-

rze udzia³ w finale. Uczniowie ci s¹ wy³aniani w
drodze eliminacji szkolnych, a wiêc najlepsi w
swoich szko³ach. Dyktando od lat przygotowywa-
ne jest przez nauczyciela – konsultanta Centrum

Doskonalenia Nauczycieli, najpierw by³a to pani
El¿bieta Tomiñska, teraz od wielu lat pani Iwona
Gubañska. W komisjach zasiadaj¹ nauczyciele –
poloniœci, przewa¿nie z gimnazjów lub liceów Le-
szna. Osob¹, która dyktuje uczniom tekst, jest za-
wsze ktoœ z leszczyñskich mediów - telewizji lub
radia. W ostatnich latach by³y to panie: Hanna Cie-
sielska i Emilia Wojciechowska z radia „elka”.
Laureaci otrzymuj¹ dyplomy i nagrody podczas
uroczystej akademii z okazji Œwiêta Patrona
Szko³y Podstawowej nr 2, które przypada na
pocz¹tku maja. W ci¹gu dziesiêciu jubileuszo-
wych konkursów tytu³y „Leszczyñskiego Mistrza
Ortografii” otrzymali:

2003 –Tomasz Dobrzycki SP nr7
2004 – Patryk Rzepecki SP nr 3
2005 – Patryk Philavong SP nr 9

Pawe³ Pokorski SP nr 12
2006 – Magdalena Ziegler SP nr 9
2008 - Joanna K³os SP nr 12
2009 – Szymon Karolewicz SP nr 7
2010 – Bogna Jaszczak SP nr 12
2011 – Paulina Damrych SP nr 5
2012 – Bart³omiej Urbanowski SP nr 4

Dyktanda s¹ bardzo trudne, wiêc trzeba wykazaæ
siê nie lada mistrzostwem, by tekst napisaæ popra-
wnie lub pope³niæ jak najmniej b³êdów. Dla tych,
którzy chcieliby poæwiczyæ, ma³y fragment z 2010
roku:
„Gdzieniegdzie dostrze¿emy przebiœniegi, a po-
œród kosodrzewiny b³yszcz¹ce kwiaty magnolii
oraz pstro nakrapiane ostró¿ki. Ró¿e dla niepozna-
ki zmieniaj¹ siê w przylaszczki. Mo¿na odnieœæ
wra¿enie, ¿e gdzieœ z oddali wy³ania siê Dolina
Chocho³owska, a na niej widniej¹ bladofioletowe
krokusiki. Wszêdzie widoczne s¹ dziko rosn¹ce
krzewy, których nazw nie sposób odgadn¹æ. Trze-
ba bardzo uwa¿aæ, by niechc¹cy nie zahaczyæ o
korzeñ o czarodziejskich kszta³tach, tak przedziw-
nych, ¿e wywo³uj¹ one w naszych umys³ach prze-
ró¿ne skojarzenia” ( Autorka - p. Iwona Gubañska)
Od trzech lat organizujemy dla uczniów czwar-
tych klas leszczyñskich podstawówek „Miejski
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Konkurs £adnego Pisania”. Chcemy tym sa-
mym zwróciæ uwagê na pog³êbiaj¹cy siê w Polsce
problem zaniku umiejêtnoœci ³adnego pisania,
szczególnie wœród dzieci i m³odzie¿y szkolnej
oraz zachêciæ m³odych ludzi do ³adnego pisania.
Jednoczeœnie, organizuj¹c konkurs w okolicy 17
stycznia, chcemy, by dzieci poznawa³y historiê
swojego miasta, ze szczególnym zaakcentowa-
niem rocznicy wyzwolenia Leszna.
Uczestnikiem konkursu mo¿e byæ uczeñ klasy IV,
wy³oniony przez szko³ê w drodze eliminacji szkol-
nych, zg³oszony do organizatora do koñca grudnia.
Do nas, czyli organizatorów, przesy³ane s¹ prace
finalistów.
W dniu konkursu jury prosi o napisanie fragmentu
tekstu o Lesznie, a nastêpnie, bior¹c pod uwagê-
równie¿ poprawnoœæ ortograficzn¹ i interpun-
kcyjn¹, wybiera naj³adniej napisan¹ pracê.
Wszyscy uczestnicy otrzymuj¹ dyplomy i drobne
upominki, zwyciêzca - nagrodê.
Dotychczas tytu³y Mistrzów £adnego Pisania zdo-
byli:

2010 – Jakub Chmielowiec SP nr 2
2011 – Nikola ¯erkowska SP nr 10
2012 – Marta Halczyn SP 9

Organizuj¹c konkurs, w³¹czyliœmy siê w Ogólno-
polsk¹ Kampaniê £adnego Pisania, nad któr¹ pa-
tronat objêli Minister Edukacji Narodowej, Rada
Jêzyka Polskiego oraz prezydium Polskiej Akade-
mii Nauk.
„Jak wynika z raportu opracowanego prze firmê
Vivento Infobrokers pisanie rêczne przez dziecko
wykazuje œcis³y zwi¹zek z jego wynikami w na-
uce. Dzieci, które wczeœniej i z dobrym efektem

pisz¹, s¹ bardziej pewne siebie, odnosz¹ sukcesy,
szybciej pisz¹ egzaminy, których wyniki bywaj¹
nawet o ocenê wy¿sze od innych rówieœników.
Zdarza siê i tak, ¿e dziêki ³adnemu charakterowi
pisma mo¿na znaleŸæ dobr¹ pracê, poniewa¿ pra-
codawcy podczas rekrutacji coraz czêœciej anali-
zuj¹ charakter pisma kandydatów.”(Ogólnopolska
Kampania £adnego Pisania -Wiadomoœci 24)

Podobnie jak w przypadku miêdzyszkolnego dy-
ktanda i w przypadku tego konkursu chodzi nam o
integracjê spo³ecznoœci leszczyñskich szkó³ pod-
stawowych, dlatego zawsze konkursy zakoñczone
s¹ spotkaniem przy herbacie i ciastkach, podczas
którego uczniowie i nauczyciele nawi¹zuj¹ znajo-
moœci i wymieniaj¹ doœwiadczenia.
Okazjonalnie, najczêœciej z racji Œwiêta Patrona
organizujemy inne konkursy np. literackie (w tym
roku na wywiad z absolwentem SP nr 2 dla klas VI
i gimnazjów), poetyckie (w tym roku na wiersz o
morzu dla klas I-III) i recytatorskie.

Prawo oœwiatowe

ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO
OŒWIATOWYM

Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor CDN PBP

w Lesznie

wydane pomiêdzy 1 kwietnia 2012 r. a 31 sierp-
nia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia
publikowane s¹ wy³¹cznie w formie elektronicz-

nej – w internecie. Dzienniki Ustaw dostêpne s¹
pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Moni-
tory Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl.

Zawartoœæ:

I. 2 zmiany w ustawie o systemie oœwiaty.
II. 1 zmiana w ustawie Karta Nauczyciela.
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy o systemie oœwiaty – 7
nowych i 6 zmienionych rozporz¹dzeñ.

§
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IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela –1
zmienione rozporz¹dzenie.
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty – 2
zmienione ustawy.
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie innych ustaw – 6 nowych i 2
zmienione rozporz¹dzenia oraz 1 nowe obwiesz-
czenie.

I. Ustawa o systemie oœwiaty - sejm uchwali³ ko-
lejne zmiany:
1. w dniu 27 lipca 2012 r. parlament uchwali³ usta-
wê o zmianie ustawy o systemie informacji oœwia-
towej oraz niektórych innych ustaw – zmiany
zawarte w art. 2 i 3 dotycz¹ zmiany ustawy o syste-
mie oœwiaty (Dz. U. poz. 941 - obowi¹zuje od 31
sierpnia 2012 r.),
2. w dniu 27 lipca 2012 r. parlament uchwali³ usta-
wê o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz usta-
wy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 979 - obo-
wi¹zuje od 31 sierpnia 2012 r.).

S ¹ t o t r z y d z i e s t a s i ó d m a i t r z y d z i e s t a
ó s m 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:
ustawa z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwia-
ty (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, poz. 941 i poz. 979),

II. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
1. ostatnio w dniu 13 lipca 2012 r. parlament
uchwali³ ustawê o zmianie ustawy o dzia³ach admi-
nistracji rz¹dowej oraz niektórych innych ustaw –
zmiany zawarte w art. 5 dotycz¹ zmiany ustawy
Karta Nauczyciela w art. 2 (Dz. U. poz. 908 - obo-
wi¹zuje od 8 wrzeœnia 2012 r.),

J e s t t o d w u d z i e 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:
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (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; 2012 r. poz.
908).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.

III. 1. Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie
III.1.1. z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warun-
ków, form i trybu realizacji przedsiêwziêcia do-
tycz¹cego rozwijania kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (Dz. U. poz. 411 -
obowi¹zuje od 16 kwietnia 2012 r.),
III.1.2. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy finanso-
wej uczniom na zakup podrêczników (Dz. U. poz.
706 - obowi¹zuje od 6 lipca 2012 r.),
III.1.3. z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owych warunków udzielania pomocy dzieciom
i uczniom w formie zasi³ku losowego na cele edu-
kacyjne w 2012 r. (Dz. U. poz. 940 - obowi¹zuje od
21 sierpnia 2012 r.),

III. 2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie
III.2.1. z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopu-
szczania do u¿ytku w szkole programów wycho-
wania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników
(Dz. U. poz. 752 - obowi¹zuje od 18 lipca 2012 r.),
III.2.2. z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypad-
ków, w jakich do publicznej lub niepublicznej
szko³y dla doros³ych mo¿na przyj¹æ osobê, która
ukoñczy³a 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w ja-
kich osoba, która ukoñczy³a gimnazjum, mo¿e
spe³niaæ obowi¹zek nauki przez uczêszczanie na
kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. poz. 857 -
obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.2.3. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podsta-
wy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kszta³cenia ogólnego w poszczególnych ty-
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pach szkó³ (Dz. U. poz. 977 - obowi¹zuje od 1
wrzeœnia 2012 r.),

III.3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.3.1. z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie warun-
ków i sposobu wykonywania przez przedszkola,
szko³y i placówki publiczne zadañ umo¿li-
wiaj¹cych podtrzymywanie poczucia to¿samoœci
narodowej, etnicznej i jêzykowej uczniów na-
le¿¹cych do mniejszoœci narodowych i etnicznych
oraz spo³ecznoœci pos³uguj¹cej siê jêzykiem regio-
nalnym (Dz. U. z 2007 r. nr 214, poz. 1579 ze zm.
w: 2010 r. nr 109, poz. 712, w 2012 r. nr 393 - obo-
wi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.3.2. z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowe-
go programu szkolenia kandydatów na egzamina-
torów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreœlania
egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2009 r. nr 70,
poz. 600 ze zm. w: 2011 r. nr 216, poz. 1274; 2012
r. poz. 945 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),
III.3.3. z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie organi-
zacji kszta³cenia dzieci obywateli polskich czaso-
wo przebywaj¹cych za granic¹ (Dz. U. z 2010 r. nr
170, poz. 1143 ze zm. w: 2011 r. nr 1, poz. 1 i nr
176, poz. 1050; 2012 r. poz. 967 - obowi¹zuje od
30 sierpnia 2012 r.),
III.3.4. z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie warun-
ków organizowania kszta³cenia, wychowania i
opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych
oraz niedostosowanych spo³ecznie w specjalnych
przedszkolach, szko³ach i oddzia³ach oraz w oœrod-
kach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1489 ze zm. w:
2012 r. poz. 981 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012
r.),
III.3.5. z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie warun-
ków organizowania kszta³cenia, wychowania i
opieki dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnych
oraz niedostosowanych spo³ecznie w przedszko-
lach, szko³ach i oddzia³ach ogólnodostêpnych lub
integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1490
ze zm. w: 2012 r. poz. 982 - obowi¹zuje od 1 wrze-
œnia 2012 r.),
III.3. III.3.3. z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ra-
mowego programu szkolenia kandydatów na egza-
minatorów, sposobu prowadzenia ewidencji
egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreœlania
egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2009 r. nr 70,
poz. 600 ze zm. w: 2011 r. nr 216, poz. 1274; 2012
r. poz. 945 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego podpisa³ rozporz¹dzenie
III.3.1. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie œwia-
dectw, dyplomów pañstwowych i innych druków

szkolnych szkó³ i placówek artystycznych (Dz. U.
nr 377 - obowi¹zuje od 20 kwietnia 2012 r.),

III.4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego podpisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie:
III.4.1. z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania w publicznych szko³ach i
placówkach artystycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 15,
poz. 69 ze zm. w: 2012 r. nr 956 - obowi¹zuje od 1
wrzeœnia 2012 r.),

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.

IV.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
IV.1.1. z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wysokoœci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181, ze zm. w: 2006 r.
Nr 43, poz. 293; 2007 r. Nr 56, poz. 372; 2008 r. Nr
42, poz. 257; 2009 r. Nr 52, poz. 422 i Nr 222, poz.
1755; 2010 r. Nr 131, poz. 885; 2011 r. Nr 161, poz.
967 i 2012 r. poz. 790 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia
2012 r.),

V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty.

V.1. w dniu 11 maja 2012 r. parlament uchwali³ ustawê
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych (Dz.
U. poz. 637 – zmiany obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2013 r.),
V.2. w dniu 27 lipca 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie ustawy o systemie informacji
oœwiatowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 941 - obowi¹zuje od 31 sierpnia 2012 r.),

VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie innych ustaw.

VI.1. Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie:
VI.1.1. z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfi-
kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot
œwiadczeñ pieniê¿nych z pomocy spo³ecznej (Dz.
U. poz. 823 - obowi¹zuje od 1 paŸdziernika 2012
r.),
VI.1.2. z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wyso-
koœci dochodu rodziny albo dochodu osoby
ucz¹cej siê stanowi¹cych podstawê ubiegania siê o
zasi³ek rodzinny oraz wysokoœci œwiadczeñ ro-
dzinnych (Dz. U. poz. 959 - obowi¹zuje od 8 wrze-
œnia 2012 r.),
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Biblioteka Pedagogiczna proponuje

VI.1.3. z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w przygotowania zawodowego
m³odocianych i ich wynagradzania (Dz. U. poz.
980 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),

VI. 2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie
VI.2.1. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie proce-
dury weryfikacji dostêpu do bazy danych systemu
informacji oœwiatowej (Dz. U. poz. 466 - obo-
wi¹zuje od 30 kwietnia 2012 r.),
VI.2.2. z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie sposobu
organizowania nauczania koœcielnego, nabo-
¿eñstw i wykonywania innych praktyk religijnych
w³aœciwych dla wyznania zielonoœwi¹tkowego
dzieciom i m³odzie¿y (Dz. U. poz. 932 - obo-
wi¹zuje od 17 sierpnia 2012 r.),
VI.2.3. z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owego zakresu danych gromadzonych w ba-
zach danych oœwiatowych, zakresu danych
identyfikuj¹cych podmioty prowadz¹ce bazy da-
nych oœwiatowych, terminów przekazywania da-
nych miêdzy bazami danych oœwiatowych oraz
wzorów wydruków zestawieñ zbiorczych (Dz. U.
poz. 957 - obowi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),

VI. 3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
obwieszczenie
VI.3.1. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyka-
zu jednostek organizacyjnych podleg³ych Mini-

strowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzo-
rowanych (M. P. poz. 257 - obowi¹zuje od 2 maja
2012 r.),

VI.4. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej pod-
pisa³ rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dze-
nie:
VI.4.1. z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za
wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu
jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w
drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej
sporz¹dzania (Dz. U. z 2002 r. nr 237, poz. 2015, ze
zm. w 2012 r. poz. 482 - obowi¹zuje od 7 maja
2012 r.),

VI.5. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpi-
sa³ rozporz¹dzenie:
VI.5.1. z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szczegó³owego zakresu za-
dañ realizowanych przez Agencjê Rynku Rolnego
zwi¹zanych z wdro¿eniem na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej programu „Owoce w szko-
le” (Dz. U. z 2011 r. 168, poz. 1012, ze zm. w 2012
r. poz. 85 i poz. 961 - obowi¹zuje od 25 sierpnia
2012 r.),

Zmiany programowe w polskiej
szkole - zestawienie bibliograficzne

Krystyna Chorostecka
nauczyciel-bibliotekarz
CDN-PBP w Lesznie

1. Analiza porównawcza – podstaw
programowych z wychowania fizycznego / Ewa
Czerska. - Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. -
2011, nr 11, s.16-23

2. Bilet w dwie strony – czyli reforma polskiej
oœwiaty za granic¹ / Lidia Jastrzêbska // Nowa
Szko³a. - 2010, nr 7, s.4-7

3. By nie udomowiæ zmiany / Jaros³aw Kordziñski
// Dyrektor Szko³y. - 2011, nr 4, s.8-10

4. Czas na zmiany / Aleksander Palczewski; rozm.
przepr. Jolanta Têcza-Æwierz // Wychowawca. -
2010, nr 9, 20-21

5. Czekaj¹c na reformê / Jerzy Iwañski // Sedno. -
2011, nr 6, s.45-47

6. Dlaczego reforma znowu siê nie uda / Jaros³aw
Kordziñski // Dyrektor Szko³y. - 2010, nr 9,
s.14-16
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7. Dobry start przedszkolaka : program
wychowania przedszkolnego / Monika
Roœciszewska-WoŸniak. - Warszawa,
Wydawnictwo Akademickie ¯ak, 2010. - 69, [2] s.
[Program oparty na podstawie programowej z
2008 r.] sygn.88392, 88393-Czyt.

8. Du¿a i potrzebna zmiana (pomoc
psychologiczno-pedagogiczna) / Lidia Jastrzêbska
// Nowa Szko³a. - 2011, nr 5, s.3-6

9. Edukacja w³¹czaj¹ca w kszta³ceniu zawodowym
/ Marlena Zaborniak // Sedno. - 2011, nr 7, s.22-25
[M.in. o reformie w szko³ach ponadgimnazjal-
nych]

10. Formu³a egzaminu maturalnego – opinia
zainteresowanych stron (na podstawie badañ
w³asnych) / Ewa Fro³ow // Nowa Szko³a. - 2010, nr
5, s.24-33

11. G³os psychologa dzieciêcego w sprawie
edukacji szkolnej szeœciolatków / Ewa Czownicka
// Dyrektor Szko³y. - 2010, nr 6, s.44-46

12. Kierunki i uwarunkowania przemian oœwiaty w
zwi¹zku z reform¹ / po red. Andrzeja Bogaja.-
Kielce, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
; Radom, Wydawnictwo Naukowe Instytutu
Technologii Eksploatacji, 2010.- 413 s.

13. Kilka s³ów o ocenianiu holistycznym / Monika
Bolanowska // Matematyka. - 2011, nr 3, s.28-31
[Zmiana sposobu oceniania w egzaminie
gimnazjalnym w 2012 r.]

14. Kompetencje nauczycieli wf – w realizacji
nowej podstawy programowej / Jerzy Nowocieñ,
Marcin Czechowski // Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne. - 2011, nr 5, s.9-18

15. Konstruktywizm w wyrównywaniu szans
edukacyjnych dzieci przedszkolnych / Edukacja. -
2011, nr 2, s.79-87 [Nawi¹zanie do zmian reformy
oœwiaty m. in. obni¿aj¹cej wiek szkolny]

16. Królowa nauk bardziej przystêpna / El¿bieta
Patyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1-2, s.46-49
[Refleksje o wprowadzonej obowi¹zkowo do
egzaminu maturalnego matematyce]

17. Matematyka na maturze / Lidia Jastrzêbska //
Nowa Szko³a. - 2010, nr 2, s.17-20

18. Meandry reformowania oœwiaty / Lidia
Jastrzêbska // Nowa Szko³a.- 2010, nr 2, s.16-21

19. Monitoring podstawy programowej w szko³ach
/ Jaros³aw Kordziñski // Dyrektor Szko³y. - 2010, nr
5, s.10-12

20. My i oni – o kreatorach i adresatach zmiany /
Danuta Elsner // Dyrektor Szko³y. - 2011, nr 2,
s.82-84

21. Nowa podstawa programowa - wychowania
fizycznego i zdrowotnego / Zbigniew Dziubiñski //
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 7,
s.31-33

22. Nowe ramowe plany nauczania – nareszcie! /
Wies³aw W³odarski // Dyrektor Szko³y. - 2011, nr
5, s.52-53 [Wg rozporz¹dzenia o podstawie
programowej]

23. Nowe zasady pomocy psychologiczno-
pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szko³a. -
2011, nr 4, s.14-21

24. Nowy egzamin gimnazjalny / Anna Dubiecka //
Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11-12, s.58-61

25. O nagrodzonych programach wychowania
przedszkolnego / Ewa Brañska // Wychowanie w
Przedszkolu. - 2010, nr 2, s.4-8 [Konkurs CODN w
zwi¹zku ze zmianami podstawy programowej]

26. Otwarci na zmiany : przyk³ady dobrych
praktyk w zakresie wdro¿enia podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kszta³cenia ogólnego w poszczególnych typach
szkó³ / zespó³ red. Ewa Superczyñska [i in.].-
Poznañ, Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli,
2010.- 51 s. sygn. 88511-88513

27. Ramowa oferta programowa – w zakresie
edukacji olimpijskiej / Jerzy Nowocieñ //
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 8,
s.4-10

28. Piêciolatek w nowej roli, czyli prawo do
wczeœniejszej nauki / Krystyna Kamiñska //
Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s.12-17

29. Podstawa programowa jêzyka polskiego z
roku 2009 albo pitaval lubelski / Kordian Baku³a //
Polonistyka. - 2010, nr 2, s.21-25

30. Prawo w oœwiacie na dziœ i na jutro / Andrzej
Pery // Sedno. - 2011, nr 8, s.22-25 [Przegl¹d
obowi¹zuj¹cych nowych przepisów prawnych i
projekty zmian]
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31. Przysz³oœæ edukacji – koncepcje, strategie, idee
/ Ma³gorzata Kamiñska-Juckiewicz // Nowa
Szko³a. - 2011, nr 9, s.3-16

32. Szeœciolatek na rozdro¿u : lata 2009-2012 w
polskim ustawodawstwie oœwiatowym / Krystyna
Kamiñska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011,
nr 1, s.4-10

33. Szeœciolatek w szkole / Krystyna D¹bek / ¯ycie
Szko³y. - 2011, nr 2, s.5-10 [Kszta³cenie ogólne
jako fundament wszechstronnego rozwoju dziecka
w koncepcji wdra¿anej reformy]

34. Szeœciolatek w szkole: spo³eczno-emocjonalne
wymiary przejœcia edukacyjnego / Anna Kienig //
Edukacja. - 2011, nr 3, s.50-56

35. Szeœciolatki na start / Aleksandra Godlewska //
¯ycie Szko³y. - 2011, nr 8, s.62-64 [Doœwiadczenia
z pracy z szeœciolatkami w I klasie]

36. Szeœciolatki u bram / Anna Stradowska //
Sedno. - 2011, nr 8, s.8-10

37. Szeœciolatki w szko³ach – bilans zysków i strat
/ Ma³gorzata Tonia // Dyrektor Szko³y. - 2010, nr 6,
s.25-26

38. Œcie¿ki edukacyjne w nowym systemie
szkolnym / Dorota Igielska // Sedno. - 2011, nr 11,
s.46-48

39. Tak zwana “edukacja polonistyczna” wed³ug
tak zwanej “podstawy programowej” / Piotr
Ko³odziej // Polonistyka. - 2010, nr 2, s.13-20

40. Taniec chocho³a...: czyli s³ów kilka o zjawisku
zwanym reform¹ edukacji / Bogdan Jankowski //
Dyrektor Szko³y.- 2009, nr 9, s.53-54

41. Ucz³owieczona matematyka : zmiany w
podstawie programowej // Sedno. - 2010, nr 3,
s.24-25

42. Ten proces ju¿ siê zacz¹³ / Krystyna Szumilas;
rozm. przepr. Anna Rêkawek // Dyrektor Szko³y
2010, nr 2, s.7-9 [ Monitorowanie wdra¿ania
podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego i kszta³cenia ogólnego w roku 2009/2010]

43. Trzylatki i czterolatki w systemie oœwiaty /
Krystyna Kamiñska // Wychowanie w Przedszkolu.
- 2011, 4, s.5-8, 10-14

44. Tworzenie fikcji, czyli ,,karciana’’ gra pozo-
rów / Marek Kazimierowicz // Nowa Szko³a. -
2011, nr 3, 24-28

45. W roku szkolnym 2010/2011 odkrywajmy
talenty / Katarzyna Hall; rozm. przepr. Anna
Rêkawek // Dyrektor Szko³y.- 2010, nr 8, s.5-8

46. Wychowanie przedszkolne w dobie zmian /
Ma³gorzata Kamiñska-Juckiewicz // Nowa
Szko³a.- 2010, nr 3, s.4-12

47. Zastrze¿enia i uwagi dotycz¹ce reformy
obni¿aj¹cej wiek szkolny / Urszula Moszczyñska //
Dyrektor Szko³y. - 2011, nr 3, s.49-52

48. Zmiana pilnie potrzebna / Ma³gorzata
Baczyñska // Sedno.-2010, nr 10, s.16-18

49. Zmiany w egzaminie gimnazjalnym 2012 /
Tomasz Mas³owski // Matematyka. - 2011, nr 3,
s.22-27 [Wg nowych podstaw programowych]

50. Zmiany programowe w edukacji przedszkolnej
– tendencje i oczekiwania / Ma³gorzata
Kamiñska-Juckiewicz // Nowa Szko³a. - 2010, nr
10, s.4-16

51. Zmiany w nauczaniu matematyki szkolnej /
Zenon Krzemianowski // Nowa Szko³a. - 2010, nr
1, s.4-8

1. Karta Nauczyciela : komentarz / Andrzej Barañski,
Maria Halina Szymañska, Joanna Rozwadowska-Skrze-
czyñska.- 7. wyd., stan prawny na 1 maja 2012 r.- War-
szawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
(Praktyczne Komentarze Lex)
Sygnatura: 90047-Czyt. XX-E
2. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Wi-
terska.- Warszawa : Difin, 2011. (Engram)
Sygnatura: 90055

3. Wychowanie w szkole : wskazówki dla nauczycieli :
nowe wydanie/ Teresa Zubrzycka-Maci¹g, Danuta
Wosik-Kawala.- Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej, 2012.
Sygnatura: 90015-Czyt.-XX-C 1
4. Krzywdzone dzieci : zagro¿enia wspó³czesnego dzie-
ciñstwa / Andrzej Zwoliñski.- Kraków : Wydawnictwo
WAM, 2012.
Sygnatura: 90006
Oprac.: Ewa Œliwiñska

Wybrane nowoœci CDN - Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie
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Wiersze Henryka Paw³owskiego
Iwona Gubañska

nauczyciel konsultant

CDN w Lesznie

Poezja na czasie, czyli przenikanie siê œwiatów w wier-
szach Henryka Paw³owskiego z tomiku „Informatyka
dla zaawansowanych wiekiem”

Goœciem Witryny Poetyckiej jest w tym numerze „Pro-
blemów Oœwiaty i Wychowania” Henryk Paw³owski,
twórca niezwykle intryguj¹cy; autor m.in. jedenastu to-
mików wierszy, w tym tomiku „Informatyka dla za-
awansowanych wiekiem”, albumu fotografii
poetyckich, tekstów piosenek, redaktor naczelny „Ga-
zety Rawickiej”.
Polonista zafascynowany sieci¹, w jej pozytywnym i
negatywnym wymiarze.
Wiersze z tomiku„Informatyka dla zaawansowanych
wiekiem” sta³y siê podstaw¹ spektaklu „Jestem pece-
tem” granego w rawickim Domu Kultury.
Henryk Paw³owski to nie tylko poeta wirtualnego œwia-
ta. To twórca, którego pasjonuj¹ cz³owiek i jego natura,
dlatego te¿ pozwoli³am sobie na taki, a nie inny tytu³ te-

go¿ wstêpu, w nadziei, ¿e trafnie odczyta³am intencje
autora.

***

Pijê kawê z ekspresu z mlekiem. Pijê zielon¹ herbatê z
jaœminem. Œpiê na lewym boku. Œpiê na prawym boku.
Lubiê Juliusza S³owackiego. Lubiê Tadeusza Peipera.
Mam dwadzieœcia cztery lata. Mam piêædziesi¹t osiem
lat. S³ucham Sibeliusa. S³ucham L.U.C.a. Uwa¿am, ¿e
poezja jest przekleñstwem. Uwa¿am, ¿e poezja jest

b³ogos³awieñstwem. W³aœciwie zawsze chcia³em pisaæ
prozê, u¿ywaæ „rzek³”, „odpar³”„wtem” i innych s³ow-
nikowych dziwnoœci, ukryæ siê za wszechwiedz¹cym na-
rratorem. Móg³bym wtedy napisaæ opowiadanie, np.
„Opowiadanie o odpowiedzial- noœci”: „Opowiadanie
o odpowiedzialnoœci uniemo- ¿liwia rozwiniêcie skrzy-
de³ – s³owa (z wiekiem?) ci¹¿¹ coraz bardziej, powo-
duj¹c, ¿e próby uniesienia nie wykraczaj¹ poza granice
potocznego jêzyka. Wprawdzie s³ychaæ jeszcze czasami
literacki poszum natchnienia, jednak rozs¹dek nakazuje
autorowi trzymaæ siê z daleka od otwartej przestrzeni
metafor, tych we³nianych ob³oków, ciemnych kopu³ nie-
bios, przestworzy b³êkitu. Opisywanie rzeczywistoœci
przez okno z drugiego piêtra spó³dzielczego mieszkania
te¿ jest pewnego rodzaju lotem. I o ile¿ bezpieczniej-
szym! A przecie¿ pozosta³a w autorze odrobina m³odzie-
ñczej lekkomyœlnoœci – noc¹ skacze z parapetu snu i
milczy, tak bezczelnie, poetycko milczy do bólu, do pra-
wdy, do rana. „Pijê kawê z ekspresu z mlekiem. Pijê zie-
lon¹ herbatê...”

(H. Paw³owski, Autocharakterystyka)

To Henryk Paw³owski!

***
Ale numer

matematyka
królestwo liczb urojonych
bezkresna dziedzina nieskoñczonoœci
macierz osobliwa

nie ¿ebym przepada³ za matm¹

(w koñcu zosta³o siê w szkole

Witryna literacka ?
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humanist¹)
jednakow¿ przez lata ca³e myœla³em
¿e matematyczne abstrakcje mogê od³o¿yæ na pó³kê
obok Dziejów szeœciu pojêæ

i S³ownika wyrazów obcych
nic z tego
okaza³o siê
¿e moja egzystencja ujêta jest w liczby
NIP PESEL PIN
bez okreœlonego porz¹dku cyfr nie prze¿yjê
d³u¿ej
ni¿ kilka dni
nawet ¿ycie wewnêtrzne
wszystkie moje jasne i ciemne strony
okreœla nr
adresu IP

PC hp

jestem pecetem
porysowana obudowa
w œrodku p³yta g³ówna
z dwurdzeniowym duchem

dzia³am
czasami zawiesza siê system wartoœci
ale wystarczy zresetowaæ
do ustawieñ z dzieciñstwa

nie martw siê
kiedy któregoœ ranka nie odpalê
wszystkie dane masz zapisane
w pamiêci przenoœnej

To te¿ Henryk Paw³owski!
Zaiste, cz³owiek to natura nad wyraz skomplikowana,
ale nade wszystko bogata.

E-book

bibliofile (rzadkie motyle z rodziny molowatych)
krêc¹ szczeciniastymi czu³kami na elektroniczne
ksi¹¿ki
eee tam
co to za eee ksi¹¿ki
które nie pachn¹ drukarsk¹ farb¹
nie szeleszcz¹
nie ¿ó³kn¹

entuzjaœci pedeefowej literatury
trzymaj¹ w garœci Mickiewicza ze S³owackim
razem
na jednym pendrajwie

pergaminowy manuskrypt czy elektroniczna publikacja
niewa¿ne –
zamknij oczy
powiedz w myœli ksi¹¿ka
widzê ksiêcia z ksiê¿niczk¹ na Placu Broni
albo Czarnym L¹dzie
Nike która siê waha
drogê do Macondo z napisem Bóg istnieje

mojej biblioteki
nie ze¿re ¿aden wirus
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nie strawi w Domu Pogrzebowym Feniks
ogieñ nowoczesnego pieca TABO
(mimo ¿e posiada komorê dopalania
która jest absolutnie konieczna do prawid³owego
i kompletnego spalenia wszystkich niepo¿¹danych sub-
stancji zawartych
w gazach
odlotowych)
wiêc dlaczego siê bojê
tego analfabety w czarnym wdzianku z kapturem

Informatyka dla zaawansowanych

informatyka dla zaawansowanych wiekiem
jest jak Biblia
pisane w jêzyku HTML strony
s¹ równie niezrozumia³e
jak karty Pisma Œwiêtego w jêzykach oryginalnych

ma³olaty zbudowane s¹ z bajtów
nawet we œnie
w ich przyœpieszonych oddechach
s³ychaæ www

my
noc¹ studiujemy skrypty PHP
i na Javie usi³ujemy zbudowaæ
nowy wspania³y œwiat

na monitorze
roœnie drzewo poznania dobra i z³a
Bit albo nie bit

tajemnica istnienia zapisana jest w kodzie zero-jedyn-
kowym
zero - ¿ycie
jedynka - œmieræ
dwójkowy system liczbowy
jest powszechnie u¿ywany w elektronice cyfrowej
gdzie minimalizacja liczby stanów (w³¹czony i
wy³¹czony)
pozwala na prost¹ implementacjê sprzêtow¹

oraz zredukowanie przek³amañ danych
w systemie dziesiêtnym
¿yciorysy uk³adaj¹ siê w migotliw¹ wstêgê
w zapisie binarnym
widaæ tylko prawdê i fa³sz

Bluetooth

na odleg³oœæ
przez oceanu ruchome p³aszczyzny
(choæ to zupe³nie inna historia
literatury sprzed ery
nowych horyzontów krótkich wiadomoœci tekstowych)
w ka¿dym razie ponad wod¹ morsk¹
bo sól
na nagich wargach (wyobraŸ sobie Baczyñskiego
wêdruj¹cego malachitow¹ ³¹k¹ w Googlach)
i bez zawijania do portu IrDA (pod czerwonymi sztan-
darami
Broniewskiego)
na odleg³oœæ
bez dotykania poprzedników
korzystaj¹c z najnowoczeœniejszej technologii bezprze-
wodowej komunikacji
ja
Henryk Sinozêby (w trakcie leczenia kana³owego
szóstki prawej górnej)
z wbudowanym modu³em Bluetooth
jestem
g³oœnomówi¹cym poet¹

Windows

patrzysz w okno i smutek masz w oku
pewnie od niebieskiego t³a Windows Media Player
widok
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opcje teraz odtwarzanych
ulepszenia
ka¿da kolejna wersja Windows
u³atwia organizowanie wielu okien i zarz¹dzanie nimi
mo¿na siê ³atwo prze³¹czaæ miêdzy otwartymi oknami
i skupiæ na wa¿nych programach i plikach
okna siê przyci¹ga powiêksza szybko minimalizuje
a nawet p³ynnie lub skokowo reguluje stopieñ ich prze-
Ÿroczystoœci
Windows
iluminator wiedzy wszelakiej
lufcik œmiesznych wiadomoœci
witra¿ Biblii online
dwuspadowa lukarna zakopiañskiej witryny
(tylko ze zweryfikowanymi noclegami)
bulaj interdyscyplinarnej stacji
na orbicie oko³oziemskiej
kr¹¿y p³yta Demarczyk
wci¹¿ rozmyœlasz uparcie i skrycie patrzysz w okno
jedno drugie pi¹te dziesi¹te spo³ecznoœciowych portali
jesteœ sam

Pijê kawê z ekspresu z mlekiem.
Pijê zielon¹ herbatê...

(za: http://issuu.com/rawicki/docs/rysopis_pawlowski)

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zaprasza do udzia³u
w warsztatach metodycznych, szkoleniach i kursach:

üWarsztat pracy doradcy zawodowego w szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
(Nr formy - 2.9.4.03, Iloœæ godzin: 10 godz., koszt 65 z³)

ü Projektowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint i OpenOffice Impres
(Nr formy - 2.3.7.07, Iloœæ godzin: 4 godz., koszt 10 z³)

ü Uczeñ z dysfunkcj¹ wzroku
(Nr formy - 2.10.7.08, Iloœæ godzin: 6 godz., koszt 10 z³)

ü Emocje w ¿yciu cz³owieka
(Nr formy - 2.7.7.06, Iloœæ godzin: 8 godz., koszt 60 z³)

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli prosimy o wype³nienie Karty zg³oszenia w formie
elektronicznej wpisuj¹c na pasku adresu: zgloszenia.cdn.leszno.

Z uwagi na ograniczon¹ iloœæ miejsc na zajêciach podstaw¹ przyjêcia jest kolejnoœæ zg³oszeñ.

Wiêcej informacji na stronie internetowej - www.cdn.leszno.pl


