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Od redakcji 
 

Święta Bożego Narodzenia – tuż, tuż, a za nami Dzień Edukacji Narodowej, który w tym roku obfitował w nagrody, 
a to za sprawą ogłoszenia wyników konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku 
(Uchwała Nr 2677/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016r.). 
 
Wśród laureatów Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku 
zaszczytne miejsce uzyskał – dyr. Alina Żalik. 
 
Wśród wyróżnionych znaleźli się:  

• II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika  
w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi  
i Międzynarodowymi –dyr. Krystyna Łasowska, 

• I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga  
w Kościanie – dyr. Małgorzata Andersz, 

• Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem”  
w Karolewie – dyr. Renata Matelska.  

 
Nagrodzonym placówkom oświatowym przekazujemy wyrazy 
najwyższego uznania.  
 
Najszczersze gratulacje składamy również nauczycielom 
wyróżnionym w Konkursie o tytuł Wielkopolski Nauczyciel 
Roku. 
 
Laureatem konkursu został pan Marek Czapla, nauczyciel  
w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim.  
 
Wyróżniono następujących nauczycieli:  

• panią Jolantę Lorek, nauczycielkę w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Lesznie, 

• panią Ewę Weil, nauczycielkę  
w Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Belęcinie. 
 

W tym numerze prezentujemy sylwetki nagrodzonych 
nauczycieli i nagrodzone szkoły. Wszystkim nauczycielom, 
również tym, którzy nie znaleźli się w wyżej wymienionym 
gronie, składamy najszczersze, choć spóźnione, życzenia 
pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech 
prawdziwą, najlepszą nagrodą, stanie się dla nas spełnienie 
słów Jana Pawła II: W wychowaniu chodzi właśnie  
o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem… 
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Jest taki dzień – Życzenia Świąteczne od redakcji 
 

 

 

 

 

(…) 
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku; 

Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. 
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. 

Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze. 
Niebo ziemi, niebu ziemia, 

wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
A gdy wszyscy usną wreszcie 

moc igliwia zapach niesie. 
 

S. Krajewski 
 

 
 
Czytelnikom naszego czasopisma, autorom tekstów, 
wszystkim, którzy okazują nam życzliwość i zrozumienie, 
wspomagają nas - ciepła, dobra w tym wyjątkowym Dniu  
i w Nowym Roku  
 
Życzy redakcja  
„Problemów Oświaty i Wychowania”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoda 
 

Kiedy choinka, leśna dama, 
Włoży już swoje stroje, 

A w kuchni ciasto piecze mama, 
Aż pachnie na pokoje, 

Wszystkich ogarnia podniecenie, 
Nas i sąsiadów z bloku… 

Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 

A pod choinką dobry święty, 
Co ma brodzisko mleczne, 
Podarki składa i prezenty 

Dla dzieci, tych, co grzeczne. 
Dzieci radują się szalenie 

Wśród pisków i podskoków… 
Szkoda, że Boże Narodzenie 

Jest tylko raz do roku. 
A kiedy w końcu mama prosi 

Do stołu, bo nakryte, 
To jakby anioł się unosił 
Nad nami pod sufitem. 

Za gardło chwyta nas wzruszenie 
I łezkę mamy w oku… 

Szkoda, że Boże Narodzenie 
Jest tylko raz do roku. 

 
Ludwik Jerzy Kern 
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Życzenia Świąteczne od dyrektora  
Centrum Doskonalenia w Lesznie 

 

Gwiazda 

Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 

Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie,  

a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili w garść promienie, 
trzymając z całej siły. 

I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

Leopold Staff 

 

 

Czytelnikom i autorom tekstów do „Problemów Oświaty i Wychowania” oraz 
wszystkim pracownikom Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 

radosnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęścia w Nowym Roku  
życzy  

Paweł Borowski  
Dyrektor  

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie 
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Świąteczne marzenia uczennicy 
 

To wiersz Eweliny Ściesielskiej, uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Lesznie. Jakże 
prawdziwe jest jego przesłanie! 
 
 
 
Latarnie serc 
 
Zapalone już są latarnie serc. 
Czego więcej więc można chcieć? 
Odliczasz każdy kolejny dzień. 
Bo masz jeszcze szansę zmienić się. 
Taki czas radosnego oczekiwania. 
Zmian w życiu i nawracania. 
Czas naprawiania tego, co złe. 
Przebaczenia win, by już nie kłócić się.  
Miej więc swe serce otwarte naprawdę. 
Przepraszaj za to, co jest tego warte. 
Nie opuszczaj tych, którzy Cię kochają. 
Wybaczaj tym, co przepraszają. 
Także tym, co bardzo żałują. 
Tego, jak czasem źle postępują. 
To nie muszą być idealne białe święta. 
Przecież chodzi o to, by być razem, by o tym pamiętać.  
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Pytania zadawane sobie (kontynuacja cyklu) 
 
W tym numerze pytania zadaje sobie Edyta Zarembska-Marciniak, doradca metodyczny w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie. Edyta Zarembska–Marciniak zafascynowana jest neurodydaktyką, czyli nauczaniem 
przyjaznym mózgowi, a także coachingiem. 
 

Pytania mają moc zmieniania życia. Mogą pobudzić kreatywne myślenie, skłonić do przyjęcia innej perspektywy, 
zachęcić do wiary w siebie, zmusić do przemyśleń albo zmobilizować do działania. 

Tony Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu 
 

Według wszelkich praw grawitacji, fizyki – proporcjonalność 
ciężaru ciała do wielkości skrzydeł – nie powinien latać…  
a jednak* 
Do tego sympatycznego, puszystego owada jeszcze wrócę.  
Zacznę od początku… tylko którego?  
Może warto rozpocząć od koła wartości człowieka – powołując 
się na Janusza Korczaka nie ma uczniów i nauczycieli, jest 
człowiek . No to pokroję ten tort. 
 

 
 

Pytania do omówienia  
1. Czy wynik mnie zaskoczył? W którym obszarze? Co jest 
najważniejsze?  
 
2. Sprawdź swój poziom oczekiwań.  
Czy obszary niskiej satysfakcji pokrywają się z niskim 
poziomem oczekiwań? Może obszary nisko zaznaczone nie 
mają po prostu dla mnie znaczenia? (ale prawdopodobnie, 
gdyby nie miały – satysfakcja byłaby wyższa…)  
 
3. W który z obszarów inwestuję najwięcej czasu? Czy pokrywa 
się to z poziomem satysfakcji?  
 
4. Co wywoła zmianę? Gdzie chcę zainwestować swoją 
energię? Gdzie zainwestowanie energii wywoła największą 

reakcję łańcuchową? Gdzie przyłożyć dźwignię, by wywołać 
zmianę? 
 
W takiej sytuacji w lifecoachingu warto porozmawiać co 
powoduje, że np. rodzina przyjaciele wyceniłam na 6, a nie  
na 4. Takie pytanie uruchamia mapę wewnętrznego wsparcia 
pozytywnego – analizę zasobów. Mam kochającą rodzinę – 
nieco włoską i głośną, ale to właśnie w niej kocham. Każde 
nieporozumienie rozstrzygamy tu i teraz, natychmiast się 
godzimy i świętujemy ten sukces będąc razem, rozmawiając, 
przygotowując pyszną kolację. Profesjonalny coach dopyta  
 

  
 
Co na to odpowiedzieć?  
Chcę wesprzeć się zasobami… 
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Warto zadać sobie pytania i przejrzeć się w oknie Johari. Kiedy 
je analizujemy? Gdy potrzebujemy mieć obraz siebie 
czterowymiarowy w różnych kolorach szyb. 
 

 
 
Poszczególne okna ukazują nas z różnych perspektyw. Warto 
przyjrzeć się ślepemu punktowi. Refleksja po lekcji, zajęciach 
otwartych może stać się dla mnie punktem wyjścia do 
wyznaczenia kierunku rozwoju, wyzwania do zrealizowania. To 
może być trudny moment uświadamiający nam własne 
deficyty, ale warto potraktować tę sytuację jako czas na 
autorefleksję i uświadomienie sobie, że nie jestem doskonały 
(to cudowne uczucie), czyli mogę popełniać błędy i dzięki nim 
rozwijać się.  
 
No to teraz zadam sobie i czytelnikom pytania kluczowe dla 
nauczycieli. 
 
 1. Jak wygląda dobra relacja z uczniami? Opisz ją lub 
narysuj. Jakich kolorów użyjesz? Jakich słów? Jaki zapach lub 
smak ma taka lekcja? Daj sobie czas na odpowiedź, zanim 
przejdziesz do kolejnego pytania. 
 
  2. Wyobraź sobie, że jesteś uczniem. Siedzisz  
w ławce, gdzieś w środku klasy. Co w relacji z nauczycielem jest 
dla ciebie ważne? W jakiej relacji chcesz z nim być? Opisz to. 
 
 3. Dalej jesteś uczniem. Nie wierzysz w siebie, masz 
wrażenie, że wszyscy postawili na tobie krzyżyk. Nauka sprawia 
ci trudność, a w dodatku masz etykietę pochodzącego z rodziny 
z problemami. Czego potrzebujesz od nauczyciela?  
 

 4. Co może zrobić nauczyciel, aby powyższy opis miał 
takie same słowa, kolory i smaki jak w pierwszym obrazie?  
Tak wejście w rolę jest istotnym elementem wizualizacji 
polisensorycznej, niezbędnej do kreowania pozytywnej 
rzeczywistości.  

 
 
 
 

 
Ad. 1. Dobra relacja z uczniami polega na tym, iż chcemy ze 
sobą być, rozmawiać, szanujemy różnorodność – w niej 
odkrywamy potencjał i wolność każdego człowieka, która 
kończy się tam, gdzie zaczyna wolność innej osoby. 

 
Ad. 2. Mam zaufanie do tego człowieka, mam poczucie 
bezpieczeństwa, wiem, że kształcę tu we współpracy z nim i 
pozostałymi uczniami IQ i EQ. Nauczyciel staje się dal mnie 
zwierciadłem i świecą: dzięki niemu mogę zobaczyć siebie i 
dostrzec własne zasoby. 
 
Ad. 3. To trudny obszar, nikt nie chce się tak czuć, a jednak 
takie doświadczenia spotykają każdego człowieka. Poczucie 
bycia gorszym, połączone z brakiem wsparcia pozytywnego 
rodzi kompleksy, traumy, alienację, autodestrukcję, agresję czy 
autoagresję. Mądry pedagog zwyczajnie porozmawia, 
pożartuje, zmieni ramy (przeramowanie) spojrzenia na siebie. 
Wesprze w umyciu okien, którymi spoglądamy na siebie  
i rzeczywistość wokół nas. Warto tu przytoczyć sytuację Jaśka 
Meli.   
 

 
 
Ad.4. To dziwne okno -  jest, a w zasadzie go nie ma. Skoro nie 
widzą go inni i nie dostrzegam go ja, to kto ten obszar widzi? 
Jak roleta zasłaniająca piękny czy odrażający widok za oknem. 
Każdy, kto doświadczy sytuacji ekstremalnej – ratowania życia 
człowieka, szczególnego wzruszenia, sytuacji zagrożenia. 
Wtedy doświadczę siebie ukrytego z nieograniczonymi 
możliwościami autorefleksji. 
 
Kiedy tak rozmawiam z sobą, chcę zadać jeszcze pytanie: Czy 
marzenia się spełniają? 
 
Nie marzenia się realizuje. Nic się nie udaje – i oby tak zostało. 
Gdyby udawało się nie byłabym sobie i moim bliskim do niczego 
potrzebna. Deprecjacja siebie, ograniczanie może dotyczyć 
również innych lingwistycznych schematów. 
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W sytuacjach zawahania warto wesprzeć się mówcami 
motywacyjnymi. Polecam Jacka Walkiewicza pod tytułem 
mojego autorstwa No to polej  
    

 
 
 
Jaki ma być współczesny nauczyciel ? Odpowiem krótko – jak 
Mendez. Reszta poniżej. Ten film warto obejrzeć.  
  
 

 
 
Bez nóg i bez rąk można pływać i być szczęśliwym, to udowodnił 
Nick Vujcic.  
 
 
 

 
 
No to wrócę do trzmiela…. Trzmiel może latać  Takiego 
odkrycia dokonały mikroskopy XXI w.  
 
To, że trzmiele utrzymują się w powietrzu, jest raczej kwestią 
brutalnej siły, a nie misternej aerodynamiki – uważają 
naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego (Experiments in 
Fluids). 
 
Analizując lot tych owadów, przez kilka lat badacze skupiali się 
głównie na komputerowych modelach obliczeniowych, które 
upraszczały zarówno ruchy, jak i kształt skrzydeł. Brytyjczycy 
postanowili więc wrócić do źródeł, czyli rzeczywistego trzmiela, 
przedzierającego się przez wypełniony dymem tunel 
aerodynamiczny. Potem wystarczyło przeanalizować swobodny 
lot owada, uwieczniony przez kamerę zapisującą 2000 klatek 
na sekundę. 
 
Odkryliśmy, że lot trzmieli jest wyjątkowo nieudolny – w sensie 
aerodynamicznym są one podzielone na pół. Ich skrzydła 
pracują niezależnie od siebie, a przepływ powietrza jest taki, że 
strumienie opływające owady od prawej i lewej nie łączą się, by 
wspomóc lot – wyjaśnia dr Richard Bomphrey z Wydziału 
Zoologii. 
 
Wygląda więc na to, że trzmiele poruszają się inaczej niż 
większość latających owadów. Zaadaptowały brutalną siłę, 
funkcjonującą dzięki wielkiej klatce piersiowej  
i wysokoenergetycznemu nektarowi. Podejście to może być 
skutkiem określonych kształtów ciała – szerokiego przekroju 
– albo czymś, co wyewoluowało, aby trzmiele potrafiły lepiej 
manewrować. Niestety, kosztem stylu latania. 
 
Profesor Adrian Thomas porównuje trzmiele do latających 
tankowców, które transportują do gniazda pyłek i nektar. Wg 
niego, przy takim trybie życia sprawność nie jest czymś 
istotnym. 
 
http://kopalniawiedzy.pl/trzmiel-lot-tunel-
aerodynamiczny-dr-Richard-Bomphrey,7485 
 

Efekt motyla (ang. butterfly effect) – 
anegdotyczne przedstawienie chaosu 

deterministycznego. W tytułowej anegdocie 
trzepot skrzydeł motyla, np. w Ohio, może po 
trzech dniach spowodować w Teksasie burzę 

piaskową. Przykładami efektu motyla są 
zjawiska meteorologiczne. 
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Na szczęście nikt trzmielowi nie wmówił, że nie ma prawa latać. 
Dzięki temu w jego przypadku samospełniająca się 
przepowiednia nie spełniła się. 
 
Jakim chcę być nauczycielem? Jak Mendez wobec Willa. To 
kombinacja… 
 

• Wiedzy. Przygotowania teoretycznego, wiedzy 
szkolnej i akademickiej.   

• Kompetencji społecznych – zarządzanie relacjami, 
wspieranie różnorodności potencjału wszelkich 
działań zespołowych.  

• Kompetencji osobistych -  poczucia własnej wartości 
sterującego automotywacją. 

 

Dobra myśl dla pozostania ze mną… 
Daj człowiekowi rybę, a zje ją w ciągu jednego dnia. Naucz go 
łowić ryby, a dasz mu pokarm na całe życie. Stwórz warunki, 
dzięki którym będzie potrafił zrobić własny haczyk na ryby,  
a uczynisz go szczęśliwym i sprawisz, że da z siebie wszystko, 
co najlepsze.  
 
Co dla mnie ona znaczy? 
Nauczyciel posiadający takie kompetencje  odkrywa potencjał 
swoich uczniów, kreuje świat, którego częścią chcemy być my 
wszyscy.  
 
Co udowadnia całym sobą? 
Jeśli potrafię o czymś marzyć, to znaczy, że mogę to osiągnąć 
– zrealizować.  

Wielkopolska Szkoła Roku 
 

Wśród laureatów konkursu „Wielkopolska Szkoła Roku” znalazł się Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 
w Kąkolewie. 
 
Ponadto wyróżniono  z naszego rejonu: 
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja  Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi, 
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, 
Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 



 10 

Zespół Szkół w Kąkolewie Laureat Konkursu  
o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku 

 
Cecylia Glapiak,  
wicedyrektor  
ZS w Kąkolewie  
 
Anna Poprawska 
nauczycielka języka polskiego  
w ZS w Kąkolewie 
 

Czy we współczesnym świecie, w którym królują nowoczesne 
technologie, któremu bliżej do wirtualnej rzeczywistości jest 
miejsce dla tradycyjnych wartości? Czy z "internetowymi tubyl-
cami” można spotkać się efektywnie, szczerze w prawdziwym 
świecie szkoły, lokalnej społeczności? Czy młodych ludzi, coraz 
bardziej przyzwyczajonych do „klikania” i szybkiego 
uzyskiwania informacji można zatrzymać, skupić ich uwagę 
przez dłuższy czas na jednym zagadnieniu, problemie, skłonić 
do poświęcenia czasu, zaangażowania się w realizację 
projektów służących nie tylko ich własnemu rozwojowi, ale  
i dobru wspólnemu? 
 
Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Kąkolewie dowodzi  
i potwierdza, że „chcieć to móc”, że systematyczna, niemal 
organicznikowska, pełna zaangażowania praca z uczniami 
kreuje mądrych, świadomych swej wartości i obowiązków 
obywateli, ale też dobrych, wrażliwych ludzi. 
 
Choć codzienność szkolna bywa niełatwa, bo napotykamy na 
różne trudności, musimy dokonywać wyborów, to jednak mamy 
powody do satysfakcji, zadowolenia, dumy. Dają nam ją 
uczniowie, którzy od wielu lat osiągają wysokie i bardzo 
wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych. Jest to możliwe 
dzięki przemyślanej i konsekwentnie realizowanej koncepcji 
pracy od klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do ostatniej 
Gimnazjum. O rozwój uczniów dbamy zgodnie    z zasadą 
uświadamiania im roli „korzeni” – tradycji, historii, wartości, 
ideałów wielkopolskich oraz wyposażania dzieci i młodzieży  
w „skrzydła’, czyli poznawanie własnych mocnych stron. 
Dbając o każdego ucznia, w każdym dostrzegając potencjał, 
każdego rozwijając na miarę jego możliwości, możemy cieszyć 
się z ich sukcesów, tych drobnych i tych spektakularnych. 
Każdego roku do pokaźnej listy laureatów konkursów 
przedmiotowych dopisujemy nowe nazwiska; recytatorzy, 
śpiewacy, uzdolnieni aktorzy dają wiele radości i wzruszeń, 
prezentując swoje talenty na szkolnej (i nie tylko)  
scenie; cieszą też sukcesy i medale sportowców 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oferta zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanych przez 
nauczycieli różnych specjalności konkursów i projektów, części 
artystycznych, imprez szkolnych i środowiskowych jest tak 
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bogata, że każdy uczeń znajdzie w niej coś dla siebie i zyska 
możliwość odnieść uskrzydlający go sukces.  
 
Wychowankowie Zespołu Szkół w Kąkolewie naprawdę ciężko 
pracują. Staramy się jednak równoważyć ten wysiłek 
intelektualny, proponując lub akceptując uczniowskie pomysły 
na zabawę. Stąd w Szkole od wielu już lat Dzień Dziecka 
świętujemy entuzjastycznie przyjmowaną i lubianą imprezą 
„Szukamy Młodych Talentów”, stąd festyny rodzinne, turnieje 
sportowe, dyskoteki, dwutygodniowe półkolonie, tematyczne 
dni kolorowe, noce filmowe, wycieczki piesze, rowerowe  
i autokarowe, stąd częste wyjazdy do kina i teatru. Możemy 
naszych podopiecznych zabierać w różne miejsca, wdrażać do 
uczestnictwa w kulturze, poznawać z ciekawymi ludźmi, bo 
potrafią się właściwie zachować, bo zasady grzecznościowe 
mają uwewnętrznione od najmłodszych lat.  
             
Pracę wychowawczą z uczniami traktujemy bardzo poważnie. 
Patron Szkoły, Powstańcy Wielkopolscy, zobowiązuje do bycia 
lokalnym patriotą, który nie tylko zna swą Małą Ojczyznę, ale 
czuje się z nią związany i rozumie jej dzieje.  Uczymy historii, 
proponując dzieciom i młodzieży udział w szkolnych  
i zewnętrznych konkursach wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 
Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Święta Patrona 
z wypracowanym ceremoniałem na stałe wpisały się złotymi 
literami do kalendarza Szkoły i kalendarza naszej Gminy. 
Jesteśmy dumni, że Szkoła jest ośrodkiem kulturotwórczym dla 
Kąkolewa i okolicznych wsi.  
 
            Dbamy, by nasi uczniowie byli aktywni, kreatywni, 
przedsiębiorczy. Tę szansę i możliwości daje im między innymi 
praca w Samorządzie Uczniowskim, w gromadzie zuchowej,  
w redakcji gazety szkolnej DO-NOS, wolontariat  
w Stowarzyszeniu POMOC, działania na rzecz WOŚP, 
angażowanie się w liczne akcje charytatywne. O wszystkich 
wydarzeniach z życia Szkoły informujemy na bieżąco na 
aktualnej stronie internetowej i w lokalnej prasie. 
  
Cieszymy się, bo obserwujemy, że nasi uczniowie czują się ze 
swoją Szkołą związani, że dbają o jej wnętrze i otoczenie. Dzięki 
temu jest ona ładna, czysta, kolorowa, tonie w zieleni.  

Z radością odnotowujemy też, że pamiętają o niej absolwenci, 
przychodząc na uroczystości i imprezy szkolne.  
Każdego dnia rzetelnie i odpowiedzialnie realizujemy zapisy 
podstawy programowej i wykonujemy 
obowiązki, do których zobowiązuje nas status nauczyciela 
wychowawcy. 
 
Czy zatem jesteśmy Szkołą niezwykłą? Jeśli patrzeć na nasze 
sukcesy w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej z wszystkimi uczniami 
– tak. 
Jeśli  dostrzec harmonijną współpracę wszystkich podmiotów 
niezbędnych do jej funkcjonowania – organu prowadzącego, 
dyrekcji, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 
rodziców i uczniów -  tak. 
Jeśli widzi się codzienną, pełną oddania, profesjonalną pracę 
nauczycieli i osób zarządzających – tak. 
Jeśli prześledzić losy absolwentów dobrze funkcjonujących  
w nowych miejscach nauki bądź pracy – tak. 
Cieszymy się więc niezmiernie, że te wszystkie walory Zespołu 
Szkół w Kąkolewie dostrzegła i do-ceniła Kapituła konkursu 
„Wielkopolska Szkoła Roku”, przyznając nam tytuł laureata.  
Zapewniamy, że to wyróżnienie nas uskrzydla i motywuje do 
dalszej pracy, do podejmowania wyzwań, które przynosi XXI 
wiek. 
 

 
 
Od redakcji:  
Dyrektorem Zespołu Szkół w Kąkolewie jest mgr Alina Żali
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Uczymy lokalnie, myślimy globalnie -  I Liceum 
Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga  

w Kościanie  
Dyr. Małgorzata Andersz 

 

Natalia Danielczyk 
wicedyrektor  
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Oskara Kolberga 
w Kościanie 
 

„Nauczanie ku przyszłości”- to hasło przyświecające aktualnej wizji pracy szkoły. Kościański „Kolberg” wprowadza 
nowoczesne metody nauczania, przygotowuje ucznia do dalszej edukacji. Kandydat, ubiegający się o przyjęcie do 
liceum, już w momencie wyboru profilu klasy, otrzymuje szczegółowe informacje na temat możliwości podjęcia 
studiów po określonym bloku zajęć. Długofalowe spojrzenie na proces kształcenia utwierdza licealistów  
w przekonaniu, że myśl: „Kolberg – drzwi do sukcesu”, nie jest sloganem, lecz wartościową ideą, wdrażaną  
w codziennym procesie edukacji.  
 
Wśród wielu działań, podejmowanych w obszarze działalności 
dydaktycznej szkoły, ważne miejsce zajmują olimpiady  
i konkursy. Szkoła systematycznie, corocznie przystępuje do 
kilkudziesięciu turniejów. Najtrudniejsze dla uczniów, ponieważ 
wykraczające poza materiał szkoły średniej, są ogólnopolskie 
olimpiady przedmiotowe. W poprzednim roku szkolnym 
2015/2016  dwóch  uczniów zostało zwolnionych  
z przystępowania do egzaminu maturalnego na poziomie 
rozszerzonym z WOS-u i geografii, gdyż zostali finalistami 
olimpiad przedmiotowych. Uzyskali w ten sposób na 
świadectwie dojrzałości wynik 100%  z wymienionych 
przedmiotów.  
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Indywidualizacja procesu nauczania, troska o edukacyjny 
postęp każdego ucznia, codzienna nauka w salach 
wykładowych o poziomie uniwersyteckim (wyposażonych  
w: komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne) 
sprawia, że co roku wyniki egzaminu maturalnego są bardzo 
zadowalające. Analizy wyników egzaminów dojrzałości 
corocznie udowadniają, że uczniowie  
 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie 
otrzymują wykształcenie na najwyższym poziomie. Porównanie 
średnich wyników z poszczególnych przedmiotów z notami 
uzyskanymi przez abiturientów w całym kraju wg skali 
staninowej jednoznacznie pokazuje, że licealiści „Kolberga”  
z większości przedmiotów osiągają wyniki w staninowych 
przedziałach: wysoki i bardzo wysoki. Szkoła, mimo że 
corocznie przystępuje w niej do matury imponująca – jedna  
z największych w okręgu – liczba abiturientów, może się 
poszczycić bardzo wysokimi rezultatami edukacyjnej wartości 
dodanej.  Aż 95% absolwentów „Kolberga” co roku podejmuje 
studia na wyższych uczelniach, z czego 96% na uczelniach 
państwowych.  
 
Licealiści z dyskursem akademickim są zaznajamiani już  
w szkole średniej. Współpraca „Kolberga” z wyższymi 
uczelniami, organizacjami i stowarzyszeniami: 

• Patronat Wydziału Biologii UAM nad klasą o profilu 
biologiczno-chemicznym; 

• Porozumienie o współpracy z Wydziałem Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa UAM; 

• Projekt „Klasa akademicka” – współpraca  
z Instytutem Historii UAM 

• Współpraca z Wydziałem Fizyki UAM; 
 

• Współpraca z Wydziałem Matematyki i Informatyki 
UAM; 

• Współpraca z Wydziałem Fizyki Technicznej 
Politechniki Poznańskiej; 

• Współpraca z Wyższą Szkołą Komunikacji  
i Zarządzania w Poznaniu 

• Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym  
w Poznaniu oraz Uniwersytetem Medycznym 
Poznaniu 

• Udział szkoły w projektach Stowarzyszenia 
Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS 

• Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej 
• Projekt AKADEMIA FILMOWA 

 
 
 
 

pomaga w kształtowaniu i rozszerzaniu zainteresowań uczniów 
– ku ich naukowej przyszłości. W tych działaniach niezbędna 
jest także realizacja projektów zewnętrznych: „Matematyka 
reaktywacja”, „Szkoła sukcesu”, „e-Szkoła Wielkopolska – 
Twórczy Uczeń”, „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – 
program rozwijania zainteresowań fizyką”, „Poczuj chemię do 
chemii”, „e-Szkoła – Moja Wielkopolska”, „Wzorowy uczeń”, 
„Akademia talentów przyrodniczych” „Uniwersytet Młodych 
Wynalazców”. 
 
Uczniowie I LO w Kościanie nie tylko rozwijają swoje 
predyspozycje naukowe, ale otrzymują możliwość 
wszechstronnego doskonalenia. Zgodnie z dewizą: „Miej umysł 
jak otwarty spadochron” licealiści zgłębiają swoje pasje  
i uzdolnienia. Biorą udział w innych działaniach naukowych, 
sportowych, kulturalnych m.in.: 

• aktywne uczestnictwo w II Międzyszkolnej Konferencji 
Popularnonaukowej „Prolog dorosłości” w ramach 
współpracy z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM w Poznaniu (VI 2016), 

• udział w Wielkopolskich Meczach Matematycznych, 
• organizacja w KOLBERGU sesji popularnonaukowej 

w ramach programu Uniwersytet Młodych 
Wynalazców pt. „Stymulujemy geo i bioróżnorodność. 
Projektowanie sieci zadrzewień w krajobrazie 
rolniczym, czyli informatyka dla przyrodnika”,  

• udział w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich 
(zdobycie tytułu wicemistrzów Polski w 2015 roku), 
organizacja szkolnej ligi debatanckiej,  

• systematyczna organizacja BIAŁYCH SZKÓŁ, 
SPŁYWÓW KAJAKOWYCH, 

• edukacja historyczna przez sztukę: innowacyjne 
programy artystyczne z okazji rocznic historycznych 
(np. w konwencji rockowej, piosenki aktorskiej), 

 
 

• działalność Szkolnej Grupy Teatralnej „TEATRium” – 
premiery sztuk: „Serenada” wg S. Mrożka, 
„Moralność pani Dulskiej” wg G. Zapolskiej. 
 

Młodzież uczestniczy w warsztatach psychologicznych  
i dziennikarskich, rozszerza umiejętności podczas kursów z 
języków: niemieckiego i angielskiego (także przygotowujące do 
egzaminów: Certyfikat Deutsch, FCE) oraz łaciny. Pewny krok 
w przyszłość gwarantują także zajęcia z grafiki komputerowej, 
erystyki i retoryki, kursy rysunku i tańca oraz chór licealny. 
Szkolny system promujący indywidualne uzdolnienia 
gwarantuje każdemu uczniowi „Kolberga” prawo do prezentacji 
swoich osiągnięć.  
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I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie to 
szkoła przyjazna dla uczniów i rodziców. Nowoczesna 
konwencja Drzwi Otwartych, gwarantująca poznanie szkoły 
podczas lekcji, różnorodnych spotkań i pokazów, ukazuje 
codzienną otwartość szkoły, pomaga dostrzec atrakcyjność jej 
oferty dydaktycznej i kulturalnej. Szkoła chce być postrzegana 
w środowisku lokalnym jako lider kształcenia, dlatego 
organizuje konkursy dla uczniów liceum i okolicznych szkół:  

• Konkurs Ortograficzny „Złote pióro KOLBERGA”, 
• Konkurs „Deutsch ist easy”, 
• Konkurs „Bóg dał nam talent”, 
• Konkurs Popularyzujący Fizykę „Jabłko Newtona”. 

 
Systematyczne spotkania z wybitnymi osobistościami świata 
nauki, polityki, sztuki, mediów i biznesu stwarzają uczniom 
„Kolberga” innowacyjną możliwość rozwoju intelektualnego 
oraz poznania świata. W ostatnich latach uczniowie Kolberga 
spotkali się:  z Prezydentem RP p. Bronisławem Komorowskim, 
Ojcem Leonem Knabitem, p. Rafałem Bryndalem,  
p. Mirosławem Hermaszewskim, p. Michałem Rusinkiem,  
p. Michałem Ogórkiem, ppłk. Grzegorzem Kaliciakiem. Szkoła 
pokazuje, że „uczymy lokalnie, lecz myślimy globalnie” – 
propagując sukcesy jej absolwentów. Cyklicznie odbywają się 
spotkania z wybitnymi absolwentami szkoły prowadzone przez 
uczniów KOLBERGA – m.in. prof. Tomaszem Pokrzywniakiem, 
prof. Stefanem Jurgą, prof. Jackiem Mizerką, prof. Maciejem 
Kubickim, lekarzem-olimpijczykiem Andrzejem Głydą, posłem 
Wojciechem Ziemniakiem, redaktorem Radia Wolna Europa 
Maciejem Morawskim, aktorką Magdaleną Stam. 
 

 
 

Kolberg to szkoła, której atmosfera jest niepowtarzalna, gdzie 
kształciły i kształcą się pokolenia  kościaniaków.  To tutaj rodzą 
się ciekawe projekty i inicjatywy, które integrują młodzież:  

• „SPOJRZENIE NA TEATR” – systematyczne wyjazdy 
do poznańskich teatrów, 

• ,,Wymarzony gość – osoba, którą chcielibyśmy 
zaprosić do szkoły", 

• ,,Młodzi absolwenci, którzy chcą się podzielić swoimi 
osiągnięciami i pasjami", 

• ,,Obycie umila życie", 
• ,,Projekt pod hasłem ,,Liga klas”, 
• ,,Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasje i zmienić 

swoje  życie”, 
• ,,Odwrócona klasa”, 
• ,,Matematyka jak przyjęcie na które mnie nie 

zaproszono", 
• POKAZ MODY – całkowicie przygotowany przez 

uczniów. 
 
Wszystkie działania dydaktyczne, proponowane licealistom 
odczyty, wykłady, zajęcia laboratoryjne i terenowe, 
systematycznie rozszerzana oferta kół zainteresowań, kursów 
i zajęć dodatkowych mają nieustannie udowadniać, że  
w gmachu „Kolberga” UCZEŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY.  
 
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie - 
jedna szkoła, wiele pasji – tak uogólniając można 
zaprezentować ofertę kościańskiego KOLBERGA. Od ponad 
90 lat kształcimy, rozwijamy talenty, pomagamy  
w pokonywaniu wszystkich wyzwań.  W KOLBERGU żadna 
Uczennica i żaden Uczeń nie są pozostawieni bez wsparcia. 
Wspólnie cieszymy się z osiąganych sukcesów i wspólnie 
pokonujemy przeszkody, bo KOLBERG to więcej niż piękny 
gmach, nowoczesne sale, wygodne miejsca wypoczynku  
i relaksu… KOLBERG TO SPOŁECZNOŚĆ, grupa ludzi, którzy 
pamiętają o przeszłości i kultywowaniu tradycji i z optymizmem 
i ambicją patrzą w przyszłość. Wszystkie działania szkoły 
zostały docenione i w tym roku szkolnym otrzymaliśmy 
zaszczytne  wyróżnienie w I edycji konkursu „Wielkopolska 
Szkoła Roku”, który organizował Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego.  
 
W KOLBERGU – to tu kształcimy lokalnie, myślimy globalnie. 
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Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem”  
w Karolewie 

 

Renata Matelska – dyrektor przedszkola 
Alicja Szafraniak – nauczyciel dyplomowany 
 
Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie usytuowane jest w parku pośród  zieleni, w odpowiednim 
oddaleniu od głównej arterii  komunikacyjnej, co daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i dzieciom. Do dyspozycji 
dzieci posiadamy dwa place zabaw: jeden dla dzieci młodszych, drugi dla starszych. 
 
Przedszkole jest placówką  5- oddziałową i w każdym roku 
szkolnym uczęszcza do niego około 120 dzieci w wieku od 3 do 
6 lat. Oferujemy dzieciom bogatą gamę zajęć dodatkowych 
takich, jak: 

• zajęcia rytmiczno – ruchowe, 
• naukę języka angielskiego, 
• gimnastyka korekcyjna, 
• zajęcia komputerowe, 
• terapię logopedyczną, 
• zajęcia z pedagogiem, 
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 
• zajęcia rewalidacyjne, 
• religię. 

 
Ponadto zapewniona jest kompleksowa opieka dla dzieci 
niepełnosprawnych uczęszczających do oddziału 
integracyjnego. 
 
W celu poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin życia  nauczyciele 
opracowali  programy autorskie: „Zdrowe dziecko – szczęśliwe 
dziecko”, „Przygoda z książką”, „Ekologia w oczach 
przedszkolaka”, „Przedszkolak poznaje świat”, „Regionalizm  
w kształceniu dzieci”, „Wychowanie przez sztukę”. 
 

Nazwa przedszkola  „Pod Dębem”, wzięła się stąd, iż   
w sąsiedztwie  placówki rośnie piękny, wiekowy dąb. 
Każdego roku, 5 kwietnia, kiedy w Polsce obchodzony jest 
Dzień Leśnika i Drzewiarza, my obchodzimy Dzień Patrona. 
Na uroczystość przybywają zaproszeni goście (leśnicy, 
nadleśniczy, drzewiarze, prezes Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Przyrodniczego Borek, Rada Rodziców 
naszego przedszkola). Dzieci,  przedstawiają program 
artystyczny związany z ochroną przyrody.   

 
 
 

W ramach działalności ekologicznej i przyrodniczej opracowany 
został projekt pt. „Jestem Przyjacielem Natury”, którego celem 
była pomoc w wyrabianiu u dzieci nawyków przyrodniczo-
ekologicznych. Działania ujęte w projekcie  to: spacer 
edukacyjny  do ogrodnika, wycieczka do Nadleśnictwa Piaski, 
Nadleśnictwa Stawiszyn, Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, 
zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez partnerów, konkurs 
przedszkolny „Domek dla ptaków” oraz ogólnopolski „Las  
w obiektywie”, uroczystość z okazji 10–lecia Nadania Imienia 
Przedszkolu, Dzień Żółwia.   
 

 
 
Priorytetem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom 
bezpieczeństwa. Opracowaliśmy program wychowawczy  
i z profilaktyki, które zawierają procedury bezpiecznego pobytu 
dziecka w przedszkolu. Współpraca z rodzicami i z policją w tej 
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kwestii układa się bardzo dobrze i przynosi pożądane efekty. 
Dzieci uczestniczą w pogadankach i zajęciach prowadzonych 
przez policjantów, strażaków, ratownika medycznego, 
pielęgniarkę. Biorą  także udział w różnych  konkursach  
związanych z tym tematem.   
 
Ważnym aspektem w pracy naszego przedszkola jest 
problematyka zdrowotna. Zagadnienia związane  
z wychowaniem zdrowotnym  staramy się traktować w sposób 
priorytetowy. Wynika to ze świadomości, iż nawyki higieniczno-
zdrowotne dzieci  będą procentowały w późniejszym życiu. 
Wyrabianie tych nawyków jest pracą, na którą składają się 
pokazy, ćwiczenia, instrukcje, a także realizacja programu 
autorskiego o tematyce zdrowotnej. Ważnym zadaniem jest też 
propagowanie zdrowego odżywiania  ze szczególnym 
uwzględnianiem owoców i warzyw.  W grupach starszych dzieci 
wykonują sałatki owocowe, surówki z warzyw i owoców, 
kanapki.  
 

 
 
W ramach propagowania zdrowego trybu życia,  w tym roku 
szkolnym, nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim 
projekcie pt. „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowane przez 
Fundację Banku Ochrony Środowiska, pod honorowym 
patronatem   prezydentowej Agaty Dudy.  
Bierzemy również udział w ogólnopolskich, prozdrowotnych 
projektach, programach edukacyjnych  i akcjach, które 
przynoszą znaczące efekty. Do tej pory zrealizowaliśmy takie 
projekty jak: „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze 
wokół nas”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, 
„Akademia  Aquafresh”, „Dzieciństwo bez próchnicy”- 
edukacja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej dzieci 
3 i 4 letnich, „Bezpieczne wakacje”, „Ćwiczyć każdy może”. 
 

 
 
Kolejnym bardzo ważnym aspektem naszej działalności jest 
krzewienie patriotyzmu.  
 
Chcemy, aby w przyszłości dziecko prawidłowo rozumiało 
słowo: Polak – patriota, Polska- moja Ojczyzna.  Dlatego już 
od najmłodszych lat „zakorzeniamy polskość”, kształtujemy 
obraz Ojczyzny. W opracowanym programie wychowawczym  
i programie regionalnym  została  ujęta  problematyka 
patriotyczna oraz regionalizm  lokalny. Te programy  mają na 
celu zaznajomienie przedszkolaków z miejscami pamięci 
narodowej, historią i tradycjami danej miejscowości  
w kontakcie z bezpośrednio wysłuchanymi wspomnieniami 
mieszkańców i przekazywanymi legendami. Obcowanie  
z przyrodą, podziwianie jego piękna  jest  też  jedną z wielu form 
budzenia miłości i przywiązania do kraju rodzinnego., które 
zaszczepiamy  milusińskim. Ponadto nauczyciele opracowali 
innowację pedagogiczną „Moja mała Ojczyzna – promowanie 
kultury ludowej Wielkopolski wśród krajów Europy poprzez 
portal eTwinning. Innowacja jest realizowana od listopada tego 
roku i ma na celu kształtowanie wśród dzieci poczucia 
tożsamości narodowej i regionalnej oraz uwrażliwienie na 
kulturę innych narodów. Dużą rolę w wychowaniu 
patriotycznym spełnia żywe słowo i literatura. Nauczyciele  
wykorzystują różne formy pracy, dzięki  którym kształtowane 
są u dzieci postawy społeczno-moralne, umacniane  i rozwijane  
przywiązanie do kraju rodzinnego i  wzbogacana kultura 
językowa. Z kolei poprzez działalność plastyczną dziecko 
kształtuje obraz Ojczyzny, wyraża własne myśli i uczucia.     
                                         
Bierzemy też udział w wielu konkursach, festynach czy 
uroczystościach podkreślając w ten sposób nasz patriotyzm:  

• udział w IV edycji konkursu „Poznaj Swoje 
Środowisko” pt. Mieszkańcy Wielkopolskich Pól”- 
wyróżnienie, 

 
 
 
 



 17 

• udział i sukcesy w Gminnym Festiwalu Piosenki 
Patriotycznej,   

• przemarsz ulicami miasta w ramach Euro 2016 - 
propagowanie postaw patriotycznych i miłości do 
Ojczyzny, 

• współpraca z zespołem folklorystycznym 
„Borkowiacy”, z kombatantami i zasłużonymi 
obywatelami społeczności lokalnej, 

• organizowanie festynu pt. „Dzieci z różnych stron 
świata”, „Mały Polak w zjednoczonej Europie”, 

• zorganizowanie w przedszkolu „Ranków 
Patriotycznych” dla wszystkich grup wiekowych oraz 
okolicznościowych gazetek przedszkolnych 
promujących  polskość. 

• zwiedzanie wystawy  poświęconej wielkiemu Polakowi 
– Papieżowi Janowi Pawłowi II. 
 

Od kilku lat opracowujemy i realizujemy innowacje 
pedagogiczne: 

• „Mówię chętnie, mówię pięknie”- profilaktyka 
logopedyczna dla dzieci najmłodszych, 

• „Z komputerem na Ty”- efektywna nauka – 
wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych 
(tablic multimedialnych, Magicznego Dywanu), 

• „Radosny przedszkolak” – przedszkole miejscem 
uspołecznienia dzieci, 

• „Kreatywny przedszkolak” – rozwijanie twórczości 
artystycznej dzieci. 

• „Wolontariat już w przedszkolu” – rozwijanie 
wrażliwości społecznej, budowanie wśród dzieci  
i dorosłych poczucia odpowiedzialności oraz 
promowanie zachować prospołecznych, 

• „Moja mała Ojczyzna” – promowanie kultury ludowej 
Wielkopolski wśród krajów Europy poprzez platformę 
eTwinning. 
 

W  roku szkolnego 2014/2016 rozpoczęliśmy działalność na 
platformie eTwinning.  Naszą przygodę z tym portalem 
zaczęliśmy od uczestnictwa w ogólnoeuropejskim projekcie 
wymiany kartek wielkanocnych. W tym roku szkolnym  
realizujemy  kolejne dwa projekty:  

• "Svet rozprávok - Mesevilág - The world of fairy 
tales" - twórcą projektu jest Zazana Krivanekova  
z Základná škola s materskou školou Imel' w Słowacji, 

• "Folk Festival" - twórcą projektu jest Camilleri  
z St Ignatius Colege Qormi SS z Malty. 
 

   Od wielu lat współpracujemy ze środowiskiem lokalny: 
• Gmina Borek Wlkp., 
• Szkoła Podstawowa w Borku Wlkp., 
• Nadleśnictwo Piaski,  

• Leśnictwo Stawiszyn, 
• Bank Spółdzielczy w Borku Wlkp. i Gostyniu  
• Centrum Ogrodnicze „Karol Zawodny”,   
• Firma Reba, 
• Firma „Moje Bambino”, 
• Uczelnie wyższe, 
• Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu, 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, 
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze Borek, 
• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp. 

 
W kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych na stałe 
wpisały się: 

• Kolorowy dzień 
• Dzień Przedszkolaka 
• Dzień Edukacji Narodowej 
• Pasowanie na Przedszkolaka 
• Spotkanie z Mikołajem 
• Dzień Babci i Dziadka 
• Balik karnawałowy 
• Jasełka Bożonarodzeniowe 
• Dzień Wiosny 
• Festyn Rodzinny „Mama, tata, ja i przedszkole” oraz 

organizowane konkursy: 
• Konkurs na „Statuetkę Przyjaciela Przedszkola” 
• Powiatowy konkurs fotograficzny 
• Gminny konkurs plastyczny „Dzieciństwo bez 

przemocy” 
• Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej, 
• Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek połączony  

z kiermaszem ozdób świątecznych wykonywanych 
przez rodziców i pracowników przedszkola, 

• szereg konkursów przedszkolnych. 
 
Ponadto bierzemy udział w organizowanych konkursach na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, gminnym 
osiągając sukcesy. Naszym ostatnim, największym sukcesem 
jest wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka 
urodzinowa z okazji 15 urodzin Bliżej Przedszkola”.  
 
Jako przedszkole otrzymaliśmy tytuły: Bezpieczne Przedszkole, 
Przedszkole z Pasją, Przedszkole w Ruchu. W bieżącym roku 
szkolnym przystąpiliśmy do dwóch ogólnopolskich konkursów 
ubiegając się o kolejne tytuły: „Zaczytane przedszkole” oraz 
„Przedszkolny klub wolontariatu”. 
 
W latach 2013 – 2015 przedszkole uczestniczyło w dwóch 
projektach unijnych: pilotażowym projekcie nowego modelu 
systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego 
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wspomagania szkoły „Doskonalenie nauczycieli w powiecie 
gostyńskim” oraz w projekcie „Przedszkolaki przeszłością 
Gminy Borek Wlkp.”  
Aby sprostać swoim powinnościom w procesie wychowania  
i nauczania kadra pedagogiczna przez cały czas kształci się  
i doskonali, biorąc udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, zdobywając nowe kwalifikacje i wiadomości. 

Zdaniem rodziców jesteśmy bezpieczną, przyjazną placówką,  
w której preferujemy edukację kreatywną, nieszablonowość 
działań, umożliwiamy samorealizację naszym dzieciom, 
otwieramy drogę do postaw twórczych. Jesteśmy świadomi, że 
programem każdego nauczyciela jest program dziecka – jego 
możliwości, potrzeby, motywacje. Mamy dużo pomysłów, 
zapału i wiary, że to co robimy, robimy dobrze. 

 

Wielkopolski Nauczyciel Roku – rozstrzygnięcie 
konkursu 

 

 
 
Laureatem konkursu „Wielkopolski Nauczyciel Roku” 
został  Pan Marek Czapla, nauczyciel w Szkole 
Podstawowej w Wilkowie Polskim.  
W gronie wyróżnionych nauczycieli znaleźli się: 

• Pani Jolanta Lorek, nauczycielka w III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  
w Lesznie,  

• Pani Ewa Weil, nauczycielka w Zespole 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Bęlęcinie.  

Składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy 
nieustającej pasji w pracy z uczniami. 
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Marek Czapla – laureat 
 

Marek Czapla  
nauczyciel w Szkole Podstawowej 
im. Kompanii Wilkowskiej 
Powstańców Wielkopolskich  
w Wilkowie Polskim 
 
Jestem od ponad 30 lat nauczycielem j. polskiego, historii i wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Od 28 
lat pracuję w Wilkowie Polskim. W swojej pracy pedagogicznej pełnię też funkcję wychowawcy i trenera sportowego. 
Swoim wychowankom, poprzez swoje działania, staram się przekazywać pozytywne wzorce  i wartości, takie jak idea 
współpracy, patriotyzm , w tym patriotyzm lokalny. 
 
W szkole corocznie realizuję program wychowawczy, 
wielokrotnie inicjuję  działania  szkoły w tym programie, służące 
kształtowaniu tych pozytywnych wzorców. Przeprowadzam  
z uczniami zbiórki pieniędzy w ramach akcji WOŚP, realizując 
z uczniami i innymi nauczycielami imprezę środowiskową na 
sali wiejskiej w Wilkowie Polskim.  
 
Pełnię w szkole funkcję  koordynatora ds. BHP. W ramach tego 
zadania stworzyłem projekt spotkań ze strażą pożarną, pod 
nazwą „Ratujemy i uczymy ratować” – spotkania te służą 
pokazaniu ciężkiej i odpowiedzialnej pracy członków OSP i PSP 
oraz naukę bezpiecznego zachowania dzieci w razie 
niebezpieczeństwa. Co roku też organizuję spotkania  
z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. 
pod nazwą  „Jabłko, cytryna, generalnie zwolnij”. Podczas tych 
spotkań dzieci uczą się bezpiecznego poruszania się po drodze, 
dowiadują się o różnych niebezpieczeństwach i sposobach im 
zapobiegania oraz o sposobach pomocy innym w razie 
niebezpieczeństwa.  
 
Jestem propagatorem programu honorowego dawstwa krwi,  
w szkole na lekcjach wychowawczych i imprezach szkolnych 
promuję ideę honorowego krwiodawstwa i dawców komórek 
macierzystych, nie tylko słownie, ale i w praktyce – jestem 
zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi, oddałem jej ponad 50 
litrów. 
 

W swojej pracy dydaktycznej promuję zdrowy tryb życia 
i  przywiązanie do idei „Małych ojczyzn”. Byłem 
współpomysłodawcą i współrealizatorem  nadania 
szkole imienia „Kompanii Wilkowskiej Powstańców 
Wielkopolskich”.  

 
 
 

Opracowałem materiały dotyczące lokalnych bohaterów  
i propagowałem je w społeczności szkolnej i lokalnej prasie. Na 
uroczystość nadania imienia szkole opracowałem  
i zrealizowałem z dziećmi przedstawienie o pochodzących  
z parafii wilkowskiej uczestnikach powstania wielkopolskiego, 
napisałem też – wspólnie z żoną , również nauczycielką tej 
samej szkoły -  słowa hymnu szkolnego, poświęconego 
powstańcom z Wilkowa Polskiego, opracowałem materiały do 
szkolnej biblioteki na temat naszych patronów, wspólnie  
z gronem nauczycielskim sprzedawałem cegiełki na sztandar 
szkolny. Zrealizowałem w szkole projekty dotyczące historii 
lokalnej np. – „Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy!”, „Katyń 
– ocalić od zapomnienia”.  
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Z tych projektów wyrosły wieloletnie moje działania łączące 
historię lokalną z kulturą fizyczną – projekt „Biegi Przełajowe 
im. F. Ratajczaka”, powstały jako impreza promująca bohatera 
„Małej ojczyzny”, pierwszego poległego powstańca 
wielkopolskiego, który pochodził ze wsi Śniaty, położonej obok 
Wilkowa Polskiego oraz projekt posadzenia dębu katyńskiego 
dla pochodzącego z parafii Wilkowo Polskie, zamordowanego 
w Charkowie oficera wojska Polskiego, Walentego 
Walkowiaka. 
 
Zrealizowałem w szkole projekt „Powstanie Wielkopolskie – 
Pamiętamy!” – projekt historyczny we współpracy z ODN 
Poznań , organizowałem wiele  wycieczek szkolnych – szlakiem 
piastowskim, do stolicy pierwszych Piastów – Gniezna, 
Poznania, do Bramy Poznania. Jestem pomysłodawcą  
i realizatorem Biegów Przełajowych im. F. Ratajczaka – 
corocznej imprezy sportowo – patriotycznej, najpierw dla 
gminy, obecnie dla powiatu i szkół im. Powstańców 
Wielkopolskich, w tym roku odbyła się już dziewiąta edycja. 
 
Zrealizowałem też projekt „Katyń – ocalić od zapomnienia” –  
w 2010r. – wyszukanie patrona – lokalnego bohatera, 
zamordowanego oficera WP, nawiązanie kontaktu ze 
Stowarzyszeniem Parafiada, opracowanie dokumentacji  
nt. bohatera, nawiązanie kontaktu z żyjącą rodziną, posadzenie 
dębu katyńskiego, odsłonięcie tablicy z udziałem córki 
W.Walkowiaka. 
 
W 2014 i 2015 r. byłem koordynatorem szkolnego zespołu 
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan – pracowałem w 
dwóch jej edycjach – prowadziłem zajęcia warsztatowe dla 
uczniów polegające na wyszukaniu lokalnych bohaterów, 
godnych umieszczenia w encyklopedii internetowej, 
opracowywaniu 4 biogramów, umieszczeniu ich w encyklopedii, 
propagowaniu tej  działalności w środowisku lokalnym 
(Postacie umieszczone w CDEW: W. Walkowiak, oficer 
zamordowany w Charkowie, Z. Krzyszkowiak, lekkoatleta, 
mistrz olimpijski urodzony w Wielichowie, L. Górski – doktor, 
ksiądz, przed wojną proboszcz parafii Wielichowo, F. Michalak, 
przedwojenny działacz społeczny i restaurator z Wielichowa).  
W szkole sprawuję opiekę nad pocztem sztandarowym, biorę 
udział z młodzieżą w uroczystościach patriotycznych  
i religijnych w lokalnym środowisku – obchody rocznicy 
powstania wielkopolskiego w Śniatach, organizacji obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości w parafii.  
 
 
 
 
 
 

Staram się osiągać wysokie wyniki nauczania, o czym świadczą 
uzyskiwane przez moich uczniów wyniki sprawdzianów 
zewnętrznych z j. polskiego  na poziomie wyników 
ogólnopolskich uczniów z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Corocznie biorę udział ze swoimi klasami w programie „Lepsza 
Szkoła”, w którym uczniowie są systematycznie diagnozowani 
 i przygotowywani do sprawdzianu w klasie VI. Osiągam 
znaczące – jak na warunki lokalne - wyniki swojej pracy 
nauczycielskiej jako nauczyciel wychowania fizycznego – 
prowadzone przeze mnie drużyny wielokrotnie uzyskiwały 
mistrzostwo powiatu i rejonu, co jest tym trudniejsze, że szkoła 
nie posiada sali gimnastycznej, a w drużynie siatkarskiej muszą 
grać wszyscy uczniowie klasy, ponieważ klasy są mało liczne  
i nie można do drużyn wybierać wyłącznie uczniów wybitnie 
uzdolnionych. 
 
Staram się, by moja praca jako nauczyciela j. polskiego i historii 
miała  charakter innowacyjny. W swojej pracy stosuję 
nowoczesne środki nauczania – m.in. technologię 
informacyjno-komunikacyjną – pracuje z tabletami oraz 
dedykowanymi im programami, nie tylko na lekcjach, ale także 
w pracy wyrównawczej oraz na zajęciach pozalekcyjnych  
i wycieczkach szkolnych. Tworzę z uczniami na lekcjach 
prezentacje multimedialne, interaktywne książki, komiksy  
i filmy. Stosuję do komunikowania się z uczniami i oceniania ich 
platformy edukacyjne i portale internetowe. Wykorzystuje  
tworzone samodzielnie ćwiczenia interaktywne, w tym –  
z tablicą interaktywną oraz multimedialne quizy i testy wiedzy. 
Wprowadzam w swojej pracy metodę odwróconej klasy  
i dzielę się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami, 
opisując je jako tzw. dobre praktyki (np. w programie „Szkoła  
z klasą”). 
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Pracowałem- razem ze szkołą -  w ministerialnym projekcie 
pilotażu dla szkół „Cyfrowa Szkoła”  - realizowałem lekcje  
z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej. 
Zdobyte wówczas doświadczenie wykorzystuję w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej, jestem współautorem dwóch 
innowacji, prowadzonych w naszej szkole w roku bieżącym. 
 
W swojej pracy bardzo często współpracuję ze środowiskiem 
lokalnym. Byłem inicjatorem budowy ścieżki  rowerowej 
pomiędzy Wilkowem Polskim i Śniatami, gdzie zginęło kilku 
ludzi, m.in. uczeń naszej szkoły, zbierałem podpisy pod petycją 
o budowę ścieżki. Współpracowałem z parafią pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Wilkowie Polskim przy organizacji wypoczynku 
letniego dzieci – jako wolontariusz – opiekun na kolonii, 
organizowałem wielokrotnie wyjazdy dla dzieci i młodzieży na 
mecze Lecha Poznań, ucząc przy okazji dzieci patriotyzmu 
lokalnego i kibicowania fair play, organizowałem spotkania ze 
strażakami OSP Wilkowo Polskie  i policjantami  z KP Grodzisk, 
zainicjowałem w 2001r. i przeprowadzałem wielokrotnie 
festyny szkolne dla społeczności lokalnej, zdobywałem 
sponsorów w środowisku lokalnym, na zawody sportowe  
i festyn szkolny, współpracuję z instytucjami lokalnymi  
w realizacji imprez szkolnych i środowiskowych. 
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Jolanta Lorek – wyróżnienie w konkursie 
  

Małgorzata Zielińska 
Wicedyrektor 
III Liceum Ogólnokształcącego 
im. J. Słowackiego w Lesznie 
 
Jolanta Lorek jest szanowaną i lubianą nauczycielką biologii, podejmującą różnorodne działania. Stara się 
upowszechniać wśród swoich uczniów walory i niemal konieczność zdobywania wyższego wykształcenia jako 
warunku „ lepszego” życia. Postanowiła wykorzystać bliskość dużego ośrodka akademickiego,  jakim jest Poznań, 
co stwarza możliwość zapoznania uczniów z metodami pracy naukowej i formami prezentacji naukowych dokonań. 
Zorganizowała wyjazdy swoich uczniów na wykłady otwarte UAM, np.: Jak umierają komórki?”, „Chemia miłości”,  
„Sposoby porozumiewania się roślin”, „ Sekwencja genomu człowieka w praktyce- najnowsze trendy i osiągnięcia”. 
 
Przygotowała z uczniami prace z zakresu nauk przyrodniczych 
na konkurs „ Katedra Uczniowska”. 
Wzięła udział w projekcie „ The Baltic Sea Project- 
Phenological Studies”. Jej uczniowie dokonywali obserwacji 
fenologicznych wybranych gatunków roślin i zwierząt. 
Dodatkową zaletą projektu był fakt, że uczniowie musieli 
posługiwać się językiem angielskim. 
Na uwagę zasługuje też prowadzenie przez  Jolantę Lorek zajęć 
z biologii w  terenie – np. w Nadleśnictwie Karczma Borowa,  
w  Stacji Badawcza w Stobnicy (hodowla wilków), w Stacji 
badawczej PAN w Turwi.  
Była także promotorem prac konkursowych oraz opiekunem 
uczniów w eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej.  
Lekcje biologii bardzo często wspomaga technologią 
informacyjną.  
 

 
 
Podejmuje tematy z zakresu profilaktyki zdrowotnej- 
pozwalające na wzbogacenie wiedzy o korzystnym i szkodliwym 
wpływie na organizm człowieka wybranych czynników 
środowiska oraz wiedzy dotyczącej powstawania  
i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 

Jolanta Lorek wprowadza słówka angielskie na określenie 
zjawisk biologicznych, narządów człowieka oraz zagadnień 
związanych z szeroko pojętą biotechnologią. 
Zorganizowanie dla młodzieży III LO wykłady i zajęcia 
warsztatowe we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym 
Nauczycieli „ Sowa”, działającym przy Pracowni Nowoczesnych 
Strategii Nauczania Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  
W ramach współpracy odbyły się  warsztaty: „ Identyfikacja 
osób na podstawie śladów biologicznych” , „ Rozpoznawanie 
płci i wieku na podstawie materiału kostnego” oraz wykład  
nt. „ Pasożyty- sposoby zakażenia i profilaktyka”. 
 

 
 
Dzięki zaangażowaniu pani Jolanty Lorek uczniowie odbyli 
zajęcia muzealne w Muzeum Ludzkiego Ciała w Guben, 
obejrzeli też stacjonarną wystawę anatomiczną „ Body Worlds. 
The Anatomical Exhibition of Real Human Bodies”. 
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Popularyzuje spotkania z naukowcami., np. z dr. Aleksandrą 
Kraśkiewicz ze stacji terenowej Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Stobnicy (wykład i prezentacja na temat biologii wilka, mitów 
związanych z wilkami), z prof. dr hab. Krzysztofem Kujawą 
(wykład „ O słoniu w pokoju czyli o świecie na rozdrożu” 
dotyczący zagrożeń ekologicznych Ziemi).  
Zorganizowała dla uczniów zajęcia w laboratoriach 
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu.  
Przygotowuje i wdraża autorskie programy nauczania dla klas 
o profilu biologiczno-chemicznym.  
 

 
 
W rozlicznych działaniach Jolanty Lorek podkreślić należy 
również uczestnictwo  w Kongresie Europejskiej Unii Nauk  
o Ziemi (EGU), w warsztatach dla nauczycieli GIFT- 2013 
(Geosciences Information for Teachers Workshop) pod hasłem 
przewodnim „ Katastrofy naturalne”. Jolanta Lorek była jednym 
z trzech nauczycieli z Polski i 80 z Europy, Chin, Japonii  
i Stanów Zjednoczonych. Warsztaty zgromadziły tysiące 
naukowców z całego świata ( odbyło się 13 511 wystąpień  
i prezentacji posterowych). Podczas czterech kolejnych dni 
miały miejsce zajęcia prowadzone przez specjalistów z różnych 
ośrodków europejskich oraz Indii. 
Współpracowała też z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  
i Kształcenia Ustawicznego w Lesznie w ramach programu 
Grant Wielkopolski na przygotowanie scenariuszy zajęć 

lekcyjnych w 2000 roku. Jolanta Lorek przygotowała dwa 
scenariusze: „Składniki organiczne komórki” oraz  
„Właściwości osmotyczne komórki”. 
 
Współpracuje także  z Fundacją Pomocy Humanitarnej 
Redemptoris Missio Polska. Jolanta Lorek zorganizowała  
w szkole wystawę zdjęć lek. med. A. Łuczak z 4- miesięcznej 
praktyki lekarskiej w ośrodku w Kamerunie oraz spotkanie 
młodzieży z lekarką. Poza tym wraz z uczniami przeprowadziła 
zbiórkę potrzebnych środków medycznych dla w/w ośrodka  
w Kamerunie. 
 

 
 
To tylko niektóre z przykładów zaangażowania i pasji Jolanty 
Lorek. Podsumowaniem tej krótkiej charakterystyki niech 
będą tytuły przyznane nauczycielce przez uczniów III LO  
w Lesznie: 
 

 
2001/2002 „ Najpopularniejszy nauczyciel roku III LO  

w Lesznie” 
2002/2003 „ Nauczyciel wzbudzający pasję do przedmiotu  

w III LO w Lesznie” 
2003/2004 „ Najpopularniejszy nauczyciel w III LO  

w Lesznie” 
2004/2005 „ The best of…- Najlepszy nauczyciel 2005” 

2007/2008 „ Nauczyciel- Przyjaciel” 
2009/2010 „ Nauczyciel- Złote Serce” i „ Oaza Spokoju” 

2010/2011 „ Certyfikat Wzorowej Nauczycielki”
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Ewa Weil – wyróżnienie w konkursie 
 
Dyrektor Alicja Iwasiewicz 
Zespół Przedszkola Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
w Belęcinie 
 
Pani Ewa Weil jest nauczycielem dyplomowanym biologii, chemii i przyrody. Zatrudniona od 33 lat w Zespole 
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie. Jest doktorem nauk rolniczych w zakresie ekonomiki 
rolnictwa. Ponadto ma ukończone studia podyplomowe w zakresie chemii, biologii na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z przyrody na Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie,  a także 
studia podyplomowe z zakresu zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie na Akademii Ekonomicznej  
w Katowicach. Posiada kwalifikacje do przeprowadzania egzaminu maturalnego z biologii, z zakresu przedmiotów 
matematyczno- przyrodniczych, technik agrobiznesu i technik rolnych. 
 
Odznaczona za pracę:  

• Brązowym Krzyżem Zasług  
• Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej 
• Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  

w Poznaniu 
• Nagrodą Wójta Gminy Siedlec – dwukrotnie 
• corocznie nagrodą Dyrektora Szkoły. 

 
Pani Ewa Weil jest niezwykle wartościowym człowiekiem  
o bardzo wysokiej kulturze osobistej. W pracy zawodowej 
wykazuje się dużym zaangażowaniem i wiedzą. Jej pracowitość 
i obowiązkowość pozwalają na osiąganie przez uczniów naszej 
szkoły wysokich wyników w nauczaniu i zajmowanie czołowych 
miejsc w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Stosuje 
innowacyjne i atrakcyjne metody przekazywania wiedzy. 
Korzysta z nowoczesnych technologii nauczania i komunikacji. 
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach 
prowadzonych przez Panią Ewę Weil. Dzięki zaszczepieniu pasji 
do przedmiotów przyrodniczych wielu naszych absolwentów  
podjęło studia w tym kierunku. Od lat znana jest Jej działalność 
związana z ekologią i ochroną środowiska. 
 
Jej aktywność obejmuje wiele obszarów życia. Oprócz pracy 
pedagogiczno–wychowawczej podejmuje się Ona działalności 
na rzecz środowiska lokalnego. Jako radna wielu kadencji jest 
osobą zasłużoną dla rodzinnej wsi Kiełpiny oraz gminy Siedlec 
i powiatu wolsztyńskiego. Od lat aktywnie uczestniczy w pracy 
Zarządu Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła. Jest dużym 
autorytetem i wzorem dla mieszkańców. Cieszy się ogromnym 
poważaniem i sympatią. Dzięki charyzmie potrafi przekonać 
ludzi do swoich pomysłów i wizji. Dba o kulturę i tradycje 

regionalne, skutecznie pozyskuje środki na renowację 
zabytków. 
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Pani Ewa Weil jest bardzo dobrą i szlachetną osobą. Chętnie 
służy swoim doświadczeniem i mądrością. W kontaktach z 
ludźmi jest taktowna i uprzejma. Okazuje innym 
zainteresowanie, szacunek i respekt. Jest pogodną i ciepłą 
osobą.  
 
Dzięki swojej energii koncentruje wokół siebie innych ludzi, 
budząc w nich pozytywne emocje. 
 
Pani Ewa Weil daje dobry przykład uczniom w celu budowania 
wartościowych postaw młodego człowieka. Modeluje 
współpracę poprzez kształtowanie poprawnych relacji między 
uczniami opartych na serdeczności i wyrozumiałości. Modeluje 
dojrzały patriotyzm, wpaja wychowankom, aby swój patriotyzm 
w warunkach pokoju i niepodległości opierali na solidnym 
wypełnianiu podstawowych obowiązków obywatelskich. 
Pani Ewa Weil działa na rzecz poznawania i poszerzania wiedzy 
o Wielkopolsce i jej  promowania. Angażuje uczniów  
w celu poznania historii Wolsztyna i Polski.  
 
Rozwija miłość do przyrody, regionu i Wielkopolski poprzez 
organizację wycieczek do Parków Narodowych: Wielkopolski 
Park Narodowy. Regularnie przeprowadza lekcje  o Regionie 
Kozła, aby dzieci i młodzież zaznajomili się z  tradycjami, 
zwyczajami i strojami.  
 

 
 
Wysoka jakość jej  nauczania przejawia się w osiąganiu 
wysokich miejsc w konkursach przedmiotowych. Uczniowie 
biorą udział w konkursach przyrodniczych dotyczących 
przyrody powiatu, województwa, kraju corocznie: Rejonowym 
Konkursie Przyrodniczym „Salamandra”, Eko-Planecie, 
Lubuskim Konkursie Przyrodniczym i wielu innych. 
 
Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, instytucjami 
krajowymi  i zagranicznymi. Współpracuje z samorządem 
gminnym w Siedlcu, z Leśnictwem w Belęcinie, Gminną 
Spółdzielnią Wiejską w Tuchorzy, Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Siedlcu i Gminnym Ośrodkiem Kultury. 
Jest osobą bardzo znaczącą w swoim środowisku i jej zasługi 
budzą wielki szacunek i podziw. 

 

Spotkania w bibliotece 
Iwona Gubańska 
nauczyciel konsultant  
CDN Leszno 
 
Na wielkie uznanie zasługują działania bibliotekarzy  mające na celu zachęcenie młodych ludzi do korzystania  
z biblioteki szkolnej, inspirujące w ogóle do czytelnictwa. Nie jest to ani cel, ani zadanie postawione tylko w związku 
z jednym z kierunków polityki oświatowej. 
  
Takie działania wpisane są po prostu w pracę bibliotek 
szkolnych. Niektóre z nich są naprawdę imponującym 
przykładem zaangażowania w upowszechnianie czytelnictwa,  
a świadczą o tym pomysłowe akcje, które mogliśmy poznać.  
 

Przedstawiamy pracę tylko niektórych bibliotekarzy 
leszczyńskich szkół, nie ujmując jednak niczego tym, 
którzy nie zostali tu wspomniani.  

 
 
 

Na uwagę zasługuje również fakt, że biblioteczne projekty są 
realizowane w wielu przypadkach przy pomocy nauczycieli 
języka polskiego. 
  
Przy okazji należy podkreślić, że wiele dobrego w kwestii 
zachęty do czytania robią nie tylko duże, nagłośnione akcje, ale 
również zabawne memy. Może zdarzy się tak, że to  książka 
stanie się  modna, stanie się poszukiwanym gadżet
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Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie 
kompetencji czytelniczych młodzieży w Bibliotece 

I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie 
 
Bogna Turbańska - Łuczak 
Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego  
im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie  
 

 

Spotkanie w bibliotece I LO w Lesznie było prezentacją pracy 
biblioteki, która staje się w naszej szkole tzw. „trzecim 
miejscem”, nie tylko promuje czytelnictwo, choć to przede 
wszystkim, ale również uczy wrażliwości  poprzez prezentacje 
artystyczne uczniów, czy działalność wolontariatu.  
 

 
 
Zacznijmy jednak od tego co najistotniejsze – rozwijania 
kompetencji czytelniczych. W tym celu, by prawdziwie 
rozpoznać gusta czytelnicze naszej młodzieży 
zorganizowałyśmy kolejne wybory książek, które stały się 

jednocześnie propozycja zakupów tytułów w ramach realizacji 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie 
oddali ponad tysiąc głosów, z czego powstała lista 400 tytułów. 
Takie działanie daje nam wyraźną informację, jaka literatura 
interesuje młodego czytelnika, a co za tym idzie, interesuje 
również nas. Dbając o czytelnictwo organizujemy też 
tematyczne „Jedynkowe maratony czytania” proponując teksty 
jak najbardziej współczesne, np. nagrodzone Nike literacką, 
wzięliśmy również udział w projekcie „Ja czytam”, który 
realizowany był jako działanie Dyskusyjnego Klubu 
Edukacyjnego.   
 
Bardzo chętnie młodzież dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Jak 
nie czytam, jak czytam”, która miała na celu ustanowienie 
rekordu ilości czytających równocześnie osób . Nasi uczniowie 
zorganizowali marsz z transparentami promujący czytanie, 
przebrali się za postacie literackie, w klasach zrobili zdjęcia  
z książkami – nie lekturami, które właśnie czytają i wreszcie 
napisali absurdalną książkę I LO.  
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By podkreślić działania biblioteki zorganizowałyśmy Święto 
Biblioteki w ramach obchodów Października –Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych. Był to równocześnie finał realizowanych  
w poszczególnych poziomach klas projektów.  
 
Uczniowie klas 1 mieli poznać bibliotekę szkolna i przede 
wszystkim zapamiętać różnorodność jej propozycji. 
Przygotowywali mapę biblioteki , zaznaczając wskazane 
miejsca, tworzyli plakat i hasło promujący czytanie,  
klasy 2 realizowały projekt „Czytam to, co lubię, a lubię.’ 
 
 
W poszczególnych klasach młodzież w grupach wykorzystując 
różne metody  podawcze prezentowała książki czytane przez 
nastolatków i wreszcie maturzyści wykonywali zadania  
w ramach tematu ”Kanon lektur i co Ty na to…?”  Ich zadaniem  
było przygotowanie mowy chwalącej lub krytykującej jedną  
z omawianych w liceum lektur, przygotowanie krzyżówki lub 
gry literackiej  do lektury obowiązkowej oraz stworzenie 
portretu bohatera literackiego, ukazującego jego szczególne 
cechy.   
 
Projekty podsumowaliśmy z młodzieżą prezentując najlepsze 
prace, rozwiązując krzyżówki, grając w gry literackie. Świętu 
towarzyszyła akcja „Poczytaj mi nauczycielu”, każdy z nas 
uczących na swojej lekcji czytał młodzieży fragmenty książek, 
które chciałby polecić, młodzież uczestniczyła również we 
flashmobie z wierszami S. Grochowiaka oraz robiła zdjęcia  
z książkami  – „Przyłapani na czytaniu”. Nie zabrakło słodkości 
i uśmiechu. 
 

Obok w dużej mierze zabawowej formy promowania 
czytelnictwa, pokazujemy młodzieży również stronę klasyczną, 
iście artystyczną czy wreszcie naukową.  
 
Nasi uczniowie uczestniczą w spotkaniach autorskich 
w ramach Listopada Poetyckiego, współpracujemy z Muzeum 
Okręgowym od lat organizując konkurs „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”, promujący małe ojczyzny. Organizujemy 
również konkursy wewnętrzne, między innymi te cieszące się 
największa popularnością „Selfie z książka”, czy konkursy na 
„Mola bibliotecznego”, zakładkę, wiersz promujący czytanie.  
 
Nasza biblioteka to również miejsce pracy wolontariatu  
w ramach akcji prowadzonej w przedszkolach „Poczytaj mi, 
przyjacielu”. Młodzież nie tylko przygotowuje dla dzieci 
propozycje literackie, ale i zabawy, działania plastyczne. Grupa 
tworzy plastyczne niespodzianki od zakładek do książek, po 
świąteczne gwiazdorki. Tym sposobem udaje się znaleźć wśród 
naszych uczniów szczególnie zdolną plastycznie młodzież, a to 
dało początek kolejnej cyklicznej akcji n w naszej bibliotece, 
„Artyści I LO”. To wystawa różnorodnych prac plastycznych 
uczniów, połączona z wieczorem autorskim młodzieży piszącej, 
śpiewającej, grającej. 
 
Oczywiście promocja czytelnictwa to również formy wizualne, 
organizowanie ciekawych gazetek tematycznych, czy wreszcie 
bardzo ważne naszym zdaniem  dla młodzieży prowadzenie 
strony internetowej, czy - a może przede wszytki - 
prowadzenie bibliotecznego facebooka, jako swoistej kroniki 
wirtualnej naszej pracy.  



 28 

Dzień z Henrykiem Sienkiewiczem 
 

Małgorzata Mikołajczyk 
Zespół Szkół nr 4 
w Lesznie 

 
30 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez bibliotekę przebiegające pod 
hasłem Dzień z Henrykiem Sienkiewiczem upamiętniające setną rocznicę śmierci wielkiego powieściopisarza. Celem 
projektu było oddanie hołdu temu Wielkiemu Polakowi i przyczynienie się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei 
zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.  

 
Uczniowie klas maturalnych dowiedzieli się, że Henryk 
Sienkiewicz był pisarzem który poprzez swoją twórczość, 
publicystykę i działalność społeczną budził świadomość 
narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny  
i zdolności do poświęceń . Ponadto mogli zachwycać się 
genialną grą aktorską Kingi, Magdy i Andżeliki z klasy 3BL, 
które w przedstawieniu Quo vadis człowieku XXI wieku? 
pokazały, że utwory Sienkiewicza zostały nam dane po to, 
abyśmy mogli zrozumieć i poczuć kim naprawdę jesteśmy! 

  
Szczególne zainteresowanie wzbudził pokaz mody  
w wykonaniu uczniów klasy IVBT, 3AL i 3CL. Młodzież 
przeniosła wszystkich w odległe czasy i na białym dywanie 
zaprezentowali się: Krzyżacy, Jurand ze Spychowa, Ligia, 
Baśka, Danuśka oraz Neron.  
 
Na zakończenie dziewczęta z klasy 3Cl zaśpiewały  piosenkę   
W hołdzie Sienkiewiczowi. Podczas spotkania wszyscy mogli 
zobaczyć wystawę poświęconą ekranizacji dzieł Sienkiewicza,  
a także podziwiać prace uczniów przedstawiających Jego 
portret pt.  A Sienkiewicz ciągle ten sam...   
 
Bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom biorącym udział  
w wydarzeniu, przede wszystkim tym, którzy swoim 
zaangażowaniem uświetnili spotkanie. Wyrazem uznania dla 
Ich trudu były słodkie upominki ufundowane przez Bibliotekę 
szkolną.   

    
              
Finał projektu poprzedziły jeszcze inne działania, np. wspólne 
czytanie, nauczycieli i uczniów, powieści Quo vadis, konkurs 
plastyczny w dwóch kategoriach tematycznych: praca 
plastyczna inspirowana  twórczością  Henryka Sienkiewicza, 
portret Henryka Sienkiewicza- mniej lub bardziej serio.  
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Popołudnie z książką Paula Hawkins  
„Dziewczyna z pociągu” 

 

Maria Wojciechowska 
Biblioteka szkolna w III Liceum 
Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego  
w Lesznie.  
 

Dnia 5 grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie  
z cyklu „Popołudnie z książką”. Jego celem było zachęcenie 
uczniów do korzystania z biblioteki, zapoznania się z jej 
nowościami i podniesienia poziomu czytelnictwa. Spotkanie 
było też okazją do refleksji, że warto czytać. W czasie spotkania 
młodzież wspólnie czytała powieść Pauli Hawkins „Dziewczyna 
z pociągu”. To zgrabnie napisana i zagadkowa powieść,  
w której kluczową rolę odgrywają emocje. Jak w skrócie można 
określić jej fabułę? Trzy kobiety. Trzech mężczyzn. Trzy związki. 
Jedna tragedia.  
 

 

Rachel jeździ codziennie pociągiem, który zatrzymuje się 
zawsze przed tym samym semaforem.  
 
 
 
 

Z okien pociągu widać domki jednorodzinne, w jednym z nich 
mieszka para, którą Rachel postrzega jako idealną. Wyobraża 
sobie ich życie jako pasmo sukcesów i radości, dlatego kiedy 
pewnego dnia widzi scenę, która ten obraz zaburza, nie potrafi 
o niej po prostu zapomnieć. 
 

 
Fot. Paula Hawkins 

 
„Dziewczynę z pociągu” czyta się z niesamowitą prędkością. 
Ułatwia to prosty język i krótkie rozdziały. Fabuła została 
zbudowana z małych zagadek, które mają nas doprowadzić do 
jedynego możliwego rozwiązania. Książka opiera się na 
jedynym słusznym założeniu: pozory mylą. Czasem wydaje nam 
się, że doskonale kogoś znamy, niekiedy czasem w bolesny 
sposób przekonujemy się, że żyjemy w sieci kłamstw. 
 
Autorka wykreowała niezwykle klimatyczny thriller. Uczucie 
niepokoju i tajemnicy podsycane jest z każdą kolejno 
przeczytaną stroną. Niespodziewane przygody bohaterów 
zachęciły uczniów do poznania ich dalszych losów w domowym 
zaciszu. Obiecaliśmy sobie wymienić się swoimi wrażeniami na 
kolejnym ,,Popołudniu z książką”. 
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W bibliotece Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Lesznie 

 

Renata Bednarczyk 
nauczyciel bibliotekarz 
CDN – PBP w Lesznie 
 

Dnia 22 listopada 2016 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych Lesznie miało miejsce drugie 
spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta Leszna i powiatu 
leszczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyły 44 osoby -  pracownicy bibliotek szkolnych oraz leszczyńskiej biblioteki 
pedagogicznej.  
 
 

 
 
W pierwszej części spotkania wicedyrektor Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, Pan Leszek Zaleśny, 
przedstawił zebranym informacje na temat ewaluacji  
w bibliotece szkolnej. Omówił prawidłowości organizacji  
i funkcjonowania biblioteki szkolnej w kontekście nadzoru 
pedagogicznego. Zwrócił uwagę na zapisy dotyczące biblioteki 
szkolnej w statucie szkoły oraz wskazał na jej miejsce  
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego  
i kształcenia ogólnego. Temat ten cieszył się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ jest on zgodny z planem nadzoru 
pedagogicznego nad szkołami i placówkami województwa 
wielkopolskiego  w roku szkolnym 2016/2017.  
Kolejnym ważnym tematem spotkania był Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 na lata 2016-2020. Pani 
Renata Bednarczyk z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w 
Lesznie przedstawiła podstawy prawne programu oraz jego 
podstawowe założenia, kwoty i warunki starania się  
o przyznanie dotacji. Następnie Pani Alicja Bortel, nauczyciel 

bibliotekarz w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, 
zaprezentowała praktyczne formy upowszechniania 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, które mogą być 
wykorzystane przy realizacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. W swoim wystąpieniu odnosiła się do własnych 
doświadczeń w pracy z młodzieżą szkolną. Przedstawiła wiele 
nowatorskich form pracy z książką i młodym mobilnym 
czytelnikiem.   
 

 
 
Ponadto nauczyciele bibliotekarze zostali poinformowani  
o projekcie „Popołudnia z biblioteką” realizowanym w Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.   
 
Po spotkaniu wszyscy uczestnicy otrzymali drogą mailową 
prezentacje multimedialne, które zostały przygotowane 
przez prelegentów. Spotkanie przebiegało w przyjaznej 
atmosferze. Nauczyciele bibliotekarze skupieni wokół sieci 
wyrazili chęć uczestniczenia w następnych  zebraniach. 
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Dlaczego warto odwiedzić Archiwum Państwowe 
w Lesznie 

 
Zofia Szabel-Zakrzewska 
nauczyciel doradca metodyczny 
 
Archiwum Państwowe w Lesznie jest instytucją o charakterze urzędu i zarazem placówki naukowej - powołane do 
gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania archiwaliów, przeprowadzania 
kwerend i prowadzenia działalności popularyzatorskiej i naukowej. 

 

 
 

37687 plików 
 
Zasób archiwum stanowią zasadniczo materiały od końca XVIII 
w. do czasów współczesnych. Obejmują różne dziedziny 
działalności. Są to między innymi: 

• materiały archiwalne wytworzone przez administrację 
państwową i samorządową, 

• akta administracji specjalnej (m.in. inspektoraty 
szkolne), 

• akta instytucji prawa i wymiaru sprawiedliwości  
(sądy), 

• banki i komunalne kasy oszczędności, 
• przedsiębiorstwa i instytucje gospodarcze, 
• szkoły i zakłady wychowawcze, 
• instytucje kulturalne, 

 
 
 
 
 
 
 

• gminy wyznaniowe ewangelickie, 
• partie polityczne (PZPR), 
• związki zawodowe, 
• organizacje społeczne, kulturalne i sportowe, 
• plany miast, mapy topograficzne, katastralne  

i tematyczne; dokumentacja techniczna, druki 
ulotne, fotografie, widokówki, tłoki pieczętne. 

 
Przykłady zasobów archiwalnych, które można wykorzystać  
w procesie edukacyjnym np. na lekcjach historii. Statut miasta 
Leszna z 1835 r –strona tytułowa 
 

 
 
Akt urodzenia  Franciszka Sułkowskiego, syna ordynata dóbr 
rydzyńskich księcia Aleksandra Sułkowskiego w dniu  
4 października 1874 r. na Zamku w Rydzynie 
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Pomysły na lekcje 
 

 
Język polski 
Dzisiaj prezentujemy scenariusze lekcji języka polskiego autorstwa Edyty Zarembskiej-Marciniak,, doradca 
metodyczny do spraw języka polskiego. Zajęcia wg tych scenariuszy przeprowadziła w klasie II Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 4.  Na uwagę zasługuje znakomita koncepcja aktywizacji uczniów. Na takich 
lekcjach nie można się nudzić. Byłam. Widziałam. Jestem pod wrażeniem.  
 
Iwona Gubańska 
 

 
 
Zajęcia z wychowawcą 
Często zastanawiamy się, jak poprowadzić lekcje wychowawcze, tak aby były ciekawe, nietypowe, aby uczniom nie 
kojarzyły się tylko  z usprawiedliwianiem nieobecności.  
Możemy być kreatywni i tworzyć własne scenariusze lub poszukiwać nowych pomysłów i wtedy wykorzystać je na  
naszych lekcjach wychowawczych. Ważne jednak , aby dzięki nim lepiej poznać i zrozumieć swoich uczniów oraz 
pomóc klasie  stać się zgranym zespołem.  
Polecam jeden z nich. Autorem  scenariusza „Ja wśród innych – co nas łączy” jest mgr Bernadeta Wysocka - 
Czyżowicz. Jak każdą propozycję możecie ją Państwo wykorzystać w całości lub według własnego uznania 
modyfikować tak, aby przyniosła oczekiwane efekty.  
 
Zofia Szabel-Zakrzewska 
Doradca metodyczny z historii 
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Uwierzyć w ducha… – co mogło wydarzyć się  
w małym miasteczku? 

 
Scenariusz z wykorzystaniem mapy myśli z elementami open space. 45 min 

 
Plan wynikowy 
• Manifest polskiego romantyzmu 
 
Cele lekcji 
Umiejętności IQ 
 
Uczeń potrafi: wypowiedzieć się na temat wiary w istnienie 
duchów,  sposobów ukazywania miłości, wytłumaczyć związek 

motta z treścią utworu; wskazać symptomy obłędu  
w zachowaniu bohaterki; opisać i zinterpretować stanowiska 
zajmowane przez poszczególne postacie wobec postępowania 
dziewczyny; odszukać i wyjaśnić sentencje znajdujące się  
w tekście; wymienić elementy programu romantycznego 
zawarte w balladzie. 
 
Umiejętności EQ 
 

Uczeń potrafi: rozpoznać stan emocjonalny Karusi; zrozumieć 
uczucia dziewczyny; dostrzec relacje zagubionej dziewczyny  
z realnym światem; rozstrzygnąć istotę konfliktu pomiędzy 
narratorem i starcem; odczuwać empatię; 
Uczeń rozwija umiejętność pracy w różnych formacjach 
zespołowych; współodpowiedzialność za własny proces uczenia 
się; uczenie się poprzez nauczanie; kulturę zabierania głosu  
w dyskusji; aktywnego słuchania; udzielania informacji 
zwrotnej; dokonywania samooceny oraz oceny koleżeńskiej. 
 
Metody nauczania 
• metoda aktywizująca – dyskusja; mapa myśli; analiza swot;  
praca w  parach, grupach; elementy open space; praca  
z tekstem – przekład intersemiotyczny. 
 
Środki dydaktyczne 
• tekst ballady, zwiastun filmu Uwierz w ducha, karty do mapy 
myśli dla grup, arkusz do stworzenia kolażu, pełnego kształtu 
mapy myśli całego utworu, kolorowe pisaki. 
 
Przebieg lekcji 
Faza wprowadzająca – 10 min 

• Uczniowie indywidualnie zastanawiają się nad tym, 
dlaczego są ludzie, którzy wierzą w duchy, prezentują 
własne refleksje na ten temat, dyskutują, aktywnie 
słuchają, przywołują teksty kultury , w których 
pojawiają się duchy. Formułują wnioski 
odpowiadające na pytanie: Dlaczego motyw wiary  
w duchy pasjonuje twórców kultury i popkultury? 

 
 
 
 
 

• Młodzież czyta balladę Adama Mickiewicza 
Romantyczność i prezentuje pierwsze wrażenia po 
lekturze. Zwraca uwagę na motto utworu  
w kontekście jego treści i uzasadnia przywołanie 
fragmentu tekstu właśnie tego twórcy. 

 
Faza realizacyjna – 20 - 25 min 

• Uczniowie określają, kto wypowiada się w utworze 
(Karusia, lud, starzec, narrator) i opisują sytuację 
przedstawioną przez Mickiewicza. 

• Zadaniem wszystkich osób w klasie będzie 
scharakteryzowanie poprzez stworzenie mapy myśli 
bohaterów ballady wylosowanych przez 
przedstawicieli zespołów utworzonych poprzez 
wyliczankę. 

• Uczniowie interpretują wylosowany symbol będący 
odniesieniem do osobowości/przeżyć postaci. 

• Członkowie grup otrzymują tekst ballady wraz  
z poleceniami, które mają wykonać. Załącznik nr 1. 

• Na tablicy uczniowie zawieszają poszczególne mapy 
dotyczące pojedynczych bohaterów – tworzą swoisty 
kolaż, będący wizualizacją interpretacji utworu. 
Stosują terminologię dotyczącą haseł 
oświeceniowych i romantycznych. 

• Uczestnicy zajęć fotografują mapę i zamieszczają jako 
efekt pracy na lekcji na grupie FC. Zdjęcia 
wydrukowane wklejają do zeszytu – kolejna lekcja. 

• Sprawdzenie wiedzy nabytej podczas lekcji poprzez 
diagram do uzupełnienia – autoewaluacja Załącznik 
nr 2. Uczestnicy zajęć samodzielnie dokonują oceny 
pracy własnej na lekcjach, współpracy w zespole  
i pomiędzy grupami. 

• Ocena pracy uczniów podczas zajęć uwzględnia  
3 elementy – uczeń, członkowie zespołu, nauczyciel. 
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Faza podsumowująca – 10 min 
Uczniowie wymieniają cechy Romantyczności wskazujące na 
nadejście nowej epoki w literaturze (postrzeganie świata 
oparte na intuicji i uczuciu, bohaterka o statusie trudnym do 
zdefiniowania, przeciwstawienie młodości i starości, obecność 
duchów i ludowej mądrości, wykorzystanie gatunku 
literackiego z pogranicza dwóch rodzajów). Układają w ten 
sposób program literatury romantycznej. 
 
Praca domowa 
Do wyboru 

• Opisz sytuację Karusi na podstawie schematu 
analizy SWOT. Załącznik nr 3. 

• Opisz przedstawione w utworze wydarzenia  
z perspektywy Karusi. 

• Napisz ciąg dalszy ballady A. Mickiewicza. 
• Z którym światopoglądem się utożsamiasz 

romantycznym czy oświeceniowym? Uzasadnij swoją 
odpowiedź. 

• Przygotuj na platformie learning aps (lub ręcznie) 
krzyżówkę dotyczącą interpretacji  ballady. 

• Przygotuj prezentację multimedialną odpowiadającą 
na pytanie Współczesnemu człowiekowi bliżej jest do 
ideałów oświeceniowych czy romantycznych? 

 
 
Załącznik nr 1  
Adam Mickiewicz: Romantyczność 
 
Methinks, I see… Where? 
In my mind⁾seyes. 
W. Szekspir 
Zdaje mi się, że widzę… Gdzie? 
Przed oczyma duszy mojej 
 
Słuchaj dzieweczko! 
— Ona nie słucha. — 
To dzień biały! to miasteczko!  
Przy tobie nie ma żywego ducha, 
Co tam wkoło siebie chwytasz? 
Kogo wołasz, z kim się witasz? 
— Ona nie słucha. — 
To jak martwa opoka 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie zwróci w stronę oka, 
To strzela wkoło oczyma, 
To się łzami zaleje, 
Coś niby chwyta, coś niby trzyma, 
Rozpłacze się i zaśmieje. 
— „Tyżeś to w nocy? to ty Jasieńku! 
Ach! i po śmierci kocha! 
Tutaj, tutaj, pomaleńku, 
Czasem  usłyszy macocha!… 
Niech sobie słyszy… już nie ma ciebie, 
Już po twoim pogrzebie! 
Ty już umarłeś? Ach! ja się boję!… 
Czego się boję mego Jasieńka? 
Ach, to on! lica twoje, oczki twoje! 
Twoja biała sukienka! 
I sam ty biały jak chusta, 
Zimny… jakie zimne dłonie! 
Tutaj połóż, tu na łonie, 
Przyciśnĳ mnie, do ust usta!… 
Ach, jak tam zimno musi być w grobie! 
Umarłeś, tak, dwa lata! 
Weź mię, ja umrę przy tobie, 
Nie lubię świata. 
Źle mnie w złych ludzi tłumie: 
Płaczę, a oni szidzą; 
Mówię, nikt nie rozumie: 
Widzę, oni nie widzą! 
Śród dnia przyjdź kiedy… To może we śnie? 
Nie, nie… trzymam ciebie w ręku, 
Gdzie znikasz, gdzie mój Jasieńku? 
Jeszcze wcześnie, jeszcze wcześnie! 
Mój Boże! kur się odzywa, 
Zorza błyska w okienku. 
Gdzie znikłeś! ach! stój Jasieńku! 
Ja nieszczęśliwa!” — 
Bieży za nim, krzyczy, pada; 
Na ten upadek, na krzyk boleści, 
Skupia się ludzi gromada. 
„Mówcie pacierze! — krzyczy prostota — 
Tu jego dusza być musi. 
Jasio być musi przy swej Karusi, 
On ją kochał za żywota!” 
I ja to słyszę, i ja tak wierzę, 
Płaczę i mówię pacierze. 
— „Słuchaj dzieweczko!” — krzyknie śród zgiełku  
Starzec, i na lud zawoła: 
„Ufajcie memu oku i szkiełku, 
Nic tu nie wdzę dokoła. 
— Duchy karczemnej tworem gawidzi, 
W głupstwa wywarzone kuźni; Dziewczyna duby 
smalone bredzi, 
A gmin rozumowi bluźni”. 
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Dziewczyna czuje, — odpowiadam skromnie, 
A gawiedź wierzy głęboko: 
Czucie i wiara silniej mówi do mnie, 
Niż mędrca szkiełko i oko. 
Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, 
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; 
Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! 
Miej serce i patrzaj w serce!” 
 
Załącznik nr 2 

 
 
 
Załącznik nr 3 
 

 
 
Komentarz metodyczny   
Tworzenie mapy myśli to ciekawa forma wizualizacji wiedzy 
połączona z jej przetwarzaniem niesemiotycznym. Prof. 
Manfred Spitzer po przeprowadzeniu eksperymentu 
diagnozującego zależność głębokości przetworzenia i trwałości 
zapamiętywania, doszedł do wniosku, iż im głębiej 
wieloaspektowo myślimy nad elementem rzeczywistości, tym 
trwalszy engram pamięciowy powstaje w naszym mózgu. Jeśli 
dodam do tego, że mapy myśli były sporządzone własnoręcznie 
– dłonie mają największą reprezentację w mózgu -  to 
uświadomimy sobie jak wiele obszarów zostało poruszonych,  
a nowych połączeń neuronalnych powstało.  

Na czym polega przewaga notowania metodą mapy 
myśli nad tradycyjną notatką? 

 

Istnieje wiele sposobów aktywnego 
notowania, ale wszystkie łączy wielka zaleta: 
konieczność przetwarzania informacji. 
Dla stymulacji różnych półkul przyjazne 
będą wszelkie wizualizacje (formy 
obrazowo-słowne), uruchamiające różne 
obszary mózgu, np. mapa myśli. 

Notatka słowna
głównie lewa 
półkula

Mapa myśli
lewa i prawa
półkula

jeden kolor wiele kolorów

słowa, liczby obraz

werbalizacja wizualizacja

kolejność przestrzeń

szczegóły ogląd ogólny

logika skojarzenia

 
 
Dlaczego warto poruszyć dwie półkule mózgowe?  
Spoidło wielkie odpowiedzialne za ich synchronizację działa 
sprawniej, jeśli ćwiczymy równoczesne angażowanie prawej  
i lewej części mózgu. Co się z tego w sposób oczywisty wynika 
pracujemy nad kondycją holistycznego funkcjonowania  
w zakresie: 
 

 
 
Jak tworzyć mapy myśli?  
http://www.mapy-mysli.com/mapy_mysli_tworzenie.html  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mocne strony -

czynniki mające 

źródłow jej wnętrzu 

słabe strony -

czynniki mające 

źródło w jej wnętrzu 

szanse - czynniki 

mające źródło w 

otoczeniu

zagrożenia - czynniki 

mające źródło w 

otoczeniu

KARUSIA
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Co z tej metody wynika dla zasady skutecznego 
zapamiętywania? 
 

• Synestezja -  połączenie wielu zmysłów do 
zapamiętywania. 

• Skojarzenia - w Mapach Myśli łączysz główny 
temat z kolejnymi zagadnieniami, tworzysz 
odnośniki – ułatwiając tworzenie skojarzeń. 

• Humor - pamiętamy dobrze to, co nas bawi, z 
czego się śmiejemy. 

• Wyobraźnia - jak powiedział Einstein, wyobraźnia 
jest ważniejsza niż wiedza; słowa klucze, obrazy, 
symbole Moje. 

• Numeracja - sekwencje, kolejność – pomagają w 
zapamiętywaniu i przypominaniu informacji. 

• Kolory - Akcentuj to, co najważniejsze (np. na 
czerwono). 

 
 

 

Więcej na ten temat  
www.kurs.mapy-mysli.com/Kurs_tworzenia_map_mysli.pdf 
 
Istotne też dla kreatywnego utrwalania wiedzy, rozwoju 
wyobraźni symbolicznej jest tworzenie słów kluczy. Dlaczego? 
Proszę spojrzeć. 
 

 
 
Zapraszam do wymiany refleksji nie tylko na ten temat. 
 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? – 
rozważania dotyczące granic uczuć. 

 

Scenariusz z wykorzystaniem analizy pola sił, aplikacji learning aps z elementami open space karaoke. 45 min 
 
Plan wynikowy 
• Miłość romantyczna 
 
Cele lekcji 
Umiejętności IQ 
Uczeń potrafi: wypowiedzieć się na temat miłości 
romantycznej,  sposobów ukazywania miłości, zaprezentować 
własne refleksje dotyczące granic uczuć we współczesnym 
świecie; zinterpretować w kontekście tematu wiersz  
A. Mickiewicza Niepewnoość, nazwać środki artystycznego 
wyrazu służące ukazaniu emocji osoby mówiącej w tekście, 
znaleźć miejsca wspólne dla miłości romantycznej  
i współczesnej; argumentować własne stanowisko; obsługiwać 
aplikację learning aps, korzystać z jej zasobów, uczyć innych, 
zaśpiewać, wyrecytować tekst wiersza z nagraniem karaoke. 
 
Umiejętności EQ 
Uczeń potrafi: rozpoznać stan emocjonalny mężczyzny 
mówiącego w wierszu; zrozumieć jego wahania; nazwać emocje  
podmiotu lirycznego, odnieść się do pytania zawartego  
w temacie, wyrazić własne emocje potrafi rozwiązywać 
problemy w sposób twórczy;  przełamuje opory przed 

prezentacją własnych pomysłów, potrafi odnieść wymowę 
wiersza do konkretnych sytuacji z życia.  
Uczeń rozwija umiejętność pracy w różnych formacjach 
zespołowych; współodpowiedzialność za własny proces uczenia 
się; uczenie się poprzez nauczanie; kulturę zabierania głosu  
w dyskusji; aktywnego słuchania; udzielania informacji 
zwrotnej; dokonywania samooceny oraz oceny koleżeńskiej. 
 
Metody nauczania 
• metoda aktywizująca – dyskusja; praca w  parach, grupach; 
analiza pola sił, elementy open space; praca z tekstem – 
przekład intersemiotyczny poprzez aplikację learning aps.. 
 
Środki dydaktyczne 
• tekst wiersza, teledysk z filmu  "I ty będziesz moją 
panią" - prod. TVP 1969, scen. i reż. G. Lasota 
karteczki sklerotki, pisaki kolorowe, arkusz do 
zestawienia APSi komputery platforma learning aps, 
grupa klasowa na fc.,  
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Przebieg lekcji 
Faza wprowadzająca – 10 min 

• Uczniowie indywidualnie zastanawiają się nad tym, 
czym objawia się zakochanie, kochanie, przywołują 
postać ducha Zosi – skazanej na niekochanie za 
swoje zachowanie wobec młodzieńców darzących ją 
miłością za życia. Rozmawiają na temat miłości ich 
najbliższych – historie rodziców, dziadków, ich własne 
doświadczenia. Zastanawiają się dlaczego miłość jest 
tak ważna w życiu człowieka. 

• Młodzież czyta wiersz Adama Mickiewicza 
Niepewność przy jednoczesnym wysłuchaniu piosenki 
zaśpiewanej przez Marka Grechutę i zespół Anawa.  
i prezentuje pierwsze wrażenia po lekturze. Dokonuje 
interpretacji wstępnej tekstu: 

 Geneza tekstu – prezentuje nauczyciel. 
 
Liryk został napisany po zerwaniu z Karoliną Rzewuską. 
Okoliczności poznania oraz rozstania pary w swoim 
opracowaniu „Kobiety Mickiewicza, Słowackiego, 
Krasińskiego” (Kraków 1895) opisuje Piotr Chmielowski: 
„W roku 1825 Odessie, gdzie poeta według własnego 
wyrażenia żył „jak basza”, uczucie takie zagościło w jego sercu 
na kilka miesięcy. Oddalony od przyjaciół i młody, namiętny, 
wpadłszy w wir życia salonowego, które mu się po raz pierwszy 
w takim blasku i przepychu ukazało, zapłonął gorączkowo do 
kobiety pełnej powabów, ukształconej, dowcipnej, władającej po 
mistrzowsku sztuką zalotności. Była nią Karolina z Rzewuskich 
Sobańska. Przykrym rozdźwiękiem skończył się stosunek  
z Karoliną, jak każdy stosunek miłosny, nie oparty na 
wzajemnym szczerym uczuciu. Zaspokojenie zmysłów nie jest 
zaspokojeniem duszy, „której wszystko mało”, jak mówi Sęp 
Szarzyński. Do otworzenia oczu Mickiewiczowi na 
postępowanie Karoliny przyczyniła się prawdopodobnie Joanna 
Zaleska, która pokochała naszego poetę w sposób 
egzaltowany, nie otrzymując w zamian nic więcej jak się zdaje, 
nad dobrą, tkliwą przyjaźń. Z jej to chyba powodu napisał 
Mickiewicz wiersz „Niepewność”, w którym nie mógł sam sobie 
rozstrzygnąć wątpliwości: jakiego rodzaju uczucie — przyjaźń 
czy kochanie — w duszy jego się odzywa”. 
 
Kim jest osoba mówiąca w wierszu? 
Do kogo mówi mężczyzna? 
Określ typ liryki, formę wyznania. 
Jakie pytanie retoryczne kończy poszczególne strofy – czemu 
służy stosowanie pytań retorycznych? 
 

 
 
Faza realizacyjna – 20 - 25 min 

• Uczniowie zostają połączeni w zespoły 2-osobowe. 
Każda para otrzymuje do interpretacji 1 strofę utworu. 
Wykonują następujące polecenia: 

• Na podstawie interpretacji Twojej strofy sformułuj 
argumenty, które świadczą o tym, że mężczyzna 
kocha kobietę. Zapisz je na kartkach różowych. 
Podkreśl – zakreśl je w tekście wiersza  kolorem 
różowym. 

• Na podstawie interpretacji Twojej strofy sformułuj 
argumenty, które świadczą o tym, że mężczyzna 
darzy kobietę przyjaźnią. Zapisz je na kartkach 
żółtych. Podkreśl – zakreśl je w tekście wiersza  
kolorem żółtym. 

• Po wykonaniu zadania przyklej kartki w odpowiednim 
miejscu tablicy. 

• Co wynika ze zgromadzonych argumentów. Wnioski 
zapisz na learning aps, załącz zdjęcie APS. 

• Uczestnicy zajęć fotografują aps widniejące na tablicy 
i zamieszczają jako efekt pracy na lekcji na grupie FC. 
Zdjęcia wydrukowane wklejają do zeszytu – kolejna 
lekcja. 

• Chętni uczniowie wykonują zespołowo (recytacja, 
śpiew) tekst Mickiewicza przy akompaniamencie linii 
muzycznej Anawa – tekstem karaoke wyświetlonym 
na ekranie http://ising.pl/marek-grechuta-
niepewnosc-piosenka 
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• Ocena pracy uczniów podczas zajęć uwzględnia  
3 elementy – uczeń, członkowie zespołu, nauczyciel. 

 
 
 
 
 

Faza podsumowująca – 10 min 
Scalenie wiedzy nabytej podczas lekcji z wiedzą z poprzednich 
tekstów romantycznych. Prezentacja map myśli utworzonych 
na learning aps. 
 
Praca domowa 
Co proponujecie??? 
 

Scenariusz lekcji wychowawczej 
 

Temat: „ Ja wśród innych – co nas łączy?” 
 
Cele:  

• doskonalenie umiejętności wypowiadania własnego 
zdania 

• kształtowanie zdolności słuchania i przyjmowania 
sensownych argumentów innych ludzi 

• rozwój samodzielności myślenia 
• umiejętność wskazywania naszych indywidualnych 

cech 
• kształcenie zdolności wyszukiwania cech wspólnych , 

właściwych dla danej grupy 
• umiejętność podejmowania wspólnych decyzji, 

współdziałania w grupie 
• integracja klasy 

 
Metoda: 
     Dyskusja ,burza mózgów, praca w grupach 
 
Czas : 45 minut 
 
Materiały: 5-6 arkuszy papieru – przynajmniej A3, kolorowe 
pisaki 
 
Przebieg lekcji: 

• Część organizacyjna lekcji. 
• Podział uczniów na grupy i wyjaśnienie zadań.   
• Instrukcja: Każdy zespół na planszy rysuje kwiat. 

Każdy płatek to jeden członek grupy. W płatki 
wpisujemy to czym dana osoba różni się od reszty 

grupy np.: długie włosy, umiejętność gry na gitarze. W 
środek kwiatka wpisujemy te cechy i zainteresowania, 
które są wspólne  dla całej grupy.  

• Prezentacja kwiatów najpierw cecho wspólnych 
członków grup, a następnie tych ,które nas różnią.  

• Ułożenie listy wspólnych zainteresowań całej klasy. 
• Podsumowanie  i określenie wspólnych 

zainteresowań klasy. 
 

Chociaż każdy z nas jest inny, ma wiele, cech indywidualnych, 
to tak naprawdę łączy nas dużo więcej niż dzieli, a ponieważ 
mamy  różne zainteresowania i zamiłowania to możemy się od 
siebie wiele nauczyć. 
 

 
Przykładowy kwiatek 
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Wiersze Grzegorza Lorka 
 

Szanowni Państwo, zapraszamy do współredagowania tego działu naszego czasopisma. Na pewno jest wśród nas 
wielu ludzi pióra. Dar słowa jest szczególnym darem, w związku z czym należy go bardzo pielęgnować, szanować, 
ale także się nim dzielić.  Zapraszamy do Witryny Literackiej. Wybrane teksty prosimy o przesłanie na adres: 
gubanska@cdn.leszno.pl Na stronie internetowej CDN w Lesznie -http://cdn.leszno.pl/poiw- poświęconej 
czasopismu „Problemy Oświaty i Wychowania - znajdą Państwo Formularz zgłoszeniowy dla autorów. Prosimy  
o jego wypełnienie i przesłanie.  
 

W Witrynie Literackiej gościmy Grzegorza Lorka, człowieka  
o niespożytej energii, ogromnie wrażliwego, czego dowodem 
jest wydany w 2010 r. tomik poezji.    
Grzegorz Lorek  – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Biolog, podróżnik. Na co dzień nauczyciel w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Lesznie. Tomik „Szklane dachy” jest jego 
debiutem literackim. 
 
*** 
płakał z tęsknoty za przyszłością 
nie wiedział, że sól łez 
niszczy mechanizmy zegarów 
nieodwracalnie 
*** 
Oczekiwanie 
 
Rój ciężarówek wtopiony w lodowy asfalt  
Błysku w oczach gołębi nie gaszą nawet 
   przekleństwa kierowców 
 
Szare oczekiwanie między piórami wycieraczek 
Zakneblowane niewiedzą ptasiego jutra 
 
Zjawił się wiatr 
Niczego nie zdołał zmienić 
*** 
Trajektorie pytajników 

 
Gdybyś ich nie znał? 
To też zadawałbyś sobie 
Zawsze o to jedno pytanie więcej? 
 
 
 

 
 
*** 
Ciężkie czasy dla ślepych zegarmistrzów 
 
Czas jak pryzmat 
Tnie mniejszą wskazówką po widmie światła 
 
Dzisiaj wypadło w lewo  
Zdołasz pokochać krótsze fale? 
 
Kiedy nadejdzie czas stojący? 
 
Ciężkie czasy dla ślepych zegarmistrzów 
 
*** 
Jawa/sen 
niepotrzebne skreślić 
 
wieczorna wizyta kuriera 
z hurtowni niesprzedanych za dnia myśli 
 
za niektóre płacisz przelewem 
tym za pobraniem odbioru odmawiasz 
 
koszyk pełen towarów niedostępnych 
wszystkie do wyczerpania zapasów 
 

 



 40 

Motyw Bożego Narodzenia w pracy  
dydaktyczno-wychowawczej 

(wybór literatury) 
 

Krystyna Chorostecka 
nauczyciel bibliotekarz 
PBP w Lesznie 
 

 
 

1. ANIELSKIE Boże Narodzenie / Elżbieta Dąbrowska-Stańczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s.27-28 
2. BOŻE Narodzenie / Magdalena Paczkowska // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 9, s. 35 
3. Konkurs dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym a także dla najmłodszych 

uczniów SP. 
4. BOŻE Narodzenie - krzyżówka / Marta Katarzyna Malinowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 12, s. 42-43 
5. BOŻE Narodzenie - święta niezwykłych wzruszeń, radości i tajemnic : scenariusz zajęć otwartych dla rodziców / Luiza 

Słomińska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2008/2009, nr 2, s.83-88 
6. BOŻE Narodzenie tuż - tuż : scenariusz zajęć w klasie II / Violetta Jurska // Życie Szkoły. - 2003, nr 10, s.593-595 
7. BOŻE Narodzenie w szkole podstawowej / Ewa Dunin - Wilczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 17 
8. CZEKAM na święta Bożego Narodzenia / Hanna Śniatała // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s.623-624 
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9. . IT'S Christmas! - Święta Bożego Narodzenia : scenariusz na zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III / Agnieszka 
Kostrzewska // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s.38-39 

10. KARTA z kalendarza - Boże Narodzenie - tradycje świąteczne / Małgorzata Krzyształowska, Dorota Politowska // 
Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 10, s.618-622. 

11. KOCHAM Boże Narodzenie / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 27-29 
12. Scenariusz słowno – muzyczny. 
13. KONSPEKT zajęć zintegrowanych w klasie III szkoły podstawowej : temat: Zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia / Mariola Naczk 

// Wychowawca. - 2000, nr 12, s.36-37 
14. KTO nam ukradł Boże Narodzenie? / Sławomir Rokicki // Wychowawca. - 2010, nr 12, s. 26-28 
15. Scenariusz dla gimnazjum. 
16. PRZYGOTOWANIE przedszkolaków do Świąt Bożego Narodzenia / Bożena Papierska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, 

nr 12, wkł. s.II-III 
17. ROŚLINY Bożego Narodzenia // Życie Szkoły. - 2015, nr 10, s.40-43 
18. SCENARIUSZE zajęć z okazji Bożego Narodzenia i Gwiazdki / Małgorzata Warzkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, 

nr 11, s.38-40 
19. TAJEMNICA Bożego Narodzenia / Agnieszka Korzeń // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 11, s. 11 
20. Montaż słowno-muzyczny. 
21. TRADYCJE i obyczaje Bożego Narodzenia / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 12, s. 23 
22. Scenariusz zajęć świetlicowych. 
23. TRADYCJE Świąt Bożego Narodzenia / Anna Sokołowska // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 25-27 
24. TRADYCJE Świąt Bożego Narodzenia / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7-8, s. 21-25 
25. Konspekt godziny wychowawczej. 
26. TRADYCJE w mojej rodzinie - Boże Narodzenie / Dominika Marantowicz // Świetlica w Szkole. - 2010, nr 4, s. 17 
27. Scenariusz zajęć świetlicowych. 
28. W BOŻE Narodzenie / Joanna Dobiech // Wychowawca. - 2012, nr 12, s. 28-29 
29. Scenariusz przedstawienia dla klasy V-VI szkoły podstawowej. 
30. W NOC Bożego Narodzenia / Ewa Śmiech // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 28-29 
31. Scenariusz przedświątecznej audycji w szkole podstawowej. 
32. WIGILIA Bożego Narodzenia - siła tradycji / Robert Beller // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 24- 
33. WKRÓTCE Boże Narodzenie. Pomogę dziewczynce z zapałkami : (scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej, 

uwzględniający metody rozwijające umiejętność niestandardowego rozwiązywania problemów) / Beata Rechnio-Kołodziej // 
Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s.12-14 

  



 42 

Komunikat – kryzys w szkole 
 

Sztuka rozwiązywania sytuacji kryzysowych w szkole 

 

Dyrektorów, wicedyrektorów, pedagogów i innych pracowników placówek oświatowych zapraszamy na konferencję 
poświęconą problemowi sytuacji kryzysowych w szkole.  
 
Konferencja odbędzie się 24 II 2017 r. w godzinach od 10.00 do 13.00. Cena: 60 zł.  Osoby, które zgłoszą udział w 
konferencji, zostaną powiadomione o jej miejscu.  Zgłoszenie udziału – przez formularz zgłoszeniowy na stronie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.  
Zajęcia poprowadzi pani Joanna Kardasz –Dyc, ekspert w zakresie reakcji na kryzys, komunikacji, wykładowca 
akademicki.  
Serdecznie zapraszamy.  
 
Uczeń podpala się przed szkołą? Gimnazjalista rani kolegę nożem podczas lekcji? Grupa nastolatków nęka kolegę 
w szkolnej toalecie i tak go bije, że chłopak w ciężkim stanie trafia do szpitala…, inny uczeń oskarża nauczyciela  
o molestowanie…, nauczycielka wychowania przedszkolnego zastrasza podopiecznych, że dzieci zaczynają się 
moczyć w nocy. Rodzice nagrywają zachowanie nauczycielki ukrytą kamerą i przekazuję do telewizji… 
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To tylko niektóre przykłady wydarzeń z ostatnich tygodni. Do tych, wydaje się niezwykłych sytuacji, doszło w tym  
roku w zwykłych, polskich szkołach.  
Jak zareagowali dyrektorzy? Jak zachowali się nauczyciele? Jaki komunikat otrzymali rodzice i uczniowie? Co musi 
się wydarzyć, żeby kamery ogólnopolskich stacji telewizyjnych przyjechały pod mury Twojej szkoły? Chcesz wiedzieć 
jak się zachować? Jak szybko przygotować komunikat? Jak powinni zachować się poszczególni pracownicy szkoły? 
Weź udział w konferencji 
 
Główny cel spotkania to zapoznanie  nauczycieli/dyrektorów z PR-owym warsztatem, umiejętność przygotowania 
oświadczeń dla mediów i rodziców    w kryzysie, nabycie umiejętności współpracy z dziennikarzami (media relations) 
podczas kryzysu. To nabycie wiedzy co i jak zrobić, gdy kryzys już jest. Bo pytanie nie jest o to czy kryzys nastąpi, 
ale… kiedy! 
 
Zapraszam 
Joanna Kardasz – Szyc 
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Pisać każdy może 
 

Iwona Gubańska 
nauczyciel konsultant 
CDN Leszno 

 

 
 

Szanowni Państwo, czytelnicy „Problemów Oświaty i Wychowania”, koleżanki i koledzy, zwracam się do Was – 
mieszkańców Leszna, ale również mieszkańców wszystkich miejscowości w naszym rejonie – z prośbą, abyście 
wykorzystali łamy naszego czasopisma, zamieszczając w nim artykuły o swojej szkole, o swojej pracy, o swoich 
pomysłach itd. 
W nasz zawód wpisane jest dzielenie się doświadczeniami, a „Problemy Oświaty i Wychowania” mogą to Państwu 
umożliwić.  Gorąco zachęcam do współredagowania czasopisma.  
W przypadku podjęcia przez Państwa takiej decyzji proszę o kontakt: gubanska@cdn.leszno.pl  
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