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Nr 1/2013 Problemy Oœwiaty i Wychowania

Szanowni Pañstwo!

Pierwszy w tym roku nu-
mer ,,Problemów Oœwiaty i Wy-
chowania” zosta³ zdominowany
przez problematykê ró¿nych ro-
dzajów niepe³nosprawnoœci. To
wa¿ne zagadnienie ¿ycia spo³ecz-
nego zwi¹zane jest z ustanowie-
niem przez Sejm Rzeczypos-
politej Roku Osób Niepe³nospra-
wnych. Chc¹c odnieœæ siê do po-
dejmowania ró¿nych przedsiê-
wziêæ s³u¿¹cych upowszechnia-
niu wiedzy o problemach osób z
niepe³nosprawnoœciami przeka-
zujemy uwadze Pañstwa kilka ar-
tyku³ów mówi¹cych o tych
zagadnieniach.

Artyku³ przewodni opi-
suje sytuacjê dziecka przewlekle
chorego. Autorka zwraca uwagê
na zdarzenia traumatyczne, które
maj¹ wp³yw na sferê psychoemo-
cjonaln¹ dziecka. Analizuje zy-
ski i straty, jakie dotykaj¹
dziecko, skutki przewlek³ego cho-
rowania odzwierciedlone w po-
trzebach dziecka, reakcje
ekspresyjne, postulaty i wskazów-
ki wychowawcze. Jako ciekawy
dodatek mog¹ s³u¿yæ autorskie te-
ksty o chorych dzieciach. Doce-

niaj¹c znaczenie edukacji zdro-
wotnej - Centrum Edukacji Na-
uczycieli nawi¹za³o wspó³pracê z
Zak³adem Promocji Zdrowia i
Psychoterapii WSE UAM w Po-
znaniu, dziêki której bêdzie mo¿-
liwe poszerzenie kszta³cenia
kompetencji nauczycieli i praco-
wników oœwiaty w trakcie narad,
spotkañ, szkoleñ i innych form
doskonalenia. Problem niepe³no-
sprawnoœci poruszany jest rów-
nie¿ w zestawieniach biblio-
graficznych, przygotowanych w
Publicznej Bibliotece Pedagogi-
cznejw Lesznie.

Ponadto proponujemy
sprawozdanie z uroczystoœci na-
dania Gimnazjum nr 2 w Lesznie
imienia Ireny Sendlerowej oraz
Konkursu Piêknego Czytania w
Rawiczu. Tradycyjnie zachêcamy
równie¿ do zapoznania siê z osta-
nio wydanymi przepisami pra-
wnymi.

Ciekawej lektury!
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Szanowni Pañstwo!

W sierpniu 2013 r. uka¿e siê „Informator form doskonalenia nauczycieli
na rok 2013/2014”.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do wype³nienia for-
mularzy zg³oszeniowych na poszczególne kursy.

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

Przyjmujemy zg³oszenia na szkolenia wy³¹cznie drog¹ elektroniczn¹.

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

Serdecznie zapraszamy!
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Wychowanie

Sytuacja dziecka przewlekle chorego
Donata Waszyñska-Samolak

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Dzieciñstwo, jako pierwszy etap ¿ycia jest nie-
zwykle istotnym okresem rozwojowym w kontekœcie
nabywania podstawowych kompetencji spo³ecznych
niezbêdnych do realizowania w³asnych potrzeb, zarów-
no osobistych jak i interakcyjnych.
W tym czasie dziêki posiadanemu wyposa¿eniu genety-
cznemu i przy istniej¹cym ze œrodowiska wsparciu,
dziecko wypracowuje sobie strategie oraz sposoby
samorealizacji. Nabywa umiejêtnoœci efektywnego
wp³ywania na otoczenie, osi¹gania gotowoœci do samo-
dzielnego kierowania w³asnym ¿yciem. Podejmuje
dzia³ania w kierunku kszta³towania w³asnej to¿samoœci
i autonomii.
Harmonijnie i stymuluj¹co przebiegaj¹cy rozwój psy-
chofizyczny dziecka pozwala w sposób naturalny na za-
spokojenie potrzeby bezpieczeñstwa, dzia³ania;
kszta³towanie poczucia pewnoœci siebie, sprawstwa i
w³asnej kompetencji, tak w ujêciu indywidualnym jak i
spo³ecznym.
Sytuacja wygl¹da zgo³a odmiennie, gdy na drodze roz-
wojowej dziecka pojawia siê zdarzenie traumatyczne,
jakim jest choroba, a w szczególnoœci choroba prze-
wlek³a. Warto w tym momencie przyjrzeæ siê istocie
choroby przewlek³ej i jej specyfice.
Zdaniem Amerykañskiej Komisji ds. Chorób Prze-
wlek³ych za tak¹ chorobê uwa¿a siê te zaburzenia i od-
chylenia od normy, które uwzglêdniaj¹ jedn¹ lub wiêcej
cech charakterystycznych: s¹ trwa³e, spowodowane s¹
przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagaj¹
specjalnego postêpowania rehabilitacyjnego, d³ugo-
trwa³ego leczenia, obserwacji czy opieki.
Medycyna, jeszcze do niedawna, skupia³a siê na bardzo
w¹skim specjalistycznym podejœciu do ka¿dej jednostki
chorobowej, które charakteryzowa³o zg³êbianie jej etio-
logii, symptomów czy powik³añ zdrowotnych. Pomija-
ne lub bagatelizowane by³y tu czêsto kwestie zwi¹zane
z ca³ym szeregiem czynników le¿¹cych po stronie afe-
ktywnej, sferze odczuæ ma³ego pacjenta, sposobów
prze¿ywania, atycypowania otaczaj¹cej go rzeczywi-
stoœci.
Dopiero holistyczne ujêcie problemu zmieni³o to podej-
œcie. Obecnie medycyna oraz dziedziny jej pokrewne
nastawione s¹ w wiêkszym stopniu na humanizacjê od-
dzia³ywañ medycznych rozumian¹ jako udzielanie sze-
roko pojêtego wsparcia.
Nie bez przyczyny w literaturze przedmiotu mówi siê
coraz czêœciej o dezadaptacyjnych konsekwencjach
przewlek³ego chorowania i pojawieniu siê w ich konte-

kœcie trwa³ych zmian zachowania, prze¿ywania, kon-
troli emocji, które w znacznym wymiarze komplikuj¹
dziecku dalsze spo³eczne funkcjonowanie.
Okazuje siê, ¿e sytuacja dziecka przewlekle chorego
oraz wp³yw choroby na jego dalszy rozwój sfery psy-
choemoacjonalnej, sfery struktur poznawczych czy dal-
sze egzystowanie uzale¿niony jest od szeregu
czynników le¿¹cych zarówno po stronie choroby (ro-
dzaju, przebiegu procesu chorobotwórczego, rokowañ,
hospitalizacji, pobytów w oœrodkach leczniczych), jak
równie¿ po stronie samego dziecka (wiek, cechy osobo-
woœciowe, indywidualna odpornoœæ na stres, sposób ra-
dzenia sobie z nim.)
Rola, jak¹ choroba jako zdarzenie traumatyczne odegra
w ¿yciu dziecka zale¿y równie¿ od tego, jak ono samo j¹
zinterpretuje, a wiêc jaka bêdzie u dziecka œwiadomoœæ
choroby, wiedza o niej, stosunek do ograniczeñ. Jest to
zwykle sprawa osobnicza i indywidualna.
Ocena choroby zale¿y tu w g³ównej mierze od bilansu
rzekomych zysków i strat, który przeprowadza w takiej
sytuacji dziecko.
Stratami s¹ przymusowe sytuacje, które implikuj¹ poja-
wienie siê ograniczeñ w zakresie:
ü decydowania o sobie, dokonywania wyborów, podej-

mowania nawet z pozoru b³ahych decyzji,
ü swobody ruchu i aktywnoœci w ró¿nych obszarach

¿ycia,
ü kontaktów rówieœniczych, budowania i podtrzymy-

wania satysfakcjonuj¹cych relacji spo³ecznych.
Ewentualne korzyœci i gratyfikacje wynikaj¹ce dla dzie-
cka z sytuacji choroby przewlek³ej to:
ü pozostawanie w centrum zainteresowania osób do-

ros³ych, bliskich,
ü mo¿liwoœæ weryfikowania wp³ywu na doros³ych,
ü pog³êbienie relacji z najbli¿sz¹ rodzin¹ (matk¹),
ü oderwanie od obowi¹zków w kontekœcie pomniej-

szonych wymagañ stawianych dziecku,
ü mo¿liwoœæ ucieczki w chorobê w sytuacji: dyskom-

fortu, zagro¿enia, przeci¹¿enia,
ü przywileje, mo¿liwoœæ skupienia siê na ulubionych

czynnoœciach.
Od tego, w jaki sposób dziecko podejdzie do owych
strat i w jakim stopniu skorzysta z dostêpnych gratyfika-
cji zale¿y jego dalszy rozwój. Konstruktywne strategie
wyjœcia z sytuacji trudnej nie zawsze s¹ dostêpne i mo¿-
liwe do zrealizowania przez dziecko.
Jednym z zasadniczych skutków przewlek³ego choro-
wania jest równie¿ istotna zmiana w strukturze i obrazie
potrzeb. Czêœæ z nich zostaje wskutek ograniczeñ uda-
remniona (frustracja potrzeb), inne zyskuj¹ zaœ na zna-
czeniu. W obliczu nowych sytuacji i wymagañ, którym
podlega dziecko pojawiaj¹ siê tak¿e zupe³nie nowe ka-
tegorie potrzeb.
Nale¿¹ do nich w g³ównej mierze:
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ü potrzeba aktywnoœci zastêpczej ( kompensuj¹cej),
ü potrzeba szacunku i podmiotowoœci,
ü potrzeba sprawczoœci, decydowania o sobie, wolnych

wyborów.
Dziecko uwik³ane w przewlek³y proces chorowania do-
œwiadcza bardzo czêsto skutków frustracji bardzo istot-
nych rozwojowo potrzeb. Reprezentatywne dla tej
kategorii bêd¹ wszystkie te, które podlegaj¹ istotnym
zahamowaniom tj. potrzeba poznawcza realizowana w
kontekœcie zdobywania nowych ¿yciowych doœwiad-
czeñ, potrzeba aktywnoœci w ró¿nych obszarach, konta-
ktu emocjonalnego i wiêzi z rówieœnikami oraz
przynale¿noœci do grupy, czy choæby potrzeba bezpie-
czeñstwa  lub  przewidywalnoœci zdarzeñ.
Istotne znaczenie maj¹ tutaj ograniczenia, zakazy i
utrudnienia wynikaj¹ce ze specyfiki odchyleñ czy kate-
gorii zaburzeñ. Ograniczenie aktywnoœci ruchowej ro-
zumiane jako udaremnienie aktywnoœci motorycznej, w
d³u¿szym wymiarze skutkuje niemo¿noœci¹ zdobywa-
nia kolejnych, rozwojowo wa¿nych doœwiadczeñ. Taki
stan powoduje, ¿e dziecko zaczyna ¿yæ w znacznie zre-
dukowanej stymulacyjnie przestrzeni. Ograniczonej ob-
szarowo, ale i d¹¿eniowo - zmniejszaj¹c niestety
adekwatnie do mo¿liwoœci swoj¹ ekspansjê ¿yciow¹.
Jest to szczególnie niekorzystne dla ma³ego dziecka, dla
którego postawa badawcza i eksploracja otoczenia to
g³ówne sposoby zdobywania wiedzy o œwiecie i sobie
samym.
W obliczu narastaj¹cej frustracji potrzeb pojawiæ siê
mog¹ ró¿ne reakcje ekspresyjne ukierunkowane na
prze¿ywanie tj. demonstrowanie:
ü lêku (p³acz, unikanie, reakcja przytrzymywania tra-

conego obiektu itp.),
ü z³oœci, irytacji (p³acz, gryzienie, tupanie, rzucanie

przedmiotami, wrogoœæ, agresja)
ü smutku i bezradnoœci (pop³akiwanie, oddalanie, izo-

lowanie siê, obni¿ony nastrój, apatia).
By przystosowaæ siê do trudnej sytuacji deprywacji po-
trzeb, w kontekœcie choroby przewlek³ej, dziecko mo¿e
stosowaæ ró¿ne strategie adaptacyjne mniej lub bardziej
skuteczne.
Najczêœciej obserwowane w stosunku do doros³ych to:
ü wchodzenie w ³aski (przymilanie siê),
ü wymuszanie ustêpstw i dodatkowych przywilejów,
ü domaganie siê specjalnego traktowania,
ü uchylanie siê od obowi¹zków, przesuwanie ustalo-

nych granic.
Bywa, i¿ chore dziecko zmienia stosowane

strategie w zale¿noœci od tego, czy zale¿y mu w danym
momencie na pozyskaniu aprobaty doros³ych czy ró-
wieœników.
Nietrudno zauwa¿yæ, i¿ prezentowane techniki
wp³ywania na otoczenie nastawione na pokonywanie
trudnoœci s¹ zwykle nieskuteczne i dezadaptacyjne. Te
jak i czêsto stosowane w obliczu d³u¿szej deprywacji
potrzeb mechanizmy obronne maj¹ wartoœæ chwilow¹,
nie likwiduj¹ Ÿród³a zagro¿enia, mog¹ jedynie na krótki
czas obni¿yæ poziom napiêcia. Mowa tu o mechaniz-
mach obronnych osobowoœci takich jak wyparcie, fan-
tazjowanie, regresja czy racjonalizacja.

Bardzo dotkliwe dla dziecka chorego s¹ ograniczenia
nie tylko w ró¿nych sferach aktywnoœci (sport, zabawa,
rozwijanie zainteresowañ, kontakty z rówieœnikami),
ale i te w obszarze podejmowania decyzji, dokonywania
wyboru, sprawczoœci.

W pracy z dzieckiem przewlekle chorym wa¿-
ne jest uwzglêdnienie pewnych postulatów i wskazañ,
które maj¹ na celu zapobie¿enie szkodliwym skutkom
d³ugotrwa³ego chorowania. Nale¿¹ do nich:
ü zapewnienie dziecku kompensuj¹cych „obszarów

aktywnoœci”(artystycznej, zabawowej, spo³ecznej,)
ü rozwijanie zainteresowañ, wspieranie uzdolnieñ jako

alternatywnych sfer dzia³ania,
ü organizowanie sytuacji i interakcji spo³ecznych( za-

bawy integracyjne, uczestnictwo w imprezach arty-
stycznych, kalendarzowych, klasowych, grupowych)
mno¿enie iloœci i jakoœci kontaktów spo³ecznych, do-
starczanie okazji do podejmowania i utrzymywania
satysfakcjonuj¹cych relacji  i interakcji,

ü wspieranie „ zasobów w³asnych” dziecka (tego co
lubi robiæ, robi dobrze, co potrafi, co daje mu satysfa-
kcjê i gratyfikacjê, poczucie si³y i mocy) - jako zabez-
pieczenie - „ko³o ratunkowe” przed deprywacj¹ i
wykluczeniem spo³ecznym,

ü umiejêtne stawianie granic w obliczu choroby dzie-
cka, nieuleganie manipulacji; (litowanie siê, obdarza-
nie przywilejami nie s¹ dobrymi metodami),

ü rozumne i przemyœlane towarzyszenie dziecku w
drodze do samodzielnoœci pozbawione wyrêczania w
zadaniach ¿yciowych, stawianie adekwatnych zadañ
i ich konsekwentne egzekwowanie,

ü umo¿liwienie wywierania wp³ywu na zdarzenia, do-
konywania wyborów (koloru kartki, rodzaju techniki,
zabawy, miejsca itp.) - wzmacnianie poczucia pod-
miotowoœci, decyzyjnoœci i sprawstwa,

ü dostarczanie okazji do ekspresji nagromadzonych
emocji (p³acz, œmiech, krzyk), towarzyszenie dziecku
w chwili ich uwalniania i przyzwolenie na ich ujœcie,

ü wzmacnianie samooceny poprzez informacje zwrot-
ne (super to zrobi³eœ, dajesz radê, wspaniale sobie po-
radzi³eœ) - wiara dziecka we w³asne mo¿liwoœci daje
si³ê do stawienia czo³a sytuacji trudnej,

ü zadbanie o ustawiczny kontakt z dzieckiem w mo-
mentach hospitalizacji, d³ugotrwa³ej nieobecnoœci w
grupie, klasie (kartki z ¿yczeniami, rozmowy telefo-
niczne, nagrywane dla dziecka filmiki z ¿ycia klasy) -
komunikowanie dziecku, ¿e jest czêœci¹ zespo³u.

Bardzo wa¿nym aspektem w pracy z dzieckiem prze-
wlekle chorym jest przygotowanie klasy na kontakt z
dan¹ jednostk¹ chorobow¹, ukazanie jej specyfiki, sym-
ptomów, uwarunkowañ. Ma to szczególne znaczenie w
przypadku dzieci m³odszych, dla których zderzenie z
objawami takich chorób jak: cukrzyca, astma czy epile-
psja mo¿e okazaæ siê traumatyczne. Warto w takiej sy-
tuacji „odczarowaæ chorobê” i przygotowaæ dzieci na
ewentualny kontakt z jej objawami czy zaostrzonym
przebiegiem. Praktyka peda- gogiczna dowodzi, i¿ dzie-
ci przeszkolone w tym zakresie ³atwiej i szybciej rozpo-
znaj¹ zmiany w zachowaniu i samopoczuciu dziecka
chorego w klasie czy grupie wychowawczej, a wypra-
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cowane w obliczu tej sytuacji procedury klasowe (naty-
chmiastowego informowania) - zapobiegaj¹ wielu
zagra¿aj¹cym sytuacjom.
By wyjœæ naprzeciw potrzebom nauczycieli i pedago-
gów w przedszkolach i szko³ach podstawowych propo-
nujê wykorzystanie na zajêciach z edukacji
prozdrowotnej kilku rymowanych tekstów mog¹cych
stanowiæ rodzaj pomocy dydaktycznej w tym zakresie.
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STAŒ JEST CHORY NA PADACZKÊ…

Staœ jest chory na padaczkê
Có¿ to znaczy?
Kto z Was wie?
Zaraz to wyjaœni siê …

Na padaczkê – wiêc nagle pada, na pod³ogê - trudna

rada.
Czasem mo¿e siê przewróciæ, trzeba go raz po raz cu-
ciæ,
I dbaæ, by nie uderzy³ siê, gdy nagle potyka siê.

Przy posi³ku nieruchomieje, gubi ³y¿kê, siedzi, nie je…
Patrzy gdzieœ daleko st¹d, przewraca siê lub leci w
k¹t….

Czasem siedzi osowia³y lub wygina siê tak ca³y,
¯e choæby æwiczyæ ze sto lat, nie potrafi nikt z nas tak.

Mo¿e nagle dostaæ drgawek, jakby go porazi³ pr¹d,
Jakby tañczy³ dziwny taniec - pod³ogowy popl¹taniec,
Taki co wyprê¿a cia³o, figur przy nim jest niema³o,
Stuka rêka, stuka noga, a¿ dr¿y ca³a tu pod³oga.

Sk¹d u Stasia dziwny taniec - pod³ogowy popl¹taniec?

Jak pomóc temu Stasiowi, ka¿dy z nas siê nad tym

g³owi…

Tylko Pani nasza wie, tajemnic¹ podzieli siê.

My to znamy, my ju¿ wiemy, my po pani¹ pobiegniemy
Staœ za chwilê da siê ocuciæ i do naszej zabawy wróci.
Nie nale¿y siê tego baæ, tylko w ciszy  poczekaæ,
A¿ siê Pani Stasiem zajmie i znów bêdzie w grupie faj-
nie.

Staœ jest taki, jak ka¿dy z nas,
A ¿e robi raz po raz,
Takie ró¿ne wygibasy
Nie dziwi to naszej klasy.
My o Stasia wszyscy dbamy, my Stasiowi pomagamy.
Ka¿dy z klasy go ju¿ zna, ka¿dy z nas o nim wie i ju¿
przyzwyczai³ siê.

ANIA W RÓ¯OWEJ SPÓDNICY MUSI

PAMIÊTAÆ O  CUKRZYCY

I przed posi³kiem lub gdy ma gorsze wyniki,
Zwykle bada cukier i podaje sobie zastrzyki.
Ma d³ugopis z ig³¹ ma³¹
Któr¹ wk³uwa sprawnie w cia³o.
Czasem w ramiê, udo, w brzuch - taki z naszej Ani
zuch!!!

To tak jak komara k³ucie lub jak kamyk gniecie w bucie

Tak naprawdê nic wielkiego, nie bój siê tego kolego!
Dzielna jest ta nasza Ania –
Nie boi siê zastrzyku brania,
Dla niej to zwyczajna sprawa
Jak jedzenie lub zabawa.

Kiedy cukru ma za ma³o tak reaguje jej cia³o:

Nagle s³abnie,
Piæ siê chce,
Bawiæ wtedy nie da siê.

Ania nie ma na nic ochoty,
Oblewaj¹ j¹ zimne poty,
Buzia blednie, mówi ma³o,
Tak cukru domaga siê cia³o.

Boli g³owa, chce siê spaæ,
Rêce mog¹ zacz¹æ drgaæ,
Niespokojna nasza Ania,
Tak siê nagle chwieje, s³ania…

Oddycha szybko jak szczeniak s¹siada -
Trzeba biec po Pani¹ – trudna rada.

My to znamy, my to wiemy, my po Pani¹ pobiegniemy.

Pani zbada cukier Ani, szybko poda coœ s³odkiego
Na wzrost cukru odpowiedniego:
s³odk¹ herbatkê albo sok
O, ju¿ ma mniej chwiejny krok…
Buzia zaczerwienia siê,
Wraca uœmiech,
Jest OK.

I za chwilê S£ODKA Ania znów siê zbiera do biegania,
Tak ju¿ nasza Ania ma: wiesz to ty i wiem to ja.
MY to znamy, my o tym wiemy, zawsze Ani pomo¿e-
my.

ADAM CZASEM MA K£OPOTY…

U Adama podczas biegania
Pojawiaj¹ siê trudnoœci oddychania
Coœ go dusi, coœ go gniecie
Najwiêkszy ciê¿ar na œwiecie
Spada mu na piersi klatkê…
Mama biegnie po s¹siadkê - pielêgniarkê pani¹ Irkê,
Potem Adam siedzi chwilkê.

Bierze leki, wdycha dym
I za chwilê ju¿ dobrze z nim.

To jest astma – ta choroba
Nam siê wcale nie podoba,
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Centrum Doskonalenia Nauczycieli DN

Podjêcie wspó³pracy CDN
w Lesznie z Zak³adem Promocji

Zdrowia i Psychoterapii
WSE UAM w Poznaniu

Donata Waszyñska-Samolak

nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Synergia, czyli wspó³dzia³anie,

to sekret,

a zarazem ta zadziwiaj¹ca si³a,

która  tworzy…

John Kalench, MLM Marketing Wielopoziomowy

W odpowiedzi na inicjatywê Zak³adu Promocji Zdro-
wia i Psychoterapii WSE UAM w Poznaniu, CDN w
Lesznie podjê³o wspó³pracê ze œrodowiskiem akade-
mickim UAM w zakresie:
ü pomocy w rozwi¹zywaniu problemów edukacyj-

nych i wychowawczych w szko³ach,
ü wspierania merytorycznego kadry pedagogicznej,

kierowniczej placówek oœwiaty,
ü profilaktyki i promocji zdrowia fizycznego i psy-

chicznego w placówkach oœwiatowych,
ü wspierania i budowania dobrostanu i bezpieczeñ-

stwa ucznia i nauczyciela,
ü diagnozowania potrzeb edukacyjnych przysz³ych

œrodowisk pedagogicznych ,
ü oraz odpowiadania na zaistnia³e potrzeby.
Potrzeba nawi¹zania takiego wspó³dzia³ania zro-
dzi³a siê w kontekœcie zmian dokonuj¹cych siê we

wspó³czesnym œwiecie, nowych potrzeb rynkowych,
nowych obszarów dzia³añ szko³y, wygenerowanych
nowych rodzajów zagro¿eñ.

W toku podejmowanych wczeœniej wspól-
nych inicjatyw, przy okazji wielu projektów edukacy-
jnych, okaza³o siê, i¿ zaistnia³a koniecznoœæ podjêcia
dzia³añ d³ugofalowych, systemowych opartych na
konfiguratywnym modelu wspó³pracy, który jak wy-
nika z doœwiadczeñ obu stron, idealnie trafia w ocze-
kiwania i potrzeby œrodowiska pedagogicznego.
Przedmiotem nawi¹zanej wspó³pracy stan¹ siê teore-
tyczne i praktyczne zagadnienia zwi¹zane z kszta³ce-
niem i poszerzaniem zakresu kompetencji obecnych i
przy- sz³ych nauczycieli i pracowników oœwiaty oraz
wymiana istotnych merytorycznie doœwiadczeñ.
Zakres podjêtych inicjatyw skupi siê wokó³ organizo-
wania narad, spotkañ, szkoleñ, seminariów oraz kon-
ferencji.
Przewidujemy równie¿ publikacjê prac naukowych i
artyku³ów prasowych oraz prowadzenie badañ diag-
nostycznych w œrodowisku pedagogicznym.
Mamy nadziejê, i¿ po³¹czenie wspólnych dzia³añ i
projektów zgodnie z zasadami synergii oraz wymiana
wa¿nych merytorycznie doœwiadczeñ wygeneruje
pewien rodzaj istotnych wartoœci dodanych, które
spe³ni¹ oczekiwania œrodowisk pedagogicznych w
zakresie realizacji wci¹¿ nowych potrzeb edukacyj-
nych.

¯e nasz Adaœ blady taki…

Kaszel daje siê we znaki
Duszno tak, powietrza brak,
Oddech œwiszczy niczym wiatr…
W nocy mu przerywa sen,
A nad ranem kaszel ten,
Znów powraca i tak w ko³o…

Jak tu bawiæ siê weso³o?

Ale my siê mu nie damy, o Adasia wszyscy dbamy,
By odpocz¹³, leki bra³ i siê z nami bawiæ chcia³.
A ta astma niech siedzi cicho,
Niech j¹ porwie leœne licho,
My siê astmie tej nie damy,
My na ni¹ sposoby mamy,
Nasza Pani wszystkie zna i nie straszna jej astma ta.

Autor: D. Waszyñska-Samolak



7

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 1/2013

Maria Kucharzak

nauczycielka jêzyka polskiego i bibliotekarka
Gimnazjum nr 2 w Lesznie

Nie jesteœmy ju¿ bezimienni - mog¹ powiedzieæ ucznio-

wie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Lesznie, bowiem 4
grudnia 2012 roku szko³a przyjê³a imiê Ireny Sendler,
która od tej pory dla ca³ej spo³ecznoœci szkolnej bêdzie
stanowi³a wzór do naœladowania.

Do tego najwa¿niejszego w ¿yciu szko³y dnia
przygotowywano siê bardzo d³ugo. Wszystkim zale¿a³o
na tym, aby dzieñ ten by³ szczególnie uroczysty i od-
œwiêtny. Dziœ mo¿na ju¿ powiedzieæ, ¿e za³o¿ony cel
zosta³ osi¹gniêty,
poniewa¿ po uro-
czystoœci z wielu
stron nap³ywa³y
gratulacje i powin-
szowania.

Uroczystoœæ roz-
poczê³a siê punktu-
alnie o godzinie
8:00 msz¹ œw. w ko-
œciele farnym pw.
œw. Miko³aja w Le-
sznie. Po mszy
uczestnicy uroczy-
stoœci udali siê do
Miejskiego Oœrodka

Kultury przy ulicy Boles³awa Chrobrego, gdzie odby³a
siê czêœæ oficjalna i artystyczna.
O godzinie 9:00, po wys³uchaniu hymnu pañstwowego,
wszystkich zebranych powita³ prowadz¹cy uroczystoœæ
p. Sebastian Zawieja. Lista goœci by³a d³uga. Otwiera³ j¹
goœæ honorowy – córka Ireny Sendler, pani Janina
Zgrzembska oraz towarzysz¹ca jej przyjació³ka rodziny
i opiekunka Ireny Sendler – pani Monika Chruœciel.
Uroczystoœæ, swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³o wiele zna-
komitych osób: Prezydent miasta Leszna p. Tomasz Ma-
lepszy, Wiceprezydenci miasta Leszna pp. Jan
Wojciechowski i Grzegorz Rusiecki, Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna p. Tadeusz Pawlaczyk, Wice-
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Leszna p. S³awomir
Szczot, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty w Le-
sznie p. Leszek Szczepaniak, Przewodnicz¹cy Komisji
Edukacji p. Krystian Maækowiak, Naczelnik Wydzia³u
Edukacji p. Lucjan Rosiak, Zastêpca Naczelnika Wy-
dzia³u Edukacji p. Ewa KaŸmierczak, G³ówny Specjali-
sta ds. Oœwiaty p. Janusz Glazik, G³ówny Specjalista ds.
Finansowych i Ekonomicznych p. Rafa³ Pucal, Podin-
spektor ds. Remontów p. Henryk Stankowiak, Dyrektor
Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Lesznie p. Iwona Lipowy, a tak¿e dyrektorzy leszczyñ-
skich szkó³ i przyjaciele Gimnazjum nr 2 - pp. Pawe³ Su-
chorski i S³awomir Piotrowski z firmy Euroline, p.
Zenon Kurt z firmy Mlekpol, p. Jacek Miko- ³ajczak z fi-
rmy ToyoCar oraz p. Remigiusz Leciejewski z firmy
Biuro Partner.

Jako pierwszy zabra³ g³os p. S³a- womir Szczot,
który odczyta³ Uchwa³ê Rady Miejskiej Leszna z dnia

20 wrzeœnia 2012 roku w
sprawie nadania Gimna-
zjum nr 2 w Lesznie
imienia Ireny Sendler. Po
czym w stronê uczniów,
rodziców i nauczycieli
skierowa³ wiele ciep³ych
s³ów, ¿ycz¹c wytrwa³oœci
i powodzenia w realizo-
waniu zadañ, jakie szko³a
na³o¿y³a na siebie, wy-
bieraj¹c na patronkê tak
wybitn¹ postaæ. Nastêp-
nie g³os zabra³ dyrektor
Gimnazjum nr 2 p. Grze-
gorz Hamrol, który w

Sprawozdania

NIE JESTEŒMY JU¯
BEZIMIENNI...
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swoim wyst¹pieniu podkreœli³, ¿e wybieraj¹c Irenê Sen-
dler na patrona, szko³a staje przed wa¿nym zadaniem, i
¿e od tej pory g³ówn¹ powinnoœci¹ nauczycieli i wycho-
wawców bêdzie „zwracanie uwagi m³odzie¿y na potrze-

by drugiego cz³owieka.”

Wiele wa¿nych s³ów przekaza³a zebranym goœciom i
gospodarzom pani Janina Zgrzembska, która by³a dum-
na z tego, ¿e kolejna szko³a przyjê³a na patrona imiê jej
matki. W swoim wyst¹pieniu podkreœli³a, ¿e przyjmuj¹c

imiê Ireny Sendler szko³a przyjê³a jednoczeœnie imiê
wszystkich tych, którzy jej matce pomagali, bo potrzeba
by³o wielu osób, aby uratowaæ jedno ¿ycie. Na zakoñ-
czenie swojej wypowiedzi poprosi³a gimnazjalistów,
aby przez pamiêæ o jej matce nie zapominali o tych bez-
imiennych, którzy tak¿e przyczynili siê do ratowania ist-
nieñ ludzkich. Pani Zgrzembska ofiarowa³a
spo³ecznoœci szkolnej ksi¹¿kê „ Dzieci Ireny Sendlero-
wej” oraz wiele dokumentów zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ jej matki.
Prezydent miasta Leszna p. Tomasz Malepszy w swoim
przemówieniu podkreœli³, ¿e „Irena Sendler by³a boha-

terk¹ tamtych czasów i jest wzorem dla wspó³czesnych

ludzi.” Swoje s³owa kierowa³ przede wszystkim do
m³odzie¿y, mówi¹c jej, ¿e ¿ycie nabiera wartoœci dopie-
ro wtedy, gdy prze¿ywamy je dla innych.
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty w Lesznie p.
Leszek Szczepaniak powiedzia³, ¿e trzeba du¿ej odwagi,
aby na patrona szko³y przyj¹æ imiê Ireny Sendler, bo
wokó³ tej postaci skoncentruje siê teraz praca dydakty-
czna i wychowawcza szko³y. A bêdzie to zadanie trudne
i ambitne.
Wszystkie przemówienia zosta³y wys³uchane przez ze-
branych z du¿¹ uwag¹ i w skupieniu.

W czasie uroczystoœci zosta³y og³oszone wyniki kon-
kursu plastycznego „Irena Sendler - cicha bohaterka

czasów zag³a- dy.” Konkurs zosta³ zorganizowany
przez spo- ³ecznoœæ Gimnazjum nr 2, a jego adresatami
byli uczniowie gimnazjów leszczyñskich. Na adres
szko³y nap³ynê³o wiele prac. Za najlepsz¹ komisja
uzna³a pracê Patrycji Praczyk - uczennicy Gimnazjum
nr 8 w Lesznie. Miejsce II zajê³a uczennica Gimnazjum
nr 5 - Martyna Wachowska, natomiast miejsce III przy-
pad³o Kornelii Basty, uczennicy Gimnazjum
nr 8.

Czêœæ artystyczna uroczystoœci zosta³a przygoto-
wana przez uczniów klas trzecich pod kierunkiem p.
Anny Biernat i p. Aleksandry Ratajczak. Przygotowany
program mia³ patriotyczny charakter. A celem jego by³o
ukazanie wartoœci, jakimi Irena Sendler kierowa³a siê w
swoim ¿yciu. Monta¿ s³owno-muzyczny obejmowa³
prezentacjê historii holokaustu oraz sceny z ¿ycia pa-
tronki. Piêkne wiersze i wspania³a muzyka podnosi³y
walory artystyczne przedstawienia, co widzowie nagro-

dzili gromkimi brawami.
Po uroczystoœci wszyscy uczestnicy udali siê do budyn-
ku Gimnazjum przy ulicy Narutowicza, gdzie nast¹pi³o
ods³oniêcie i poœwiêcenie tablic pami¹tkowych ku czci
patronki. Aktu ods³oniêcia dokonali p. Janina Zgrzemb-
ska i dyrektor szko³y p. Grzegorz Hamrol. Pod tablicami
z³o¿ono kwiaty.
Na zakoñczenie uroczystoœci goœcie zostali zaproszeni
na poczêstunek. By³ czas na rozmowy i refleksjê. Kto
chcia³ móg³ obejrzeæ wystawê prac plastycznych na-
des³anych na konkurs oraz gazetki w holu szko³y po-
œwiêcone patronce i przygotowane specjalnie na tê
okazjê. Goœcie chêtnie zwiedzali salê pamiêci, gdzie ka-
¿dy móg³ upamiêtniæ swój pobyt w Gimnazjum nr 2 po-
przez wpisanie siê do Ksiêgi Pami¹tkowej. Uczennice
obdarowa³y goœci folderami prezentuj¹cymi szko³ê oraz
znaczkami z wizerunkiem patronki, co by³o niew¹tpli-
wie mi³ym upominkiem i pami¹tk¹ z uroczystoœci.

Jeszcze przez kilka nastêpnych dni szko³a ¿y³a
t¹ uroczystoœci¹. Odbiera³a pochwa³y i gratulacje. Ale
uroczystoœci minê³y i rozpoczê³a siê codzienna, mozol-
na praca. Pojawi³y siê pytania: Czy zaszczytne imiê Ire-
ny Sendler zagwarantuje szkole dobre imiê, a uczniom
dobre wychowanie? Na ile zasady, jakimi kierowa³a siê
w ¿yciu patronka szko³y zmotywuj¹ uczniów i nauczy-
cieli do dzia³ania? Czy wartoœci tak wa¿ne dla Ireny
Sendler stan¹ siê wartoœciami spo³ecznoœci szkolnej Gi-
mnazjum nr 2?
Teraz wokó³ patronki bêdzie koncentrowaæ siê ¿ycie
szko³y, bo w³aœnie po to wybiera siê patrona. On ma to-
warzyszyæ w codziennej pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej, a to wa¿ne i odpowiedzialne zadanie.

Oby uczniom i nauczycielom Gimnazjum nr 2 to siê
uda³o!
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Wioleta Wardyba-Nizia³ek

nauczyciel bibliotekarz
PBP Filia w Rawiczu

Czytanie to najpiêkniejsza zabawa,

jak¹ sobie ludzkoœæ wymyœli³a

(Wis³awa Szymborska)

Od momentu wynalezienia pisma czytelnictwo
odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Trud-
no dziœ wyobraziæ sobie kogoœ, kto nie potrafi czytaæ i
kto nigdy nie obcowa³ z ksi¹¿k¹. Czytelnictwo jest bo-
wiem „fundamentem wspó³czesnego ¿ycia (…) oraz
jednym z wa¿nych Ÿróde³ oddzia³ywania na osobowoœæ
dzieci, m³odzie¿y i doros³ych.”1 Jako forma komunika-
cji kulturalnej sprzyja nie tylko nabywaniu wiedzy i do-
œwiadczeñ, ale tak¿e kszta³towaniu systemu wartoœci
opartego na treœciach przekazywanych przez s³owo.

Wspó³czeœnie jednak, w dobie rozwijaj¹cej siê
techniki i œrodków masowego przekazu, zauwa¿a siê
drastyczny spadek czytelnictwa nie tylko wœród do-
ros³ych, ale tak¿e wœród dzieci i m³odzie¿y. Uczniowie
zbyt rzadko siêgaj¹ po tradycyjn¹ formê ksi¹¿ki. W pier-
wszej kolejnoœci realizuj¹ siê jako telewidzowie, inter-
nauci, sportowcy, s³uchacze muzyki, a dopiero póŸniej
czytelnicy. „Uczniowie zaœ, którzy w ogóle nie czytaj¹
staj¹ siê wtórnymi analfabetami”2 - twierdzi dr Zofia Za-
sacka, pracownik Biblioteki Narodowej w Instytucie
Ksi¹¿ki i Czytelnictwa, która w latach 2003 i 2010 zrea-
lizowa³a ogólnopolskie badania pod k¹tem aktywnoœci
czytelniczej wœród uczniów trzecich klas gimnazjal-
nych, obecnie zaœ prowadzi badania czytelnicze wœród
12 i 15-latków z ró¿nych œrodowisk. Wyniki dotychcza-
sowych badañ dowodz¹, i¿ m³odzie¿ pod wzglêdem
czytelnictwa jest bardzo zró¿nicowana. Wœród uczniów
znajduj¹ siê zarówno wielbiciele ksi¹¿ek, którzy czytaj¹
niemal codziennie, dla których obcowanie z ksi¹¿k¹ jest
prawie rytua³em, ale tak¿e ich zupe³ni przeciwnicy.
„Bior¹c pod uwagê aktywnoœæ czytelnicz¹ w czasie wo-
lnym i w ramach obowi¹zku szkolnego wyró¿niono na-
stêpuj¹ce typy czytelników:
ü aktywnych, którzy deklarowali czytanie ksi¹¿ek w

obu sytuacjach czytelniczych,
ü szkolnych, którzy tylko czytali lektury szkolne, nie

maj¹cy w³asnych wyborów lekturowych,
ü spontanicznych, czytaj¹cych ksi¹¿ki tylko z w³asne-

go wyboru.”3

Jak wykaza³y praktyki czytelnicze dr Z. Zasac-
kiej najczêœciej i najchêtniej po ksi¹¿kê siêgaj¹ dziew-
czêta. „Co dziesi¹ta uczennica deklaruje, ¿e siêga po
ksi¹¿kê codziennie, prawie 40% – raz w tygodniu.
Wœród ch³opców raz w tygodniu czyta tylko co czwarty.

4% badanych dziewcz¹t i a¿ 23% ch³opców nie podjê³o
¿adnej lektury, ani z w³asnego wyboru, ani szkolnej, na-
wet w okresie przygotowañ do testu gimnazjalnego”.4

Problem nieczytania ksi¹¿ek, zdaniem dr Z. Zasackiej
wystêpuje we wszystkich œrodowiskach spo³ecznych,
jednak najczêœciej „wœród gimnazjalistów miesz-
kaj¹cych na wsi i w ma³ych miasteczkach (16%), dzieci
z rodzin rolniczych (18%), dzieci ojców bêd¹cych na
rencie, emeryturze (26%), planuj¹cych dalsz¹ naukê w
zasadniczej szkole zawodowej – a¿ 31% oraz w techni-
kum 20%.”5 Zale¿ny jest on od wielu czynników. Pier-
wszym i najwa¿niejszym jest „rodzina, która mo¿e
zaszczepiæ w dziecku wzory lekturowe i sprawiæ, ¿e
czytanie bêdzie czymœ naturalnym, jednym ze sposo-
bów spêdzania wolnego czasu. Ta pierwotna socjaliza-
cja jest najskuteczniejsza, czytanie dziecku przed snem
mo¿e sprawiæ, ¿e przez lata ksi¹¿ka bêdzie siê kojarzy³a
z czymœ mi³ym, z dobrymi emocjami. Drugim jest œro-
dowisko rówieœnicze, w którym w wieku dorastania
szuka siê akceptacji i uznania. Trzecim – szko³a, która
ma za zadanie uzupe³niæ braki wynikaj¹ce z pochodze-
nia”.6 W celu wsparcia rodziny podejmowane s¹ ró¿no-
rodne dzia³ania, które maj¹ na celu rozbudziæ i zachêciæ
m³ode pokolenie do czêstszego obcowania z ksi¹¿k¹.
Prowadzone s¹ m.in. ogólnopolskie akcje pod has³em:
„Ca³a Polska czyta dzieciom”, „Czytaj dziecku 20 mi-
nut dziennie” i „Tydzieñ czytania dzieciom”. Ogromn¹
rolê pe³ni¹ równie¿ biblioteki, które propaguj¹ czytelni-
ctwo poprzez organizacjê wystaw ksi¹¿kowych, insce-
nizacji teatralnych, spotkañ autorskich, prezentacji
multimedialnych i ró¿nego rodzaju konkursów czytelni-
czych.

W jednym z takich konkursów mia³am okazjê i
przyjemnoœæ uczestniczyæ w grudniu 2012 r. W Gimna-
zjum im. H. Sienkiewicza w Rawiczu odby³a siê I edy-
cja Miêdzyszkolnego Konkursu Piêknego Czytania pod
has³em „Bo¿e Narodzenie w literaturze”, zorganizowa-
nego przez pani¹ Agatê Stankiewicz, nauczyciela bib-
liotekarza tej¿e szko³y. Konkurs by³ przeznaczony dla
m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów. Wœród
g³ównych celów wymieniæ mo¿na:
ü popularyzacjê czytelnictwa wœród dzieci i m³odzie¿y,
ü rozwijanie kultury czytelniczej,
ü rozbudzenie zami³owania czytania ksi¹¿ek,
ü propagowanie sztuki piêknego czytania.

Uroczystego otwarcia konkursu dokona³a dy-
rektor szko³y El¿bieta Dudek, czytaj¹c fragment tekstu
Dzieci z Bullerbyn. Nastêpnie odby³o siê przes³uchanie
uczestników konkursu. Wziê³o w nim udzia³ dziesiêcio-
ro uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 3, 4, 5 i 6 w Rawi-
czu, Szko³y Podstawowej w Bojanowie i Gimnazjum w
Sierakowie, wy³onionych w szkolnych eliminacjach.
Czytali oni przygotowane przez siebie fragmenty utwo-
rów literackich, opowiadaj¹ce o œwiêtach Bo¿ego Naro-

Konkurs Piêknego Czytania
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Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

Leszek Jan Zaleœny

Wicedyrektor ds PBP
CDN w Lesznie

wydane pomiêdzy 1 grudnia 2012 r. a 28 lutego
2013 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 Monitory Pol-
skie na stronie http://monitorpolski.gov.pl.

Zawartoœæ:
I. 1 zmiana w ustawie o systemie oœwiaty.
II. 1 zmiana w ustawie Karta Nauczyciela.
III. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy o systemie oœwiaty – 1 nowe i 1
zmienione rozporz¹dzenie.
IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy Karta Nauczyciela –1 nowe roz-
porz¹dzenie.
V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty – 1
nowa i 3 zmienione ustawy.
VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie innych ustaw – 6 nowych i 2 zmienione
przepisy.

I. Ustawa o systemie oœwiaty:
18 stycznia 2013 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 87
wyrok TK z dnia 8 stycznia 2013 r. sygn. akt K

38/12sygn. akt K 38/12 – wyrok uznaje art. 22 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie
oœwiaty za niezgodny z Konstytucj¹ RP.- jest to 39
ingerencja w ustawê po og³oszeniu tekstu jedno-
litego w 2004 roku.
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; 2013 r. poz. 87),

II. Karta Nauczyciela .
1. w dniu 23 listopada 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z pod-
wy¿szeniem wieku emerytalnego – zmiany zawarte
w art. 1 dotycz¹ zmiany ustawy Karta Nauczyciela w
art. 23 ust. 1 pkt 4, ust. 2 pkt 4 i ust. 3 oraz art. 27 ust.
3 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 - obowi¹zuje od 1 stycz-
nia 2013 r.),
J e s t t o d w u d z i e s t a p i e r w s z 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

dzenia. Komisja, do której zosta³am zaproszona,
ocenia³a uczestników pod wzglêdem p³ynnoœci czytania,
dykcji, emocji wywo³anych u s³uchacza i ogólnego wy-
razu artystycznego.

Zwyciê¿czyni¹ konkursu, a tym samym tytu³
Mistrza Piêknego Czytania zdoby³a uczennica Gimna-
zjum w Sierakowie. Drugie miejsce zajê³a uczennica ze
Szko³y Podstawowej nr 4, a trzecie miejsce przypad³o
uczennicy  Szko³y Podstawowej nr 3.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i s³odkie upominki, a laureaci nagrody ufundowane
przez Radê Rodziców Gimnazjum w Rawiczu oraz Pub-
liczn¹ Bibliotekê Pedagogiczn¹ w Rawiczu.

1
Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T I, Wydawnictwo

Akademickie „¯ak”, Warszawa 2003, s. 607.
2 www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zagrozeni-wyklu-
czeniem-literackim-rozmowa-dr-zofia-zasacka

3 Z. Zasacka, Lektury gimnazjalistów – od codziennoœci do uni-

kania [w:] Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 7-8, s. 5.
4 www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zagrozeni-wyklu-
czeniem-literackim-rozmowa-dr-zofia-zasacka
5 Tam¿e, s. 3.

Bibliografia:
1. Chymkowski R., Z czytelnictwem nadal Ÿle – raport z badañ

Biblioteki Narodowej, Poradnik Bibliotekarza nr 4, 2011.
2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T I, Wydawnictwo
Akademickie „¯ak”, Warszawa 2003.
3. Raczkowska J., Nieczytanie przyczyn¹ wykluczenia kultura-

lnego, Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze 2007, nr 10.
4. Œwierczyñska-Jelonek D., Wybory czytelnicze dzieci i m³od-

zie¿y, Poradnik Bibliotekarza nr 4, 2002.
5. Zasacka Z., Lektury gimnazjalistów – od codziennoœci do

unikania, Poradnik Bibliotekarza 2011, nr 7-8.



11

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 1/2013

og ³oszen iu t eks tu j edno l i t ego w 2006
roku .
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 i
poz. 1544).

III. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy o systemie oœwiaty.
III. 1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie
III.1.1. z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szcze-
gó³owych zasad dzia³ania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicz-
nych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
199 - obowi¹zuje od 16 marca 2013 r.),
III.2. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
III.2.1. z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie organizacji
kuratoriów oœwiaty oraz zasad tworzenia ich delega-
tur (Dz. U. z 1998 r. nr 164 poz. 1169 ze zm. w: 2009
r. nr 168, poz. 1325, 2013 r. poz. 245 - obowi¹zuje od
8 marca 2013 r.),

IV. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela.
IV.1. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie
IV.1.1. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie (Dz. U. z
2012 r. poz. 1538 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2013 r.).

V. Inne ustawy zwi¹zane z systemem oœwiaty.
V.1. w dniu 7 grudnia 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z rea-
lizacj¹ ustawy bud¿etowej – art. 14 i 15 (Dz. U. z
2012 r. poz. 1456 – zmiany obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
2013 r.),
V.2. w dniu 23 listopada 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z pod-
wy¿szeniem wieku emerytalnego – art. 1 (Dz. U. z
2012 r. poz. 1544 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2013 r.),
V.3. w dniu 7 grudnia 2012 r. parlament uchwali³
ustawê o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych – art. 2 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 73 - obowi¹zuje od 1 lutego 2013 r.),
V.4. w dniu 25 stycznia 2013 r. parlament uchwali³
ustawê bud¿etow¹ na rok 2013 (art. 13 ust. 2 - kwota
bazowa dla nauczycieli – w wysokoœci 2717,59 z³) –

Dz. U. z 2013 r. poz. 169 - wchodzi w ¿ycie z dniem
og³oszenia z moc¹ od dnia 1 stycznia 2013 r.,

VI. Zmiany w przepisach wykonawczych wyda-
nych na podstawie innych ustaw.
VI.1. Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie:
VI.1.1. z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie realizacji
programu wieloletniego „Pomoc pañstwa w zakresie
do¿ywiania” (Dz. U. z 2006 r. Nr 25, poz. 186, ze
zm.: 2007 r. Nr 56, poz. 367 i Nr 241, poz. 1761; 2010
r. Nr 25, poz. 128; 2012 r. poz. 1402 - obowi¹zuje od
27 grudnia 2012 r.),
VI. 2. Prezes Rady Ministrów podpisa³:
VI.2.1. zarz¹dzenie nr 5 z 30 stycznia 2013 r. w spra-
wie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodo-
wej (M. P. z 2013 r. poz. 48 - obowi¹zuje od 8
stycznia 2013 r.),
VI. 3. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a
rozporz¹dzenie
VI.3.1. z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek,
szczegó³owego sposobu oraz trybu udzielania i rozli-
czania dotacji przedmiotowych do podrêczników
szkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1501 - obowi¹zuje
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.),
VI.3.2. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego w roku 2013
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1541 - obowi¹zuje od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2013 r.),
VI.3.3. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szcze-
gó³owego zakresu danych dziedzinowych gromadzo-
nych w systemie informacji oœwiatowej oraz
terminów przekazywania niektórych danych do bazy
danych systemu informacji oœwiatowej (Dz. U. poz.
1547 - obowi¹zuje od 1 stycznia 2013 r.),
VI. 4. Minister Edukacji Narodowej podpisa³a ob-
wieszczenie
VI.4.1. z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podleg³ych Ministrowi
Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
(M. P. poz. 257 - obowi¹zuje od 2 maja 2012 r.),
VI.5. Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej podpi-
sa³ rozporz¹dzenie:
VI.5.1. z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie nale¿no-
œci przys³uguj¹cych pracownikowi zatrudnionemu w
pañstwowej lub samorz¹dowej jednostce sfery bu-
d¿etowej z tytu³u podró¿y s³u¿bowej (Dz. U. z 2013
r. poz. 167 - obowi¹zuje od 1 marca 2013 r.),
VI.6. Minister Sprawiedliwoœci podpisa³ roz-
porz¹dzenie:
VI.6.1. z dnia 10 stycznia 2013 r. zmieniaj¹ce roz-
porz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad i trybu
prowadzenia nauczania w zak³adach karnych (Dz. U.
z 2004 r. 37, poz. 337, ze zm. w: 2009 r. Nr 169, poz.
1331; 2013 r. poz. 157 - obowi¹zuje od 15 lutego
2013 r.).
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Katarzyna Zimny

Nauczyciel bibliotekarz

CDN PBP w Lesznie

Wydawnictwa zwarte:

1. ABC
ABC poradnictwa zawodowego w szkole: praca zbio-
rowa / oprac. red. i korekta Marta Kotarba, Marta
£uczak.- Warszawa : Krajowy Oœrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2008. Sygnatu-
ra: 87821, 87822, 87823, 87824, 87825-Czyt. XX-C 4
2. AKTYWIZACJA
Aktywizacja zawodowa m³odzie¿y wchodz¹cej na
rynek pracy: IV edycja grantów edukacyjnych. Woje-
wództwa Wielkopolskiego / red. Halina Mocek.- Le-
szno: Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego
Nauczycieli - Leszno, 2002. Sygnatura: 82016,
82017-Czyt.-XXVI-7 c
3. BAÑKA AUGUSTYN
Psychologiczne doradztwo karier / Augustyn Bañka.-
Poznañ: Wydaw. PRINT-B, 2007.
Sygnatura: 86889-Czyt.-XX-C-4
4.BAÑKA AUGUSTYN
Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, poœrednic-
two pracy : psychologiczne metody i strategie pomo-
cy bezrobotnym / Augustyn Bañka.- [B.m.]: Wydaw.
PRINT-B, cop. 2003.Sygnatura: 83616
5. BARZACH DANUTA, BIERZWIÑSKA
JANINA, LANOTA ANNA
Pomagamy w wyborze zawodu / D[anuta] Barzach,
J[anina] Bierzwiñska, A[nna] Lanota.- Warszawa:
Nasza Ksiêgarnia, 1968. (Biblioteka Psychologii
Wychowawczej) Sygnatura: 8220, 8221
6. BIELAK BOLES£AW
Jaki zawód wybraæ? / Boles³aw Bielak.- Warszawa :
Wydaw. Szk. i Pedag., 2008. (Scenariusze Godzin
Wychowawczych) Sygnatura: 87194, 87195
7. BIULETYN
Biuletyn poradni wychowawczo - zawodowych: 1.-
Warszawa: Centr. Oœrodek Metodyczny Poradnictwa
Wychowawczo - Zawodowego MEN, 1990.
Sygnatura: Pd-2040-Czyt.-XX-C 4

8. CHIRKOWSKA-SMOLAK TERESA,
HAUZIÑSKI ALEKSANDER, £ACIAK
MARCIN
Drogi kariery: jak wspomagaæ rozwój zawodowy
dzieci i m³odzie¿y / Teresa Chirkowska - Smolak,
Aleksander Hauziñski, Marcin £aciak.- Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. (Zastosowa-
nia Psychologii) Sygnatura: 90085-Czyt.
9. CZERKAWSKA ALICJA, CZERKAWSKI
ANDRZEJ
Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego / Alicja
Czerkawska, Andrzej Czerkawski.- Warszawa:
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej, 2005.
Sygnatura: 85318-Czyt.-XX-C-4
10. DATA LESZEK
Hutnictwo / Leszek Data.- Warszawa: Wydaw. Szk. i
Pedag., 1978. (Poznajemy Zawody) Sygnatura:
39555
11. DOBROWOLSKA JANINA
Przygotuj swoje dziecko do wyboru zawodu / Janina
Dobrowolska.- Warszawa: Nasza Ksiêgarnia, 1974.
Sygnatura: 16459, 16460
12. DRABIK-PODGÓRNA VIOLETTA
Innowacja edukacyjna w poradnictwie zawodowym :
aplikacja rozwi¹zañ francuskich / Violetta Drabik -
Podgórna.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”,
2005. Sygnatura: 85159-Czyt.-XX-C-4
13. EDUKACJA
Edukacja projakoœciowa w szkole / red. nauk. Barba-
ra Sujak - Cyrul.- Wroc³aw-; Opole: Wydaw. Mar-
Mar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniw.
Wroc³awskiego: Wydzia³ Ekonomiczny Uniwersyte-
tu Opolskiego, 2006. Sygnatura: 86092
14. EDUKACJA
Edukacja zawodoznawcza w szkole / red. Krystyna
Sujak - Lesz, Andrzej Krajna, Leszek Ryk.-
Wroc³aw-; Opole: Wydaw. MarMar: Centrum Edu-
kacji Nauczycielskiej Uniw. Wroc³awskiego, 2006.
Sygnatura: 86091-Czyt.-XX-C-4
15. FIA£A URSZULA MA£GORZATA
Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym
w gimnazjum : innowacyjne metody dzia³añ / Urszula
Ma³gorzata Fia³a.- Poznañ: Oficyna Ekonomiczna

Zawodoznawstwo - doradztwo zawodowe

(zestawienie bibliograficzne ze zbiorów CDN PBP w Lesznie)

Biblioteka Pedagogiczna proponuje
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Wydawnictwa eMPi2 s.c., 2009. Sygnatura:
87689-Czyt. -XX-C-4
16. HALICKA EUGENIA, PYRKO ZYGMUNT
Droga do pracy w zawodzie / Eugenia Halicka, Zyg-
munt Pyrko.- Warszawa: Pañst. Wydaw. Szkolnictwa
Zawodowego, 1960. Sygnatura: 58197
17. JAK
Jak zaistnieæ na rynku pracy?: materia³y pomocnicze
do prowadzenia lekcji wychowawczych w ostatnich
klasach szkó³ ponadpodstawowych / oprac. Wydz.
Rynku Pracy Woj. Urzêdu Pracy w Lesznie.- Leszno:
Woj. Urz¹d Pracy, 1994. Sygnatura: 76809
18. JANISZOWSKA IRENA
Zagadnienia orientacji i selekcji szkolnej / Irena Jani-
szowska; Inst. Pedagogiki.- Warszawa: Pañst. Zak³.
Wydaw. Szkolnych, 1971.
Sygnatura: 10963, 10445, 10484
19. KATALOG
Katalog charakterystyk zawodowych: zawody na-
uczane w ZSZ przyzak³adowych MB i PMB : dla pra-
cowników w poradniach wychowawczo -
zawodowych. Warszawa: Inst. Organizacji,
Zarz¹dzania i Ekonomiki Przemys³u Budowlanego,
1978. (Materia³y Szkoleniowe)
Sygnatura: 34402
20. KOMUNIKACJA
Komunikacja w doradztwie zawodowym / pod red.
nauk. Daniela Kukli.- Radom: Wydaw. Nauk. Inst.
Technologii Eksploatacji- Pañst. Inst. Badawczy,
2008.(Biblioteka Pedagogiki Pracy)
Sygnatura: 87554
21. KOSIOR ALICJA
Zwi¹zek nauczania matematyki w szkole podstawo-
wej z przygotowaniem uczniów do wyboru zawodu /
Alicja Kosior ; red. Stanis³aw Szajek.- Poznañ : Okrê-
gowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, 1974.
Sygnatura: 18470
22. KRAWCZYK LUDMI£A, KULPA
ANTONI, MAICKA MA£GORZATA
Orientacja zawodowa: przewodnik nauczyciela gi-
mnazjum i szko³y podstawowej / Ludmi³a Krawczyk,
Antoni Kulpa, Ma³gorzata Maicka.- Warszawa;
£ódŸ: Wydaw. Szk. PWN, 1999. (Praca i Zarz¹dzanie
w Szkole)Sygnatura: 78154-Czyt. XX-C 4
23. KRZESZEWSKA BO¯ENA
Wspó³praca szko³y z rodzicami w przygotowaniu
uczniów do wyboru zawodu / Bo¿ena Krzeszewska.-
Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1989. (Biblioteka
Kszta³cenia Zawodowego) Sygnatura: 66664,
66665 -Czyt.-XX-C 4

24. KSZTA£CENIE
Kszta³cenie ustawiczne - œwiatowym standardem mi-
strzostwa w ka¿dym zawodzie; red. Ewa Superczyñ-
ska, Iwona Wysocka.- Poznañ: Wydaw. Papirus,
2010. Sygnatura: 88651, 88652, 88653, 88654 -
Czyt. -XX-H
25. KUKLA DANIEL, DUDA WIOLETA,
ZAJ¥C MARTA
Grupa ryzyka na rynku pracy: poradnik dla osób
wspó³pracujacych z grup¹ 45+ / Daniel Kukla, Wio-
leta Duda, Marta Zaj¹c.- Warszawa: Difin, 2012. (En-
gram) Sygnatura: 90067
26. LELIÑSKA KRYSTYNA, SO£TYSIÑSKA
GRA¯YNA, GRUZA MACIEJ
Zawody szkolnictwa zawodowego: vademecum info-
rmacyjne doradcy zawodowego / Krystyna Leliñska,
Gra¿yna So³tysiñska, Maciej Gruza.- Warszawa:
Min. Edukacji Narodowej, 2005.
Sygnatura: 85240-Czyt.-XXIII-C
27. MANDRZEJEWSKA – SMÓL IWONA
Edukacyjno-zawodowe wybory m³odzie¿y gimnazja-
lnej / Iwona Mandrzejewska-Smól.- Bydgoszcz: Wy-
daw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2010.
Sygnatura: 88850
28. MILLATI WIES£AW
Kultura i sztuka / Wies³aw Millati.- Warszawa : Wy-
daw. Szk. i Pedag., 1976. (Poznajemy Zawody)
Sygnatura: 24415
29. MROZEK MAGDALENA
Praca z klientem doros³ym / Magdalena Mrozek.-
Warszawa: Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2009. (ABC Doradcy Za-
wodowego) Sygnatura: 87994, 87995, 87996,
87997, 87998-Czyt.-XX-C4
30. NAJZAREK KRYSTYNA
S³u¿ba zdrowia / Krystyna Najzarek.- Warszawa :
Wydaw. Szk. i Pedag., 1976. (Poznajemy Zawody)
Sygnatura: 24431, 24432
31.NIEJEDNOZNACZNOŒÆ
Niejednoznacznoœæ poradnictwa / red. El¿bieta Siar-
kiewicz.- Zielona Góra: Uniw. Zielonogórski, 2004.
Sygnatura: 84628
32. ORIENTACJA
Orientacja i poradnictwo zawodowe w szkole podsta-
wowej / pod red. Wandy Rachalskiej ; Inst. Kszta³ce-
nia Zawodowego.- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag.,
1980.(Biblioteka Kszta³cenia Zawodowego)
Sygnatura: 41197, 41198, 41199, 41200, 41201,
41202, 41203, 41204-Czyt.-XX-C4
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33. ORIENTACJA
Orientacja i poradnictwo zawodowe w s³u¿bie gospo-
darki narodowej / Oddz. Doskonalenia Nauczycieli w
Bydgoszczy. Cz. 1, Materia³y pokonferencyjne.- By-
dgoszcz: Inst. Kszta³cenia Nauczycieli-Bydgoszcz,
1980. Sygnatura: 41315
34. ORIENTACJA
Orientacja i poradnictwo zawodowe w s³u¿bie gospo-
darki narodowej / Oddz. Doskonalenia Nauczycieli w
Bydgoszczy. Cz. 2, Materia³y pokonferencyjne.- By-
dgoszcz: Inst. Kszta³cenia Nauczycieli-Bydgoszcz,
1983. Sygnatura: 50035
35. PARZÊCKI RYSZARD
Orientacja i poradnictwo zawodowe w pracy szkó³
zawodowych / Ryszard Parzêcki ; Inst. Kszta³cenia
Naucyzcieli.- Toruñ: Oddzia³ Doskonalenia Nauczy-
cieli Toruñ, 1985. Sygnatura: 56399-Czyt. XX-C 4
36. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA
Doradztwo zawodowe a wyzwania miêdzykulturowe
/ Anna Paszkowska-Rogacz [i in.].- Warszawa:
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej, 2006. Sygnatura: 85951
37. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA
Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych kra-
jów Unii Europejskiej: ze szczególnym uwzglêdnie-
niem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz.-
Warszawa: Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej, 2001. Sygnatura: 80552, 80553-Czyt.
IX-D
38. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA,
TARKOWSKA MA£GORZATA
Metody pracy z grup¹ w poradnictwie zawodowym /
Anna Paszkowska-Rogacz, Ma³gorzata Tarkowska.-
Warszawa : Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2004. (Biblioteczka Dora-
dcy Zawodowego) Sygnatura: 84780-Czyt.-XX-C 4
39. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA
M³odzie¿owy Kwestionariusz Zainteresowañ Zawo-
dowych - M£OKOZZ: podrêcznik : cz³owiek najlep-
sza inwestycja / Anna Paszkowska-Rogacz.-
Warszawa: Fund. Realizacji Programów Spolecz-
nych, 2011.
Sygnatura: 89627, 89628-Czyt. XX-C 4
40. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA
Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawo-
dowej / Anna Paszkowska-Rogacz.- Warszawa:
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej,
2002. Sygnatura: 81828, 82022, 82023-Czyt.-IX-D,
81919

41. PASZKOWSKA-ROGACZ ANNA
Vocational guidance and multicultural challenges /
Anna Paszkowska-Rogacz [i in.].- Warszawa : Krajo-
wy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Usta-
wicznej, 2008. Sygnatura: 87830
42. PAWLIK ZDZIS£AW
Przemys³ w³ókienniczy i odzie¿owy / Zdzis³aw Paw-
lik.- Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedag., 1976. (Po-
znajemy Zawody) Sygnatura: 24442, 24443
43. PEDAGOGIKA
Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe / pod red.
Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mi-
ros³awa ¯urka.- Warszawa Radom: Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna-Warszawa:Inst. Technologii Eksploa-
tacji, [2005]. (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 128)
Sygnatura: 87550, 87551-Czyt.-XX-C4, 86890
44. PIASECKA-SZYMCZAK TERESA
Szko³a-zawód-praca: charakterystyki zawodów / aut.
Teresa Piasecka-Szymczak.- Warszawa : Ksi¹¿ka i
Wiedza, 1972. Sygnatura: 11736, 11791
45. PIETRASZEWSKI MARIAN
Ekonomika i administracja / Marian Pietraszewski.-
Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1978. (Poznajemy
Zawody). Sygnatura: 32547, 32548, 33593, 69088
46. PISULA DOROTA
Poradnictwo kariery przez ca³e ¿ycie / Dorota Pisula.-
Warszawa: Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, 2009. Sygnatura: 88291,
88292, 88293, 88294
47. PISULA DOROTA
Rozmowa doradcza / Dorota Pisula.- Warszawa:
Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej, 2010. (ABC Doradcy Zawodowego)
Sygnatura: 88943, 88944, 88945, 88946-
Czyt.XX-C4, 89001
48. PORADNICTWO
Poradnictwo zawodowe: (materia³y pomocnicze dla
nauczycieli).- Rzeszów: Inst. Kszta³cenia Nauczycie-
li i Badañ Oœwiatowych-Rzeszów, 1981.
Sygnatura: 45971
49. PORADNICTWO
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególne-
go ryzyka: wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Ku-
kla, £ukasz Bednarczyk.- Warszawa: Difin, cop.
2010.
Sygnatura: 88554-Czyt.-XX-C 4
50. PORADNIK
Poradnik dla ósmoklasistów / red. Jan Wiœniewski.
Nr 1/1997.- Radom: Prywatny Oœrodek Doradztwa
Zawodowego, 1997. Sygnatura: Pd-3601
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51. PORADNIK
Poradnik dla ósmoklasistów: szko³y ponadpodstawo-
we w województwie radomskim / red. Jan Wiœnie-
wski. Nr 2/1998.- Radom: Prywatny Oœrodek
Doradztwa Zawodowego, 1998.
Sygnatura: Pd-3863
52. POZNAJ
„Poznaj swoje zainteresowania i œwiat szkolnictwa
zawodowego”: przewodnik edukacyjny dla Nauczy-
ciela.- Warszawa: ECORYS, [2010].
Sygnatura: 88759-Czyt.-XX-C-4
53. POZNAJ
„Poznaj swoje zainteresowania i œwiat szkolnictwa
zawodowego”: przewodnik edukacyjny dla Rodzica.-
Warszawa: ECORYS, [2010].
Sygnatura: 88761-Czyt.-XX-C-4
54. POZNAJ
„Poznaj swoje zainteresowania i œwiat szkolnictwa
zawodowego”: przewodnik edukacyjny dla Ucznia.-
Warszawa: ECORYS, [2010].
Sygnatura: 88760-Czyt.-XX-C-4
55. PRZYBYLSKI RYSZARD
Ma³y s³ownik poradnictwa wychowawczego i zawo-
dowego / Ryszard Przybylski.- Toruñ: Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli-Toruñ, 1989.
Sygnatura: 68422-Czyt.-VI-A
56. PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu. System
doradztwa zawodowego / red. Ma³gorzata Michal-
czyk, Halina Mocek, Jolanta Tonkiewicz.- Leszno:
Oœrodek Kszta³cenia Ustawicznego Nauczycieli - Le-
szno, 2003.
Sygnatura: 82942-XXVI-7 c
57. RACHALSKA WANDA, LELIÑSKA
KRYSTYNA, WO£EJSZO JADWIGA
Przygotowaie uczniów do wyboru zawodu na le-
kcjach pracy-techniki: przewodnik metodyczny dla
nauczycieli pracy-techniki / Wanda Rachalska, Kry-
styna Leliñska, Jadwiga Wo³ejszo. Warszawa: Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.
Sygnatura: 68812-Czyt.-XXII-M 2
58. RACHALSKA WANDA
Problemy orientacji zawodowej / Wanda Rachalska.-
Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1987.
(Biblioteka Kszta³cenia Zawodowego)
Sygnatura: 62865, 62866, 62867-Czyt.-XX-C 4
59. RACHALSKA WANDA
Wybór zawodu a wychowanie przez pracê w rodzinie
/ Wanda Rachalska.- Warszawa: Inst. Wydaw.
Zwi¹zków Zawodowych, 1984. (Rodzina i Dom)
Sygnatura: 52045, 52046

60. RESZKE IRENA
Spo³eczne uwarunkowania wyboru szko³y zawodo-
wej i odp³ywu uczniów ze szkó³ / Irena Reszke.-
Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich, 1972.
Sygnatura: 11585, 11776
61. ROSALSKA MA£GORZATA,
WAWRZONEK ANNA
Miêdzy szko³¹ a rynkiem pracy: doradztwo zawodo-
we w szko³ach zawodowych / Ma³gorzata Rosalska,
Anna Wawrzonek.- Warszawa: Difin, 2012. (En-
gram)
Sygnatura: 90064-Czyt.-XX-C4
62. SCHUMACHER CLAUDIA, SCHWARTZ
STEFAN
100 [sto] zawodów z przysz³oœci¹ / Claudia Schuma-
cher, Stefan Schwartz; prze³. [ z niem.] Leszek Ko-
sim.- Warszawa: Wydaw. Adamantan, 1998.
Sygnatura: 77387-Czyt.-XX-C 4
63. SKRZYPIEC SZCZEPAN
Kszta³cenie postaw dzieci i m³odzie¿y wobec pracy
zawodowej / Szczepan Skrzypiec.- Warszawa: Wy-
daw. Szk. i Pedag., 1979. Sygnatura: 39343, 39344,
39345, 39346, 39347-Czyt.-XX-C4
64. S£YSZOWA STEFANIA, SMOLEÑSKA
JADWIGA
Orientacja szkolna i zawodowa: wersja skrócona :
synteza dzia³u X / Stefania S³yszowa, Jadwiga Smo-
leñska.- Warszawa : Inst. Badañ Pedagogicznych,
1981.Sygnatura: 44672
65. SMARZYÑSKI HENRYK
Poradnictwo pedagogiczne / Henryk Smarzyñski.-
Warszawa: Pañst. Wydaw. Naukowe, 1971.(Nauka
dla Wszystkich ; 136) Sygnatura: 10984
66. SO£TYSIÑSKA GRA¯YNA, TRZECIAK
W£ODZIMIERZ
Jak wybieraæ zawód?: zeszyt æwiczeñ dla uczniów
klas 8 / Gra¿yna So³tysiñska, W³odzimierz Trzeciak.-
Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1993. Sygnatura:
72250
67. SO£TYSIÑSKA GRA¯YNA
Poradnictwo zawodowe dla osób niepe³nosprawnych
: materia³y dla szkolnego doradcy zawodowego /
Gra¿yna So³tysiñska.- Warszawa: Krajowy Oœrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej,
2010. (ABC Doradcy Zawodowego) Sygnatura:
88934, 88935, 88936, 88937 -Czyt. -XX -C4, 89002
68. SOWA JÓZEF
M³odzie¿ niepe³nosprawna a wybór zawodu i jego
determinanty / Józef Sowa.- Rzeszów: Wydaw. Wy-
¿szej Szko³y Pedagogicznej - Rzeszów, 1987.
Sygnatura: 63676-Czyt.-XX-C 4
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69. SPYTEK-BANDURSKA GRA¯YNA
Aktywizacja zawodowa szczególnych kategorii bez-
robotnych / Gra¿yna Spytek - Bandurska; Instytut Po-
lityki Spo³ecznej Uniwersytetu Warszawskiego.-
Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2010.
Sygnatura: 89652
70. SZAJEK STANIS£AW
Orientacja i poradnictwo zawodowe / Szajek Sta-
nis³aw.- Warszawa : Pañst. Wydaw. Naukowe, 1979.
Sygnatura: 36712, 36713-Czyt.-XX-C 4
71. SZAJEK STANIS£AW
Przygotowanie nauczycieli klas pocz¹tkowych do na-
uczania przedmiotu praca-technika / Stanis³aw Sza-
jek.- Poznañ : Inst. Kszta³cenia Nauczycieli, 1986.
Sygnatura: 57410, 57411, 58190
72. SZAJEK STANIS£AW
Rola szkó³ zawodowych i zak³adów pracy w orienta-
cji zawodowej / Stanis³aw Szajek.- Wyd. 2 zm.- War-
szawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1987. (Biblioteka
Kszta³cenia Zawodowego) Sygnatura: 61440,
61441, 61879
73. SZKO£A
Szko³a – zawód - praca: charakterystyki zawodów /
aut. Teresa Piasecka - Szymczak.- Warszawa:
Ksi¹¿ka i Wiedza, 1972. Sygnatura: 11736, 11791
74. SZKO£A
Szko³a i wybór zawodu / red. A.E. Golomstok ; t³. [z
ros.] i wstêp Antoni Tatoñ.- Warszawa: Pañst. Wy-
daw. Naukowe, 1972. Sygnatura: 12204
75. TRZECIAK W£ODZIMIERZ
Przygotowujemy siê do wyboru zawodu / W³odzi-
mierz Trzeciak ; oprac. graf. Krystyna Zio³owska.-
Warszawa: Nasza Ksiêgarnia, 1980. Sygnatura:
39707, 39708, 39709-Czyt.-XX-C 4
76. TRZECIAK W£ODZIMIERZ
Przygotowujemy siê do wyboru zawodu / W³odzi-
mierz Trzeciak ; il. Jerzy Flisak.- Wyd.2.- Warszawa:
Nasza Ksiêgarnia, 1988.
Sygnatura: 64025, 64026, 64027, 64028, 64029
77. TWÓJ
Twój zawód - twoja przysz³oœæ: poradnik dla m³od-
zie¿y koñcz¹cej szko³y podstawowe / red. Antoni Ra-
jkiewicz.- Warszawa : Ksi¹¿ka i Wiedza, 1971.
Sygnatura: 9943, 10287
78. UWARUNKOWANIA
Uwarunkowania kszta³cenia zawodowego i pracy
osób niepe³nosprawnych: materia³y z konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez Zespó³ Pedagogiki
Specjalnej Problemu Wêz³owego Uniwersytetu War-
szawskiego w dniach 20 - 21 wrzeœnia 1984 r. / pod

red. nauk. Józefa Sowy.- Rzeszów: Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna - Rzeszów, 1986. Sygnatura: 63674
79. W£ODEK-CHRONOWSKA JADWIGA
Poradnia wychowawczo-zawodowa w systemie
orientacji zawodowej / Jadwiga W³odek-Chrono-
wska.- Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., 1980.
Sygnatura: 40542, 40543, 40544,
40546-Czyt.-XX-C 4
80. WOJTASIK BO¯ENA
Doradca zawodu: studium teoretyczne z zakresu
poradoznawstwa / Bo¿ena Wojtasik.- Wroc³aw:
Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich, 1993. (Prace
Pedagogiczne; 98)
Sygnatura: 72572, 72573, 72574-Czyt.-XX-M 1
81. WOJTASIK BO¯ENA
Warsztat doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-
psychologiczne / Bo¿ena Wojtasik.- Warszawa: Wy-
daw. Szk. PWN, 1997. Sygnatura:
75661-Czyt.-XX-C 4, 77504
82. WSPÓ£CZESNE
Wspó³czesne tendencje w doradztwie zawodowym:
materia³y z warsztatów metodycznych zorganizowa-
nych przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Pozna-
niu oraz Wy¿sz¹ Szko³ê Humanistyczn¹ w Lesznie w
dniach 6-7 kwietnia 2006 r.: praca zbiorowa.- Lesz-
no: Wy¿sza Szko³a Humanistyczna - Leszno,
2006.Sygnatura: 86447
83. WYBIERAM
Wybieram szko³ê - zawód - pracê / red. Jan Kropiw-
nicki.- Jelenia Góra: Wydaw. Nauczycielskie, 1996.
Sygnatura: 74479, 74480, 74481-Czyt.-XX-C4
84. WYBÓR
Wybór zawodu / wstêp Bogdan Suchodolski ; red.
nauk. Aldona Jaw³owska.- Wroc³aw: Zak³. Narodo-
wy im. Ossoliñskich, 1972. (Monografie Pedagogi-
czne ; 36) Sygnatura: 11602, 11671
85. ZAREWICZ JACEK
Wybór zawodu : informator o mo¿liwoœciach
kszta³cenia zawodowego dla uczniów szkó³ podsta-
wowych / aut. oprac. Jacek Zarewicz.- Warszawa:
Oœrodek Organizacji i Normowania Pracy, 1988.
Sygnatura: 68073
86. ZIELIÑSKA KRYSTYNA
Preorientacja zawodowa w szkole / Krystyna Zieliñ-
ska.- Warszawa : Pañst. Wydaw. Naukowe, 1975.
(System Wychowawczy Szko³y Podstawowej ; z. 11)
Sygnatura: 17484, 17485



17

Problemy Oœwiaty i Wychowania Nr 1/2013

Katarzyna Zimny

nauczyciel bibliotekarz

CDN PBP w Lesznie

„W roku 1997 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przyj-
muj¹c uchwa³ê Karta Praw Osób Niepe³nosprawnych,
uzna³, ¿e osoby, którym sprawnoœæ fizyczna, psychicz-
na lub umys³owa trwale lub okresowo utrudnia, ograni-
cza lub uniemo¿liwia normalne funkcjonowanie, jeœli
chodzi o ¿ycie codzienne, naukê, pracê oraz pe³nienie
ról spo³ecznych, maj¹ prawo do niezale¿nego, samo-
dzielnego i aktywnego ¿ycia oraz nie mog¹ byæ dyskry-
minowane.”
W minionym piêtnastoleciu zarówno w³adze pañstwo-
we i samorz¹dowe, jak i obywatele Rzeczypospolitej
podjêli wiele skutecznych inicjatyw s³u¿¹cych przeciw-
dzia³aniu wykluczeniu spo³ecznemu osób niepe³nospra-
wnych, a przez to znacz¹co wspieraj¹cych ich aktywne i
mo¿liwie samodzielne ¿ycie. Dziêki temu znaleŸliœmy
siê w gronie narodów podkreœlaj¹cych poprzez realne
dzia³ania wagê w³¹czenia kwestii dotycz¹cych osób
niepe³nosprawnych do g³ównego nurtu polityki pañ-
stwa.
W celu promowania takiej w³aœnie postawy dwadzie-
œcia lat temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-
czonych ustanowi³o 3 grudnia Miêdzynarodowym
Dniem Osób Niepe³nosprawnych, zaœ 13 grudnia roku
2006 Zgromadzenie to przyjê³o Konwencjê o prawach
osób niepe³nosprawnych okreœlaj¹c¹ wymagania w za-
kresie praw tej grupy osób i cele, do których nale¿y
d¹¿yæ na drodze wyrównywania ich szans w spo³eczeñ-
stwie. Ten akt prawny jest wa¿nym krokiem spo³eczno-
œci ludzkiej w kierunku uznania nowoczesnego,
otwartego podejœcia do niepe³nosprawnoœci, opartego
na prawach cz³owieka, dlatego te¿ w roku bie¿¹cym
Polska ratyfikowa³a tê konwencjê.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok 2013 Ro-
kiem Osób Niepe³nosprawnych i apeluje do wszy-
stkich obywateli oraz instytucji publicznych o
podejmowanie ró¿norodnych inicjatyw s³u¿¹cych reali-
zacji ducha i litery Konwencji o prawach osób niepe³no-
sprawnych, a w szczególnoœci o tworzenie warunków
równego dostêpu osób niepe³nosprawnych do dóbr pub-
licznych oraz promowanie postaw aktywizuj¹cych i

w³¹czaj¹cych te osoby w g³ówne nurty ¿ycia naszego
kraju.”

Niepe³nosprawni w spo³eczeñstwie
(wybór literatury ze zbiorów PBP w Lesznie)

1. Augustowska Maria, Chrzanowska Ewa.
Pracodawca a Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych: poradnik dla pracodawców zatrud-
niaj¹cych co najmniej 25 pracowników, w tym szkó³,
jednostek bud¿etowych, zak³adów bud¿etowych, gospo-
darstw pomocniczych : stan prawny na dzieñ 15 lutego
2001 r. / Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska.- Wyd.
2.- Gdañsk : Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr,
2001.
2. Barnes Colin, Mercer Geof
Niepe³nosprawnoœæ / Colin Barnes, Geof Mercer; prze³.
Piotr Morawski.- Warszawa: Wydaw. Sic!, 2008.
(Key Concepts)
3. B³eszyñska Krystyna
Niepe³nosprawnoœæ a struktura identyfikacji spo³ecz-
nych / Krystyna B³eszyñska.- Warszawa: Wydaw. Aka-
demickie „¯ak”, 2001.
4. Choroba
Choroba, niepe³nosprawnoœæ, cierpienie oraz postawy
wobec nich - w teorii i w badaniach / pod red. Ewy Zasê-
py.- Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki
Specjalnej, 2010.
5. Czerwiñska Ma³gorzata
Niepe³nosprawnoœæ i osoba niepe³nosprawna w polsko-
jêzycznej literaturze piêknej i naukowej: bibliograficzny
warsztat biblioterapeuty / Ma³gorzata Czerwiñska.- Wa-
rszawa: Zak³. Nagrañ i Wydawnictw Zwi¹zku Niewido-
mych, 2002.
6. Cz³owiek
Cz³owiek niepe³nosprawny w otoczeniu spo³ecznym /
red. nauk. Hanna Kubiak, Anna Jakoniuk-Diallo.- War-
szawa: Difin, 2012. (Engram)
7. Cz³owiek
Cz³owiek niepe³nosprawny w ró¿nych fazach ¿ycia / red.
nauk. Jaros³aw B¹bka.- Warszawa: Wydaw. Akademic-
kie „¯ak”, 2004.
8. Cz³owiek
Cz³owiek niepe³nosprawny w spo³eczeñstwie: materia³y
II Kongresu TWK, Warszawa 1-2 paŸdziernika 1983 r.:

Rok 2013 Rokiem Osób
Niepe³nosprawnych
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praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Hulka.- Warszawa
: Pañst. Zak³. Wydaw. Lekarskich, 1986.
9. Doros³oœæ
Doros³oœæ, niepe³nosprawnoœæ, czas wspó³czesny : na
pograniczach pedagogiki specjalnej : praca zbiorowa /
pod red. Krystyny D. Rzedzickiej i Anny Kobylañskiej ;
Uniw. Gdañski.- Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”,
2003.
10. Gorajewska Danuta
Czy naprawdê jesteœmy inni?: razem w naszej szkole:
ramowy scenariusz zajêæ edukacyjnych / Danuta Gora-
jewska.- Warszawa: Stow. Przyjació³ Integracji, cop.
2004.
11. Integracja
Integracja spo³eczna ludzi niepe³nosprawnych - zadania
pedagoga / red. Aleksander Hulek; PAN Kom. Nauk
Pedagogicznych.- Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Osso-
liñskich, 1987. (Studia Pedagogiczne; 51)
12. Integracja
Integracja spo³eczna osób niepe³nosprawnych / pod red.
Gra¿yny Dry¿a³owskiej, Hanny ¯uraw.- Warszawa:
Wydaw. Akademickie „¯ak”, 2004.
13. Jakoœæ
Jakoœæ ¿ycia a niepe³nosprawnoœæ: konteksty psychope-
dagogiczne / pod red. Zofii Palak, Agnieszki Lewickiej,
Anny Bujnowskiej.- Lublin: Wydaw. Uniw. Marii Cu-
rie-Sk³odowskiej, 2006.
14. Kawczyñska Zofia
Niepe³nosprawnoœæ - specyfika pomocy spo³ecznej /
Zofia Kawczyñska - Butrym.- Katowice: Wydaw.
„Œl¹sk”, 1998. (Biblioteka Pracownika Socjalnego)
15. Komputer
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Uniw. Warmiñsko-Mazurskiego, 2002.
(Dyskursy Pedagogiki Specjalnej)
24. Optymalizacja
Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób
z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi / pod red.
Stanis³awa Kowalika, Jadwigi Kwiek, Barbary Szycho-
wiak.- Poznañ: Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1989.
(Psychologia i Pedagogika ; 73)
25. Pankowska Krystyna, Madziara Aneta, Hanna
Jastrzêbska - Grzela
Drama w przekraczaniu granic niepe³nosprawnoœci /
Krystyna Pankowska, Aneta Madziara, Hanna Jastrzê-
bska-Gzela.- Warszawa: Wydaw. Akad. Pedagogiki
Specjalnej - Warszawa, 2006.
26. Poradnictwo
Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego
ryzyka: wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla,
£ukasz Bednarczyk.- Warszawa: Difin, cop. 2010.
27. Poradnik
Poradnik dla niepe³nosprawnych / red. Ma³gorzata Wa-
rowny ; t³. z jêz. hisz. Ma³gorzata Doro¿yñska-Nidecka,
Agnieszka Kurnat.- Warszawa: MUZA SA, 1996.
28. Praca
Praca ludzi niepe³nosprawnych - zadania pedagoga /
red. Aleksander Hulek; PAN. Komitet Nauk Pedagogi-
cznych.- Wroc³aw: Zak³. Narodowy im. Ossoliñskich,
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Spójny system s³u¿b socjalnych dla inwalidów i innych
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Szko³a Pedagogiczna-Warszawa, 2000.
41. Upoœledzenie
Upoœledzenie w spo³ecznym zwierciadle / pod red. An-
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