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Szanowni Pañstwo!

Refleksjami o koniecznoœci
dialogu rozpoczynamy nasze kolejne
spotkania z „Problemami Oœwiaty i
Wychowania”. O tym, ¿e relacje miê-
dzyludzkie zapewniaj¹ poczucie wzaje-
mnego zrozumienia, spostrzegania,
opiniowania i wielu innych aspektów
wiedz¹ wszyscy nauczyciele. Komuni-
kacja miêdzyludzka wzajemnie uboga-
ca, pobudza do rozwoju. Okazuje siê
jednak, ¿e w praktyce szkolnej wzajem-
ne kontakty nie s¹ takie modelowe, ¿e
panuje niedopowiedzenie, wieloznacz-
noœæ, manipulacja i brak odpowie-
dzialnoœci za s³owa, albo zabójczy
wrêcz brak s³ów. Autorka zachêca do
przeprowadzania zajêæ z komunikacji
interpersonalnej na ró¿nych pozio-
mach nauczania i stosowania Porozu-
mienia bez Przemocy.

O innym aspekcie komunika-
cji interpersonalnej czytamy w kolej-
nym artykule. Jest nim w³aœciwie
nadmiar takich kontaktów w odniesie-
niu do m³odzie¿y nadu¿ywaj¹cej roz-
mów telefonicznych, informacji inter-
netowych. FOMO (ang.Fear Of Mis-
sing Out) dotykaj¹ce nastolatków po-
woduje przymus nieustannej obecnoœci
w Internecie oraz pisania i sprawdza-

nia ró¿nych wiadomoœci w komórkach
i mediach spo³ecznoœciowych. Powo-
duje to rozchwianie emocji oraz zabu-
rzenia obsesyjne. Warto wiêc zwery-
fikowaæ te zachowania.

W sferze skutecznych poszu-
kiwañ informacji pozostaje te¿ ostani
artyku³ z dzia³u „Wychowanie”. Takie
profesjonalne poszukiwania prowadz¹
brokerzy informacji. Od niedawna
nowy zawód. Analizowanie i opraco-
wanie wyszukanych informacji jest
dzia³alnoœci¹, która na specjalistycz-
nym rynku pracy bardzo siê liczy.

W dziale „Dydaktyka” pre-
zentujemy dwa artyku³y dotycz¹ce le-
kcji z jêzyka polskiego. Oba s¹
przygotowane dla licealistów i ujmuj¹
ciekawe i niebalne zagadnienia meto-
dyczne. Prezentujemy ponadto zmiany
prawa oœwiatowego z drugeij po³owy
ubieg³ego roku oraz bibliografiê sce-
nariuszy zajêæ poœwiêconych Ojcu
Œwiêtemu Janowi Paw³owi II.

Wiosennego o¿ywienia w lekturze ¿y-
czy
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O potrzebie dialogu

Wychowanie

Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Dialog oznacza, ¿e ludzie wyszli z kryjówek, zbli¿yli siê
do siebie, rozpoczêli wymianê zdañ. (…) Nikt nie zamy-
ka siê w kryjówce dobrowolnie, widocznie ma jakiœ po-
wód. Trzeba ten powód uznaæ. W pierwszym s³owie
dialogu kryje siê wyznanie: …z pewnoœci¹ masz trochê
racji. Z tym idzie w parze drugie, nie mniej wa¿ne: …z
pewnoœci¹ ja nie ca³kiem mam racjê. Wyznaniami tymi
obydwie strony wznosz¹ siê jakby ponad siebie, d¹¿¹c
ku wspólnocie jednego i tego samego punktu widzenia
na sprawy i rzeczy (…) Dialog to budowanie wzajemno-
œci.
ks. prof. Józef Tischner, Etyka solidarnoœci

*

Kluczem do naszego spotkania ze œwiatem jest dzisiaj
s³owo „dialog”. Bardzo g³êbokie s³owo – dialog ze
œwiatem. Nie chodzi tutaj jedynie o to, a¿eby w nasze ¿y-
cie codzienne wprowadziæ pewien wymiar kultury czy
elegancji. Dialog wynika z najg³êbszego przekonania, i¿
nie jest rzecz¹ mo¿liw¹ zbli¿enie siê do prawdy, jeœli siê
nie uwzglêdni równie¿ innego punktu widzenia na spra-
wê ni¿ mój. Ja nie wiem, kim jestem, dopóty, dopóki nie
spytam drugiego, trzeciego i nie skonfrontujê mojego
widzenia z widzeniem innych ludzi.1

Ks. Józef Tischner doskonale uj¹³ istotê i potrzebê dialo-
gu, którego tak bardzo brakuje w dzisiejszym œwiecie,
œwiecie doros³ych i w œwiecie m³odszych pokoleñ.
Nie bêdê w tym miejscu przytaczaæ znanych wszystkim
przyk³adów z ¿ycia codziennego, potwierdzaj¹cych, ¿e
nasze „dialogowanie” nie ma nic wspólnego z pra-
wdziw¹ rozmow¹. Odzywamy siê do siebie, u¿ywaj¹c
jakichœ „magicznych” skrótów myœlowych. Zjawisko
to szczególnie widoczne jest w jêzyku naszych uczniów.
Nie winiê ich, poniewa¿ na takie formu³owanie wypo-
wiedzi sk³ada siê wiele przyczyn maj¹cych swoje Ÿród³o
w œwiecie doros³ych. To ju¿ fakt, ¿e m³odzie¿ prawie
nie czyta i w wiêkszoœci fascynuje siê popkultur¹, która
niekoniecznie dostarcza jej pozytywnych wzorców jê-
zykowych. Prawda, ale to nie m³odzi stworzyli œwiat w
takim wymiarze, w jakim dzisiaj funkcjonuje.
S³owa mog¹ raniæ, ale brak s³ów miêdzy ludŸmi – mo¿e
czyniæ cz³owieka obojêtnym, nieczu³ym, izoluj¹cym
siê od otoczenia, w koñcu – wyalienowanym. Niejedno-
krotnie s³yszymy o dramatach nastolatków. Wiele z nich
jest konsekwencj¹ braku rozmów w rodzinie, w szkole.
Mam nadziejê, ¿e znawcy psychologii zgodz¹ siê z
moim stanowiskiem. W spotkaniach z nauczycielami
bardzo czêsto odwo³ujê siê do s³ów, które zacytowa³a
profesor Maria Dudzikowa w udzielonym przez ni¹ wy-
wiadzie podejmuj¹cym temat przestêpczoœci wœród
m³odzie¿y. Pani profesor przeprowadzi³a ankietê w tym

œrodowisku. Przejmuj¹ce s¹ wypowiedzi uczniów
wskazuj¹ce przyczyny przestêpczoœci. Oto niektóre z
uczniowskich uwag (dla œcis³oœci dodam, ¿e uczniowie
odpowiadali na pytania: Dlaczego nastolatki zabijaj¹?
Kto i jak powinien temu zapobiegaæ?):
ü Nie bêdzie zabójstw, jak bêdzie prawdziwa rodzina, a

nie hotel! Rozmowa, a nie monolog.
ü Nikt z nami nie rozmawia, ka¿dy do nas mówi. Nikt

nas nie s³ucha, kiedy chcemy mówiæ.2

Chocia¿ wiele ju¿ lat up³ynê³o od opublikowania wy-
wiadu z pani¹ profesor i od przeprowadzenia badañ, to
odpowiedzi m³odzie¿y s¹ jak najbardziej aktualne, a
ponadto wskazuj¹ kierunek dzia³añ wychowawczych.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê z tego, ¿e pokoleniom
naszych uczniów przysz³o ¿yæ w nie³atwych czasach.
Wychowani w kulturze obrazkowej, w szumie informa-
cyjnym, nie zawsze potrafi¹ siê odnaleŸæ, nie wspomi-
naj¹c o tym, i¿ nie maj¹ z kim porozmawiaæ, a bardzo
czêsto w ogóle sztuki konwersacji  nie posiedli.

*

W kontekœcie przedstawionych przeze mnie spostrze¿eñ
odpowiedŸ na pytanie: Czego potrzeba w polskiej szko-
le? – jest oczywista. Nauka komunikacji interpersonal-
nej, nauka dialogu powinna staæ siê priorytetem
wspó³czesnej szko³y.
Na tak¹ potrzebê wskazuje równie¿ profesor Piotr Zbróg
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Zwraca on uwagê na znaczenie kszta³cenia komunika-
cji interpersonalnej w toku studiów nauczycielskich.
Artyku³ podejmuj¹cy owo zagadnienie wcale nie jest
najnowszy, ale nadal wa¿ny.
Na rangê umiejêtnoœci komunikowania siê z innymi
wskazuj¹ amerykañscy badacze i praktycy: „Sztuka
porozumiewania siê jest podstawow¹ umiejêtnoœci¹ ¿y-
ciow¹, tak wa¿n¹, jak umiejêtnoœæ radzenia sobie w
szkole czy zarabiania pieniêdzy. Ma ona w du¿ym stop-
niu wp³yw na nasze osobiste szczêœcie. Kiedy potrafimy
skutecznie siê porozumiewaæ, tworzymy i utrzymujemy
przyjazne relacje z innymi [...]. Umiejêtnoœæ skuteczne-
go porozumiewania siê z innymi sprawia, ¿e ¿ycie siê
nam uk³ada”... Na wagê umiejêtnego, aktywnego i œwia-
domego uczestnictwa w akcie komunikacji wskazuje te¿
K. Hurrelman: „Kompetencja, umo¿liwiaj¹ca jednostce
udzia³ w interakcji i komunikacji jest wstêpnym warun-
kiem jej zdolnoœci stawiania czo³a wymogom codziennej
egzystencji w toku ca³o¿yciowego procesu”.3

Odwo³am siê jeszcze do jednego artyku³u, w którym
podkreœlono bezpoœredni zwi¹zek wyników w nauce,
motywacji do nauki z kompetencjami interpersonalny-
mi uczniów. Jest to tekst autorstwa dr Anity Basiñskiej
i dr Agnieszki Jeran.4

Autorki postuluj¹, aby wprowadziæ do programu wy-
chowawczego szkó³ regularne zajêcia poœwiêcone
kszta³ceniu kompetencji interpersonalnych. Swoj¹ opi-
niê ugruntowuj¹, odwo³uj¹c siê do wypowiedzi nauczy-
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cieli zwracaj¹cych uwagê na efektywny wp³yw
wspomnianych zajêæ na proces edukacyjny i wychowa-
wczy.
Podpisujê siê pod tym „obiema rêkami”, chocia¿ zdajê
sobie sprawê z tego, ¿e moje zdanie nie mo¿e mieæ
wp³ywu na decyzyjnoœæ w tej materii.

*

Wielokrotnie spotka³am siê z opini¹ o tym, ¿e realizacja
podstawy programowej staje siê niekiedy wy³¹cznie ce-
lem nadrzêdnym. To dobrze, bo przecie¿ to jest, nasz,
nauczycieli, bezdyskusyjny obowi¹zek. Nie zapominaj-
my jednak o tym, ¿e wpisany jest w ni¹ (w podstawê
programow¹) równie¿ system wartoœci tak niezbêdny
we wspó³czesnym œwiecie.
Wizja aksjologiczna w nowej podstawie programowej
zogniskowana jest wokó³ czterech triad, z których przy-
wo³am triadê platoñsk¹ – skupion¹ na takich uniwersal-
nych wartoœciach,  jak: prawda – dobro – piêkno.
Nie trzeba specjalnych argumentów, aby dostrzec
zwi¹zek tych wartoœci z potrzeb¹ umiejêtnoœci komuni-
kacji interpersonalnej.
Na pewno odbiorcy tego tekstu zadaj¹ sobie pytanie:
Kiedy to wszystko robiæ? Autorki wspomnianego wy¿ej
artyku³u O potrzebie rozwijania kompetencji inter-
personalnych w szkole, dr Anita Basiñska i dr Agnieszka
Jeran, czêœciowo odpowiedzia³y ju¿ na to pytanie.
Nieodzowne jest wprowadzanie do programów wycho-
wawczych cyklu zajêæ z komunikacji interpersonalnej.
Lekcje jêzyka polskiego nie mog¹ byæ wy³¹cznym po-
lem do æwiczenia tej umiejêtnoœci. Wspominaj¹c o cy-
klu zajêæ z zakresu komunikacji interpersonalnej, wcale
nie mam na myœli rozbudowanych modu³ów, realizowa-
nia tematyki w oparciu o idealnie skonstruowane scena-
riusze zajêæ. Konieczna jest wiedza o strukturze
konkretnej grupy, jej potrzebach, zaobserwowanych w
zespole zjawiskach. W takiej sytuacji literalne potrakto-
wanie scenariusza mog³oby siê okazaæ pora¿k¹. Mo¿na
by siê wówczas zastanawiaæ, o co tu w ogóle chodzi i
czy na pewno o problem ujawniaj¹cy siê w „tej” grupie,
w „tym” czasie.
Jak zawsze potrzebna jest diagnoza, której podstaw¹ jest
obserwacja zachowañ uczniów i oczywiœcie etap eduka-
cyjny. To nauczyciel bêdzie najlepiej wiedzia³, jakie
æwiczenia przeprowadzaæ, jakie umiejêtnoœci kszta³ciæ
w konkretnej klasie.
Zajêcia poœwiêcone komunikacji nie maj¹ mieæ chara-
kteru „widowiskowego”. Chodzi o kszta³cenie umiejêt-
noœci komunikowania siê, polemizowania, a tych nie
osi¹gniemy bez æwiczeñ, bez sk³aniania uczniów do wy-
powiadania siê. Problemy widoczne s¹ w ka¿dym miej-
scu szkolnej przestrzeni, chocia¿by kwestia kultury
bycia, zasad, które powinny obowi¹zywaæ w grupie.
Mo¿na rozpocz¹æ od podstaw – od przeprowadzenia
rozmowy na temat znaczenia wyrazów: „komunikacja:,
„komunikowaæ siê”, podj¹æ kwestiê barier komunikacy-
jnych itd.
Poniewa¿ naszym uczniom brakuje s³ów, czemu siê
chyba zbytnio nie dziwimy, dostrzegaj¹c sprzê¿enie
zwrotne miêdzy nieczytaniem ksi¹¿ek a zasobem leksy-
kalnym wychowanków, mo¿e spróbowaæ naukê komu-
nikacji od budowania grup semantycznych skupionych
wokó³ najwa¿niejszych pojêæ wyznaczaj¹cych nasz sy-

stem wartoœci. Takie æwiczenia pe³ni¹ rozmaite funkcje.
Wzbogacaj¹ s³ownictwo ucznia, ucz¹ go mówiæ o tym,
co w ¿yciu wa¿ne, a ponadto staj¹ siê swoistym drogo-
wskazem ¿yciowym. Komunikacja interpersonalna po-
winna byæ sta³ym elementem programu wychowawcze-
go realizowanego na ró¿nych etapach edukacyjnych.
Jedne zajêcia z tego zakresu na pewno nie zmieni¹ sytu-
acji.

*

Poniewa¿ czêstym problemem w ¿yciu szko³y i poza-
szkolnym jest narastaj¹ca agresja werbalna, a wraz z ni¹
– brak szacunku dla innych, warte polecenia jest „Poro-
zumienie bez przemocy”  Marshalla B. Rosenberga.
Ksi¹¿kê otwieraj¹ opinie o Porozumieniu bez Przemo-
cy. Jedna z nich (autorstwa Berniego Glassmana) bar-
dzo dobrze ujmuje istotê sposobu komunikowania siê
wg Rosenberga:
Niezwyk³y jêzyk Porozumienia bez Przemocy zmienia
stosunek rodziców do dzieci, nauczycieli do uczniów,
nasze wzajemne relacje, a nawet to jak odnosimy siê
sami do siebie. Jest precyzyjny, zdyscyplinowany i nie-
zmiernie pe³en wspó³czucia. A najwa¿niejsze jest to, ¿e
jak tylko zaczniemy uczyæ siê PBP, nie bêdziemy lekce-
wa¿yæ mo¿liwoœci przemiany, które s¹ we wszystkich re-
lacjach trudnych – tylko wtedy, gdy mamy k³opot z
umiejêtnym i pe³nym empatii porozumieniem.5

Rosenberg PBP rozumie jako „dawanie z serca”.
W ¿yciu szukam wspó³czucia, przep³ywu miêdzy sob¹ a
innymi ludŸmi, opartego na wzajemnym dawaniu ser-
ca...6

Jaki jest jêzyk Rosenberga ? To „jêzyk ¿yrafy” , „jêzyk
serca”– ca³kowite przeciwieñstwo „jêzyka szakala”. Co
jest wa¿ne w PBP (nie podajê tu ca³ego schematu PBP;
odsy³am do ksi¹¿ki autora?
ü Powstrzymanie siê od os¹du,
üMówimy, co czujemy – formu³ujemy komunikat na-

stawiony na „ja”.
PBP Rosenberga mo¿e staæ siê inspiracj¹ do przeprowa-
dzenia cyklu zajêæ poœwiêconych komunikacji inter-
personalnej, umiejêtnoœci komunikowania siê z drugim
cz³owiekiem.
Mo¿na mieæ zastrze¿enia do metody Rosenberga, wy-
tykaj¹c jej schematyzm, jednak trzeba przyznaæ, ¿e ten
amerykañski psycholog stwarza alternatywê w obsza-
rze kszta³cenia umiejêtnoœci  porozumiewania siê.

*
Na zakoñczenie.
¯al wielki, ¿e nie ma przedmiotu, który skupia³by
wy³¹cznie uwagê na tym, jak ¿yæ w zespole, jak w nim
funkcjonowaæ, jak rozmawiaæ, Jak mówiæ, aby byæ zro-
zumianym, jak mówiæ, aby nie raniæ rozmówcy, zacho-
wuj¹c jednoczeœnie swoje zdanie.
S³owa to okna, a czasem mury,
Skazuj¹ nas, ale te¿ wyzwalaj¹,
Kiedy mówiê, kiedy s³yszê,
Niech bije ze mnie mi³oœci blask.
Ruth Bebermeyer
To fragment pochodz¹cy z tekstu dotycz¹cego relacji
miêdzy dwojgiem ludzi (http://wswieciezyrafy.blog
spot.com/2011/11/sowa-to-okna-czasem-mury.html),
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Czy zagra¿a nam FOMO?
Donata Waszyñska-Samolak
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Widok nastolatka, który nie wypuszcza ko-
mórki z rêki i co kilka minut, z wielkim skupieniem, ner-
wowo, spogl¹da na ekran swojego Smartfona, nikogo z
nas nie dziwi, choæ czasem zastanawia, a momentami
nawet przera¿a. Na ogó³ nie dziwi nas tak¿e widok osób,
które zapatrzone w migaj¹ce ekrany laptopów, table-
tów: w poci¹gu, w kolejce u dentysty czy w kawiarni,
skupione, oderwane od otaczaj¹cego œwiata, tkwi¹ce w
jakimœ stuporze - nie reaguj¹ na zewnêtrzne bodŸce.

Telefon jako podstawowe i super szybkie na-
rzêdzie komunikacji ze œwiatem - sta³ siê obecnie rodza-
jem protezy czymœ w rodzaju przed³u¿enia rêki.
Tendencj¹, która wystêpuje nie tylko wœród m³odzie¿y
jest noszenie go ze sob¹ wszêdzie : do szko³y, na spacer
z psem, a w ekstremalnych sytuacjach nawet do ³azienki
czy pod prysznic. Dlaczego tak siê dzieje? Dlaczego a¿
do tego stopnia? OdpowiedŸ wydaje siê byæ prosta i lo-
giczna. Zawsze przecie¿ istnieje prawdopodobieñstwo,
¿e w³aœnie wtedy ktoœ zadzwoni z arcyciekaw¹ propo-
zycj¹, inspiruj¹cym pomys³em na spêdzenie wolnego
czasu, zaproszeniem i jeœli siê zdarzy, ¿e bêdziemy aku-
rat „off line”, okazja ominie nas bezpowrotnie, coœ utra-
cimy, czegoœ nie pozyskamy, gdzieœ nas zabraknie…

Wszechobecna digitalizacja, niebywa³a moc
cyfrowych technologii, generuj¹ nowy rodzaj wyzwañ -
pewnego rodzaju powinnoœæ bycia zawsze i wszêdzie
on-line, w ogólnodostêpnym zasiêgu globalnej sieci.
¯ycie na „ stand by’u”- bycie, czujnymi ca³odobowo
dostêpnymi sta³o siê poniek¹d logiczn¹ i uzasadnion¹
koniecznoœci¹.

Dlaczego tak siê dzieje? Co sprawia, ¿e a¿ tak
bardzo boimy siê „zespo³u pominiêcia”, dlaczego okre-
œlenie ”poza zasiêgiem”, „ niedostêpny”- ma dla nas tyl-
ko negatywne konotacje ?
Ktoœ mo¿e powiedzieæ: taka technologia, takie mo¿li-
woœci i takie czasy… I tak jest istotnie, ale….
Zewsz¹d atakuj¹ nas komunikaty, z socjotechnicznym
podtekstem konstruowane polecenia:
„Jeœli jesteœ œwiadkiem jakiegoœ wydarzenia lub coœ
istotnego dooko³a ciebie siê rozgrywa – przeœlij filmik
lub fotkê na adres….zostañ reporterem….”

Ci¹g³e funkcjonowanie w obszarze takich przekazów i
poleceñ sprawia, ¿e poddajemy siê temu imperatywowi
i mniej lub bardziej œwiadomie uczestniczymy w rywa-
lizacjach typu:
ü kto szybciej dotrze do epicentrum wydarzeñ i nagra z

tego miejsca materia³ oraz go opublikuje lub udostêp-
ni ?

ü czyje zdjêcie nawa³nicy w Koluszkach bêdzie robi³o
wiêksze wra¿enie i zyska wiêcej komentarzy
(like’ów)?

ü czyja fotka z wakacji uzyska status najczêœciej ko-
mentowanej?

Czy jest to indoktrynacja poleceñ: „przeœlij da-
lej”, „dodaj”, „wyœlij”, „udostêpnij” czy te¿ rodzaj wy-
œcigu, rywalizacji, a mo¿e pogoñ za realizacj¹ skry-
wanych g³êboko ludzkich pragnieñ?

Któ¿ z nas nie chcia³by byæ: lubiany, podziwia-
ny, mobilny, szybki, sprawny technologicznie i spraw-
czy…Tak zdaniem specjalistów powstaje FOMO. Z
ludzkich potrzeb, pragnieñ, predyspozycji i z lêku…
Jakie s¹ koszty?

Osoby pozostaj¹ce w swoistej „niewoli”
ci¹g³ych powiadomieñ doœwiadczaj¹ wielu emocjona-
lnych skutków takiego stanu. Sledzenie wirtualnego ¿y-
cia wymaga ustawicznego skupienia, skanalizowanej
uwagi i koncentracji. Wymaga ustawicznej obecnoœci
urz¹dzeñ i permanentnego monitoringu tego, co aktual-
nie rozgrywa siê w sieci.
Czym jest FOMO?
FOMO (z j. ang. Fear Of Missing Out) to przymus usta-
wicznego sprawdzania powiadomieñ, kontrolowania
tego wszystkiego, co nowego wydarzy³o siê w sieci,
przymus spowodowany lêkiem, ¿e, ¿e coœ wa¿nego nas
ominie, bez nas siê wydarzy lub te¿, ¿e o czymœ istot-
nym dla nas nie dowiemy siê na czas.

Obawa towarzysz¹ca FOMO powoduje, ¿e
osoba nim dotkniêta odczuwa siln¹ i nieodpart¹ potrze-
bê bycia informowan¹ „tu i teraz”, o wszystkich wyda-
rzeniach, spotkaniach, o nowych zdjêciach, postach,
zamieszczanych przemyœleniach, komentarzach, w
zwi¹zku z czym potrzebuje sta³ego dostêpu do Internetu
oraz  sta³ej obecnoœci telefonu komórkowego.

W przypadku tego dysfunkcjonalnego uwik³a-
nia w monitorowanie powiadomieñ, w przypadku utrud-
nieñ czêsto pojawiaj¹ siê natrêtne myœli w rodzaju:

ale doskonale ilustruj¹cy zasady komunikacji inter-
personalnej  w ogóle.

Przypisy:
1) Ks. J. Tischner, Dialog ze wspó³czesnym œwiatem,
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/3203/
calosc/dialog-ze-wspolczesnym-swiatem.
2) „Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze” 1998, nr 2.
s. 5, 6

3) Piotr Zbróg, O koniecznoœci w³¹czenia kszta³cenia
komunikacji interpersonalnej w toku studiów nauczycie-
lskich, http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki/20.pdf
4) Anita Basiñska, Agnieszka Jeran, O potrzebie rozwi-
jania kompetencji interpersonalnych w szkole, „Uczyæ
lepiej” 2/2014 - 2015.
5) Marshall B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy.
O jêzyku serca, Warszawa 2011, s. 5
6) Ibidem, s.15.
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ü coœ interesuj¹cego mnie ominie, nie dowiem siê na
czas o jakimœ news’ie…

ü jestem poza – nie wiem co siê dzieje…, to mnie irytu-
je…

ü gdzieœ tam dzieje siê coœ ciekawego, fascynuj¹cego,
wszyscy o tym mówi¹, a ja nie wiem o niczym….

ü jeœli przeoczê wa¿n¹ informacjê, skutki bêd¹ nieod-
wracalne, nie da siê tego nadrobiæ

ü nie wyobra¿am sobie dnia bez telefonu, dostêpu do
Internetu, Facebooka itp.

ü oni siê tam œwietnie bawi¹, kontaktuj¹, a ja jestem
poza…

ü jestem w szpitalu, czy mam to zdarzenie wstawiæ na
facebooka?

Osoba z syndromem FOMO reaguje natych-
miast na ka¿dy sygna³ powiadomienia, potrafi œledziæ
swój profil portalu spo³ecznoœciowego kilkadziesi¹t
razy dziennie, co kilka minut sprawdzaæ pocztê, zawsze
jest w zasiêgu i wszêdzie tam, gdzie siê znajduje, ma
przy sobie telefon komórkowy oraz dostêp do Internetu.
FOMO to tak¿e szereg odczuæ zwi¹zanych z tym sta-

nem: nieustanne zawieszenie, obawa, lêk, napiêcie i nie-
pokój. Irytacja w momencie od³¹czenia od sieci, braku
zasiêgu itp. To tak¿e ci¹g³e dylematy i rozwa¿ania - czy
podj¹³em w³aœciw¹ decyzjê? Czy w tym momencie je-
stem we w³aœciwym, najlepszym dla siebie miejscu?
Czy nic ciekawego, atrakcyjnego, inspiruj¹cego w³aœnie
mnie bezpowrotnie nie omija?
Do zespo³u objawów, na które wskazuj¹ psychologo-
wie nale¿¹ najczêœciej:
ü silnie odczuwany stres, ci¹g³a irytacja, lêk, obawa
ü poczucie przyt³oczenia wieloœci¹ i ró¿norodnoœci¹

docieraj¹cych zewsz¹d bodŸców
ü prokrastynacja czyli tendencja do odk³adania spraw,

na póŸniej
ü problemy ze skupieniem czy  koncentracj¹ uwagi
Czy FOMO jest nowym zjawiskiem?
Jeœli przyjrzymy siê specyfice i temu co le¿y u jego pod-
staw – stwierdzimy, ¿e raczej chyba nie. Jest ono
zwi¹zane z odwiecznym i znanym nam wszystkim pra-
gnieniem spo³ecznej akceptacji, aprobaty naszych
dzia³añ i wyborów, bycia dostrze¿onym i docenionym
spo³ecznie, bycia blisko innych ludzi, w ich sferze fun-
kcjonowania i codziennej aktywnoœci.
Nowe narzêdzia multimedialne i ich ogromny potencja³
sprzyjaj¹ tak¿e zauwa¿anym ostatnio tendencjom
zwi¹zanym z potrzebami kreowania w³asnego, udosko-
nalonego wizerunku, daj¹ okazjê do permanentnej auto-
promocji w sieci, dobrze wpisuj¹c siê w repertuar chêci
pokazania siê z tej lepszej strony. Jeœli do tego do³o¿y-
my przemo¿n¹ potrzebê bycia zauwa¿onym, akcepto-
wanym, podziwianym i lubianym…
A, ¿e ten obraz jest nie do koñca prawdziwy…
Bywa, i¿ sami ulegamy wizji w³asnego wykreowanego
w sieci wizerunku, a ci¹g³e porównywanie siê do in-
nych, potrzeba bycia szybszym, lepszym, piêkniejszym,
sprawia, ¿e ¿yjemy w nieustannym skupieniu, napiêciu i
frustracji. Jest to na ogó³ cena jaka musimy zap³aciæ ten
nieustaj¹cy wyœcig.

„Wbrew pozorom, zjawisko to nie jest nowe, ale przez
cyfryzacjê ¿ycia przybra³o na sile.
Jak przekonuj¹ psycholodzy, problem nadmiaru opcji
opisa³ ju¿ Z. Freud.
Twierdzi³ on, ¿e wszystkie zaburzenia obsesyjne maj¹
swoje Ÿród³a w lêku przed wyborem - kiedy wybiorê ju¿
coœ konkretnego, to pozbawiam siê innych opcji, a mo¿e
tamte by³y lepsze? Sherry Turkle z MIT uwa¿a, ¿e tech-
nologia zmienia naturê naszych relacji, ale u¿ytkownicy
portali spo³ecznoœciowych jeszcze do tych zmian nie
dojrzeli. - W naszym stosunku do technologii jest pewna
niedojrza³oœæ - przekonuje na ³amach NYTimes.com.
Wci¹¿, jak twierdzi, musimy wypracowaæ granice, któ-
rych technologia nie powinna przekraczaæ w naszym
¿yciu. „ (P. Ciszak. Menstreem.)
Kto jest zagro¿ony FOMO?
Czêsto zdarza siê, i¿ osoby z FOMO domagaj¹ siê
ci¹g³ych potwierdzeñ i zapewnieñ, ¿e s¹ lubiane, akcep-
towane, ¿e dokonuj¹ w³aœciwych i atrakcyjnych wybo-
rów (Gdzie na wakacje?, Jak spêdzaæ czas wolny? Gdzie
i jak siê bawiæ?).
U tych osób niezadowolenie z siebie, ze swego „ bezbar-
wnego” ¿ycia oraz niska samoocena przyœpieszaj¹ ten
dramatyczny wyœcig za poczuciem omnipotencji, reali-
zacj¹ potrzeby zafa³szowanej autokreacji, ustawicznej i
nachalnej niekiedy promocji w³asnej osoby w sieci.
Psychologowie s¹ zdania, i¿ syndrom FOMO dotyka
najczêœciej osoby o zani¿onej samoocenie; niepewne
siebie i swoich mo¿liwoœci, które poprzez namiastkê
uczestniczenia w ró¿norodnych wydarzeniach w sieci,
czuj¹ siê bardziej lubiane, dostrzegane spo³ecznie i
akceptowane.
Owo niezadowolenie ze œwiata faktów i realiów ¿ycia,
które jest ich udzia³em pcha je silnie w kierunku œwiata
wyobra¿eñ, mistyfikacji i aran¿owanej przez siebie fi-
kcji.
Czy zagra¿a nam FOMO?
We wstêpnym rozeznaniu, czy jesteœmy zagro¿eni syn-
dromem mo¿e nam pomóc autorefleksja, kilka zada-
nych sobie pytañ oraz uzyskanie  potwierdzeñ:
ü Idziesz na ka¿de spotkanie i wydarzenie, na które za-

staniesz zaproszony, nawet jeœli nie masz na to ocho-
ty.

ü Nawet po wy³¹czeniu komputera sprawdzasz przed
snem pocztê, zagl¹dasz na Facebooka za pomoc¹ ko-
mórki albo tabletu.

ü Nowe wiadomoœci sprawdzasz od razu po przebudze-
niu.

ü Bêd¹c przy komputerze potrafisz kilkanaœcie razy w
ci¹gu godziny sprawdziæ co nowego dzieje siê na Fa-
cebooku.

ü Klikasz „wezmê udzia³” na Facebooku zawsze, gdy
ktoœ Ciê zaprosi, nawet, gdy nie zamierzasz wzi¹æ w
nim naprawdê udzia³u.

ü Odczuwasz lêk i niepokój, gdy przez kilka godzin nie
masz dostêpu do Internetu.

(test :Maximilian Lasota)
Czasy, gdy odpoczynek i relaks staj¹ siê zadaniem
Wzrost wymagañ, zadañ i ról do spe³nienia sprawiaj¹,
¿e z wolnego czasu staramy siê nie zmarnowaæ ani se-
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Renata Bednarczyk
nauczyciel bibliotekarz
CDN PBP w Lesznie

Zmiany na rynku pracy zwi¹zane s¹ z tenden-
cjami spo³ecznymi i gospodarczymi Europy i œwiata.
Postêp wypiera z rynku zawody nieop³acalne. Daje mie-
jsce nowym, dostosowanym do potrzeb zmieniaj¹cej siê
gospodarki. Zgodnie z analizami Miêdzynarodowego
Zespo³u do Prognozowania Popytu na Pracê jednym z
zawodów, który do 2020 roku osi¹gnie najwiêksze za-
trudnienie, jest broker informacji. Jest to zwi¹zane z dy-
namik¹ procesów gospodarczych, które wymuszaj¹
sprawne wyszukiwanie informacji.

Infobroker fachowo wyszukuje, gromadzi in-
formacje i zarz¹dza wiedz¹. Analizuje i opracowuje wy-
szukane informacje. Zna dobrze narzêdzia wyszuki-
wawcze i Ÿród³a informacji. Udostêpnia swoje us³ugi za
op³at¹. Jest poœrednikiem miêdzy zasobami informacji,
a ludŸmi i instytucjami, którzy jej potrzebuj¹. Znajduje
zatrudnienie w firmie infobrokerskiej. Du¿e znaczenie
dla tendencji rozwojowej zawodu infobrokera
powi¹zane jest ze wzrostem rangi informacji i znaczenia
potencja³u intelektualnego organizacji. W obliczu glo-
balizacji i konkurencyjnoœci niezbêdne jest posiadanie
rzetelnej i zgodnej z zapotrzebowaniem informacji.
Dlatego te¿ we wspó³czesnym œrodowisku biznesowym

korzysta siê z pomocy profesjonalnych firm infobroker-
skich.
W Polsce kszta³cenie brokerów informacji odbywa siê
czêœciowo na poziomie szkolnictwa policealnego, kur-
sów i szkoleñ oraz g³ównie na poziomie szkolnictwa
wy¿szego. S¹ to zarówno studia I i II stopnia, jak i studia
podyplomowe. Nauczanie odbywa siê na kierunkach
bibliologicznych, dziennikarskich, biznesowych i me-
nad¿erskich.

Zawód infobrokera wymaga specjalistycznego
wykszta³cenia, kompetencji i oczywistych umiejêtnoœci
praktycznych. Najwa¿niejsze z nich to: posiadanie wie-
dzy interdyscyplinarnej, orientacja w Ÿród³ach informa-
cji i systemach informacyjno - wyszukiwawczych,
umiejêtnoœæ stosowania odpowiednich metod i strategii
wyszukiwawczych, umiejêtnoœæ analizy, weryfikacji i
opracowania informacji, znajomoœæ jêzyków obcych
oraz sprawna obs³uga komputera. Ponadto dobry info-
broker musi charakteryzowaæ siê operatywnoœci¹, sy-
stematycznoœci¹, skrupulatnoœci¹, mobilnoœci¹, elasty-
cznoœci¹ i ³atwoœci¹ nawi¹zywania kontaktów inter-
personalnych.

Infobroker mo¿e specjalizowaæ siê konkretnej
bran¿y rynkowej. Od jego specjalizacji zale¿¹ zadania
wyszukiwawcze, które s¹ mu powierzane. Dla
przyk³adu w sektorze prawa i s¹downictwa bêd¹ to: wy-
szukiwanie potrzebnych aktów prawnych, wyszukiwa-
nie informacji dowodowych, monitorowanie zmian w
przepisach prawnych. W sektorze bankowoœci i finan-
sów infobroker zajmuje siê przygotowaniem analiz fi-

kundy, w miejsce odpoczynku poszukujemy inspi-
ruj¹cych ofert, wyzwañ, atrakcyjnych prze¿yæ i doznañ.
Pojawia siê myœl: Jestem na wakacjach, ale nie mam siê
czym pochwaliæ przed znajomymi…
Taka sytuacja sprawia, ¿e do czasu wolnego podchodzi-
my zadaniowo. Myœlimy kategoriami:
Wszyscy inni wokó³ mnie z pewnoœci¹ teraz siê fantasty-
cznie bawi¹, dokumentuj¹ to zdjêciami, fotkami z ró¿-
nych miejsc, uczestnicz¹ w tysi¹cu interesuj¹cych
wydarzeñ,, które relacjonuj¹ w sieci i co jest najgorsze -
robi¹ to beze mnie.
Wówczas przychodzi moment na zadawanie sobie py-
tañ.
ü Dlaczego siedzê teraz bezczynnie w domu? Czy dlate-

go, ¿e nie mam ciekawego pomys³u na swój wolny
czas? A mo¿e dlatego, ¿e nie mam dok¹d pójœæ, poje-
chaæ na wakacje, nie mam przyjació³?

ü Czy przypadkiem w tym momencie nie dzieje siê coœ,
w czym chcia³bym uczestniczyæ ?

ü Czy jestem nieudacznikiem, który nie potrafi zago-
spodarowaæ sobie wakacji?

ü Co robi¹ inni? Jak to robi¹?
A wystarczy³oby przeformu³owaæ pytania na np. takie:
ü Dlaczego tak zabiegam o to, by mieæ posiadaæ 30

„like’ów” pod swoim zdjêciem? Czy tylko wtedy je-

stem w stanie uwierzyæ w to, ¿e jestem atrakcyjna,
ciekawa i interesuj¹ca dla siebie i innych?

ü Dlaczego ulegam nieodpartej potrzebie dokumento-
wania ka¿dej chwili swego ¿ycia i upubliczniania go
w sieci w postaci np. zdjêæ z wigilii i pokazywania na
nich ka¿dego otrzymanego prezentu? Czy robiê to dla-
tego, by przekonaæ siebie i innych o tym, ¿e wiodê in-
tersuj¹ce i pe³ne pasji ¿ycie lub ¿e spêdzi³am mi³o i
rodzinnie œwiêta?

ü Dlaczego muszê publikowaæ celowo aran¿owane i
preparowane zdjêcia z wakacji, z dr¿eniem serca œle-
dziæ komentarze pod nimi? Czy robiê to, poniewa¿
chcê przekonaæ siebie i innych, ¿e potrafiê dobrze i
atrakcyjnie zagospodarowaæ sobie czas wolny?

Pozostaj¹c w krêgu zainteresowañ zagadnie-
niem, specjaliœci radz¹, by przyjrzeæ siê swoim rea-
kcjom, zachowaniom, rodzajom aktywnoœci w sieci oraz
motywom podejmowanej dzia³alnoœci. Kluczowymi i
pomocnymi w tej sytuacji wydaj¹ siê byæ pytania:
Dlaczego to robiê ? Jak czêsto siê to zdarza? Co dziêki
temu zyskujê? Czy posiadam nad tym kontrolê?

�ród³a
Artyku³ powsta³ w oparciu o informacje pozyskane z za-
sobów internetowych oraz w³asnych przemyœleñ.

Infobroker - zawód z przysz³oœci¹
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nansowych, dostarczaniem informacji o rynkach,
produktach, dzia³aj¹cej konkurencji, czy sprawdzaniem
wiarygodnoœci partnerów biznesowych. Bran¿a medy-
czna i opieka zdrowotna bêd¹ wymaga³y informacji o
nowoœciach firm farmaceutycznych, sporz¹dzania opi-
sów chorób, przygotowania analiz i porównania sprzêtu
medycznego lub spisu placówek medycznych.

W dzia³alnoœci infobrokerskiej bardzo wa¿na
jest etyka zawodowa. Dotyczy ona w szczególnoœci:
dbania o dobre imiê zawodu przez uczciwoœæ, kompe-
tencje i zachowanie klauzuli poufnoœci, udzielanie
klientom informacji w terminie i za ustalonym wczeœ-
niej wynagrodzeniem, szanowania praw w³asnoœci inte-
lektualnej oraz przyjmowania zleceñ wy³¹cznie
zgodnych z prawem. Zasady te propaguje miêdzynaro-
dowe stowarzyszenie infobrokerów AIIP. Skupia ono
ponad 400 cz³onów w 20 krajach ca³ego œwiata.

Na zakoñczenie chcia³abym wskazaæ na podo-
bieñstwa i ró¿nice pomiêdzy zawodem infobrokera a
wspó³czesnym bibliotekarzem. Zarówno broker infor-
macji, jak i bibliotekarz poœrednicz¹ pomiêdzy zasoba-
mi informacyjnymi a ludŸmi i organizacjami potrze-
buj¹cymi informacji. Posiadaj¹ umiejêtnoœci i wiedzê,
kieruj¹ siê etyk¹ zawodow¹ i korzystaj¹ z legalnych
Ÿróde³ informacji. Jednak na tym podobieñstwa sie
koñcz¹. Wiêcej jest ró¿nic. Rejestr funkcji - infobroker
skupia siê wy³¹cznie na zadaniach informacyjnych, bib-
liotekarz oprócz funkcji informacyjnej pe³ni jeszcze

inne np. edukacyjn¹, integracyjn¹, estetyczn¹, czy
intelektualn¹. Komercjalizacja us³ug - dzia³alnoœæ info-
brokera odnosi siê do sektora prywatnego i jest
odp³atna, bibliotekarz œwiadczy swoje us³ugi bezp³at-
nie, w sektorze publicznym. Zakres przetwarzania info-
rmacji - infobroker dokonuje formalnej oceny
informacji oraz jej analizê, bibliotekarz przetwarza in-
formacjê w mniejszym zakresie, nie dokonuje analizy
wartoœciuj¹cej. Indywidualizacja i personalizacja us³ug
- dzia³alnoœæ infobrokerska skupia siê na zindywidua-
lizowanych potrzebach informacyjnych, dochodzi do
przekszta³cenia informacji w zindywidualizowan¹ wie-
dzê, bibliotekarz w ograniczonym stopniu personalizuje
swoj¹ dzia³alnoœæ wyszukiwawcz¹, nie dokonuje anali-
zy i interpretacji informacji.
Bibliografia:
1). Broker informacji - alternatywa dla absolwentów
bibliotekoznawstwa / Z. Gruszka // Poradnik Biblioteka-
rza. - 2009, nr 11, s.12-14
2). Broker us³ug informacyjnych - portret zawodu bib-
liotekarza / M. Bienert ; t³. M. Koszutska // Bibliotekarz.
- 2011, nr 6, s. 16-18
3). Brokerzy informacji / M. Drzewiecki // Poradnik
Bibliotekarza. - 2000, nr 10, s.7-9
4). Infobrokerstwo w Polsce / M. H. Kamiñska // Zagad-
nienia Informacji Naukowej.- 2008, nr 1. s.13-26.

Byæ polonist¹...
Iwona Gubañska
nauczyciel konsultant
CDN w Lesznie

Polonista to nie zawód, lecz hobby (…)

A. Waligórski, List w sprawie polonistów1

Przyznajê racjê Andrzejowi Waligórskiemu. Poloni-
sta to nie zawód, to hobby, szczególnie w dzisiej-
szych czasach, kiedy tak trudno jest zainteresowaæ
uczniów ksi¹¿k¹, zainspirowaæ do twórczych poszu-
kiwañ.

Nie ma jednak co narzekaæ, nale¿y mimo wszystko
podejmowaæ próby nowych rozwi¹zañ metodycz-
nych, anga¿uj¹cych uczniów, zachêcaj¹cych do ob-
cowania z tekstem, który przecie¿ powinien byæ w
centrum, powinien byæ Ÿród³em wyzwalaj¹cym krea-
tywnoœæ, sk³a- niaj¹cym do wymiany zdañ.

Takie zadanie postawi³a przed sob¹ Maria Raczyñska
na lekcji jêzyka polskiego przeprowadzonej w klasie
drugiej liceum. Poniewa¿ by³am na tej lekcji, mogê z
ca³¹ pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e próba siê powiod³a.
Nie wiem, jak dalej bêd¹ siê rozwijaæ uczniowie kla-

sy, w której kole¿anka przeprowadzi³a lekcjê, ale dla
mnie najwa¿niejsza by³a owa próba. Udowodni³a, ¿e
s¹ tematy, na które m³odzi ludzie chêtnie siê wypo-
wiadaj¹, wyra¿aj¹c w³asne opinie.

Nieod¿a³owanej pamiêci Stanis³aw Bortnowski, autor
wielu ksi¹¿ek, stanowi¹cych „podpowiedzi” metody-
czne, i niezwykle inspiruj¹cych, twierdzi³:

Zwyk³oœæ nale¿y przeplataæ niezwyk³oœci¹. Lekcje
zwyk³e to lekcje bez nadzwyczajnego pomys³u, pospo-
lite, codzienne, co nie znaczy, ¿e wyrobnicze. Nie uni-
kniemy ich (...). Musimy jednak pokonywaæ
przeciêtnoœæ i d¹¿yæ do odkryæ. Przeciwnikami naszej
inwencji bêd¹: lenistwo, przyzwyczajenie, bezpieczna
powtarzalnoœæ, lêk przed oœmieszeniem, obawa, ¿e siê
nie uda.

Uspokaja³ te¿:

W nauczaniu nic niej jest idealne, bezb³êdne, dosko-
na³e i nadskuteczne.2

Stanis³aw Bortnowski podkreœla³, co na pewno nie
jest dla nas nowoœci¹, ¿e uczniowie na lekcji musz¹
pracowaæ. Bardzo spodoba³ mi jeden ze sposobów, w
jaki stara³ siê to czyniæ, a mianowicie:

W zeszytach lub na kartkach moi s³uchacze wype³niali
ankiety(…), g³osowali, czy dany utwór jest fascy-
nuj¹cy, dobry, taki sobie, nudny, beznadziejny….

Dydaktyka
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Oczywiœcie zachêcam do lektury Scenariuszy pó³wa-
riackich …,, w których znajdziemy ci¹g dalszy uwag
o pracy ucznia na lekcji i wiele, wiele innych. Przy
okazji przypominam niektóre, bardzo wa¿ne dla po-
lonisty, ksi¹¿ki tego autora:

Jak zmieniæ polonistykê szkoln¹?, Stentor, Warsza-
wa, 2009;

Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Stentor,
Warszawa 2005,

Scenariusze przekorne i prawie niemo¿liwe, Stentor,
Warszawa 2013.

Polonista to nie zawód, to hobby, nieustanny poszuki-
wacz, inicjator przygód z literatur¹, przygód, do któ-
rych stara siê zachêciæ uczniów. Czy to siê udaje? Na
pewno nie zawsze, ale nawet pojedyncze przypadki
dodaj¹ poloniœcie – hobbyœcie skrzyde³.

Maria Raczyñska
nauczyciel jêzyka polskiego
III LO w Lesznie

Nie ma nic gorszego od szkolnej rutyny. Je-
œli wpada w ni¹ nauczyciel, có¿ dopiero uczeñ…
Mo¿e antidotum na ten stan bêdzie „nowa matura” i
wobec tego koniecznoœæ nowych pomys³ów na le-
kcje?

Poezja i sztuka o m¹droœci. Temat ten
wyda³ mi siê doskona³¹ okazj¹ do poruszenia istoty
myœlenia w klasie, której jestem wychowawczyni¹ i
obserwujê, z ogromnym ¿alem, niechêæ moich Wy-
chowanków do podejmowania wysi³ku intelektualne-
go. I nie chodzi mi jedynie o zapa³ do uczenia siê, ale
odkrywania tego daru, którym z racji naszego
cz³owieczeñstwa zostaliœmy obdarzeni.

Przygotowa³am materia³ dydaktyczny, który
stanowi³: wiersz Cz. Mi³osza Zaklêcie, fragment fil-
mu „Hannah Arendt” M. von Trotta oraz reprodukcja
obrazu J. of Derby „Doœwiadczenie z pomp¹ pró¿-
niow¹”. To wa¿ne, by uczniowie mieli œwiadomoœæ,
¿e ró¿ne teksty kultury mog¹ poruszaæ ten sam pro-
blem. Przy okazji uczniowie wykazuj¹ siê umiejêtno-
œci¹ analizy tekstu poetyckiego, wykorzystuj¹ w jego
interpretacji konteksty, ucz¹ siê porównywaæ i for-
mu³owaæ wnioski oraz budowaæ d³u¿sz¹ wypowiedŸ
monologow¹.

Na zajêcia nale¿y przeznaczyæ dwie jedno-
stki lekcyjne.
Przed zajêciami zleci³am uczniom zapoznanie siê z
tekstem Mi³osza, przypomnienie wyró¿ników œwia-
topogl¹du oœwiecenia, a chêtnym zebranie informacji
o wspó³czesnej filozofce, H. Arendt, oraz A. Eich-
mannie.

Zajêcia rozpoczê³am od zadania kluczowego
pytania: Do czego predysponuje cz³owieka rozum i
umiejêtnoœæ myœlenia? Pytanie to mia³o te¿ zaini-
cjowaæ rozmowê na temat rangi rozumu w oœwiece-
niu. Kolejnym krokiem by³a interpretacja wiersza
Mi³osza i odszukanie w jego treœci wartoœci klasycz-
nych i klasycystycznych, zwi¹zanych z widzeniem
cz³owieka jako istoty piêknej bo dobrej, bo myœl¹cej.
Uczniowie nie mieli problemu z postawieniem tezy,
zak³adaj¹cej, i¿ wiersz jest pochwa³¹ rozumu, wiêc i
pochwa³¹ cz³owieka prawego, wolnego, tolerancyj-

nego. Dostrzegli tak¿e przekornoœæ tytu³u wiersza.
Zwrócenie uwagi na rangê filozofii i poezji stanowi³o
dobry wstêp do emisji fragmentu filmu, w którym
Arendt wyg³asza przed swoimi studentami teoriê
„banalnoœci z³a” i „z³a anonimowego” w kontekœcie
procesu zbrodniarza hitlerowskiego Eichmanna.
Uczniowie mieli te¿ odnieœæ siê do opinii filozofki na
temat zagro¿eñ jakie niesie za sob¹ rezygnacja z my-
œlenia.

Zale¿a³o mi na tym, by uczniowie dostrzegli
podobieñstwo ujêcia problemu myœlenia, odpowie-
dzialnoœci i cz³owieczeñstwa w obu tekstach kultury.

I wreszcie interpretacja obrazu „Doœwiad-
czenie z pomp¹ pró¿niow¹”, która mia³a, niczym
klamr¹, spinaæ treœæ lekcji. To doskona³a okazja, by
wpoiæ uczniom elementy analizy obrazu. Tote¿ okre-
œlali tematykê dzie³a, opisywali postaci (tu reakcjê na
doœwiadczenie), odczytywali symbolikê œwiat³a i
czaszki, komentowali dobór barw.

Fina³ zajêæ stanowi³o zebranie wniosków, na
których przemyœlenie da³am kilka minut. Za³o¿y³am,
i¿ uczniowie dostrzeg¹:

ü korespondencjê sztuki poetyckiej, filmowej i mala-
rskiej,

ü ¿e rozum i myœlenie to niekwestionowane atuty
cz³owieka,

ü pozwalaj¹ na funkcjonowanie w rzeczywistoœci
piêknej, dobrej i bezpiecznej,

ü pozostaj¹ jednak czêsto w sferze idea³ów, a nawet
mrzonek,

ü literatura i sztuka czêsto podejmuj¹ temat cz³owie-
ka w kontekœcie jego intelektu, a co za tym idzie
moralnoœci.

ü Jako pracê domow¹ zleci³am zebranie argumentów
dowodz¹cych, i¿:

ü rozum i myœlenie przyczyni³y siê do postêpu, po-
prawy jakoœci ¿ycia i wra¿liwoœci moralnej
lub

ü wiedza Ÿle wykorzystana mo¿e byæ zagro¿eniem
dla ludzkoœci.

Oto mój pomys³ na lekcjê, jedn¹ z wielu, które cze-
kaj¹ nas, i naszych uczniów tak¿e, na trudnej drodze
do egzaminu dojrza³oœci. Pozdrawiam i ¿yczê sa-
mych sukcesów.

Pomys³ na lekcjê
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Edyta Zarembska-Marciniak
nauczyciel doradca
CDN w Lesznie

Propozycja metodyczna lekcji otwartej poœwiêconej
Oskarowi Kolbergowi

Temat lekcji:  Jestem rychtig z tego fyrtla, czyli …?

Czas zajêæ 2 godziny lekcyjne.

Pojêcia kluczowe: etnograf, folklorystyka, gwara, oby-
czaje, regionalizm, odrêbnoœæ regionalna, zró¿nicowa-
nie regionalne, rys osobowoœciowy Wielkopolan,
gwara, biografia Oskara Kolberga.

Cele zajêæ

Uczeñ: okreœla zró¿nicowanie regionalne Wielkopolski,
zna wyra¿enia gwarowe – ich znaczenia, potrafi fun-
kcjonalnie je stosowaæ, omawia obyczaje wielkopol-
skie, zna odrêbnoœæ kulinarn¹ Wielkopolan, potrafi
omówiæ sk³ad typowych potraw, zna ich wielkopolskie
nazwy, przywo³uje biogram Oskara Kolberga, wie, ¿e
rok 2014 jest jemu poœwiêcony, potrafi omówiæ obycza-
je wielkopolskie, które opisywa³ folklorysta, zna meto-
dy pracy Kolberga, umie je zestawiæ ze wspó³czesnymi
metodami pracy, tworzy zbiór cech typowych dla mie-
szkañca Wielkopolski, prezentuje w³asne materia³y wy-
nikaj¹ce z obserwacji, rozmów z ludŸmi rodem st¹d.

Metody zajêæ: asocjogram, puzle, memory, praca indy-
widualna, rozmowa w parach i grupach, praca z tablic¹
interaktywn¹.

Œrodki dydaktyczne: Oskar Kolberg: Lud, jego zwycza-
je, sposób ¿ycia, mowy, podañ, przys³ów, obrzêdów,
guse³, zabaw, pieœni, muzyki i tañców (tomy od VIII do
XV), wielkopolskie czasopisma (ABC, Panorama Lesz-
czyñska, Reporter), publikacja Od œlepych ryb do klusek
na ³achu wydana przez Muzeum Okrêgowe w Lesznie.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzaj¹ca

1. Rozgrzewka - uczniowie (wczeœniej przygotowali
indywidualnie bank regionalizmów) w formie zabawy z
pi³k¹ wymieniaj¹ i objaœniaj¹ wyra¿enia z gwary wiel-
kopolskiej. Osoba z pi³k¹ w rêce wymienia jeden z wy-
razów i prosi o jego objaœnienie rzucaj¹c pi³kê do
kolejnej osoby. Tak czynimy ok. 7 minut. Mo¿na pod-
powiadaæ, jeœli ktoœ nie zna znaczenia jedynie poprzez
gesty, mowê cia³a – bez s³ów.

2. Rozmowa ba temat ró¿norodnoœci jêzyka polskiego,
jego odmian terytorialnych, funkcjonowania gwary we
wspó³czesnej rzeczywistoœci m³odego cz³owieka - 4
min.

3. Nauczyciel pyta uczniów co wiedz¹ o Oskarze Kolbe-
rgu i Roku Kolberga (praca z tablic¹ interaktywn¹) – py-
tania przygotowuje grupa uczniów – uczniowie w
formie teleturnieju odpowiadaj¹ poszczególne pytania.
W trakcie teleturnieju pojawia siê wizualizacja poleceñ
z zastosowaniem warstw ukrytych i odkrytych tablicy
interaktywnej– 8 - 10 min.

Quiz dotycz¹cy O. Kolberga.

1. Proszê podaæ dok³adn¹ datê i miejsce urodzenia
Henryka Oskara Kolberga.

Oskar Kolberg urodzi³ siê 22.02.1814 roku w miejs-
cowoœci Przysusze.

2. Kim byli rodzice Kolberga. Jaki mieli stosunek do
polskoœci?

Ojciec Oskara Juliusz, in¿ynier topograf, przyby³ do
Polski z Prus. Juliusz Kolberg poœlubi³ pannê Karolinê
Mercoeur w 1806 r, w Warszawie. Karolina czu³a siê
Polk¹, Juliusz mówi³ po polsku na pocz¹tku ma³¿eñstwa
doœæ s³abo, ale systematyczna nauka i ukochanie tego,
co polskie spowodowa³y, ¿e wkrótce mia³ prowadziæ
wyk³ady na uniwersytecie w jêzyku polskim. Jak wspo-
mina praprawnuczka Kolbergów: w domu Oskara by³o
zakazane u¿ywanie mowy niemieckiej.

3. Kim by³a Zuœka Wawrzek i jaki wp³yw mia³a na
Oskara Kolberga i jego rodzeñstwo?

By³a niañk¹, która wpoi³a im mi³oœæ do tego co z ludu
najcenniejsze, mi³oœæ do muzyki (pierwsze piosenki lu-
dowe). Kolberg napisa³: Urodzi³em siê w miasteczku
Przysusze, (...) na rynku polskim - bo s¹ tam trzy rynki:
polski, ¿ydowski i niemiecki (...). Pamiêtam, ¿em mia³
mamkê Zuskê wieœniaczkê, która mi ci¹gle nad ko³ysk¹
wyœpiewywa³a.

4. Na jakim instrumencie gra³ Oskar Kolberg i jaki
s³awny kompozytor by³ jego s¹siadem i przyjacielem
kiedy mieszka³ w Warszawie? Co ich poró¿ni³o?

Oskar Kolberg gra³ na fortepianie, a jego przyjacielem
by³ Fryderyk Chopin. Poró¿ni³o ich to, ¿e s³awny piani-
sta krytycznie wyra¿a³ siê o umiejêtnoœciach kompozy-
torskich Oskara Kolberga.

5. Dokoñcz zdanie: W tym czasie mia³o miejsce
szczególne wydarzenie w ¿yciu folklorysty. Siostra
Konopki zaproponowa³a mu œlub, na co Oskar zare-
agowa³ nastêpuj¹co i bardzo szybko:…

spakowa³ siê na furkê wraz ze swoim niewielkim dobyt-
kiem i ruszy³ do Krakowa, gdzie zamieszka³ u znanego
antropologa Izydora Kopernickiego.

6. Jak d³ugo trwa³y i na czym polega³y prace etno-
graficzne Oskara Kolberga na terenie obecnej Wiel-
kopolski?

Prace na terenie Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego roz-
pocz¹³ Kolberg w 1866 roku i trwa³y do 1875. Materia³y
wielkopolskie s¹ rezultatem zarówno zbieractwa tere-
nowego jak i pochodz¹ ze zbiorów innych folklorystów.

7.Z jakiej okazji rok 2014 zosta³ og³oszony rokiem
Oskara Kolberga?

Z okazji 200 rocznicy urodzin wybitnego etnografa i
kompozytora, uchwa³¹ Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, rok 2014 zosta³ og³oszony rokiem Oskara Kolber-
ga.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie dziel¹ siê na 4 grupy, rozpoczynaj¹ pracê
metod¹ puzzli. Klasa zostaje podzielona na grupy. Ka¿-
da z grup otrzymuje kolejno: kserokopie fragmentów

Jestem rychtig z tego fyrtla, czyli …?
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wydañ O. Kolberga, Ich zadaniem jest odnalezienie w
materia³ach 4 fragmentów opisuj¹cych najbardziej wiel-
kopolskie zachowania, cechy, obyczaje, przes¹dy, po-
trawy.

2. Poszczególne grupy otrzymuj¹ nastêpuj¹ce polecenia

ü Zapoznaj siê ze zwyczajami wielkanocnymi, opisa-
nymi przez O. Kolberga w tomie dotycz¹cym Wiel-
kiego Ksiêstwa Poznañskiego. Podaj przyk³ady tych
zwyczajów, które s¹ w Wielkopolsce praktykowane
do dziœ – co ró¿ni wspó³czesn¹ formê od romantycz-
nej.

ü Przeczytaj rozdzia³, który mówi o postaciach fanta-
stycznych. Które z nich s¹ jeszcze obecne we
wspó³czesnych bajkach, literaturze czy filmie fanta-
sy?

ü Zapoznaj siê ze zwyczajami Bo¿ego Narodzenia ze-
branymi przez O. Kolberga w tomie dotycz¹cym
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Podaj przyk³ady
zwyczajów, które s¹ praktykowane do dzisiaj – wska¿
podobieñstwa i ró¿nice.

ü Przedstaw przebieg przygotowañ do wesela opisany
przez Kolberga. Porównaj jakie elementy tego oby-
czaju s¹ kultywowane do dziœ.

ü Opisz dom, jego otoczenie (jacy jesteœmy) i potrawy
popularne wœród Wielkopolan znanych Kolbergowi.
Które dania s¹ nadal popularne wœród mieszkañców
Pyrlandii? Przywo³aj Twoje ulubione.

Krok 1

Uczniowie pracuj¹ w grupach tzw. eksperckich. Ka¿da
grupa dostaje do przestudiowania inn¹ czêœæ lub inny
aspekt tematu, dzia³u programowego itp. Grupy maj¹ za
zadanie przedyskutowaæ, rozpracowaæ swoj¹ czêœæ wie-
dzy. Ka¿da osoba w grupie musi na tyle dobrze zrozu-
mieæ zagadnienie, ¿eby móc wyt³umaczyæ je innej
grupie uczniów – 15 min.

Krok 2

Drugi podzia³ na grupy polega na tym, ¿e w sk³ad ka¿dej
nowej grupy wchodzi jeden z przedstawiciel ka¿dej z
poprzednich (,,eksperckich”) grup. Przedstawiciele ci
kolejno relacjonuj¹, czego nauczyli siê w poprzednich
grupach, na poprzednim etapie. Dobrym pomys³em jest
poleciæ grupie zadanie zbieraj¹ce wszystkie te informa-
cje. 15 min.

Nauczyciel inicjuje rozmowê na temat tego, co szczegó-
lnie utkwi³o w pamiêci uczniów. Istotne jest zwrócenie
uwagi na szczegó³owoœæ opisów , których podejm¹ siê
m³odzi Wielkopolanie.

Nagrodzona ocen¹ zostanie grupa, której opowieœci do-
tycz¹ce Kolberga bêd¹ najczêœciej i najdok³adniej rela-
cjonowane przez pozosta³ych uczestników puzzli.
Warunkiem jest to, aby nie analizowaæ w³asnego pier-
wotnie przydzielonego w pierwszym kroku tematu 15
min.

System ten sk³ania do wspó³pracy, aby uzyskaæ pozy-
tywny rezultat, ka¿dy uczeñ korzysta z pomocy (wie-
dzy) innego ucznia. Ka¿dy te¿ pomaga wszystkim
pozosta³ym.

Faza podsumowuj¹ca

1. Czas na powrót do pracy z tablic¹ interaktywn¹ i za-
prezentowanie efektów wymiany us³ug w poszczegól-
nych grupach – wykreœlanka – utrwalanka,  kolumny.
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Leszek Jan Zaleœny
Wicedyrektor ds PBP
CDN w Lesznie

opublikowanych pomiêdzy 1 maja 2014 r. a 31
grudnia 2014 r.

Od 2012 r. ustawy i rozporz¹dzenia publikowane s¹
wy³¹cznie w formie elektronicznej – na stronie Rz¹do-
wego Centrum Legislacji. Dzienniki Ustaw dostêpne
s¹ pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl, a Monito-
ry Polskie na stronie http://monitorpolski.gov.pl/.

Nowe przepisy:

1. 26 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 686
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 15 maja 2014 r. w spra-
wie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publi-
cznych szkó³ i publicznych placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkó³ do innych –
wesz³o w ¿ycie 27 maja 2014 r., a w przypadku § 8
ust. 2 - 1 wrzeœnia 2014 r.,

2. 16 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
784 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 20 maja 2014 r. w
sprawie szczegó³owych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli szkó³ artystycznych, placówek kszta³cenia
artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli –
wesz³o w ¿ycie 1 lipca 2014 r.,

3. 16 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
785 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 20 maja 2014 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w publicznych
szko³ach i placówkach artystycznych – wesz³o w ¿ycie
1 wrzeœnia 2014 r.,

4. 30 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
865 rozporz¹dzenie MPiPS z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie refundowania ze œrodków Funduszu Pracy

wynagrodzeñ wyp³acanych m³odocianym pracownikom
- wesz³o w ¿ycie 1 lipca 2014 r.,

5. 8 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 902
rozporz¹dzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie
udzielania dotacji celowej na wyposa¿enie szkó³ w
podrêczniki, materia³y edukacyjne i materia³y æwicze-
niowe - wesz³o w ¿ycie 8 lipca 2014 r.,

6. 9 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 909
rozporz¹dzenie MEN z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
dopuszczania do u¿ytku szkolnego podrêczników -
wesz³o w ¿ycie 9 lipca 2014 r.,

7. 31 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 1024
rozporz¹dzenie RM z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie
szczegó³owych warunków udzielania pomocy finanso-
wej uczniom na zakup podrêczników i materia³ów edu-
kacyjnych - wesz³o w ¿ycie 31 lipca 2014 r.,

8. 28 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1144 rozporz¹dzenie MZ z dnia 26 sierpnia 2014 r. w
sprawie badañ lekarskich kandydatów do szkó³ ponad-
gimnazjalnych lub wy¿szych i na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, uczniów tych szkó³, studentów, s³uchaczy
kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestni-
ków studiów doktoranckich - wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœ-
nia 2014 r.,

9. 29 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1151 rozporz¹dzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu realizacji œrodków towarzysz¹cych,
które s³u¿¹ zapewnieniu skutecznego wykonania pro-
gramu „Owoce i warzywa w szkole” - wesz³o w ¿ycie
1 wrzeœnia 2014 r.,

10. 29 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1146 ustawê z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach reali-
zacji programów w zakresie polityki spójnoœci finanso-
wanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a w
niej w art. 73 zmiana ustawy o systemie oœwiaty (art.
31 ust. 2) - wesz³o w ¿ycie 13 wrzeœnia 2014 r. ,

Prawo oœwiatowe §
ZMIANY W PRAWIE – NIE TYLKO OŒWIATOWYM

2. Uczniowie podsumowuj¹ swoj¹ wiedzê na temat
Wielkopolski widzianej oczyma Kolberga i tej nam

wspó³czesnej. Tworz¹ bank pojêæ, terminów, które s¹
esencj¹ ponadczasowej wielkopolskoœci. Zapisuj¹ je na
ekranie TI w postaci mapy skojarzeñ. 10 min.

Zadanie domowe

Poziom podstawowy

Wymieñ i uzasadnij jakie cechy, obyczaje Wielkopolan
uznajesz za ponadczasowe i godne naœladowania przez
wspó³czesnych. Przeœlij materia³ na facebook, do grupy
klasowej. Stworzymy w ten sposób kola¿ rozwa¿añ,
który ujmiemy w formê czasopisma Qmam.

Poziom rozszerzony

Zaprezentuj w dowolnej formie obyczaje Wielkopol-
skie obecne w ¿yciu Twojej spo³ecznoœci.
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11. 1 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1157 rozporz¹dzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie indywidualnego obowi¹zkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i m³odzie¿y – wesz³o w ¿ycie 9 wrze-
œnia 2014 r.,

12. 2 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1170 rozporz¹dzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szko³y i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej
oraz rodzajów tej dokumentacji – wesz³o w ¿ycie 3
wrzeœnia 2014 r.,

13. 15 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1219 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 9 wrzeœnia 2014
r. w sprawie udzielania szko³om artystycznym reali-
zuj¹cym kszta³cenie ogólne w zakresie szko³y podsta-
wowej lub gimnazjum, prowadzonych przez osoby
prawne inne ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego
lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposa¿enie
szkó³ w podrêczniki, materia³y edukacyjne i materia³y
æwiczeniowe – wesz³o w ¿ycie 16 wrzeœnia 2014 r.,

14. 22 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1255 rozporz¹dzenie Prezesa RM z dnia 22 wrzeœnia
2014 r. w sprawie szczegó³owego zakresu dzia³ania
Ministra Edukacji Narodowej – wesz³o w ¿ycie 22
wrzeœnia 2014 r.,

15. 26 listopada 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1646 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 5 listopada 2014
r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkó³ i
placówek artystycznych – wesz³o w ¿ycie z dniem 11
grudnia 2014 r.,

16. 23 grudnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1886 rozporz¹dzenie RM z dnia 23 grudnia 2014 r. w
sprawie ustanowienia Pe³nomocnika Rz¹du do spraw
bezpieczeñstwa w szko³ach – wesz³o w ¿ycie z dniem
23 grudnia 2014 r.,

17. 31 grudnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1977 rozporz¹dzenie MEN z dnia 15 grudnia 2014 r. w
sprawie sposobu podzia³u czêœci oœwiatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego w
roku 2015 - wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015.

Przepisy zmieniane:

1. 12 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 598
ustawê z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw – wesz³a w ¿ycie 27 maja
2014 r. (art. 3 – zmiana art. 39 ust. 5 oraz art. 86 ust.
1b pkt 4a ustawy o systemie oœwiaty),

2. 14 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 608
rozporz¹dzenie MEN z dnia 12 maja 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i sposobu
wspomagania nauczania jêzyka polskiego, historii, ge-
ografii, kultury polskiej i innych przedmiotów naucza-
nych w jêzyku polskim wœród Polonii i Polaków
zamieszka³ych za granic¹ oraz dzieci pracowników mi-
gruj¹cych – wesz³o w ¿ycie 15 maja 2014 r.,

3. 14 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 610
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 28 kwietnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie typów szkó³ ar-

tystycznych publicznych i niepublicznych – wesz³o w
¿ycie 1 wrzeœnia 2014 r.,

4. 20 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 642
ustawê z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty – wesz³o w ¿ycie 5 czerwca 2014 r.,

5. 18 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
803 rozporz¹dzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego oraz kszta³cenia
ogólnego w poszczególnych typach szkó³ – nowe
za³¹czniki nr 1 i 2 - wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia 2014 r.,

6. 23 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
811 ustawê z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o
systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (w tym
ustawie o systemie informacji oœwiatowej) – wesz³o w
¿ycie 8 lipca 2014 r. (w jednym przypadku 1.09.2014
r. – uchylenie art. 64 ust. 4 i 5 oraz 1.09.2015 r. – nowe
brzmienie  art. 22c ust. 3),

7. 26 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
840 rozporz¹dzenie MEN z dnia 17 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie akredytacji pla-
cówek doskonalenia nauczycieli – nowe za³¹czniki nr
1,  2 i 3 - wesz³o w ¿ycie 18 lipca 2014 r.,

8. 27 czerwca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
860 rozporz¹dzenie MEN z dnia 24 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie stawek, szcze-
gó³owego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych do podrêczników szkolnych –
nowe za³¹czniki nr 1,  2 i 3 - wesz³o w ¿ycie 30 czerw-
ca 2014 r.,

9. 2 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 882
rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 26 czerwca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie œwiadectw, dyp-
lomów pañstwowych i innych druków szkolnych szkó³ i
placówek artystycznych – wesz³o w ¿ycie 3 lipca 2014
r. z moc¹ od dnia 23 czerwca 2014 r.,

10. 11 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 922
rozporz¹dzenie MEN z dnia 18 czerwca 2014 r. zmie-
niaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoœci minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wyna-
grodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê
w dniu wolnym od pracy - wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia
2014 r.,

11. 6 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1039 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 2 lipca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie podstaw pro-
gramowych kszta³cenia w zawodach szkolnictwa arty-
stycznego w publicznych szko³ach artystycznych –
wesz³o w ¿ycie 31 sierpnia 2014 r.,

12. 14 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1084 rozporz¹dzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreœle-
nia szkó³ i wypadków, w których mo¿na zatrudniæ na-
uczycieli niemaj¹cych wy¿szego wykszta³cenia lub
ukoñczonego zak³adu kszta³cenia nauczycieli - wesz³o
w ¿ycie 29 sierpnia 2014 r. ,

13. 28 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1140 rozporz¹dzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2014 r.
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zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie  klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego - wesz³o w ¿ycie 12
wrzeœnia 2014 r. ,

14. 28 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1142 rozporz¹dzenie MEN z dnia 14 lipca 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie placówek do-
skonalenia nauczycieli - wesz³o w ¿ycie 1 stycznia
2015 r.,

15. 29 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1149 rozporz¹dzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego
zakresu danych gromadzonych w bazach danych
oœwiatowych, zakresu danych identyfikuj¹cych pod-
mioty prowadz¹ce bazy danych oœwiatowych, termi-
nów przekazywania danych miêdzy bazami danych
oœwiatowych oraz wzorów wydruków zestawieñ zbior-
czych - wesz³o w ¿ycie 1 wrzeœnia 2014 r. ,

16. 29 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1150 rozporz¹dzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków i
sposobu organizowania przez publiczne przedszkola,
szko³y i placówki krajoznawstwa i turystyki - wesz³o w
¿ycie 1 wrzeœnia 2014 r.,

17. 5 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1198 ustawê z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy –
Prawo o szkolnictwie wy¿szym oraz niektórych innych
ustaw:

– w art. 3 zmiana ustawy Karta Nauczyciela - wcho-
dzi w ¿ycie 1 paŸdziernika 2016 r. ,

- w art. 4 zmiana ustawy o systemie oœwiaty - wchodzi
w ¿ycie 1 paŸdziernika 2016 r. ,

- w art. 19 zmiana ustawy o systemie informacji oœwia-
towej - wchodzi w ¿ycie 1 paŸdziernika 2016 r. ,

- w art. 21 (wszed³ w ¿ycie 5 wrzeœnia 2014 r.) i art. 22
(wchodzi w ¿ycie 1 paŸdziernika 2016 r.) zapisano lik-
widacjê kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów jêzyków obcych,

18. 25 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1290 rozporz¹dzenie MEN z dnia 24 wrzeœnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i
olimpiad – wesz³o w ¿ycie 26 wrzeœnia 2014 r.,

19. 22 paŸdziernika 2014 r. opublikowano w Dz. U. -
poz. 1432 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 16 paŸdzier-
nika 2014 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
œwiadectw, dyplomów pañstwowych i innych druków
szkolnych szkó³ i placówek artystycznych – wesz³o w
¿ycie z dniem 23 paŸdziernika 2014 r. , z moc¹ od dnia
1 wrzeœnia 2014 r.,

20. 24 paŸdziernika 2014 r. opublikowano w Dz. U. -
poz. 1453 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 6 paŸdzierni-
ka 2014 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dota-
cji przyznawanych niepublicznym szko³om
artystycznym – wesz³o w ¿ycie z dniem 6 listopada
2014 r.,

21. 24 paŸdziernika 2014 r. opublikowano w Dz. U. -
poz. 1454 rozporz¹dzenie MKiDN z dnia 6 paŸdzierni-
ka 2014 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dota-
cji przyznawanych publicznym szko³om artystycznym
zak³adanym i prowadzonym przez osoby prawne nie-

bêd¹ce jednostkami samorz¹du terytorialnego i przez
osoby fizyczne – wesz³o w ¿ycie z dniem 6 listopada
2014 r.,

22. 23 grudnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1877 ustawê z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwi¹zku z realizacj¹ ustawy bud¿etowej
–

• art. 1 zm. ustawy o systemie oœwiaty,

• art. 11 o œrodkach na doskonalenia zawodowe na-
uczycieli /ukryta na kolejny rok bud¿etowy zmiana
zapisu art. 70a ust. 1, 3 i 4 Karty Nauczyciela/,

• art. 12 o odpisie na zfœs nauczycieli,

• art. 32 o œrodkach dla jednostek samorz¹du teryto-
rialnego na realizacjê zadañ wymagaj¹cych stoso-
wania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i m³odzie¿y,

• art. 38 o dotacji MEN dla ZHP

wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2015 r.,

23. 30 grudnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1952 rozporz¹dzenie MF z dnia 16 grudnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów oraz œrodków pochodz¹cych ze Ÿróde³ zagra-
nicznych (§ 1 pkt 1h dotyczy dodania w dziale „801 –
Oœwiata i wychowanie” po rozdziale „80148 Sto³ówki
szkolne i przedszkolne” rozdzia³ów 80149 i 80150 w
brzmieniu:

„80149 Realizacja zadañ wymagaj¹cych stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach
podstawowych i innych formach wychowania przed-
szkolnego

80150 Realizacja zadañ wymagaj¹cych stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
m³odzie¿y w szko³ach podstawowych, gimnazjach, li-
ceach ogólnokszta³c¹cych, liceach profilowanych i
szko³ach zawodowych oraz szko³ach artystycznych”)

– wesz³o w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. i wynika
z zapisów art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o
zmianie niektórych ustaw w zwi¹zku z realizacj¹ usta-
wy bud¿etowej,

24. 31 grudnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1993 rozporz¹dzenie MEN z dnia 29 grudnia 2014 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie ramowych pla-
nów nauczania w szko³ach publicznych - wesz³o w ¿y-
cie z dniem czêœciowo 14 stycznia 2015, a czêœciowo
1 wrzeœnia 2015 r.

Teksty jednolite aktów prawnych – og³aszane na
podstawie art. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o
og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z
póŸn. zm.) - teksty jednolite aktów prawnych og³asza
siê nie rzadziej ni¿ raz na 12 miesiêcy, je¿eli by³y one
nowelizowane:

1. 16 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 622
obwieszczenie MEN z dnia 11 lutego 2014 r. w spra-
wie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
MEN w sprawie kszta³cenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych,
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1. A JEDNAK nie ca³y umieram, to, co we mnie nie-
zniszczalne, trwa : scenariusz s³owno-muzyczny na
Dzieñ Papieski / Lidia Jurek // Biblioteka w Szkole. -
2006, nr 9, s. 26-28

2. BLI¯EJ nauczania Jana Paw³a II / Mateusz Mazurek
// Wychowawca. -2014, nr 4, s. 31-32
Szkolny konkurs  z lektury Listu Apostolskiego Jana
Paw³a II. Do m³odych ca³ego œwiata z okazji Miê-
dzynarodowego Roku M³odzie¿y.

3. CO WIEM o Janie Pawle II? / Maria Adamina
Chmura // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 28-29
Turniej wiedzy dla uczniów szkó³ ponadgimnazjal-
nych.

4. CZ£OWIEK zasad / Renata Chrzanowska // Wy-
chowawca. - 2005, nr 5, s. 13-14

5. CZY s³ysza³ pan o œw. Janie z Dukli? // Biblioteka
w Szkole. - 2014, nr 4, s. 28-31
Scenariusz przedstawienia przeznaczony dla uczniów
szko³y podstawowej i gimnazjum z okazji Roku œw.
Jana z Dukli.

6. DZIÊKI ci, Panie, za Jana Paw³a II / Alicja Macieje-
wska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22-24
Scenariusz s³owno - muzyczny z okazji rocznicy bea-
tyfikacji (1 maja).

7. ECHO niebios / Barbara Wanda Jachimczak // Bib-
lioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27
Scenariusz poœwiêcony Janowi Paw³owi II w pierwsz¹
rocznicê beatyfikacji. Przeznaczony dla uczniów gi-
mnazjum.

8. JAN Pawe³ II, Fama sanctitatis, fama signorum /
Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. -
2011, nr 3, s. 23-25
Scenariusz poœwiêcony beatyfikacji Papie¿a Polaka,
przeznaczony dla uczniów gimnazjum.

9. JESZCZE jedno wspomnienie : scenariusz apelu w
4 rocznicê œmierci Jana Paw³a II / Anna Wiœnios //
Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 24

10. KA¯DEGO cz³owieka czeka w ¿yciu walka du-
chowa / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w
Szkole. - 2014, nr 3, s. 25-27
Scenariusz z okazji kanonizacji papie¿a Polaka; zawie-
ra przes³ania Jana Paw³a II do m³odzie¿y. Przeznaczo-
ny dla uczniów gimnazjum i szko³y
ponadgimnazjalnej.

11. KIELICH œwiat³a : [scenariusz wieczoru poezji
Jana Paw³a II] / Gra¿yna Czebanyk, W³adys³awa Janik
// Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 14-17

12. "...MIEÆ dobre i czyste serca" : Jan Pawe³ II /
Ewelina Renata Szczyrba, Krystyna Madura // Wycho-
wawca. - 2006, nr 7-8, s. 22-23
Scenariusz dla uczniów szkó³ podstawowych i gimna-
zjum.

13. MI£OŒÆ mi wszystko wyjaœni³a : scenariusz po-
œwiêcony pamiêci Jana Paw³a II / Bogumi³a Piñczuk //
Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 23-25

Biblioteka Pedagogiczna proponuje

Jan Pawe³ II – Patron roku 2015
(zestawienie bibliograficzne artyku³ów z czasopism – scenariusze zajêæ)

2. 3 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 893
obwieszczenie MEN z dnia 31 paŸdziernika 2013 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
MEN w sprawie œwiadectw, dyplomów pañstwowych i
innych druków szkolnych,

3. 24 lipca 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 973
obwieszczenie MEN z dnia 28 kwietnia 2014 r. w
sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dzenia
MEN w sprawie organizacji kuratoriów oœwiaty oraz
zasad tworzenia ich delegatur,

4. 6 sierpnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1041 obwieszczenie MEN z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu rozporz¹dze-
nia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczy-
cieli,

5. 9 wrzeœnia 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1202 obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 30 li-
pca 2014 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu
ustawy o pracownikach samorz¹dowych,

6. 4 listopada 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz.
1502 obwieszczenie Marsza³ka Sejmu RP z dnia 17
wrzeœnia 2014 r. w sprawie og³oszenia jednolitego te-
kstu ustawy – Kodeks pracy.

Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego

26 maja 2014 r. opublikowano w Dz. U. - poz. 684
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2014
r. sygn. akt K 43/12 (dot. wieku emerytalnego – 67
lat).
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14. NIE lêkajcie siê! / Agnieszka Stawowska // Biblio-
teka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24-27
Scenariusz o Janie Pawle II z okazji rocznicy beatyfi-
kacji (1 maja). Dla uczniów gimnazjum.

15. NIEZWYK£Y pielgrzym / Katarzyna Banach //
Œwietlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22
Scenariusz przedstawienia poœwiêconego Janowi
Paw³owi II.

16. NIEZWYK£Y pielgrzym : scenariusz s³owno -
muzyczny poœwiêcony Janowi Paw³owi II (1820 - 2 IV
2005) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w
Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22

17. ODDANY wszystkim i ka¿demu z osobna / Wio-
letta Rafa³owicz // Wychowawca. - 2011, nr 10, s.
27-29
Scenariusz wieczornicy poœwiêconej Janowi Paw³owi
II.

18. PAPIE¯ pokoju / Barbara Czarny [i inni] // Wy-
chowawca. - 2007, nr 10, s. 26-27

19. PIELGRZYMKI Jana Paw³a II do Polski / Agnie-
szka Zajkowska, Magdalena ¯ak // Wychowawca. -
2011, nr 4, s. 27-29
Scenariusz wystawy.

20. "PRZECIE¯ nie ca³y umieram. To, co we mnie
niezniszczalne, trwa" / Anna Zawalska // Wychowaw-
ca. - 2005, nr 5, s. 8-11
21. PRZED sklepem z "Anio³ami" / Ma³gorzata Na-
wrocka // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 22-26
Scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II.

22. PRZES£ANIA Jana Paw³a II / Lucyna Babicka //
Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21
Scenariusz przedstawienia dla uczniów gimnazjum.

23. SANTO subito : scenariusz s³owno - muzyczny w
drug¹ rocznicê Jana Paw³a II / Barbara Wanda Jachim-
czak // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23 -25

24. SANTO subito! Od beatyfikacji do kanonizacji
Jana Paw³a II / Magdalena Kowgier // Biblioteka w
Szkole. - 2014, nr 3, s. 23-24
Scenariusz zajêæ dla uczniów klas IV-VI szko³y pod-
stawowej; do przeprowadzenia na zajêciach dodatko-
wych.

25. SPOTKANIE z Ojcem Œwiêtym / Marzena Wójto-
wicz // Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 14-16
Inscenizacja dla szko³y podstawowej i gimnazjum.

26. SPOTKANIE z Papie¿em : scenariusz uroczysto-
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