
 

 

2



 

 

1 

Spis treści 
Od redakcji .................................................................. 1 

Baranku wielkanocny ................................................ 2 

Pytania zadawane sobie ............................................ 3 

Wybrane problemy uczniów szkół muzycznych 
wobec specyfiki szkolnictwa muzycznego w Polsce
 ..................................................................................... 5 

Przedszkola bez drzwi i okien ............................... 10 

Rozwój zdolności i zainteresowań dziecka 
romskiego .................................................................. 17 

Ile waży łut szczęścia .............................................. 24 

Moje refleksje po… ................................................... 27 

Czytanie i pisanie w przedszkolu .......................... 29 

O kształceniu na odległość ...................................... 34 

Klub Wolontariatu przy Internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie ..................... 37 

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie 
wiecie, co posiadacie, czyli poznajemy zabytki 
gminy Miejska Górka. .............................................. 42 

Czy nadejdzie również moda na ortografię? ........ 50 

Zderzenie edukacji z technologią informacyjno-
komunikacyjną – Ogólnopolski Kongres Oświatowy  
EDUTEC, Poznań 2017 .............................................. 52 

Wywiad ...................................................................... 54 

Witryna Literacka .................................................... 56 

Czytelnictwo uczniów klas I-III .......................... 58 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze) .............. 58 

 

 

 

 

Od redakcji 
 

Nowy numer „Problemów Oświaty  
i Wychowania” ukazuje się wiosenną porą, 
niech więc wiersz znanego poety Ryszarda 
Biberstajna wyrazi to, co wszyscy zapewne 
poczujemy: 
 

WIOSENNIE 

obudziło się we mnie coś 
co chce napisać wiersz 
 
wiosna dotknęła to ziarno 
nieprzyzwoicie pęczniejące 
 
to coś 
ziarenko 
wysunęło parę listków 
 
wyjrzały ku słońcu 
i wzniosły do nieba 
ramiona oblane 
zielonym rumieńcem 
wstydu 
 

To wiosna w naszych duszach, a wewnątrz 
tego  numeru tematy – niestety – nie zawsze 
wiosenne; nie pachną wiosną ani poezją, ale 
są także ważne w naszej prozie życia.  
Wszystkie zasługują na uwagę, dlatego 
trudno jest je jakoś osobno wyróżniać. Po 
prostu zapraszamy do ich lektury. 
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Baranku wielkanocny 

 

 

 

Baranku wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy 

z paskudnego kąta 

z tego co po ludzku się nie udało 

prawda że trzeba stać się bezradnym 

by nielogiczne się stało 

Baranku wielkanocny coś wybiegł czysty 

z popiołu 

prawda że trzeba dostać pałą 

by wierzyć znowu 

 

Ks. Jan Twardowski 

 

Czytelnikom „Problemów Oświaty i Wychowania”, autorom tekstów, wszystkim 
sympatykom naszego pisma – nadziei, radości, życzliwości  nie tylko na czas Wielkanocy  

  



 

 

3 

Pytania zadawane sobie 
 

W tym numerze pytania zadaje sobie Donata Waszyńska – Samolak, Kierownik 
Pracowni w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, osoba niezwykle 
żywotna i kreatywna. Donata Waszyńska–Samolak dzięki znanej bajce 
znajduje odpowiedzi – i fakt ten jest niezmiernie krzepiący, budujący. 
 

� Jak odnaleźć się w świecie, w którym „jedyną stałą rzeczą jest zmiana”? 
� Jak podołać wyzwaniom, rolom  i konieczności dynamicznych przemian? 
� Czy warto podejmować kolejne próby wyjścia poza strefę bezpieczeństwa i komfortu? 
� Czym grozi pozostanie w obszarze własnych utartych przekonań i  samoograniczeń? 

 
Na te i inne istotne i ważne w dzisiejszych 
czasach  pytania odpowie za mnie  treść 
bajki, która  jest dla mnie nieustającą 
inspiracją i do której wracam w myślach, 
przed każdym nowo podejmowanym  
krokiem w nieznane. 
 

 
 
Jorge Bucay 
Pozwól, że Ci opowiem… 
Bajki, które nauczyły mnie jak żyć 
 
Uwiązany słoń „KIEDY BYŁEM MAŁY, 
UWIELBIAŁEM CYRK, a najbardziej w 

cyrku podobały mi się zwierzęta. Moją 
uwagę przyciągał zwłaszcza słoń, który-
jak się później okazało-był także 
ulubieńcem innych dzieci. Podczas 
przedstawienia to ogromne stworzenie 
paradowało, prezentując swój 
niesamowity ciężar, rozmiar i siłę... 
 
Ale po przedstawieniu i krótko przed 
wejściem na scenę słoń zawsze siedział 
uwiązany jedną nogą do kołka wbitego w 
ziemię. Jednakże kołek był tylko małym 
kawałkiem drewna, który tkwił w ziemi 
zaledwie kilka centymetrów.  
 
I chociaż łańcuch był mocny i gruby, 
wydawało mi się oczywiste, że zwierzę, 
które jest zdolne wyrwać drzewo  
z korzeniami, mogłoby z łatwością uwolnić 
się z kołka i uciec. To oczywista 
tajemnica. Co go trzyma w takim 
razie? Czemu nie ucieka? Kiedy miałem 
pięć czy sześć lat, wierzyłem jeszcze w 
mądrość dorosłych. Zapytałem więc 
jednego z nauczycieli, zapytałem ojca  
i wujka o tajemnicę słonia. Któryś z nich 
odpowiedział mi, że słoń nie uciekał, bo 
był tresowany. Wtedy zadałem oczywiste 
pytanie: "Jeśli jest tresowany, to dlaczego 
go przywiązują?" Nie pamiętam, abym 
otrzymał jakąś logiczną odpowiedź.   
 
 
Z czasem zapomniałem o tajemnicy słonia 
i jego kołku, a powracało ono jedynie 
wtedy, kiedy spotykałem innych, którzy 
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też kiedyś zadali sobie podobne pytanie. 
Kilka lat temu odkryłem (na moje 
szczęście), że był ktoś wystarczająco 
mądry, aby znaleźć odpowiedź.  
 
Słoń nie uciekał z cyrku, gdyż od 
najmłodszych lat był przywiązywany do 
różnych kołków. Zamknąłem oczy  
i wyobraźni ujrzałem dopiero co  
narodzonego i bezbronnego słonia, 
przywiązanego do kołka. Jestem 
przekonany, że słonik ciągnął, pchał i pocił  
się, próbując się uwolnić. I mimo że użył 
wszystkich swoich sił, nie udało mu się, 
ponieważ wtedy kołek był dla niego za 
solidny. Wyobraziłem sobie, że zasypiał ze 
zmęczenia i że następnego dnia próbował 
znowu, i kolejnego dnia, i kolejnego...  
Aż nadszedł dzień, który odbił się 
strasznie na historii słonia, dzień,  
w którym zwierzę zaakceptowało swoją 
niemoc i zdało się na swój los.  
 
Ten potężny i silny słoń, którego 
widzimy w cyrku, nie ucieka, ponieważ 
biedaczysko nie wierzy, że może.  
 
Ma w sobie utrwalone wspomnienie 
niemocy, którą przeżył krótko po przyjściu 
na świat. 
I najgorsze jest to, że nigdy więcej nie 
zakwestionował poważnie tego 
wspomnienia. 
Nigdy, nigdy więcej nie starał się 
ponownie wypróbować swoich sił... I tak 
to jest, Demitin.  
 
Wszyscy przypominamy trochę słonia  
z cyrku - idziemy przez życie 
przywiązani do setki kołków, które 
odbierają nam wolność. Żyjemy  
w przekonaniu, że "nie możemy" 
wykonać wielu rzeczy, jedynie dlatego, 
że pewnego razu, dawno temu, kiedy 
byliśmy mali, podjęliśmy próbę,  
 
która zakończyła się niepowodzeniem.  
Wówczas zrobiliśmy to samo, co słoń,  
i zarejestrowaliśmy w naszej pamięci 
następującą wiadomość:  

 
NIE MOGĘ... NIE MOGĘ I NIGDY NIE 
BĘDĘ MÓGŁ 
 
Dorastaliśmy, nosząc w sobie zapisaną 
przez nas samych tę wiadomość, która 
sprawiła, że nigdy więcej nie 
spróbowaliśmy uwolnić się z kołka. 
Czasem, kiedy słyszymy kajdany  
i dźwięczymy łańcuchami, spoglądamy  
z ukosa na kołek i myślimy: 
NIE MOGĘ I NIGDY NIE BĘDĘ MÓGŁ!!!  
 
Jorge zrobił długą przerwę. Później 
podszedł, usiadł na podłodze naprzeciw 
mnie i kontynuował:  - To właśnie dzieje 
się z tobą, Demi. Żyjesz uwarunkowany 
wspomnieniem jakiegoś Demitina, który 
nie mógł, i który już nie istnieje.  
Twoim jedynym sposobem na to, aby 
dowiedzieć się, czy możesz to osiągnąć, 
jest spróbowanie od nowa, w co musisz 
włożyć całe twoje serce... CAŁE TWOJE 
SERCE!” 
 

� Ileż razy odrzucamy to, co mogłoby 
się wydarzyć w naszym życiu tylko 
dlatego, że z dzieciństwa lub 
wczesnej młodości pamiętamy 
smak porażki i gorycz 
niepowodzenia? 

� Ileż razy tracimy w ten sposób  
możliwość sprawdzenia się na 
nowo w innych  zadaniach i rolach?  

� To od nas tylko zależy, czy mając 
nowe umiejętności, zasoby  
i doświadczenia podejmiemy próbę 
wyrwania małych kołków, które 
paraliżują zakres ruchów dużego  
i silnego już  słonia? 

 

Link: 

http://ksiazki.wp.pl/bid,30531,tytul,Pozwol-ze-ci-
opowiem-Bajki-ktore-nauczyly-mnie-jak-
zyc,fragment.html?ticaid=118bc7 
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Wybrane problemy uczniów szkół muzycznych wobec 
specyfiki szkolnictwa muzycznego w Polsce 

 

Magdalena Moruś - pianistka, kulturoznawca. Nauczycielka fortepianu  
i akompaniatorka w Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Tarnowie 
Podgórnym oraz w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. ks.  
dr J. Surzyńskiego w Kościanie Szkoły muzyczne w Polsce mają bardzo długą, 
ponad dwustuletnią, tradycję. Przez lata wykształcił się system, który 
funkcjonuje obecnie.  
 
W dzisiejszych czasach w prawie każdym 
większym mieście funkcjonuje co najmniej 
jedna szkoła I stopnia, oferująca dostęp 
do nauki w trybie popołudniowym (nie 
związana ze szkolnictwem). Są to często 
instytucje bezpłatne, w których można 
pobierać naukę po pozytywnym przejściu 
przez egzaminy wstępne (obecnie często 
nazywane „badaniami przydatności”).  
Z powodu faktu, iż jednak nie wszyscy 
chętni mogą uczęszczać do takiej szkoły – 
różne formy selekcji wstępnej mają 
pomóc w zbadaniu poziomu zdolności, 
posiadanych przez kandydatów – 
wymuszają myślenie o nich jako  
o placówkach zmierzających w kierunku 
elitarności, kierując naukę tylko dla 
wybranych jednostek. Często 
dyskutowane jest też zagadnienie bardzo 
wczesnej profesjonalizacji nauki  
w polskich szkołach muzycznych – już od 
pierwszych klas uczniowie są utwierdzani 
w dążeniu do ideałów, program 
wykonywany na konkursach 
instrumentalnych jest coraz bardziej 
rozbudowany i wymaga się od dzieci coraz 
więcej1.  

                                                           
1 Twarowska M., Wczesna edukacja muzyczna w 
realiach systemowych polskiego szkolnictwa 
muzycznego. Kształtowanie bazy rekrutacyjnej dla 

 
Kwestię, czy jest to pozytywne dla ogółu 
szkolnictwa muzycznego w Polsce, 
pozostawię w tym artykule bez 
odpowiedzi – to temat na osobne 
opracowanie, zdecydowanie bardziej 
obszerne.  
Wracając do tematu głównego – polskie 
szkoły muzyczne, oprócz oczywiście 

PSM I st. w Białymstoku ze szczególnym 
uwzględnieniem Przedszkola Muzycznego, s. 97. 
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placówek prywatnych, to instytucje 
nastawione na selekcję kandydatów już na 
samym początku ich przygody z muzyką. 
Gdy kandydat pozytywnie zda egzamin  
i rozpocznie naukę na wybranym 
instrumencie, może się na początku 
wydawać, że najtrudniejsze jest już 
zostało wykonane, w końcu szkoły 
artystyczne nie przyjmują wszystkich 
chętnych, tylko robią selekcję. Potocznie 
funkcjonuje przekonanie, że uczęszczanie 
do szkoły muzycznej to po prostu kolejne 
hobby, coś modnego, czym można się 
potem chwalić wśród znajomych.  

 
Często zdarza się, że dzieci oprócz muzyki 
mają inne zajęcia dodatkowe, gdyż 
opiekunom wydaje się, że wszystko 
można łatwo pogodzić a jeżeli dziecko ma 
talent, to łatwo sobie poradzi2. Realia są 
jednak zgoła inne a nauka w szkole 

                                                           
2 O wpływie innych osób na postępy dziecka 
uczącego się w szkole muzycznej pisze bardzo 
wielu badaczy (m.in. Leraczyk, Gembris, Davidson, 
Manturzewska). Dziś odchodzi się od twierdzenia, 

artystycznej wymaga wielu wyrzeczeń i 
poświęceń.  
Uczeń rozpoczynający naukę w szkole, 
musi liczyć się z dość dużą liczbą nowych 
obowiązków – co tydzień, obok zajęć  
w szkole ogólnej, do planu zajęć wpisane 
zostaje kilka godzin przedmiotów 
dodatkowych (ta siatka godzin wraz  
z kolejnymi klasami może ulegać 
rozszerzeniu) – instrument główny, 
rytmika, kształcenie słuchu,  
w późniejszych latach także audycje 
muzyczne, chór czy zespoły kameralne. 
Zdarza się, że dziecko musi przychodzić 
(czy też niejednokrotnie przyjeżdżać) do 
szkoły muzycznej 2-3 razy w tygodniu (ale 
czasem nawet pięć razy, w zależności od 
ułożenia planu). Jest to dość wymagający, 
nowy obowiązek nie tylko dla ucznia, ale 
też jego opiekunów. Rozplanowanie 
racjonalnego planu tygodnia dziecka (nie 
tylko z wpisanymi wszystkimi zajęciami 
obowiązkowymi i dodatkowymi, ale także 
z czasem przeznaczonym na ćwiczenie, 
odrabianie lekcji i odpoczynek). Oprócz 
dodatkowych zajęć, z którymi wiąże się 
zmniejszenie ilości wolnego czasu, jest 
jeszcze, poruszana chwilę wcześniej, 
kwestia pracy własnej dziecka w domu.  
W szkole ogólnokształcącej uczniowie 
mają zadawane prace domowe, które 
następnie trzeba w domu odrobić.  
W szkole muzycznej, w miejsce prac 
domowych (które notabene też się 
zdarzają, na przedmiotach 
teoretycznych),uczniowie mają 
obowiązek systematycznego ćwiczenia na 
instrumencie. W sytuacji idealnej 
codziennie i nie przez kilka minut, ale 
dłużej. Na początku, przy minimalnym 
stopniu trudności zadawanych utworów, 
czas pracy w domu nie musi być bardzo 
długi. Jednakże stopniowo, przy coraz 
bardziej skomplikowanych programach 
konieczne jest, by również samodzielne 
ćwiczenie było coraz dłuższe, nie tracąc 

że sam talent wystarczy, by odnieść sukces. Mówi 
się także o roli środowiska domowego, cech 
psychofizycznych i cech osobowości uczniów. 
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tym samym na regularności. Dla uczniów – 
a często także dla ich opiekunów – jest to 
kwestia trudna do zaakceptowania. 
Zwłaszcza gdy w szkole ogólnej również 
jest coraz trudniej, trzeba się więcej uczyć 
i coraz trudniej to pogodzić. Ale 
samodzielne ćwiczenie jest też sprawą 
problematyczną dla młodszych dzieci –  
w szkołach ogólnych nie mają jeszcze 
doświadczeń z zadaniami aż tak 
refleksyjnymi, wymagającymi skupienia 
się na dłuższy czas na jednej czynności, 
która dodatkowo może nie być zajmująca. 
Dlatego tak istotna jest rola 
wspierającego rodzica, który siedziałby  
z dzieckiem podczas pracy i mógł 
pomagać. Jest to obciążenie dla osób 
pracujących zawodowo – wymaga się od 
nich dużego zaangażowania i poświęcenia 
dziecku swojego czasu3. Dodatkowo  
w szkołach muzycznych I stopnia bez 
pionu ogólnokształcącego, istnieje 
możliwość rozpoczęcia nauki później niż  
w wieku 6 czy 7 lat. Dlatego nierzadko 
dochodzi do sytuacji, że uczeń będący  
w szkole muzycznej w którejś z ostatnich 
klas, w szkole ogólnej jest na przykład już  
w liceum (zdarzają się nawet maturzyści, 
czy w skrajnych przypadkach studenci).  
W takiej sytuacji, kiedy praca w domu 
powinna być coraz bardziej intensywna 
 i najlepiej codzienna, nikogo nie dziwi 
znaczna część rezygnacji, która jest czymś 
na stałe pewnie wpisanym w sytuację 
szkół dodatkowych4. Szkoła muzyczna, 
która na początku mogła wydawać się 
zabawą czy sposobem na spędzanie 
wolnego czasu, nagle staje się 
obowiązkiem, na który trzeba 
wygospodarować niemałą liczbę godzin  
w tygodniu. Zwłaszcza, gdy pierwsza 
fascynacja muzyką mija i potrzebna jest 
ogromna koncentracja na wykonywanej 

                                                           
3 Dylewski P., Mirkiewicz J., Poradnik dla rodziców 
dzieci rozpoczynających naukę w szkołach 
muzycznych, s. 17. 
4 Tamże, s. 16. 
5 O znaczeniu czynników natury ogólnej wspomina 
w swoim artykule „Rola cech osobowości  
w edukacji muzycznej z perspektywy 

pracy i ciągła gotowość na nowe 
aktywności5. 

 
Kolejna trudność pojawia się w momencie 
badania postępów uczniów. W szkołach 
ogólnokształcących postępy i poziom 
opanowania danego materiału bada się za 
pomocą klasówek czy odpytywania 
ustnego. W szkołach muzycznych takie 
formy również występują na zajęciach 
teorii muzyki, jednakże obok funkcjonuje 
cały blok innych metod. Koncerty, 
audycje, konkursy, kursy, przesłuchania, 
egzaminy – uczeń szkoły muzycznej musi 
umieć panować nad stresem podczas 
publicznych wystąpień, gdyż są one na 
porządku dziennym. Wszystko zależy tak 
naprawdę od jednego zagrania na scenie, 
zazwyczaj nie ma możliwości powtarzania. 
Dodatkowo ocenianie danego wykonania 
to kwestia bardzo subiektywna, która 
zależy od wielu różnych czynników. Stąd 
oceny nierzadko nie są sprawiedliwe dla 
uczniów, co może powodować frustrację  
i rozgoryczenie, zwłaszcza u osób 
przesadnie ambitnych czy bardzo 
wrażliwych (te cechy są nierzadko 
spotykane u jednostek uzdolnionych 
artystycznie). Zdarza się, że w sytuacji, gdy 
uczeń wie, że występ zostanie poddawany 
ocenie, wypada zdecydowanie gorzej niż 
wynikałoby to z jego przygotowania. Do 

psychologów” Anna Antonina Nogaj, powtarzając 
swoje tezy za Manturzewską i Kempem. Według 
niej takie atrybuty jak fascynacja muzyką, 
koncentracja na zadaniu, wytrwałość, chęć 
podejmowania nowych wyzwań czy pewność 
siebie są niezbędne do zdobywania wybitnych 
osiągnięć muzycznych. 
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stresu przed występem bardzo często 
dochodzi stres przed słabszą oceną. 

 
Wiąże się to z rodzajem motywacji do 
nauki, który dominuje w danym momencie  
u uczniów. Może to być motywacja 
wewnętrzna, która następuje u ludzi, 
którzy wykonują daną aktywność dla 
samych siebie, by zaspokajać własne 
potrzeby. Jednakże często do głosu 
dochodzi drugi rodzaj motywacji – 
zewnętrzna, w której potrzeby są 
rozbudzane wizją otrzymania nagrody,  
w tym wypadku dobrej oceny czy 
pochwały od nauczyciela6. Nie jest dobrze, 
gdy dominującą rolę odgrywa motywacja 
zewnętrzna, gdyż często zabija to  
w uczniach kreatywność, ale także chęci 
do działania. I stąd, pomimo zdolności, 
potrzeba pozytywnej odpowiedzi na ich 
występ, tym samym obniża jego jakość. 

                                                           
6 Por. Werner F., Literature study. Preparing young 
musicians for professional training: what does 
scientific research tell us, s. 70. 
7 Nogaj A.A., Rola cech osobowości w edukacji 
muzycznej z perspektywy psychologów, s. 48. 

Badacze przekonują, że aby uczeń mógł  
w sposób pełny rozwijać swoje zdolności 
muzyczne, jego właściwości 
osobowościowe muszą iść w parze  
z uzdolnieniami7. Umiejętność dążenia do 
celu, upór, wiara we własne możliwości, 
ale też umiejętność odcięcia się od 
zewnętrznych czynników i skupienia na 
ćwiczeniu (w badaniach często podkreśla 
się fakt, iż duże szans na rozwój 
artystyczny mają introwertycy – gdyż 
łatwiej przychodzi im umiejętność 
odcięcia się od zewnętrznych bodźców). 
Nogaj pisze, że niezbędna jest również 
autentyczna potrzeba, wewnętrzny 
przymus zajmowania się muzyką8. Z tym 
zgodzi się każdy praktykujący nauczyciel 
pracujący w szkole muzycznej, jednakże 
taki przymus determinujący pracę 
młodego człowieka uczącego się gry na 
instrumencie nie jest wbrew pozorom 
zjawiskiem częstym. Zdarza się, że zapału 
starcza na kilka pierwszych lat nauki,  
a później przychodzi kryzys związany  
z koniecznością coraz bardziej 
intensywnej pracy. Dlatego dla dobrego 
rozwoju uczniów w szkole (nie tylko 
artystycznej) konieczne jest wparcie ze 
strony nauczycieli, ale także ze strony 
opiekunów – podczas codziennego 
ćwiczenia, motywując do dobrej pracy9.  
Tu również mówię o sytuacji idealnej, 
pomoc ze strony opiekunów to dla 
nauczyciela kwestia nie do przecenienia. 
Dzięki odpowiedniej, wspierającej 
atmosferze w domu rodzinnym, praca w 
szkole może odbywać się płynniej. 
Jednakże coraz częściej zdarzają się 
sytuacje (jest to spowodowane brakiem 
czasu rodziców, nastawionych na karierę 
zawodową), gdy chętne do nauki dzieci, 
często uzdolnione muzycznie, nie mając 
pomocy w ćwiczeniu, marnują swoje 
umiejętności, bo nie są w stanie 
samodzielnie – zwłaszcza w początkowym 

8 Tamże, s. 50. 
9 Nogaj A.A., Rola wsparcia społecznego w edukacji 
artystycznej – jak teoria uzasadnia powszechną 
konieczność postawy wspierającej, s. 33. 
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etapie nauki – prawidłowo ćwiczyć. Często 
zdarzają się sytuacje, gdy dzieci są chętne, 
próbują ćwiczyć, ale jest to dla nich na tyle 
nowa sytuacja, że pracują w sposób 
nieprawidłowy, tym samym marnując 
czas. Rodzice próbują się tłumaczyć, że nie 
mają czasu, że „nie znają się” (to 
stwierdzenie pada nagminnie), dochodzi 
nawet do sytuacji, gdy oskarżany zostaje 
nauczyciel, bo przecież to on jest 
odpowiedzialny za edukację ucznia, stąd 
automatycznie ma ponosić całą 
odpowiedzialność za postępy 
wychowanków. 
Nauka w szkole muzycznej to nieustanne 
pokonywanie codziennych trudności  
i praca nad sobą, ale rozwija wiele 
przydatnych w dorosłym życiu 
umiejętności – uczniowie uczą się 
systematyczności, pracowitości  
i wytrwałości, walki ze stresem, uczy się 
ich odbierać sztukę, rozumieć ją  
i przeżywać10. To spotkanie  
z interesującymi ludźmi, zabawa, wspólne 
wyjścia na koncerty, warsztaty muzyczne. 
Ale przede wszystkim to ciężka praca, 
wymagająca ogromnych pokładów 
samozaparcia, zdolności i pomocy bliskich. 
Bez tych czynników droga ta może się 
okazać zbyt trudna. 
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Przedszkola bez drzwi i okien 
Anna Śrama  
Wydział Studiów Edukacyjnych 
Uniwersytet Adama Mickiewicza 

 
 
Przedszkola bez drzwi i okien, czyli leśne przedszkola są bowiem nową 
alternatywą oraz perspektywą w pedagogice przedszkolnej11. Te placówki 
przedszkolne są pozbawione murów, okien i drzwi. Dzieci spędzają swój czas 
głównie na świeżym powietrzu. 

 
Owe przedszkola umiejscowione są w 
lesie czy na łąkach. Każde miejsce, które 
niesie za sobą inspirację oraz trwale łączy 
się ze środowiskiem naturalnym jest 
idealne. Natomiast w razie ekstremalnych 
warunków pogodowych, miejscem 
schronienia staje się leczniczówka, 
pobliska szkoła, biblioteka bądź specjalnie 
                                                           
11 Haefner P., Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der 
vorschulischen Erziehung, Bürgstadt 2002, s.32. 
12 Romaniak J., Leśne przedszkola – bez murów, z otwarciem na naturę, www.dziecisawazne.pl, dostęp online 
20.05.2016. 

wybudowane w tym celu miejsce. 
Przewodnikami w przedszkolach leśnych 
są pasjonaci natury, czyli ludzie, którzy 
twierdzą, iż „las jest jednym wielkim 
placem zabaw, a przyroda jest mądrą 
nauczycielką – cierpliwą, życzliwą, ale też 
nieubłaganą”12.  
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Istnieje założenie, że przedszkole leśne to 
takie, w którym proporcja czasu 
spędzanego pod gołym niebem do czasu 
w pomieszczeniu wynosi od około 80% do 
20%. Niemniej jednak jest to tylko 
hipotetyczny wyznacznik. Proporcje 
czasowe są zależne także od specyfiki 
danego przedszkola. Istotnym faktem jest 
również to, czy placówka pracuje tylko 
kilka godzin dziennie, czy też w pełnym 
wymiarze godzin13.  

 
Chciałabym teraz ukazać historię tychże 
przedszkoli. Zacząć należy od zasadniczej 
kwestii, iż ten typ przedszkoli istnieje 
praktycznie od wieków. A to dlatego, że 
przede wszystkim na obszarach wiejskich 
powstawały małe grupki dzieci, nad 
którymi opiekę sprawowała jedna z 
kobiet. Takie miejsce założono również na 
początku XX wieku w Anglii, aczkolwiek 
mało na ten temat wiadomo. Także w Dani 
w latach 50-tych XX wieku kroczono tymi 
śladami. Ella Flautau zajmowała się 
swoimi dziećmi oraz dziećmi sąsiadów. 
Niemniej jednak po krótkim czasie, 
rodzice postanowili zaangażować się w 
inicjatywę założenia pierwszego 
przedszkola leśnego. Placówka ta 
respektowana jest jako początek historii 
przedszkoli leśnych w ich formie 
współczesnej. Kolejne takie przedszkole 
utworzono w latach 60-tych XX wieku w 
Szwecji. Aczkolwiek co powinnam 
podkreślić, przedszkola leśne nie bez 
powodu mają swój początek  
w Skandynawii. Mieszkańcy tego kraju 
kładą szczególny nacisk na pielęgnowanie 
więzi człowieka z przyrodą. Uważają, że 
człowiek powinien posiadać umiejętność 
egzystowania w każdych warunkach 
klimatycznych. Dzieci powinny także 
przywyknąć do chłodu, wilgoci oraz 
kontaktu z naturą. Poprzez tak wyuczone 
nawyki,  będą miały zapewniony lepszy 
start w życie dorosłe. W Skandynawii 
znaczącą część przedszkoli stanowią 
przedszkola leśne. Natomiast co warto 

                                                           
13 Ibidem.  

zaznaczyć, dzieci z tradycyjnych 
przedszkoli w tym kraju, również spędzają 
po kilka godzin dziennie na świeżym 
powietrzu i to bez względu na panujące 
warunki pogodowe.      

 
Również w Niemczech funkcjonują leśne 
przedszkola i to już od 1968 roku. 
Jednakże za formę edukacji uznano je 
dopiero w 1993 roku.  To także czas,  
w którym państwo zaczęło wspierać 
finansowo działalność 
„Waldkindergarten”. Wsparcie dla leśnych 
przeszkoli de facto było porównywalne 
jak tych tradycyjnych. W Niemczech  
w 2005 roku mówiono o funkcjonowaniu 
450 przedszkoli leśnych. Zaś w 2012 roku 
na podstawie danych z niemieckiego 
Związku Przedszkoli Leśnych mówi się już 
o około 1000 takich placówek. W Polsce 
natomiast koncepcja edukacji w plenerze 
jest dla większości osób innowacyjna. To 
jest nawet koncepcja szokująca  
i niewyobrażalna. Należałoby teraz 
postawić sobie pytanie, czy przeciętni 
polscy rodzice, którzy są znani  
z nadopiekuńczości, przegrzewania dzieci, 
nadwrażliwości czy też zwracania uwagi 
na nadmierną higienę są przygotowani na 
leśne przedszkola? Można rzec, że okaże 
się to niebawem. Prawdopodobnie na 
chwilę obecną   takie przedszkole może 
liczyć na skromną grupę 
zainteresowanych. Niemniej jednak 
edukacja w plenerze stała się ostatnio 
nurtującą kwestią. Powstało nawet kilka 
takich placówek14. Znajdują się one  
w Warszawie, Bielsku–Białej, 
Krzyżówkach, Przyłękowie, Koszarawie 
Bystrej (koło Żywca), Konarach (pod 
Krakowem), Górnym Śląsku oraz 
Poznaniu. Założycielka poznańskiego 
leśnego przedszkola Grażyna Ziałacka 
mówi tak: Miałam negatywne 
doświadczenia  
z obecnym systemem edukacji czy też 
Widzę, jak dzieci zachowują się  
w leśniczówce. W czasie zajęć są pełne 

14 Ibidem, dostęp online 21.05.2016. 
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życia, mają energię do działania. Są 
wszędzie15. Myślę, że słowa te mają 
doniosły charakter. Ja z pewnością się z 
nimi zgodzę. Polska powinna 
zdecydowanie bardziej rozwinąć edukację 
w plenerze. Może w ten sposób osiągnąć 
wiele dobrego.  

Leśne przedszkole przychodzi do 
nas z niecodziennym oraz bogatym 
programem, a także niezwyczajną formą 
zajęć. Założenia programowe takiego 
przedszkola skupiają się wokół niżej 
wymienionych aspektów: 

1) Wspomaganie rozwoju wielkiej 
oraz małej motoryki   

2) Wzmacnianie odporności 
organizmu   

3) Kształcenie zmysłów 
4) Kształcenie społeczne   
5) Kształtowanie mowy oraz pojęć  
6) Kształtowanie wyobraźni, a także 

kreatywności 
7) Kształtowanie postawy 

proekologicznej  
8) Wychowanie dziecka, które jest 

pewne siebie i własnych możliwości  
9) Wyeksponowanie wartości 

wyciszenia się16. 
Leśne przedszkole charakteryzuje 

nadzwyczajna i unikatowa oferta 
edukacyjno-wychowawcza. Można 
spotkać zwolenników tego pomysłu, ale 
też i przeciwników. Rodzicom nie zawsze 
odpowiada program i organizacja 
przedszkola. Pojawiają się obawy o 
bezpieczeństwo swoich pociech. Nie 
posiadają również całkowitej pewności, co 
do możliwości przystosowania się 
dziecięcego organizmu do rozmaitych 
warunków pogodowych. Natomiast 
rodzice, którzy wyrażają aprobatę dla 
leśnych placówek, wypowiadają się w taki 
oto sposób: (Wypowiedzi rodziców  
z Niemiec)  

                                                           
15 A. Jarmuż, Przedszkolakom za plac zabaw służyć 
będzie…las, (w:) A. Pawłowski (red.) Głos 
Wielkopolski, Poznań 2016, s.10. 
16 E. Przybylska, Przedszkole leśne w Niemczech, 
(w:) Edukacja w przedszkolu, listopad 2007, 

* Moje dziecko dzięki temu prawie w ogóle 
nie choruje. 
* Wiele mogę nauczyć się od swojego 
dziecka o naturze i jej zjawiskach, wcześniej 
np. nie rozpoznawałam różnego rodzaj liści 
drzew. 
* Psychomotoryka naszego dziecka uległa 
znacznej poprawie, jego ruchy są 
pewniejsze i szybsze. 
* Moje dziecko nagle uważa, że deszcz jest 
wspaniały, cieszy się, że drzewa otrzymują 
wodę i wyraźnie jest bardziej wrażliwe na 
naturę17. 
 
Głosy sprzeciwu pojawiają się także ze 
strony kadry pedagogicznej. 
Wychowawca w tym przedszkolu jest 
zobowiązany do bycia  miłośnikiem 
przyrody. Powinien również dobrze ją 
znać. Rolą wychowawcy jest oczywiście 
ochrona dzieci i naturalnie opieka nad 
nimi. Wychowawca odpowiedzialny jest za 
wspomaganie ich naturalnego rozwoju 
czy też organizację aktywności grupy. 
Ważną rolę odgrywają również 
umiejętności personalne oraz 
organizacyjne. Takie przedszkole daje 
sposobność nie tylko rozwoju 
umiejętności przydatnych w szkole oraz 
sytuacjach codziennych. Stwarza na 
dodatek okazję do pozyskiwania 
sprawności czy zdobywania wiedzy w 
sposób empiryczny. To również miejsce 
do wyrażania ekspresji oraz wspólnych 
zabaw z młodszymi czy też starszymi 
dziećmi. Placówka pomaga dzieciom 
pokochać naturę. Leśne przedszkola 
pozwalają dzieciom odkryć ich mocne 
strony oraz zainteresowania. Tutaj z całą 
pewnością dziecko lepiej rozwija swą 
kreatywność i twórcze myślenie. 
Przedszkole kształtuje umiejętności 
zachowania się w różnych sytuacjach18. 
 

www.eksperciwoswiacie.pl, dostęp online 
21.05.2016. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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Powiedzieć należy także niestety, iż 
oddalamy się od przyrody. Aczkolwiek dla 
gatunku ludzkiego oraz dla pozostałych 
gatunków jest to nieprawdopodobne, aby 
definitywnie się od niej odciąć. W dalszym 
ciągu żyjemy w absolutnym uzależnieniu 
od naszej planety. Nawet pomimo jej 
degradacji, dewastacji i modyfikowania.  
Nawet pomimo oddzielenia się od niej 
betonowymi murami 
oraz elektronicznymi ekranami19. Dzieci  
w wyniku ciągłego kontaktu ze 
środowiskiem naturalnym czerpią wiele 
radości oraz korzyści. Las stwarza 
zdecydowanie większą powierzchnię dla 
przedszkolaków do poruszania się, niżeli 
zamknięte pomieszczenia. Dzięki tej 
sposobności dzieci mogą zaspokoić swą 
naturalną potrzebę aktywnej zabawy,  
a także wyeliminować skumulowaną 
agresję. W sposób bezpośredni dzieci 
mogą doświadczać zmieniających się pór 
roku, a także mogą zaobserwować 
związane z nimi zjawiska przyrodnicze. 
Dzięki tym przedszkolom istnieje również 
możliwość dostrzegania przyrody przy 
pomocy wszystkich zmysłów. Nauka 
następuje w sposób holistyczny. Dzieci 
także mogą przeżywać swoje fizyczne 
granice, ale też i je przekraczać. Nie 
sposób nie wspomnieć o wytwarzającym 
się pozytywnym stosunku do przyrody 
oraz o wzmacniającym się systemie 
odpornościowym w wyniku długiego 
przebywania na powietrzu20. W tym 
przedszkolu dzieci potrafią samodzielnie 
wymyślić zabawę czy stworzyć zabawki. 
Wzbudza to oraz rozwija aktywności 
twórcze dzieci. Poznawanie przyrody 
przez dzieci odgrywa istotną rolę  
w procesie rozwoju ich osobowości21.  
 

                                                           
19 A. Gaszyńska , M. Świderek, M. Zdanowska 
(red.), W dziką stronę. Rozmowy o edukacji w 
przyrodzie, Łódź 2016, s.21. 
20 M. Pieprzyk, Nauczyciel(-ka) leśnego przedszkola 
– Waldkindergarten w Niemczech – wymagania i 
warunki pracy, (w:) Teraźniejszość – Człowiek – 
Edukacja, nr 68 (4), Poznań 2014, s.186.   

 
BADANIA 

 
W badaniach posłużyłam się 

metodą sondażu diagnostycznego, 
techniką ankiety. Udział w badaniu wzięły 
102 osoby. Moją grupę badawczą 
stanowili rodzice, którzy posiadają dzieci 
w wieku przedszkolnym. Badania 
wykonałam w jednym z poznańskich 
przedszkoli. Ankieta została również 
upubliczniona w Internecie, zarówno  
w Polsce, jak i za granicą (Niemcy, Irlandia 
oraz Wielka Brytania). Wśród 
ankietowanych kobiety stanowiły, 93% 
badanych, zaś mężczyźni 7%. 
Ze względu na poziom wykształcenia, 
dominowało wykształcenie wyższe 
magisterskie, aż 49% ankietowanych, na 
drugim miejscu wykształcenie średnie – 
27%,  kolejno wyższe licencjackie lub 
inżynierskie – 13%, 9% respondentów 
stanowiło wykształcenie zawodowe, na 
ostatnim miejscu wykształcenie 
gimnazjalne, czyli 2%.  W kolejnym pytaniu 
chciałam uzyskać odpowiedź na temat 
tego, czym kierowali się rodzice  
w wyborze przedszkola dla swojego 
dziecka. Tutaj zdecydowana większość 
ankietowanych wskazywało odpowiedź d, 
czyli: przedszkole było blisko domu, aż 72 
osoby, na drugim miejscu znalazła się 
odpowiedź b: przedszkole posiadało 
dobrą kadrę nauczycielską – 40 osób. 
Podobna ilość wskazań – odpowiedź a, 
czyli: przedszkole posiadało ciekawą 
ofertę dydaktyczną – 38 osób, zaś 32 
osoby mówią o tym, że przedszkole 
posiadało dobre warunki socjalno – 
bytowe. Mniejszą ilość wskazań otrzymały 
dwie pozostałe odpowiedzi e oraz f: 
przedszkole dysponowało miejscami 

21 A. Budniak, Edukacja społeczno – przyrodnicza 
dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym 
szkolnym. Podręcznik dla studentów, Kraków 2010, 
s.33, cf. M. Arndt, H. Barwinek, Przyroda 
przeżywana i obserwowana z dziećmi 
przedszkolnymi, Warszawa 1988, s.13. 
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wolnymi – 19 osób, natomiast odpowiedź 
inne zaznaczyło 18 osób 

Pytanie czwarte miało ukazać typ 
przedszkola do jakiego uczęszczają dzieci. 
Tutaj zdecydowana większość 
respondentów zaznaczyło przedszkole 
publiczne – 73 wskazania. 14 odpowiedzi 
stanowią przedszkola niepubliczne. Ze 
względu na konkretne typy przedszkoli 
odpowiedzi ułożyły się następująco: 
przedszkole prywatne – 14, 
montessoriańskie – 9, integracyjne, 
językowe i inne – 5, wyznaniowe – 4, 
społeczne – 3, waldorfskie – 2, 
ekologiczne oraz sportowe – 1.  

 
Pytanie piąte miało na celu 

zweryfikowanie tego, czy podczas wyboru 
przedszkola przez rodziców dla dzieci, był 
istotny rodzaj placówki. W tym oto 
pytaniu 55% ankietowanych uważa, że  
miało to znaczenie,  24% respondentów 
potwierdza, iż nie miało to znaczenia, 
natomiast pozostała część badanych, czyli 

21% zaznaczyło odpowiedź – trudno 
powiedzieć.  

 

Pytanie szóste – Czy wybierając 
ponownie przedszkole wybrałby/aby 
Pan/Pani to samo? – 81% ankietowanych 
ponownie wybrałoby tę samą placówkę. 
Jednakże tej samej placówki nie 
wybrałoby 7% ankietowanych, 12% 
natomiast osób – zaznaczyło odpowiedź – 
trudno powiedzieć.  

 
Pytanie siódme dotyczyło 

świadomości istnienia przedszkoli 
leśnych.  

 
Jak widać na zamieszczonym 

poniżej wykresie, ponad połowa – 72% 
respondentów nigdy wcześniej nie 
słyszało o takich placówkach, natomiast 
28% ankietowanych zadeklarowało, że 
słyszało kiedyś o tychże przedszkolach.  
Ostatnie trzy pytania to pytania 
jakościowe. Pozwolę sobie przytoczyć 
kilka wypowiedzi.  

 
Pytanie ósme brzmiało: Jak 

Pan/Pani wyobraża sobie 
funkcjonowanie takiego przedszkola?  
Przykładowe odpowiedzi: 
- Podobne jak inne, ale być może  
z naciskiem na dużą ilość wycieczek do lasu? 
- Przez cały rok dzieci przebywają na 
dworze, mają kontakt z naturą. 
- Trudno mi powiedzieć. Mam nadzieję, że 
wiąże się ono z życiem na łonie natury. 
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- Wiem mniej więcej jak funkcjonują  
i podoba mi się taki sposób poznawania 
świata przez dzieci. 
- Bez ścian, na łonie przyrody, drewniane 
stoliki jak na pikniku. 
- Dzieci dużo czasu spędzałyby na 
powietrzu, w lesie, poznawałyby przyrodę  
i zwierzęta, dzięki temu miałyby 
świadomość życia w zgodzie z naturą. 
- Nasza szkoła jeden dzień w tygodniu 
pracuje w trybie szkoły leśnej. Cały dzień, 
niezależnie od pogody spędzamy w lesie, 
dzieci mogą do woli eksplorować 
środowisko (brodzenie w wodzie, błocie, 
grzebanie w ziemi ). Tam też jemy  
i gotujemy. W pozostałe dni również dużą 
część czasu (ok. 50-70%) spędzamy na 
powietrzu (ogród, park, plac zabaw), 
hodujemy własne kwiaty i warzywa, mamy 
kompostownik i planujemy dżdżownicami, 
segregujemy śmieci, poznajemy dzikie 
rośliny jadalne, obserwujemy zwierzęta, 
zmiany pogodowe i pory roku. Poznajemy 
też nasze miejskie otoczenie - sąsiadów, 
dzielnice, instytucje i miejsca. 
- Dzieci w przebraniach? Ekologicznie? 
- Dzieci spędzają maksymalną ilość czasu na 
dworze, w kontakcie z przyrodą, bawią się 
naturalnymi zabawkami - konstruują z 
szyszek, patyków, kamieni, grają na 
drewnianych instrumentach, więcej 
zajmują sie poznawaniem flory i fauny. 
- Przykładanie większej uwagi do edukacji 
dzieci i względem edukacji przyrody. 

Rodzice jak widać podają 
prawdziwe informacje na temat 
funkcjonowania leśnych przedszkoli, ale 
też pojawiają się głosy powątpiewania, co 
jest uzasadnione ze względu na pytanie 
siódme, w którym to jednak większość 
badanych opowiada się za tym, że nigdy  
o takich placówkach nie słyszało.  

 
Pytanie dziewiąte: Czy 

posłałby/aby Pan/Pani swoje dziecko 
do przedszkola leśnego? Odpowiedź 
krotko uzasadnić.  
Przykładowe odpowiedzi: 
- Nie, tak jak kocham lasy, od kiedy dziecko 
złapało boreliozę, to unikam. 

- Jak najbardziej! Moje dziecko kocha 
przyrodę, a takie przedszkole mogłoby 
zaspokoić jego potrzebę obcowania z nią. 
Dodatkowo żyjąc w dużym mieście nie 
mamy możliwości na co dzień spędzać czasu 
na łonie natury. 
- Nie. Biorąc pod uwagę warunki 
atmosferyczne w naszym kraju nie 
wyobrażam sobie, żeby moje dziecko miało 
spędzać 9 godzin w środku zimy na dworze. 
Jestem osobą pracującą i nie mogę sobie 
pozwolić na ciągłe branie chorobowego. 
Dodatkowo moje dziecko jest alergikiem, 
więc ten "kontakt z przyrodą" w dużych 
dawkach niekoniecznie mu służy. 
- Tak. Chociaż bałabym się ugryzienia 
kleszcza w polskim klimacie. 
- Tak. Dla lepszej odporności. 
- Tak. Bo stwarzają idealne warunki do 
rozwoju dziecka. 
- Tak, bo nauczyłby się jak nie niszczyć 
natury i jak ważna natura jest w życiu 
człowieka. 
- Tak, jest to ciekawa propozycja. 
- Musiałbym więcej o tym wiedzieć. 
- Na pewien okres czasu tak. 

43% ankietowanych posłałoby 
swoje dziecko do przedszkola leśnego, 
tylko 9% jest temu przeciwna. Osoby, 
które nie wiedzą na czym polega 
funkcjonowanie takich przedszkoli, bądź 
też odpowiadali, że nie wiem, trudno 
powiedzieć, zależy od oferty itd. – ujęłam 
jako trzecią kategorię odpowiadających  
i stanowiło ją 48% ankietowanych.  

 
Ostatnie pytanie brzmiało: Czy 

uważa Pan/Pani, że rozpowszechnianie 
takich przedszkoli w Polsce ma sens? 
Odpowiedź krótko uzasadnić. 
Przykładowe odpowiedzi: 
- Nie wiem na czym tak naprawdę polegają 
takie przedszkola, więc trudno mi się 
wypowiadać. 
- Tak, ponieważ obecnie nie wszystkie dzieci 
mają możliwość nawet wakacyjnego 
wyjazdu np. na wieś więc takie przedszkole 
byłoby dobrą alternatywą dla 
"normalnych" przedszkoli. 
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- Tak. To nowość i ciekawy, oryginalny 
pomysł! 
- Nie ma sensu. Nie jest to rodzaj 
przedszkola odpowiedni do naszych 
warunków atmosferycznych. Jestem 
natomiast zdania, że w tradycyjnych 
przedszkolach należy organizować dużo 
zajęć związanych z przyrodą - ale przy 
sprzyjającej aurze na zewnątrz. 
- Po co? Za dużo ekologii. 
- Tak jesteśmy coraz bardziej świadomymi 
rodzicami, dbamy sami o siebie, zdrowiej 
jemy, żyjemy, uprawiamy sporty i tego też 
chcemy dla naszych dzieci. Sami jesteśmy 
przykładem ludzi, którzy przeprowadzili się 
4 lata temu z centrum miasta na 
przedmieścia ze względu na bliskość 
przyrody, zdrowsze powietrze i ciszę. 
- Tak. Ma sens. Rodzice powinni mieć jak 
największy wybór. Takie przedszkola są 
fantastyczną alternatywą dla dzisiejszego 
świata ukierunkowanego na elektroniczne 
wychowanie i bajerowanie dzieci. 
- Tak, na razie jest ich jeszcze mało, ale 
gdyby leśne przedszkole powstało gdzieś 
bliżej nas, na pewno byśmy je rozważyli. 

Obliczenia do tego pytania 
natomiast kształtują się następująco: 
osoby, które są za rozpowszechnianiem 
takiego rodzaju placówek stanowi 61% 
respondentów i tylko 5% nie jest za takimi 
przedszkolami. Ankietowani, którzy nie 
mają zdania na ten temat itp. to 34%.  

Z uwagi na fakt, iż przedszkola 
leśne to swego rodzaju nowość w edukacji 
przedszkolnej dla polskich rodziców, to 
uważam jednak, że znajdą się zwolennicy 
tego pomysłu. Ten system edukacji 
sprawdza się już od dawna w innych 
krajach, dlatego mam nadzieję, że zagości 
również na stałe w Polsce.  
W przedszkolach leśnych wykorzystuje się 
m.in. pedagogikę walodorfską czy 
montessoriańską i oczywiście przyrodę, 
która jest rozumiana w różnych 
aspektach. Wszystko to zależy od 
konkretnej placówki. Dzieci mają wiele 

wolności i swobody w lesie. Nawiązałam 
również kontakt z jedną z polskich mam  
w Niemczech i bardzo chwali sobie takie 
przedszkole. Twierdzi, iż dzieci są nim 
zachwycone. Powinnam jeszcze 
wspomnieć o dzieciach 
niepełnosprawnych. One również mogą 
zostać przyjęte do leśnego przedszkola, 
lecz jest to zależne od kadry jaką dana 
placówka dysponuje. Istotne jest również 
to, że liczba zachorowań wśród dzieci,  
a także ilość różnego rodzaju wypadków 
jest porównywalna w stosunku do 
przedszkoli tradycyjnych. Podsumowując, 
stwierdzam, że leśne przedszkole to 
miejsce idealne dla dziecka i warto się nad 
nim pochylić wybierając placówkę.  
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Rozwój zdolności i zainteresowań dziecka romskiego 
 
 

dr Bożena Roszak,  
wykładowca PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, 
nauczyciel konsultant, 
Justyna Lorych, nauczyciel konsultant, 
Mirosława Wąsowska, nauczyciel bibliotekarz, 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie 

Sytuacja uczenia się dziecka romskiego jest determinowana przez tradycję, której 
poszanowanie zawsze było i jest niezbędnym odniesieniem do identyfikacji wewnętrznej. 
W wychowaniu dzieci i w życiu społeczności romskiej zasady te odgrywają fundamentalną 
rolę, choć stopniowo ulegają zmianom. 

Odmienność kulturowa Romów jest 
wartością dla podtrzymania 
różnorodności kulturowej w Polsce, lecz 
niektóre jej przejawy tworzą katalog 
zagrożeń. Poważną barierą dla poprawy 
sytuacji części Romów jest niski poziom 

wykształcenia, uniemożliwiający 
prawidłowe rozpoznanie i wykorzystanie 
mechanizmów sprawnego 
funkcjonowania we współczesnym 
świecie. Utrzymujący się brak akceptacji 
dla zinstytucjonalizowanej edukacji dzieci  
i młodzieży w niektórych tradycyjnych 
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wspólnotach romskich oraz młody wiek 
uprawniający do zakładania rodziny, 
zwłaszcza przez dziewczęta skutkuje 
wysokim stopniem porzucania edukacji 
szkolnej na wczesnym etapie nauczania. 
Część Romów wciąż pozostaje na 
marginesie współczesnego 
społeczeństwa, a romska mniejszość 
etniczna jest zagrożona wykluczeniem 
społecznym.  

Pozytywne różnice kulturowe są 
wyzwaniem, zwłaszcza dla instytucji 
publicznych. 

Romowie mieszkający w Polsce różnią się 
między sobą dialektem i obyczajowością. 
Wewnętrznie dzielą się na kilka grup. Do 
najliczniejszych należą Polska Roma  
i Romowie Karpaccy (Bergitka Roma lub 
Romowie Górscy). Inne grupy to 
Kełderasze, Lowarzy i Sinti. Żyją zawsze 
obok miejscowych, których nazywają 
gadziami. Dla obrony dziedzictwa 
kulturowego Romów stworzono 
rromanipen – zbiór zasad określających 
romskie tradycje. Jak pisze Adam Bartosz, 
rromanipen jest wykładnią tradycji 
romskich. Nakłada na Romów nakaz 
manifestowania romańskości najwyższej, 
posługiwanie się językiem rromani  
w środowisku własnym i w stosunku do 
innych Romów, solidarności ze 
współplemieńcami, pomocy, 
przestrzegania uznanych obrzędów  
i rytuałów.  W wychowaniu dzieci i w życiu 
społeczności romskiej zasady te 
odgrywają fundamentalną rolę, ale 
stopniowo ulegają zmianom. Zachowania 
kiedyś niedopuszczalne, prowadzące do 
wykluczenia, obecnie coraz częściej są 
tolerowane.  

Romowie nie mają spisanego kodeksu 
postępowania, ani zapisanej historii. 
Pamięcią społeczną i historyczną są ludzie 
starsi. Im należy się szacunek, który jest 
okazywany przez poprawne, bez 
wulgaryzmów, wyrażanie się w ich 
obecności, niewłączanie się do rozmów 

bez wyraźnego pozwolenia, 
niepoprawianie rozmówcy, pozdrawianie 
przy każdym spotkaniu a nawet całowanie 
w rękę.  

Rom przedkłada dobro grupy nad swoje 
własne, szanuje starszych, nie jest 
entuzjastą ciężkiej pracy, pracuje tylko 
wtedy gdy ma chęć, bo praca zbyt ciężka 
obniża wartość człowieka. Dużo czasu 
przeznacza na odpoczynek. Jest 
prawdomówny, uczciwy, lojalny wobec 
innych Romów, niezależnie od ich statusu 
materialnego.  

Matka czuwa nad np. tradycyjnym 
sposobem ubierania się córek. 
Przyzwolenie na makijaż mają tylko 
dziewczynki, bo traktowany jest wtedy 
tylko jako zabawa, a nie element 
uwodzenia mężczyzn. Wyraźny zakaz 
malowania się dotyczy dziewcząt  
w okresie dojrzewania i mężatek. Makijaż 
jest akceptowany w świecie artystów, 
którzy malują się nie tylko na czas 
występów estradowych.  

W wychowaniu dzieci udział biorą również 
dziadkowie, nawet gdy wnuki są już 
dorosłe. Pomagają im w sytuacjach 
trudnych, np. opiekując się wnuczką i jej 
potomstwem, przyjmując ją do swego 
domu. Gdy funkcje wychowawcze nie są 
prawidłowo pełnione przez rodziców, 
dziadkowie przejmują ich obowiązki. 
Wielu Romów uważa szkołę za zbędną. 
Cenią w niej tylko możliwość zdobycia 
umiejętności czytania, pisania i liczenia. 
Ich zdaniem dziewczętom edukacja jest 
niepotrzebna bo ich przyszłe obowiązki to 
bycie żoną i matką. Mężatki najczęściej 
przerywają naukę. 

Sytuacja dzieci romskich w polskiej 
szkole 

Warto przeanalizować sytuację dziecka 
romskiego w szkole w kontekście 
akulturacji. Proces ten stanowi 
dodatkowy czynnik obciążający dziecko 
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zarówno poznawczo jak i emocjonalnie. 
Dzieje się to równolegle z adaptacją 
szkolną i nauką. Tak więc dziecko romskie 
już na starcie jest w trudniejszej sytuacji 
niż jego rówieśnicy z grupy 
większościowej. Poza trudnościami 
związanymi z funkcjonowaniem w obcym 
języku, dziecko musi nauczyć się 
nieznanych mu norm i skryptów 
zachowań, których najczęściej nikt mu nie 
tłumaczy, zatem ciężar rozszyfrowania 
kulturowej odmienności otoczenia 
spoczywa na nim samym. Zatem dzieci nie 
zawsze wiedza jak się zachować. Dlatego 
zdarzają się sytuacje, w których zachowują 
się nieodpowiednio, niezgodnie  
z oczekiwaniami nauczycieli.  

Także rodzice romscy nie zawsze potrafią 
się odnaleźć w sytuacji szkolnej. Stanowi 
to jeden z powodów, dla których 
ograniczają kontakt ze szkołą – po prostu 
nie wiedzą czego oczekiwać i jak się 
odpowiednio zachować. Zdarza się, że na 
wezwanie nauczycieli, do szkoły 
przychodzi ta osoba z rodziny, która lepiej 
rozumie otoczenie w kontekście 
szkolnym, niezależnie od romskich norm 
kulturowych odnoszących się do opieki 
nad dzieckiem. 

Pozycję i obowiązki każdego członka  
w rodzinie romskiej określa tradycja. 
Charakterystyczny jest sztywny rozdział 
między płciami. Mężczyźni pełnią role 
kierownicze w grupie i w rodzinie. Kobieta 
powinna być wierna i posłuszna mężowi. 
Kobieta wykonuje prace domowe, gotuje, 
sprząta i zarabia pieniądze, zapewnia byt 
rodzinie. Mężczyzna u Polskich Romów nie 
wynosi śmieci bo są nieczyste. 

Dzieci romskie najczęściej kończyły 
edukację na etapie pierwszych klas szkoły 
podstawowej. Często bezzasadnie 

przenoszone były do szkół specjalnych. 
Było to wynikiem braku odrębnego 
szkolnictwa romskiego, nieznajomości 
języka polskiego, odmienną 
obyczajowością. 

Sytuacja dzieci romskich w szkole jest 
trudniejsza niż ich rówieśników polskiego 
pochodzenia: 

• język polski jest dla dzieci 
romskich językiem obcym, 
większość rozpoczyna naukę 
szkolną z bardzo słaba znajomością 
tego języka; 

• rodzice często nie mogą im pomóc, 
sami znają polski na poziomie 
podstawowym, niewystarczającym, 
część z nich nie czyta i nie pisze; 

• Romowie obawiają się szkoły – 
postrzegają ją jako zagrożenie dla 
własnej tożsamości kulturowej; 

• nauczyciele często nie wiedzą  
o tych trudnościach – podczas 
studiów nie zostają przygotowani 
do pracy z mniejszością romską; 

• dzieci romskie unikają szkoły, 
przedwcześnie kończą edukację; 

• trafiają do szkół specjalnych na 
podstawie diagnoz prowadzonych 
w języku polskim, a więc błędnych – 
niskie wyniki w testach są efektem 
słabej znajomości języka polskiego 
oraz niedopasowania procedury 
badawczej, a nie obniżonej 
inteligencji; 

• nauczyciele nie wiedzą jak 
skutecznie motywować romskich 
uczniów do nauki, jak rozmawiać  
z romskimi rodzicami, jak 
rozwiązywać trudności wynikające 
ze styku większościowej kultury 
polskiej i mniejszościowej romskiej 
(np. jak zorganizować lekcje wf dla 
dziewcząt romskich). 
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KONSEKWENCJE NIEZNAJOMOŚCI PROBLEMÓW JĘZYKOWYCH  

DZIECI ROMSKICH 
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W Polsce są miejscowości, w których 
większość uczniów ze społeczności 
romskiej uczęszcza do szkół specjalnych. 
Takie zjawisko wyrządza ogromną 
krzywdę zarówno dzieciom będącym  
w normie intelektualnej, jak i dzieciom  
o obniżonych możliwościach. Dla tych 
będących w normie uniemożliwia rozwój 
potencjału i zamyka drogę dalszej nauki. 
Aby przeciwdziałać temu zjawisku  
w szkole może pracować Asystent 
Edukacji Romskiej, który ma za zadanie 
zapobiec takim sytuacjom: tłumaczy 
źródła problemów i radzi szkole, jak 
można je systemowo rozwiązać.  
 
KIM SĄ ASYSTENCI EDUKACJI 
ROMSKIEJ 
 
Asystenci Edukacji Romskiej to osoby ze 
środowiska romskiego, znające 
jednocześnie system szkoły. Osoby te 
cieszą się szacunkiem lokalnych grup 
romskich, mogą pomagać większości osób 
zamieszkujących dany obszar. Asystenci 
regularnie uczestniczą w szkoleniach  
i warsztatach, dokształcają się, by móc jak 
najlepiej pomagać dzieciom, rodzicom  
i szkole. 
KORZYŚCI Z OBECNOŚCI ASYSTENTA 
EDUKACJI ROMSKIEJ W SZKOLE 

• Ułatwienie pracy nauczycielom, 
dyrekcji, pedagogom – Asystent 
pomaga w kontaktach z rodzinami 
romskimi, tłumaczy niezrozumiałe 
zachowania i daje wskazówki, jak 
skuteczniej pracować  
ze środowiskiem romskim. 

• Zwiększenie obecności uczniów 
romskich w szkole – dzieci romskie 
chętniej przychodzą do szkoły,  
a rodziny coraz rzadziej unikają 
realizacji obowiązku szkolnego. 

• Zwiększenie frekwencji – kończy 
się problem ,,znikających uczniów”, 
którzy pojawiali się w szkole na 
początku roku, a następnie mieli 
ponad 50% nieobecności – dzieci 
chodzą regularnie do szkoły, a jeśli 

wyjeżdżają to w porozumieniu  
z wychowawcą. 

• Wydłużenie okresu edukacji 
dziewcząt – coraz więcej dziewcząt 
kontynuuje naukę w gimnazjum  
i szkołach ponadgimnazjalnych. 

• Poprawa wyników nauczania – 
dzieci romskie mają zorganizowane 
podręczniki, zaczynają odrabiać 
lekcje, osiągają wyższe wyniki  
w nauce. 

• Poprawa pracy w klasie – 
nauczyciele otrzymują wskazówki, 
jak skuteczniej pracować z dziećmi 
romskimi i integrować je z dziećmi 
nieromskimi. 

• Zmniejszenie liczby konfliktów 
pomiędzy dziećmi z grupy 
większościowej i romskiej. 

• Tłumaczenie językowe – 
Romowie, którzy często mają 
problemy z rozumieniem języka 
polskiego, mogą uzyskać od 
Asystenta pomoc podczas spotkań 
z nauczycielami a także w czytaniu i 
odpowiadaniu na pisma. 

• Tłumaczenie kulturowe – 
nauczyciele oraz dzieci i rodzice  
z grupy większościowej otrzymują 
wiarygodną wiedzę o kulturze  
i zwyczajach romskich. 

• Propagowanie oświaty  
w środowisku romskim – obecność 
Asystenta zwiększa zaufanie 
społeczności romskiej do szkoły. 

• Atrakcyjność szkoły – Asystenci 
organizują spotkania prezentujące 
bogatą kulturę romską, co zwiększa 
tolerancję odmienności w grupie 
większościowej i uatrakcyjnia życie 
społeczności szkolnej. 

• Edukacja wielokulturowa – we 
współpracy z Asystentem szkoła 
może realizować edukację 
wielokulturową poprzez np. 
imprezy integracyjne, spotkania, 
wyjazdy, pokazy filmów, zespołów 
muzycznych. 

• Realizowanie przez szkołę 
obowiązku podtrzymywania 
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tożsamości mniejszości 
etnicznych – asystent uczy dzieci 
romskie historii i specyfiki kultury 
romskiej. 

 
Na podstawie badań prowadzonych w 
ramach projektu ,,Opre Roma isi vaxt 
akana” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej 
 
ZATRUDNIENIE ASYSTENTA EDUKACJI 
ROMSKIEJ 
 
Zatrudnienie Asystenta Edukacji Romskiej 
powinno być finansowane ze zwiększonej 
subwencji oświatowej dla szkół, w których 
uczą się romscy uczniowie. 
Według zalecenia Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji Asystenci 
powinni być zatrudniani na podstawie 
umowy o pracę a nie na podstawie umów 
cywilnoprawnych. Zachowanie stałości 
oraz ciągłości zatrudnienia jest niezbędne 
dla zapewnienia właściwego procesu 
dydaktycznego. 
 
FUNDUSZE NA ZATRUDNIENIE 
ASYSTENTA EDUKACJI ROMSKIEJ 
 
Zwiększona część subwencji oświatowej 
ogólnej – część oświatowa subwencji 
ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego może zostać powiększona 
o określone (rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej) kwoty w zależności 
od liczby uczniów pochodzenia 
romskiego, uczących się w szkołach 
prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w danym regionie. 
 
WARUNKAMI UZYSKANIA 
ZWIĘKSZONEJ SUBWENCJI SĄ: 
POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA INNE 
DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ ROMÓW  
 

 

 
 
Program integracji społeczności 
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 
(kontynuacja programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce 2004-
2013). 
4 priorytetowe dziedziny: edukacja, 
mieszkalnictwo, zdrowie, praca. 
Dodatkowo – edukacja kulturalna by 
podtrzymać romską tożsamość i zachować 
dobra kultury romskiej.  
 
Trzy obszary wsparcia: 
 
I. Kompleksowe działania na rzecz 
zwiększenia integracji społeczności 
romskiej o zasięgu lokalnym – wieloletnie 
programy kompleksowego wsparcia 
rodzin romskich, realizowane przez 
partnerstwa przedstawicieli lokalnej 
społeczności romskiej, organizacji 
pozarządowych (romskich lub 
nieromskich) oraz jednostek samorządów 
terytorialnych. 
II. Małe granty – finansowanie działań, 
które nie zostaną objęte kompleksowymi 
projektami oraz tam, gdzie nie będą one 
prowadzone. 
III. Ogólnopolskie programy systemowe, 
w ramach których prowadzone będą: 

• Programy stypendialne dla  
- uczniów romskich szczególnie 
uzdolnionych, 
- uczniów romskich uczących się  
w szkołach ponadgimnazjalnych, 
- studentów romskich, 

• Program doskonalenia Asystentów 
Edukacji Romskiej i nauczycieli 
wspomagających edukację romską, 

• Studia podyplomowe ,,Romowie  
w Polsce” - historia, prawo, kultura, 
współpraca, instrumenty integracji 
społecznej, stereotypy etniczne, 

• Promocja wiedzy o Romach  
i podnoszenie kompetencji 
cyfrowych. 
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Informacje o trybie i terminach 
składania projektów będą 
zamieszczane na stronie 
internetowej Departamentu 
Wyznań Religijnych oraz 
mniejszości Narodowych  
i Etnicznych w Ministerstwie 
Administracji i Cyfryzacji 
http://mniejszosci.narodowe.mac.
gov.pl/mne/romowie/ 

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA 
EDUKACJI ROMSKIEJ 
 
Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa 
administracji i Cyfryzacji asystent pełni 
rolę mediatora pomiędzy romskim 
uczniem i jego rodziną a szkołą. 
 
ZADANIA ASYSTENA 
 

 
 

 
 

 
 
 
Asystent ma organizować sieć wsparcia 
na różnych płaszczyznach,  
za merytoryczną pracę z uczniem i jego 
wyniki w nauce odpowiadają 
nauczyciele. 
 

Z KIM WSPÓŁPRACUJE ASYSTENT 
EDUKACJI ROMSKIEJ 
 

 
 
Sytuację uczenia się dziecka romskiego 
determinuje sposób życia zgodny  
z zasadami rromanipen. Kodeks mageripen 
ma za zadanie strzeżenie i ocalenie 
odwiecznych, wewnętrznych norm  
i wzorców. Ograniczenia, jakich 
doświadczają dzieci romskie, powodują 
poważne trudności pedagogiczne,  
a zatem i wyzwania stawiane przede 
wszystkim nauczycielom. Barierami  
w edukacji dzieci romskich są także: słaba 
znajomość języka polskiego, brak edukacji 
przedszkolnej, problemy adaptacyjne, 
często zła sytuacja ekonomiczna rodziców 
romskich i ich niska świadomość 
konieczności nauki oraz strach przed 
szkołą jako instytucją gadziów (nie 
Romów). Działania związane  
z podniesieniem poziomu wykształcenia 
Romów wymagają specyficznych 
rozwiązań w systemie edukacji. Liderzy 
romscy zdają sobie już sprawę, że brak 
wykształcenia jest jednym  
z najważniejszych powodów niskiego 
statusu społecznego dużej części polskich 
Romów, a zapewnienie odpowiedniej 
edukacji jest koniecznym warunkiem 
pełnoprawnego uczestnictwa Romów  
w nowoczesnym świecie.  
 
Literatura: 
Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska, Dziecko 
w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie 
edukacyjne. Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie 
Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014.
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Ile waży łut szczęścia 
Violetta Michalczak 
doradca edukacji wczesnoszkolnej                
 

 
 
                              „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”  
                                                                                                                       Roger Bacon 
                 
                      Ile waży łut szczęścia to  
tytuł szkolenia dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej zorganizowanego  
w Zespole Szkół w Bronikowie.  
Podczas szkolenia rozwiązywaliśmy różne  
problemy matematyczne, z  którymi styka 
się nauczyciel klas 1-3. Omówiłam zadania 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 
kompetencje kluczowe a edukacja 
matematyczna zawarte w podstawie 
programowej pierwszego etapu 
kształcenia . Zaprezentowałam  przykłady 
różnych, ciekawych zadań : zadania 
typowe, niestandardowe, bajki 

matematyczne, zagadki liczbowe, sudoku 
i wiele innych. Omówiłam w jaki sposób 
warto pracować, by dziecko nabyło 
kompetencje matematyczne. 
Zaproponowałam wykorzystanie kości   
i kostki  do wielorakiej aktywności 
matematycznej.  
 
         Ustaliliśmy, że nigdy nauczyciel nie 
powinien wyręczać ucznia, podając 
gotowe wzory i definicje. Należy 
pozwolić dziecku ruszyć głową, by drogą 
prób i błędów pokonało problem. Nie 
należy  ganić dziecka za to, że czegoś nie 
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umie jeszcze zrobić, lub robi to 
nieporadnie. Dzieci w wieku 
przedszkolnym a nawet  
wczesnoszkolnym, by pojąć pewne zasady 
i nabyć pewne umiejętności, potrzebują 
bardzo, bardzo wielu powtórzeń. Bardzo 
istotnym jest to, by zawsze nauczyciel  
stwarzał  taką atmosferę, aby uczeń mógł 
działać, pytać, wypowiadać się, dzielić się 
z innymi swoimi spostrzeżeniami, 
wyciągać wnioski, porównywać  
i argumentować. We współczesnej szkole  
inna jest rola nauczyciela. Staje się on  
animatorem sytuacji, ożywia codzienną 
matematyczną rzeczywistość, dając pole 
do działania wychowankom. Częściej 
słucha, niż mówi, pyta, niż odpowiada, 
doradza, niż wyręcza, aktywizuje, mniej 
kontroluje, wspiera indywidualnie 
każdego ucznia, niż narzuca. Wsłuchuje się 
w głos dziecka, poznaje jego pomysły, jest 
otwarty na jego strategie. Nauczyciel  XXI 
wieku stawia uczniów w sytuacjach 
problemowych, gdzie samodzielnie lub w 
zespołach odkrywają związki, szukają 
rozwiązań, wyjaśniają i argumentują.  
Unika podawania wiedzy na tacy, w 
gotowej postaci zamkniętych reguł, 
algorytmów i wzorów. W procesie 
edukacyjnym  stosuje różne  metody 
aktywizujące. 
 
Oto  niektóre z przykładowych zadań 
zaproponowanych podczas warsztatu: 

1. Była sobie babcia. Ponieważ 
mieszkała sama, czuła się 
samotna i zapragnęła kimś się 
zaopiekować. Kupiła więc sobie 
kozę za 300 zł. Koza narobiła jej 
szkód: zjadła kwiatki i zryła 
ogródek, więc babcia sprzedała 
kozę sąsiadowi za 400 zł. Sąsiad 
po pewnym czasie też miał dość 
niesfornej kozy i chciał się jej 
pozbyć. Babcia zlitowała się nad 
kozą i odkupiła ją od sąsiada za 
600 zł. Jednak nerwy babci nie 
wytrzymały, bo koza była zbyt 
niesforna, więc babcia 
sprzedała kozę do cyrku za 700 

zł.  Czy na tych transakcjach 
babcia zyskała, czy straciła? Ile?  

2. Kuba miał 21 złotych. 
Postanowił wrzucić je do trzech 
skarbonek, tak, aby w drugiej 
było dwa razy więcej pieniędzy 
niż w pierwszej, a w trzeciej 
dwa razy więcej niż w drugiej. 
Po ile złotych miał Kuba 
w każdej skarbonce? 

 
3.   Na parkingu stało 15 

samochodów. Dwa czerwone, 
trzy niebieskie i dziesięć białych.  
Ile samochodów stoi na 
parkingu? 

 
4. Trzy koty śledzą ruchy 

dziewięciu ptaków. Ile mają 
łącznie nóg śledzący i  śledzeni? 
Ile mają razem par oczu?  

A) 20 nóg, 24 par oczu,  
B ) 30 nóg, 24 par oczu,  
C ) 12 nóg, 12 par oczu, 
 D) 30 nóg, 12 par oczu  
 

5. Na loterię fantową 
przygotowujemy „ fanty” i losy. 
Za każdy los można  otrzymać 
jeden fant. W szkolnej loterii 
fantowej brało udział 390 
dzieci.  

 
6. Przygotowano dwa kosze 

szczęścia po 200 losów każdy. 
Każde dziecko  wyciągało jeden 
los. Gdy wszystkie dzieci 
wyciągnęły swoje losy,  
w jednym koszu szczęścia 
zostało 7 losów. Ile losów 
zostało w drugim koszu 
szczęścia?  

A) 6  
B) 3  
C) 8 
D) 7  
 

7. Drewniany nos Pinokia miał 
długość 3 cm. Ilekroć Pinokio 
skłamał, długość  
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jego nosa podwajała się. Jaką długość 
będzie miał jego nos po pięciu kolejnych  
kłamstwach?  
A ) 69 cm  
B ) 96 cm  
C ) 48 cm  
                 D) 192 cm 
 

8. Każda z dziewczynek Zuzia, 
Kasia, Marysia i Ola ma po 
jednym zwierzątku: papużkę,  
kota, psa albo rybki.  Wiemy, że 
Ola ma zwierzę z sierścią,  

Marysia ma czworonoga,  Zuzia nie lubi 
rybek, a Ola nie lubi kotów.  Jakie 
zwierzątko ma każda z dziewczynek?  
Zaprezentowane przeze mnie zadania 
wzbudziły szerokie zainteresowanie 
nauczycieli. 
       
Mam nadzieję, że nauczyciele 
uczestniczący w szkoleniu będą próbować 
stosować różnorodne  zadania oprócz 
standardowych także nietypowe 

wychodzące poza schemat, związane    
z rzeczywistością i sprzyjającej 
kreatywności i samodzielności 
matematycznej. 
Bibliografia : 

� Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom 
myśleć. Warszawa 

� Dąbrowski M., Gry matematyczne ( 
nie tylko dla klas 1-3) 

� Dąbrowski M. (red.), Badanie 
umiejętności podstawowych 
uczniów trzecich klas szkoły 
podstawowej. Trzecioklasista i jego 
nauczyciel. Raport z badań 
ilościowych Warszawa  

� E. Stucki, Metodyka nauczania 
matematyki w klasach niższych, 
część II, Wydawnictwo Uczelniane 
WSP w Bydgoszczy,   

� Podstawa programowa kształcenia 
ogólnego edukacja 
wczesnoszkolna  

  



 

 

27 

 

Moje refleksje po… 
Violetta  Michalczak 
doradca edukacji wczesnoszkolnej  
 

 
 

        W dniach 20 – 21 stycznia br. miałam szczęście i przyjemność  uczestniczyć   
w Ogólnopolskim forum  wymiany doświadczeń inspirowanych pedagogiką 
alternatywną. Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogiki Freineta oraz Centrum Edukacji dla Przyszłości.  
 
Z całego kraju przybyli uczestnicy do 
Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito  
w Poznaniu. Zebranych powitali kolejno: 
- Marzena Kędra – dyrektor szkoły Cogito, 
-Przewodniczący Rady Rodziców- Norbert 
Trąbczyński, 
- przedstawiciel społeczności 
uczniowskiej, 
- Elżbieta  Leszczyńska - Wielkopolska 
Kurator Oświaty. 
Obrady otwierało niezwykle interesujące 
wystąpienie prof. dra hab. Macieja 

Błaszaka z Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu pod budzącym 
ciekawość tematem „Co robi mózg  
w czasie wolnym?” Znamienne jest 
stwierdzenie wykładowcy – mózg nigdy 
nie odpoczywa. 
    Wiele wniosków do swojej pracy mogli 
wysnuć nauczyciele uważnie słuchający 
wystąpienia dr Anny Basińskiej z UAM 
„Mówienie dla uczenia się, czyli słów kilka 
o metodzie Questioning  the Author. 
Istotną sprawą jest zapewnienie poczucia 
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bezpieczeństwa dzieciom i swobody 
wypowiadania się  oraz wzajemnego 
stawiania pytań. Pytania zadawane przez 
nauczyciela powinny mieć charakter 
otwarty. Ważne jest wytworzenie 
atmosfery rozmowy i włączanie się do niej 
kilku rozmówców. Wtedy rodzą się nowe 
pytania. Stosowanie pytań zamkniętych 
ogranicza wypowiedzi uczniów. 
       Psycholog z Poznania – Natalia Minge- 
jednocześnie matka trójki dzieci tej szkoły 
zaprezentowała niezmiernie aktualny 
problem: „Porozumienie bez przemocy  
w przedszkolu. Czy można sprawować 
opiekę bez nagród i kar?”  
W przekonywujący sposób zapewniła, że 
jest to możliwe. 
     Swoimi doświadczeniami w pacy  
w przedszkolach podzieliły się dyrektorki 
przedszkola Leonardo i Parostatek 
pracujących w myśl założeń Froebla.  
    W drugim dniu obrad przewidziano 
wymianę doświadczeń kreatywnych 
nauczycieli przybyłych na spotkanie z całej 
Polski. Reprezentowali szkoły  
i przedszkola w Warszawie, Krakowie, 
Katowicach, Gdańsku, Moszczance, 
Ostrołęki, Poznania, Brzozy. 
     Każdy mógł wybrać problematykę, 
która  go interesuje. Wielką radość  
sprawiło mi kolejne spotkanie  
z Jarosławem Pytlakiem – dyrektorem 
Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego na Bemowie w Warszawie. 
Towarzyszyły Mu Marzena Raczko- 
obecnie wychowawca klas piątych oraz 
Joanna Piechna –Chrzanowska – 
nauczycielka języka polskiego i historii  
w klasach 4-6. Szkoła nr 24 STO wyróżnia 
się tym, że program i działania szkoły są 
wypracowane i konsekwentnie  
realizowane przez Samorząd Uczniowski. 
Jest to samorząd nie tylko z nazwy, ale w 
szkole tej panuje prawdziwa 
samorządność.    

         Niezwykłym przeżyciem była dla 
mnie możliwość spotkania przy warsztacie 
pracy z całą społecznością  szkoły Cogito. 
Wielu rodziców uczestniczyło w całej 
konferencji dwudniowej.   
       Odwiedziłam wszystkie sale lekcyjne. 
Znamienne, że gospodarzem w każdej  
z nich czuł się uczeń danej klasy.  
W towarzystwie wychowawcy objaśniał 
zainteresowanym wystrój klasy  
i arcydzieła, plansze specyficzne dla 
każdej z nich. Rozmowy często inicjowali 
rodzice obecni z dziećmi. Wszyscy 
nazywali Cogito swoją wymarzoną szkołą. 
Pomyślałam, że  chciałoby się tak 
ukształtować wszystkie podmioty 
edukacji. Jestem przekonana, że 
wypracowane to zostało inicjatywą  
i zapobiegliwością Dyrekcji, Rady 
Rodziców, Nauczycieli i kreatywnych 
wychowanków. 
   W szkole każdy z wychowanków może 
rozwijać swe zainteresowania. Istnieje 
m.in. Sekcja Filmowców, Sekcja 
Odkrywców, Sekcja Artystów i inne, które 
włączają się do poszczególnych 
projektów. 
   W szkole Cogito oprócz pokoju 
nauczycielskiego istnieje pokój dla 
rodziców oczekujących na swoje dzieci,  
w którym  rodzice mogą swobodnie 
porozmawiać z pracownikami szkoły.  
 Bardzo zainteresował mnie tzw. 
narzędziownik wychowawcy. Są to 
wypracowane funkcjonalne metody pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. Wspólne 
ustalone zasady, którym są 
przyporządkowane określone 
piktogramy. Uczą wzajemnego szacunku  
i odpowiedzialności wszystkich. 
Mój pobyt w Cogito napawa optymizmem. 
Jest wielu wśród nas nauczycieli pełnych 
pasji i zaangażowania.  
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Czytanie i pisanie w przedszkolu 
 

Emilia Chrzanowska 
doradca metodyczny 
CDN Leszno 
 

 

Jednym z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017 
jest : Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
                                                                                                       
Obszar 14 Podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego dla 
przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego (Rozporządzenie MEN  
z 17 czerwca 2016 r. Dz.U. z 23 czerwca 
2016r) zawiera : Tworzenie warunków do 
doświadczeń językowych w zakresie 
reprezentatywnej i komunika- tywnej 
 funkcji języka (ze 
szczególnym uwzględnieniem nabywania 
umiejętności czytania i pisania).                                  
Dziecko kończące wychowanie 
przedszkolne:                                                                                                      

- potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole 
spostrzeżeniowe), aby rozpoznać  
i zapamiętać to, co jest przedstawione na 
obrazkach;                                                                                                              
- dysponuje sprawnością rąk oraz 
koordynacją wzrokowo – ruchową 
potrzebną do rysowania, wycinania i nauki 
pisania;                                                                                                                  
- słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o 
nich; interesuje się książkami;                                                             
- układa krótkie zdania, dzieli je na wyrazy, 
dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski 
w słowach o     prostej budowie 
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fonetycznej;                                                                                                                                        
-  rozumie sens informacji podanych  w 
formie uproszczonych rysunków oraz 
często stosowanych oznaczeń i symboli, 
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;                                                                             
- zna drukowane i pisane, małe i wielkie 
litery;                                                                                                                
- układa wyrazy z liter i zdania z wyrazów;                                                                                                                      
- potrafi czytać proste wyrazy i krótkie 
zdania;                                                                                                                
- kreśli znaki literopodobne;                                                                                                                                     
- potrafi odwzorować kształty liter;                                                                                                                                
- podejmuje próby pisania;                                                                                                                                                  
- rozumie znaczenie umiejętności pisania.                                                                                   
Czytanie jest jedną z form komunikacji. Ma 
kilka wspólnych cech z słuchaniem, 
mówieniem i pisaniem, mimo że formy 
różnią się. W procesie czytania wydobywa 
się myślowe korelacje poprzez grupy 
wyrazów. W mowie muszą być 
przekazywane wyrazy głoska po głosce, a 
w pisaniu następuje utrwalenie wyrazu  
litera po literze we właściwym porządku.                                                                       
D. Elkonin przedstawił ujęcie 
lingwistyczne czytania.  Czytanie to 
tworzenie dźwiękowej formy słowa, czyli 
organizacja dźwięków w określonym 
następstwie czasowym na podstawie jego 
obrazu graficznego, niezależnie od 
zrozumienia kontekstu.                                                                                         
W ujęciu poznawczo – psychologicznym 
M. Tyszkowej czytanie jest 
skomplikowanym procesem, angażującym  
w wieloraki sposób różnorodne  czynniki 
dziecka do których zalicza się: 
sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, 
kinestetyczne), ruchowe (artykulacyjne 
oraz manualne), poznawcze (pamięciowe, 
spostrzeżeniowe, itp.), a przede 
wszystkim czynności umysłowe.                                         
E. Malmquist wyróżnia następujące 
elementy czytania:                                                                                
- wrażenia wzrokowe przekazywane do 
mózgu,                                                                                                             
- percepcja w kontekście rozumienia 
poszczególnych wyrazów,                                                                      
- funkcje mięśni oczu,                                                                                                                              
- zapamiętywanie przeczytanego tekstu,                                                                                                                       
- przechowywanie w pamięci rzeczy i 
faktów z przeszłości,                                                                               

- działania asocjacyjne i przetwarzające, w 
wyniku wcześniej nabytych doświadczeń.                              
Natomiast R. Więckowski podaje takie 
elementy czytania:                                                                                                     
- znajomość znaków języka pisanego,                    
- umiejętność rozszyfrowywania lub 
tłumaczenia tych znaków,                                                                                
- zdolność ujmowania, przy jednoczesnym 
spojrzeniu na tekst coraz większej liczby 
znaków graficznych (poszerzanie pola 
widzenia). A. Brzezińska ukazuje aspekt 
czytania techniczny, semantyczny, 
krytyczno  –  twórczy, natomiast K. 
Kamińska wśród aspektów czytania 
podaje aspekt fizjologiczny, poznawczy i 
znaczeniowy.                                                                                                              
I. Dudzińska wskazuje dwa etapy nauki 
czytania w przedszkolu:                                                
1. Wyrabianie gotowości do nauki 
czytania.                                                                                              
2.Wprowadzanie elementów nauki 
czytania.                                                                                          
Metodą w nauce czytania nazywamy 
zespół teoretycznie uzasadnionych 
działań, których celem jest opanowanie 
tej umiejętności.                                                                                                     
Tradycyjne metody nauki czytania to:                                                                                         
1. Metody syntetyczne: alfabetyczna, 
fonetyczna, sylabowa.                          
2. Metody analityczne: wyrazowa, 
sylabowa.                                                                                                     
3. Metody analityczno – syntetyczne: o 
charakterze wzrokowym, fonetycznym i 
funkcjonalnym.          4. Metody globalne.                                                                                  
Metody syntetyczne koncentrują się na 
opanowaniu czytania w aspekcie 
technicznym, ich celem jest osiągnięcie 
sprawności czytania.                                                                                                         
Metoda alfabetyczna polega na 
poznawaniu  kształtów i nazw wszystkich 
liter w porządku alfabetycznym, 
następnie składaniu ich w sylaby, a potem 
w wyrazy. Kolejnym etapem jest powolne 
czytanie tekstu w toku sylabizowania.                                                                   
Metoda fonetyczna powstała w wyniku 
modyfikacji metody alfabetycznej . 
Wychodzi  od rozłożenia wyrazu na 
dźwięki i wyjaśnienia ich artykulacji. 
Następnie poznaje się litery jako znaki 
głosek i przystępuje do czytania wyrazów.                                                                                                               
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Metoda sylabowa pomija głoski. Naukę 
rozpoczyna się od poznania sylab – 
najpierw zgłosek samogłoskowych, 
potem złożonych z dźwięku 
spółgłoskowego i samogłoski, np. ma, me, 
następnie poznaje się sylaby, w których 
samogłoska wyprzedza spółgłoskę, np. ul, 
wreszcie takie, w których występuje 
zbitka dwóch lub więcej spółgłosek np. 
dra. Etap końcowy polega na zdobyciu 
umiejętności wyodrębniania z głosek 
pojedynczych liter.                                                                                
Metody analityczne koncentrują się na 
rozumieniu czytanych tekstów. Łączą 
analizę słuchową z analizą wzrokową. W 
metodzie wyrazowej naukę czytania 
rozpoczyna się od zapoznania dziecka z 
określonym wyrazem w połączeniu z 
ilustracją i zaprezentowaniem brzmienia 
wyrazu. Gdy dziecko rozpoznaje wyrazy w 
tekście, wtedy odbywa się analiza 
słuchowo – wzrokowa na elementy 
składowe wyrazów (litery, zgłoski). 
Metoda zdaniowa opiera się na założeniu, 
że jednostką języka stanowiącą logiczną 
całość jest zdanie. Dziecko uczące się 
czytać musi rozpoznawać wyrazy jako 
elementy składowe zdania. W metodzie 
tej używa się cykli zdań ilustrowanych 
obrazkami. Zdania te rozwijają u dzieci 
mowę i myślenie oraz przyczyniają się 
kształtowania nawyków potrzebnych do 
zrozumienia sensu czytanego tekstu.   
Efektem rozwoju metod analitycznych 
było powstanie metod analityczno – 
syntetycznych oraz globalnej metody 
czytania.                                                                                              
Metody analityczno – syntetyczne łączą 
poznanie i wyodrębnianie z wyrazów liter 
(analiza) ze składaniem nowych wyrazów z 
poznanych liter (synteza). W metodach 
tych kształci się równolegle techniczna 
umiejętność czytania i rozumienie tekstu. 
Punktem wyjścia jest wyraz lub zdanie. 
Dokonując analizy słuchowej lub 
wzrokowej, wyodrębnia się w zdaniu 
wyrazy, a w wyrazie elementy takie jak: 
zgłoska, głoska lub litera. Opanowując 
umiejętność analizy słuchowej i 
wzrokowej, dziecko identyfikuje głoskę z 

literą. Analizę przeprowadza się na tzw. 
wyrazach podstawowych, które dobiera 
się zgodnie z kryterium fonetycznym 
(zgodność wymowy i zapisu) i graficznym 
(łatwość w kreśleniu liter składających się 
na dany wyraz).                                                                                                              
Metody globalne w metodach tych część 
zdania lub zdanie są poznawane na 
podstawie ich wyglądu ogólnego, czyli 
jako całościowy obraz graficzny. 
Najistotniejsze jest znaczenie tekstu, a nie 
formalna strona czytania. Wyodrębnienie 
liter i głosek służy utrwaleniu wyrazu i 
odróżnieniu go od innych, a nie analizie 
struktury literowo – głoskowej. Poznanie 
liter dokonuje się przez zestawianie, 
porównywanie i wyszukiwanie 
powtarzających się elementów.    
                                                                   
Inne metody i koncepcje czytania:                                                                         
Metoda barwno – dżwiękowa  H. Metery,                                                                                                        
Metoda fonetyczno – literowo – barwna B. 
Rocławskiego ,                                                                       
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,                                                                                        
Metoda symultaniczno – sekwencyjna J. 
Cieszyńska                                                                                          
Naturalna nauka języka W. Pye,                                                                                               
Wprowadzanie dziecka w świat pisma I. 
Majchrzak,                                                                                      
Zabawa w czytanie G. Doman.                                                                                                  
Pisanie jest czynnością polegającą na 
umiejętnym odwzorowywaniu liniowych 
znaków graficznych, jest jednym ze 
sposobów, obok mówienia i 
sylabizowania, przekazywania informacji  
w procesie językowego porozumiewania 
się między ludźmi. Modularny aspekt  
pisania wskazuje na jego procesowość. 
Pisanie jest więc złożonym procesem, w 
który zaangażowane są czynności 
fizjologiczne (skomplikowane pobudzenia 
nerwowe), sensoryczne (wzrokowe, 
słuchowe, kinestetyczne), ruchowe 
(artykulacyjne  i manualne), poznawcze 
(spostrzeżeniowe, pamięciowe, myślowe), 
motywacyjno – emocjonalne 
(zaangażowanie, wytrwałość, wrażliwość 
na ocenę).                                                              Pisanie 
stanowi harmonijną, zintegrowaną całość 
psychosomatyczną polegającą na 
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słuchowym wyodrębnianiu głoski, 
odszukaniu jej odpowiednika literowego, 
zapamiętaniu jej kształtu oraz 
rozmieszczeniu kolejnych liter w wyrazie, 
napisaniu liter, a więc wykonaniu przez 
aparat ruchowy ręki, pod kierownictwem 
kory mózgowej, szeregu 
zautomatyzowanych, nawykowych 
ruchów.             T. Wróbel określił trzy 
elementy, które składają się na czynność 
umiejętności  pisania: psychologiczny, 
fizjologiczny i motoryczny.   Etapy rozwoju 
umiejętności pisania  wg. M. 
Dmochowskiej i T. Wróbla to: - rysunek,                                                                                                                           
- litery drukowane,                                                                                                                                                            
- pismo mieszane,                                                                                                                                                                 
-stadium opanowania schematów liter i 
ich połączeń,                                                                                        
-stadium modyfikacyjne w piśmie,                                                                                                                                  
- stadium pisma zindywidualizowanego,                                                                                                                         
- naśladowanie ćwiczeń ukazanych na 
fotografiach,                                                                                            
- odszukiwanie obrazków na naklejkach i 
naklejanie np. samochodów jeden obok 
czerwonego   samochodu, drugi za 
motocyklem, trzeci przed żółtym 
samochodem,                                                                         
- nazywanie przedmiotów, roślin, zwierząt 
przedstawionych na rysunkach. 
Kolorowanie ich. Łączenie liniami 
rysunków, których nazwy kończą się tą 
samą głoską,                                                                                         
- rysowanie po śladach rysunków,                                                                                                                                    
- pisanie np. litery o O po śladach i 
samodzielnie,                                                                                               
- pisanie np. cyfry 1 i 2 po śladach i 
samodzielnie.                                                                                                  
Metody nauki pisania  to zespół 
teoretycznie i praktycznie uzasadnionych 
działań zmierzających do zrealizowania 
założonego celu, jakim jest opanowanie 
przez dziecko umiejętności pisania.                               
Metoda syntetyczna  – nieodzownym 
składnikiem opanowania tej umiejętności 
jest poznanie litery    (w porządku 
alfabetycznym), sylaby i dopiero potem 
wyrazu. Utrwaleniu nauki pisania przy tej 
metodzie służy wprowadzenie liniatury, 
stosowanie ćwiczeń „rozmachowych” ręki 
oraz pisanie do taktu.                                                                                                                                                                                  

M. Falski wyodrębnił nauczanie pisania:                                                                                              
- przez naśladowanie wzorów (bierne 
oglądanie i czysto mechaniczne ich 
naśladowanie),                                      - 
„wlepianie w pamięć” bez kierownictwa ze 
strony nauczycieli,                                                                                       
- przez metodę oprowadzania (wodzenie 
palcem lub jakimś narzędziem po wzorze 
litery najpierw „na sucho” a potem np. 
ołówkiem,                                                                                                                    
- przez metodę genetyczną (rozkładanie 
liter od najprostszych do coraz bardziej 
złożonych na takie elementy jak: laski, 
kółka, kreski itp. porównywanie ich 
rozmiarów, określanie położenia, 
śledzenie powtarzających się tych samych 
elementów w różnych literach).                                                                        
 
Metoda analityczna – nauka pisania 
rozpoczyna się kreśleniem całych 
wyrazów i zdań, zanim dzieci poznają 
kształty pojedynczych liter. Zwraca się 
przy tym uwagę na właściwą postawę przy 
pisaniu, na sposób trzymania ołówka, 
położenia zeszytu, pochylenie pisma  
i właściwe oświetlenie.                 
 
Metoda analityczno - syntetyczna  nauka 
pisania wg. tej metody polega na łączeniu 
dwóch procesów analizy i syntezy. T. 
Wróbel twierdzi, że należy rozkładać literę 
na mniejsze graficzne cząstki (ruchy) oraz 
równocześnie uczyć ich składania, tj. 
dokonywania syntezy.                                                                   
 
Metoda samorzutnego pisania („pisanie 
bez pisania”) opracowana przez M. 
Montessori, to trzy cykle: - ćwiczenia 
ukierunkowane na wprowadzenie w ruch 
mechanizmu mięśniowego obrazu 
niezbędnego do trzymania pióra  
i poruszania nim,                                                                                                            
- ćwiczenia, których celem jest wywołanie 
obrazu liter oraz rozwinięcie pamięci 
ruchów potrzebnych do pisania,                                                                                               
- ćwiczenia polegające na składaniu 
wyrazów z zestawów ruchomych liter z 
tektury.                                        R. Więckowski 
naukę pisania sprowadza do:                                                                                                  
- pokazu poprawnego wzoru litery, 



 

 

33 

szczegółowej analizy jej elementów,                                                                   
- pokazu sposobu jej kreślenia, (także 
sposobów łączenia jej z innymi literami),                                                   
- stosowanego z odpowiednią 
częstotliwością systematycznego 
ćwiczenia ręki podczas kreślenia liter, 
wyrazów, pisania zdań, krótkich tekstów.  
 
Bibliografia  
Burtowy M. Przygotowanie dzieci w wieku 
przedszkolnym do nauki czytania i pisania 
w szkole, Poznań UAM                                                                                                                                        
Czytanie i pisanie - nowy język dziecka, 
red. Brzezińska A. Warszawa WSiP                                   
Kamińska K. Nauka czytania dzieci  
w wieku przedszkolnym, Warszawa WSiP 
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O kształceniu na odległość 
 

Agata Sadowska 
doradca metodyczny 
CDN Leszno 
 

 
 
W ostatnich latach coraz bardziej zaznacza się realizacja nauki metodą 
kształcenia na odległość. Sama też kilkukrotnie takiego zdobywania wiedzy 
doświadczyłam. Starszym i bardziej doświadczonym nauczycielom może nie 
być łatwo realizować zadania edukacyjne tą metodą, głównie, ze względu, na 
fakt strachu przed nieumiejętnością poruszania się w sferze technologii 
informacyjno – komunikacyjnej. Nic bardziej mylnego, bowiem już od XVIII w. 
takie kształcenie miało miejsce. Ponad 200 lat temu Uniwersytet Jagielloński 
zainicjował nauczanie w trybie korespondencyjnym w Polsce. W latach 20.  XX 
w. kolejnym ważnym etapem w rozwoju edukacji na odległość było 
upowszechnianie radia i powstanie radia edukacyjnego.  
 
W Polsce szkoły korespondencyjne 
powstały z inicjatywy społecznej. W 
okresie międzywojennym istniały trzy 

szkoły korespondencyjne: Powszechny 
Uniwersytet Korespondencyjny (PUK), 
Kursy Rolnicze im. St. Staszica oraz 
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Korespondencyjne Kursy Spółdzielcze 
Związku Spożywców (SPOŁEM).  
Dziś każdy nauczyciel ma obowiązek 
znajomości podstaw i obsługi ICT, a 
zdobywanie wiedzy na platformie 
edukacyjnej jest niezwykle proste w 
obsłudze. Sama go doświadczyłam 
wielokrotnie, choć nadal uważam, że 
ciągle uczę się "komputera". 
Rozwój nowoczesnych technologii i 
technik informacyjno-komunikacyjnych 
(ICT) odbywa się w spoób niezwykle 
dynamiczny i jest widoczny w każdej 
dziedzinie życia. Korzystamy przecież z e-
banków, e-kont, e-sklepów, aukcji 
internetowych, e-booków, 
komunikatorów, i wreszcie…nie 
powinniśmy się bać e-learningu. Zatem 
otaczająca nas rzeczywistość wymusza, a 
może bardziej namawia nas i zachęca do e 
– learningu.  
Wiedza na temat e-learningu staje się 
niezbędna w sytuacji, kiedy kształcenie na 
odległość zaczyna być wdrażane niemal 
we wszystkich elementach edukacji. Nie 
ominiemy tej formy uczenia się. Ostatnio 
przeczytałam, że „e-learning stanowi 
swoistą rewolucję, której skutki są 
porównywane do wpływu, jaki wcześniej 
wywarły wynalezienie druku i masowa 
produkcja książek." Nie sposób się z tym 
stwierdzeniem się nie zgodzić, choć 
tempo unowocześniania internetowych 
komunikatorów jest z pewnością dużo 
szybsze niż książkowych maszyn 
prodykcyjnych. 
E-learning jest procesem dydaktycznym, 
który odbywa się w całości za 
pośrednictwem Internetu, a nauczyciel i 
uczący się nie spotykają się w tradycyjnej 
klasie. I można by doszukiwać się wad, z 
których najczęściej wskazuje się na 
pośrednią komunikację między uczniem a 
nauczycielem oraz duży nakład pracy 
szkoleniowców e – learningu oraz plagiat i 
ściąganie. Warto jednak patrzeć w 
przyszłość, myśleć pozytywnie i szukać 
zdecydowanie pozytywów, zgodnie z 
zasadą: "szklanki do połowy pełnej". 
Każdorazowo uczestnicząc w szkoleniu na 

odległość mam same pozytywne odczucia 
edukacyjne. 
Jak zatem określić zalety kształcenia na 
odległość? Oto one:  

1. Elastyczność i mobilność – możemy 
zasiadać do nauki wtedy kiedy 
mamy czas i ochotę, oczywiście 
zgodnie z formułą czasową kursu. 

2. Brak ograniczeń terytorialnych i 
oszczędność finansowa.– mamy 
możliwość uczestniczenia w kursie 
organizowanym przez ośrodki 
oddalone od naszego miejsca 
zamieszkania o setki kilometrów 
bez zbędnych kosztów np. Podróży 
i noclegu.. 

3. Lepsze zarządzanie własnym 
czasem – do nauki można usiąść 
rano, wieczorem lub w sobotnie 
popołudnie. 

4. Szerszy dostęp do wiedzy i 
możliwość szybkiego 
modyfikowania zasobów 
edukacyjnych. – siedząc przy 
komputerze i mając dostęp do 
Internetu, mamy dostęp do wielu 
źródeł naukowych bardzo często 
natychmiast a uzyskaną wiedzę 
możemy weryfikować na bieżąco.  

5. Indywidualizacja tempa i sposobu 
nauki – każdy z nas potrzebuje 
określonego czasu na 
przetworzenie zdobytej wiedzy w 
dogodnym dla siebie czasie i 
miejscu.  

6. Rozwój kompetencji ICT – każdy 
kurs na odległość uczy nas nowych 
kompetencji ze względu na szybkie 
unowocześnianie czy to aplikacji . 
Czy komunikatorów ułatwiających 
uczenie i wymianę doświadczeń. 

7. Monitoring postępów uczącego się 
– niezwykle miło jest podglądać 
swoje postępy w nauce, kiedy 
sprawdzian wiedzy oceniany jest 
natychmiast oraz znane, jasne i 
przejrzyste są formuły 
zaliczeniowe poszczególnych partii 
materiału.  
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8. Rozwój samodzielności, 
kreatywności, umiejętności pracy w 
grupie, zespole – to cechy, które 
charakteryzują ludzi dążących do 
określonego celu, rozwijają wiele 
kompetencji i sprawiają, że się 
rozwijamy jako ludzie. 

Skupiłam się głównie na zaletach, 
ponieważ te kilka słów o kształceniu na 
odległość ma być zachętą do uczestnictwa 
w takiej formie kształcenia, które sprawia, 
że znów stajemy o krok do przodu w 
rozpowszechnianiu wiedzy.Zatem 
zachęcam wszystkich nauczycieli do 

korzystania z tej formy doskonalenia 
własnego warsztatu pracy. 
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Klub Wolontariatu przy Internacie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie 

 

Karolina Majorek 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Nietążkowie 
 

 
 
Od kilku lat prowadzę przy internacie Klub Wolontariatu. Powstał on  z myślą 
o wychowankach, których problemy przytłaczały do tego stopnia, iż chciałam 
pokazać, jak wygląda życie ludzi, którzy mogliby narzekać. Zadaniem głównym 
tego typu działalności było uświadomienie sobie, że tak naprawdę są ludzie, 
którzy mają gorzej. Jak również to, że  zaangażowanie się w coś co daje 
satysfakcję, radość.  
 

Przez co czujemy się potrzebni, co  
i pozwala uwolnić się, zapomnieć o tym co 
trapi,  wypełniając nam czas. Klub na dzień 
dzisiejszy  liczy pięćdziesięcioro 
działających, większą część stanowią  
dziewczyny. Zajęcia te rozwijają 

wrażliwość, troskę o innych, ćwiczą 
cierpliwość, wartość dyskrecji, 
współdziałanie, dobrą organizację, 
punktualność, kreatywność, zaradność, 
Zorganizowane dla wolontariuszy zajęcia 
kształtują intelektualnie, przygotowują 
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do pracy zawodowej. Doświadczenia 
związane z prowadzeniem tej działalności 
zainspirowały mnie do napisania pracy 
dyplomowej na temat: „Wolontariat jako 
pierwszy etap doświadczenia 
zawodowego.”  
Warto wspomnieć, że osoby  
z referencjami są uważane za 
wartościowych kandydatów, którzy mają 
swoje zainteresowania, doświadczenie, są 
aktywni i gotowi podjąć zajęcia 
bezinteresownie. Wolontariat jest 
uznawany za formę aktywizacji społeczno 
– zawodowej. Dodatkowym atutem obok 
doświadczenia jest wiedza zdobyta na 
szkoleniach To rozwijanie, udoskonalanie 
i  nabywanie doświadczeń i kompetencji, 
jak również emocje. 
W pierwszym rozdziale zawarłam 
wszystko co dotyczy wolontariatu:  
Idee wolontariatu, cele ogólne,  prawa  
i obowiązki wolontariuszy, i etykę pracy 
wolontariatu, plan działania wolontariatu 
.  
Rozdział kolejny  odnosi się do opisu 
metod technik i narzędzi badawczych, 
terenu badań, charakterystyki próby 
badawczej. Trzeci rozdział jest analizą 
wyników badań, i ich podsumowań. Można 
tam również znaleźć rekomendację. 
 
Wolontariat jest formą zdobywania 
doświadczenia i umiejętności. Jest 
pożytecznie spożytkowanym czasem, 
okazją aby  poznawać nowych ludzi, może 
być pomocą wdrożenia w wymagania  
i oczekiwania rynku, pozwala zdobyć 
wiedzę. Poprzez wolontariat  można robić 
właśnie to konkretnie co nas interesuje  
i robić to z większym zapałem. 
Wolontariat to szkoła życia i umiejętności 
społecznych, może wykształcić w 
człowieku takie cechy jak: konsekwencje, 
zdecydowanie, pewność siebie 
wytrwałość, samodzielność  

                                                           
22.http://www.biurokarier.dsw.edu.pl/przez-wolontariat-
praktyki-i-staze-do-kariery-zawodowej/articles/przez-
wolontariat-praktyki-i-staze-do-kariery-zawodowej 
23.http://www.studia.net/w-drodze-do-kariery/476-
wolontariat-droga-do-kariery 

i odpowiedzialność, rozwój. W przypadku 
pracy za granicą nauka języka, obyczajów i 
kultury dane kraju22 
 Poznanie siebie, swoich możliwości 
predyspozycji, umiejętność pracy  
w grupie, rozwój osobisty, można zyskać 
uznanie, wdzięczność i szacunek, 
referencje jako potwierdzenie 
doświadczenia i umiejętności dowód na 
wiarygodność. Wolontariat może być 
treningiem i szansą, uczy wartościowych 
postaw prospołecznych, empatii, 
dostarcza wzorów zachowań.23 
Nabywanie umiejętności 
wykorzystywanych w dalszej karierze 
zawodowej, które mogą być też 
czynnikiem przez który można się ubiegać 
o pracę. Często zdarza się że poszukując 
kandydatów do pracy wymagane jest 
doświadczenie, wolontariat może się do 
tego w dużej mierze przyczynić. Jest 
odskocznią od zwyczajnej szarugi, i rutyny 
Co otrzymują ludzie którym się pomaga: 
zrozumienie, kontakt z drugim 
człowiekiem, wsparcie.24 
Wolontariat może być, służbą, 
poświęceniem, oddaniem drugiemu 
człowiekowi jest okazją do odkrycia  
w sobie wartości.25 Jest odkrywanie 
swoich mocnych i słaby stron oraz szansą 
na wyjście do ludzi oraz przebywanie 
między nimi i dla nic.  
Wolontariat dzieli się na stały i akcje 
sezonowe. Działalność naszego  
wolontariatu  jest odpowiedzią na 
potrzeby społeczności lokalnej. 
Współpracujemy z Centrum Kultury  
w Śmiglu, z  Opieką Społeczną, Centrum 
Integracji Społecznej, z Centrum 
Wolontariatu  w Kościanie oraz 
Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom  
i Młodzieży Niepełnosprawnej Światło 
Nadziei.  W organizacji imprez uczestniczą 
wolontariusze klas drugich. Uzależnione 
to jest od organizacji z którymi 

 
24  http://ecam.ohp.pl/Wolontariat-doswiadczenie-
zawodowe-i-rozwoj-osobisty-38058,60441,159,1133 
25 http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/42-42 
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współpracujemy, sprzątanie grobów 
odbywa się sezonowo, zbiórka odzieży 
przez cały czas wszyscy, w każdy czwartek 
wolontariusze wychodzą do starszej pani 
chorej  emerytowanej nauczycielki. W 
czwartek również z uwagi na to, że jest 
najmniej nauki młodzież pomaga w nauce 
dzieciom z podstawówki, robią to te 
osoby którym pozwala na to czas. Co roku 
powstaje „Program wolontariatu dla 
szkoły”, który zawiera cele szczegółowe, 
zadania, sposoby i termin realizacji, oraz 
wskazuje osoby odpowiedzialne za 
poszczególne zadania. W pracy 
„Wolontariat jako pierwszy etap 
doświadczenia zawodowego” 
przeprowadziłam badania. 
W moich badaniach problemem głównym 
jest: wpływ wolontariatu na kształtowanie 
wartości wyznawanych w życiu osobistym 
i zawodowym na przykładzie prac uczniów 
klasy I i II liceum oraz technikum. 
Natomiast cel badań to rodzaj 
zamierzonego efektu, do którego może 
prowadzić działalność badacza.26 Celem 
moich badań jest stwierdzenie jakie 
wartości związane z przyszłą pracą 
zawodową wyznają uczniowie na początku 
pracy wolontarystycznej, a jakie uczniowie 
mający dłuższe doświadczenie w tej pracy. 
Już na początku opracowania można snuć 
domysły co do wpływu pracy 
wolontarystycznej na kształtowanie się 
wartości zawodowych. Dlatego 
następnym krokiem było stworzenie 
prognoz. Posłużyły mi do tego hipotezy, 
którymi są przypuszczenia wysunięte w 
celu objaśnienia jakiegoś zjawiska, 
którego prawdziwość lub fałszywość 
rozstrzygamy na podstawie zdobytych 
danych. Chodzi więc tu o przypuszczenie, 
domysł wysunięty prowizorycznie dla 
określenia lub wyjaśnienia czegoś co 
oczywiście wymaga sprawdzenia.27 
Analogicznie w mojej pracy przyjęłam 
następującą hipotezę szczegółową:  Im 
dłuższy staż w pracy wolontariusza, tym 
bardziej dojrzałe, przemyślane wartości 

                                                           
26  L. Sołoma, Metody i techniki badań socjologicznych, 
Olsztyn 1999, s. 8. 

związane z przyszłą pracą zawodową, 
wskazują badani uczniowie. 
Hipotezy szczegółowe, natomiast 
odnosić będą się do: 
1. większej wrażliwości na krzywdę 
drugiego człowieka: praca z ludźmi, wpływ 
na innych, praca odtwórcza 
niesamodzielna, autorytet posiadanie 
władzy, 
2. wyznawania wartości związanych  
z obowiązkowością  
3. rozwijania postawy otwartości na nowe 
pomysły i sposoby działania: kreatywność. 
tworzenie i wykorzystywanie nowych 
pomysłów, wykonywanie różnych zadań 
(ciągłe zmiany), niezależność, 
samodzielność możliwość decydowania, 
częste przeprowadzki, 
4. kształtowania umiejętności 
współdziałania: praca niesamodzielna, 
umiejętność wykonywania poleceń innych. 
W mojej pracy posłużyłam się metodą 
sondażu ankietowego, przedstawionego 
w formie tabeli zawierającej szereg 
wartości odnoszącej się do przyszłej pracy 
zawodowej. Zadaniem badanych było 
uszeregowanie i nadanie rang ważności 
owym wartościom.  Dobór próby 
badawczej był celowy. O wypełnienie 
sondażu poprosiłam wolontariuszy 
wychowanków internatu w wieku 16-18 
lat. 
. W badaniach posłużyłam się techniką, 
która nazywana jest: ankietą audytoryjną 
opartą na wzajemnym pośrednim 
komunikowaniu. Technika ta jest również 
standaryzowana, co oznacza, że posiada 
ujednolicone środki badawcze.28 
  Natomiast narzędzie, jakim się 
posłużyłam pozwoliło mi na szybkie 
uzyskanie wyników badań. Była nim 
checklista.  To pewien rodzaj ankiety, 
najczęściej rozbudowana kafeteria do 
jednego pytania. Jest to lista różnych 
propozycji, opcji, alternatyw. To zbiór 
możliwości bądź lista zadań. Dobrze 
opracowana checklista spełnia dwie 
funkcje: porządkuje proces myślenia i/lub 

27  J. Sztumski op. cit., s. 51 
28  tamże 



 

 

40 

działania oraz pozwala na szybkie  
i przejrzyste uzyskanie potrzebnych 
danych.29 
 
Wypełnianie arkuszy do badań odbyło się 
na zebraniu dla wolontariuszy. Wszyscy 
otrzymali formularze z wartościami 
odnoszącymi się do wyboru przyszłej 
pracy zarobkowej oraz schemat piramidy 
posiadającej 5 poziomów z wolnymi 
polami, w które to badani uczniowie mieli 
wstawić i nadać rangi poszczególnym 
wartościom. Polecenie zostało 
zrozumiane za pierwszym razem, 
młodzież od razu przystąpiła do pracy. 
Pytania jakie zadawali dotyczyło jedynie 
podpisu pracy. Wytłumaczyłam, że nie ma 
takiej potrzeby, wystarczy jedynie 
zaznaczenie klasy, abym mogła 
pogrupować ankiety z uwagi na wiek. Na 
zebranie przyszło 21 osób, a reszta grupy 
wypełniła formularze w wolnym czasie.  
Grupa wolontariuszy  to uczniowie  
w wieku 16 – 18 lat. Uczą się w liceum  
o profilu strażackim, wojskowym,  
i policyjnym. Dwie osoby są uczniami  
technikum. Razem osób, które wykonało 
zadanie było 30, z czego 15 z klas 
pierwszych i 15 z klasy drugiej.  
Osoby te lubią bezpośredni kontakt  
z ludźmi a pomoc daje im poczucie 
przynależności i odpowiedzialności. Są 
wśród nich pasjonaci, którzy pracują  
z nami z powodu  zainteresowań, i tacy 
którzy wiele przeżyli. Wolontariat dla nich 
to możliwość samokształcenia, 
samorealizacji, zdobywanie 
doświadczenia, umiejętności.  
Jedną z form pomocy realizowaną przez 
naszych wolontariuszy jest opieka nad 
ludźmi starszymi, polegająca na 
odwiedzinach  i zrobieniu zakupów, 
czasem sprzątaniu, rozmowie, która 
często okazuje się być bezcenna.  Kolejna 
forma to pomoc w organizowaniu imprez 
dla diabetyków, emerytów,  dzieci. 
Najcenniejsza jednak okazuje się  pomoc 

                                                           
29  M. Rosalska, „Warsztat diagnostyczny doradcy 
zawodowego. Przewodnik dla nauczyciela i doradcy”, 
KOWEZiU, Warszawa 2012, s. 107 

w nauce dzieciom i młodzieży, która  
przede wszystkim wymaga predyspozycji i 
dużego poświęcenia. 
Podsumowane wyniki odnosić będą się do 
poszczególnych wartości 
przedstawionych uczniom w narzędziu 
badawczym - checliście i wskazywać będą 
rangi nadane przez nich czyli młodzież 
uczącą się w I i II klasiepoziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
Uczniowie mieli do dyspozycji rangę 5-cio 
punktową, gdzie 5 - to najważniejsza 
wartość, 4 bardzo ważna, 3 ważna, 2 mniej 
ważna, i najmniej dla mnie ważna. 
Natomiast wcześniej wspomnianą 
piramidę podzieliłam na 5 
odpowiadającym rangom poziomów  
i opisałam je od góry jako: 
5 -  wartość najważniejsza,  
4 - wartości bardzo ważne,  
3- wartości ważne,  
2- wartości mniej ważne,  
1-wartości najmniej ważne.  
Na podstawie działań w wolontariacie  
i pod wpływem czasu wykształcają się 
pewne pozytywne cechy, które mogą być 
przydatne wykonując pracę zarobkową.  
W zależności od rodzaju tej pracy pewne 
predyspozycje mogą być bardziej 
przydatne inne mniej. W przypadku 
pierwszej hipotezy dotyczącej wrażliwości 
na krzywdę drugiego człowieka analiza 
wyników kreuje się optymistycznie.  
W klasie pierwszej 13 z 15 osób wskazało 
wartości takie jak: praca z ludźmi, wpływ 
na innych, z czego 9 z nich nadała im dwie 
najwyższe rangi w hierarchii ważności. [...] 
Kolejna hipoteza odnosiła się do 
rozwijania się zbiegiem pracy 
wolontariackiej wartości dotyczących 
obowiązkowości w pracy. Z moich 
obserwacji wynika, że w wolontariacie 
pracują osoby, którym pozwala na to czas. 
Dzięki temu pracę z osobami 
potrzebującymi od nich pomocy, mogą 
wkomponować w stały rozkład dnia, 
tygodnia. Wartość ta zdaje się być dla nich 
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ważna, z tego względu, że wskazało na nią 
aż 12  z 15 pierwszoklasistów i 9  z 15 
drugoklasistów nadając jej kolejno rangę 
0/0/2/7/3 i 0/0/2/4/3. Do tego da się 
zauważyć, że coraz bardziej rozwijają oni 
w sobie nawyk pilnowania i interesowania 
się swoimi zajęciami i obowiązkami jako 
takimi. 
Bardzo cenną rzeczą jest również to, że 
starsi wolontariusze często przychodzą do 
mnie i na podstawie własnego 
doświadczenia i przepracowania pewnych 
sytuacji proponują zmiany. Często dotyczą 
one jakości, ilości oraz sposobu realizacji 
przedsięwzięć. Z pewnością można 
stwierdzić, że wykorzystują w tej sytuacji 
takie umiejętności jak: kreatywność, 
tworzenie i wykorzystywanie nowych 
pomysłów. Wskazują na to również wyniki 
badań, w których widać, że większość 
badanych osób, bo aż 13 i 14 z wyższego 
poziomu edukacyjnego wskazało właśnie 
wartości odnoszące się do wyżej opisanej 
sytuacji. 
Czwarta hipoteza wskazywała na 
nabywanie i rozwijanie umiejętności 
współdziałania z innymi w trakcie 
realizacji wytyczonego zadania.  
Z pewnością są to umiejętności przydatne 
w każdej pracy zawodowej nie zależnie od 
tego czy jest ona fizyczna czy umysłowa. 
W stworzonym przeze mnie projekcie 
szalenie ważne jest przychylne spojrzenie 
na tego typu wartości, ponieważ 
wychodzący na akcje wolontariusze 
często tworzą zespoły, które muszą 
działać na dużym poziomie zrozumienia  
i akceptacji, by wszystko poszło zgodnie  
z planem. Tym bardziej budujący jest dla 
mnie fakt, że aż 13 osób z pierwszej klasy 
i 15 osób z drugiej wskazało za 
najważniejsze w hierarchii wartości 
właśnie pracę z ludźmi. Podczas tego typu 
działań wyłaniają się liderzy, osoby które 
posiadają  rozwinięty zmysł organizacji. 
Potwierdzeniem tego są wskazania na 
wartości odnoszące się dobycia 
niezależnym, samodzielnym, posiadania 
możliwości decydowania. I tak w klasie 
pierwszej wskazało te wartości 13 osób , 

nadając im kolejno rangi 1 4 4 i 2 2  
Budujące jest również to, że na wartości 
wyżej wskazane nie zwróciły uwagi 
jedynie 2 osoby z tego poziomu 
edukacyjnego. Wśród badanych z drugiej 
klasy na wartości odnoszące się do 
niezależności, samodzielności  
i możliwości decydowania zwróciło uwagę 
13  z 15 osób, które wypowiedziały się na 
ten temat.  
W czasie sprawowania funkcji opiekuna 
wolontariatu, zauważyłam, że tego typu 
działalność jest dla niektórych osób 
natchnieniem i inspiracją. Miałam okazję 
wystawiać opinię osobom, które chciały 
zdobyć środki na otwarcie działalności. 
Miała to być kontynuacja tego co robili 
wcześniej w wolontariacie. Dlatego 
zarówno wyniki analizy 
przeprowadzonych badań jak i osobistych 
obserwacji uważam za wielce 
satysfakcjonujące i budujące na 
przyszłość. [...]  
Badania, które przeprowadziłam, 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że pod 
wpływem działania w wolontariacie mogą 
wykształcać się pozytywne nawyki  
i przyzwyczajenia, cechy czy 
predyspozycje, które mogą być 
wykorzystywane w pracy zawodowej. 
Zdałam sobie sprawę jak ważne są tego 
typu działania,  ile wnoszą  i jak 
wzbogacają potencjał młodego człowieka, 
który może w ten sposób nabywać 
umiejętności i kompetencje. Ważne jest, 
aby dostrzec zasoby tych młodych ludzi i 
umiejętnie nimi pokierować, bo oni  sami 
często nie są  tego świadomi. Również 
istotne jest, by jako opiekun być otwartym 
i świadomym pewnych mechanizmów. 
Szalenie ważną kwestią jest, to by 
reagować na spostrzeżenia i uwagi 
wolontariuszy, ponieważ wprowadzanie 
tych często cennych sugestii utwierdza 
uczniów w tym, że mają wpływ na wiele 
spraw również tych ważnych i dorosłych. 
Jednak,  aby temu podołać i odpowiednio 
pokierować młodymi ludźmi potrzebna 
jest z pewnością większa liczba 
opiekunów.  
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Anna Jagła 
logopeda 
Szkoła Podstawowa w Miejskiej Górce 
 

Pani Anna Jagła, podejmuje wiele działań. W bieżącym numerze 
przedstawiamy jej relację z popularyzowania edukacji regionalne.  

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co 
posiadacie, czyli poznajemy zabytki gminy Miejska 

Górka. 

 

Mówi się wiele o patriotyzmie, ale czy zdajemy sobie sprawę co to jest w ogóle 
patriotyzm, czy potrafimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy jesteśmy 
patriotami?  Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie, a zarazem bliskie sercu 
każdego człowieka – obywatela danej Ojczyzny. Oznacza umiłowanie kraju 
ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego 
narodu.  
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Dla Polaków słowo to nabiera 
szczególnego znaczenia. Polska zginęła z 
mapy świata na ponad sto lat. By 
zrozumieć, co to znaczy umiłowanie 
Ojczyzny, należy nauczyć już od 
najwcześniejszych lat zauważania piękna 
wokół siebie, dumy z tego co nas otacza, a 
przede wszystkim konieczności poznania 
historii regionu, poznania jego zabytków 
stąd ważność podjęcia tematu zabytki 
gminy Miejska Górka w myśl porzekadła 
Cudze chwalicie…. 
Gmina Miejska Górka położona jest w 
południowo-zachodniej części 
województwa wielkopolskiego i wraz z 
gminami Rawicz, Bojanowo, Jutrosin i 
Pakosław należy do powiatu rawickiego. 
Zajmuje powierzchnię 103,6 km², a 
zamieszkuje ją ok. 9,5 tys. osób. Do gminy 
należy 17 wsi sołeckich. Położenie gminy 
w układzie gospodarczym kraju jest 
korzystne, co podkreślają dwie drogi: 
droga krajowa nr 36 oraz droga 
wojewódzka Rawicz-Poznań.  
Liczące ponad 3,2 tys. mieszkańców 
miasto Miejska Górka leży w dolinie rzeki 
Dąbrocznej, dopływu Orli. Od Rawicza 
oddalone jest o 9 km, a od Poznania dzieli 
je 100 km.  
Zdecydowaną większość obszaru gminy 
(około 88%) stanowią użytki rolne, toteż 
jej rozwój                    w dużej mierze związany 
jest z rolnictwem. Gospodarka rolna 
obejmuje głównie produkcję roślinną, a 
także zwierzęcą, w której dominuje 
hodowla trzody chlewnej i bydła 
mlecznego.                  Coraz większą 
dynamikę wykazują sfery usług i 
wytwórczości. Jest ona rezultatem 
rozwoju infrastruktury technicznej i 
tworzenia sprzyjających warunków dla 
powstawania i działalności firm 
produkcyjnych oraz usługowych.                                                                                                             
Doskonale zorganizowana jest na terenie 
gminy opieka lekarska, którą zapewniają 
mieszkańcom dwa niepubliczne zakłady 
opieki zdrowotnej.                                                                                                   
Gmina posiada sieć wodociągową. Ponad 
połowa mieszkańców korzysta z gazu 
ziemnego. Na jej terenie realizowany jest 

obecnie program sanitacji, w ramach 
którego m.in. w 2008 r. oddano do użytku 
oczyszczalnię ścieków.                                                                                                       
W mieście i gminie zachowało się wiele 
zabytków. Do najcenniejszych należą: 
barokowy, poreformacki zespół 
klasztorny na Goruszkach z 1742 r., kościół 
parafialny pw. św. Klemensa                                                             
z Zakrzewie z XVIII w., kościół parafialny 
pw. św. Jakuba w Sobiałkowie z XVII w., 
noebarokowy pałac w Dłoni z 1910 roku.   
W gminie Miejska Górka z dniem 1 lipca 
2007 roku powołano Gminny Zespół 
Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 
Oświaty, którego celem jest obsługa i 
nadzór w zakresie spraw finansowych, 
organizacyjnych i administracyjnych szkół 
i przedszkoli.  
Na terenie gminy Miejska Górka 
funkcjonuje 11 placówek oświatowych, tj. 
3 przedszkola, 5 szkół podstawowych, 2 
gimnazja, 1 liceum o profilu policyjnym i 
ogólnym oraz 1 szkoła 
zawodowa.                    Szkoły podstawowe  
podjęły przybliżenie swoim uczniom 
zabytków w celu wyrabiania chęci 
poznania regionu, by na tej bazie 
zrealizować zamiłowanie do 
samodzielnego pogłębiania wiadomości o 
swojej małej ojczyźnie jakim jest 
miejscowość zamieszkania i najbliższa 
okolica.  
 
Cele: 
• Zorganizowanie konferencji na temat 

zabytków gminy Miejska Górka pod 
hasłem  „Cudze chwalicie ,swego nie 
znacie, sami nie wiecie ,co 
posiadacie”. 

• Zdobywanie wiedzy poprzez własną 
aktywność , 

• Poznanie historii własnego regionu, 
• Rozbudzanie  postaw patriotycznych w 

stosunku do regionu i kraju,  

• Włączanie dzieci z klasy specjalnej do 
realizacji zdań zespołowych z 
rówieśnikami            z równoległych klas 
szkoły. 
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• Integracja dzieci niepełnosprawnych 
ze zdrowymi, osiąganie wspólnych 
celów.  

• Zainspirowanie nauczycieli do 
opracowywania planu wycieczek 
krajoznawczych            po terenie gminy. 

 
Realizacja wyznaczonych zadań w czasie 
konferencji  „Cudze chwalicie,  swego            
nie znacie, sami nie wiecie, co 
posiadacie” 
 
1. Zostały wybrane następujące obiekty: 

Miejska Górka – klasztor na 
Goruszkach,            kościół parafialny w 
Miejskiej Górce, Dłoń  -  pałac w  stylu 
neoklasycystycznym,                           Konary  
- kościół parafialny  i krzyż pokutny, 
Zakrzewo  -  kościół parafialny. 

2. Wyznaczono pięć drużyn ze szkół 
podstawowych S.P. Miejska Górka,  Z.S. 
Konary,             Z.S. Sobiałkowo,  S.P. 
Dłoń, Z.S.  Gostkowo i gimnazjum z 
Zespołu Szkół - klasa specjalna.  

3. Pięcioosobowe drużyny  pod opieką 
nauczyciela opracowały plany oraz 
sposób zdobywania  wiadomości o 
obiektach: historii, przeznaczenia i 
ciekawostek o danym zabytku.  

4. W Ośrodku Kultury Sportu i 
Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce 
zespoły wykonały plakaty tematycznie  
i przygotowywały prezentację 
obiektów. Sposób zaprezentowania 
był dowolny zależał od inwencji i 
pomysłowości uczestników. Grupy 
zaprezentowały się przed  

rówieśnikami z innych szkół oraz 
zebranymi gośćmi min. laureatami 
konkursów,                         chórzystami, 
rodzicami i zaproszonymi gośćmi ważnymi 
dla społeczności lokalnej oraz komisją 
oceniająca pracę i wiadomości, które 
posiadły w tak krótkim czasie.   
 
 
 
 
 

 
Podsumowanie 

•  Zebranie ciekawych wiadomości o 
zabytkach regionu i podzielenie się 
nimi z uczennicami i uczniami 
innych szkół.  

• Konferencja na temat zabytków 
naszej gminy pod hasłem „ Cudze 
chwalicie, swego nie znacie, sami 
nie wiecie, co posiadacie” 
zachęciła do zdobywania 
wiadomości o cennych pamiątkach 
z przeszłości. 

• Wystawa plakatów wykonanych 
przez zespoły w OKSiAL w Miejskiej 
Górce  rozbudziła ciekawość i chęć 
skonfrontowania ich z 
rzeczywistymi obiektami. 

• Zrozumienie przez uczniów , że 
należy poznać historię przede 
wszystkim swojej małej ojczyzny, a 
z biegiem lat poszerzać ją o nasz 
kraj, by zrozumieć co to znaczy 
patriotyzm. 
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• Podziękowanie osobom 
zaangażowanych w prezentacje 
obiektów. 

 

Oto krótkie wiadomości o poznanych 
zabytkach:  
 
Miejska Górka 
KLASZTOR ZAKONU BRACI 
MNIEJSZYCH NA GORUSZKACH 
 
Kościół i Klasztor na Goruszkach pochodzi 
z lat 1739-1742. Budowle postawiono dla 
zakonu reformatorów sprowadzonych w 
1622 roku przez Adama Olbrachta 
Przyjemskiego. Osadzono ich przy kaplicy 
Św. Krzyża, położonej za miastem, na 
wzniesieniu zwanym Goruszki. Kościół 
p.w. Św. Krzyża jest jednonawowy, 
całkowicie podpiwniczny. W piwnicach 
mieszczą się tzw. kościół dolny i kaplica 
Grobu Św. Franciszka. W kościele górnym 
jest 7 ołtarzy. W ołtarzu głównym znajduje 
się cenny krucyfiks z pierwszej połowy 
XVII w., a przy kolumnach – rzeźby Matki 
Boskiej Bolesnej, św. Jana Ewangelisty, 
św. Franciszka z Asyżu i św. Konrada z 
Placencji. W sześciu ołtarzach bocznych 
obejrzeć można liczne rzeźby i obrazy. 
Ambona, konfesjonały i ławki pochodzą z 
XVIII w. Na chórze zakonnym na uwagę 
zasługują stale późnobarokowe oraz duży 
krucyfiks z początku XVII w.  
W krużgankach klasztornych o 
sklepieniach kolebkowo-krzyżowych 
umieszczono szereg obrazów, m in.: 
Ukrzyżowanie, z klęczącą postacią 

malarza oraz „Zdjęcie z Krzyża”, kilka 
rzeźb od XV do XVIII w. oraz portrety 
trumienne. 
W okresie okupacji hitlerowcy 
zorganizowali w klasztorze więzienie, 
stanowiące oddział więzienia w Rawiczu. 
Kilkuset pomordowanych pochowano 
wokół kościoła. Ich pamięć uczczono 
pomnikiem w postaci dużej betonowej 
płyty nagrobkowej. Przy wejściu do 
klasztoru umieszczono tablice ku czci 
gwardiana o. Euzebiusza Huchrackiego, 
zamordowanego przez hitlerowców w 
Dachau w 1942 r. 
 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. 
MIKOŁJA  
 
 
Zabytek sakralny pochodzący z 1445 roku. 
Kościół słynął jako miejsce cudowne, 
bowiem w 1572 roku został obdarzony 
kolcem z korony cierniowej Chrystusa i z 
tego powodu stał się miejscem 
pielgrzymek. Po zniszczeniu podczas 
wojen szwedzkich Kościół 
odrestaurował  Jan Opaliński, ówczesny 
dziedzic miasta, wystawiając 4 ołtarze 
boczne. Tragiczny w skutkach okazał się 
pożar, który w 1787 roku zniszczył nie 
tylko Kościół, ale również zabudowania 
probostwa oraz znaczną część miasta. To 
dwukrotne spustoszenie pozbawiło 
Kościół jego najcenniejszych zabytków i 
pamiątek. Odbudowany na nowo na 
generalnych murach, stoi do dnia 
dzisiejszego.  
 
Dłoń 
PAłAC I PARK PODWORSKI  
 
Pałac w Dłoni powstał krótko po 1910 
roku. Dla książąt Marii Otylii i Franciszka 
Ksawerego Druckich – Lubeckich 
zaprojektował go jeden z 
najwybitniejszych architektów tego 
okresu – Roger Sławski. Pałac został 
wybudowany w stylu 
neoklasycystycznym. Centralną część 
obecnej budowli stanowi wcześniejszy 
budynek dworski. Charakterystycznym 
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elementem  dekoracyjnym pałacu jest 
okazały, joński portyk z czterema 
wysokimi kolumnami. Wnętrze pałacu 
zachowało kilka pomieszczeń z 
elementami dawnego wyposażenia. 
Warto wiedzieć, że obiekt w Dłoni powstał 
według koncepcji stylu narodowego, tzw. 
„kostiumu narodowego”, który był reakcją 
na antypolska politykę pruską. 
Pałac usytuowany jest w rozległym parku 
krajobrazowym, który powstał w XIX 
wieku, a jego powierzchnia wynosi 3,9 ha. 
W parku rosną platany o obwodzie do 5,7 
metra oraz dęby o obwodzie do 
3,6  metra. 
Od 1957 roku majątek w Dłoni stał się 
własnością Akademii Rolniczej z Poznania               
(od niedawna Uniwersytet Przyrodniczy). 
Obecnie jest siedzibą Rolniczego 
Gospodarstwa Doświadczalnego 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu. Prowadzona jest tutaj praca 
naukowo – badawcza i działalność 
dydaktyczna.   

 
 
Konary 
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY p.w. Św. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA  
 
Pierwsze informacje o nim pochodzą z 
1445 roku. W 1512 roku na miejsce 
kościoła drewnianego Jan Konarski 
postawił kościół z cegły palonej, który 
uległ spaleniu w 1661 roku. W 1782 roku 
został odbudowany przez plebana 
Macieja Nowackiego. Kościół został 
wykonany w stylu barokowym. Ołtarz 

główny był wielokrotnie przerabiany i 
uzupełniany współczesnymi rzeźbami śś. 
Jana Nepomucena i Walentego oraz 
dwóch aniołów. W polu środkowym 
ołtarza znajdują się obrazy Św. Rodziny 
oraz na zasuwie obraz Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem.  

 
Krzyż pokutny. Krzyże pokutne to 
monolityczne, proste i surowe kamienne 
formy                                 w kształcie krzyża 
wznoszone przez zabójców w miejscu 
popełnionego morderstwa. Zwyczaj ten 
przywędrował do Polski z zachodu, a 
panował w niej prawdopodobnie od XIII w. 
do poł. XIX w. Na przestrzeni wieków 
krzyże zmieniały swój wygląd oraz formę. 
Krzyż Pokutny z piaskowca zlepieniowego. 
Powstał on XIV-XV wieku i jest 
usytuowany na krańcu wsi Konary nad 
stawem.  
 
Zakrzewo 

 
KOŚCIÓŁ p.w. Św. KLEMENSA  
Metryka tego kościoła sięga kilkuset lat. 
Dokładna data tej świątyni jest jednak 
wątpliwa i przypuszcza się, że był to rok 
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1450. Zasadnicza część obecnego kościoła 
pochodzi z 1610 roku, kiedy to 
postawiono świątynie z bali 
modrzewiowych. W roku 1647, ówczesny 
właściciel Zakrzewa – Maciej Zakrzewski, 
ufundował murowaną kaplicę i zakrystię, 
które zostały dobudowane do 
drewnianego korpusu kościoła. Cały 
kościół został wzmocniony konstrukcją 
szkieletową w 1728 roku.  
Od 1940 do 1945 roku kościół zakrzewski 
był zamknięty dla wiernych. Obrabowany 
przez okupanta - wywieziono z niego 
wiele cennych zabytków,  służył jako 
magazyn leków. 
Na szczególną uwagę w tym kościele 
zasługuje barokowa polichromia z roku 
1730 wykonana przez nieznanego autora. 
Przedstawia ona różne postacie z 
życia  religijnego, które zdobi roślinna wić, 
liście akantu i ornamenty cęgowe. 
Pokrywa ona sklepienie, ściany, słupy, 
belki pod chórem oraz drzwi do kruchty. 
Wewnątrz kaplicy, zamykanej na bramę 
znajduje się cel pielgrzymek – obraz Matki 
Boskiej Pocieszenia z połowy XVIII w. 
 
WIATRAK KOŹLAK 
    Zbudowany w 1696 roku, to najstarszy 
wiatrak – koźlak z zachowanych 
wiatraków w tej okolicy.  
„Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie 
będzie umiał”,  
 
Czyli  rzemieślnicze zakłady pracy  
w Gminie Miejska Górka.  
II konferencja szkół podstawowych 
 Rzemiosło – zawodowe wykonywanie 
działalności gospodarczej przez osobę 
fizyczną, posiadającą udokumentowane 
kwalifikacje do wykonywania danej 
działalności gospodarczej we własnym 
imieniu i na swój rachunek, przy 
zatrudnieniu niewielkiej liczby 
pracowników, których praca ma na celu 
wspieranie działalności rzemieślnika. O 
tym, czy dana działalność jest rzemiosłem 

                                                           

30  Mały słownik języka polskiego, red. Elżbieta 
Sobol, PWN Warszawa 1977 s. 825 

decydują jej właściwości, charakter, 
niewielka skala i rozmiar oraz brak cechy 
uciążliwości środowiskowej oraz społecznej 
typowej dla działalności przemysłowej lub 
też produkcyjnej w znacznym rozmiarze. 
Jako przykład rzemiosła można podać 
artystyczny wyrób cegieł prowadzony w 
niewielkim rozmiarze, a jako działalność 
przemysłową- produkcję materiałów 
budowlanych w specjalnie przeznaczonych 
do tego urządzeniach prowadzona w 
znacznych rozmiarach w sposób 
zorganizowany i ciągły.30 
Rzemiosłem jest również zawodowe 
wykonywanie działalności gospodarczej 
przez wspólników spółki cywilnej osób 
fizycznych posiadającą udokumentowane 
kwalifikacje do wykonywania danej 
działalności gospodarczej, w imieniu 
własnym tych wspólników i na ich 
rachunek. 
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W Polsce i na świecie rzemiosło jest 
istotnym elementem uzupełniającym 
przemysł                                       i wpływającym 
na przyspieszenie rozwoju 
gospodarczego kraju. Jest czynnikiem 
zmniejszającym bezrobocie i 
wspomagającym system oświatowy. W 
związku z postępującym 
unowocześnieniem procesu wytwarzania 
w rzemiośle, dochodzi do zatarcia różnic 
między przemysłem, zwłaszcza drobnym, 
a rzemiosłem. 
Dominującymi branżami w polskim 
rzemiośle są: budowlana i produkcji 
materiałów budowlanych, drzewna, 
tekstylna i odzieżowa, metalowa, 
elektrotechniczna i elektroniczna oraz 
spożywcza. Ważnym obszarem jest 
rzemiosło artystyczne. Do rzemiosła nie 
zalicza się działalności: handlowej, 
transportowej, usług hotelarskich, usług 
świadczonych w wykonywaniu wolnych 
zawodów, usług leczniczych oraz 
działalności wytwórczej i usługowej 
artystów plastyków i fotografików. 
Cechą charakterystyczną rzemiosła jest 
niewielka skala i rozmiar ograniczający się 
zazwyczaj do usług prowadzonych przy 
własnych gospodarstwach domowych. 
Ustawową organizacją zrzeszającą w 
swych strukturach rzemieślników i innych 
małych przedsiębiorców oraz 
reprezentujących ich interesy jako 
pracodawców jest Związek Rzemiosła 
Polskiego. 
Prawodawca rzemieślnikiem określa osobę 
fizyczną, który we własnym imieniu i na 
własny rachunek, z udziałem pracy własnej, 
wykonuje działalność gospodarczą, na 
podstawie dowodu kwalifikacji 
zawodowych. Jednakże handel, 
gastronomia, transport, hotelarstwo, 
wolne zawody, lecznictwo oraz działalność 
artystów plastyków i fotografików są 
wykluczone                                                  z 
działalności rzemieślniczej.31 
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Dowodami kwalifikacji zawodowych 
rzemieślnika są: 

• dyplom lub świadectwo ukończenia 
wyższej lub ponadgimnazjalnej 
szkoły o profilu technicznym bądź 
artystycznym w zawodzie 
(kierunku) odpowiadającym 
dziedzinie wykonywanego 
rzemiosła, 

• dyplom mistrza w zawodzie 
odpowiadającym danemu 
rodzajowi rzemiosła, 

• świadectwo czeladnicze albo tytuł 
robotnika wykwalifikowanego w 
zawodzie odpowiadającym 
danemu rodzajowi rzemiosła. 

W Miejskiej Górce jako małym miasteczku 
( ok. 3,2 tys. mieszkańców) działają 
zakłady rzemieślnicze, które zapewniają 
pracę wielu ludziom. Coraz większą 
dynamikę wykazują sfery usług i 
wytwórczości. Jest ona rezultatem 
rozwoju infrastruktury technicznej i 
tworzenia sprzyjających warunków dla 
powstawania i działalności firm 
produkcyjnych oraz usługowych. Warto 
więc już w szkole podstawowej podjąć 
temat: Rzemieślnicze zakłady pracy w 
Miejskiej Górce.  
 
 Wybrano następujące zakłady: 

1. Firma "Joker" Maria i Marek 
Buchowscy - cukiernia. 
2. Firma Rymet - Roman 
Rydzyński- ślusarstwo, spawanie, 
konstrukcje stalowe. 
3. Firma PPLH Walkowiak - beton 
(materiały budowlane), 
prefabrykaty. 
4. Firma Anda Radosław Bajon - 
kołdry. 
5. Firma Jarmar Rabiega - firma 
usługowo handlowa. 
6. Firma Went-Met Daniel 
Łapawa - producent klimatyzacji. 
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Cele: 
• Zapoznanie uczniów z miejscowymi 

zakładami pracy.  
• Poznanie specyfiki produkcji, 

warsztatu pracy rzemieślników 
poszczególnych zakładów. 

• Zachęcenie do wybrania zawodu, który 
można by wykonywać w rodzimej 
miejscowości, gminie.  

• Zrozumienie sensu powiedzenia 
„ćwiczenie czyni mistrza”.  

• Poszanowanie własnej pracy i pracy 
wykonywanej przez innych ludzi.  

 
Realizacji  przedsięwzięcia – II 
konferencji pod hasłem „Czego Jaś się 
nie nauczy , tego Jan nie będzie umiał”  
czyli rzemieślnicze zakłady pracy  
w Gminie Miejska Górka. 
 

1. Prezentacja tematyki konferencji. 
Zapoznanie grup zadaniowych  z 
tematem  rzemiosło, rzemieślnik, 
zakłady rzemieślnicze 

2. Zakłady rzemieślnicze w Miejskiej 
Górce – uczniowie wyszukują ich na 
podstawie wywiadu 
środowiskowego. 

3. Wyznaczenie  sześciu, zdaniem 
uczniów, najbardziej interesujących 
zakładów pracy w drodze 
losowania.  

4. Prezentacja tematyki konferencji, 
losowanie poszczególnych miejsc do 
realizacji zadań. 

5. Zwiedzanie zakładów 
rzemieślniczych, zdobywanie 
wiadomości. 

6. Prezentowanie poznanych 
zakładów pracy poprzez gazetkę 
ścienną opracowaną                                    i 
umieszczoną w miejscowym  
Ośrodku Kultury Sportu i 
Aktywności Lokalnej w Miejskiej 
Górce. 

7. Konkurs zakłady rzemieślnicze w 
Gminie Miejska Górka. 

8. Prezentacja i konkurs wiedzy na 
konferencji.  

9. Nagrodzenie wyróżnionych i 
rozdanie upominków za 
uczestnictwo. 

Podsumowanie 
•  Podjęcie tematu Zakłady 

rzemieślnicze w Miejskiej Górce 
pozwoliło uczniom docenić 
rzemiosło i rzemieślników. 

• Poznane zakłady pracy wzbudziły 
zainteresowanie zawodami, które 
pozwolą w dorosłym życiu znaleźć 
pracę w obecnym miejscu 
zamieszkania. 

• Uczestnicy- uczniowie zdali sobie 
sprawę z ważności  ukierunkowanego 
kształcenia popartego przemyślanym 
wyborem zawodu. 

• Poznanie trudnej pracy rzemieślników 
wyrobiło szacunek do pracy i jej 
produktów. 

Ważne! 

Wybór tematów I i II konferencji okazał się 
trafny i zawsze aktualny, należy więc je 
kontynuować. 
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Czy nadejdzie również moda na ortografię? 
 
Ilona Wieczorkowska 
nauczycielka języka polskiego 
w Zespole Szkół w Starym Bojanowie 

 
IX Dyktando Rodzinne w Starym Bojanowie stało się faktem. 

 

 
  
Słowa, których autorką jest pani Iwona Gubańska, wzbudziły moją refleksję, bo 
wyrażają głęboką nostalgię. My-poloniści, oczekujemy wiosny, a z nią 
przebudzenia w wielu dziedzinach, które dla nas są wielkim wyzwaniem. Jedną 
z nich jest poprawne pisanie pod względem ortografii. Pojawiły się w klasach 
tablice interaktywne, komputery, a my nadal często załamujemy ręce. Choć 
efekty różnych inicjatyw w tej dziedzinie dość trudno zmierzyć, to niezmiernie 
ważne jest ciągłe doskonalenie, poszukiwanie nowych, ciekawych dla ucznia 
rozwiązań. 
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 To jeszcze nie jest moda, ale udaje nam 
się zasiać twórczy niepokój w dziedzinie 
ortografii na szeroką skalę. Taką 
inicjatywą, która przyjęła się w naszym 
lokalnym środowisku jest Dyktando 
Rodzinne. Od dziewięciu lat cieszy się 
nadal niesłabnącym zainteresowaniem. 
W niedzielne popołudnie, 12 marca 2017 
r. w Zespole Szkół w Starym Bojanowie, 
odbyło się 
już IX Dyktando Rodzinne pod 
patronatem Burmistrza Śmigla 
Małgorzaty Adamczak. 
Na poziomie szkoły podstawowej 
wyzwanie podjęło 37 uczniów wraz z 
„podpowiadaczami”, a na poziomie 
gimnazjum 36. W konkursie-zabawie 
dzieci i młodzież wspierali członkowie 
rodziny. Tego dnia wyjątkowo mogli 
podpowiadać, a sporom o poprawną 
pisownię słów halabarda, ohyda nie było 
końca. Trudno było dorosłym zasiąść po 
latach w szkolnej ławie, więc ambitnie 
udział w dyktandzie często poprzedzali 
solidnym przygotowaniem wraz z dziećmi 
w domu, jak wynikało z późniejszych 
relacji. Komisja oceniała pracę pisaną 
przez ucznia. 
 Teksty dyktanda tradycyjnie 
przygotowała na tę okoliczność pani 
Iwona Gubańska, pracownik Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Od 
wielu lat nasza szkoła współpracuje z p. 
Gubańską i tutaj należą się wyrazy 
wdzięczności za wspieranie naszego 
przedsięwzięcia. 
 Zwycięskie prace stały na bardzo 
wysokim poziomie. Pan Tadeusz Ilmer, 
dyrektor szkoły, wręczył zwycięzcom 
puchary oraz nagrody. 
W kategorii szkoła podstawowa pierwsze 
miejsce zajął Tymoteusz Sochacki z kl. VI a. 
Na miejscu II uplasowała się Weronika 
Kamieniarz z kl. IV, a na miejscu III - Joanna 
Tyrpin z kl. VI b. 
W kategorii gimnazjum zwyciężyła 
Aleksandra Franek z kl. II B. Miejsce II 
zajęła Julia Sobkowiak z kl. III B, a miejsce 
III - Wiktoria Piotrowska z kl. III B.  

Wszystkim towarzyszyli podpowiadacze, 
którzy również zasługują na wielkie 
wyrazy uznania. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody zakupione 
dzięki Radzie Rodziców naszej szkoły, 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Śmigla, 
Wiesławowi Kasperskiemu i państwu 
Rzeźnikom oraz statuetki ufundowane 
przez Panią Burmistrz. Podziękowania 
należą się także firmie Coccodrillo, która 
ufundowała upominki dla wszystkich 
uczestników. Rodzice upiekli pyszne 
ciasta, aby móc się nimi częstować w 
czasie oczekiwania na wyniki. 
Organizatorki – nauczycielki języka 
polskiego- jednogłośnie stwierdzają, że 
tak duże przedsięwzięcie przebiega 
zawsze sprawnie, kiedy angażuje się wielu 
pracowników szkoły. Mowa tu o sprawnej 
pracy w komisji, wykonaniu pięknych 
okolicznościowych dekoracji, 
zorganizowaniu poczęstunku w świetlicy, 
przygotowaniu miejsc konkursowych oraz 
części artystycznej. Nad całością czuwała 
Dyrekcja, która wspierała wszelkie 
działania.    
  Przy okazji Dyktanda uczestnicy mogli 
podziwiać prace malarskie Grzegorza 
Kuźdowicza, który uczęszczał do naszej 
szkoły. Cieszymy się, że i w tym roku 
konkurs zyskał popularność i mamy 
nadzieję na spotkanie na X Dyktandzie 
Rodzinnym. Moda ma to do siebie, że 
często się zmienia. Moda na ortografię- to 
nasze zawodowe marzenie. Zatem 
czekamy w Starym Bojanowie bardzo 
cierpliwie, ale nie z założonymi rękoma.                                               
                                                                         
Iwona Gubańska 
 
To już dziewiąty raz! 
W numerze 4/2008 „Problemów Oświaty i 
Wychowania” o inicjatywie nauczycieli ZS 
w Starym Bojanowie pisałam: „Świetny 
pomysł! Doniosła idea”.  
Dzisiaj oczywiście podtrzymuję tę opinię. 
Postawa  nauczycieli, uczniów, rodziców 
budzi wielki szacunek. Gratuluję 
wytrwałości.  
Tak trzymać! 
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Zderzenie edukacji z technologią informacyjno-
komunikacyjną – Ogólnopolski Kongres Oświatowy  

EDUTEC, Poznań 2017 
 
Donata Waszyńska–Samolak  
Kierownik pracowni  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie  
 

 
 

 
� Co oznacza teza: My zmieniamy  

narzędzia, a one zmieniają  nas? 
� Czym jest kultura cyfrowego 

narcyzmu w sieci? 

� Czym skutkuje nadużywanie  
narzędzi dotykowych (taktylnych) 
przez uczniów? 
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� Dlaczego w   pracy grupowej  
sukces zależy od najsłabszego 
ogniwa? 

� W jaki sposób utrata prywatności  
w sieci prowadzi do  manipulacji? 

� Dlaczego edukacja  to głównie  
relacja? 

� Jak interpretować tezę: Nie ma 
wirtualnego zła, jest tylko zło  
w wirtualnym świecie? 
 

Uczestnicząc w  kongresie zbieraliśmy dla 
Was odpowiedzi na te i podobne  pytania, 
pozyskiwaliśmy  nowe informacje, 
doświadczenia, gromadziliśmy  wnioski  
z najnowszych  wyników badań.  
 

 
 
Podzielimy się chętnie zebranym 
materiałem  na szkoleniach i spotkaniach.      
Ogólnopolski Kongres Oświatowy: 
Edukacja w kosmosie informacji - EDUTEC 
(Poznań 23- 24 marca 2017) organizowany 
przez Samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, ODN w Poznaniu przy 
współudziale i wsparciu ośrodków 
doskonalenia nauczycieli  (w: Lesznie, Pile, 
Koninie, Kaliszu)  był wyjątkowym 
wydarzeniem na mapie przedsięwzięć 
edukacyjnych.  Tematyka kongresu  
(zderzenie procesów z obszaru edukacji  
i technologii informacyjno- 
komunikacyjnej) prezentowana w trakcie 

wykładów, paneli dyskusyjnych  
zaowocowała  cyklem refleksji, 
spostrzeżeń wniosków i postulatów. 
Prelegenci postawili wiele  nowych, 
interesujących i kontrowersyjnych  
z pozoru  tez  dotyczących specyfiki „ 
generacji ekranów” czy  „ pokolenia netu”.  
CDN w Lesznie  aktywnie wsparło  
organizację  kongresu  będąc  
gospodarzem   panelu dyskusyjnego: 
Zarządzanie informacją w pracy 
dyrektora szkoły. Moderatorem 
spotkania był  wicedyrektor CDN Leszek 
Zaleśny.  
 

 
 
Gościem honorowym i prelegentem  prof. 
J. Fazlagic z UE w Poznaniu -specjalista  
z zakresu zarządzania wiedzą. Praktyczne 
aspekty zarządzania informacją w pracy 
dyrektora placówki  oświatowej 
zaprezentował  dyrektorom placówek 
oświatowych dyrektor Zespołu Szkół  
w Jezierzycach Kościelnych M. 
Zakrzewski.   
Kongresowi towarzyszyła ekspozycja 
najnowszych rozwiązań technologicznych: 
Targi technologii i wyposażenia dla 
edukacji. Prezentowano w jej trakcie 
rozwiązania i produkty, które  w najbliższej 
przyszłości mają szanse wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom uczniów.   
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Wywiad 
 

Rozmówcą Donaty Waszyńskiej–Samolak był pan Jan Fazlagić, profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz 
zarządzania kapitałem intelektualnym. 
Autor pierwszego w Polsce doktoratu (2001) i pierwszej w Polsce rozprawy habilitacyjnej 
dotyczących zarządzania wiedzą w oświacie. 
Stworzył pierwszy w Polsce raport o kapitale intelektualnym uczelni (2004). 
W dniach 23-24 marca odbył się Ogólnopolski Kongres Oświatowy  EDUTEC, Poznań 2017. 
CDN w Lesznie  aktywnie wsparło  organizację  kongresu  będąc  gospodarzem   panelu 
dyskusyjnego: Zarządzanie informacją w pracy dyrektora szkoły.  
Profesor Jan Fazlagić był gościem honorowym i prelegentem. 
 

 
 
D. Waszyńska-Samolak: Panie 
profesorze, jakie kompetencje 
powinien posiadać nauczyciel w epoce 
efektywnego zarządzania wiedza?  
 

Prof. J. Fazlagić: Nauczyciel powinien 
umieć sobie radzić ze stresem, 
wynikającym z nadmiaru informacji. 
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D.W.S.: Co dla Pana oznacza efektywne 
zarządzanie wiedzą? 
Prof. J. Fazlagić: Przede wszystkim 
umiejętność ogarnięcia całości, 
niezafiksowania na szczególe, który 
zajmuje nam bardzo dużo czasu. Czasami 
trzeba porzucić ten szczegół w imię 
sukcesu całości sprawy. 
 
D.W.S.: Jak zredefiniowała się rola 
dyrektora szkoły jako zarządzającego?  
Prof. J. Fazlagić: Jeszcze tak do końca to 
nie nastąpiło, ale można określić, jaka 
powinna być. Dyrektor powinie być 
menadżerem wiedzy, nie tylko dowódcą 
oddziału nauczycieli.  
 
 
D.W.S.: Co oznacza nauczyciel 
proinnowacyjny?  
Prof. J. Fazlagić: To taki nauczyciel, który 
rozumie i radzi sobie z ciemną stroną 
innowacji, tzn, że wśród innowatorów są 
osoby niekoniecznie przyjemne, miłe.  

 
 
Nauczyciel, który rozumie, że innowacja to 
często jest przez pewien czas chaos. 
Osoba innowacyjna ma wewnętrzną 
kontrolę i nie musi mieć zewnętrznej 
motywacji. Wystarczy, iż pozwoli się jej  
 
działać wg własnej agendy. Wtedy będą 
wyniki.  
 
D.W.S.: Dziękuję za rozmowę.  
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Witryna Literacka 
 

 
 

Wiersze Ryszarda Biberstajna 
 
Ryszard Biberstajn – dr nauk humanistycznych, poeta i prozaik, członek Oddziału 
Poznańskiego Związku Literatów Polskich. Mieszka w Lesznie. W 2007 r. na Uniwersytecie 
Wrocławskim obronił pracę doktorską nt. Ruch wydawniczy w Lesznie w latach 1815-1939.  
Autor książek poetyckich i prozatorskich, m.in.: Język porozumienia – poezje (1988), Zwykłe 
porządki rzeczy – poezje (1991), Zielone cukierki – opowiadania (1998), Profil w kamieniu – 
poezje (1999), Trzy rzeki – opowiadania (2003), Słychać tylko szept – poezje (2008), Zadanie 
domowe – poezje (2011, wspólnie z żoną Eleonorą). Za tę ostatnią pozycję i cykl Z listów 
gębickich oboje autorów uhonorowano w 2012 r. prestiżową Nagrodą im. Witolda 
Hulewicza. W 2014 r. ukazał się tom wierszy Jak spokój po burzy. Zajmuje się także krytyką 
literacką.  
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EMPIRIA 

 
jedni widzieli 
i nie wierzyli 

inni nie zobaczyli 
a dali wiarę 
byli też tacy 

którzy i jedno 
i drugie 

 
i trzecie 

 

 
 

ON 
 

nie był matematykiem 
a mnożył i dzielił 

 
nie był geodetą 

a wytyczył drogę 
 

nie był lampą 
a zawisł 

 
i świeci 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

RELATYWIZM 
 

poniekąd względnie 
prawda 

 
na pewno 

jak Boga kocham 
zwątpienie 

 
te rany 

coraz mniej 
bolą 

 
 

WYBÓR 
 

mogę iść 
lub siedzieć 

czekać albo czynić 
mogę to lub tamto 

to tam 
albo to tu 
wszędzie 

 
nigdzie 
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Czytelnictwo uczniów klas I-III 
(zestawienie bibliograficzne w wyborze) 

 

 
 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Lesznie 

 
 
I. Książki 
 

1. Dziecko i świat przedstawiony czyli 
tajemnice dziecięcej lektury / Alicja 
Baluch.- Wyd. 2 poszerz.- Wrocław : 
Wydaw. Wacław Bagiński i Synowie, 
1994. 

Sygnatura: 72614, 72615-Czyt.-XVI-C 
 

2. Inicjacje literackie : problemy 
pierwszych kontaktów dziecka z 
książką / Joanna Papuzińska.- Wyd. 

2.- Warszawa : Wydaw. Szk. i 
Pedag., 1988. 

Sygnatura: 65053, 65054, 65055 
 

3. Kompetencje czytelnicze uczniów 
w młodszym wieku szkolnym / 
Elżbieta Szefler. T. 1, Stan obecny. 
T. 2, Szanse, możliwości.- 
Bydgoszcz : Wydaw. Akad. 
Bydgoskiej im. Kazimierza 
Wielkiego, 2003. 

Sygnatura: 83637-T.1, 83638-T.2, 83958-
T.1-Czyt.-XXII-C-4, 83959-T.2-Czyt.-XXII-C-
4 
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4. Książka dziecięca 1990-2005 : 

konteksty kultury popularnej i 
literatury wysokiej : praca zbiorowa 
/ pod red. Grzegorza 
Leszczyńskiego, Danuty 
Świerczyńskiej-Jelonek, Michała 
Zająca.- Warszawa : Wydaw. SBP, 
2006. - (Nauka-Dydaktyka-Praktyka 
; 84) 

Sygnatura: 86460-Czyt.-XVI-C 
 

5. Książka jest światem : o literaturze 
dla dzieci małych oraz dla dzieci 
starszych i nastolatków / Alicja 
Baluch.- Kraków : Tow. Autorów i 
Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, cop. 2005. 

Sygnatura: 86267 
 

6. Książki, dzieci, biblioteka : z 
zagadnień upowszechniania 
czytelnictwa i książki dziecięcej / 
Joanna Papuzińska.- Warszawa : 
Fund. "Książka dla Dziecka", 1992. 

Sygnatura: 71173, 71174-Czyt. III-F 
 

7. Rozwój kontaktów małego dziecka 
z literaturą : podręcznik / Alicja 
Ungeheuer-Gołąb.- Warszawa : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich ; [Rzeszów] : 
Uniwersytet Rzeszowski, 2011.- 
(Biblioteki, Dzieci, Młodzież ; 2) 

Sygnatura: 89466, 89467 
 

8. W bibliotece dla dzieci / Grażyna 
Lewandowicz.- Warszawa : Fund. 
"Książka dla Dziecka", 1994. - 
(Biblioteka w Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży) 

Sygnatura: 74482, 74483-Czyt.-III-E 
 
 
II. Artykuły z czasopism  
 
 

9. . BAJKI Adama Mickiewicza - 
ciekawa lektura : konkurs dla klas III 

/ Dorota Kruczek // Biblioteka w 
Szkole. - 2006, nr 4, s.12-13 

 
10. BAW się i ucz z Kubusiem 

Puchatkiem : (rambit dla klas 
drugich) / Renata Staszek, Bożena 
Studniewska // Biblioteka w Szkole. 
- 2001, nr 4, s.24-25 

 
11.  BIBLIOTEKA sojusznikiem 

nauczyciela / Agata Malinowska // 
Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s.293-295 

Konkurs czytelniczy na temat "Dzieci z 
Bullerbyn". 
 

12. CAŁA Polska czyta dzieciom / 
Bożena Adamek // Życie Szkoły. - 
2005, nr 8, s.59-60 

 
13. "CAŁA Polska czyta dzieciom" - 

kilka refleksji o głośnym czytaniu / 
Marzena Kowalczuk // Wychowanie 
na co Dzień. - 2003, nr 3, s.9-10 

 
14. CAŁOROCZNY konkurs czytelniczy 

w klasie III / Sabina Kurzawa // Życie 
Szkoły. - 2008, nr 10, s.36-42 

 
15. CO NA niechęć do czytania lektur? / 

Iwona Jabłońska // Życie Szkoły. - 
2010, nr 1, s.31-33 

 
16. CO ZROBIĆ, żeby dzieci czytały ? : 

cykl oddziaływań wychowawczych 
dla uczniów klas początkowych i ich 
rodziców / Agata Maciejewska // 
Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 
6-7 

 
17. CZY można zachęcić dzieci do 

czytania? : opis i analiza przypadku 
pedagogicznego / Alicja Tyła // 
Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 
6-7 

 
18. CZY rodzice zachęcają dzieci do 

czytania? / Anna Czochra, Jadwiga 
Dziuba // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, 
s.3-7 
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19. CZYTAJĄC, poznaję świat / Anna 
Nowacka // Życie Szkoły. - 2015, nr 
2, s.2-6 

 
20. "CZYTAJMY dzieciom" - jak 

zachęcić rodziców do aktywnej 
współpracy / Wanda Niedorozow // 
Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane. - 
2004/2005, nr 2, s.69-78 

 
21. CZYTAM, bo lubię : o rozwijaniu 

zainteresowań czytelniczych 
uczniów / Anna Magdalena Glinka 
// Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s.14-17 

 
22. CZYTAMY wśród dzikich zwierząt : 

scenariusz imprezy czytelniczej dla 
uczniów klas nauczania 
zintegrowanego / Alicja 
Maciejewska // Biblioteka w Szkole. 
- 2008, nr 6, s. 13-14 

 
23. CZYTANIE, moja pasja : scenariusz 

zajęć bibliotecznych / Renata 
Niedźwiecka, Agnieszka 
Wiśniowska // Biblioteka w Szkole. 
- 2015, nr 1, s.29 

 
24. CZYTANIE - najskuteczniejszą 

metodą wychowawczą / Ewa 
Frączek, Ewa Pałucka // Biblioteka 
w Szkole. - 2012, nr 1, s. 19-23 

 Projekt 
innowacji pedagogicznej. Obejmuje 
uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz 
ich rodziców lub opiekunów. Powstał we 
 współpracy 
nauczycieli edukacji wszesnoszkolnej i 
nauczycielki bibliotekarki. 
 

25. "DZIECI z Bullerbyn" : konkurs 
czytelniczy dla klas trzecich / 
Bożena Małachowska // Biblioteka 
w Szkole. - 2003, nr 5, s.14-15 

 
26. DZIWNA przygoda w bibliotece / 

Elżbieta Gorol // Biblioteka w 
Szkole. - 2005, nr 12, s. 24 

 Scenariusz 
przedstawienia do wykorzystania podczas 
uroczystości przyjęcia w poczet 
czytelników. 
 

27. EDUKACJA czytelnicza i medialna / 
Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. - 
2003, nr 5, s.275-281 

 
28. FILEMON kontra Reksio czyli koty i 

psy w książkach i nie tylko : 
scenariusz imprezy czytelniczej / 
Alicja Maciejewska // Biblioteka w 
Szkole. - 2006, nr 2, s.18-19 

 
29. GRY i zabawy wdrażają 

najmłodszych uczniów do 
czytelnictwa / Piotr Kowolik // 
Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 
10, s. 36 - 41 

 
30. HERBATKA u Kubusia Puchatka : 

scenariusz konkursu czytelniczego 
dla klas drugich / Aleksandra 
Miłkowska // Biblioteka w Szkole. - 
2004, nr 12, s.13 

 
31. JAK organizuję konkurs czytelniczy 

w klasach I-III / Alicja Górecka // 
Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane. - 
2000/2001, nr 1, s.85-98 

 
32. JAKA to bajka? : konkurs dla 

uczniów klas I szkoły podstawowej 
z okazji pasowania na czytelnika / 
Szczęśniak Urszula // Biblioteka w 
Szkole. - 2006, nr 12, s.20-21 

 
33. JAN Brzechwa. Okruchy życia i 

twórczości (z wystawy 
przygotowanej przez Muzeum 
Książki Dziecięcej) / Ewa Gruda // 
Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 9, 
s. 17-18 

 
34. JAKIE to legendy? : konkurs dla klas 

II-III / Mirosława Serdacka // Życie 
Szkoły. - 2002, nr 5, s.313-314 
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35. KILKA słów o czytelnictwie / Iwona 
Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, 
nr 10, s.5-8, bibliogr. 

 
36. KLUB przyjaciół żółwika Franklina : 

program zajęć dla uczniów klas I - III 
szkoły podstawowej / Irena 
Stefanów, Jolanta Tokarek // 
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 
18-19 

 
37. KŁÓTNIA wróżek : scenariusz 

pasowania na czytelnika / Monika 
Czarniewska // Biblioteka w Szkole. 
- 2009, nr 12, s. 29-31 

 
38. KOCHAMY Muminki! / Aneta 

Satława // Poradnik Bibliotekarza. - 
2015, nr 1, s. 31 

 
39. KOCHANY zwierzyniec, czyli znam 

opowiadania Jana Grabowskiego : 
konkurs dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej / Małgorzata 
Maślanka // Biblioteka w Szkole. - 
2007, nr 1, s.15-18 

 
40. KOMPETENCJE informacyjne 

najmłodszych / Jacek 
Wojciechowski  // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2013, nr 6, s. 4-8 

 
41. KONKURS czytelniczy / Małgorzata 

Bąk, Krystyna Kolowca // Życie 
Szkoły. - 2007, nr 5, s.28-36, 
bibliogr. 

 
42. KONKURS wiedzy czytelniczej : 

klasa I / Katarzyna Zakrzewska // 
Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane. - 
2006/2007, nr 2, s.56-59 

 
43. KOSMICI w bibliotece / Anna 

Lewandowska // Biblioteka w 
Szkole. - 2001, nr 12, s. 18-19 

 Scenariusz 
pasowania uczniów klas pierwszych na 
czytelników. 
 

44. KSZTAŁTOWANIE kompetencji 
czytelniczych wśród 
pierwszoklasistów / Elżbieta 
Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 
2008, nr 12, s. 35-41 

 Analiza zajęć z 
wykorzystaniem książek znanych z 
przedszkola, lektur z kanonu uczniów kl. I 
oraz innych znanych i lubianych  książek 
dla dzieci. 
 

45. KTO czyta, żyje dwa razy / Izabela 
Nadolnik // Życie Szkoły. - 2014, nr 
4, s.26-27 

 
46. KTO pomoże? : konkurs ze 

znajomości wierszy Jana Brzechwy 
przeznaczony dla klas II / oprac. 
Janina Witek // Biblioteka w Szkole. 
- 2004, nr 5, s.29 

 
47. "KUBUŚ Puchatek i jego 

przyjaciele" : konkurs czytelniczy 
dla klas II / Ewa Bystrek, Bożena 
Margiel, Zofia Rejman // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2003, nr 7-8, s.43-45 

 
48. LEKTURY znane i lubiane : konkurs 

wiedzy o lekturach dla klas III / 
Joanna Pawlik // Biblioteka w 
Szkole. - 2006, nr 9, s. 20-21 

 
49. LIST do rodziców : 10 powodów, dla 

których należy czytać dzieciom i 10 
przykazań dla rodziców. którzy 
chcą aby ich dzieci czytały / Beata 
Sobolewska // Biblioteka w Szkole. 
- 2006, nr 3, s. 15 

 
50. MAŁE dziecko w bibliotece / 

Grażyna Lewandowicz // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2000, nr 3, s. 5-8 

 
51. MATEMATYKA nie jest nudna / 

Renata Niedźwiecka // Biblioteka w 
Szkole. - 2015, nr 1, s. 27 

Scenariusz zajęć czytelniczych dla uczniów 
klas I-III szkoły podstawowej. Na 
podstawie książki ''Do trzech odlicz 
''Grzegorza  Kasdepke. 
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52. MIĘDZYNARODOWY Dzień Książki 

Dziecięcej 2011 "Książka pamięta" / 
Urszula Kuś // Poradnik 
Bibliotekarza - Świat książki 
dziecięcej. - 2011, nr 4, s.6-8 

 
53. MOJA przyjaciółka książka : o 

edukacji czytelniczej dzieci / Lidia 
Baranowska // Życie Szkoły. - 2013, 
nr 9, s.4-7 

 
54. MUMINKALIA, czyli nocne czytanie 

w szkole : Epizod drugi / Alicja 
Maciejewska // Biblioteka w Szkole. 
- 2009, nr 6, s. 18-20 

 
55. NAJWYŻSZE wieże i dzikie bestie, 

czyli o czytaniu jak z bajki / Martyna 
Czekała, Aleksandra Wieczorek // 
Bibliotekarz. - 2015, nr 4, s. 23-25 

 
56. NA ROWERZE przez świat : 

scenariusz zajęć czytelniczych / 
Renata Niedźwiecka, Agnieszka 
Wiśniowska // Biblioteka w Szkole. 
- 2015, nr 4, s.31 

 
Na podstawie książki "Afryka Kazika" 
Łukasza Wierzbickiego. 
 

57. PASOWANIE na czytelnika / Edyta 
Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 
2011, nr 9, s. 38-39 

Zestawienie bibliograficzne. 
 

58. PASOWANIE na czytelnika 
biblioteki szkolnej / Maria Cieślak // 
Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 1, s. 
22 - 23 

 Scenariusz zajęć 
dla klasy I szkoły podstawowej. 
 

59. PASOWANIE na czytelnika : 
scenariusz zajęć w klasie I / Ewa 
Kątna // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, 
s.295-297 

 
60. "PASOWANIE na czytelnika" 

jednym ze sposobów na rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych moich 
uczniów / Iwona Kaleja // 
Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane. - 
2003/2004, nr 4, s.51-53 

 
61. PIĘKNIE i poprawnie czytam już w 

klasie drugiej / Agata Korzeń // 
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 
13-15 

 
Opis i analiza problemu edukacyjnego. 
Pomysł na konkursy głośnego czytania, 
które motywują uczniów niezależnie od 
stopnia ich  umiejętności.  
 

62. POCZYTAJ mi mamo, poczytaj mi 
tato... : a może poczytam już sam? / 
Anna Wiraszka // Życie Szkoły. - 
2009, nr 5, s.55-57 

 
63. POCZYTAJCIE, dziadkowie / Irena 

Nałęcka // Biblioteka w Szkole. - 
2012, nr 10, s. 21 

 Impreza 
czytelnicza z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
 

64. PODRÓŻ do stacji Literkowo / Ewa 
Najdzińska // Biblioteka w Szkole. - 
2015, nr 12, s. 26-27 

Aktywne pasowanie na czytelnika; 
propozycja zorganizowania paSowania na 
czytelnika jako gry dydaktycznej.  
 

65. POMÓŻMY otworzyć im drzwi 
wyobraźni : uwagi o pracy z 
najmłodszym czytelnikiem / Beata 
Krokocka // Biblioteka w Szkole. - 
2001, nr 11, s.4 

 
66. POWRÓĆMY do baśni / Małgorzata 

Sobolewicz // Życie Szkoły. - 2001, 
nr 7, s.428-430 

 
67. POZNAJEMY wiersze Juliana 

Tuwima / Ewa Kwiecień // Życie 
Szkoły. - 2004, nr 5, s.372-374 
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68. PROCES czytania w szkole / 
Katarzyna John // Biblioteka w 
Szkole. - 2009, nr 10, s. 8-9 

 
69. PROGRAM edukacji czytelniczej i 

medialnej dla klas I-III / Beata Korus 
// Nauczanie Początkowe : 
kształcenie zintegrowane. - 
2005/2006, nr 3, s.71-77, bibliogr. 

 
70. PRZYGODA z pluszowym misiem : 

scenariusz imprezy czytelniczej dla 
nauczania zintegrowanego z okazji 
Światowego Dnia Misia Pluszowgo 
/ Katarzyna Graczyk // Biblioteka w 
Szkole. - 2004, nr 10, s.34-35 

 
71. PRZYGODY dzieci z Bullerbyn / 

Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - 
2009, nr 2, s.42-48 

 
72. PRZYSPOSOBIENIE czytelnicze / 

Elżbieta Szefler // Życie Szkoły. - 
2006, nr 2, s.27-34 

 
73. REJS statkiem Przygoda / Alicja 

Katarzyna Zajączkowska // 
Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 11, s. 
16 

Przyjęcie pierwszoklasistów do grona 
czytelników. 
 

74. RODZINNE czytanie - III Wielka 
Zabawa Rodzinna / Katarzyna 
Janczulewicz // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 34-35 

 
75. ROLA bajki w wychowaniu i 

rozwoju dziecka / Katarzyna 
Gromek-Segit // Wychowawca. - 
2014, nr 9, s. 16-19 

 
76. ROZWIJANIE zainteresowań 

czytelniczych i wykorzystywanie 
lektury dla twórczej działalności 
uczniów klas I-III / Iwona Glegoła-
Skobyłko // Wychowanie na co 
Dzień. - 2002, nr 7-8, (wkł.), s.VII-X 

 

77. SCENARIUSZ przyjęcia uczniów klas 
I w poczet czytelników biblioteki 
szkolnej / Joanna Kraszkiewicz // 
Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 10, 
s. 9-10 

 
78. STAN chorobowy : scenariusz 

przedstawienia propagującego 
czytelnictwo / Jolanta Domek-
Tobolska // Biblioteka w Szkole. - 
2006, nr 5, s.26-27 

 
79. SZKOŁY też powinny rozwijać 

czytelnictwo / Juliusz Wasilewski // 
Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 3, s. 
3-4 

80. ŚLADAMI baśni polskich : zajęcia w 
czytelni propagujące akcję "Cała 
Polska czyta dzieciom" / Alina 
Michalska // Biblioteka w Szkole. - 
2006, nr 5, s.14-15 

 
81. ŚLUBUJEMY 

uroczyście...pasowanie na 
czytelnika / Grażyna Kunka // 
Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 10, s. 
14-15 

Sprawdzone propozycje i wskazówki, 
które wzbogacą imprezę czytelniczą. 
 

82. TERAPIA czytelnicza / Iwona 
Konopnicka // Życie Szkoły. - 2007, 
nr 5, s.12-16, bibliogr. 

 
83. TEST sprawdzający poziom 

czytania ze zrozumieniem u 
uczniów klas II i III / Małgorzata 
Kunicka // Nauczanie Początkowe. - 
2003/2004, nr 4, s. 54-60 

 
84. TO JUŻ wiem, czyli w świecie baśni 

Andersena : scenariusz konkursu 
dla klas III / Bernadeta Olszyk // 
Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 2, 
s.26- 27 

 
85. URODZINY Kubusia Puchatka / 

Anna Ciołka // Biblioteka w Szkole. 
- 2007, nr 2, s.17 
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86. "W DOLINIE Muminków" : zajęcia z 
cyklu "Nasi bajkowi przyjaciele" / 
Irena Stefanów, Jolanta Tokarek // 
Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, 
s. 38-39 

 
87. W JAKI sposób włączyłam się do 

akcji "Cała Polska czyta dzieciom" / 
Anna Gorczowska // Nauczanie 
Początkowe : kształcenie 
zintegrowane. - 2003/2004, nr 4, 
s.61-67, bibliogr. 

 
88. W KRAINIE baśni, mitów i legend : 

konkurs dla uczniów szkoły 
podstawowej / Edyta Brewczyńska 
// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, 
s.16 

 
89. W KRAINIE książki : scenariusz 

pasowania na czytelnika / 
Małgorzata Jeziorna // Biblioteka 
w Szkole. - 2009, nr 11, s. 20-21 

 
90. W NIEZWYKŁYM świecie książek : 

działania popularyzujące 
czytelnictwo wśród uczniów 
najmłodszych klas szkoły 
podstawowej / Justyna Barańczak 
// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, 
s.16-18 

 
91. WALENTYNKI z wierszami Jana 

Brzechwy : konkurs czytelniczy dla 
uczniów klasy II szkoły 
podstawowej / Urszula 
Karczewska, Iwona Peplińska // 
Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 12, 
s.24-25 

 
92. WĘDRÓWKI Pyzy, czyli piękna 

nasza Polska cała / Danuta 
Trzcińska / Zofia Słaba // Poradnik 
Bibliotekarza. - 2004, nr 3, s. 27-30 

Lekcja przygotowana z okazji 66 "urodzin" 
Pyzy Hanny Januszewskiej. 
 

93. WITAJ Europo! / Izabela Bajak // 
Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 
24 

Scenariusz uroczystości pasowania na 
czytelnika dla uczniow klas I szkoły 
podstawowej, zajęcia otwarte dla 
rodziców. 
 

94. WPŁYW czytelnictwa na zasób 
słownictwa uczniów klasy trzeciej / 
Barnadetta Smagacz // 
Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 
9, s.11-14 

 
95. WRÓCILIŚMY do domu / Beata 

Kłosowska // Biblioteka w Szkole. - 
2013, nr 9, s. 25-26 

Scenariusz przedstawienia na podstawie 
fragmentu książki ''Wakacje Mikołajka''. 
Można wykorzystać jako scenkę 
kabaretową lub  jako ilustrację 
lekcji poświęconej książce. 
 

96. WSPÓLNE czytanie / Anna 
Gorczowska // Wychowawca. - 
2004, nr 5, s.20 

 
97. WYCHOWANIE przez czytanie / 

Irena Koźmińska ; rozm. przepr. 
Dominika Stefanowska // Życie 
Szkoły. - 2015, nr 8, s.6-9 

 
98. WYSTAWY książek jako forma 

przygotowania ucznia klas niższych 
do roli czytelnika / Elżbieta Szefler 
// Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 85-90 

 
99. ZACHĘTA do czytania (delikatnie o 

trudnej sytuacji) / Hanna Diduszko 
// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 
1, s. 41-42 

Lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły 
podstawowej. 
 

100. ZAGADKI 
literowe : konkurs dla uczniów 
szkoły podstawowej promujący 
twórczość Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy / Janina Witek // 
Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 
1 
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101. ZNAM 
bohaterów lektur : konkurs 
czytelniczy dla klasy III / Małgorzata 
Pindel, Beata Nawrocka // Życie 
Szkoły. - 2003, nr 10, s.619-620 

 
102. ZOSTAJEMY 

czytelnikami biblioteki szkolnej / 
Urszula Sadowska-Bujak // 
Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, 
s. 24-25 

Scenariusz pasowania na czytelnika. 
 

103. ZWIEDZAMY 
świat z Koziołkiem Matołkiem : 
scenariusz imprezy czytelniczej dla 
kl. III szkoły podstawowej / Irena 
Blat // Biblioteka w Szkole. - 2004, 
nr 5, s.13 

 
 
Oprac. Krystyna Chorostecka 
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