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Szanowni Pañstwo!

Tematyka bie¿¹cego nu-
meru ,,Poblemów Oœwiaty i Wy-
chowania” mog³aby zostaæ
strawestowana fragmentem tytu³u
jednego z zamieszczonych arty-
ku³ów - ,,dwubiegunowoœæ”.

Tak bowiem siê sk³ada, ¿e prze-
plataj¹ siê naszych tekstach prze-
ciwieñstwa naszej oœwiatowej
rzeczywistoœci. Zaczynamy od ar-
tyku³u o uczniach zdolnych w
szkole, by w nastêpnym artykule
pisaæ o zaburzeniach wychowaw-
czych u dzieci m³odzie¿y. PoŸniej
podajemy informacjê o nadaniu
imienia Ireny Sendler Gimnazjum
nr 2 Lesznie.
W dziale Dydaktyka natomiast
Autorki pisz¹ o dwubiegunowoœci
we wspó³czesnej literaturze m³od-
zie¿owej oraz o wieloaspektowo-
œci ,,Siódmej pieczêci”
Bergmana.

Dzia³ Sprawozdania zawiera dwie
ralacje z konferencji. Pierwsza
mówi o bardzo wspó³czesnej spra-
wie, jak¹ jest wdro¿enie do 2014 r.
na terenie województwa wielkopol-
skiego nowatorskich metod na-
uczania z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzêtu komputero-
wego; druga natomiast o rycer-
stwie i ziemianach Ziemi
Wschowskiej, w sk³ad której wcho-
dzi³o niegdyœ Leszno.
Numer zamyka kolejna czêœæ aktu-
alnych zmian w prawie oœwiato-
wym.

Krystyna Chorostecka
Redaktor naczelny
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Raduj siê ziemio! goœæ z nieba przychodzi,
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:
Synów Adama z czartowskiej niewoli,
Wyrwie, wyzwoli.

Raduj siê ziemio! œpiewaj z Anio³ami,
Wychwalaj Boga, ciesz siê z niebianami:
Ju¿ nie podnó¿kiem jesteœ najwy¿szego,
Lecz tronem jego.

Raduj siê ziemio! masz pokój ¿¹dany,
Bóg ci przebaczy³, dot¹d zagniewany:
Po³¹cz siê z niebem boœ ju¿ dzisiaj œwiêta,
Niegdyœ przeklêta [...]
(wg ,,Kantyczki z nutami, Kraków, 1911)

Na Bo¿e Narodzenie Pañskie
oraz na wszystkie dni

Nowego Roku 2013 ¿yczenia
nieustannego odnajdywania dróg

ku Prawdzie i Mi³oœci

sk³adaj¹
Pawe³ Borowski dyrektor i pracownicy

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie
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Wychowanie

Nowe spojrzenie na ucznia
zdolnego w szkole

Bo¿ena Roszak
wyk³adowca PWSZ w Lesznie
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie
Miros³awa W¹sowska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Wielu ludzi patrz¹c na to, co jest, ci¹gle pyta: co?,
jak?, dlaczego? Ja zaœ marzê o tym, czego nie ma i
pytam: dlaczego by nie?” - George B. Shaw

Maj¹c na uwadze potrzebê zwiêkszania kompe-
tencji nauczycieli, a tak¿e osób pracuj¹cych z uczniami
zdolnymi w placówkach i instytucjach, które wspieraj¹
szko³y w zakresie stosowania specjalnych metod i form
pracy z uczniami o wysokim potencjale, a tak¿e wspó³pra-
cuj¹ w rozpoznawaniu i diagnozowaniu tej grupy uczniów
Oœrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje kon-
ferencje w ramach realizowanego projektu nt. ,,Opracowa-
nie i wdro¿enie kompleksowego systemu pracy z uczniem
zdolnym”, projektu wspó³finansowanego przez Uniê Euro-
pejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego”.
Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdro¿e-
nie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym.
Ma temu s³u¿yæ m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych
oraz metodycznych, jak równie¿ pog³êbiona analiza obec-
nie istniej¹cego systemu, w tym dotycz¹ca organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olim-
piad. W ramach projektu przewiduje siê równie¿ przygoto-
wanie grupy osób zaanga¿owanych w proces rozwoju
uzdolnieñ dzieci i m³odzie¿y, których zadaniem bêdzie
w³aœciwe identyfikowanie uzdolnieñ i tworzenie odpo-
wiednich warunków do ich kszta³towania. Prowadzone
bêd¹ tak¿e dzia³ania, maj¹ce na celu uwra¿liwienie szero-
kiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci
szczególnie uzdolnionych. W jego realizacjê zaanga¿owa-
ni s¹ m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkó³, rodzice, przed-
stawiciele organów prowadz¹cych szko³y, organizacji
pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ ucznia zdo-
lnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, oœrod-
ków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oœwiaty.
D³ugofalowym rezultatem podjêtych dzia³añ ma byæ upo-
wszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów ró¿no-
rodnych form zajêæ, maj¹cych na celu odkrywanie i
rozwijanie talentów.
Oto wybrane definicje zdolnoœci, uzdolnieñ i talentu.
1. Uzdolnieni i utalentowani z Raportu Marlanda.

Uzdolnionymi i utalentowanymi nazywamy
dzieci, o których mówi siê, ¿e dziêki wybitnym zdolno-
œciom s¹ w stanie wykazaæ siê zaawansowanymi dokona-
niami. S¹ to dzieci wykazuj¹ce siê osi¹gniêciami i/lub

potencjalnymi zdolnoœciami w jednej lub kilku dziedzi-
nach, takich jak: ogólne zdolnoœci umys³owe, specyficzne
umiejêtnoœci w g³ównych przedmiotach szkolnych, zdol-
noœci przywódcze, sztuki plastyczne i wykonawcze, zdol-
noœci psychomotoryczne.
2. Pojêcia dotycz¹ce uczniów zdolnych (za J.P Guiford,
P. Torancce):
ü uzdolnienia posiadaj¹ dzieci, które przejawiaj¹ mo¿li-

woœci zaawansowanych dokonañ w dziedzinie
umys³owej, twórczej, artystycznej, w zakresie zdolnoœci
przywódczych czy poszczególnych przedmiotów na-
uczania i które w celu pe³nego rozwiniêcia tych mo¿li-
woœci wymagaj¹ us³ug lub zajêæ nie dostarczanych
przez standardow¹ szko³ê,

ü twórczoœæ jest istotnym sk³adnikiem uzdolnienia.
ü ten uczeñ uznawany jest za zdolnego, który ma wyso-

kie osi¹gniêcia. Uczeñ szczególnie zdolny to ten, który
ma mo¿liwoœæ dojœæ do wybitnych osi¹gniêæ w danej
dziedzinie,

ü zdarzaj¹ siê tak¿e uczniowie uzdolnieni wszechstron-
nie. Mo¿na zatem wyró¿niæ uczniów uzdolnionych kie-
runkowo oraz uczniów uzdolnionych wszechstronnie.

Wyró¿niæ mo¿na zdolnoœci kierunkowe: poznawcze, tech-
niczne, artystyczne, sportowe, twórcze, spo³eczne, …
3. Zdolnoœci i uzdolnienia wed³ug J.S. Renzulliniego

Zdolnoœæ i twórczoœæ oraz zaanga¿owanie zada-
niowe to osiowe sk³adniki uzdolnienia.
- uzdolnienia posiadaj¹ osoby osi¹gaj¹ce uznanie z powo-
du wyj¹tkowych osi¹gniêæ i twórczych dokonañ. Posiadaj¹
ponadprzeciêtne, choæ niekoniecznie najwy¿sze zdolnoœci
ogólne, zaanga¿owanie zadaniowe i twórczoœæ.
Definicjê Renzulliniego przyjê³o wielu specjalistów, uzna-
li oni, ¿e: zdolnoœci ogólne, zdolnoœci twórcze oraz zaan-
ga¿owanie zadaniowe to podstawa w dobieraniu uczniów
do programów kszta³cenia uzdolnieñ.
Przyjêcie definicji dotycz¹cej ucznia zdolnego pomaga w
planowaniu dla niego programu, budowaniu modelu pro-
gramu potrójnie wzbogacaj¹cego, który wykorzystuje i po-
budza rozwój zdolnoœci, twórczoœci i zaanga¿owania
zadaniowego.
4. O zdolnoœciach - Jensen Bloom

Bloom twierdzi, ¿e kluczowym czynnikiem su-
kcesu jest œrodowisko stworzone przez rodziców i nauczy-
cieli. Wielu ludzi zdolnych mo¿e mieæ porównywalne
zdolnoœci do osób, które osi¹gnê³y sukcesy, ale brak wspa-
rcia, zachêty, wysokich oczekiwañ i doskona³ego naucza-
nia sprawiaj¹, ¿e ich zdolnoœci nie mog¹ byæ
urzeczywistnione. Zmodyfikowane programy dla uczniów
zdolnych powinny „wzbudziæ ich motywacjê wewnêtrzn¹ i
zredukowaæ konflikty miêdzy wewnêtrznymi potrzebami
akceptacji, sukcesu i sensownego uczenia siê a zewnêtrz-
nymi warunkami klasy szkolnej”.
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Termin “zdolnoœæ” jest wieloznaczny, a przymiot “zdol-
ny” mo¿na przypisaæ cz³owiekowi, który: potrafi wbiæ
gwóŸdŸ w œcianê; mo¿e nauczyæ siê gotowaæ; ³adnie rysu-
je; szybko uczy siê tekstu na pamiêæ; radzi sobie z matema-
tyk¹; uczêszcza do szko³y o wyraŸnym profilu; w teœcie
inteligencji uzyska³ wynik powy¿ej przeciêtnej; zazwyczaj
ma dobre wyniki szkolne.

PrzeœledŸmy wybrane ujêcia zdolnoœci na pro-
stym przyk³adzie. Cz³owiek potrafi¹cy graæ (zabrzd¹kaæ)
na pianinie posiada zdolnoœæ ogóln¹ (aktualn¹). Cz³owiek
mo¿e nauczyæ siê odtwarzaæ na pianinie prost¹ piosenkê –
jest to zdolnoœæ ogólna potencjalna. Ludzie ró¿ni¹ siê od
siebie sposobem i poziomem wykonania prostego utworu
muzycznego. Cz³owiek, który zrobi to lepiej (np. bezb³êd-
nie, rytmicznie) jest zdolniejszy od innego cz³owieka, któ-
ry zagra³ tê sam¹ prost¹ piosenkê gorzej. Ale s¹ ludzie,
którzy np. wykonuj¹ (odtwarzaj¹) z³o¿one utwory muzy-
czne, maluj¹ obrazy, robi¹ piêkne swetry na drutach. W
tym miejscu trzeba udzieliæ odpowiedzi na kolejne pyta-
nie: Co to jest uzdolnienie?
Uzdolnienie jest to specyficzna konfiguracja zdolnoœci
ogólnych i specjalnych, umo¿liwiaj¹ca bardzo dobre wy-
konanie okreœlonej, ukierunkowanej treœciowo dzia³alno-
œci.

Ludzie ró¿ni¹ siê od siebie poziomem uzdolnieñ
specjalnych i w konsekwencji osi¹gaj¹ niejednakowe efe-
kty swojej pracy. Autentyczne uzdolnienia w wielu kierun-
kach zdarzaj¹ siê bardzo rzadko. Najczêœciej spotyka siê
cz³owieka posiadaj¹cego uzdolnienia w jakiejœ jednej dzie-
dzinie aktywnoœci. W zwi¹zku z powy¿szym uzdolnienia
precyzujemy jako specjalne, np. uzdolnienia muzyczne, te-
chniczne, aktorskie, kulinarne. Uczeñ osi¹gaj¹cy bardzo
dobre oceny szkolne ze wszystkich przedmiotów jest wiêc
uczniem zdolnym do uczenia siê, a nie uzdolnionym.
Uczeñ, który posiada uzdolnienia np. matematyczne, za-
zwyczaj nie wykazuje innych uzdolnieñ, np. jêzykowych
czy plastycznych, co z regu³y znajduje odzwierciedlenie w
zró¿nicowanych wynikach szkolnych. Uczeñ uzdolniony
osi¹ga bardzo dobre wyniki tylko w okreœlonych przed-
miotach, np. œcis³ych i ma zazwyczaj “problemy” z przed-
miotami humanistycznymi.
Zanim skoncentrujemy siê na definicji talentu, warto za-
znaczyæ, ¿e nie ka¿da osoba uzdolniona mo¿e mieæ talent,
ale ka¿da osoba z talentem musi byæ uzdolniona specjalnie.
Pojêcie talent nale¿a³oby wiêc umiejscowiæ hierarchicznie
wy¿ej ni¿ uzdolnienie. Nasuwa siê w tym miejscu istotne
pytanie: Jak rozpoznaæ talent? Z jednej strony odpowiedŸ
wydaje siê prosta, poniewa¿ talent przejawia siê w tych
efektach dzia³alnoœci cz³owieka, które s¹ twórcze. Aby
dzie³o mo¿na by³o okreœliæ terminem “twórcze”, musi ono
spe³niaæ pewne kryteria. Wed³ug kryteriów najbardziej
ogólnych, dzie³o twórcze konstytuuje kompilacja takich
cech, jak: nowoœæ, oryginalnoœæ, spo³eczna u¿ytecznoœæ i
generatywnoœæ.
Kim jest geniusz?

To pojêcie jest zarezerwowane dla cz³owieka,
którego dzie³o okaza³o siê prze³omowe dla dalszego roz-
woju i postêpu cywilizacyjnego – w nauce, technice, kultu-
rze, ¿yciu spo³ecznym. Geniuszem np. w fizyce okaza³ siê

Einstein, w medycynie – Pasteur, w astronomii – Kopernik
itd.
Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych

Ustalenie czy dziecko jest uzdolnione to zadanie
trudne i wymagaj¹ce rozpoczêcia w mo¿liwie najwczeœ-
niejszym wieku. Nie mo¿na przy tym zapominaæ, ¿e ka¿de
dziecko jest inne i powinno byæ traktowane z pe³nym re-
spektem dla swojej indywidualnoœci.
Uzdolnienia u jednych rozwijaæ siê mog¹ szybciej, u in-
nych wolniej, a niestymulowane mog¹ po prostu zanikaæ.
,,Wyników” 5 latka nie mo¿na traktowaæ jako punktu od-
niesienia do przewidywania osi¹gniêæ w wieku dojrza³ym,
chocia¿ badania ujawni³y, ¿e wielu twórców osi¹ga³o wy-
sokie wyniki w bardzo wczesnym okresie ¿ycia. Fryderyk
Chopin w 8. roku ¿ycia skomponowa³ Poloneza g-moll. W
wieku przedszkolnym ujawniaj¹ siê zazwyczaj uzdolnie-
nia muzyczne, baletowe, jêzykowe i matematyczne. Nato-
miast na ogó³ wszystkie dzieci w tym wieku maj¹
uzdolnienia plastyczne, ale jest to raczej przejaw ogar-
niaj¹cej ka¿de dziecko potrzeby ekspresji plastycznej. Jak
wynika z badañ prowadzonych na dzieciach polskich, miê-
dzy 11. a 16. rokiem ¿ycia pojawia siê okres kryzysu roz-
wojowego w dzia³alnoœci plastycznej. Dlatego te¿ badania
o wartoœci prognostycznej mog¹ byæ prowadzone dopiero
oko³o 15-16. roku ¿ycia, kiedy to nieznaczna czêœæ m³od-
zie¿y (oko³o 3%) wykazuje siê wysokimi uzdolnieniami
plastycznymi i wysok¹ motywacj¹ do tego rodzaju aktyw-
noœci.

Wielu psychologów twierdzi, ¿e nie ma jednego
uniwersalnego modelu rozwoju uzdolnieñ, bowiem naj-
wa¿niejsza jest indywidualna “droga” rozwoju cz³owieka,
przy czym osi¹gane rezultaty dzia³ania w jakiejœ dziedzinie
zmieniaj¹ siê te¿ w ci¹gu ¿ycia okreœlonego twórcy. Oto
zestawienie œrednich wieku, w których pojawiaj¹ siê naj-
wybitniejsze osi¹gniêcia w wybranych dyscyplinach na-
uki: chemicy – œrednia wieku 28 lat, elektronicy – 29 lat,
matematycy – 34 lata, humaniœci – 47 lat, filozofowie – 48
lat. W przypadku twórczoœci artystycznej œrednie wieku
wed³ug Torrance’a wynosz¹: dla baletu – 23 lata, dla twór-
czoœci muzycznej – 32 lata, dla poezji lirycznej – 35 lat, dla
malarstwa – 37 lat, dla rzeŸby – 39 lat, dla prozy – 44 lata.
Nauczyciele powinni przynajmniej orientowaæ siê, jakie
zachowania dzieci s¹ oznak¹ uzdolnieñ. Listy takich za-
chowañ z pewnoœci¹ mog¹ byæ pomocne, ale te¿ nie nale¿y
“podchodziæ” do nich bezkrytycznie i traktowaæ jako “wy-
roczni” - musz¹ byæ uzupe³niane innymi materia³ami, a
zw³aszcza badaniami specjalistycznymi, które le¿¹ w kom-
petencji psychologa. Dziecko uzdolnione jest “inne”, co
mo¿na stwierdziæ ju¿ na podstawie wstêpnej obserwacji.
Prawid³owoœci rozwojowe dziecka uzdolnionego mo¿na
przedstawiæ w postaci ogólnej charakterystyki, ale nale¿y
mieæ na uwadze fakt, ¿e pewne kryteria diagnostyczne w
wypadku jednych dzieci siê sprawdzaj¹, natomiast w wy-
padku innych – nie.
Nauczyciel a uczeñ uzdolniony

Ka¿dy nauczyciel wybieraj¹c metody pracy z
uczniami okreœla swój styl pracy. Mo¿e korzystaæ z metod
opartych na teorii uczenia siê behawioralnego i metod wy-
wodz¹cych siê z psychologii humanistycznej. Te podejœcia
stanowi¹ dwa przeciwstawne krañce postêpowania na-
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uczycielskiego. W podejœciu behawioralnym du¿e znacze-
nie maj¹ wzmocnienia pozytywne oraz stosowanie kar,
które (jak wynika z wielu przeprowadzonych badañ) oka-
zuj¹ siê ma³o skuteczne, poniewa¿ prowadz¹ do lêku, nie-
chêci i buduj¹ œlepe pos³uszeñstwo. W podejœciu
humanistycznym przyjmuje siê za³o¿enie, ¿e ka¿dy
cz³owiek posiada coœ w sobie, co definiuje go jako jed-
nostkê zdoln¹ do rozwoju pozytywnych cech, ale jedno-
czeœnie potrzebuj¹c¹ odpowiednich warunków do
pe³nego rozwoju. Ka¿dy nauczyciel musi znaleŸæ “swoje
miejsce” miêdzy tymi krañcami, miêdzy dyrektywnoœci¹
w uczeniu i niedyrektywnoœci¹, odpowiedzieæ sobie na py-
tanie, w jakim zakresie, w stosunku do jakich uczniów, w
jakim kontekœcie w swoim postêpowaniu zbli¿a siê do jed-
nego lub drugiego krañca. Aby okreœliæ w³asny styl pracy,
nauczyciel powinien rozpocz¹æ od diagnozy tzw. ukrytego
programu, który wp³ywa na proces nauczania i wychowa-
nia dzieci. Dotyczy on postaw wobec nauczania (Co jest
wed³ug mnie wa¿niejsze – “przelewanie” wiedzy czy jej
przetwarzanie?), postaw wobec uczniów (Czy moi ucznio-
wie s¹ kompetentni i czy zale¿y mi na ich sukcesie?) i po-
staw wobec siebie samego (Czy akceptujê siebie jako
cz³owieka i czy mam poczucie kompetencji w swojej pra-
cy? Czy dzielê siê odpowiedzialnoœci¹ z uczniami za ich
uczenie siê?). Kolejnym etapem jest rozpoznanie “pola
dzia³ania”. To, inaczej mówi¹c, diagnoza dotycz¹ca mo¿li-
woœci ucznia, jego “mocnych” i “s³abych” stron, tego, co
zosta³o zrobione, w jaki sposób zosta³a zaprzêgniêta akty-
wnoœæ ucznia w jego rozwój oraz rozpoznanie, czy rodzina
dziecka jest stymuluj¹ca, wspieraj¹ca, pozytywna, czy ne-
gatywna. Powodzenie nauczyciela w pracy nad pobudza-
niem aktywnoœci poznawczej i twórczej ucznia zale¿y
przede wszystkim od pe³nej akceptacji dziecka jako osoby
i dobrej znajomoœci jego potrzeb, zainteresowañ, zdolno-
œci. Warto dodaæ, ¿e pe³na akceptacja nie oznacza bezwa-
runkowej akceptacji wszystkich zachowañ dziecka.
Nale¿y krytykowaæ konkretne zachowanie, ale nie mo¿na
tego czyniæ w kategoriach ogólnych ocen (np. jesteœ leni-
wy), poniewa¿ negatywne informacje o charakterze ogól-
nym wp³ywaj¹ na obni¿enie poczucia w³asnej wartoœci,
odbierane s¹ jako atak na poczucie godnoœci ocenianej jed-
nostki.
Kszta³cenie uczniów zdolnych - proponowane metody i
formy pracy

Ka¿dy uczeñ potrzebuje indywidualizacji w pro-
cesie nauczania, potrzebuje jej te¿ uczeñ zdolny. Wa¿nym
zadaniem nauczyciela jest tworzenie programów, proje-
któw i propozycji ciekawych zajêæ, rozwijaj¹cych zdolno-
œci uczniów o ponadprzeciêtnym potencjale w codziennej
pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Wybór form i metod pracy powinien byæ zawsze poprze-
dzony identyfikacj¹, obserwacj¹, zebraniem wywiadu i
diagnoz¹ zdolnoœci.
I. Metody i formy pracy na lekcji:
ü du¿a indywidualizacja,
ü prowadzenie fragmentów lekcji przez ucznia
ü mo¿liwoœæ realizacji innych treœci, materia³u

pog³êbiaj¹cego i poszerzaj¹cego oraz treœci, z dziedzin
pokrewnych,

ü ró¿nicowanie prac klasowych i domowych,

ü swoboda w wyborze formy i treœci pracy,
ü planowanie przez ucznia swojego rozwoju,
ü korzystanie z konsultacji,
ü realizacja treœci w sposób holistyczny, interdyscyplinar-

ny,
ü udzia³ w pracach badawczych, eksperymentach, proje-

ktach,
ü dba³oœæ o kszta³cenie kompetencji kluczowych,
ü wykorzystywanie bogatych i zró¿nicowanych Ÿróde³ in-

formacji,
ü rozszerzanie i pog³êbianie materia³u o treœci z wy¿szego

etapu edukacyjnego.
Wzbogacanie:
ü pionowe (poszerzanie wiedzy),
ü poziome (pog³êbianie wiedzy).
Akceleracja (przyspieszanie):
ü wczeœniejsze rozpoczynanie nauki,
ü podwójna promocja,
ü promocja œródroczna,
ü szybsze „przerabianie” materia³u.
Grupowanie
ü tworzenie specjalnych ci¹gów klas wg poziomów zdol-

noœci.
Indywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym:
ü indywidualny tok nauki,
ü indywidualne programy nauczania,
ü indywidualny Plan Dzia³añ Wspieraj¹cych,
ü konsultacje, doradztwo, tutoring, mentoring,
ü wspó³praca z mentorami, ekspertami (np. wspó³praca z

uczelniami), instytucjami (np. M³odzie¿owe Domy Kul-
tury), programami (np. programy i projekty organizacji
pozarz¹dowych).

Poszerzanie treœci:
ü prowadzenie nauczania na wy¿szym poziomie,
ü poszerzanie zakresu lektur,
ü prowadzenie dyskusji,
ü przygotowywanie przez ucznia opracowañ problemów

otwartych o znaczeniu krajowym lub miêdzynarodo-
wym (np. Przypuszczalne Ÿród³a energii w przysz³oœci,
Wzrost populacji ludzkiej, Zanieczyszczenie œrodowi-
ska itp.).

Rozwijanie zdolnoœci poprzez:
ü konkursy, olimpiady, turnieje, kluby dyskusyjne, fora

internetowe, projekty…,
ü przyspieszenie w nauczaniu nauki jednego lub wiêcej

przedmiotów szkolnych, i uczêszczanie przez ucznia na
tego typu zajêcia ze starsz¹ klas¹ lub w grupie ró¿nowie-
kowej,

ü nauczanie specjalne: zindywidualizowany plan lekcji i
zajêæ pozalekcyjnych, nauczanie poza systemem klaso-
wo-lekcyjnym,

ü korzystanie z rozszerzonego programu nauczania, klasy
specjalne, szko³y,

ü dodatkowe zajêcia specjalistyczne.
II. Indywidualny tok nauczania:
1. Dzia³ania diagnostyczne (mnogoœæ narzêdzi diagnozy).
2. Wybór opiekuna (wystêpuj¹cego w roli tutora, mentora i
sojusznika).
3. Tworzenie indywidualnych programów nauczania.



6

Nr 4/2012 Problemy Oœwiaty i Wychowania

4. Wspó³udzia³ ucznia w planowaniu œcie¿ki rozwoju –
d¹¿enie do coraz wiêkszej autonomii m³odego cz³owieka.
5. Wykorzystywanie „szybkich œcie¿ek” – akceleracja.
6. Wykorzystywanie potencja³u osób spoza szko³y (np. tre-
ner, instruktor, nauczyciel ze szko³y wy¿szego etapu edu-
kacyjnego, nauczyciel akademicki, …).
7. Pomoc w nawi¹zywaniu przez ucznia wspó³pracy z pla-
cówkami, które mog¹ wspieraæ jego rozwój w ramach
indywidualnego toku nauczania (np. wy¿sze uczelnie,
domy kultury, szko³y artystyczne, instytucje pozarz¹dowe
…).
8. Organizowanie psychologicznego wsparcia dla ucznia i
jego rodziców/opiekunów prawnych.
9. Dba³oœæ o rozwijanie kompetencji psycho-spo³ecznych
ucznia.
10. Wsparcie finansowe (stypendium, œrodki na prowadze-
nie prac badawczych, itp.).
11. Konsultacje.
12. Zapewnienie udzia³u w projekcie, eksperymencie, ba-
daniach naukowych (zgodnie z profilem uzdolnieñ,
w³¹czanie w pracê zespo³ow¹).
13. Prezentacja osi¹gniêæ ucznia (publikacje np. prac bada-
wczych, wernisa¿e, koncerty, prezentacje medialne…).
III. Indywidualny program nauczania
1. Podstawa programowa z przedmiotu/przedmiotów pun-
ktem wyjœcia do stworzenia programu.
2. Diagnoza.
3. Praca zespo³u nad skonstruowaniem programu (przy
wspó³udziale ucznia, jego prawnych rodziców/opiekunów,
innych nauczycieli, …),
ü ustalenie zasad realizacji programu indywidualnego –

zgoda na realizacjê na piœmie: ucznia, rodziców, na-
uczyciela opiekuna, do zatwierdzenia przez dyrektora
szko³y,

ü uwzglêdnienie elastycznoœci i wariantowoœci w realiza-
cji,

ü dba³oœæ o holistyczny wymiar edukacji ucznia,
ü dobór najefektywniejszych form i metod pracy (zgodnie

z diagnoz¹ typu inteligencji/kana³ów sensorycznych,
itp.),

ü atrakcyjny i realny harmonogram zajêæ, uwzglêdniaj¹cy
zajêcia poza klas¹ i poza szko³¹ (wspó³praca z instytu-
cjami oœwiatowo-kulturalnymi, uczelniami, ciekawymi
ludŸmi, mentorami, ekspertami, wymiany miêdzynaro-
dowe, obozy…),

ü stosowanie motywuj¹cego systemu oceniania, w tym
ocenianie kszta³tuj¹ce.

4. Prezentowanie osi¹gniêæ ucznia.
5. Monitoring i ewaluacja (w celu doskonalenia realizacji).
6. Wspó³praca z rodzicami, nauczycielami i innymi osoba-
mi pracuj¹cymi z uczniem.
7. Dba³oœæ o harmonijny rozwój ucznia, dobre relacje z ró-
wieœnikami.
A. Zajêcia pozalekcyjne:
ü klasy autorskie,
ü ko³a zainteresowañ,
ü zajêcia z twórczoœci, kreatywnego myœlenia, w³asnego

rozwoju np. autoprezentacji, coachingu, zarz¹dzania
w³asnym potencja³em,

ü realizacja projektów (w tym: badawczych, interdyscyp-
linarnych),

ü ko³a naukowe,
ü obozy naukowe,
ü seminaria, konferencje prowadzone dla zdolnych we

wspó³pracy (np. szko³y i samych zdolnych z uczelniami
wy¿szymi – studenckimi ko³ami naukowymi – realiza-
cja wspólnych projektów badawczych),

ü udzia³ w konkursach, zawodach,
ü panele dyskusyjne.
B. Zajêcia pozaszkolne:
ü zajêcia na wy¿szej uczelni,
ü wolontariat studencki,
ü udzia³ w studenckich ko³ach naukowych,
ü uczestniczenie w zajêciach instytucji kulturalno-oœwia-

towych,
ü udzia³ w olimpiadach, festiwalach naukowych, artysty-

cznych,
ü korzystanie z oferty specjalistycznych centrów wspiera-

nia zdolnoœci w kraju i za granic¹.
Czego potrzebuje uczeñ zdolny?
Potrzebuje:
ü wsparcia psychologicznego i pedagogicznego,
ü odpowiedzialnego opiekuna – mentora, tutora, prze-

wodnika,
ü du¿ej, rozumnej swobody w dzia³aniu,
ü udzia³u w planowaniu œcie¿ki rozwoju,
ü wsparcia finansowego (kryteria nie tylko socjalne),
ü motywowania do pracy przez ocenianie i mo¿liwoœæ

prezentowania osi¹gniêæ uczniów,
ü wspó³pracy opiekuna z rodzicami, innymi nauczyciela-

mi, pedagogiem, psychologiem, osobami spoza szko³y
pracuj¹cymi z uczniem,

ü dba³oœci o jego rozwój osobisty.
Jak rodzic mo¿e poznaæ, czy jego dziecko posiada
szczególne zdolnoœci?

Czy Twoje dziecko interesuje siê roœlinami? Lubi
konstruowaæ? Ka¿d¹ woln¹ chwilê potrafi spêdziæ przy ko-
mputerze, by poznaæ do koñca jego mo¿liwoœci? A mo¿e
trenuje bieganie na d³ugie dystanse, œpiewa, maluje lub ta-
ñczy, œwietnie gotuje i ma ju¿ jakieœ sukcesy w którejœ z
tych dziedzin? Dostrzegasz w nim szczególn¹ wra¿liwoœæ,
jeœli chodzi o pomaganie innym? A mo¿e interesuje siê
astronomi¹, fizyk¹ lub robi coraz to nowe doœwiadczenia i
eksperymenty? Mo¿e w³aœnie projektuje stroje lub zak³ada
zespó³ muzyczny i czynnoœciom tym poœwiêca wiele czasu
i uwagi? Jeœli którekolwiek pytanie pasuje choæ w naj-
mniejszym stopniu do Twojego dziecka, warto zatroszczyæ
siê o rozwój przejawianych przez nie zdolnoœci.
Jak wychowywaæ zdolne dziecko? Jak je wspieraæ w
rozwoju?

Rodzice czêsto zadaj¹ te pytania sobie, nauczy-
cielom i specjalistom z zakresu edukacji uczniów zdol-
nych. U tych ostatnich szukaj¹ pomocy w wychowywaniu
swoich zdolnych, uzdolnionych, a czasem wrêcz utalento-
wanych dzieci. Nie ma specjalnych metod wychowywania
dzieci zdolnych. Warto jednak siê zastanawiaæ, jak zadbaæ
o to, aby jednostki te mog³y jak najbardziej harmonijnie siê
rozwijaæ. Im wczeœniej zaczniemy obserwowaæ wszelkie
przejawy ciekawoœci i zainteresowañ dziecka, tym bardziej
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œwiadomie ka¿dego dnia bêdziemy uczestniczyæ w proce-
sie kszta³towania siê jego uzdolnieñ. Zacznijmy wiêc od
zaspakajania ciekawoœci poznawczej najm³odszych py-
taj¹cych nieustannie – co to? Po co? Dlaczego? Dzieciêca
ciekawoœæ ma wówczas ogromne szanse przerodziæ siê w
dociekliwoœæ, chêæ zg³êbiania otaczaj¹cego œwiata i samo-
dzielnego zdobywania wiedzy. Niezwykle cenne bêdzie
wiêc czêste czytanie, opowiadanie bajek, historii, treœci
ksi¹¿ek, które rozbudzaj¹ ow¹ naturaln¹, spontaniczn¹ cie-
kawoœæ. Rodzice s¹ pierwszymi, i najczêœciej najbardziej
znacz¹cymi nauczycielami i wychowawcami m³odego po-
kolenia. Czêste i d³ugie rozmowy z dzieæmi maj¹ znacz¹cy
wp³yw na rozwój zainteresowañ i póŸniejszych uzdolnieñ.
Wprowadzaj¹ dzieci w œwiat nauki i wiedzy, w otaczaj¹c¹
rzeczywistoœæ. Wa¿ny element rozpoznawania i rozwija-
nia zdolnoœci to tak¿e wspólne wartoœciowe zabawy, np. li-
czenie sumy liczb w rejestracjach mijanych samochodów
podczas podró¿y, rozwi¹zywanie zagadek i uk³adanie za-
dañ o przygotowywanych w³aœnie na obiad potrawach. Ta-
k¿e nauczyciele, ju¿ w przedszkolu i edukacji
wczesnoszkolnej, wspieraj¹ pierwsze zainteresowania, pa-
sje swoich podopiecznych poprzez stwarzanie takich sytu-
acji dydaktycznych, które zachêcaj¹ je do: budowania z
klocków, œpiewania piosenek, tanecznych i recytatorskich
popisów, liczenia, rozwi¹zywania problemów w praktyce,
uczenia siê pracy w zespole. Czy Twoje dziecko jest zdol-
ne? Zdecydowanie tak! Ka¿dy z nas jest zdolny. Jednak
ró¿nimy siê od siebie nie tylko rodzajem posiadanych zdol-
noœci, ale tak¿e ich poziomem.
Zdolnoœci

To ró¿nice indywidualne w mo¿liwoœciach inte-
lektualnych ka¿dego z nas, które sprawiaj¹, ¿e pomimo ta-
kiej samej wiedzy i motywacji niektórzy ludzie osi¹gaj¹
lepsze od innych rezultaty w uczeniu siê i dzia³aniu. W pro-
jekcie prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej i Oœrodek Rozwoju Edukacji „Opracowanie i
wdro¿enie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdol-
nym” zespó³ ekspertów nazwa³ ucznia zdolnego, wska-
zuj¹c na wyró¿niaj¹c¹ go przynajmniej jedn¹ z trzech
wymienionych poni¿ej cech:
ü ma wysokie osi¹gniêcia lub mo¿liwoœci takich

osi¹gniêæ w dziedzinie nauki, twórczoœci lub dzia³alno-
œci spo³ecznej (obywatelskiej, charytatywnej),

ü charakteryzuje go wysoki poziom uzdolnieñ specjal-
nych (np. artystycznych, sportowych, organizacyjnych,
poznawczych – zwykle przedmiotowych, spo³ecznych),

ü odznacza siê wysokim poziomem zdolnoœci ogólnych,
inaczej poznawczych, zwanych te¿ czêsto szkolnymi
(dotycz¹ przedmiotów szkolnych, takich jak: matematy-
ka, biologia, historia itd.).

Wymienione cechy poparte s¹ cechami osobowoœci, miê-
dzy innymi wysok¹ motywacj¹, aktywnoœci¹ w³asn¹, zaan-
ga¿owaniem, zdolnoœci¹ przewidywania. Rozwijane
zdolnoœci naturalne, poparte wielogodzinn¹ prac¹ (np. tre-
nowaniem jakiejœ dziedziny sportu) mog¹ ujawniæ talent.
Uzdolnienia

To zdolnoœci specjalne, inaczej kierunkowe,
umo¿liwiaj¹ce osi¹ganie wysokich rezultatów w ró¿nych
dziedzinach, np. z przedmiotów szkolnych, ale tak¿e w

dziedzinach artystycznych, technicznych, spo³ecznych itd.
Ka¿dy cz³owiek potrafi rysowaæ, malowaæ, tañczyæ, mó-
wiæ w jednym lub kilku jêzykach – jest wiêc zdolny, tzn.
posiada zdolnoœæ ogóln¹ do wykonywania o wy¿szych
aktywnoœci. Jednak efekty podejmowanych przez ludzi
dzia³añ s¹ ró¿ne pod wzglêdem jakoœci – jedni wykonaj¹ je
lepiej, inni zdecydowanie gorzej. Tych pierwszych uznaæ
mo¿na zatem za zdolniejszych, drugich za mniej zdolnych.
Osi¹gniêcia w dziedzinie przedmiotów szkolnych, np.
tytu³ finalisty lub laureata w olimpiadzie, sukcesy i wyró¿-
nienia w dziedzinie artystycznej lub sporcie, to wskazanie
na uzdolnienia specjalne, kierunkowe.
Talent

Warto wiedzieæ, ¿e wrodzone zadatki, aby mog³y
przerodziæ siê w talent wymagaj¹ umiejêtnego wspierania,
stymulowania, motywowania, determinacji i wytê¿onej

pracy dziecka i jego opiekunów – rodziców i nauczycieli.
Wielu psychologów, którzy poddali analizie kariery ludzi
wybitnych, potwierdza, ¿e potrzeba oko³o dziesiêciu lat
pracy i dziesiêciu tysiêcy godzin, aby osi¹gn¹æ mistrzo-
stwo w danej dziedzinie. Œwiadomi rodzice bardzo intere-
suj¹ siê zagadnieniami rozpoznawania zdolnoœci i
sposobami ich rozwijania. Aby rozwijaæ zdolnoœci swoich
pociech, szukaj¹ specjalistycznej pomocy, wsparcia psy-
chologiczno - pedagogicznego w literaturze, w szkole i
poza ni¹ – w instytucjach, organizacjach, w tzw. Miejscach
Odkrywania Talentów (www.ore.edu.pl/odkrywamytalen-
ty).
Jakich uczniów w szkole uznajemy za zdolnych?
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Jakich nauczycieli uznajemy za zdolnych w swojej pro-
fesji?

Gdzie szukaæ miejsc wsparcia dla zdolnych uczniów?
ü Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci,
ü Centrum Dzieci Zdolnych – Specjalistyczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna, Uniwersytet dla Rodzi-
ców,

ü Stowarzyszenie Przyjació³ Dzieci Zdolnych,
ü Fundacja „Primus Inter Pares”,
ü Fundacja Ewy Czeszejko-Sochackiej „Promocja Talen-

tu”,
ü Fundacja im. S. Batorego,
ü Oœrodek Promocji Talentów www.gimna-

zjum54.waw.pl,
ü Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzie³o Nowe-

go Tysi¹clecia” www.dzielo.pl,
ü Centrum Edukacji Artystycznej www.cea.art.pl,
ü Projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej

www.ceo.org.pl,
ü Oœrodek Rozwoju Edukacji – projekt „Opracowanie i

wdro¿enie kompleksowego systemu pracy z uczniem
zdolnym” www.ore.edu.pl/uczenzdolny,

ü Uniwersytet Dzieci www.uniwersytetdzieci.pl,

ü Projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery
(www.kuratorium.waw.pl/pl/news/1815/projekt-mazo-
wieckie-centra-talentu-i-kariery.html),

üWars i Sawa www.edukacja.warszawa.pl,
ü DIAMENT www.diament.edu.pl,
ü Zdolny Œl¹zak www.zdolnyslazak.pl,
ü „Klub M³odego Odkrywcy” www.kmo.org.pl,
ü „Fizyka jest ciekawa” www.fizykajestciekawa.pl,
ü „Newton te¿ by³ uczniem” www.newton.amu.edu.pl,
ü „Matma mnie krêci”, „Matematyka bez granic”

www.mbg.uz.zgora.pl.
Polecamy uczniom zdolnym uczestnictwo w pilota¿owych
olimpiadach gimnazjalnych z: matematyki, informatyki,
jêzyka angielskiego i jêzyka hiszpañskiego, które daj¹ ich
laureatom mo¿liwoœæ dostania siê do wybranej szko³y
ponadgimnazjalnej.

Opracowano na podstawie materia³ów z konferencji: ,,Ja-
kich systemowych rozwi¹zañ w kszta³ceniu uczniów zdol-
nych potrzebuje wspó³czesna szko³a”, oraz
Bibliografii:
Lewis G., Jak wychowywaæ utalentowane dziecko, Po-
znañ 1998.
Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, Warszawa
1999.
Partyka M. (red.), Modele opieki nad dzieckiem zdolnym,
Warszawa 2000.
Popek S., Cz³owiek – jednostka twórcza, UMCS, Lublin
2001.
Biblioteczka reformy, Sylwetka ucznia zdolnego, MEN o
uczniu zdolnym, 1999.
Jak pracowaæ ze zdolnymi? Poradnik dla nauczycieli i ro-
dziców, ORE 2012.
Zdolni w szkole, czyli o zagro¿eniach i mo¿liwoœciach roz-
wojowych uczniów zdolnych. Poradnik dla nauczycieli i
wychowawców, ORE, 2012.
www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty
www.ore.edu.pl/uczenzdolny.

Predykatory wspó³czesnych zaburzeñ
wychowawczych dzieci i m³odzie¿y

Donata Waszyñska-Samolak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Refleksje, wnioski, spostrze¿enia z ogólnopolskiej
konferencji metodycznej
„Niedostosowana m³odzie¿ czy niedostosowany œwiat” -
Poznañ 2012.r.

Przystêpuj¹c do analizy zjawiska niedostosowa-
nia spo³ecznego dzieci i m³odzie¿y oraz pojawiaj¹cych siê
w jego kontekœcie problemów wychowawczych w
szko³ach, placówkach opiekuñczo- wychowawczych i ro-

dzinach nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie jest to
zjawisko ani nowe ani zaskakuj¹ce.

Z perspektywy wielu lat trudnoœci wychowawcze
i przystosowawcze m³odego pokolenia by³y, s¹ i bêd¹ pro-
cesem znanym i powszechnym, stanowi¹c swoisty rodzaj
wyzwania dla œrodowisk wychowawczych, terapeutycz-
nych i resocjalizuj¹cych.
Problemy niedostosowania spo³ecznego bywaj¹ zwykle
rozpatrywane w trzech p³aszczyznach:
ü behawioralnej- jako charakterystyka prezentowanych

form zachowañ,
ü psychologicznej- jako wymiar postaw, d¹¿eñ i motywa-

cji jednostki,
ü etiologicznej- jako charakterystyka psychospo³ecznych

indywidualnych uwarunkowañ. ( L. Pytko).
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Na ogó³ te¿ u jednostek spo³ecznie niedostosowa-
nych dostrzec mo¿na pewien zespó³ cech im to¿samych do
których zaliczyæ mo¿emy :os³abione czynniki wolicjonal-
ne, nieharmonijny rozwój uczuciowoœci, chwiejnoœæ na-
strojów, trudnoœci w koncentracji uwagi, brak
zainteresowañ, niechêæ do wysi³ku, pracy, jak i znacznie
ograniczon¹ uczuciowoœæ wy¿sz¹.
Badaj¹c wnikliwie sferê postaw spo³ecznych nie trudno za-
uwa¿yæ, i¿ nasilenie problemów wychowawczych i przy-
stosowawczych oraz ich skala i ró¿norodnoœæ s¹ obecnie
nieporównywalne z czasem minionym.
Taki stan rzeczy budzi w nas pedagogach uzasadnione oba-
wy i niepokoje.
Zmieniaj¹ca siê w zastraszaj¹cym tempie rzeczywistoœæ
implikuje pojawienie siê nowych kategorii zaburzeñ w fun-
kcjonowaniu, które poddaj¹ m³odych ludzi zupe³nie nie-
znanym dot¹d wp³ywom i zale¿noœciom.
Nale¿¹ tu: work addiction(pracoholizm), sterydomania,
anoreksja, zakupoholizm, lekomania, bigoreksja
(uzale¿nienie od æwiczeñ fizycznych, si³owni), oniomania,
uzale¿nieniu od gier komputerowych, Internetu, seksoho-
lizm, ageoreksja (uzale¿nienie od m³odego wygl¹du), fo-
noreksja (uzale¿nienie od telefonu komórkowego) i
innych.

Znany epidemiolog W. Janiszewski do grupy ist-
niej¹cych ju¿ i sklasyfikowanych uzale¿nieñ i zaburzeñ do-
pisa³ jeszcze 50 nowych, uwarunkowanych: przemianami
cywilizacyjnymi XXI wieku, wzrostem dostêpu do dóbr i
wzmo¿onym procesem wszechobecnej konsumpcji. Jak to
siê dzieje?
Pêdz¹ce tempo rozwoju technologicznego wzmacnia w nas
d¹¿enia do natychmiastowej gratyfikacji potrzeb oferuj¹c
jednoczeœnie rozliczne natychmiastowe œrodki do ich reali-
zacji i zaspokojenia. Czy mo¿na zatem siê dziwiæ temu, ¿e
tak trudno im siê oprzeæ?

Powstaje pytanie-jak¹ cenê p³acimy za ten
wszechobecny dostêp do realizacji najbardziej wyspecjali-
zowanych potrzeb, do sukcesywnego pozyskiwania no-
wych technologicznie dóbr? Czy naprawdê tego chcemy i
czy jesteœmy na konsekwencje takich wyborów przygoto-
wani?

Doroœli byæ mo¿e tak, natomiast dzieci i m³od-
zie¿, jak wynika z licznych badañ i statystyk zdecydowa-
nie- nie. Taki stan rzeczy widoczny jest we wzroœcie
zachowañ nieakceptowanych spo³ecznie i prawnie. Jest on
dowodem na to ,i¿ zarówno m³odzie¿ jak i dzieci nie radz¹
sobie konstruktywnie z otaczaj¹c¹ rzeczywistoœci¹ tak rea-
lna, jak i wirtualn¹.
Skalê zjawiska obrazuj¹ dane uzyskane ze statystyk policy-
jnych i wyników badañ. Oto niektóre z nich:
ü wyraŸnie od po³owy dekady roœnie nie tylko liczba czy-

nów karalnych pope³nionych przez nieletnich, ale tak¿e
wyraŸnie wzrasta ich procentowy udzia³ w ogólnej licz-
bie przestêpstw,

ü m³odzi przestêpcy wykazuj¹ siê postêpuj¹c¹ brutali-
zacj¹ zachowañ bezwzglêdnoœci¹, brakiem empatii i
uczuciowoœci wy¿szej, stosuj¹c wyrafinowane formy
przemocy,

ü poszerza siê wachlarz czynów przestêpczych, szczegól-
nie o te z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

(cyberprzemoc) jak i te dokonane pod wp³ywem œrod-
ków i substancji psychoaktywnych ( Jêdrzejko)

ü rozwi¹zywanie konfliktów wœród m³odocianych przy
u¿yciu si³y i przemocy przechodzi do kanonu zachowañ
klasycznych, preferowanych i oczekiwanych,

ü wzrasta procentowy udzia³ dziewcz¹t w czynach
spo³ecznie zabronionych z u¿yciem przemocy,

ü nieletni staj¹ siê coraz bardziej „oporni” na zabiegi i œro-
dki wychowawcze dotychczas stosowane, widaæ opór
wobec zabiegów resocjalizacyjnych i sk³onnoœæ do re-
cydywy,

ü zachowania autodestrukcyjne i kompulsywne s¹ ujaw-
niane w coraz m³odszym wieku,

ü wyraŸnie obni¿a siê granica wieku eksperymentowania
z substancjami psychoaktywnymi wynosz¹c odpowied-
nio dla eksperymentatorów z paleniem tytoniu 9-11 lat,
dla pierwszych eksperymentów z narkotykami 11-12 lat
(Jêdrzejko, 2009),

ü narasta przestêpczoœæ oraz objawy nieprzystosowania
spo³ecznego wœród nieletnich,w tym dzieci poni¿ej 13
lat,

ü roœnie liczba dzieci przejawiaj¹cych zachowania agre-
sywne i chuligañskie szczególnie w gimnazjum (70 %
wszystkich czynów prawnie zabronionych, karalnych
wœród uczniów pope³niaj¹ uczniowie gimnazjum), (Jê-
drzejko, 2009).

Z danych Komendy G³ównej Policji wynika, i¿ wzrost
przestêpczoœci wœród nieletnich jest znacz¹cy, zaœ motywy
dokonywania czynów zabronionych przedstawiaj¹ siê na-
stêpuj¹co:
1. ³atwoœæ pozyskania pieniêdzy i œrodków finansowych,
2. poczucie akceptacji w grupie przestêpczej,
3. zaimponowanie rówieœnikom,
4. realizowanie siê w grupach nieformalnych,
5. liberalizm wychowania,
6. alkohol, narkotyki, œrodki psychoaktywne,
7. powielanie preferowanych œrodowiskowo wzorców,
8. namowa, wp³yw kolegów (B. Ho³yst).

Okazuje siê, i¿ zmianie ulega nie tylko geografia
przestêpczoœci, ale i jej obraz i specyfika. Odnotowuje siê
wyraŸny wzrost dynamiki przestêpstw komputerowych.
Ich sprawcami s¹ na ogó³ ludzie bardzo m³odzi.
Sprawcy przestêpstw nowej generacji tzw. „cyberprze-
stêpstw” wymagaj¹ uaktywnienia nowych technik i strate-
gii resocjalizacyjnych, na które obecny system nie do
koñca jest przygotowany, chocia¿by z racji ma³ych
nak³adów finansowych, braku wykwalifikowanych specja-
listów, programów, czy strategii wychowawczych.
Nie od dziœ wiadomo, i¿ media staj¹ siê przestrzeni¹ po-
wszechnego kontaktu z agresj¹ i przemoc¹ zarówno wer-
baln¹ jak i fizyczn¹ czy psychiczn¹.
Dowiedziono, i¿ czêsty kontakt m³odych ludzi z przemoc¹
i agresj¹ prowadzi do kszta³towanie siê okreœlonych zacho-
wañ i predyspozycji oraz socjalizowania siê w obszarze
tzw. „ kultury przemocy”.
Takiemu stanowi rzeczy towarzyszy wiele innych zjawisk
istotnych z punktu widzenia omawianego zagadnienia jak
choæby zjawisko desesytyzacji (znieczulenia) wobec ta-
kich kluczowych zagadnieñ jak: ¿ycie, œmieræ, mi³oœæ,
przyjaŸñ( M. Jêdrzejko).
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Wydaje siê wiêc zasadnym zabiegiem poszuki-
wanie w otaczaj¹cej nas nowej rzeczywistoœci czynników,
predykatorów i uwarunkowañ, które maj¹ istotny wp³yw
na znacz¹cy wzrost problemów wychowawczych i przy-
stosowawczych wœród dzieci i m³odzie¿y.

Jak powszechnie wiadomo ¿yjemy w zdynamizo-
wanym spo³eczeñstwie, w którym jedyn¹ sta³¹ rzecz¹ jest
zmiana, a ka¿da pojawiaj¹ca siê zmiana spo³eczna wywiera
istotny wp³yw na zachowania ró¿nych grup spo³ecz-
nych(Staniszkis 2006, Jarosz, 2007)).

Gdy zdarzy siê tak, i¿ owa zmiana uderza zdecy-
dowanie w spo³eczno- ekonomiczny ³ad, burz¹c jednoczeœ-
nie wypracowany standard ¿ycia pojawia siê zauwa¿alny
wzrost zachowañ o charakterze dewiacyjnym i patologicz-
nym. (Jêdrzejko, 2009).

Mo¿na wiêc odnieœæ wra¿enie, i¿ na nasilenie siê
wœród dzieci i m³odzie¿y zachowañ nieakceptowanych
spo³ecznie w ostatnich latach ma istotny wp³yw:
ü transformacja ekonomiczna (lata 80- te, 90-te), która

obok bezrobocia wygenerowa³a zauwa¿alne spo³ecznie
zachwianie pozycji niektórych grup spo³ecznych i za-
wodowych,

ü zdynamizowanie dysproporcji, ró¿nic ekonomicznych
w spo³eczeñstwie, któremu towarzyszy zjawisko wyklu-
czenia spo³ecznego oraz pojawienie siê stref biedy i ubó-
stwa ( Jarosz, 2007),

ü emigracja zarobkowa, dezintegracja rodzin. Dowiedzio-
no, ¿e ch³opcy wychowani bez ojca, szybciej ni¿ ich ró-
wieœnicy pochodz¹cy z prawid³owo funkcjonuj¹cych
rodzin popadaj¹ w eksperymenty z substancjami psy-
choaktywnymi, jak i akty poszukiwania pseudo-do-
ros³ych wzorów w œrodowisku rówieœniczym. (
Jêdrzejko, 2009),

ü wzrastaj¹cy konsumpcjonizm, kultura masowa, hedo-
nizm,

ü moda na spo¿ywanie alkoholu w œrodowiskach m³odzie-
¿owych i traktowanie go w kategoriach „ koniecznego
atrybutu rekreacji i wypoczynku”.

Niemal 19% (2004) i 23% ( 2009) gimnazjalistów z Mazo-
wsza co najmniej 1 raz upi³o siê w okresie ostatnich 12
miesiêcy. (Jêdrzejko, 2009).
Obecnie, na naszych oczach rodzi siê „mapa potencjalnych
katastrof” – na któr¹ w wiêkszej mierze nie bêdziemy miêli
niestety wp³ywu. (Jêdzrzejko)
Czynniki ekonomiczno- spo³eczne tj.: bezrobocie, syste-
matyczny wzrost cen, poszerzenie siê sfer biedy i ubóstwa,
mo¿e w przysz³oœci doprowadziæ do nowych przestrzeni
spo³ecznych okreœlanych jako „polskie favele”- gdzie nie
funkcjonuj¹ normy kulturowe, obyczajowe i prawne.(Jê-
drzejko, 2009).
Taka wizja spo³eczeñstwa jest wysoce realna, przewidywa-
lna i nie napawa niestety optymizmem.

W najbli¿szych latach mo¿na zatem prognozo-
waæ znaczny wzrost zachowañ dezadaptacyjnych, u dzieci
i m³odzie¿y wymagaj¹cych specjalistycznych i systemo-
wych oddzia³ywañ resocjalizacyjnych, terapeutycznych i
opiekuñczo- wychowawczych.
Powstaje pytanie czy zauwa¿amy te zmiany, czy jesteœmy
jako spo³eczeñstwo na nie gotowi? Czy mamy wypracowa-

ne skuteczne i efektywne strategie systemowe, które
pozwol¹ zaradziæ takiemu zjawisku?
Istotê rzeczy komplikuje fakt, i¿ niedostosowanie spo³ecz-
ne dzieci i m³odzie¿y jest problemem z³o¿onym, wyma-
gaj¹cym interdyscyplinarnego podejœcia z pogranicza:
pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii, psy-
chiatrii, pediatrii czy medycyny. Tylko takie spojrzenie na
to zjawisko oraz uwzglêdnienie szeregu istotnych uwarun-
kowañ gwarantuje w³aœciwe i efektywne dzia³anie.
Poszukuj¹c przyczyn i determinantów szkodliwych
spo³ecznie zjawisk dezadaptacji dzieci i m³odzie¿y nie mo-
¿na pomin¹æ wp³ywów lub braku wp³ywów œrodowiska ro-
dzinnego, roli mediów oraz innych uwarunkowañ
spo³ecznych i œrodowiskowych takich jak: mody, trendy,
wzorce i style wychowania.
Czynnikami zagra¿aj¹cymi z tego zakresu s¹ :
ü wyraŸne ograniczenie wp³ywu oddzia³ywania wycho-

wawczego rodziców oraz przerzucenie odpowiedzialno-
œci wychowawczej na szko³ê jako instytucjê,

ü opuszczenie emocjonalne, wychowawcze dzieci przez
rodziców,

ü dezintegracja rodziny, zanik konstruktywnej relacji,
brak rytua³ów rodzinnych,

ü realna i emocjonalna nieobecnoœæ rodziców oraz konku-
rencyjne towarzystwo „ cyberœwiata”,

ü kryzys autorytetów i wzorców osobowych, sprzecznoœæ
wzorców propagowanych spo³ecznie z realnie uznawa-
nymi i wdra¿anymi,

ü zanik” kultu pracy i wytrwa³oœci” w d¹¿eniach do celu,
planach ¿yciowych,

ü dojrzewanie w przekazie „ agresji”
ü model socjalizacji antycypuj¹cej widziany jako bezre-

fleksyjne aspirowanie ku okreœlonym wzorcom i œrodo-
wiskom,

ü „kult postawy roszczeniowej”- ( mnie siê to nale¿y i tego
bêdê ¿¹da³ za wszelk¹ cenê),

ü mertonowska innowacja- tendencja do osi¹gania
spo³ecznie akceptowanych celów i wartoœci nieakcep-
towanymi spo³ecznie metodami i œrodkami (szybko,
³atwo, przyjemnie , poza prawem i „ na skróty”), ( Jê-
drzejko).

Do postaw i stylów funkcjonowania, które wyodrêbniono
jako tzw.„pola zagro¿eñ” zaliczono:
1. pozyskiwanie akceptacji, mi³oœci dzieci i m³odzie¿y po-
przez kupowanie,
2. socjalizacjê dzieci i m³odzie¿y przy telewizorze (m³odzi
ludzie znaj¹ lepiej historiê rodziny serialowej ni¿ w³asnej)
(Jêdrzejko),
3. wszechobecne, bezczasowe „snifowawnie” dzieci i
m³odzie¿y, uzale¿nienie od gier komputerowych (rzadko
zdarza siê, by rodzic wiedzia³, ile tak naprawdê czasu spê-
dza dziecko przed komputerem, we dnie i w nocy)
4. funkcjonowanie dzieci w sferach zarezerwowanych do-
tychczas dla doros³ych,
5. mniejszy zakres, ustanawianych i wymaganych norm i
granic,
6. wszechobecny konsumpcjonizm i hedonizm - jako po-
stawy wobec ¿ycia i œwiata (to jest wa¿ne, dobre, w³aœciwe
i akceptowane co jest przyjemne, ³atwo przyswajalne, szy-
bko osi¹galne),
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7. radykalne zmniejszenie iloœci snu i wypoczynku nocne-
go (nocne surfowanie w Internecie) - czego efektem jest
stan chronicznego zmêczenia obserwowany u dzieci i
m³odzie¿y oraz nowa organizacja doby,
8. zanik realnych wiêzi spo³ecznych, bezpoœrednich konta-
któw na rzecz kontaktów przez multimedia. W sonda¿u
przeprowadzonym przez studentów SGGW wœród warsza-
wskich gimnazjalistów (2010) okaza³o siê, ¿e przeciêtny
nastolatek wysy³a miesiêcznie oko³o 300 sms- ów, rekor-
dziœci 2000 razy w miesi¹cu ( M. Jêdrzejko)
Niema³¹ rolê w generowaniu szeregu zaburzeñ ma styl fun-
kcjonowania dzieci i m³odzie¿y we wspó³czesnym œwiecie
oparty na:
ü anty-kulturze „podniety”,
ü ustawicznym podekscytowaniu,
ü nieustannym napiêciu emocjonalnym,
ü nieustannej presji,
ü nieustannej zmianie (Jêdrzejko).
Do czynników, które mog¹ mieæ istotny i znacz¹cy wp³yw
na pojawienie siê szeregu zaburzeñ i zachowañ z obszaru
niedostosowania spo³ecznego zaliczyæ mo¿na s³ab¹ kon-
strukcjê psychofizyczn¹ dzieci i m³odzie¿y oraz akcelera-
cjê rozwoju i przesuniêcie okresu adolescencji
(dojrzewanie dzieci w wieku 12 lat). ( Jêdrzejko).

Dodaæ nale¿y, i¿ powy¿sze rozwa¿ania, stwier-
dzenia nie zmierzaj¹ jednoznacznie w stronê tezy o bez-
sprzecznej szkodliwoœci: nowych technologii, osi¹gniêæ
cywilizacji, przemian ekonomiczno-spo³ecznych lecz po-
stuluj¹ koniecznoœæ stawiania wa¿nych pedagogicznie py-
tañ.

Pytañ o to: czy znane s¹ nam nowe obszary zagro-
¿eñ, które mog¹ istotnie wp³yn¹æ na pojawienie siê zabu-
rzeñ zachowania i przystosowania spo³ecznego u dzieci i
m³odzie¿y, czy jesteœmy na ich pojawienie siê przygotowa-
ni , czy bêdziemy potrafili przy odpowiedniej organizacji
metod i œrodków stawiæ im czo³a i na ile bêdziemy w tym
procesie efektywni i skuteczni. Odpowiedzi dostarczy nam
samo ¿ycie.

Literatura:
Pytko L. ,Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2000.
Jêdrzejko M. Resocjalizacja i terapia resocjalizacyjna w
zderzeniu z nowymi tendencjami przestêpczymi i typami za-
chowañ destrukcyjnych, (w op.cit.)
Rejzener A., Szczepaniak P. „Terapia w Resocjalizacji”,
czêœæ I i II, Wydawnictwo Akademickie „¯ak”, Warszawa
2009.

Gimnazjum nr 2 w Lesznie bêdzie
mia³o swojego patrona

Maria Kucharzak

Nauczyciel bibliotekrz

Gimnazjum nr 2 w Lesznie

4 grudnia 2012 roku Gimnazjum nr 2
w Lesznie zostanie nadane imiê Ireny
Sendler. Do wyboru patrona szko³a
przygotowywa³a siê od kilku lat. W
przygotowaniach udzia³ bra³a ca³a
spo³ecznoœæ szkolna: uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele. Wszyscy byli
zgodni co do tego, ¿e patron musi byæ
osobowoœci¹ na miarê XXI wieku,
musi te¿ byæ wzorem dla m³odzie¿y,
szczególnie teraz, gdy tyle mówi siê o
braku autorytetów i wartoœci.
Po wielu dyskusjach i rozmowach wybór pad³ na Irenê
Sendler, która odegra³a szczególn¹ rolê w akcji polskiej
pomocy dla przeœladowanych i mordowanych ¯ydów w
czasie II wojny œwiatowej. Irena Sendler wraz z innymi
Polakami zorganizowa³a przemycanie dzieci ¿ydo-
wskich z getta, umieszczaj¹c je w przybranych rodzi-
nach, domach dziecka i u sióstr katolickich w
Warszawie. W ten sposób uda³o siê jej uratowaæ od nie-
chybnej œmierci oko³o 2,5 tys. dzieci. Za swoj¹ dzia³al-
noœæ w 1965 roku zosta³a uhonorowana medalem

Sprawiedliwy Wœród Narodów
Œwiata przez izraelski instytut
Yad Vashem.
Fakt, ¿e Gimnazjum nr 2 otrzyma
tak zaszczytne imiê, zobowi¹zuje
ca³¹ jej spo³ecznoœæ szkoln¹ do
godnego reprezentowania idei
swojej patronki w lokalnym œro-
dowisku, a tak¿e poza nim.
Uroczystoœæ nadania imienia
szkole odbêdzie siê 4 grudnia
2012 roku o godzinie 9:00 w Miej-
skim Oœrodku Kultury przy ulicy
B. Chrobrego w Lesznie, a za-
szczyc¹ j¹ swoj¹ obecnoœci¹
przedstawiciele w³adz miasta,
przedstawiciele Wielkopolskiego
Kuratorium Oœwiaty, dyrektorzy

leszczyñskich szkó³, przyjaciele szko³y oraz goœæ hono-
rowy, córka Ireny Sendler, pani Janina Zgrzembska.
Relacja z uroczystoœci uka¿e siê w kolejnym numerze
„Problemów Oœwiaty i Wychowania.”

„Ludzi nale¿y dzieliæ na dobrych i z³ych. Rasa, pocho-
dzenie, religia, wykszta³cenie, maj¹tek – nie maj¹ ¿ad-
nego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest cz³owiekiem.

Irena Sendler
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Wielobiegunowoœæ we wspó³czesnej
literaturze m³odzie¿owej

Dydaktyka

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Nie mo¿na nie dostrzec, ¿e wspó³czesna literatura m³od-
zie¿owa mieœci w sobie wiele ró¿norodnych propozycji,
a ponadto cechuje j¹ wielobiegunowoœæ.

Dlaczego?
Otó¿ dlatego ¿e na jednym biegunie znajdujemy przy-
tuln¹ przestrzeñ, np. w sadze o rodzinie Borejków, na
drugim ca³kowicie odmienne œrodowisko, np. w „Woj-
nie polsko-ruskiej”, a jeszcze na innych biegunach –
przestrzenie ukszta³towane przez Tolkiena, Rowling,
Meyer.
Jest w czym wybieraæ.
Czy przejd¹ próbê czasu? Odpowiedzi mo¿e jedynie
udzieliæ przysz³oœæ.
Natomiast nie ulega najmniejszej w¹tpliwoœci, ¿e s¹ one
bestsellerami.

*
Co zatem decyduje o popularnoœci wspomnianych
utworów?
Przeciwnicy sielankowej rodzinnej atmosfery zapewne
zdecydowanie odrzucaj¹ „Je¿ycjadê” M. Musierowicz.
Tak przy okazji – nie jestem taka pewna, czy wszystko
w tym cyklu jest sielankowe, wyidealizowane. Radzê
sprawdziæ. Niemniej jednak, bez wzglêdu na to, jak bê-
dziemy oceniaæ powieœci Musierowicz, przyznaæ nale-
¿y, ¿e w wiêkszoœci z nich jest „przytulnie”; po prostu
dobrze jest pobyæ np. u Borejków.

Prze¿yæ tam mo¿na swoiste katharsis.
*

Ile¿ w tych ksi¹¿kach przenikliwych myœli:
*

Ludzie zamykaj¹ siê przed innymi ludŸmi. Jakby nie ro-
zumieli, ¿e bez tych innych nie da siê ¿yæ po ludzku. Dru-
gi cz³owiek jest nam potrzebny ! – w³aœnie dlatego, ¿e
jest inny. Im bardziej inny, tym bardziej ciekawy.
A tymczasem ta innoœæ w³aœnie najbardziej dziœ ludzi
odpycha i straszy..1

*
Œmieszne. ¯e te¿ cz³owiek nigdy nie potrafi cieszyæ siê
tym, co w³aœnie prze¿ywa. Zawsze grymasi, zawsze nie-
zadowolony. A ¿ycie mija.2

*
Do ludzi trzeba wyci¹gn¹æ rêkê. Mo¿emy siê nie docze-
kaæ odzewu. Ale jeœli nie wyci¹gniemy rêki, to odzewu
nie doczekamy siê z ca³¹ pewnoœci¹.3

*

Nikogo nie wolno nienawidziæ i nikim nie wolno pogar-
dzaæ. Dlatego ¿e nienawiœæ i pogarda s¹ niszcz¹ce -
niszcz¹ tego cz³owieka, którym pogardzam, bo nie zo-
stawiaj¹ mu ju¿ szansy na odmianê. I niszcz¹ te¿ mnie -
bo skoro jest we mnie nienawiœæ, to znajdzie siê miejsce
i na z³o.4

To niby nie sztuka: ¿yæ. Wydaje siê, ¿e to rodzaj natural-
nej umiejêtnoœci. Ale: ¿yæ dobrze ? Trzeba mieæ du¿o
odwagi, ¿eby ¿yæ, bêd¹c dobrym cz³owiekiem wœród in-
nych ludzi. Trzeba mieæ odwagê byæ dobrym.5

Tata Borejko, wielki erudyta, filolog klasyczny, to pra-
wdziwe Ÿród³o staro¿ytnych myœli:
Non omnia possumus omnes. Nie wszyscy mo¿emy
wszystko.6

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere. Trzeba, byœ ¿y³
dla innych, je¿eli chcesz ¿yæ dla siebie.7

*
S¹ te¿ w powieœciach M. Musierowicz pe³ne humoru
powiedzonka  wspó³czesnej proweniencji:
Bo¿e, zatrzymaj œwiat. Ja wysiadam.8

*
W cz³owieku jest zawsze têsknota za lepszym œwiatem,
a œciœlej – za dobrymi relacjami miêdzyludzkimi. Pisar-
ka tê lukê w naszej rzeczywistoœci znakomicie
wype³nia.

*
Jak¿e inny jest œwiat „Wojny polsko-ruskiej pod flag¹
bia³o-czerwon¹” Doroty Mas³owskiej.
Historia Silnego i œwiata, z którego pochodzi, nie na-
straja optymistycznie. Jeœli obecny jest w niej komizm,
to raczej zawsze z domieszk¹ tragizmu, nigdy „samot-
nie”.

„Najpierw ona mi powiedzia³a, ¿e ma dwie wiadomoœci
dobr¹ i z³¹. Przechylaj¹c siê przez bar. To któr¹ chcê
najpierw. Ja mówiê, ¿e dobr¹. To ona mi powiedzia³a,
¿e w mieœcie jest podobno wojna polsko-ruska pod flag¹
bia³o-czerwon¹. Ja mówiê, ¿e sk¹d wie, a ona, ¿e
s³ysza³a. To mówiê, ¿e wtedy z³¹. To ona wyjê³a szmin-
kê i mi powiedzia³a, ¿e Magda mówi, ¿e koniec miêdzy
mn¹ a ni¹. To ona mrugnê³a na Barmana, ¿e jakby co,
ma przyjœæ. I tak dowiedzia³em siê, ¿e ona mnie rzuci³a.
To znaczy Magda”.9

To tylko próbka stylu, jêzyka „Wojny polsko-ruskiej...
Jêzyk powieœci niew¹tpliwie nie zachwyca. Wiele w
nim wulgaryzmów. Dziwnie jednak by³oby, gdyby bo-
haterowie mówili jêzykiem u³adzonym, literackim. Nie-
którzy z odbiorców i tak maj¹ za z³e Mas³owskiej, ¿e
stworzy³a z jêzyka jak¹œ hybrydê, ¿e tak nie rozmawia
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ze sob¹ œrodowisko dresiarzy, ¿e ten jêzyk jest sztucz-
nym tworem.
Oprócz ksi¹¿ki jest jeszcze film, równie¿ wzbudzaj¹cy
emocje, tak¿e od strony jêzykowej.

Tadeusz Sobolewski w wywiadzie z autork¹ postawi³
nastêpuj¹c¹ kwestiê:

To musia³a byæ najwiêksza trudnoœæ do pokonania: jak
zagraæ te postacie? Silny, Magda, And¿ela, Natasza
Blokus - ich przecie¿ nie ma, oni istniej¹ tylko w jêzyku,
jakim mówi¹.

Mas³owska odpowiedzia³a:

- Tak, aktorzy musieli wywróciæ sobie jêzyk na drug¹
stronê, ¿eby to zagraæ. ¯eby zapamiêtaæ te wszystkie
b³êdy gramatyczne, poetyckie impresje i nadaæ im eks-
presjê plebejsk¹, nieuduchowion¹, spod trzepaka.
Nawet mnie, jako osobie graj¹cej w tym filmie, by³o
trudno zapamiêtaæ w³asn¹ frazê, bo tego nie da siê za-
pamiêtaæ w naturalny sposób - ani po brzmieniu, bo jest
nieoczywiste, ani po treœci, bo jest nielogiczna.10

O filmie niektórzy mówi¹, ¿e to Pulp fiction po polsku.

Zdawa³o ci siê, ¿e ¿yjesz. Sam siê sobie przyœni³eœ, prze-
cie¿ nie myœlisz chyba, ¿e to siê dzieje naprawdê. Prze-
cie¿ to miasto jest papierowe, gdy¿ ja jestem zrobiona z
tektury i jadê do pracy niby-samochodem (...). To wszy-
stko jest wypo¿yczona œciema, w³ókno szklane, papier. A
za oknem nie ma ani pogody, ani krajobrazu, tylko jest
scenografia, jak mocniej uderzysz, to siê rozleci i prze-
wróci. 11

*
Kolejny biegun – Stefani Meyer i (np. ) Zmierzch.
Bohaterka powieœci poznaje przystojnego m³odzieñca o
nadludzkich zdolnoœciach. Kto czyta³, ten wie, i¿ ów
m³ody cz³owiek to wampir.
Sk¹d bierze siê popularnoœæ powieœci Meyer?
A mo¿e chcemy zag³askaæ to, co dotychczas uchodzi³o
za z³e, chcemy to oswoiæ?
A mo¿e jest to wyraz têsknoty za œwiatem, w którym na-
wet to, co dotychczas wydawa³o siê z³e, bêdzie dobre?

*
Tolkien. Nastêpny biegun. Czemu w³aœnie on przyci¹ga
uwagê m³odych odbiorców?

Mo¿e dlatego, ¿e stworzy³ inny, alternatywny œwiat?
Mo¿e stanowi on dla wielu ucieczkê od tego rzeczywi-
stego? A mo¿e dlatego, i¿ podejmuje temat uniwersal-
ny; walkê dobra ze z³em?
Mo¿e; mo¿na mno¿yæ owo „mo¿e” i zapewne nie znaj-
dziemy jedynej satysfakcjonuj¹cej odpowiedzi.
Ale – to siê czyta, co niew¹tpliwie jest najistotniejsze.

*
Nie, nie zapomnia³am o Harrym Potterze. Jak¿eby mo¿-
na o nim zapomnieæ?
Przypomnijmy sobie chocia¿by nocne oczekiwania na
kolejn¹ ksi¹¿kê Rowling; autentyczn¹ potterromaniê.
Nie mo¿na tego zjawiska pomijaæ, wszak jest ono rów-
nie¿ potwierdzeniem, ¿e Harry trafi³ do m³odych czytel-
ników, ¿e jest w obiegu – oczywiœcie czytelniczym.

Ktoœ powie: diabelski œwiat, magia – a jak magia, to tyl-
ko czarna, a wiêc demoniczna. Harry mo¿e wyzwalaæ
zainteresowanie okultyzmem, tak twierdz¹ przeciwnicy
powieœci.
A zwolennicy? Dostrzegaj¹ piêkno, zwyciêstwo dobra,
wartoœæ przyjaŸni.
Spór o Harrego Pottera toczy³ siê i pewnie bêdzie siê je-
szcze toczy³. Jak na razie chyba jest jednak nieroz-
wi¹zywalny. Byæ mo¿e sam wygaœnie, byæ mo¿e
nadejdzie kres poteromanii.
I znów pojawia siê w moim wywodzie: byæ mo¿e, po-
niewa¿ rzeczywiœcie trudno jest przewidzieæ
„przysz³oœæ” zarówno tej ksi¹¿ki jak i innych.
Nie mo¿na jednak nie zauwa¿yæ, ¿e w tym œwiecie ma-
gii wiele jest odniesieñ do normalnego œwiata, odniesieñ
nacechowanych  m¹droœci¹:
S¹ takie wydarzenia, które - prze¿yte wspólnie - musz¹
siê zakoñczyæ przyjaŸni¹ [...].12

[...] bêdziemy na tyle silni, na ile bêdziemy zjednoczeni,
i na tyle s³abi, na ile bêdziemy podzieleni.13

[...] to nasze wybory ukazuj¹, kim naprawdê jesteœmy,
o wiele bardziej ni¿ nasze zdolnoœci.14

*
Czy s¹ to tylko ksi¹¿ki dla m³odzie¿y?

Wszyscy znamy ju¿ odpowiedŸ na to pytanie. A jeœli j¹
znamy, to zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e wytworzy³a
siê fantastyczna sytuacja; i m³odzi, i starsi czytaj¹ te
same ksi¹¿ki. I to jest piêkne. Oby tak dalej. Mimo spo-
rów i ró¿nego rodzaju manii...., ale przecie¿ równie¿
dziêki nim —- literatura ¿yje; nie jest tylko muzealnym
zabytkiem. I nie najwa¿niejsze jest, czy jest to literatura
niska, czy wysoka.

Biada literaturze, która nie budzi namiêtnoœci.

Tadeusz Boy-¯eleñski

Przypomnianym przeze mnie ksi¹¿kom chyba to nie
grozi.

1 M. Musierowicz, Nutria i nerwus, wyd. Akapit Press, £ódŸ
1995, s.128
2 M. Musierowicz, Dziecko pi¹tku, ZNAK, Kraków 1993, s.
66
3 M. Musierowicz, Opium w rosole, Akapit Press, £ódŸ, s. 106
4 ibidem, s. 149
5 M. Musierowicz, Brulion Bebe B., Akapit Press, £ódŸ 1999,
s. 167
6 M. Musierowicz, Nowelka, Bestseller, Poznañ 1992, , s. 59
7 ibidem, s. 213
8 M. Musierowicz, Dziecko pi¹tku, op.cit., s. 13
9 D. Mas³owska, Wojna polsko-ruska pod flag¹ bia³o-czer-
won¹, Wyd. Lampa i Iskra Bo¿a, Warszawa 2002, 10 Za:
http://www.trwarszawa.pl/walka-o-mieso-trwa-sobole-
wski-rozmawia-z-maslowska
11 Za: http://wyborcza.pl/1,101707,6630396,Pulp_fic-
tion_po_polsku.html
12 J. K. Rowling, Harry Potter i Kamieñ Filozoficzny, Media
Rodzina 2000, s. 188
13 J. K. Rowling, Harry Potter i Czara Ognia, Media
Rodzina 2000, s. 748
14 J. K. Rowling, Harry Potter i Komnata Tajemnic, Me-
dia Rodzina 2000, s. 347



14

Nr 4/2012 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Filmowe spotkania – „Siódma pieczêæ”
Ingmara Bergmana

Adrianna Gubernat
nauczyciel
LO w Wolsztynie

O propozycji pracy z fragmentami filmu „Siódma pie-
czêæ” I. Bergmana.

Myœlê, ¿e ju¿ na samym
wstêpie mo¿na rzec, i¿ by³a
ona d³ugo wyczekiwana.
Wyczekiwana dlatego ¿e
jest to propozycja zawie-
raj¹ca konkretne roz-
wi¹zania metodyczne,
rozwi¹zania, które nauczy-
ciel mo¿e te¿ nowelizowaæ
czy potraktowaæ jako
Ÿród³o inspiracji do zreda-
gowania w³asnych po-
mys³ów.
Tekst pani Adrianny Gube-
rnat doskonale wpisuje siê w wymogi „nowej podstawy
programowej”.
Profesor S³awomir ¯urek w „Komentarzu do podstawy
programowej przedmiotu jêzyk polski” napisa³:
„Powinnoœci¹ polonisty staje siê wiêc nie tylko wpro-
wadzenie go w rzeczywistoœæ jêzykow¹ i œwiat literatu-
ry, lecz równie¿ dostarczenie mu zró¿nicowanych
narzêdzi, które umo¿liwi¹ sprawne poruszanie siê w tej
skomplikowanej rzeczywistoœci.
Twórcy programów nauczania jêzyka polskiego i na-
uczyciele powinni zatem kszta³towaæ umiejêtnoœæ od-
bioru przez ucznia szeroko rozumianych tekstów
kultury, pamiêtaj¹c jednoczeœnie, i¿ dzie³o literackie nie
jest jedyn¹ rzeczywistoœci¹, któr¹ uczeñ ma poznaæ na
lekcji.”
Bardzo polecam propozycjê pani Adrianny Gubernat.
Przy okazji zachêcam do skorzystania z „Nowych hory-
zontów edukacji filmowej” - na:
Http://www.platformakultury.pl/files/2011-04-20/siod-
mapieczec.pdf

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant CDN w Lesznie

Jednym z ciekawszych filmów wspó³czesnej
kinematografii jest dzie³o Ingmara Bergmana „Siódma
pieczêæ”. Jest to jedno z wa¿niejszych dzie³ w twórczo-
œci re¿ysera, które zosta³o wyró¿nione specjaln¹ na-
grod¹ jury na festiwalu filmowym w Cannes w 1957.
„Siódma pieczêæ” osadzona jest w realiach œredniowie-
cza i opowiada historiê rycerza Antoniusa Blocka, który

powracaj¹c z wyprawy krzy¿owej na swojej drodze spo-
tyka Œmieræ.
„Siódm¹ pieczêæ” mo¿na doskonale wykorzystaæ na za-
jêciach jêzyka polskiego, ze wzglêdu na wieloaspekto-
woœæ filmu. I tak oto mo¿na omawiaæ go jako
podsumowanie analizy Apokalipsy œw. Jana, gdy¿ tytu³

nawi¹zuje do mo-
mentu z³amania przez
Baranka siódmej pie-
czêci. Mo¿emy rów-
nie¿ film potraktowaæ
jako wprowadzenie
do epoki œredniowie-
cza, gdy¿ pokazane
zostaj¹ w nim wypra-
wy krzy¿owców, bi-
czuj¹cy siê p¹tnicy,
czarna œmieræ, przed-
stawienia teatralne, a
co za tym idzie kar-
nawalizacja ¿ycia.
Ten sam film mo¿e

byæ jednoczeœnie przyk³adem dualizmu œredniowiecz-
nego.
Dla mnie inspiracj¹ do stworzenia karty pracy dla ucz-
niów i przeprowadzenia lekcji sta³ siê obecny w filmie
motyw Œmierci, w kontekœcie oczywiœcie œredniowiecz-
nego utworu „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Œmier-
ci¹”. Lekcja z wykorzystaniem filmu Bergmana opiera
siê na czterech fragmentach obrazuj¹cych œmieræ. Pod-
czas ogl¹dania fragmentów „Siódmej pieczêci” ucznio-
wie proszeni byli o uzupe³nianie nastêpuj¹cej karty
pracy:
TEMAT: Filmowy portret Œmierci w filmie Ingmara
Bergmana „Siódma pieczêæ”

KARTA PRACY Ingmar Bergman „Siódma pieczêæ”.

1.Odczytaj symboliczne znaczenie przestrzeni, postaci,
przedmiotów pojawiaj¹cych siê w scenie 1.

morze

chmury

pla¿a

szachy

œwiat³o

2. W jaki sposób w scenie 1. przedstawiona zosta³a
Œmieræ? Opisz j¹.
…………………………………………………………

…………………………………………………………
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3. W scenie 2. scharakteryzuj Œmieræ oraz Antoniusa
Blocka – g³ównego bohatera. Przedstaw pogl¹dy obu
postaci dotycz¹cych œmierci, Boga, ¿ycia.

Œmieræ Antonius Block

4. W jaki sposób zosta³a zaprezentowana Œmieræ w ko-
lejnych dwóch scenach? Czego dowiadujemy siê na jej
temat?

Scena 3 Scena 4

5. Dlaczego Antonius Block kontynuuje grê w szachy ze
Œmierci¹? Wyjaœnij, odwo³uj¹c siê do sceny 4.
…………………………………………………………

…………………………………………………………

6. Zwróæ uwagê na scenê fina³ow¹ filmu. W jaki sposób
bohaterowie reaguj¹ na pojawiaj¹c¹ siê œmieræ?
Antonius Block
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Giermek – Jöns
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Milcz¹ca dziewczyna
…………………………………………………………
…………………………………………………………
¯ona Antoniusa Blocka
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Karczmarz -
…………………………………………………………
…………………………………………………………
¯ona karczmarza
-………………………………………………………
…………………………………………………………
7. O czym œwiadcz¹ te reakcje? Odpowiedz.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
8. Zinterpretuj s³owa dziewczyny „dokona³o siê”.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
9. Wyjaœnij pojêcie Dance macabre
…………………………………………………………
…………………………………………………………
10. W jaki sposób mo¿emy odczytaæ tytu³ filmu „Siód-
ma pieczêæ”? Wyjaœnij.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Zadanie domowe
Wska¿ cechy poetyki zastosowanej przez Bergmana w
„Siódmej pieczêci” (wska¿ i omów cechy charaktery-
styczne filmu).

Przyk³adowe rozwi¹zania karty pracy

KARTA PRACY Ingmar Bergman „Siódma pieczêæ”.

1.Odczytaj symboliczne znaczenie przestrzeni, po-
staci, przedmiotów pojawiaj¹cych siê w scenie 1.

morze zbli¿aj¹ce siê niebezpieczeñstwo, zmien-
ne koleje losu, marnoœæ cz³owieka w ob-
liczu potêgi natury

chmury groŸne, potêga natury, podkreœlenie sa-
motnoœci bohatera

pla¿a osamotnienie, (kamieñ – brak mi³oœci,
podkreœlenie samotnoœci; kamieñ filozo-
ficzny – scena refleksyjna)

szachy gra o duszê, pola bia³e – dobro; pola czar-
ne – z³o („dobry kolor dla œmierci”), figu-
ry przedstawiaj¹ ludzi ró¿nych stanów, to
gra o ¿ycie

œwiat³o dobro i z³o (twarz rycerza raz tonie w
roku, raz jest oœwietlona; brzeg morza
raz jest ciemny, raz jasny)

2. W jaki sposób w scenie 1. przedstawiona zosta³a
Œmieræ? Opisz j¹.
- pojawia siê nagle
- postaæ mê¿czyzny, (zwracaj¹c siê do niej, bohaterowie
u¿ywaj¹ formy ¿eñskiej)
- ubrana w czarna szatê
- pomalowana twarz na bia³o
- œmieræ upersonifikowana
- nie mo¿na jej przekupiæ
- lubi grac w szachy – Block odsuwa nieco wyrok œmier-
ci w czasie, ale nie jest w stanie przed ni¹ uciec
3. W scenie 2. scharakteryzuj Œmieræ oraz Antoniusa
Blocka – g³ównego bohatera. Przedstaw pogl¹dy obu
postaci dotycz¹cych œmierci, Boga, ¿ycia.

Œmieræ Antonius Block

- œmieræ oszukuje
- œmieræ jest nieuni-
kniona (mors omnia
adequat)
- niewiele mówi,
- raczej milczy

- ma puste serce
- zagubiony
- samotnik
- obojêtny w stosunku do ludzi
- chce poznaæ prawdê
- chce poznaæ Boga, zobaczyæ Go, do-
œwiadczyæ
- dlaczego Bóg siê nie odwróci od
cz³owieka, skoro ten nie wierzy, od-
wraca siê do Boga
- Bóg milczy, byæ mo¿e Go nie ma
- „¿ycie absurdalnym koszmarem”
- Bóg – z³udna prawda
- ¿yje w przeœwiadczeniu, ¿e Zycie
jest nicoœci¹
- trzeba stworzyæ obraz strachu i na-
zwaæ ten obraz Bogiem
- jego ¿ycie by³o puste, tak jak wiê-
kszoœci ludzi
- chce opóŸniæ moment œmierci, aby
wykonaæ jeden, sensowny uczynek
- zdradza swoje zamiary
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4. W jaki sposób zosta³a zaprezentowana Œmieræ w
kolejnych dwóch scenach? Czego dowiadujemy siê
na jej temat?

Scena 3 (rozdzia³ 9 –
01.05  min. do 01.06)

Scena 4 (rozdzia³ 10 –
01.15 min.)

- groteskowoœæ (karnawali-
zacja Œmierci)
- podkreœlenie - nic nie mo¿-
na zrobiæ w obliczu œmierci
- Œmieræ jest nieprzekupna,
nie robi ¿adnych wyj¹tków.
- przychodzi niespodziewa-
nie
- nie ukrywa swoich zamia-
rów
- nie interesuje jej co czuje
w danym momencie aktor

- pojawia siê aby dokoñczyæ
grê
- wyjawia swoje zamiary –
chce uœmierciæ ca³a grupê
- Œmieræ wyczuwa niepokój
Blocka
- nic nie ujdzie jej uwadze i
nikt przed ni¹ nie ucieknie
- Block przewraca figury, ale
ustawienie doskonale pamiê-
ta Œmieræ.
- zapowiada œmieræ Blocka i
jego towarzyszy

5. Dlaczego Antonius Block kontynuuje grê w szachy
ze Œmierci¹? Wyjaœnij, odwo³uj¹c siê do sceny 4.
- Block gra ze œmierci¹, by umo¿liwiæ ucieczkê kugla-
rzy.
- jest zdolny poœwieciæ siê dla innych
6. Zwróæ uwagê na scenê fina³ow¹ filmu. W jaki spo-
sób bohaterowie reaguj¹ na pojawiaj¹c¹ siê œmieræ?
Antonius Block - jego oczy wêdruj¹ ku górze, zatrzy-
muj¹ siê na twarzy Chrystusa – uspokojenie bior¹ce
siê ze zrozumienia istoty œmierci Chrystusa (w imiê
mi³oœci dla ludzkoœci); prosi o zmi³owanie.
Giermek – Jöns- wyparcie, twierdzi, ¿e nikt nie przy-
szed³, protestuje przeciwko œmierci
Milcz¹ca dziewczyna – pogodzenie, strach ustêpuje,
wypowiada s³owa „dokona³o siê”
¯ona Antoniusa Blocka –zachowuje siê jak gospody-
ni, która przyjmuje goœcia; pogodzenie ze œmierci¹

Karczmarz – t³umaczy siê, ¿e k³ótnie z ma³¿onk¹ nigdy
nie by³y powa¿ne, ¿e bardzo siê kochaj¹
¯ona karczmarza –strach, przera¿enie
7. O czym œwiadcz¹ te reakcje? Odpowiedz.
Mimo i¿ œmieræ przychodzi po ca³a grupê przyjació³
Blocka, ka¿dy z nich umiera samotnie podobnie jak
Chrystus. Ka¿dy równie¿ przyjmuje inna postawê wo-
bec œmierci (strach, pogodzenie, wypieranie, rozpacz).
8. Zinterpretuj s³owa dziewczyny „dokona³o siê”.
- S³owa milcz¹cej dziewczyny „dokona³o siê” (consum-
matum est) to równie¿ s³owa Chrystusa. Widoczna jest
tutaj analogia.
- Block, podobnie jak Chrystus, umiera w imiê mi³oœci
dla ludzi.
- Block odnajduje ostatecznie sens ¿ycia w bezintereso-
wnej mi³oœci.
9. Wyjaœnij pojêcie Dance macabre
- œmieræ zaprasza wszystkich do swojego tañca (bez
wzglêdu na wiek, pozycjê)
- nie ma sensu opieraæ siê œmierci, gdy¿ jest ona wszech-
mocna
- kosa i klepsydra – atrybuty œmierci
- lira – symbol oswojenia œmierci
- œmieræ – sroga pani.
10. W jaki sposób mo¿emy odczytaæ tytu³ filmu „Sió-
dma pieczêæ”? Wyjaœnij.
- zaczerpniêty zosta³ z Apokalipsy œw. Jana: „ ...i gdy
Baranek z³ama³ siódm¹ pieczêæ, nasta³o w niebie mil-
czenie, trwaj¹ce pó³ godziny”.
- Œmieræ objawia siê siedem razy (siódemka to liczba
boska, symbol kosmosu, doskona³ego porz¹dku,
sta³oœci i pewnoœci);
- pojawiaj¹ siê cztery konie – dwa krzy¿owców i dwa
wêdrownych aktorów;
- w tañcu œmierci kroczy szeœcioro bohaterów prowa-
dzonych przez Œmieræ,
- byæ mo¿e to pocz¹tek S¹du Ostatecznego, na który
Œmieræ prowadzi bohaterów.

Sprawozdania

„E-Szko³a - moja Wielkopolska”
- relacja z Gali

Anna Dylak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

29 paŸdziernika br. w auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu odby³a siê uroczystoœæ
wieñcz¹ca I edycjê projektu „eSzko³a – Moja Wielkopo-
lska”.
Projekt realizowany jest przez trzech partnerów: Sa-
morz¹d Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet
im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz Ogólnopolsk¹
Fundacjê Edukacji Komputerowej.

G³ównym celem projektu jest wdro¿enie do 2014 roku
na terenie naszego województwa nowatorskich metod
nauczania z wykorzystaniem nowoczesnego sprzêtu: la-
ptopów, tabletów i tablic interaktywnych. Oprócz wypo-
sa¿enia szkó³ w sprzêt komputerowy, organizatorzy
projektu zapewniaj¹ uczestnikom wsparcie i pomoc na-
ukow¹ we wprowadzaniu nowych technologii oraz ofe-
ruj¹ dostêp do szerokopasmowego Internetu.
Do zabytkowej auli przy ulicy Wieniawskiego przybyli
zaproszeni goœcie: uczniowie, nauczyciele oraz przed-
stawiciele w³adz oœwiatowych i samorz¹dowych regio-
nu.
Uroczystoœæ zainicjowa³ cz³onek Zarz¹du Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Tomasz Bugajski, Nastêpnie g³os



17

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 4/2012

zabrali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Joanna Berdzik, reprezentuj¹cy rektora Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. Zbigniew Pilarczyk, dyrektor Wielkopolskiego
Oddzia³u Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Kompute-
rowej £ukasz Rumatowski oraz opiekun naukowy pro-
jektu, prof. Stanis³aw Dylak. Nastêpnie dr Daria
Hejwosz z UAM dokona³a analizy przeprowadzonej
wœród nauczycieli ankiety na temat metody projektów.
Uroczystoœæ by³a równie¿ okazj¹ do og³oszenia laurea-
tów konkursu na najlepszy projekt edukacyjny z dzie-
dziny nauk matematyczno – przyrodniczych. I tak w
kategorii „gimnazjum”:
1 miejsce uzyska³a grupa projektowa z Gimnazjum nr 2
w Z³otowie za projekt pt. „Szk³o – czy diabli siê spo-
dziewali co z piaskiem nam dali?”,

2 miejsce zdobyli uczniowie Gimnazjum im. Adama
Chodyñskiego w Cekowie - Kolonii za projekt pt. „Fi-
zol” – czyli jaki zwi¹zek ma fizyka ze sportem?”,

3 miejsce - Gimnazjum im. Powstañców Wielkopol-
skich w Budzyniu za projekt pt. „Matematyka w ryku si-
lnika”.

Wyró¿nienia zdobyli uczniowie nastêpuj¹cych szkó³:
ü Gimnazjum w Zespole Szkó³ im. St. Miko³ajczyka w

Miejskiej Górce (projekt pt. „Amore pomidore”),
ü Zespó³ Szkó³ w Bolewicach (projekt pt. „Bolewice

witk¹ plecione”),
ü Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Ch³apowskiego

w Poznaniu (projekt pt. „Camera obscura, czyli Po-
znañ w pude³ku”),

ü Gimnazjum nr 9 im. Jerzego Waldorffa w Poznaniu
(projekt pt. „Coœ z niczego, czyli œwiat trójwymia-
ru”),

ü Gimnazjum nr 4 w ZS nr 2 im. St. Staszica w Szamo-
tu³ach (projekt pt. „Wielkopolska kraina mlekiem i
miodem p³yn¹ca”).

W kategorii „liceum” 1 miejsce uzyska³a grupa proje-
ktowa reprezentuj¹ca II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. D¹brówki w GnieŸnie za utworzenie obserwato-
rium astronomicznego w ramach realizacji projektu
pt. „Bli¿ej gwiazd”.

2 miejsce - Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej w Wolsztynie za projekt
pt. „CHMiEL: czyli Chmielowa Hodowla Mi³ych i Ene-
rgicznych Licealistek”,

3 miejsce zdoby³ Zespó³ Szkó³ nr 1 im. Stefana Garczy-
ñskiego w Zb¹szyniu za realizacjê projektu
pt. „H2Ob³êdni – czyli zawodowo o wodzie”.
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Wyró¿nieniem zosta³ uhoronowany projekt zespo³u
z IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Karola Kazi-
mierza Kurpiñskiego w Lesznie pt. „Niesione wia-
trem”.

Podczas uroczystoœci przeprowadzono rów-
nie¿ fina³ Gry Edukacyjnej pt. „Globtrotter: poznaj
Wielkopolskê”, w której 10 uczestników wykaza³o siê
znajomoœci¹ w³asnego regionu. Przed przyst¹pieniem
do gry fina³owej, uczestnicy konkursu odwiedzali wir-
tualnie powiaty województwa wielkopolskiego, zdoby-
waj¹c informacje o swoim regionie z dziedziny nauk
matematyczno-przyrodniczych. W wyniku gry
fina³owej zwyciê¿czyni¹ turnieju zosta³a uczennica Ze-
spo³u Szkó³ w Liœcu Wielkim, drugie miejsce zaj¹³
przedstawiciel Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Hen-
ryka Sienkiewicza we Wrzeœni, a trzecie zdoby³
uczeñ Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego w No-
wym Tomyœlu.

Punktem kulminacyjnym gali by³ jednak
udzia³ publicznoœci w wyborze najciekawszej prezenta-
cji projektu. Spoœród 5 wyró¿nionych, najwiêcej
g³osów zebra³ zespó³ projektowy z Gimnazjum im. Po-
wstañców Wielkopolskich w Budzyniu za efektown¹
prezentacjê „dragstera”, czyli wehiku³u przypomi-
naj¹cego motocykl, który zosta³ wykonany w ramach
projektu pt. „Matematyka w ryku silnika". Prezenta-
cja zosta³a nagrodzona przez publicznoœæ gromkimi
owacjami i brawami.
Zwyciêzcom fina³owych konkursów wrêczono nagrody
rzeczowe, a uroczystoœæ uwieñczy³o wspólne
pami¹tkowe zdjêcie.

�ród³a internetowe:
http://www.youtube.com/watch?v=ZS2rUoqG5Jw&featu-
re=player_embedded
[dostêp: 23.11.2012 r.]
http://www.youtube.com/watch?v=7LNgLpbIKds [dostêp:
23.11.2012 r.]
http://www.youtube.com/watch?v=biSChLhUxWY [dostêp:
23.11.2012 r.]
http://www.youtube.com/watch?v=ZS2rUoqG5Jw [dostêp:
23.11.2012 r.]
http://www.youtube.com/watch?v=Fr9_ZqcJ0Gg [dostêp:
23.11.2012 r.]
http://www.youtube.com/watch?v=ZeER1oiFSCM [dostêp:
23.11.2012 r.]

„Rycerze - szlachta - zniemianie”
- konferencja

dr Kamila Szymañska
Muzeum Okrêgowe
w Lesznie

Po raz kolejny przyjechali do Leszna i Wscho-
wy badacze z ca³ego kraju i zagranicy, by zaprezento-
waæ wyniki prowadzonych badañ nad przesz³oœci¹
historycznej ziemi wschowskiej. Organizatorami tego
szóstego ju¿ naukowego spotkania by³o Stowarzyszenie
Czas A.R.T. we Wschowie i Muzeum Okrêgowe w Le-
sznie. Motywem przewodnim tegorocznej konferencji
by³a szeroko pojmowana tematyka szlachecka: “Ryce-
rze - szlachta-ziemianie”. Szlachetnie urodzeni na ziemi
wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-œl¹skim”.

Temat konferencji zainspirowany zosta³ m.in.
du¿¹ iloœci¹ zabytków na terenie historycznej ziemi
wschowskiej, stanowi¹cych jeden z przejawów aktyw-
noœci szlachty. Zamys³em organizatorów by³o przypo-

mnienie nie tylko najbardziej znanych i zas³u¿onych
przedstawicieli tej warstwy spo³ecznej, których œwiade-
ctwem istnienia s¹ rezydencje, wielkie fundacje i bogata
historia, ale przede wszystkim wydobycie z cienia zapo-
mnianych rodzin, siedzib, osób, które zaznaczy³y sw¹
obecnoœæ interesuj¹cym ¿yciorysem i czynami, bra³y
udzia³ w wa¿nych wydarzeniach, budowa³y podwaliny
rodzinnych fortun, kolekcjonowa³y dzie³a sztuki,
ksi¹¿ki lub oddawa³y siê interesuj¹cym pasjom.

W dniach 22-23 listopada br. zjecha³o do
Wschowy i Leszna grono badaczy, którzy zg³osili 26 re-
feratów. Problematyka wyst¹pieñ w pe³ni odda³a z³o¿o-
noœæ i bogactwo ¿ycia szlachty na obszarze pogranicza.
Wœród poruszanych zagadnieñ znalaz³y siê m.in. dzieje
¿yj¹cych na pograniczu rodów Kotwiczów, Lucków,
Schlichtingów, Koszutskich oraz prezentacje ich rodo-
wych siedzib oraz sylwetek wybranych osobistoœci.
Omawiano rolê szlachty w ¿yciu wspólnot wyznanio-
wych oraz ich fundacje na rzecz koœcio³ów parafialnych.
Kilka referatów dotyczy³o bogatej w XVII i XVIII wie-
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ku twórczoœci okolicznoœciowej poœwiêconej reprezen-
tantom szlachty, m.in. Aleksandrowi Józefowi
Su³kowskiemu oraz wstêpuj¹cym do stanu duchownego
synom i córkom z rodzin Gurowskich i Mycielskich.
Nie zabrak³o wreszcie omówieñ ukazuj¹cych aspiracje
artystyczne szlachetnie urodzonych: kolekcji sztuki
zgromadzonej przez Miel¿yñskich w Paw³owicach oraz
twórczoœci malarskiej i graficznej Jana Kazimierza My-
cielskiego z Wydaw. Zaprezentowano te¿ zagadnienia
zwi¹zane z praktyk¹ dziedziczenia maj¹tków szlachty
na obszarze ziemi wschowskiej w XVII stuleciu oraz
omówiony zosta³ przypadek nobilitacji do stanu szla-
checkiego wschowskiego mieszczanina. Ostatnie
wyst¹pienie – prezentacja wybranych zabytków archite-
ktury – dworów, pa³aców i za³o¿eñ folwarcznych spiê³o
klamr¹ dwa dni obrad. Pokaza³o, ile z dawnej
przesz³oœci uda³o siê uratowaæ, a ile zaginê³o bezpowro-
tnie i uwiecznione jest ju¿ tylko na starych fotografiach i
planach.

Swego rodzaju ilustracj¹ omawianej tematyki
by³o zwiedzanie pa³acu w Jêdrzychowicach. Spotkaniu
towarzyszy³a promocja ksi¹¿ek: Koœció³ imienia ¯³óbka
Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle pro-
cesu konfesjonalizacji w Europie Œrodkowej, bêd¹cej
pok³osiem z konferencji w 2010 r. oraz Testamenty szla-
checkie z ksi¹g grodzkich wielkopolskich z lat
1657-1680 (Wroc³aw 2011) w opracowaniu Paw³a
Klinta.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objêli:
Wojewoda Lubuski Marcin Jab³oñski, Marsza³ek Woje-
wództwa Lubuskiego El¿bieta Polak, Starosta Powiatu
Wschowskiego Marek Boryczka, Prezydent Miasta Le-
szna Tomasz Malepszy oraz Burmistrz Miasta i Gminy
Wschowa Krzysztof Grabka. Konferencjê zorganizo-
wano przy finansowym wsparciu Miasta Leszna, Wer-
ner Kenkel sp. z o.o, Powiatu Wschowskiego i Gminy
Wschowa.

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

Leszek Jan Zaleœny
wicedyrektor ds PBP
CDN w Lesznie

wydane pomiêdzy 1 wrzeœnia 2012 r. a 30 listopada 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publikowa-
ne s¹ wy³¹cznie w formie elektronicznej – w internecie.
Dzienniki Ustaw dostêpne s¹ pod adresem http://dzienniku-
staw.gov.pl, a Monitory Polskie na stronie http://monitorpol-
ski.gov.pl/.
Zawartoœæ:
I. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na podsta-
wie ustawy o systemie oœwiaty – 2 nowe i 2 zmienione roz-
porz¹dzenia.
II. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na podsta-
wie innych ustaw – 1 nowe i 1 zmienione rozporz¹dzenie i 1
obwieszczenie.
III. Wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego – 2.
I. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na pod-
stawie ustawy o systemie oœwiaty.

I. 1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a rozporz¹dzenie
I.1.1. z dnia 15 paŸdziernika 2012 r. w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz dzia³ania oddzia³ów sportowych,
szkó³ sportowych oraz szkó³ mistrzostwa sportowego (Dz. U.
poz. 1129 - obowi¹zuje od 17 paŸdziernika 2012 r.).
I.2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a rozporz¹dze-
nie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
I.2.1. z dnia 16 paŸdziernika 2012 r. w sprawie kszta³cenia
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz.
186 ze zm. w: 2012 r. poz. 1152) - obowi¹zuje od 7 listopada
2012 r.),
I.2.2. z dnia 26 paŸdziernika 2012 r. w sprawie placówek do-
skonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. nr 200, poz. 1537, ze
zm. w: 2009 r. nr 218, poz. 1701; 2012 r. poz. 1196 - obo-
wi¹zuje od 31 paŸdziernika 2012 r.),
I.3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisa³
rozporz¹dzenie

I.3.1. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie warunków prowa-
dzenia dzia³alnoœci innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szko³y i placówki artystyczne (Dz. U. nr 999 - obo-
wi¹zuje od 1 wrzeœnia 2012 r.),

II. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie innych ustaw.
II. 1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie
II.1.1. z dnia 14 wrzeœnia 2012 r. w sprawie egzaminu czelad-
niczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu spraw-
dzaj¹cego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne
izb rzemieœlniczych (Dz. U. poz. 1117 - obowi¹zuje od 24 paŸ-
dziernika 2012 r.),
II.1.2 z dnia 6 listopada 2012 r. opublikowano w M. P. - poz.
911 obwieszczenie MEN w sprawie wykazu jednostek orga-
nizacyjnych podleg³ych Ministrowi Edukacji Narodowej lub
przez niego nadzorowanych.
II. 2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a roz-
porz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie:
II.2.1. z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie sposobu podzia³u
czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz.
1693, ze zm. w: 2012 r., poz. 1279 - obowi¹zuje od 17 listopa-
da 2012  r.),
III. Wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego:
III.1. 8 paŸdziernika 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1110 wyrok Trybuna³ Konstytucyjnego sygn. akt K 27/11 o
zbadanie zgodnoœci art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy z Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Pol-
skiej – z dnia 2 paŸdzierniku 2012 r.,
III.2. 31 paŸdziernika 2012 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1201 wyrok Trybuna³ Konstytucyjnego sygn. akt U 1/10 o
zbadanie zgodnoœci § 24, § 32 i § 33 rozporz¹dzenia MEN z
dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. nr 200, poz. 1537, ze zm.) z Konstytucj¹
Rzeczypospolitej Polskiej i innymi aktami prawnymi – z dnia
23 paŸdzierniku 2012 r.
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