3

Kajet nr 79 (2/2009)

Drodzy Czytelnicy,
jeśli chodzi o drugiego człowieka – nie potępiać, nie wyśmiewać lecz zrozumieć –
pisał Konfucjusz. Słowa te w odniesieniu do artykułu Interwencja kryzysowa
w szkole po śmierci samobójczej ucznia nabierają szczególnego znaczenia. Są też
przyczynkiem do zastanowienia się nad rolą wychowania w budowaniu dobra,
wzajemnego wsparcia. Zło jest hałaśliwe i uprawia głośną propagandę. Dobro jest
natomiast ciche, często niewidoczne, lecz nieporównywanie od zła potężniejsze. I ono
ostatecznie zwycięży (prof. A. Świderkówna).
Drodzy Państwo, niech dezyderaty ks. J. Twardowskiego będą również okazją
do refleksji:
Nie wymagać od innych za wiele.
Nie podejrzewać od razu o złe intencje.
Nie brać siebie tak bardzo na serio.
Umieć czasem z siebie żartować.
Barbara Królikowska-Wunderlich

Upojenie
Wśród kwiatów, jak wśród dobrych i szczęśliwych myśli,
Olśniony pól wiosennych złotym widowiskiem,
Wyciągam ręce, jakbym chciał objąć uściskiem
Ziemię, która się modrym widnokręgiem kryśli.
Wonie kwiatów sprzysięgły się najsłodszym spiskiem,
By dusza ma upiła się rozkoszniej niśli
Lotem ptacy, co w niebie błękitnym zawiśli,
Sławiąc radość piosennym zachwytu wytryskiem.
Porwała się, porwała dusza ma w niebiosy,
Szybuje, krąży wirem, szaleje i śpiewa,
Wielbiąc kwiaty, wiatr, miłość, dal, uśmiech, deszcz rosy:
Aż osłabła z rozkoszy, spada i omdlewa
Wśród kwiatów, kędy leżę w boskim śnie na jawie
I szczęśliwy jak plama słoneczna na trawie.
Leopold Staff
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Interwencja kryzysowa w szkole
po śmierci samobójczej ucznia
Trudne sytuacje życiowe doświadczane przez dzieci i
młodzież wywołują u nich silny stres i napięcie. Mogą
one powodować zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu
młodych ludzi. Gdy nie udaje im się poradzić z powstałym
problemem w zwykły, znany sobie sposób uruchamia to
spiralę dysfunkcyjnych zachowań. Dlatego istotną rolę
po zdarzeniu krytycznym odgrywa właściwie
przeprowadzona interwencja kryzysowa. W ostatnim
okresie nasiliły się zdarzenia, które ze względu na swój
charakter wymagają działań posttraumatycznych,
mających wobec społeczności szkolnej charakter
profilaktyczny. Do takich zdarzeń należą między innymi
samobójstwa uczniów. Do szybkiego opanowania kryzysu
konieczne jest podjęcie skoordynowanych działań
specjalistów różnych środowisk: oświatowych oraz
współpracujących instytucji, w ramach organizowanych
Zespołów Interwencji Kryzysowej. Informacja o śmierci
samobójczej nastolatka wpływa na psychikę młodych
ludzi. Oddziaływanie to jest tym większe, im bardziej się
z nim identyfikują. Dzieje się tak, gdyż w zachowaniach
osób, które postrzegają jako podobne do nich poszukują
wskazówek poprawności własnego postępowania.
Zetknięcie się ze zdarzeniem krytycznym - śmiercią
samobójczą kolegi ze szkoły może wywołać kryzys
psychologiczny czyli przejściowy stan zaburzeń
równowagi psychicznej powiązany z sensem życia,
systemem wartości, obrazem własnej osoby.
Prawdopodobieństwo jego wystąpienia rośnie wprost
proporcjonalnie do braku wsparcia społecznego w trudnej
sytuacji. Niesie to za sobą ryzyko zaburzeń w postaci
zachowań nieprzystosowawczych oraz zagrożenia życia.
Nadmierny rozgłos, zwłaszcza medialny wobec
samobójstwa może ułatwić decyzję o własnej
autodestrukcji. W celu zapobieżenia powstaniu efektu
Wertera ( naśladowcza śmierć samobójcza) coraz częściej
podejmowane są w szkołach działania posttraumatyczne
określane też jako interwencja kryzysowa. Jest to zespół
interdyscyplinarnych, skoordynowanych działań wobec
osób w kryzysie. Efektem interwencji w szkole jest
złagodzenie cierpienia po stracie, przywrócenie
zakłóconej równowagi psychicznej oraz ukierunkowanie
na sposoby radzenia sobie w trudnej emocjonalnie
sytuacji. „Dlaczego?” – jest jednym z pierwszych pytań
jakie zadają sobie osoby z otoczenia samobójcy.
Młodzież chce zrozumieć zaistniałą sytuację, by świat
znowu stał się dla nich względnie zrozumiały i
przewidywalny. Szukają odpowiedzi na to trudne pytanie
czerpiąc ze swojej wiedzy i doświadczenia. Ponieważ nie
jest ono jeszcze zbyt bogate, młodzi ludzie mogą po
pierwsze mieć trudność w znalezieniu odpowiedzi, po
drugie wyjaśnienie może być zbyt uproszczone. Brak

odpowiedzi może wywoływać lęk i niepewność.
Wyjaśnienia uproszczone takie jak np. „ rzuciła go
dziewczyna”, rodzice się nie interesowali”, „bo dokuczali
koledzy” mogą spowodować u dziecka przyjęcie takich
przyczyn zachowania samobójczego jako normy. W
przyszłości taka „norma” może się stać tragicznym
drogowskazem. Obie sytuacje nie są dla młodzieży
konstruktywne i dlatego nieodzowna jest pomoc
profesjonalistów w zrozumieniu zaistniałego zdarzenia.
Zespół interwencyjny składający się z psychologów,
pedagogów, lekarza, duszpasterza podejmuje działania
w odniesieniu do wszystkich grup, których sytuacja
kryzysowa dotyczy. Należą do nich uczniowie z klasy
zmarłego, uczniowie z pozostałych klas, rodzina
zmarłego, rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz
uczniowie „wysokiego ryzyka”. Wobec każdej z grup
interwenci podejmują nieco odmienne oddziaływania.
Zespół może wykorzystywać takie metody jak: debriefing,
warsztat normalizujący emocje, spotkania informacyjnoedukacyjne dla młodzieży, zwołanie zebrania
nadzwyczajnego dla rodziców, modlitwa, organizowanie
wsparcia społecznego oraz prowadzenie monitoringu w
odniesieniu do grupy „wysokiego ryzyka”, edukacja grona
pedagogicznego. Kryzys psychologiczny jest zjawiskiem
ograniczonym w czasie. Subiektywny zamęt zmniejsza
się w ciągu 6-8 tygodni. Im wcześniej podejmie się
posttraumatyczne działania, tym szybciej nastąpi powrót
do równowagi oraz do codziennych obowiązków
szkolnych. Sytuacja kryzysowa może generować także
pozytywne aspekty. Dzięki podjętym profesjonalnym
działaniom i nabytej wiedzy młodzież ma szansę na
poradzenie sobie w przyszłości z trudnymi emocjonalnie
sytuacjami bez uciekania się do czynu samobójczego
jako jedynego możliwego rozwiązania problemu.

Swietłana Górka
Centrum Rozwoju Umiejętności Psychologicznych
w Malborku

Autorka artykułu prowadzi zajęcia
w W-M ODN na temat Trauma u dzieci
– pomoc w powrocie do równowagi oraz
Interwencja kryzysowa w szkole po śmierci
samobójczej ucznia.
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Owocem będzie rozumienie języka
i poprawne nim władanie
Ponownie o ogólnych celach kształcenia językowego
Podstawowe dokumenty oświatowe akcentują rolę
języka jako narzędzia umożliwiającego nabywanie wiedzy
i umiejętności w różnych dyscyplinach naukowych.
Ogólny cel kształcenia językowego ma charakter trwały i
wydaje się być ponadczasowy. Formułują go wybitni
językoznawcy i dydaktycy języka w swoich publikacjach.
Zmieniają się jednak poglądy na sposób osiągnięcia
wyznaczonego celu. W artykule rozważone zostaną
wybrane problemy z zakresu współczesnej metodyki
kształcenia językowego w odwołaniu do kilku spostrzeżeń
dawnych mistrzów. Zagadnienia te w naturalny sposób
wiążą się z problematyką kształcenia nauczycieli
polonistów.
W pogoni za nowinkami dydaktycznymi docierającymi
do nas z krajów Europy Zachodniej zdarza się
zaniedbywać dorobek rodzimych teoretyków dydaktyki
języka ojczystego. Historia dydaktyki języka polskiego
jest bogata i wielce pouczająca. Jakkolwiek współczesny
program kształcenia nauczycieli polonistów nie zawiera
w sobie przeglądu teorii dawniejszych, to przecież ich
przywołanie może być interesujące. W literaturze
metodycznej znaleźć można teksty podejmujące trud
systematyzującego przeglądu dawnych teorii, lecz
ograniczona ilość zajęć w konfrontacji z ogromem treści
kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej,
powodują, że historię pozostawia się samokształceniu lub
wręcz pomija w programach zajęć ze studentami. Może
więc warto ponownie poświęcić tym sprawom nieco
uwagi.
Od czasu Komisji Edukacji Narodowej aż do bez mała
początków wieku XX w dydaktyce nauki o języku
dominował normatywizm. Autor pierwszych podręczników
do języka polskiego, Onufry Kopczyński popełnił liczne
błędy rzeczowe wynikające z niskiej wiedzy o języku
polskim i silnym wzorowaniu się na gramatyce łacińskiej.
Walorem jego książek jest jednak to, że dążą do rozwoju
ogólnej sprawności językowej uczniów. Jakkolwiek
promowana jest w nich metoda wykładowa, wynikająca
z ówczesnych teorii dydaktycznych (szkoła tradycyjna
Herbartowska), to przecież dostrzega się konieczność
stopniowania trudności i dostosowania treści do
możliwości uczniów. Na kształt metodyki nauczania języka
polskiego niewątpliwie wpływ miała historia narodu i
państwowości. Czas zaborów sprzyjał utrzymaniu zasad
normatywizmu w nauczaniu i w podręcznikach, bowiem
ten sposób utrwalał polszczyznę w jej kształcie ogólnym
i pozwalał ufać, iż uchroni ją to przed obcymi
naleciałościami.
Już w XIX wieku pojawiają się pojedyncze głosy
postulujące, by naukę o języku oprzeć na doświadczeniu
uczniów i poprzez wspólne odkrywanie zasad
gramatycznych pracować nad podnoszeniem sprawności

posługiwania się językiem ojczystym (Jaworski1991, 15).
Z początkiem XX wieku dokonuje się przełom w myśleniu
o zadaniach nauczania języka. Wiąże się to z pojawieniem
się nowych prądów pedagogicznych (szkoła aktywna
Deweya, koncepcje Pestalozziego) i rozwojem wiedzy
językoznawczej. Przywołać należy nazwiska naukowców,
których zasługi w kształtowaniu się polskiej myśli
dydaktycznej są nie do przecenienia. Baudouin de
Courtenay poświecił wiele uwagi sprawom nauczania. W
swoje pracy Znaczenie języka polskiego jako przedmiotu
nauki szkolnej ujawnia się jako zwolennik samodzielnej, a
nawet badawczej pracy uczniów. Twierdził on, że
nauczanie stanowi środek rozwijania umysłu i wdrażania
go do samodzielnego poglądu na rzeczywistość.(za:
Jaworski 1991, 17). Podobne poglądy głosili Jan Łoś i
Stanisław Szober. Ten drugi zwłaszcza występował
przeciwko dogmatyzmowi i werbalizmowi. Szober uważał,
że znajomość gramatyki i władanie językiem to dwie
zupełnie różne sprawy. (Szober 1923). Zarówno J. Łoś,
jak i S. Szober bronili jednak teorii języka w nauczaniu
szkolnym dostrzegając jej walory poznawcze i kształcące.
Nauka o języku jest nauką myślenia, dostrzegania
logicznych i formalnych zależności między elementami
budującymi język, uporządkowanego wnioskowania i
precyzji definiowania. Podobne poglądy ujawniał w swoich
pracach Jan Rozwadowski (Rozwadowski 1926). W
pracach tego wybitnego językoznawcy znajdujemy
stwierdzenia podnoszące wartość ćwiczeń, które służą
opanowaniu
sprawności
językowej.
Poglądy
Rozwadowskiego warte są przypomnienia także z powodu
jasnego określenia etapów składających się na nabywanie
w szkole kompetencji językowej. Pierwszy etap nauki
języka w szkole powinien być, jego zdaniem, wolny od
gramatyki i służyć jedynie ćwiczeniom w czytaniu, pisaniu
i mówieniu (Rozwadowski 1926, s. 11-14). Etap drugi,
według Rozwadowskiego, poświęcić należy na
„budowanie gramatyki”, czyli systemowy kurs wiedzy z
poszczególnych działów językoznawstwa. Na końcu
dopiero warto ujawnić ewolucyjność języka, bowiem
dopiero na etapie szkoły średniej uczeń dysponujący
wiedzą z poprzednich etapów jest w stanie samodzielnie
ocenić zjawiska zachodzące w języku i dokonać słusznych
wyborów poprawnościowych.
Tuż po odzyskaniu niepodległości, bo w roku 1919
powstają jednolite programy nauczania dla szkół
powszechnych i średnich (Jaworski 1991, 19). W ciągu
dwudziestolecia międzywojennego ukazało się 138
podręczników adresowanych do różnych klas. W
naturalny sposób szkolne książki wzbogacane były o
osiągnięcia językoznawstwa akademickiego. Na ten
problem zwraca uwagę Kazimierz Nitsch (Nitsch 1921).
Przybywało terminów i pojęć, które ułożyły się w siatkę
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stanowiącą podstawę programów powojennych. Obok
wiedzy o systemie języka i ćwiczeń ją utrwalających,
proponowało się uczniom grupę ćwiczeń zmierzających
do podniesienia sprawności językowej.
Na ćwiczenia w mówieniu i pisaniu jako na podstawę
opanowania biegłego wypowiadania się w mowie i w
piśmie zwraca uwagę Zenon Klemensiewicz. Przywołany
w tytule artykułu cytat Owocem będzie rozumienie języka
i poprawne nim władanie pochodzi z jednej z prac tego
wybitnego polskiego językoznawcy i dydaktyka języka
(Klemensiewicz 1929; 58). W sposobie formułowania
ogólnego celu kształcenia językowego Dydaktyka nauki
o języku ojczystym zadziwia świeżością spojrzenia. To
późniejsi naśladowcy wprowadzili sztywny schematyzm
lekcji językowych wzorowanych na propozycjach
Klemensiewicza.
Wnikliwa
lektura
jego
prac
dydaktycznych ujawnia daleko posuniętą ostrożność w
formułowaniu gotowych rozwiązań. Przywołana książka
ujawnia głęboką refleksję jej autora nad złożonością
czynników wpływających na nauczanie języka, od
właściwości przedmiotu nauczanego i związanego z tym
poziomu abstrakcji w rozumowaniu rozpoczynając, na
możliwościach podmiotu, a więc poziomu rozwoju
umysłowego dzieci, kończąc.
Od kiedy Klemensiewicz sformułował cytowaną przeze
mnie myśl, minęło osiemdziesiąt lat, a w szkołach ciągle
trwa praca nad rozumieniem języka i poprawnym nim
władaniem. Co do tak sformułowanego celu ogólnego
zapewne nikt nie zgłaszałby zastrzeżeń. Współcześnie
również zabiegamy o taki owoc.
W latach osiemdziesiątych nawiązywano do obecnego
już w okresie międzywojennym kierunku w nauczaniu
języka
ojczystego,
czyli
do
gramatyki
sfunkcjonalizowanej, co Maria Nagajowa nadzwyczaj
trafnie nazwała „nauką o języku dla nauki
języka”.(Nagajowa 1994)
Sfunkcjonalizowanie gramatyki znosiło automatycznie
sens podziału na tradycyjnie wyodrębniane elementy
składowe kształcenia językowego: teoretyczny – nauka
o języku i praktyczny – nauka języka. Pojawiły się
tendencje do integrowania wszystkich treści kształcenia
językowego tak, aby finalnym efektem procesu nauczania
było
osiągnięcie
przez
uczniów
sprawności
komunikacyjnej. Uwaga skierowana została na tekst, jako
produkt finalny każdej sytuacji komunikacyjnej. Punkt
ciężkości przeniesiono z języka traktowanego
deskryptywnie, zgodnie z obecną w tradycji szkolnej
gramatyką opisową, na komunikację. (Bakuła 1997)
Tendencja do nauczania komunikacyjnego, a więc tego,
co w terminologii akademickiej nazwać można
pragmatyka językową, najwyraźniej ujawniła się w
koncepcji programowej „To lubię!”. W niej to przełożono
na zadania praktyczne ideę nabywania języka drogą
wykonań językowych (Kłakówna 1994, 18). Zgodnie z nią
w klasach IV i V uczniowie doskonalą posługiwanie się
językiem, ale nie nabywają systemowej wiedzy o
strukturze budującej komunikat. Zdaniem autorek
niecelowe jest obarczanie uczniów metajęzykiem, choć

oczywiście gramatyka w „To lubię!” istnieje. Można
powiedzieć, że dydaktyka nauki o języku przeszła drogę
od normatywizmu przez funkcjonalizm do pragmatyki
językowej.
Współczesne kształcenie językowe powinno zawierać
elementy wiedzy o systemie, ponieważ bez nich nie można
objaśnić budowy tekstu, ani udzielić wskazówek
poprawnościowych. Jest to gramatyka użyteczna, w
której mniej istotne jest analizowanie paradygmatów,
ważniejsze natomiast są funkcje tworzących je elementów
(Makarewicz 2007). Takie funkcjonalne traktowanie
gramatyki nie przeciwstawia się najsilniej dziś lansowanej
w dydaktyce teorii aktów mowy, pozwala jedynie
traktować obie teorie (funkcjonalizm i pragmatykę)
komplementarnie jako składniki podstawy teoretycznej,
wspierającej rozwijanie i doskonalenie sprawności
językowej. (Makarewicz 2008)
Mówić i pisać sprawnie – to znaczy umieć wybrać z
zasobu znanych sobie środków językowych te, które będą
najodpowiedniejsze ze względu na poruszany temat,
możliwości percepcyjne oraz nastawienie odbiorcy,
sytuację, w której wypowiedź powstaje, stosunki między
nadawcą a odbiorcą. Sprawność językowa obejmuje
także umiejętność osiągania celów zakładanych przez
autora wypowiedzi, możliwie niewielkim wysiłkiem, tzn.
w wypowiedzi zwięzłej, ale jednocześnie jasnej i
zrozumiałej (Markowski 2005, 104). To bardzo wiele
zadań, które stają przed wykonawcą i odbiorcą aktu
mowy. Do obu tych ról przygotowujemy uczniów podczas
lekcji językowych. Chodzi więc o to, by szkoła dała
podstawy do sprawnego władania językiem ojczystym.
To nie zmienia się od lat. Przyrasta jednak nasza wiedza
o języku i pojawiają się nowe prądy badawcze.
Osiągnięcia językoznawstwa akademickiego przenikają
do szkoły, co jest procesem pożądanym. Należy jednak
rozważyć, jak wiele nowych treści szkoła jest w stanie
udźwignąć.
W zakresie określenia celów szczegółowych
opowiadam się za systemowym objaśnianiem tajemnic
języka w obrębie wszystkich wcześniej występujących w
nauczaniu działów językoznawstwa. Sądzę, że należy
uczyć fonetyki i akcentować w zawiązku z nią rolę
starannej wymowy. Ćwiczenia ortofoniczne wiązać trzeba
z recytacją tekstów literackich i wygłaszaniem tekstów
własnych. Jakkolwiek powrót retoryki do programu szkoły
ponadgimnazjalnej uznaję za w pełni uzasadniony, to
sądzę, że należy prowadzić ćwiczenia przygotowujące
do głoszenia publicznego już w szkole podstawowej,
następnie kontynuować je w gimnazjum, by ostatecznie
osiągnąć zadowalające wyniki w liceum. Nie sposób
pominąć podstaw słowotwórstwa. Truizmem byłoby
stwierdzenie, że zadaniem przedmiotu szkolnego
tradycyjnie nazywanego „językiem polskim” jest
wyposażenie uczniów w zasób słów, które pozwolą na
sprawne wyrażanie swoich myśli i komunikowanie się z
innymi. Praca nad rozwijaniem słownika biernego i
czynnego uczniów przebiega także podczas innych lekcji
w szkole. Niezwykle ważną rolę odgrywa nauczanie składni
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w powiązaniu z fleksją. Ćwiczenia mające na celu wdrożenie
uczniów do posługiwania się różnymi konstrukcjami
składniowymi, uświadamianiu ich funkcji stylistycznych,
stanowią podstawę nauki mówienia i pisania po polsku.
W naturalny sposób wiążą się z tym zagadnienia
poprawności językowej, która jest elementem kultury
języka. Ze składnią należy także wiązać nauczanie
interpunkcji. To obszar zaniedbany we współczesnej
szkole. Nie wolno pomijać frazeologii. Posługiwanie się
przez uczniów związkami frazeologicznymi świadczy o
znacznej sprawności językowej.
Sądzę, że wyjątkowo zaniedbywana jest nauka
ortografii. Pobieżny nawet przegląd propozycji
podręcznikowych pozwala wnioskować o braku
proporcjonalności w zakresie planowanych treści.
Ortografii jest zbyt mało. Rynek wydawniczy oferuje liczne
publikacje w założeniu służące podnoszeniu sprawności
ortograficznej. Są one jednak na ogół adresowane do
uczniów, którzy zechcą dodatkowo pracować w domu.
Pisownia polska należy do niełatwych i sprowadzenie jej
kursu w szkole do nauczania okazjonalnego z pewnością
jest niewystarczające. Wyniki ogólnopolskich egzaminów
z języka polskiego dowodzą, że z roku na rok spada
sprawność ortograficzna uczniów polskich szkół.
(Makarewicz 2008, 86-88). O nasilających się trudnościach
o charakterze dyslektycznym piszą językoznawcy,
psychologowie i pedagodzy. Prowadzone badania nad
zależnością poziomu sprawności ortograficznej a
znajomością zasad ortograficznych (Pietras, KrasowiczKupis 2008) dowodzą, że zarówno dyslektycy, jak i
uczniowie w pełni sprawni słabo znają reguły pisowni
polskiej.
Pojawia się pytanie, czy szkoła nie uczy języka
polskiego? Oczywiście uczy, ale treściom z zakresu nauki
o języku poświęca się, moim zdaniem, zbyt mało czasu i
uwagi.
Obok zadań kształcenia językowego i literackiego,
(które to zadania z przyczyn oczywistych w tym tekście
pomijam) na przedmiot szkolny tradycyjnie nazywany
językiem polskim nałożono także zadania z kształcenia
kulturowego. Nie jest to zadanie nowe, ale wydaje się, że
współcześnie przyjmuje ono rolę dominującą. W mojej
opinii zawłaszcza czas, który poświęcić należałoby na
kształcenie kompetencji językowych. Oczywiście
kształcenie do kultury, a więc świadomego w niej
uczestniczenia, jest zadaniem niezwykle ważnym. W
szkole musi znaleźć się na to miejsce. Postuluję jednak,
aby od początku edukacji poświęcić tym zadaniom
oddzielny przedmiot szkolny. Dlaczego na lekcjach
polskiego uczymy czytania obrazu malarskiego i
słuchania muzyki? Sądzę, że czym innym jest
przywoływanie sztuk pięknych jako kontekstu dla
podejmowanych podczas lekcji tekstów literackich, czym
innym zaś nauka pełnego odbioru tekstów niewerbalnych.
Tym ostatnim zadaniem powinien zająć się specjalista w
zakresie wiedzy o sztuce podczas odrębnych lekcji.
Czas lekcji polskiego służyć powinien temu, by młodzi
Polacy poznawali piękno języka ojczystego, rozumieli go
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i potrafili się nim posługiwać. Ponownie przywołam słowa
mistrza: Jest usiłowaniem szkoły wszczepić w swych
wychowanków miłość i poszanowanie języka ojczystego.
(Klemensiewicz 1929, 58) Upominam się o ponowne
rozpatrzenie proporcji między poszczególnymi działami
kształcenia. Wydaje mi się, że kształcenie kulturowe
wpisane w obecnym kształcie w nasz przedmiot szkolny
stało się przyczyną uszczuplenia czasu przeznaczonego
na systemowy kurs wiedzy o języku i ćwiczenia w
posługiwaniu się nim.
Na zakończenie pozwolę sobie zwrócić uwagę na fakt,
iż na studia polonistyczne trafia młodzież dysponująca
coraz uboższą wiedzą o języku. Czas kształcenia
nauczycieli na pierwszym stopniu studiów wyższych
wynosi tylko trzy lata. Zgodnie ze standardem kształcenia
nauczycieli
podjąć
należy
dwukierunkowość
przygotowania do pracy w szkole. Wymaga się więc
połączenia niełatwych studiów polonistycznych z drugim
kierunkiem humanistycznym. Skoro na niższych etapach
edukacyjnych ograniczamy wiedzę encyklopedyczną, a
na studiach brakuje czasu na pełen kurs gramatyki
opisowej, to kiedy i w jaki sposób można przygotować
adepta do zawodu, który powinien dysponować wiedzą
o systemie języka i mieć pełnię świadomości posługiwania
się nim w sytuacji komunikacyjnej? W tym kontekście
warto, jak sądzę, ponownie rozważyć ogólne i
szczegółowe treści kształcenia językowego na
poszczególnych etapach edukacyjnych.

dr Renata Makarewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
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Eeeeeeeeeeeeeeeeee – ocenianie
Podczas
konferencji
„Rozwój
systemu
egzaminacyjnego w kontekście dotychczasowych
doświadczeń i zmian społecznych, edukacyjnych i
technologicznych” zorganizowanej 5 marca 2008r. w
W-M ODN dr Henryk Szaleniec zarysował nam ramy
projektu, który na roboczo nazywał „e-ocenianie”. Jestem
egzaminatorem, więc zainspirowany tym o czym mówił
Henryk, z którym znam się od wielu lat z różnych innych
przedsięwzięć, postanowiłem zgłębić wiedzę na ten temat.
Za najlepszą metodę posmakowania, czym jest eocenianie uznałem wzięcie udziału w pilotażowym
szkoleniu. Jak postanowiłem, tak zrobiłem - zgłosiłem
się na kurs. Od razu lekkie zaskoczenie - kurs w części
teoretycznej prowadzony był za pomocą platformy
MOODLE to znaczy, że większość zadań wykonywaliśmy
w domu. Były również takie, które realizowaliśmy podczas
bezpośrednich spotkań.

Kolejna różnica dotyczy kanału informacyjnego
zapewniającego
interakcję
egzaminatora
z
przewodniczącym
zespołu
egzaminacyjnego.
Komunikacja odbywa się poprzez Internet. Zmienia się
też sposób monitorowania pracy egzaminatora.
Ponadto e-ocenianie umożliwia przejście od
punktowania przez egzaminatorów całych prac
obejmujących od kilku do kilkudziesięciu zadań do
specjalizacji w ocenianiu poszczególnych zadań w danej
sesji.
Mnie szczególnie interesująca wydawała się ta ostatnia
różnica. Jestem nauczycielem matematyki i sprawdzanie
przez mnie zadań z języka polskiego z arkusza
sprawdzianu było zawsze obarczone ogromnym stresem.
Podczas zajęć w Krakowie w dniach 15-16 listopada
odbył
się
pilotaż
e-oceniania.
Doświadczeni
egzaminatorzy, którzy tydzień wcześniej uczestniczyli w

Ale po kolei. Czym jest e-ocenianie?
E-ocenianie, czyli ocenianie z wykorzystaniem sieci
(electronic marking) jest nowym rozwiązaniem zarówno
pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym.
Główna różnica między dotychczasowymi rozwiązaniami
a e-ocenianiem polega przede wszystkim na korzystaniu
z innego nośnika, na którym dostarczane jest
egzaminatorowi wypracowanie zdającego. Zamiast
papierowego oryginału egzaminator otrzymuje obraz
rozwiązania, który może przeglądać na ekranie
komputera.

praktycznym ocenianiu na podstawie obrazów rozwiązań
poszczególnych zadań uczniowskich prezentowanych na
monitorze komputera (electronic marking) pełnili role
koordynatorów
i
przewodniczących
zespołów
egzaminatorów. Pozostali uczestnicy, a było nas łącznie
prawie 350 egzaminatorów w zakresie egzaminu
maturalnego z matematyki, obydwu części egzaminu
gimnazjalnego i sprawdzianu ze wszystkich okręgowych
komisji egzaminacyjnych, wykonywali praktyczne
ćwiczenia w ocenianiu rozwiązań egzaminacyjnych
prezentowanych na ekranie komputera. Mieliśmy do
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sprawdzenia ponad 300 zadań, ale tym razem były to
tylko zadania matematyczne. Na początku wydawało się
to dość karkołomne przedsięwzięcie, bo na jego realizację
mieliśmy sobotnie popołudnie i niedzielny poranek.
Wszyscy wywiązali się z tego zadania, a spora grupa
nawet przed czasem. Nieskromnie przyznam, że należałem
do niej.
Nowym doświadczeniem były dla nas „ziarenka” – czyli
zadania sprawdzające nasze ocenianie. Sprawdzając
zadania egzaminacyjne w formule e-oceniania egzaminator
w każdej chwili może zostać odsunięty od sprawdzania.
Taką decyzję podejmuje przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego na podstawie analizy poprawności i
zgodności ze schematem oceniania sprawdzania właśnie
tych zadań – „ziarenek”. Oczywiście egzaminator nie wie,
które zadanie z tych sprawdzanych jest ziarenkiem, czyli
tym, które weryfikuje poprawność stosowania schematu
oceniania.
W czasie tych zajęć odkryliśmy wiele zalet oceniania
w oderwaniu od papierowej pracy zdającego, ale i takie
obszary, które warto udoskonalić zanim przystąpimy do
wdrażania e-oceniania.
System e-oceniania został już na dużą skalę
wprowadzony między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach

Zjednoczonych. Doświadczenia, jakie zdobyły cztery duże
komisje egzaminacyjne w tych krajach (AQA, OCR i
EDEXCEL – Wielka Brytania; ETS – Stany Zjednoczone),
są nie do przecenienia. Na podstawie dotychczas
przeprowadzonych w tych krajach badań można
stwierdzić, że przejście od oceniania tradycyjnego do eoceniania wiąże się nie tylko ze zmianą organizacji
procesu przygotowania prac do oceniania, ale również
poprawia jego jakość. Badanie wpływu zmiany procesu
oceniania na jego jakość pokazało, że jeśli tylko zmiana
ta nie pociąga za sobą zmiany w sposobie przygotowania
egzaminu, to pozwala zachować jego pierwotną trafność
i podnieść jego rzetelność.
Do wdrożenia e-oceniania w polskim systemie
egzaminacyjnym jeszcze daleka droga, o czym mówił
Henryk Szaleniec 27 stycznia 2009 roku podczas II
konferencji „Od oceniania tradycyjnego do e-oceniania”.
Kroki pierwsze zostały już zrobione, a my z nadzieją
wypatrywali będziemy rozwiązań, które przybliżą nas do
e-oceniania.
Więcej o projekcie można przeczytać na stronie
www.cke.edu.pl/
index.php?option=content&task=view&id=615&Itemid=202

Henryk Sienkiewicz

Media współczesne:
wyzwanie wychowawczo – etyczne i komunikacyjne
30 marca 2009 roku w auli
Społecznej Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum 101 w Olsztynie przy
ul. Mroza 25 odbyło się spotkanie
z Magdaleną Bajer, Przewodniczącą
Rady Etyki Mediów. Organizatorzy – Towarzystwo
Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie oraz Instytut
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM – zaprosili
do dyskusji panelowej pracowników Kuratorium Oświaty
w Olsztynie, ośrodków doskonalenia nauczycieli,
dyrektorów szkół, wykładowców akademickich oraz
nauczycieli i rodziców Społecznej Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum 101.
Spotkanie na temat: Media współczesne: wyzwanie
wychowawczo – etyczne i komunikacyjne prowadził dr
Arkadiusz Gut, adiunkt w Katedrze Teorii Poznania na
Wydziale Filozofii KUL, osoba związana z Uniwersytetem
Warmińsko – Mazurskim oraz Szkołami Społecznymi 101.
Pani Magdalena Bajer nakreśliła tło historyczne,
odnosząc się w swej wypowiedzi do pierwszej połowy lat
dziewięćdziesiątych, gdy zaczęto praktykować wolność
słowa. Wolność przez prawie pół wieku upragnioną i
pielęgnowaną w duszy jako wartość nieosiągalną nawet
za cenę znacznych poświęceń. Zniewolenie ideologiczne
poprzedniej epoki zastąpiły konkurencja, egoizm,

hedonizm, promowanie młodości i doczesności oraz
relatywizm moralny. Dlatego też na doraźny użytek
dziennikarzy oraz ich zwierzchników powstała Karta
Etyczna Mediów. Zgodnie z nią, dziennikarze, wydawcy,
producenci i nadawcy, szanując niezbywalne prawo
człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra
wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i
społeczeństwa, muszą dokładać wszelkich starań, aby
przekazywane informacje były zgodne z prawdą. Ich
obowiązkiem jest sumiennie i bez zniekształceń
relacjonować fakty we właściwym kontekście, a w razie
rozpowszechnienia błędnej informacji niezwłocznie
dokonywać sprostowania. Dziennikarz powinien
przedstawiać rzeczywistość niezależnie od swoich
poglądów, rzetelnie relacjonując różne punkty widzenia.
Według M. Bajer, trzeba jednak liczyć się z tym, że każda
informacja jest delikatnie zniekształcana przez swojego
autora. Rada Etyki Mediów opiniuje przekaz, to co od
mediów idzie do społeczeństwa. Rozpatruje treść i formę
przekazu, nie wnikając ani w intencje autora ani w jego
warsztat. Wolność mediów nakłada na dziennikarzy,
wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność
za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich
konsekwencje. Przekazywać można każdą informację, ale
ważny jest styl, w jakim się to czyni. Przewodnicząca Rady

10

Kajet nr 79 (2/2009)

Etyki Mediów sformułowała również nieco utopijne, jak
sama to określiła, stwierdzenie, że być może obecny
kryzys gospodarczy przyczyni się do odejścia od modelu
konsumpcyjnego społeczeństwa.
Następnie dr Lech Krajewski zabrał głos na temat
języka młodzieżowego w mediach.
Dr Mariola Marczak, określając profil wartości
preferowany w mediach w relacji do ludzi młodych zajęła
stanowisko, że telewizja spełnia swe zadania jedynie
wobec najmłodszych. Do dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym kierowane są programy edukacyjne
w godzinach przedpołudniowych i o godzinie 19.00.
Młodzież z reguły ogląda programy dla dorosłych,
sitcomy i telenowele. Dramatyczna sytuacja w doborze
programów dotyczy dzieci w wieku 8 – 12 lat. Doktor
Marczak wielokrotnie podkreślała, że programy kierowane
do ludzi młodych muszą być oparte na treściach
zawartych w Dekalogu, bo tylko to daje pewność
kształtowania odpowiedniego systemu wartości. Środki
masowego przekazu upowszechniają przecież różnorodne
treści: informacyjne, edukacyjne, estetyczne, pełnią
funkcję rozrywkową, ale również wychowawczą,
wzorcotwórczą i kulturotwórczą.
Po wystąpieniu dr M. Marczak rozgorzała dyskusja.
Stwierdzono, że nie uda się tak wpłynąć na media, by
pełniły one funkcję wychowawczą, by pomagały rodzicom
i nauczycielom w kształtowaniu młodych ludzi. Radio,
telewizja, gazety odpowiadają na zapotrzebowanie
społeczne, dostosowują treści i formę przekazu do
odbiorców. Większość naszego społeczeństwa oczekuje
sensacji, opisu dramatycznych wydarzeń, niespotykanych
zjawisk, plotek. Młody człowiek buduje swój obraz świata
głównie z negatywnych komunikatów. Dziennikarze w
pogoni za sensacją nie zawsze oddzielają informację od
komentarza, zapominając, że wypowiedź ma umożliwiać
odbiorcy odróżnianie faktów od opinii i poglądów.
Uczestnicy dyskusji zgodnie stwierdzili, że nie do
przecenienia jest tu rola rodziny i szkoły. Media mogą
przecież pomóc w rozwoju i edukacji dziecka, mogą
służyć rodzicom wiedzą z zakresu pedagogiki,
psychologii, medycyny, inspirować ich do pracy
wychowawczej z dzieckiem, do wykorzystania zdobytej
wiedzy w konkretnych sytuacjach wychowawczoopiekuńczych, kulturalnych i edukacyjnych.
Wyłącznie rodzinno-domowy wspólny odbiór
przekazów medialnych może służyć procesowi integracji
rodziny, ale tylko wtedy, gdy jej członkowie wspólnie
dokonują wyboru programów telewizyjnych, zgodnie z
własnymi zainteresowaniami oraz ze względu na wartości
poznawcze, wychowawcze czy estetyczne. W przypadku,
gdy środki masowego przekazu kompensują braki
środowiska rodzinnego i lokalnego, dużą rolę odgrywa
nauczyciel. Jako wychowawcy nie mamy wpływu na
ramówkę telewizyjną, ale świadomy pedagog może
oddziaływać na swoich uczniów poprzez komentowanie,
analizowanie, recenzowanie wybranych pozycji
telewizyjnych, proponowanie ambitnych, misyjnych,

z reguły niszowych programów o tematyce społecznej,
historycznej, z zakresu kultury lub sztuki.
Prelekcja dr Marczak oraz wypowiedź pani Ewy
Nosowicz – wizytatora Kuratorium Oświaty w Olsztynie,
wzbudziły tak wiele emocji, że na temat promocji modelu
wychowawczego w mediach nie wypowiedziała się dr
Monika Maciejewska.
Uczestnicy dyskusji panelowej żywo dyskutowali o
stanie polszczyzny, odpowiedzialności dziennikarzy za
słowo pisane i mówione.
Dr Jolanta Piwowar odniosła się do pojęcia kultury
języka, które w ostatnich latach zostało zmodyfikowane,
obejmując normę staranną i potoczną.
Nie można wymagać od pedagogów, a zwłaszcza
polonistów, że zaakceptują ten stan rzeczy. Wydaje się,
że dziennikarz, zbliżając się do odbiorcy, musi jednak
zadbać o staranną polszczyznę, bez gwarowych czy
potocznych zniekształceń. Oczekuje się od mediów
kształtujących społeczeństwo przekazów prostych, ale nie
prostackich, zarówno w treści, jak i formie.
Wolność wyboru jest wartością i jednocześnie
zagrożeniem w dzisiejszych czasach. Systematyczne
oglądanie przez dzieci wartościowych pod względem
społeczno-moralnym programów telewizyjnych może
spełniać istotną rolę poznawczą, wpływać na wyobraźnię,
spostrzeżenia, pamięć, podzielność uwagi.
Stając w obliczu zagrożeń, obserwując kryzys wartości
i konsumpcyjne podejście do życia, musimy, jako rodzice
i pedagodzy nauczyć młodych ludzi dokonywać trafnych
wyborów.

Małgorzata Siergiej
Społeczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 101
w Olsztynie
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Trzynasta woda....
XIII Olimpiada Wiedzy o Żywieniu – eliminacje
okręgowe w Olsztynie
W Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Olsztynie w dniach 9-10 stycznia
odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o
Żywieniu. Udział wzięło 58 uczniów z 22 szkół
ponadgimnazjalnych woj. podlaskiego i warmińskomazurskiego, z 19 szkół technicznych i 3 liceów
ogólnokształcących.
Zadania obejmowały biologiczno - chemiczne aspekty
żywienia człowieka, związane z przemianą materii,
właściwościami poszczególnych składników odżywczych,
zasadami
prawidłowego
żywienia,
procesami
technologicznymi w procesie przetwarzania i produkcji
potraw. Do rozwiązania, w czasie 90 minut, było 70 zadań
różnego typu, polegających na dobieraniu właściwych
określeń spośród podanego zestawu terminów, wyboru
prawdziwej odpowiedzi, przyporządkowania procesów do
zjawisk technologicznych, doboru na podstawie związków
logicznych określeń, które mają charakter skojarzeniowy.
Tematem wiodącym tegorocznej edycji Olimpiady była
„Woda w żywieniu i jej źródła”. Znaczna część pytań
dotyczyła tej tematyki i wymagała szczegółowej
znajomości procesów przemiany materii, roli wody w
organizmie człowieka.
Wiemy, że bez wody nie ma życia, ale nie zastanawiamy
się, dostarczając jej codziennie organizmowi, jakie pełni
funkcje w skomplikowanym procesie przemian
biochemicznych.Woda ma największy udział w składzie
ciała człowieka, a jej niedobór niekorzystnie jego wpływa
na przemiany metaboliczne i funkcjonowanie organizmu.
Zawartość wody zmienia się wraz z wiekiem, zależy od
płci i zawartości tkanki tłuszczowej. U noworodka stanowi
75 % masy ciała, u rocznego dziecka - 65%, u dorosłego
nieotyłego mężczyzny -60%, nieotyłej dorosłej kobiety 54%, a po sześćdziesiątym roku życia spada nawet do
46% masy ciała u kobiet.
Poszczególne narządy i tkanki różnią się znacznie
zawartością wody, najmniej zawiera tkanka tłuszczowa
(10%), kości (22%), więcej zawiera wątroba (68%), skóra,
mięśnie, mózg, śledziona (72-76-%), serce, płuca (79 %),
nerki aż 83%. Największy udział wody mają płyny
ustrojowe np. chłonka 98%, osocze krwi 91-92%, sok
żołądkowy 97% a pot 99%.
Woda spełnia wiele funkcji w organizmie, jest
składnikiem wszystkich komórek i płynów ustrojowych,
stanowi środowisko wszystkich reakcji biochemicznych,
jest też substratem lub produktem tych przemian. Jest
rozpuszczalnikiem, co umożliwia przemieszczanie się
rozpuszczonych substancji, w tym składników
odżywczych i metabolitów w poszczególnych komórkach
i organach (transport wchłoniętych składników
odżywczych z przewodu pokarmowego: aminokwasów,
cukrów, witamin, składników mineralnych, oraz transport
tlenu z płuc i dwutlenku węgla w kierunku odwrotnym).
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Woda odgrywa istotną rolę w wydalaniu nielotnych
końcowych produktów przemiany materii z moczem (3060 gramów substancji stałych rozcieńczonych w ok. 550
ml wody na dobę - u dorosłej osoby).
Ponadto woda ze względu na dużą pojemność cieplną,
wysoką temperaturę parowania i dobre przewodnictwo
cieplne umożliwia efektywną termoregulację organizmu
(pocenie się i oddychanie). Zaburzenia termoregulacji,
jakie mogą mieć miejsce podczas przebywania w niskich
temperaturach nosi miano hipotermii, co wiąże się ze
spadkiem temperatury ciała poniżej 35 stopni Celsjusza
(przeciwieństwo udaru cieplnego), spadek temperatury
ciała jest szybszy niż możliwości wytwarzania ciepła przez
organizm. Spadek temperatury poniżej 28 stopni zagraża
życiu. Podczas intensywnego wysiłku fizycznego zaledwie
20% wytwarzanej energii zużywają mięśnie, reszta jest
rozpraszana w postaci ciepła, którego ilość zależy nie
tylko od czasu trwania wysiłku, jego intensywności,
temperatury otoczenia, wilgotności i ruchu powietrza.
Gdyby procesy termoregulacji nie przebiegały
prawidłowo, podczas pracy fizycznej w wysokich
temperaturach, już po kwadransie temperatura ciała
mogłaby osiągnąć 40 stopni (denaturacja białek i
zaburzenia funkcji ustroju). Utrata ciepła zachodzi przez
promieniowanie, konwekcje i parowanie wody z
powierzchni skóry.
Dzięki temu, że woda jest nieściśliwa pełni rolę
zabezpieczającą i zwilżającą gałki ocznej, stanowi
zabezpieczenie mózgu, rdzenia kręgowego, a w łonie
matki ochronę płodu.
Pijąc płyny i spożywając pokarmy zawierające wodę
często nie zdajemy sobie sprawy z funkcji, jaką pełni w
naszym ustroju, ile jej potrzebujemy, i jakie jej źródła są
najwłaściwsze.
Ogólne zalecenia dla dorosłego człowieka o
umiarkowanej aktywności fizycznej określa się w
odniesieniu do masy ciała (30 ml wody / 1kg masy ciała)
lub zalecanego pobrania energii w pożywieniu ( 1ml wody
/1 kcal. wartości energetycznej zalecanej diety dobowej).
Zapotrzebowanie indywidualne zależy od wielu czynników
osobniczych i środowiskowych ( aktywność fizyczna, stan
fizjologiczny, choroby, wiek, temperatura i wilgotność
otoczenia, wysokość nad poziomem morza ). Niemowlęta
potrzebują nawet około 150ml/ 1kg masy ciała, dzieci 711 lat -70-85ml, a młodzież 40-50ml/1kg masy ciała.
Przeciętnie dorosła osoba dostarcza organizmowi ok.
1000 ml wody z pożywieniem, ok. 1500 ml z napojami i
ok. 300ml powstaje w organizmie z procesów
metabolicznych. Wydalanie wody następuje poprzez:
nerki (mocz 1500 ml), płuca (para wodna 550ml), skórę
(pot 600 ml), przewód pokarmowy ( kał 150).
Co pić ? – oto pytanie szczególnie ważne, kiedy półki
w sklepikach szkolnych (i nie tylko) uginają się od
kolorowych pojemników z napojami. Napoje i soki oprócz
wody zawierają spore ilości węglowodanów,
pochodzących nie tylko z naturalnych owoców ale i
dodawanych w postaci cukrów. Najmniej energii zawierają
soki warzywne ok. 35 kcal / szklanka, natomiast szklanka
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soku przecierowego owocowego to już 100-125 kcal.
Nadmierna podaż cukrów z żywnością i napojami
prowadzi do chorób takich jak cukrzyca typu II, otyłość,
arterioskleroza, nadciśnienie tętnicze, próchnica zębów.
Spożycie napojów słodkich jest często przyczyną
otyłości, zwłaszcza, gdy dużo pije się takich napojów:
coca –cola, piwo, soki, kawy i herbaty słodzone itp. czy
innych z dodatkiem cukrów, które nie hamują pragnienia.
Współczesny Amerykanin wypija ok. 3 litrów napojów
dziennie dostarczając z nimi około 21% energii. Wg
zaleceń WHO/FAO należy nie przekraczać 10 % udziału
energii pochodzącej z cukrów prostych i dwucukrów.
Specjaliści zalecają pokrywanie zapotrzebowania
przynajmniej w 50% poprzez picie wody mineralnej i
stołowej, nieco mniej niesłodzonej kawy i herbat
ziołowych, mleka o obniżonej zawartości tłuszczu (nie
więcej niż 2%) i uzupełnianie szklanką soku owocowego
lub warzywnego. Należy czytać informacje na etykietach
dotyczące soli mineralnych zawartych w wodach
mineralnych, źródlanych czy stołowych. Większość wód,
szczególnie wysokozmineralizowanych, zawiera znaczne
ilości chlorku sodu, którego i tak zbyt dużo spożywamy
(szczególnie osoby z nadciśnieniem powinny uważać).
Powinniśmy pić wtedy gdy uzupełniamy straty
spowodowane intensywnym poceniem się. Należy
preferować wody niskozmineralizowane i niegazowane.
Dwutlenek węgla powoduje wzmożone wydzielanie soków
trawiennych, więc nie zaleca się wód gazowanych
osobom cierpiącym na nadkwasotę, wrzody żołądka,
niewydolność oddechową i układu krążenia, choroby
gardła i strun głosowych, a także małym dzieciom.
Największą wiedzą na temat wody i zasad żywienia
człowieka wykazały się uczennice z II Liceum
Ogólnokształcącego w Olsztynie - Danuta Błaszczak i
Daria Domaradzka, które przygotowywały się pod
kierunkiem Anny Romanowskiej- nauczycielki biologii.
Danuta startowała w olimpiadzie po raz trzeci. Jej
marzeniem jest praca w charakterze dietetyczki. Będzie
reprezentować region w etapie centralnym 26-28 marca
w Tomaszowie Mazowieckim, z całego serca życzę jej
aby tam zdobyła indeks na wymarzone studia.
Drużynowo I miejsce zajęli uczniowie II LO z Olsztyna,
II miejsce - III LO z Białegostoku, III miejsce I LO
Białystok,
kolejne
miejsca
Zespół
Szkół
Gastronomicznych z Białegostoku, Augustowskie
Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Gospodarczych w
Elblągu i Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie.
W ostatnich latach czołowe lokaty zajmują uczniowie
z liceów, jest więcej zagadnień biologiczno –chemicznych
mniej typowo zawodowych niż przed laty, gdzie przez 10
kolejnych lat prym w naszym regionie wiedli uczniowie
Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie i co roku brali udział w
finale ogólnopolskim. Po długiej i ciężkiej chorobie
odeszła ze szkoły Barbara Kozłowska, która razem z
Joanną Mazurowską przygotowywały olimpijczyków,
niepowetowana to strata dla tej szkoły i uczniów.

Urszula Raś
Sekretarz Komisji Okręgowej w Olsztynie

Moje Twoje Nasze
W dniu 18.09.2009 r. w Starym Ratuszu, siedzibie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie ul.
Staromiejska 32 odbędzie się II Przegląd Wydawnictw
Regionalnych „Moje Twoje Nasze 2009”. W ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa na Warmii i Mazurach
Zabytkom na odsiecz. Szlakiem grodów, zamków,
twierdz regionalne oficyny zaprezentują książki
wartościowe, ambitne, wyróżniające się pod względem
walorów literackich, edukacyjnych i edytorskich. Literaturą
piękną, w tym dla dzieci i młodzieży oraz publikacjami
naukowymi, podręcznikami szkół wyższych, albumami
będzie można wzbogacić księgozbiory bibliotek i
domowe. Podobnie jak poprzednio wydawnictwa
przygotują wiele gratisów i gadżetów. Do skorzystania z
oferty szczególnie zachęcamy bibliotekarzy szkolnych i
nauczycieli z młodzieżą.
Targom będą towarzyszyły liczne imprezy literackopromocyjne np. wystawy Olsztyn w ilustracji Edwarda
Ratuszyńskiego, wystawa książek „Zabytkom na odsiecz.
Grody, zamki i twierdze na Warmii i Mazurach” czy
ekspozycja wyciągniętych z lamusa maszyn do pisania.
Wśród atrakcji Przeglądu będzie można wziąć udział
w spotkaniach autorskich, głośnym czytaniu fragmentów
książek prezentowanych podczas targów. Jednak
niecodziennym wydarzeniem będzie możliwość wzięcia
udziału w warsztatach samodzielnego czerpania papieru,
pisanie na nim gęsim piórem lub powielania grafiki zamku
olsztyńskiego na zabytkowej korektorce.
Dla bibliotekarzy zorganizowane zostaną warsztaty
„Twórcze spotkania z książką” prowadzone przez trenerów
z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA.
Czynimy również starania, by podczas Przeglądu
wystawił własną wersję sztuki Papierowy Teatr z Wrocławia,
upowszechniający teatr domowy z papierowymi
postaciami i papierową wersją makiety teatru.
Aktualna informacja na temat Przeglądu, w tym karty
zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach
dostępne będą już w czerwcu br. na stronie internetowej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
www.wbp.olsztyn.pl. Odpowiedzi na zapytania dotyczące
Przeglądu
uzyskać
można
pod
adresem
e-mail:dzs@wbp.olsztyn.pl oraz nr tel. 0-89 524 90 37
i 0-89 524 90 34.

Magdalena Strzyż, koordynator projektu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
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Młodzi wobec wydarzeń
roku 1989
31 marca 2009 r. obradowała Wojewódzka Komisja do
wyłonienia kandydatów reprezentujących województwo
warmińsko-mazurskie w XV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Komisja dokonała analizy 79 prac związanych z
przewodnim hasłem tegorocznych obrad Sejmu Dzieci i
Młodzieży - „Młodzi wobec wydarzeń roku 1989”.
Temat nr 1: Jak wydarzenia roku 1989 pamiętają nasze
rodziny? Co wiem o pokoleniach młodzieży, która przez
70 lat działała na rzecz demokracji i niepodległości?
Co my możemy zrobić dla pomyślności Polski, żeby
żyło się lepiej i sprawiedliwiej nam i pokoleniom, które
przyjdą po nas? - 30 prac
Temat nr 2: Co możemy jeszcze zrobić, żeby Polska
była silna i bezpieczna? W jaki sposób demokracja
wpływa na umocnienie pokoju na świecie? Jak ważne
są dla pokoju prawa człowieka i wzajemny szacunek?
Co ja mogę zrobić dla pokoju w świecie – czy mogę
cokolwiek? – 27 prac
Temat nr 3: Co znaczą dziś słowa Jana Pawła II, że
nie ma wolności bez solidarności, kiedy myślę o Polsce,
a co znaczą kiedy myślę o świecie? Czym się chwalę,
a czego się wstydzę, kiedy rozmawiam o Polsce z
kolegami z innych krajów – jak mogę to zmienić? Czy
są Polacy za granicą, którym powinniśmy pomagać;
na czym ta pomoc ma polegać? - 22 prace
Komisja
wytypowała
18
parlamentarzystów
reprezentujących województwo warmińsko-mazurskie w
Sejmie Dzieci i Młodzieży 2009.
w Jakub
Asztemborski
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego
w Iławie
w Piotr Buchalski - Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Stefana Żeromskiego w Iławie
w Krzysztof Caban - Technikum Gastronomiczne
w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu
w Sara Drzymalska - Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej
Jadwigi w Działdowie
w Katarzyna Dylnicka - II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Ełku
w Daria Góralska - Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej
Jadwigi w Działdowie
w Justyna Górska - Gimnazjum Publiczne
w Barcianach
w Łukasz Jan Grzeszczyk - Gimnazjum nr 2 w Ełku
w Agata Krystyna Kamecka - Gimnazjum nr 2 im.
Św. Królowej Jadwigi w Działdowie
w Milena Konieczko - Samorządowe Gimnazjum
w Ząbrowie
w Paulina Krogulska - Gimnazjum nr 2
im. Św. Królowej Jadwigi w Działdowie
w Ewelina Kulbacka - Gimnazjum nr 2
im. M. Kopernika w Olecku
w Przemysław Władysław Misiura - Zespól Szkół nr 3
im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie

w
w
w
w
w

Andrzej Paluszek - Zespół Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Bartoszycach
Michalina Przybysz - Gimnazjum w Małdytach
Dawid Rogoziński - Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej
Jadwigi w Działdowie
Łukasz Tomczak - Zespół Szkół Zawodowych
im. Sandora Petöfi w Ostródzie
Kamil Ziółkowski - Gimnazjum nr 2 im. Św. Królowej
Jadwigi w Działdowie

Joanna Jabłońska
KO

Mądrość człowieka starszego
- przyszłością młodego
W ramach tegorocznych XI Warmińsko - Mazurskich
Dni Rodziny, które przebiegać będą na przełomie maja i
czerwca 2009 roku pod hasłem Człowiek starszy we
współczesnej rodzinie i społeczeństwie zapraszamy do
wzięcia udziału w wojewódzkich konkursach: plastycznym
i grafiki komputerowej oraz literackim. Konkursy
adresowane są do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół
podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studentów i do
osób dorosłych.
Wojewódzki konkurs plastyczny i grafiki komputerowej
przebiega pod tytułem Mądrość człowieka starszego przyszłością młodego oraz konkurs literacki pod tytułem
Seniorzy bogactwem rodziny i społeczeństwa.
Organizatorami konkursu plastycznego i grafiki
komputerowej są Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie
Wspierania Działań Prorodzinnych, Rada ds. Rodzin
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast
współorganizatorami są Szkoła Podstawowa nr 30,
Spółdzielcza Rada Osiedla „Jaroty”, Oddział Okręgowy
Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”,
Kuratorium Oświaty oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie.
Organizatorami konkursu literackiego są: Oddział
Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana” w Olsztynie, Forum Prorodzinne oraz Pałac
Młodzieży w Olsztynie.
Konkursy mają na celu skłonienie młodego i starszego
pokolenia do refleksji nad dialogiem, w którym zwraca
się uwagę na mądrość życiową starszego człowieka
będącą akumulatorem i pewnym drogowskazem ku
przyszłości młodych, nad miejscem i rolą seniorów w
rodzinie i społeczeństwie. Nie bez znaczenia jest zwrócenie
uwagi ludziom młodym, że i oni kiedyś będą seniorami i
przeżywania własnej starości już dziś powinni się uczyć.
Regulaminy konkursów można znaleźć w Biuletynie nr
24 Rady ds. Rodzin Województwa WarmińskoMazurskiegoo oraz na stronach internetowych
www.forumprorodzinne.olsztyn.opoka.org.pl
i
www.olsztynski civitaschristiana.pl. Informacji udzielają:
w Teresa Antczak (0-89) 541-96-89 - konkurs plastyczny
i grafiki komputerowej
w Andrzej Taborski (0-89)527-35-16 - konkurs literacki.

Teresa Antczak
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Galeria Bakałarz

Art. Heart. Kontynuacja
W Bakałarzu można oglądać wystawę malarstwa i
rzeźby Art. Heart. Kontynuacja. Jest to kolejne wydarzenie
związane z akcją promującą twórczość artystyczną osób
niepełnosprawnych, zainicjowaną w ubiegłym roku przez
Urszulę Hurę i Towarzystwo Walki z Kalectwem.
Ekspozycja ukazuje prace Izabelli Babkiewicz, Urszuli
Danuty Dudko, Eugenii Dudzik, Józefa Miki, Kazimierza
Nehringa, twórców, którzy nie poddali się chorobie.
Kalectwo nie może ograniczać człowieka w jego planach
życiowych, w realizacji marzeń. Z moją chorobą mógłbym
usiąść na wózku inwalidzkim i pozwolić się mną zajmować,
ale już wiem, że można inaczej i dlatego zmuszam swoje
ciało do wysiłku - mówi Józef Mika, malarz, rzeźbiarz,
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Pilniku. Podobna
energia i niezwykła aktywność charakteryzują wszystkich
artystów prezentujących prace na wystawie. Urszula
Danuta Dudko jest przewodniczącą Oddziału Polskiego
Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego w Olsztynie,
wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób
Niepełnosprawnych, wiceprzewodniczącą Rady Głównej

PTSR w Warszawie oraz członkiem Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Olsztynie. Eugenia Dudzik natomiast,
założycielka i prezes olsztyńskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, prowadzi zajęcia plastyczne, przekazując swym
studentom nie tylko umiejętności warsztatowe, ale przede
wszystkim radość obcowania ze sztuką. Twórczość
artystyczna jest dla niepełnosprawnych artystów jedną z
najważniejszych form aktywności, co podkreśla Izabella
Babkiewicz: Malarstwo sprawia mi ogromną radość,
bowiem jest odskocznią od codzienności, bólu i wszelkich
trosk. Jest to dla mnie coś niesamowicie wspaniałego, bez
czego nie potrafiłabym już żyć, ogromne szczęście, którym
chcę podzielić się z innymi…
Warto zauważyć, że prezentujący swoją twórczość
artyści są również autorami ekspozycji indywidualnych
oraz laureatami wielu nagród. Nie musieliby wcale tworzyć
grupy, dzielić między sobą przestrzeni galerii – ich
twórczość posiada wartość bezsprzeczną. Ekspozycja jest
zatem swego rodzaju świadomym gestem - głosem osób
dotkniętych niepełnosprawnością, niosącym wiele
przesłań, z których jedno wydaje się najistotniejsze:
Gdybyśmy chcieli różnicować wartość życia sprawnych i
niepełnosprawnych, trzeba by najpierw wykazać, że mamy
tu do czynienia z dwoma różnymi rodzajami istnienia.
Wystawę można zwiedzać do 17 kwietnia –
zapraszamy!

Sylwia Sawicka, Aneta Świder-Pióro
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BIBLIOTEKA
W-M ODN
PROPONUJE

Chyrowicz Barbara: O sytuacjach bez wyjścia w
etyce. Kraków, Wydawnictwo Znak 2008
Ostatnio w mediach przetoczyła się burzliwa dyskusja
na temat eutanazji, zapłodnienia in vitro. Czy jesteśmy
przygotowani do takich dyskusji? Czy bardzo trudne
decyzje w życiu podejmujemy kierując się głosem serca,
nakazami wiary, czy chłodną kalkulacją rozumu i czy może
nam pomóc w takich sytuacjach książka? Publikacja B.
Chyrowicz dotyka właśnie takich problemów - jest wnikliwą
rozprawą, skryptem ze współczesnej etyki, a jednocześnie
mówi o sprawach, z którymi musimy borykać się na co
dzień.

Koszmider Maria: Szkolne standardy jakości procesu
kształcenia. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls 2008
Jakość pracy nauczyciela i jakość pracy uczenia się
uczniów to problemy, które od dawna pojawiały się w
literaturze pedeutologicznej. Pojęcie standaryzacji
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wkroczyło także do edukacji. Książka M. Koszmider
przedstawia różne rodzaje standardów edukacji szkolnej
także dokumenty standaryzacyjne, jest więc świetnym
poradnikiem dla tych, którzy chcą zajmować się tym
tematem.

Pilikowski Jerzy: Podróż w świat filozofii. Kraków,
Wydawnictwo WAM 2008
Książka przedstawia poszczególne szkoły filozoficzne
od starożytnych Aten do współczesności. Jest skierowana
do młodzieży, która interesuje się filozofią. Autor książki
zajmuje pozycję „uczonego dyletanta" i z właśnie tej
pozycji, w przystępny sposób stara się mówić o trudnych
dylematach filozofii. Zdając sobie sprawę z tego, że
książka ta nie wyczerpie tematu podsuwa uczniom
ciekawą bibliografię, która rozszerzy wiedzę, pobudzi
ciekawość.

Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w
Polsce. Pod red. Henryka Moroza. Kraków, Oficyna
Wydawnicza Impuls 2008
Minął kolejny rok od wdrożenia reformy
oświatowej.Należy bacznie się przyglądać temu jak
przebiega ten proces, co się udało zrealizować, a na jakich
odcinkach należy zintensyfikować prace. Publikacja
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H. Moroza jest właśnie próbą takiego podsumowania,
pragnie odpowiedzieć na pytania: jak badać efektywność
reform oswiatowych w Polsce, jaki wizerunek szkoły i
społeczeństwa powiniem być preferowany?Jak pojmować
istotę procesu kształcenia?

Sokołowska Ewa: Gdy dziecko zdaje egzamin.
Warszawa, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna 2008
Przed nami kolejne sprawdziany po szkole
podstawowej, egzaminy gimnazjalne, matury naszych
dzieci. Wszyscy, którzy mają już za sobą doświadczenia
takich dni wiedzą, że nie są one najłatwiejsze dla całej
rodziny, a często nawet trudniejsze dla rodziców niż dla
samego ucznia. Książka E. Sokołowskiej to poradnik dla
nauczycieli, wychowawców, w którym proponuje ona
scenariusze warsztatów psychologicznych dla rodziców.
Dzięki takiemu wsparciu i odpowiednim treningom ten
trudny okres będzie z całą pewnością mniej bolesny dla
wszystkich.

Danuta Wróblewska

Kilka uwag o czytaniu

Killka dni temu Instytut Książki i Czytelnictwa
opublikował kolejne wyniki badań nad czytelnictwem
Polaków. I cóż się okazało? Są one najgorsze od
siedemnastu lat!

Czy powinnam jako pracownik kilku bibliotek z ponad
30 - letnim stażem zawodowym dziwić się, że tak się
dzieje? że czytamy coraz mniej ( dwóch na trzech Polaków
nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej pozycji), że w
co dziesiątym polskim domu nie ma wcale książek, że
nie posiadamy domowych bibliotek, a jeśli już to w
zbiorach liczących najczęściej około pięćdziesięciu
pozycji występują głównie książki kucharskie, słowniki,
podręczniki szkolne, no, czasami jeszcze Biblia (ale nie
sądzę, że jej posiadacze regularnie ją czytają). Książka
coraz rzadziej jest upragnionym prezentem, bo nie
cieszymy się z jej otrzymania, coraz częściej sięgamy po
e - book ( na Targach Książki we Frankfurcie w 2006 r.
padł rekord - zaprezentowano 382 tys. tytułów, ale już
tylko 43 procent z nich to książki drukowane, reszta to e
- books, książki do słuchania lub oglądania - cytuję za
Polityką nr 42, 2006 r.)
Jestem zaniepokojona tymi tendencjami, nie tylko
dlatego, że pracuję od lat w bibliotece, również dlatego,
że między innymi właśnie od kultury czytelniczej zależy w
jakiej Polsce będą żyły i wychowywały się moje dzieci i
wnuki. Również dlatego, że wydawało się iż w tej kruchej
materii zaczęło się dziać coś pozytywnego - mianowicie
problem kryzysu czytelnictwa został zauważony nie tylko
przez nauczycieli i zaczęto głośno o nim mówić. Zaczęto
wdrażać szereg działań, które miałyby przeciwdziałać tym
niekorzystnym tendencjom.
W szkole pojawiła się ścieżka międzyprzedmiotowa edukacja czytelnicza i medialna (dziś już zlikwidowana),
na maturze nowe zadanie - czytanie ze zrozumieniem. W
księgarniach zaczęły pojawiać się ciekawe książki na
temat wyborów czytelniczych i czytelnictwa, wymienię
choćby prof. J. Tomkowskiego „Zamieszkać w
bibliotece", która to pozycja stała się prawdziwym
bestsellerem, przetłumaczono Umberto Eco „O bibliotece",
czy ostatnio wydano książkę Eustachego Rylskiego „Po
śniadaniu" - erudycyjną pozycję o czytaniu dawnych
mistrzów pióra. Są to pozycje bardzo różne gatunkowo,
ale wszystkie mówią o radości czytania i jego roli w życiu
człowieka, co ważne jednak - o tych książkach było głośno
w mediach, zaczęto bowiem zauważać, że książka (piszę
to z ciężkim sercem) tak jak każdy inny produkt
materialny, żeby była zauważona musi być reklamowana.
Powstało więc szereg programów telewizyjnych o
książkach (niestety z powodu pory emisji często dla
cierpiących na bezsenność - może z czasem to się zmieni)
takich jak Czytelnia, Wydanie drugie poprawione, Książki
i biznes, Telewizyjne wiadomości literackie, Książki z górnej
półki. Do promocji książek zaczęto wykorzystywać
wizerunki gwiazd, znanych aktorów.
Dzięki telewizji mogliśmy także poznać laureatów
nagród literackich, powstała kolejna nowa nagroda wrocławski Angelus. Literacka Nagroda Europy Środkowej
- wręczanie tych nagród to była wielka telewizyjna gala.
Z dużą aprobatą ze strony społeczeństwa spotkała się
też kampania „Cała Polska czyta dzieciom" zorganizowana
przez Fundację ABC XXI czy program „Czytam, więc
jestem" przeprowadzony w ramach akcji „Szkoła z klasą"
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Inną propozycją popularyzowania książek, od kilku lat
realizowany w Polsce, jest bookcrossing, czyli „uwalnianie
książek". Jest to idea nieodpłatnego przekazywania
książek, najczęściej poprzez zostawianie ich w
przypadkowych miejscach ( pociągach, ławkach w parku,
parapetach szkolnych, sklepach itp. ) badź na specjalnie
wydzielonych półkach.
Zmienił się też bardzo wygląd bibliotek (szczególnie
tych dla dzieci, zrobiło się w nich kolorowo, w niektórych
można spotkać nie tylko książki, ale klocki, zabawki,
kredki do wykonywania rysunków), a także księgarń, w
których coraz częściej są wygodne fotele, by można było
na miejscu przejrzeć, a nawet przeczytać książkę
(podobno jest to nagminna praktyka studentów).
Powstało też wiele inicjatyw lokalnych, mających na
celu ratowanie czytelnictwa, takie jak Dyskusyjne Kluby
Książki czy np. Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki.
No właśnie - skoro jest tak dobrze, a przynajmniej dużo
lepiej niż kiedyś, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego
pomimo tych korzystnych zmian Polacy rzadziej sięgają
po książkę? Tym większy zawód i tym większe wyzwanie
dla nas nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy.
Pytanie także, czy potrafimy skutecznie przeciwstawić
się bardzo negatywnym, niebezpiecznym tendencjom
zagrażającym czytelnictwu, jakim jest likwidowanie
bibliotek ( szczególnie na wsi, gdy są one często jedynym
oprócz szkoły ośrodkiem kultury) czy ograniczeniom
budżetowym (niskie nakłady środków dla bibliotek
powodują, że brak jest nowości książkowych, co z kolei
powoduje, że placówki te są rzadziej odwiedzane i tak
powoli ich żywot zamiera).
Pytanie także czy sami jesteśmy dobrymi czytelnikami
i potrafimy tę miłość do książki przekazać innym?
W Polsce brak jest systematycznych, kompleksowych
badań na temat czytelnictwa nauczycieli. A szkoda.
Najbardziej szeroko zakrojonymi i profesjonalnymi były
chyba badania prof. J. Andrzejewskiej, tyle tylko, że
przeprowadzone były one już dość dawno, bo ponad 20
lat temu. Nie wypadły one dla nas korzystnie, a co
najgorsze inne badania, późniejsze, prowadzone przez
różne instytucje na własny użytek (szkoły, biblioteki
pedagogiczne), też potwierdzały, że z czytelnictwem
nauczycieli nie jest najlepiej (swój poziom oczytania
nauczyciele określali najczęściej jako średni). A przecież
jesteśmy grupą zawodową, której praca, w powszechnym
rozumieniu, kojarzy się właśnie z książką. Niestety dziś
jesteśmy zmęczeni i rzadko sięgamy po książkę dla
przyjemności, a zdarza się też (wprawdzie jest to nikły
procent, ale jest), że badani nauczyciele nie posiadali
własnej, nawet małej biblioteki ( gromadzimy najczęściej
beletrystykę współczesną, dzieła klasyki, literaturę
pedagogiczną, lektury szkolne). We wszystkich lokalnych
badaniach, moich także, bo przez parę lat miałam kontakt
z nauczycielami robiącymi kurs kwalifikacyjny z
bibliotekoznawstwa, pojawia się problem wysokiej ceny
książek. Jest ona barierą nie do pokonania, stąd tak
chętnie kupowane są czasopisma - są po prostu tańsze.
Niestety rzadko pozwalamy sobie na ich prenumeratę.
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Z badań wynika także, że nauczyciele nie są zbyt dobrze
zorientowani w nowościach rynku wydawniczego (np. nie
znają najnowszych podręczników psychologii).
Najczęściej o nowościach dowiadują się poprzez
księgarnie, czasopisma metodyczne, dzięki kolegom z
pracy, telewizji, kursom doskonalącym.
Książki czytamy aktywnie, mamy krytyczny stosunek
do przedstawianych treści, ale notatki robimy rzadko,
sporadycznie - nie mamy tego nawyku.
Nasze czytanie motywujemy tym, że chcemy poszerzyć
naszą wiedzę, ale tak naprawdę wszystkie biblioteki
zauważyły, jak bardzo awans zawodowy zmobilizował nas
do czytania. To on był przyczyną sięgania po literaturę i
wtedy nauczyciele korzystali nie tylko z jednej biblioteki,
ale z kilku, bo zauważyli, że zaopatrzenie ich bibliotek
jest niewystarczające.
Ja moich nauczycieli pytałam także o sprawność
czytania. Większość respondentów nie była z niej
zadowolona. Czytamy zbyt wolno, często słowo po
słowie, pozostawia też wiele do życzenia znajomość
czytania tabel, wykresów. Nikt z badanych nie kończył
kursu szybkiego czytania, niewiele osób tym problemem
się interesowało, choć większość wyrażała wolę zmiany
w tym względzie.Tempo czytania opóźniał też brak
znajomości wyrazów obcych, które pojawiły się w naszej
literaturze w ostatnich latach, związanych z informatyką
czy kulturą.
Jaki jest więc w świetle badań obraz czytajacego
nauczyciela? Bardzo zróżnicowany. Generalnie jesteśmy
dość przeciętni i z częstotliwością czytania, i z jego
techniką, ale pracuję w bibliotece, w której moi czytelnicy
to ambitni, dobrze zorientowani w nowościach
nauczyciele, którzy dopominają się o konkretnych
autorów i tytuły, nie jest więc chyba tak źle.
Katarzyna Wolff z Instytutu Książki i Czytelnictwa BN
w Warszawie ma jedną receptę na nasz kryzys czytelniczy
- naśladować Zachód, ale na taką promocję książki jak
np. we francuskim Clamart nigdy nie będzie nas stać,
może więc zmianę stosunku do książki zacznijmy od siebie
- sami czytajmy więcej i lepiej, a wszystkim wyjdzie to na
dobre, gdyż jak ostrzega Jim Trelease, przedstawiciel
pragmatycznego amerykańskiego społeczeństwa, naród,
który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie,
podejmuje złe decyzje - w domu, na rynku, w sądzie, przy
urnach wyborczych. A przecież przed nami ciężka próba
kryzysu gospodarczego i szybko lepiej nie będzie, a jak
wynika z powyższego cytatu paradoksalnie okazuje się,
że czytelnictwo i ekonomia to nie dwie odrębne planety.

Danuta Wróblewska
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Z ŻYCIA SZKÓŁ
Współpraca
międzynarodowa
Szkoły Podstawowej nr 29 im. J. Liszewskiego w
Olsztynie
Jako uczestnicy projektu „Sokrates - Comenius”
współpracujący z różnymi szkołami w całej Europie
pragniemy podzielić się z czytelnikami ”Kajetu” kilkoma
refleksjami związanymi z przebiegiem i rezultatami tej
współpracy.
W roku szkolnym 2000/2001 przystąpiliśmy do projektu
zatytułowanego „Szukamy przyjaciół w Europie”. Jego
głównym celem było gromadzenie informacji na temat
naszej kultury narodowej i kultury krajów partnerskich.
Poprzez różnego rodzaju działania chcieliśmy też wzbudzić
u naszych uczniów zrozumienie oraz poczucie solidarności
z ludźmi reprezentującymi inną kulturę.

Przez trzy kolejne lata współpracowaliśmy ze szkołami
z Włoch, Francji, Hiszpanii i Szkocji. Bezpośrednio przy
projekcie pracowało 10 nauczycieli wraz ze 150 uczniami.
Uczniowie byli zapoznawani z informacjami na temat
kultur zaprzyjaźnionych krajów na lekcjach, podczas
spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego (powstałego, by
wspomagać realizację zadań projektu), a także dzięki
samodzielnemu studiowaniu prac.
Materiały do wysłania przygotowywane były na
lekcjach języka angielskiego, historii, sztuki, a także na
zajęciach pozalekcyjnych „Koła Tropicieli i Odkrywców
Szlaków Małej Ojczyzny”. Gromadzono je przy użyciu
aktywnych metod, eksperymentów oraz przy pełnym
zaangażowaniu uczniów (kręcenie filmów, reżyserowanie
przedstawień, redagowanie notatek, przeprowadzanie
wywiadów, prace projektowe itp.). W promocję projektu
na terenie szkoły włączył się również Samorząd
Uczniowski (wystawy, ekspozycje, konkursy).
Podczas tej pracy obserwowaliśmy, jak uczniowie z
chęcią i pełnym zapałem poznawali rzeczywistość inną
niż ta, którą znają. Wykazywali się przy tym przyjazną
postawą w stosunku do osób wywodzących się z innych
kultur.
Językiem komunikacji był przede wszystkim język
angielski. Jednakże w trakcie spotkań nauczyciele
podkreślali znaczenie tożsamości narodowej i języka
ojczystego, dlatego też pewne elementy wysyłanych prac
były redagowane w językach ojczystych. Kilka naszych
uczennic korespondowało z rówieśnicami z Francji w ich
języku.
Wszyscy zaangażowani bezpośrednio i pośrednio w
realizację projektu „Szukamy przyjaciół w Europie” wyrazili
chęć działania w nowym projekcie w ramach programu
„Sokrates - Comenius”.
Nastąpiło to w roku szkolnym 2006/2007, kiedy
przystąpiliśmy do projektu zatytułowanego „Twórcze
myślenie i umiejętności”. Nawiązaliśmy współpracę ze
szkołami w: Ciechanowie, Birmingham i Liverpoolu (Wielka
Brytania), Sofii (Bułgaria) oraz Satu Mare (Rumunia). W
roku 2009 kończymy pracę nad tym projektem. Jego
głównym celem jest promowanie w nauczaniu rozwijania
twórczego myślenia i umiejętności uczniów. Projekt ma
za zadanie pomóc nauczycielom w podejmowaniu
twórczych działań z koncentracją na sztuce, języku
ojczystym, literaturze, dramie. Wszystkie partnerskie
szkoły opracowują międzyprzedmiotowe zagadnienia,
które następnie są realizowane w klasach. Dotyczą one
twórczego myślenia, zwiększenia koncentracji,
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promowania wyobraźni i oryginalności, wzmacniania
wśród uczniów szacunku do siebie, wytrwałości i
współpracy. W wyniku tych działań zgromadziliśmy
scenariusze lekcji, przedstawień, zajęć pozalekcyjnych.
Materiały te opracowane są w formie elektronicznej i
prezentacji multimedialnych. Obecnie uczniowie z każdej
partnerskiej szkoły przygotowują jedną stronę do wspólnej
gazety. Na zakończenie projektu planuje się
opublikowanie wszystkich materiałów w formie książki w
języku ojczystym i angielskim.
Praca przy projektach programu Socrates-Comenius
wiąże się również z wyjazdami i odwiedzinami
zaprzyjaźnionych szkół oraz współpracujących
nauczycieli (wizyty studyjne). W trakcie wszystkich
spotkań organizowane były warsztaty, które przybliżały
od strony teoretycznej zagadnienie twórczości. Następnie
każda szkoła dzieliła się dobrą praktyką poprzez
przygotowane prezentacje. Poddawaliśmy ocenie bieżące
działania i planowaliśmy kolejne. Obowiązkowym
elementem każdej z wizyt była obserwacja lekcji, zajęć
pozalekcyjnych i innych odbywających się w szkole
goszczącej. Poznawaliśmy również kulturę kraju poprzez
zwiedzanie atrakcji turystycznych. Spotkania były także
okazją do przedyskutowania różnic i podobieństw w
systemach edukacji krajów partnerskich.
Szczegółowy opis naszej współpracy zagranicznej w
ramach pracy przy projektach Comeniusa znaleźć można
na
stronie
internetowej
naszej
szkoły
(www.sp29olsztyn.com). Zamieściliśmy tam też relacje i
zdjęcia z wizyt studyjnych. Zachęcamy wszystkich
nauczycieli do otwierania się na poznawanie wraz ze
swoimi uczniami kultur innych narodów, systemów
nauczania. Warto także wymieniać się doświadczeniami
w pracy nauczyciela. Naszym zdaniem współpraca
międzynarodowa przynosi wymierne korzyści oraz wiele
satysfakcji nauczycielom i uczniom.

Katarzyna Patejuk
Szkoła Podstawowa nr 29 w Olsztynie
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...a przyjaźń pozostała
Gdy nasza szkoła Szkoła Podstawowa nr 22 w
Olsztynie, zdecydowała się na rozpoczęcie prac nad
trzyletnim projektem w ramach programu Socrates
Comenius, nie spodziewaliśmy się, że będzie to tak
wspaniałe, pełne wrażeń i brzemienne w skutki
doświadczenie.
W 2005 roku do projektu pod tytułem „ Na ścieżkach
małej ojczyzny” przystąpiły oprócz naszej szkoły
(koordynatora), szkoła z malutkiej miejscowości, Traupis
na Litwie, szkoła z Hem we Francji i szkoła z Capo
d’Orlando na Sycylii.
Celem naszego przedsięwzięcia było podzielenie się
wiedzą na temat naszych regionów. Głównym zadaniem
w pierwszym roku współpracy było zapoznanie z
geografią, kulturą i zabytkami naszych małych ojczyzn.
Opisywaliśmy w różny sposób życie codzienne i pracę
naszych
szkół,
wymienialiśmy
doświadczenia,
porównywaliśmy życie zwyczajnych ludzi w każdym z
krajów. Drugi rok upłynął na poznawaniu historii, tradycji
i wszystkiego, co związane z przeszłością naszych
regionów. Szczególnie ciekawe było porównywanie
naszych zwyczajów związanych z różnego rodzaju
świętami. Trzeci rok współpracy był skoncentrowany na
przyszłości, marzeniach i wizjach rozwoju naszych
regionów przedstawionych przez uczniów. Wówczas
świetnie mogliśmy obserwować kreatywność i zapał do
działań naszych podopiecznych.
Zakończenie naszej współpracy zostało upamiętnione
posadzeniem drzewa przed każdą ze szkół, a drzewa nie
będą jedynym śladem i wspomnieniem po projekcie.
Już po pierwszym spotkaniu, które odbyło się w
Olsztynie w październiku 2005 roku, wiedzieliśmy, że nasza
współpraca będzie bardzo owocna i ciekawa. Widać było,
że grupę stworzyły osoby, które mają ze sobą wiele
wspólnego mimo sporej różnicy wieku i kultur. Serdeczna
atmosfera panująca wśród nauczycieli udzieliła się również
i uczniom. Zawiązały się znajomości, przyjaźnie, a częste
kontakty (głównie drogą elektroniczną) trwają do dziś.
Pamiętam, z jaką niecierpliwością uczniowie czekali na
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II Walentynkowy Turniej
Halowej Piłki Nożnej
Już po raz drugi 18 lutego 2009 roku w hali Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ornecie odbył się Walentynkowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej. Organizatorem tejże imprezy
była Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie oraz Szkoła
Podstawowa nr 4 w Ornecie.Uroczystość otworzył
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Małgorzata Szuba w
obecności gości: nauczycieli oraz uczniów. Nad
bezpieczeństwem czuwała grupa Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego
Krzyże SIM z Olsztyna.
lekcję języka angielskiego, na której będą mogli
kontaktować się ze swoimi przyjaciółmi przy pomocy
komunikatora Skype. Szczególnie dla mnie, nauczycielki
języka angielskiego, ważne było, że właśnie dzięki takim
kontaktom bardzo wzrosła motywacja do nauki języka,
który był przecież naszym językiem roboczym.
Współpraca układała się tak dobrze, bo wiedzieliśmy,
że możemy na sobie polegać, rozumieliśmy się
doskonale, staraliśmy się wspierać w trudnych chwilach.
Wielu z nas zaczęło utrzymywać kontakty nie tylko w celu
omawiania spraw związanych z projektem, ale zwyczajnie,
aby pogadać z kimś, zwierzyć się.
Moje osobiste przeżycia są również bardzo miłe.
Zaprzyjaźniłam się z nauczycielką języka angielskiego z
Sycylii. Piszemy do siebie, dzwonimy, zawsze mamy
sobie wiele do powiedzenia. Nasze rodziny bardzo się
zbliżyły, zwłaszcza po naszej wizycie u Margherity latem
2008 roku. W tym roku to my oczekujemy gości z Sycylii,
z czego bardzo się cieszymy.
Najciekawszą i najbardziej wzruszającą historię ułożyły
dwie osoby z naszej grupy: Vilma – dyrektorka szkoły na
Litwie, i Michel – dyrektor z Francji. Gdy się poznali,
okazało się, że spotkali również miłość swojego życia.
Na ostatnim spotkaniu w Polsce powiedzieli nam, że
zamierzają się pobrać. Ślub odbył się niedawno we
Francji.
Teraz przygotowujemy kolejny projekt w ramach
nowego programu LLP, w którym koordynatorem jest
szkoła z Traupis na Litwie, a głównym jej partnerem jest
szkoła z Hem we Francji. Pozostali partnerzy to SP 22 z
Olsztyna i szkoły ze Szwecji, Słowenii i Grecji. Z
niecierpliwością czekamy na akceptację naszego nowego
projektu i na możliwość wspólnych działań. Jestem
przekonana, że tą wspaniałą atmosferą przyjaźni i chęci
do tworzenia nowego projektu zarazimy nowych
uczestników tego programu.

Ewa Moczulska
Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie

Powyższy turniej rozpoczęła grupa taneczna „Yellow
Stars” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie (pod
kierunkiem Magdaleny Kuć ) prezentując dwa utwory
taneczne.
W zawodach wzięły udział następujące szkoły:
w Szkoła Podstawowa nr 4 z Lidzbarka Warmińskiego,
w Szkoła Podstawowa z Lubomina,
w Szkoła Podstawowa nr 1 z Ornety,
w Szkoła Podstawowa nr 4 z Ornety
w Szkoła Podstawowa z Bażyn
w Szkoła Podstawowa z Mingajn
Powyższy turniej odbył się na zasadzie „każdy z
każdym”. Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny ze
Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 1 w
Ornecie.
Wyniki turnieju były następujące:
1 miejsce SP nr 4 w Ornecie (Skład drużyny: Patryk
Chodkowski, Tobiasz Klukowicz, Damian Rudzki,
Przemysław Leszczyński, Przemysław Chrostek, Michał
Kosobucki, Paweł Fijałkowski, Łukasz Fijałkowski, Adam
Zamyślewski, Konrad Rawa)
2 miejsce SP nr 1 w Ornecie
3 miejsce SP nr 4 z Lidzbarka Warmińskiego
4 miejsce SP z Mingajn,
5 miejsce SP z Lubomina
6 miejsce SP z Bażyn
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Drużyny zostały nagrodzone dyplomami, pucharami,
lizakami – serduszkami oraz wielkimi brawami.
Walentynkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej odbył się
w miłej sportowej atmosferze przestrzegając zasady fair
play.

Magdalena Kuć
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie

1 marca Światowy Dzień
Walki z Otyłością
1 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z
Otyłością. W związku z tym członkowie Szkolnego Koła
Polskiego Czerwonego Krzyża ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Ornecie poprowadzili wśród klas I-VI. Uczniowie
zapoznali się z problem nadwagi i otyłości dzieci w wieku
szkolnym, wynikającego najczęściej ze zmiany trybu życia
i ze zmiany nawyków żywieniowych. Ponadto omówiono
trzy podstawowe zasady których musimy przestrzegać:
1. stałe pory posiłków, pamiętajmy, by było ich pięć
każdego dnia,
2. ograniczyć słodycze, słodkie napoje oraz tłuste
potrawy,
3. zadbać, by było dużo ruchu - jeździć na rowerze,
biegać, pływać, grać w gry sportowe, ćwiczyć
sporty- walki, jeździć na nartach; nie opuszczać lekcji
WF-u w szkole.
Jeśli dziecko ma nadwagę, szybciej się męczy, poci,
trudniej mu biegać i skakać - to każdego zniechęca do
aktywności.
Wiosna oraz zbliżające się wakacje są idealną okazją,
by wypożyczyć rowery, popływać kajakiem, spędzać czas
na spacerach.
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Naprawdę warto!
Na koniec zajęć każdy uczeń otrzymał siatkę centylową
dzięki której mógł się dowiedzieć czy ma nadwagę czy
nie.

Magdalena Kuć
Opiekun SK PCK

Uczniowie z Wieliczek
w Finlandii
Uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wieliczkach uczestniczą w programie
Comenius, którego celem ogólnym jest wzrost jakości
nauczania, promowanie nauki języków obcych oraz
zacieśnianie stosunków kulturalnych między narodami.
Pierwszym krokiem było nawiązanie kontaktów poprzez
realizację projektu w ramach eTwinningu. Uczestnicy:
Polacy, Włosi i Grecy zrealizowali wspaniały projekt Lasy:
zasoby i źródło życia. Uhonorowany on został
III miejscem w ogólnopolskim konkursie na najlepszy
projekt, krajową i europejską odznaką jakości a
koordynator Elżbieta Karaś otrzymała prestiżową nagrodę
European Language Label.
Kontakty zacieśniły się jeszcze bardziej po spotkaniu
nagrodzonych stron na europejskiej konferencji w
Bukareszcie. Koordynatorzy z Wieliczek i Modugno
(Włochy) wpadli na pomysł realizacji projektu wymiany
młodzieży. I stało się…
Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej
możliwe stały się wspólne spotkania w ramach Szkolnego
Projektu Comeniusa przez cztery państwa: Finlandię,
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Pierwszy Ogólnopolski
Zlot Gimnazjów
im. Polskich Noblistów
w Ostródzie
Estonię, Polskę i Włochy. Tematem jest Zdrowy styl życia:
odżywianie, sport i środowisko.
Pod opieką dyrektora Stanisława Buckiego,
koordynatora Elżbiety Karaś, Bogumiły Masiarz i
Aleksandry Sobotowskiej do Pirkkali pojechały: Martyna
Wojnowska, Justyna Kwiatkowska, Klaudia Rogaczewska
i Katarzyna Ciwoniuk.

Uczennice mieszkały u fińskich rodzin, chodziły ze
swoimi rówieśnikami do szkoły na lekcje, uczestniczyły
w zajęciach rekreacyjnych bez problemu posługując się
językiem angielskim. Wspólnie z nauczycielami zwiedziły
okolicę.
Szkoła w Pirkkali to duża placówka, do której uczęszcza
ponad 680 uczniów. Jest świetnie zorganizowana i
zarządzana a wyposażenie sal lekcyjnych budziło nasz
podziw. Szczególną uwagę zwróciliśmy na pracownie:
kucharską, krawiecką, stolarską i obróbki metalu, także
na techniczne wyposażenie w tokarki, szlifierki, piec do
wypalania gliny. To wszystko w typowym gimnazjum.
Wychowankowie mogą wybierać zajęcia techniczne,
jednak największą popularnością cieszy się gotowanie.
W maju udadzą się do nas z rewizytą Estończycy, Włosi
i Finowie. Wówczas zorganizujemy wycieczki
krajoznawcze, podczas których nasi goście będą mogli
spróbować tradycyjnych potraw. Porównamy również
systemy odżywiania.

Elżbieta Karaś
Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

Samorządy Uczniowskie spełniają nie tylko rolę
edukacyjną, ale także, podejmując mądre decyzje i
działania, wpływają na podniesienie poziomu pracy swojej
placówki. Na początku każdego roku szkolnego
opiekunowie i członkowie SU stają przed trudnym
zadaniem opracowania, a następnie wdrożenia w życie
planu pracy. Dlatego wiedząc, jak ważnym organem
każdej szkoły jest Samorząd Uczniowski, Gimnazjum nr
1 z Ostródy jako pierwsze w Polsce postanowiło
zorganizować w dniach 14-15 maja 2009r. I Zlot
Samorządów Uczniowskich Gimnazjów im. Polskich
Noblistów z całej Polski. To będzie najważniejsze
wydarzenie roku szkolnego 2008/2009, do którego
dyrekcja, nauczyciele, a przede wszystkim uczniowie
przygotowywali się przez cały rok. To pierwsze spotkanie
przedstawicieli szkół ma na celu poznanie się, nawiązanie
współpracy, a przede wszystkim wypracowanie wspólnych
działań, bowiem szczególnie gimnazja im. Polskich
Noblistów stają przed wieloma niełatwymi wyzwaniami,
do podjęcia których zobowiązuje je noszone imię.
Chęć udziału w Zlocie zgłosiło 12 gimnazjów z różnych
stron Polski. Znalazły się wśród nich następujące
miejscowości: Gdynia, Byczyn, Krzyż Wielkopolski,
Świecie, Międzybórz, Nowe Skolmierzyce, Trzebinia,
Swarzędz, Kwidzyń, Rzgów, Kłoczew i oczywiście Ostróda.
Podczas tego dwudniowego spotkania odbędą się
warsztaty dla dyrektorów tychże szkół, nauczycieliopiekunów i uczniów. Zaproszeni do współpracy goście
będą mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami,
uczyć się od siebie, ale także skorzystać z dobrych rad
fachowców, bowiem Gimnazjum nr 1 zaplanowało również
spotkanie z pracownikami Centrum Edukacji
Obywatelskiej, podczas którego będą omawiane m.in.
zagadnienia dotyczące właściwej organizacji samorządów
uczniowskich w szkołach. Ponadto nie zabraknie czasu
na zwiedzanie i skorzystanie z walorów turystycznych
Ostródy, która leży w sercu warmińsko-mazurskiego
krajobrazu.
Patronatem honorowym Zlot objęli: Burmistrz Miasta
Ostróda, Rada Miejska, Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, zaś
patronatem medialnym: Radio „Mazury”, „Gazeta
Ostródzka” i „Gazeta Olsztyńska” oraz Telewizja „Vectra”.

Anna Surowiec-Kant
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ostródzie
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Ekologia i sztuka
= wyzwanie
przedszkolaków
Dzieci
z
oddziały
przedszkolnego
Szkoły
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie
realizowały rządowy program wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży (październik – grudzień
20008 r.). W ramach programu zrealizowano projekt
Przedszkolna kraina radości i twórczej aktywności.
Dzięki pozyskanym środkom finansowym (7 tys. złotych)
udało się stworzyć dzieciom taką „krainę”, w której mogą
rozwijać swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
Sala przedszkolna została doposażona w nowoczesne
pomoce i zabawki. Została urządzona pracownia
Twórczej aktywności małego przedszkolaka. Tylko
dzięki twórczości dzieci mogą czerpać radość i odnosić
swoje małe sukcesy.
Działalność o charakterze twórczym, zajęcia plastyczne
pozwalają dzieciom kształtować i rozwijać wrażliwość na
piękno otaczającej rzeczywistości. Połączenie edukacji
artystycznej z możliwością przebywania w otoczeniu
przyrody pobudza ich wyobraźnię, aktywność myślową,
wyzwala inicjatywę twórczą, kształtuje osobowość,
wzbogaca przeżycia.
W ramach realizacji przedsięwzięcia dzieci przedszkolne
wyjechały do gospodarstwa ekologicznego państwa
Łepkowskich w Gotkach. Miały możliwość zobaczenia
prawdziwej pracowni garncarskiej i stworzenia swojego
pierwszego dzieła z gliny. Było to wielkie wyzwanie dla
małych twórców, a jednocześnie okazja do poznania
właściwości gliny i możliwości jej wykorzystania w
procesie twórczym.
Pobyt w gospodarstwie został połączony ze
zwiedzaniem gospodarstwa. Dzieci poznały gatunki
zwierząt hodowlanych, których w gospodarstwach już się
nie hoduje (kozy, gęsi, indyki, kucyki). Pobyt na świeżym
powietrzu, przebywanie w otoczeniu drzew i wspólna

zabawa cieszyły przedszkolaków. Marchewki z
gospodarstwa ekologicznego smakowały nawet
niejadkom.
Po takim dniu przyszedł czas na wspólny odpoczynek.
Dzieci mogły ogrzać się przy kominku, a ponadto
wykonać swoje kolejne dzieło: „Recyklingowy zajączek”.
Ze zgromadzonych patyków, szmatek wykonały zajączki,
które posłużyły do kolejnej zabawy teatralnej. Takie
połączenie edukacji pozwoliło dzieciom na czerpanie
radości ze wspólnie spędzonego dnia. Każdy
przedszkolak mógł odnieść sukces na miarę swoich
możliwości.
W dobie pogoni i fascynacji techniką warto skupić
uwagę dziecka na tradycji, pozwolić dzieciom na
przebywanie w otoczeniu przyrody. W takiej atmosferze
dzieci będą mogły wyciszyć się i skupić uwagę na
kolejnych wyzwaniach związanych z przygotowaniem się
do pełnienia nowej roli „ucznia”.

Hanna Kirchhof
Szkoła Podstawowa w Rumianie
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Program Przyjaciele
Natury
W świecie, który coraz bardziej mknie naprzód ludzie
zafascynowani są tym, co akurat modne: najnowsze gry
komputerowe, filmy, bajki. Dziecko pozostawione
pośrodku tych nowości może się zgubić. Obserwacje
dzieci utwierdzają nas w przekonaniu, że nic tak
pozytywnie nie wpływa na dziecko jak kontakt z przyrodą.
Ten piękny, fascynujący i tajemniczy świat dostarcza nam
pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza. Obcowanie z
przyrodą daje spokój, co jest pewnym rodzajem terapii i
dlatego już od najwcześniejszych lat życia człowieka
należy tak kształtować jego sposób myślenia i
zachowania, aby umiał o nią zadbać. Gdy w wieku
przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody
to będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia. To
właśnie dzieci przedszkolne są najbardziej wdzięcznym i
plastycznym „materiałem”, bo jeszcze nie skażonym, bez
uprzedzeń i nieprawidłowych doświadczeń. Stanowią one
czystą kartę, którą można „wypisywać złotymi literami”
wszystkie pozytywne emocje i uczucia związane z jego
obcowaniem, bliskim kontaktem z przyrodą. Jeżeli
nauczyciel chce przyczynić się do harmonijnego rozwoju
dziecka, to musi pozwolić mu zbliżyć się do natury, która
jest pomocnikiem w rozbudzaniu dziecięcych
zainteresowań, spostrzeżeń i doświadczeń. Program
„Przyjaciele Natury” jest przedsięwzięciem, w które można
zaangażować dzieci przedszkolne. Ma on duże znaczenie
dla rozwoju osobowego nauczyciela, rozwoju placówki i
lepszego zrozumienia problematyki ekologicznej w
przedszkolu, a zaproponowane działania sprzyjają
rozwojowi postaw proekologicznych.
Program „Przyjaciele Natury” realizowany był na terenie
województw: lubelskiego, małopolskiego, śląskiego oraz
warmińsko – mazurskiego (od września 2008 r. do marca
2009 r.). Głównym celem programu jest kształtowanie
postaw ekologicznych w kontakcie z otaczającą
rzeczywistością. W ramach realizacji programu dzieci
podejmowały różnorodne działania dotyczące:

obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, obchodów
Zielonego Dnia, obchodów dnia marchewki, organizacji
balu ekologicznego, przedstawienia teatralnego dla
rodziców, spotkanie z leśnikiem, organizacji zbiórki
makulatury, segregacji śmieci, budowy karmników, wizyty
w lesie, konkursy plastyczne „Jestem Przyjacielem Natury”,
konkursy plastyczne (wykonanie obrazów z liści, postaci
z kasztanów i żołędzi), realizację scenariuszy zajęć.
Za realizację poszczególnego zadania mogły zdobyć
określoną liczbę punktów. Maksymalna ilość punktów do
zdobycia w programie to 300. Wystarczy uzyskać 150
punktów, aby otrzymać tytuł „Przyjaciela Natury”,
potwierdzony certyfikatem.
Czy dzieciom przedszkolnym reprezentujących oddział
przedszkolny ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego w Rumianie uda się zdobyć ten
zaszczytny tytuł, dowiedzą się już pod koniec kwietnia.
Zdobycie
tego
certyfikatu
będzie
swoistym
podsumowaniem wielu działań przyrodniczo –
ekologicznych realizowanych już od wielu lat wśród
najmłodszych miłośników natury.

Hanna Kirchhof
Szkoła Podstawowa w Rumianie
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Zakochani w tej ziemi...
Stało się już tradycją Zespołu Szkół z Ukraińskim
Językiem Nauczania w Bartoszycach, iż każdego roku
na początku kwietnia szkoła gości przedstawicieli
gimnazjalistów z całego województwa warmińskomazurskiego.
Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami-opiekunami
chętnie biorą udział w Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim pod nazwą „Poznaj nasz Kraj”.
3 kwietnia 2009 r. konkurs obchodził swój mały
jubileusz. Po raz piąty gimnazjaliści mieli możliwość
prezentacji utworów literackich poetów ukraińskich w
tłumaczeniu na język polski.
Wiosenny dzień i miła atmosfera towarzyszyły
artystycznej konfrontacji młodych recytatorów, którzy
odważnie i na wysokim poziomie prezentowali poetyckie
utwory ukraińskich wieszczów: Łesi Ukrainki i Tarasa
Szewczenki, przedstawicieli modernizmu Ołeksandra
Ołesia, Bohdana Łepkiego, poetów z tak zwanego okresu
„szistdesiatnykiw” (lata 60-te XX wieku) – Wasyla
Symonenki, Liny Kostenko, Ihora Kałyncia, Dmytra
Pawłyczki, jak również współczesną ukraińską poezję.
44 poetyckie prezentacje oceniało jury w składzie:
Barbara Królikowska-Wunderlich – redaktor naczelna
„Kajetu” i konsultant W-M ODN w Olsztynie, Irena Jurewicz
– doradca metodyczny w zakresie języka polskiego z
Powiatowej Pracowni Metodycznej w Bartoszycach,
Lubomira Tchórz – doradca metodyczny w zakresie języka
ukraińskiego w W-M ODN w Olsztynie i jednocześnie
dyrektor szkoły, Anna Kantor – polonistka ZSzUJN w
Bartoszycach. Oceniając występy uczniów, komisja
zwracała uwagę na interpretację i estetykę mówienia,
dykcję, płynność i poprawność wyrażania się oraz ogólny
wyraz artystyczny. Podsumowując finalny wojewódzki
konkurs recytatorski, który po raz trzeci odbywał się pod
honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Olsztynie,
przewodnicząca jury Barbara Królikowska-Wunderlich
podziękowała uczestnikom za udział oraz interesujące
prezentacje poezji, której motywy przybliżają naszego
sąsiada – Ukrainę, jej historię, tradycję, kulturę. Zwróciła
uwagę na rozwijanie u uczniów umiejętności interpretacji
tekstów poetyckich, budowanie nastroju i odkrywanie
piękna literackiego słowa.
Laureatami zostali: Katarzyna Boczko, która
jednocześnie otrzymała nagrodę specjalną oraz Elżbieta
Połoch z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Sępopolu, Dominika Powalisz z Gimnazjum
Publicznego w Barcianach, Olga Brewka i Michał Ciupa
z Gimnazjum nr 7 w Olsztynie, Monika Ekiert z
Gimnazjum Publicznego w Bisztynku, Daniela Kuzyk z
Gimnazjum Publicznego w Pieniężnie oraz Ewa
Dołżycka z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach.
Ponadto wyróżnionych zostało 9 gimnazjalistów: Marta
Jałowiecka z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach,
Ola Petrecka z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem

Nauczania w Górowie Iławeckim, Klaudia Lompa i Daria
Paszko z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem
Nauczania w Bartoszycach, Beata Wojciechowska z
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu,
Patrycja Mańko z Gimnazjum nr 1 w Bartoszycach,
Mateusz Archacki z Gimnazjum w Kinkajmach, Natalia
Kornas z Gimnazjum w Świątkach, Małgorzata Janik z
Gimnazjum w Kandytach.
Obecna na V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim
wicekurator Jadwiga Bogdaniuk pogratulowała wszystkim
uczestnikom sukcesu oraz wręczyła dyplomy i piękne
nagrody książkowe. Złożyła również podziękowania
organizatorom tego przedsięwzięcia, a w szczególności
nauczycielce Danucie Rohun, która jest pomysłodawcą i
koordynatorem konkursu promującego ukraińską
literaturę w wielokulturowym regionie Warmii i Mazur.
Konkurs uświetnił występ szkolnego kwartetu
„Wesełynka” pod kierownictwem nauczycielki Natalii
Szelest, który również w tym dniu cieszył się sukcesem,
zdobywając II miejsce w X Przeglądzie Zespołów
Wokalnych „Komu piosenkę”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa rysunków na szkle
autorstwa Aleksandry Bzdel, nauczycielki języka
ukraińskiego
oraz
prezentacja
nagrodzonych
uczniowskich prac plastycznych poświęconych Tarasowi
Szewczence.
W imieniu organizatorów, Warmińsko-Mazurskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Zespołu
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach,
dyrektor
szkoły
podziękowała
nauczycielom,
przygotowującym młodzież do konkursu, a mianowicie:
Ewie Kłek z Barcian, Katarzynie Dytkiewicz z Sępopola,
Mirosławie Czetyrbie-Piszczako z Olsztyna, Marii Toffel i
Annie Żukowskiej z Górowa Iławeckiego, Iwonie Onufrijuk
i Zofii Drozd z Pieniężna, Danucie Kwaśniewskiej,
Agnieszce Lipińskiej, Monice Komorowskiej i Sylwii
Stankiewicz, Danucie Rohun z Bartoszyc, Milenie Rychcik
z Bisztynka, Urszuli Bekiesza i Ewie Trzcińskiej z Kinkajm,
Oksanie Sytczyk ze Świątek, Danucie Kiszenia-Hnatiuk z
Kandyt.
VI spotkanie z ukraińską poezją już za rok.
Lubomira Tchórz
Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
w Bartoszycach
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XVIII Powszechny Zjazd
Historyków Polskich
16-19 września 2009 r. w Olsztynie
Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na XVIII
Powszechny Zjazd Historyków Polskich, który odbędzie
się we wrześniu br. w Olsztynie. Istotne miejsce w
programie Zjazdu zajmie problematyka nauczania i
upowszechniania wiedzy historycznej w zreformowanej
szkole oraz problem roli i znaczenia źródła historycznego
w dydaktyce historii. Nie zabraknie dyskusji o
pograniczach, o regionach ojczystych, o regionach świata
i mniejszościach. Usłyszeć będzie można wykłady wielkich
historyków, jak chociażby Henryka Samsonowicza,
Wojciecha Roszkowskiego, Roberta Traby, Jerzego
Szackiego, Andrzeja Paczkowskiego, Andrzeja Chwalby,
Marcina Kuli, Andrzeja Friszke, Adama Suchońskiego,
Władysława Serczyka, Sławomira Kalembki, Jerzego
Maternickiego i wielu innych.
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich to nie
tylko święto historyków. Zapraszamy wszystkich, których
historia interesuje, pasjonuje i bawi, bez względu na
profesję i wykształcenie. Liczymy na udział nauczycieli
historii, wiedzy o społeczeństwie i kulturze. Drzwi Zjazdu

stoją otworem także dla uczniów starszych klas szkół
średnich.
Miło nam poinformować, że Ministerstwo Edukacji
Narodowej uznało udział nauczycieli w Zjeździe za formę
doskonalenia zawodowego (ok. 30 godzin). Nauczyciele
uczestniczący w Zjeździe otrzymają, podobnie jak w latach
poprzednich, odpowiednie zaświadczenie potwierdzające
fakt uczestnictwa, będą zwolnieni z zajęć szkolnych, a
Ministerstwo wyraziło deklarację zwrotu kosztów podróży.
Oprócz naukowych sympozjów i paneli dyskusyjnych
planujemy imprezy towarzyszące o charakterze
kulturalnym, wystawy i ekspozycje, wycieczki po
Olsztynie, Warmii i Mazurach i do pobliskiego
Kaliningradu. Sukcesywnie będziemy umieszczać te
oferty na stronie zjazdu: www.pth.olsztyn.pl/zjazd
Prosimy o zarejestrowanie się do dnia 31 maja 2009
roku.
Szczególnie pragnę Państwa zaprosić na IV Sesję nt.
„Nauczanie historii jako wycieczka do źródeł”, a w niej na
Sympozjum „Spojrzenie na pogranicza (II) – Nauczanie
historii i mniejszości”, którego jestem organizatorem.
Oprócz referatów ogólnych zależy nam na ożywionej
dyskusji dotyczącej nauczania historii na pograniczach
kulturowych oraz nauczania mniejszości narodowych.
Liczymy, że podzielą się Państwo własnymi refleksjami i
doświadczeniami z codziennej szkolnej praktyki. Chcemy
odpowiedzieć na pytania: Jak uczyć dzieci i młodzież
niemiecką, ukraińską, romską, litewską o historii Polski i
Europy? Jak uczyć o ich własnym państwie / grupie
etnicznej? Jak kształtować tolerancję wśród uczniów
polskich wobec grup mniejszościowych?
Prosimy o nadsyłanie głosów w dyskusji na adres:
iza.lewandowska@uwm.edu.pl
Mamy nadzieję, że wszystkie wystąpienia zostaną
opublikowane w pamiętniku zjazdowym.

dr Izabela Lewandowska
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
UWM Olsztyn
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Podchody z językiem polskim
Impreza jest adresowana do uczniów szkoły
podstawowej i ma formę konkursu z zakresu wiedzy o
języku polskim przeprowadzanego w plenerze. Zawodnicy
docierają do bazy, w której wykonują zadania konkursowe
i otrzymują wskazówki umożliwiające dotarcie do
kolejnych baz. Za poprawne wykonanie zadania w
wyznaczonym czasie otrzymują punkty stanowiące
podstawę wyłonienia zwycięzcy.
Forma: konkurs, konsultacje, pokaz, prezentacja,
wycieczka, wykład, wystawa
Liczba miejsc dla uczestników: 30 osób (10 zespołów
po 3 osoby)
Termin: 21 września 2009 godzina 17.00
Miejsce: Centrum Humanistyczne UWM (Aula
Dietrichów)
Czas trwania: ok. 3 godz.
Autorzy: dr Iza Matusiak, dr Renata Makarewicz
Instytut Filologii Polskiej
Tel./fax 089 527 63 13; tel. 089 524 63 21
e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl

Forma: konkurs, konsultacje, pokaz, prezentacja,
wycieczka, wykład, wystawa
Liczba miejsc dla uczestników: do 200 osób (konkurs
dla uczniów), do 50 osób (konkurs dla pozostałych
mieszkańców Olsztyna)
Termin: W Dniu Nauki na Wydziale Humanistycznym,
godz. 9.30 dla finalistów etapu szkolnego (pierwszy etap
odbędzie się na początku września w gimnazjach)
Możliwość powtórzenia: 25 IX 2009 w Noc Naukowców
np. o godz. 19.00 dla mieszkańców miasta
Miejsce: Centrum Humanistyczne UWM (Aula
Dietrichów) finał konkursu szkolnego
Czas trwania: ok. 1,5 godz.
Autorzy: dr Iwona Kosek, dr Renata Makarewicz, dr Iza
Matusiak, dr Katarzyna Zawilska
Instytut Filologii Polskiej
Tel./fax 089 527 63 13; tel. 089 524 63 21
e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl

Tajniki pisania wierszy
Warsztat będzie poświęcony tajnikom twórczości
poetyckiej. Zostaną przedstawione zagadnienia procesu
twórczego i formy poetyckiej (styl, wersyfikacja,
obrazowanie).
Forma: konkurs, konsultacje, pokaz, prezentacja,
wycieczka, wykład, wystawa
Liczba miejsc dla uczestników: 50 osób
Termin: 25 września 2009 r. godzina 18.00 – 19.00 i
19.30 – 20.30
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka
Autorzy: dr hab. Zbigniew Chojnowski prof. UWM
Instytut Filologii Polskiej
Tel./fax 089 527 63 13; tel. 089 524 63 21
e-mail: filpol.human@uwm.edu.pl

Czy znasz swój język ojczysty?
To już IV edycja konkursu zorganizowanego dla
uczniów gimnazjów i dorosłych mieszkańców Olsztyna.
Konkurs przyjął formę nieco żartobliwego testu
obejmującego zagadnienia z zakresu wiedzy o języku
polskim. Podczas etapu szkolnego wyłonieni zostaną
uczniowie reprezentujący swoje gimnazja w finale.
Zapraszamy do wspólnej zabawy i sprawdzenia
znajomości języka ojczystego.

Światowy Dzień Książki
2009
23 kwietnia 2009 r. już po raz trzeci w Polsce
uroczyście obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich (ŚDK). W tym roku święto to organizowane
jest przez środowiska bibliotekarzy, księgarzy i
wydawców, które postanowiły połączyć swoje działania
na rzecz promocji czytelnictwa, aby zwiększyć ich
skuteczność.

