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Jakość w placówce oświatowej

Panie Marszałku - czytelnicy „Ad rem”
to głównie nauczyciele i dyrektorzy szkół
z województwa lubelskiego. Większość zna
Pana z dotychczasowej bogatej działalności
samorządowej  i z oficjalnych spotkań i wy-
stąpień. Proszę na wstępie tej rozmowy po-
wiedzieć kilka słów o sobie - kim prywatnie
jest Krzysztof Grabczuk?

Zwykłą i, mam nadzieję, skromną osobą. Jed-
nym z wielu mieszkańców Lubelszczyzny,
którym zależy na rozwoju naszego regionu.

Jest Pan siódmym z kolei Marszałkiem Wo-
jewództwa Lubelskiego i jedynym z tego
grona, który ma za sobą wieloletnią prak-
tykę nauczyciela i wychowawcy młodzie-
ży. Czy i jak bogate doświadczenie pedago-
giczne pomaga Panu w sprawowaniu funk-
cji  włodarza województwa?  Czy pośród
wielu  dziedzin jakimi zajmuje się samo-
rząd wojewódzki  oświata ma, z racji Pań-
skich korzeni, miejsce szczególne?

Oświata jest dla mnie niezwykle ważna,
ale nie tylko z powodu wcześniejszych do-
świadczeń zawodowych. Przede wszystkim
mam świadomość, że od poziomu wykształ-
cenia obywateli zależy przyszłe miejsce Pol-
ski w Europie. Młody mieszkaniec Lubelsz-
czyzny, o ile jest wykształcony i zna języki,
poradzi sobie w każdym miejscu na świecie.

Jakie miejsce w Regionalnym Programie
Operacyjnym na lata 2007-2013 zajmuje
edukacja? Który  z  elementów  RPO w tym
zakresie uważa Pan za najważniejszy?

Kwestia edukacji została opisana w tzw. Osi
Priorytetowej VIII - Infrastruktura społeczna.
Jeśli chodzi o konkrety, sądzę, że naszym głów-
nym zadaniem jest wzmocnienie pozycji lu-
belskich szkół wyższych. Chodzi o przygoto-
wanie ich do odegrania kluczowej roli
w kształceniu przyszłych kadr gospodarki
opartej na wiedzy. W procesie budowania tego
typu gospodarki istotne jest dostosowanie
kierunków kształcenia do warunków rynku
pracy. Lubelszczyzna ma bogatą ofertę kształ-
cenia wyższego, a sam Lublin jest największym
ośrodkiem akademickim we wschodniej Polsce.

Jakie znaczenie dla dalszego rozwoju Lu-
belszczyzny  i Polski  wschodniej ma fakt
istnienia w województwie czterech uniwer-
sytetów i kilkunastu uczelni  wyższych?

Zasadnicze, bowiem to właśnie one są głów-
nym motorem napędowym rozwoju regionu.

Nasze pismo stara się niemal w każdym nu-
merze zaprezentować dobre przykłady wy-
korzystania w szkołach funduszy zewnętrz-
nych. Na jakie wsparcie w tym zakresie
mogą liczyć szkoły i ich otoczenie z fundu-
szy posiadanych i  zarządzanych przez wo-
jewództwo? Czy to głównie środki z Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013,
czy również inne źródła?

Najpoważniejszym źródłem wsparcia dla edu-
kacji jest rzeczywiście Priorytet IX programu
Kapitał Ludzki. W całości ukierunkowany jest
on na podnoszenie jakości i poziomu wy-
kształcenia społeczeństwa. Realizacja tego

Wywiad z  Marszałkiem
Województwa Lubelskiego
Panem Krzysztofem Grabczukiem
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celu odbywa się poprzez wyrównywanie dys-
proporcji edukacyjnych oraz poprawę efek-
tywności nauczania kompetencji kluczowych.
W ramach Priorytetu udzielane jest wsparcie
na rzecz upowszechniania edukacji przedszkol-
nej (szczególnie na obszarach wiejskich) oraz
modernizacji kształcenia zawodowego i jego
lepsze dostosowanie do rynku pracy. Istotnym
elementem jest także doradztwo edukacyjno-
zawodowe. Realizowane będą ponadto działa-
nia na rzecz upowszechniania szkolnych form
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia na-
uczycieli i kadr systemu edukacji.
Z kolei w ramach działania 8.2 Infrastruktu-
ra szkolna i sportowa RPO na lata 2007- 2013
mieszczą się zadania, związane z pracami bu-
dowlanymi, modernizacją i wyposażeniem
placówek oświatowych. Wkład ze środków
unijnych na to działanie to 63,57 mln euro.

Proszę ocenić  założenia i dotychczasowe
osiągnięcia w ramach ww. programu w za-
kresie „wyrównywania szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edu-
kacyjnych  świadczonych w systemie oświaty”.

W ramach Programu Kapitał Ludzki na ini-
cjatywy związane bezpośrednio z edukacją
mamy ponad 400 milionów złotych. Musi-
my je wydać do roku 2013. Departament Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, który re-
alizuje ten program, przeprowadził w ciągu
ostatnich 11 miesięcy 5 konkursów, w których
do dyspozycji beneficjentów pozostawiono
prawie 53,5 mln zł. Pieniądze otrzymują m.in.
organizatorzy przedsięwzięć związanych
z tworzeniem i prowadzeniem ośrodków wy-
chowania przedszkolnego, dodatkowymi zaję-
ciami dydaktyczno-wyrównawczymi, czy do-
radztwem edukacyjno-zawodowym i opieką
pedagogiczno-psychologiczną. Kolejną sprawą
są stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu
naszego województwa, a także stypendia dok-
toranckie.

Jak na podstawie własnych doświadczeń
i z perspektywy prawie 2 lat sprawowania nad-
zoru nad Lubelskim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli  ocenia Pan  pracę
Centrum i widzi jego dalszą działalność?

Ta instytucja jest potrzebna i jako wsparcie
dla nauczycieli funkcjonuje całkiem nieźle.
Nie zapominajmy, że bez kompetentnych pe-
dagogów nie będziemy mieć wykształconej
młodzieży.

W styczniu 2009 roku minie rok od czasu
objęcia przez Pana funkcji Marszałka Wo-
jewództwa. Co było w tym roku Pana naj-
większym sukcesem, a co z planowanych
zamierzeń nie powiodło się?

Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że nieco
wcześniej uda się uruchomić duże środki
z Unii, chociaż w skali kraju nasze wojewódz-
two pod tym względem wcale nie wypada źle.
Jeśli zaś chodzi o sukcesy, cieszy postęp
w inwestycjach drogowych oraz fakt, iż bu-
dowa lotniska w Świdniku nabiera realnych
kształtów. Cieszę się również, że udało mi się
przekonać ministra infrastruktury do tego,
aby centrum dystrybucji Poczty Polskiej jed-
nak powstało w Lublinie. A przecież to przed-
sięwzięcie, szacowane na 120 mln zł, było
w pewnym momencie mocno zagrożone.

Panie Marszałku rozmawiamy w okresie
zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.
Jakie najważniejsze życzenie przekaże Pan
naszym Czytelnikom -  nauczycielom   szkół
z województwa lubelskiego?

Przede wszystkim zdrowia, bo praca z dzieć-
mi i młodzieżą wcale nie należy do lekkich.
łatwych i przyjemnych. Chciałbym także, aby
nasi nauczyciele w związku z wykonywanym
zawodem odczuwali autentyczną satysfakcję.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził Jerzy Masłowski
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Jak ten czas leci… W bieżącym roku
szkolnym Lubelskie Centrum Edukacji Zawo-
dowej po raz pierwszy opuści grupa absol-
wentów w zawodzie technik mechatronik.
Jesteśmy nadal na etapie budowania warun-
ków do dobrego kształcenia młodych ludzi
w tym kierunku. Jednym z najbardziej istot-
nych czynników jest kosztowne wyposaże-
nie pracowni mechatroniki, niezbędne dla pra-
widłowego procesu zdobywania wiedzy i umie-
jętności. Docelowo profesjonalnego sprzętu
wysokiej jakości nie można zastąpić substytu-
tami. W okresie rozwoju kierunku kształce-
nia można jednak pozwolić sobie na zasto-
sowanie „metody obejściowej”. Tak też so-
bie radzimy.

Ponieważ w początkowym okresie
wdrażania mechatroniki szkoła nie miała
możliwości finansowych, aby zakupić profe-
sjonalne wyposażenie pracowni w postaci
sterowników programowalnych (PLC), na-
sunął mi się pomysł zakupu zestawu kloc-
ków LEGO MINDSTORMS RIS 2.0 (Robo-
tics Invention System).

Sztuczna inteligencja robotów
Zestaw ten umożliwia budowanie

i programowanie inteligentnych robotów,
zastępuje więc częściowo niedostatki sprzę-
tu. Daje sposobność budowy urządzeń me-
chatronicznych i ich programowania. Ponie-
waż zestaw RIS 2.0 zawiera aż 718 inteligent-
nie dobranych elementów, możemy przy ich
pomocy tworzyć różnorakie konstrukcje
w ramach naszej inwencji i wyobraźni. Po-
czątkowo zestaw Ris 2.0 adresowany miał być
do dzieci jako zabawka rozwijająca predys-
pozycje techniczne. Życie wyprzedziło jednak
założenia konstruktorów. Klocki z różnych
względów  znalazły małe uznanie wśród dzie-
ci, natomiast stały się doskonałą „zabawką”
dla dorosłych pasjonatów. Ludzie ci, związani
głównie z uczelniami technicznymi, odkryli
możliwość wykorzystania sterownika z kom-
pletu klocków w edukacji.

Po raz pierwszy zobaczyłem wykorzy-
stanie klocków na jednym z cyklicznych spo-

tkań mechatroników organizowanym przez
Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Sys-
temów Inżynierskich ProCAx i przymierzy-
łem się do przeszczepienia ich do LCEZ.
Nie spodziewałem się, że przyniesie to tak
duże efekty. Młodzież zapaliła się do „zaba-
wy” klockami Lego. W tym miejscu należy
dodać, że pod pojęciem zabawy rozumie się
zarówno samodzielne konstruowanie urzą-
dzeń z klocków, jak i ich programowanie.

Przy wdrażaniu zestawu można korzy-
stać z projektów gotowych konstrukcji zawar-
tych w dołączonym do zestawu podręczniku
zwanym „Constructopedią”, ale potrzeba
podpierania się podręcznikiem występuje je-
dynie przy stawianiu pierwszych kroków. Póź-
niej okazuje się, że inwencja młodzieży jest
na tyle duża, że podręcznik staje się zbędny.
Niestety, jeden zestaw klocków to za mało
na całą klasę. Koniecznością staje się podział
uczniów na mniejsze zespoły. Działamy wte-
dy zupełnie tak jak w prawdziwym biurze
konstrukcyjnym. Cała grupa w drodze dys-
kusji tworzy założenia późniejszej konstruk-
cji, a następnie każda z podgrup buduje po-
szczególne podzespoły. Potem pozostaje już
tylko łączenie ich w zespoły wyższego rzędu
i wspólny montaż wraz z korygowaniem
ewentualnych błędów konstrukcyjnych.

Andrzej Zięba
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej

Przygoda z mechatroniką (cz. II)
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Programowanie klocków lego
Następnym etapem jest zwykle wyko-

nanie prób ruchowych urządzenia. Jeżeli
wszystko działa poprawnie i nie występują
kolizje kinematyczne (mogą one prócz nie-
prawidłowego działania urządzenia doprowa-
dzić do jego zniszczenia), można przystąpić
do programowania. Ten etap realizujemy
zwykle wspólnie: uczniowie i nauczyciel. Do
programowania sterownika używamy języka
RIS Code. Płyta CD z tym programem dołą-
czona jest do kompletu a instalacja
go na komputerze nie nastręcza żadnych trud-
ności. Język ten jest językiem graficznym. Śro-
dowisko graficzne jest bardzo przyjazne użyt-
kownikowi. Dla typowych konstrukcji propo-
nowanych w „Constructopedii” są dostępne
gotowe bloki programów, które mogą być sto-
sowane w programowaniu sterownika nawet
przez początkującego ucznia.

Programowanie polega na wybieraniu
i dołączaniu bloków poleceń za pomocą my-
szy komputerowej. Przypomina to budowa-
nie na ekranie monitora konstrukcji z kloc-
ków, gdzie każdy z nich jest odpowiedzialny
za wykonanie przez robota określonego ru-
chu lub innej reakcji. W dalszych etapach
nauki, kiedy konstrukcje stają się bardziej
skomplikowane a uczniowie radzą sobie do-
brze z podstawami programowania zagłębia-
my się w bloki programowania zmieniając do-
tychczasowe lub tworząc je w całości samo-
dzielnie. Praca ta ma charakter twórczy.

Mózgiem konstrukcji jest programo-
wany „klocek” Lego RCX. W rzeczywistości
jest to minikomputer z mikroprocesorem.
Posiada on 3 wejścia oraz 3 wyjścia, wyświe-
tlacz i 4 przyciski. Do wyjść można podłą-
czyć silniki, do wejść natomiast czujniki: do-
tyku lub światła, reagujące na otaczające
go środowisko. Ponieważ RCX jest równocze-
śnie klockiem LEGO, można go łączyć
z innymi klockami, a wbudowany głośnik
umożliwia wydawanie dźwięków. RCX komu-
nikuje się z komputerem za pomocą portu
podczerwieni. Programy powstają więc na
dowolnym stanowisku uczniowskim i są
przesyłane do RCX’a. Żeby nie zanudzać
szczegółami technicznymi, podam tylko jako
ciekawostkę, że pomysł budowy robotów
z klocków i wyposażenia ich w sztuczną in-
teligencję powstał w zespole pracowników
Laboratorium Mediów Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) pod koniec lat
osiemdziesiątych. Od ubiegłego roku korzy-

stamy również z najnowszego zestawu z serii
MINDSTORMS. Jest to zestaw LEGO MIND-
STORMS Robotics Invention System NXT,
znacznie udoskonalony w porównaniu do
swojego poprzednika, który zawiera  czujni-
ki pozwalające zbudowanym robotom słyszeć
dźwięki i reagować na nie oraz wykrywać
światło i kolor, a także mierzyć odległość
i reagować na ruch.

Przykładowe roboty uczniów
W Lubelskim Centrum Edukacji Za-

wodowej powstało wiele robotów. O każdym
z nich nasi uczniowie mogą osobno opowia-
dać. Żywot robotów jest niestety dość krótki.
Aby zbudować kolejnego robota, jego po-
przednik musi być zdemontowany. Zostają na
szczęście fotografie. Dokumentujemy nasze
konstrukcje. Dzięki temu pamiętamy, że powsta-
ła cała gama robotów-pojazdów, kołowych
i gąsienicowych - wśród nich ciekawa konstruk-
cja wykonująca w trakcie jazdy zwrot „przez
plecy”. Powstał robot sprzątający - z wyzna-
czonego obszaru spycha rozrzucone klocki,
do momentu, aż „oczyści” teren. Interesujące
konstrukcje stworzone przez uczniów to: ro-
bot, który po podaniu mu ręki zdejmuje ka-
pelusz i „śpiewa”, inny reagujący „tańcem”
na błysk latarki, a także robot koszykarz - rzu-
cający piłeczką pingpongową i „śpiewający”
radośnie po celnym rzucie. Na fotkach pozo-
stały roboty budowlane, wśród nich żuraw
potrafiący samodzielnie pobrać element
ze stołu, przenieść i położyć w zadanym miej-
scu. I tak dalej…

Obecnie jesteśmy na etapie budowy
robotów w technologii NXT. Dumą przy-
szłych mechatroników jest robot kroczący
do przodu i do tyłu, wykonujący polecenia
na klaśnięcie i potrafiący rozpoznawać prze-
szkody z odległości.

Jest rzeczą oczywistą, że już teraz po-
wstaje pytanie, w jaki sposób młodzież może
rozwijać zainteresowania w tym kierunku, za-
równo w trakcie nauki w szkole, jak również
po jej ukończeniu. W Polsce i na świecie jest
wielu pasjonatów mechatroniki, funkcjonuje
ogromna ilość stron internetowych redago-
wanych przez nich. Na stronach tych umiesz-
czają swoje konstrukcje robotów, dzielą się
wiedzą. Ogromny obszar do penetracji i na-
śladowania w dobrym znaczeniu tego słowa.

Dla ambitnych uczniów istnieje moż-
liwość startu w różnych konkursach, przy
czym dla ich rozwoju liczą się przede wszyst-
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kim te, które pozwalają na wykorzystanie
wiedzy mechatronicznej w praktyce. Od kil-
ku lat organizowany jest konkurs mechatro-
niczny w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Siedlcach (opisywany w poprzednim nu-
merze „Ad rem”). Dla pasjonatów klocków
lego organizowane są konkursy polegające
na budowaniu określonego urządzenia i pro-
gramowaniu go. Odbywają się spotkania te-
matyczne (np. „Dzień Robota”  na Politechni-
ce Gdańskiej), które polegają na praktycznym
budowaniu i uruchamianiu urządzeń.

Zawód - technik/ inżynier
mechatronik
A co po ukończeniu szkoły? Są dwie

możliwości. Albo szukanie zatrudnienia
w wyuczonym zawodzie na poziomie techni-
ka, albo podjęcie nauki na studiach. Technik
mechatronik znajdzie zatrudnienie wszędzie
tam, gdzie mamy do czynienia z wysoko za-
awansowaną techniką - zarówno w dużych,
jak i małych zakładach o zautomatyzowanym
i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym.

Znajdzie więc zatrudnienie w nowo-
czesnych branżach techniki, takich jak: mo-
toryzacja, produkcja sprzętu „codziennego
użytku” (pralki, zmywarki, kamery wideo,
sprzęt komputerowy itp.). Może pracować
jako serwisant urządzeń i systemów mecha-
tronicznych (automatyk, programista) lub
z chwilą nabycia doświadczenia prowadzić
własną działalność usługową. Może ubiegać
się o pracę w przemyśle wytwarzającym ukła-
dy mechatroniczne dla sprzętu AGD, przemy-
śle obrabiarkowym, elektromaszynowym,
energetycznym, motoryzacyjnym, lotniczym,
spożywczym, a także w budownictwie, w me-
dycynie, w branży multimedialnej czy filmo-
wej. Ale może być również sprzedawcą lub
dystrybutorem artykułów mechatronicznych.

Osobną grupę stanowić będą absol-
wenci, którzy zdobędą wiedzę z dziedziny
programowania sterowników PLC. Dla nich
pojawia się dużo ofert pracy z firm wykorzy-
stujących wszelkiego rodzaju zautomatyzowa-
ne linie produkcyjne. Technik potrafiący po-
radzić sobie z zapewnieniem utrzymania ru-
chu taśm produkcyjnych, programowaniem
i przeprogramowywaniem sterowników kie-
rujących tym ruchem jest w cenie, pod wa-
runkiem, że jego umiejętności mają charak-
ter praktyczny i sprowadzają się do samodziel-
nego rozwiązywania zadań sterowniczych
w warunkach produkcyjnych.

Dla najbardziej ambitnych uczelnie
techniczne proponują studia na kierunku me-
chatronika. Renomowane uczelnie utworzy-
ły już kierunki mechatroniczne, gdzie można
zgłębiać wiedzę na studiach inżynierskich
i magisterskich, inne kształcą mechatroników
w ramach istniejących wydziałów - najczęściej
automatyki i mechaniki precyzyjnej.

Inżynier mechatronik jest poszukiwa-
ny w firmach projektujących, wytwarzających
i eksploatujących produkty i urządzenia me-
chatroniczne oraz w sferze tzw. zaawansowa-
nych technologii. Czekają na nich oferty firm
zajmujących się oprogramowaniem maszyn
mobilnych, programowaniem sterowników,
technikami mikroprocesorowymi, obróbką
ubytkową oraz metrologią i systemami po-
miarowymi. A także zakłady prowadzące usługi
w zakresie projektowania, serwisu i napraw
urządzeń i systemów mechatronicznych.

Znajomość jezyka obcego umożliwi
pracę absolwentowi mechatroniki, m.in.
w miedzynarodowych zespołach inżynier-
skich, ośodkach badawczo-rozwojowych
w kraju lub zagranicą.

Osobiście uważam, że aby mechatro-
nik w pełni mógł zaistnieć na rynku pracy,
dla jego wykształcenia niezbędne jest także
rozwijanie wiedzy w zakresie CAD/CAM/CNC
(dla niezorientowanych: CAD to komputero-
we wspomaganie projektowania, CAM - kom-
puterowe wspomaganie wytwarzania, CNC -
komputerowe sterowanie pracą obrabiarki nu-
merycznej). Wtedy może pracować również
m.in. na stanowiskach konstruktora, techno-
loga, mistrza, operatora i programisty CNC,
diagnosty i serwisanta - jednym słowem, wszę-
dzie tam, gdzie są obrabiarki sterowane nume-
rycznie, czyli praktycznie w każdym zakładzie
produkcyjnym.
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Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który stał się rzeczywistością w 2004
roku, jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli zarówno przedmiotów zawodowych, jak
i praktycznej nauki zawodu. Uzyskanie 75% punktów za projekt międzyprzedmiotowy jest trud-
ne, zwłaszcza że w trakcie cyklu kształcenia uczniowie wykonują projekty tylko z poszczegól-
nych przedmiotów. Korelacja wiedzy ze wszystkich przedmiotów zawodowych jest koniecznym
warunkiem, aby absolwent uzyskał uznawany w całej Europie tytuł technika. Opracowując plan
naprawczy, należy skupić się  na zaprojektowaniu takich działań, które przyniosą najlepsze efek-
ty. Bardzo ważne jest określenie zadań, które w warunkach danej placówki są niezbędne i mają
szansę na pełną realizację.

Analiza standardu egzaminacyjnego powinna być przeprowadzona dla obu części egzami-
nu. Cześć pisemna sprawdza wiedzę z przedmiotów zawodowych, co wymaga powtórzenia mate-
riału nauczania ze wszystkich klas, zaś praktyczna - opanowania między innymi umiejętności,
jak sformułowanie tematu, gromadzenie i analizowanie danych, czytanie wykresów, tworzenie
schematów blokowych. Analiza pozwala na takie zaplanowanie lekcji, aby powtórzenie materia-
łu uwzględniało umiejętność opracowania projektu zgodnie ze standardem. Dla części praktycz-
nej należy przede wszystkim przewidzieć zajęcia dodatkowe utrwalające umiejętności sformuło-
wania tematu, zbierania i analizy danych, opracowywania zestawień, tworzenia schematów blo-
kowych i harmonogramów.

Głównym celem analizy arkusza egzaminacyjnego jest uzyskanie odpowiedzi na kilka
zasadniczych pytań, a mianowicie: które z punktów standardu były sprawdzane, jakie umiejęt-
ności sprawdzał arkusz oraz jaki był jego stopień trudności. Przed analizą arkusza konieczne jest
zapoznanie się z planem testu.

Przykład planu testu na egzamin pisemny w zawodzie technik mechanik 311[20] (wersja
arkusza Y z czerwca 2007) przedstawiono poniżej:

Andrzej Lipski
LSCDN Oddział w Chełmie

Jak poprawić wyniki egzaminów zawodowych
w technikach?

Dokonując analizy poszczególnych pytań, określamy sprawdzaną czynność ucznia, kate-
gorię taksonomiczną oraz typ zadania („ww” -  wielokrotnego wyboru, „nd” - na dobieranie),
a także numer wymagania ze standardu.

Tabela 1. 

 
Zakresy wiadomości i umiejętności 

 
Nr 
zad. 

 
Czynność ucznia 
Uczeń powinien umieć: 

 
Kat. 
taksono-
miczna 

 
Typ  
zadania Czytanie ze 

zrozumieniem 
Przetwarza-
nie 

Bezpieczne 
wykonywa-
nie 

1. Określ rodzaj 
przedstawionego rysunku 

A w.w 1.1   

2. Określ rodzaj 
przedstawionego przekroju 

A w.w 1.1   

3. Wskazać wartość tolerancji 
dla podanego pasowania 

A w.w 1.1   

... ... ... ... ...   
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Analizując zestawione w tabelach dane, uzyskujemy wiele cennych informacji, a miano-
wicie:
n Jakie kategorie taksonomiczne dominują w zestawie na etap pisemny. Jeżeli są to wiadomości

kategorii A i B, oznacza to, że zestaw był łatwy, jeśli natomiast jest dużo zadań sprawdzają-
cych umiejętności - kategorie C i D - to zestaw był trudny. Dla etapu praktycznego zadanie
było łatwe, jeżeli dominuje kategoria C, a trudne, jeżeli kategoria D.

n Jakie typy zadań przeważają w zestawie: czy wielokrotnego wyboru, czy na dobieranie. Zada-
nia „nd” są trudniejsze wymagają głębokiej analizy, obliczeń, i gdy jest ich dużo,
to zestaw jest trudny. Zadania „ww” sprawdzające zapamiętywanie treści są zazwyczaj łatwiejsze.

n Które zadania (oraz ile z nich) sprawdzają poszczególne obszary standardu.

Przystępując do analizy wyników, musimy posłużyć się takimi pojęciami, jak „łatwość
zestawu” oraz „wynik średni”. Łatwość zestawu zadań dla klasy obliczamy, dzieląc sumę punk-
tów uzyskanych przez uczniów przez liczbę punktów możliwych do uzyskania. Średni wynik dla
grupy (np. klasy) obliczamy, dzieląc sumę punktów uzyskanych przez uczniów przez liczbę uczniów.
Aby właściwie zinterpretować obliczone wyniki, konieczne jest zestawienie ich z wartością współ-
czynnika łatwości.
Wartość wskaźnika łatwości - interpretacja dla zestawu zadań:
0,00 - 0,19 - bardzo trudny; 0,20 - 0,49 - trudny; 0,50 - 0.69 - umiarkowanie trudny;
0,70 - 0,89 - łatwy; 0,90 - 1,00 - bardzo łatwy.

Warto do opracowywania zestawienia wykorzystać arkusz kalkulacyjny Excel. Pozwoli to
sprawnie nanosić zmiany, obliczać współczynniki, edytować wykresy. Współczynnik łatwości
określi, które zadania okazały się za trudne dla uczniów. Wybierając zadania, które okazały się
trudne oraz bardzo trudne, możemy określić umiejętności lub treści programowe, które nie zosta-
ły dostatecznie opanowane. Na tej podstawie można dokonać korekty procesu nauczania.

Zebrane dane można zestawić z poszczególnymi obszarami standardu i obliczyć dla nich
współczynniki.

Zestawienie wyników analizy przyporządkowujące zadania poszczególnym obszarom stan-
dardu egzaminacyjnego przedstawia - tabela 2.

Trzecie zestawienie dotyczy częstości występowania kategorii taksonomicznych oraz ty-
pów zadań.

Tabela 2. 

Technik mechanik 311[20], wersja arkusz Y  
z czerwca 2007 

Liczba zadań Numery zadań 

Czytanie ze zrozumieniem 21 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itd 

Przetwarzanie danych 23 numery zadań Obszar standardu 

Bezpieczne wykonywanie 6 numery zadań 

Razem 50 

 

Tabela 3. 

Kategorie taksonomiczne Typy zadań Technik mechanik 311[20], wersja arkusz Y  
z czerwca 2007 A B C D ww nd 

Czytanie ze zrozumieniem 21    21  

Przetwarzanie danych 10 5 6 2 21 2 Obszar standardu 

Bezpieczne wykonywanie 4 2   6  

Uwaga: Ilości zadań są dobrane przypadkowo.  
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Przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
jest to wielotorowe zadanie dla wszystkich nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej
nauki zawodu. Powinno ono obejmować:
n przeprowadzanie egzaminów próbnych;
n organizowanie sprawdzianów przez poszczególnych nauczycieli w formie zadań testowych

na dobieranie (wymagają one głębszej analizy oraz umiejętności porządkowania danych -
więc mają większą wartość dydaktyczną);

n prowadzenie zajęć metodami ukierunkowanymi na przygotowanie uczniów do zdawania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

n działania promocyjno-informacyjne, przykłady dobrej praktyki.
Realizacja powyższych zadań napotyka trudności związane z brakiem dodatkowych go-

dzin niezbędnych do ich przeprowadzenia. Jednak szkolna komisja przedmiotów zawodowych
może do przedmiotu specjalizującego wprowadzić dodatkowy dział programowy przygotowują-
cy uczniów do opracowywania projektów realizacji prac. Wówczas uczniowie będą opracowywa-
li projekty realizacji prac w formie schematów blokowych i procesów wytwarzania. Innym wyj-
ściem są zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach np. Programu Operacyjnego - Kapitał Ludz-
ki - Priorytet IX Poddziałanie 9.2.

Tabela 4. 

sprawdzany 
standard wymagań 
potwierdzający 
klasyfikacje zawodowe 

liczba 
badanych 
uczniów 

liczba 
zadań 
w teście 

maks.  
liczba 
pkt. 

liczba  
pkt. 
uzyskanych 

wykonanie 
standardu 
w % 

stopień 
opanowania 
standardu 

1.2. Rozpoznawać 
połączenia. 

13 3 39 20 51 niżej 
zadawalający 

1.3. Klasyfikować 
materiały stosowane  
w bud. masz. 

13 4 52 14 27 niski 

1.4. Rozpoznawanie 
procesów  
technologicznych. 

13 4 52 33 63 niżej 
zadawalający 

1.5, 2.6, rodzaje 
obróbki mechani-
cznej i urządzenia 
oraz narzędzia. 

13 8 104 45 43 niski 

1.7, 2.7 Rodzaje 
korozji i zabezpieczenia. 

13 4 52 12 23 niski 

1.10. Środki transportu. 13 1 13 5 38 niski 
2.1. Stosowanie praw 
statyki i układy sił. 

13 4 52 24 46 niski 

2.2. Wykonać proste 
obliczenia wytrzyma-
łościowe. 

13 6 78 20 26 niski 

2.4. Teoretyczne  
i rzeczywiste obiegi 
gazowe. 

13 1 13 2 15 bardzo niski 

2.5. Analiza pracy 
maszyn hydraulicz.  
i pneumatyce. 

13 3 39 10 26 niski 

2.8. Szacowanie 
pracochłonności oraz  
koszty materiałowe. 

13 2 26 19 73 dobry 

3.1, 3.2. 3.3. 
stosowanie BHP  
i środki ochrony ind. 

13 5 65 41 63 niżej 
zadowalający 

3.4. Udzielanie 
pierwszej pomocy. 

13 5 65 53 82 dobry 
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Od teorii do praktyki

Ewa Misztal
Przedszkole nr 52 w Lublinie

Przywołane motto oddaje sens eduka-
cji przedszkolnej, bo te najważniejsze umie-
jętności zdobywa dziecko w przedszkolu.
Wiek XX nazwano „wiekiem dziecka”, bo
poza szeregiem osiągnięć w dziedzinie nauk
pedagogicznych, upowszechniła się wówczas
świadomość znaczenia przedszkola i jego
dużego wpływu na rozwój i przyszłe losy mło-
dego człowieka.

Psycholodzy są zgodni, że od trzecie-
go roku życia dziecka zaczyna się okres zwa-
ny przedszkolnym. Dla większości dorosłych
oznacza to, że trzylatek rozpoczyna edukację
przedszkolną, i że jest to korzystne dla jego
rozwoju. Proces adaptacji dziecka czasami
przebiega jednak inaczej niż oczekują tego
rodzice: zakłóca rytm życia rodzinnego, wy-
wołuje strach rodziców, rodzi szereg pytań -
czy rzeczywiście jest to właściwa decyzja?
czy nie za wcześnie?

Gdy dziecko rozwija się według nor-
malnego rytmu, w mniejszym stopniu prze-
żywa dramat rozstania z najbliższymi. Dlate-
go warto dostrzec w nauczycielach sprzymie-
rzeńców w wychowaniu i rozwoju dziecka.
Dzięki zaangażowaniu i współpracy z rodzi-
cami dziecko na pewno zaaklimatyzuje się
w nowych, nieznanych warunkach. Kiedy już
będzie czuło się bezpiecznie, gdy dostrzeże,
że jego potrzeby mogą być zaspokajane, za-
cznie w pełni korzystać z tego, co przedszkole
mu oferuje. Głównymi celami wychowania
i wyznacznikami pracy przedszkola są:

n wspomaganie indywidualnego rozwoju
dziecka we wszystkich sferach osobowo-
ści (intelektualno-duchowej, psychofi-
zycznej, społeczno-moralnej) z wykorzy-
staniem jego wrodzonego potencjału;

n doprowadzenie dziecka do takiego stop-
nia rozwoju, jaki jest niezbędny do pod-
jęcia nauki w szkole;

n wspomaganie wychowawczej roli rodzi-
ny i współpraca między przedszkolem
a domem;

n zabawa jako podstawowa forma aktyw-
ności dziecka przedszkolnego ze względu
na jej twórczy charakter;

n pomoc dzieciom w stworzeniu pozytywne-
go obrazu samego siebie oraz w zrozumie-
niu tych, którzy różnią się rasą i kulturą;

n zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunków pobytu w przedszkolu.

Przedszkole wprowadza 3-latka w świat
dotąd mu nieznany i dla niego obcy. Głównie uczy
go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby;
tak zaczyna się proces socjalizacji malucha.
Ponadto dziecko nabywa umiejętności funkcjo-
nowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją
osobowość, próbuje rozumieć i akceptować
uczucia innych. Dobrze przygotowana kadra
pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka,
jego indywidualizacją, uznaje jego podmioto-
wość, na którą składają się czynniki takie, jak
akceptacja odczuć, pomaganie i wspieranie
w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sank-
cji prowadzących do lęku, stawianie zadań

Czy warto zapisać dziecko do przedszkola?
Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu:
o tym jak żyć, jak postępować,
współżyć z innymi, patrzeć, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum
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na miarę możliwości dziecka, wyrobienie po-
czucia odpowiedzialności, rozwijanie poczu-
cia więzi społecznej i współodpowiedzialno-
ści. Rodzice zawsze mogą zasięgnąć obiektyw-
nej opinii dotyczącej rozwoju ich dziecka.
Nauczyciel zna dobrze swoich podopiecznych,
to on stwarza odpowiedni klimat wychowaw-
czy i dydaktyczny. Czasami jako pierwszy od-
krywa zdolności dziecka i dąży do ich rozwi-
jania. Dostrzega również deficyty w rozwoju
wychowanka, a wtedy wspólnie z rodzicami
stara się pomóc mu w jak najlepszy sposób.
Aby złagodzić dramat rozłąki i przystosowa-
nia się do nowych warunków, prowadzone
są w wielu przedszkolach działania adapta-
cyjne. Polegają one na przychodzeniu do
przedszkola w godzinach popołudniowych
lub organizowaniu „dni otwartych”. Są to za-
bawy i spotkania, w których uczestniczą
dziecko, rodzic, nauczyciel oraz inne dzieci.
Potem, w miarę oswajania z nowym miej-
scem, jest czas na wspólne zwiedzanie przed-
szkola i dłuższe zabawy w gronie rówieśni-
ków.

Przystosowanie małego dziecka daje
mu satysfakcję z pobytu w przedszkolu oraz
umożliwia uczestnictwo w różnych przeja-
wach życia w tym środowisku. Rozwijają się
także więzi między dzieckiem a innymi ludź-
mi. Dochodzi do tego powoli, pod wpływem
doświadczeń i przeżyć w nowym otoczeniu
oraz dłuższych spotkań, podczas których dzie-

ci biorą aktywny udział w zabawach i zaję-
ciach. Praca w grupie przedszkolnej odbywa
się w oparciu o zatwierdzony przez MEN pro-
gram nauczania. Dzieci nabywają wiedzę
z kilku dziedzin. Składają się na to działal-
ność plastyczno-konstrukcyjna i wychowanie
muzyczne oraz treści kształtujące pojęcia ma-
tematyczne i przyrodnicze. Ważne jest wycho-
wanie zdrowotne i aktywność ruchowa pro-
wadzące do harmonijnego rozwoju. Na ogół
prowadzony jest też szereg zajęć dodatko-
wych: języki obce, nauka tańca, rytmika a dla
zainteresowanych - logopedia. Wszystko od-
bywa się pod czujnym, życzliwym, wyrozu-
miałym okiem wychowawczyni, która swoją
działalnością wspomaga rozwój dziecka.

Domowa opieka przez kilka godzin
nie jest w stanie zaspokoić tych wszystkich
potrzeb rozwojowych, gdyż rodzice nie po-
siadają tak bogatej bazy dydaktycznej i wy-
kształcenia umożliwiającego rozwój wszyst-
kich predyspozycji dziecka. W domu nie je-
steśmy w stanie stworzyć grupy rówieśniczej,
w której nasze dziecko będzie nawiązywało
przyjaźnie i nabywało umiejętności współ-
życia w grupie. Warto więc zapisać dziecko
do przedszkola, spokojnie przetrwać okres
adaptacji, nawiązać życzliwy, bezpośredni
kontakt z wychowawcą i obserwować postę-
py w rozwoju dziecka. Gwarantuję, że na efek-
ty nie będzie trzeba długo czekać.

Program promocji zdrowia psychicz-
nego dla dzieci sześcioletnich „Przyjaciele Zip-
piego” realizowany jest w 11 krajach świata
i spotyka się z coraz większym zainteresowa-
niem również w Polsce. CMPPP podpisało
w 2005 roku umowę licencyjną z „Partner-
ship For Children” - brytyjską fundacją bę-
dącą twórcą i właścicielem programu. Od tego
czasu uczestniczy w nim wiele dzieci na tere-
nie naszego kraju.

„Program „Przyjaciele Zippiego” daje
możliwość rozwijania umiejętności społecz-

no-emocjonalnych niezbędnych do dobrego
funkcjonowania w grupie i ułatwiających
przekroczenie progu szkolnego. Dostarcza też
wielu okazji do ćwiczenia umiejętności wy-
powiadania się, uczy słuchania innych, na-
wiązywania przyjaźni, rozwiązywania proble-
mów i konfliktów, przede wszystkim jednak
wyposaża w umiejętności radzenia sobie
z trudnościami, ze stratą i zmianą. Podstawo-
we założenie, jakie przyświeca programowi
jest bardzo proste - jeśli małe dzieci nauczą
się,  jak zmagać się z trudnościami, to w okre-

Barbara Kratiuk
konsultant ds. wychowania przedszkolnego
LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej

„Przyjaciele Zippiego”.
Program promocji zdrowia psychicznego dzieci
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sie dorastania i dorosłości, powinny lepiej
radzić sobie z problemami i kryzysami.

Program został stworzony specjalnie
dla sześciolatków o różnym poziomie umie-
jętności. Uczy dzieci, jak radzić sobie z co-
dziennymi problemami, jak nazywać uczu-
cia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej
dobierać sposoby radzenia sobie. Program
zachęca również dzieci do pomagania innym
ludziom w ich problemach.

Jedną z ważnych cech programu jest
to, że był tworzony jako program uniwersal-
ny, w przeciwieństwie do innych programów,
które koncentrują się na pomocy dzieciom
doświadczającym konkretnych problemów
lub trudności. Ten program może pomóc
wszystkim dzieciom.

Program „Przyjaciele Zippiego” nie
mówi dzieciom, co robić, ani nie wartościu-
je, np.: „To rozwiązanie jest dobre a tamto
złe”. Natomiast zachęca je do analizowania
sytuacji życiowych i zastanawiania się nad
sobą. Pokazuje także, jak ważna jest rozmo-
wa i kontakt z innymi, kiedy odczuwamy
smutek lub złość, oraz jak ważne jest słucha-
nie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

„Przyjaciele Zippiego” są to 24 spo-
tkania (raz w tygodniu, trwające około 50
minut każde). Program składa się z sześciu
bloków dotyczących: uczuć, komunikacji,
nawiązywania i zrywania więzi, rozwiązywa-
nia konfliktów, przeżywania zmiany
i straty, dawania sobie rady.

Każda z części zawiera odrębne opo-
wiadanie z tymi samymi bohaterami (głów-
nym bohaterem jest patyczak o imieniu Zip-
pi). Opowiadania prezentują sytuacje dobrze
znane małym dzieciom: zdobywanie
i tracenie przyjaciół, prześladowanie, radze-
nie sobie ze zmianą i stratą. Opowiadania
są zilustrowane za pomocą zestawu obrazków
i uzupełnione zadaniami, takimi jak rysowa-
nie, odgrywanie ról i zabawy.

Centrum Metodyczne Pomocy Psy-
chologiczno Pedagogicznej w ramach współ-
pracy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli
w całej Polsce zaprosiło nas do prowadzenia
szkoleń w zakresie programu promocji zdro-
wia psychicznego dzieci „Przyjaciele Zippie-
go”. W październiku 2006 r.  brałam udział
w kursie dla trenerów programu. Chcąc za-
poznać z programem środowisko, zorganizo-
wałam 2 konferencje dla dyrektorów przed-
szkoli oraz przekazywałam informacje na-
uczycielkom podczas organizowanych spo-
tkań Klubu Aktywnego Nauczycieli Przed-
szkola i różnych warsztatów organizowanych
w LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej.

W efekcie tych działań w roku szkol-
nym 2007/2008 33 nauczycielki wychowa-
nia przedszkolnego realizowały program
„Przyjaciele Zippiego” w 17 przedszkolach
na terenie Białej Podlaskiej, Terespola
i Łukowa. Programem objęto 18 grup przed-
szkolnych, 457 dzieci (17 pięciolatków i 440
sześciolatków). Program został zakupiony we
wszystkich placówkach przez władze miast.

W ramach realizacji programu odbyły się:
n dwukrotnie - 12-godzinne warsztaty wpro-

wadzające dla nauczycieli (którzy otrzy-
mali pełen pakiet materiałów: scenariu-
sze zajęć, plansze, plakaty itp. dla siebie
i dla swojej grupy dzieci);

n 5 spotkań superwizyjnych (służyły one
wymianie doświadczeń, wyjaśnianiu pro-
blemów i trudności podczas realizacji pro-
gramu);

n 18 spotkań monitorujących (po 1 w każ-
dym oddziale);

n 2 spotkania podsumowujące.
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Program „Przyjaciele Zippiego” może
okazać się niezwykle przydatny dla rozwoju
podstawowych kompetencji sześciolatków
Myślę, że warto, by dzieci sześcioletnie reali-

zowały go w przedszkolu szczególnie teraz,
kiedy planowane jest przyspieszenie obowiąz-
ku szkolnego.

Zaprosiliśmy do naszego przedszkola
Roberta Karwata lubelskiego pisarza, autora
bajek, baśni i opowiadań. Spotkanie poprze-
dził wernisaż wystawy poświęcony ilustra-
cjom do bajek autora. Prace plastyczne po-
dziwiali rodzice, dzieci i nauczyciele. Bajki na-
bierają kolorów poprzez ilustracje dziecięce,
ich rozbudzoną wyobraźnię i marzenia, sko-
jarzenia z własnymi przygodami i obcowa-
nie z przekonaniem, że dobro, przyjaźń
i miłość są dobrami najwyższymi. Nauczy-
cielki codziennie czytały dzieciom utwory
ze zbioru autora „Słoneczko”. Potem przed-
szkolaki dawały upust swoim wrażeniom.
Na rysunkach uwieczniały wybrany przez sie-
bie fragment bajki, a podczas prezentacji swo-
jego dzieła mogły opowiadać o tym, co naj-
bardziej utkwiło im w pamięci.

Nadszedł dzień w którym odbyły się
dwa spotkania literackie. Pisarz wmieszał się
w tłum maluchów. Siedząc na dywanie, tak
jak dzieci, z ujmującą serdecznością i poczu-
ciem humoru rozmawiał z dziećmi i czytał
swoje utwory. Te z zaciekawieniem poddały
się magii literackiego świata marzeń, przyjaź-
ni i przygód.

Takich spotkań odbyło się więcej np.
w Przedszkolu nr 47 na ul. Mieszka I,
w Przedszkolu „Strumyk” na ul. Juranda,
w trzech przedszkolach w Legnicy: „Tęczowy
Zakątek”, „Jedynka” i Przedszkole nr 16,
w Domu Kultury LSM i w Centrum Zdrowia
Dziecka.

Baśń jest opowieścią o losach ludzi
i innych istot, o przeżyciach, wzruszeniach,
radościach i smutkach. To tajemnicza histo-
ria, w której rzeczywistość splata się z wyda-
rzeniami niezwykłymi, gdzie świat realny
i świat naszych wyobrażeń przenikają się wza-
jemnie, gdzie wszystko może się zdarzyć.
Ten świat powinien dawać nadzieję, że nasze
życie może być ciągiem zdarzeń o dobrych za-
kończeniach, że mogą w nim zwyciężać warto-

ści, które przynoszą szczęście, takie jak przy-
jaźń, pokój i ta największa - miłość.

Bądźmy jak dzieci i wierzmy w to,
że wszystko co dobre, jest możliwe. Temu wła-
śnie służą baśnie. One mają za zadanie obu-
dzić w człowieku wrażliwość i wiarę w dobro.
A gdy już uwierzymy, przekonamy się, że ma-
rzenia potrafią się spełniać, że miłość jest rze-
czywiście wielką mocą, dzięki której można
przemieniać siebie i zmieniać świat na lepszy.

Baśń jest częścią wielkiej tajemnicy,
która splata się z ludzkimi dziejami. Poznając
ją, uczymy się żyć lepiej, możemy być szczę-
śliwsi. Baśnie pokazują, jak można się rozwi-
jać, jak pokonywać trudności, zwyciężać zło,
stawać się lepszym. I możemy wierzyć,
że podobnie jak w świecie baśni, może być
i w naszym życiu. Na swojej drodze raczej nie
napotkamy smoków ziejących ogniem, bo zło
przybierze inną postać. Poznamy też trudno-
ści, smutek i samotność. Ale będziemy spoty-
kać dobrych ludzi, przyjaciół w świecie przy-
rody, odnajdziemy swoją królewnę lub króle-
wicza, zdobędziemy królestwo. Baśnie po-
mogą w poznaniu największej tajemnicy życia
- miłości.

Uczmy się otwartości i ufności dziec-
ka. To nie my mamy uczyć dzieci. Mamy się
uczyć razem z nimi. I każdy z nas może być
do tego zdolny, gdy poczuje się dzieckiem.

Renata Cioch
dyrektor Przedszkola nr 35 w Lublinie
Robert Karwat

Spotkanie z pisarzem w przedszkolu
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W jednej ze szkół gimnazjalnych,
po trzech tygodniach pracy - licząc od chwili
mojego zatrudnienia, miało miejsce wydarze-
nie, które zapadło mi głęboko w pamięci.
Na lekcji wychowania fizycznego, tuż po wej-
ściu uczniów na salę sportową, zorganizowa-
łem zbiórkę. Po czynnościach wstępnych, ta-
kich jak sprawdzenie obecności, stroju gim-
nastycznego, przedstawiłem  temat lekcji i już
miałem udzielać instruktażu bhp, gdy jeden
z uczniów przerwał moją wypowiedź w po-
łowie zdania, mówiąc, że on nie chce, aby na
dzisiejszej lekcji miały miejsce elementy gry
w piłkę ręczną. Zażyczył sobie rozegrania
meczu piłki nożnej. Odpowiedziałem,
że realizacja zajęć wychowania fizycznego, po-
dobnie jak w przypadku innych przedmiotów
szkolnych, odbywa się według ustalonego
planu i dzisiaj ma być realizowany temat,
o którym przed chwilą powiedziałem. Mecz
piłki nożnej natomiast jest zaplanowany
w innym terminie. To wyjaśnienie nie usa-
tysfakcjonowało młodzieńca do tego stopnia,
iż stwierdził, że nie jest zainteresowany „szczy-
piorniakiem” i nie ma zamiaru w tej lekcji
uczestniczyć. Przyjdzie wówczas, gdy będą roz-
grywki w piłkę nożną. Następnie uczeń demon-
stracyjnie wyszedł z sali sportowej.

Jestem nauczycielem z wieloletnim
stażem pracy pedagogicznej i z niejednym
przypadkiem „występku” ucznia się spotka-
łem. Opisane wydarzenie jednak zdumiało
mnie. Zdziwiłem się po raz drugi, gdy dowie-
działem się, że uczeń ten nie pochodzi
z rodziny patologicznej (co by wiele tłuma-
czyło), lecz z tak zwanego „dobrego domu”.
O tego typu przypadkach, gdzie uczeń chce
decydować za nauczyciela, słyszałem później
wielokrotnie w rozmowach z nauczycielami
z racji wykonywanej pracy konsultanta ds.
działań wychowawczych. Nauczyciele mają
problemy z zachowaniem niektórych uczniów
z tak zwanych „normalnych rodzin”, gdzie
często rodzice postawieni są wysoko w hie-
rarchii społecznej. Te dzieci dążą do władzy
zarówno nad rówieśnikami, jak i dorosłymi.
To wszystko uzmysłowiło mi, że pajdokra-
cja, którą wkładamy między mity, istnieje

współcześnie. Mało tego, z moich obserwacji
wynika, że tendencja do rządzenia przez dzie-
ci i młodzież jest zjawiskiem nasilającym się,
ponieważ współczesne trendy wychowawcze
oraz sytuacja społeczno-polityczna stanowią
sprzyjające podłoże pajdokratyczne.

Słowo pajdokracja kojarzone jest naj-
częściej ze sprawowaniem władzy politycznej
przez młodocianych, tak zwane „rządy dzie-
ci” (gr. pais, pajdos - dziecko, kratos - siła,
władza). Termin ten ma również swoje miej-
sce  w pedagogice i oznacza proces wycho-
wawczy podporządkowany woli nieletnich.
W standardowym rozumieniu pedagogiki,
procesowi wychowawczemu kierowanemu
przez osobę dorosłą (rodzica, opiekuna, na-
uczyciela, mistrza) podporządkowuje się
dziecko. Wynika to bowiem z naturalnych
uwarunkowań dojrzałości, zależności, czy
odpowiedzialności moralnej i prawnej.
Natomiast sytuacja wychowawcza, w sensie
pajdokratycznym, oznacza zaspokajanie po-
trzeb dzieci wynikających z ich indywidual-
nych zainteresowań i dążeń.

Jeśli zainteresowania dzieci są rozwi-
jane pod kontrolą wychowawcy, wówczas
wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli
dorośli nie mają nad tym pieczy, zaintereso-
wania dzieci mogą pójść w złym kierunku.
Dlatego, bardzo ważne jest, aby procesem
wychowawczym kierowali odpowiedzialni
i roztropni rodzice. Młody człowiek, prowa-
dzony drogą troski wychowawczej przez roz-
tropnych rodziców, będzie poznawał warto-
ści i samego siebie, jako podmiot obdarzony
godnością, kształtował swoją osobowość,
tworzył dobre relacje z drugim człowiekiem.
Głównym motywem jego życia nie będzie
negatywna zasada „cel uświęca środki”, nie-
zależnie od aksjologii celu, lecz „środki służą
do osiągania dobrego obiektywnie celu, któ-
rym jest prawda i dobro”. Takie wychowy-
wanie wymaga poświęcenia dziecku tyle cza-
su, ile ono potrzebuje. Czas zainwestowany
w dziecko jest bardzo wysoko oprocentowa-
ny. Zyskiem z tego kapitału będzie człowiek
wyznający zasadę, że należy bardziej „być”
nad „mieć”.

Jan Ciepałowicz
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Oddział w Chełmie

Współczesna pajdokracja
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Nie zawsze jednak dorośli dorastają do
roli bycia ojcem, matką, czy wychowawcą.
Rodzice pozwalają dzieciom na zbyt wiele,
liberalizując proces wychowawczy. Traktują
dziecko jako równorzędnego partnera, nawet
w przypadku podejmowania
decyzji strategicznych dla ro-
dziny. Wybitny profesor Fe-
liks Koneczny w 1912 r.
pisał: „Pajdokracji nie wy-
twarza młodzież, lecz starsi,
użyczając jej swej sankcji.
Istnieje ona bowiem tylko
tam, gdzie starsi nie tylko nie
chcą tłumić w młodzieży
uroszczeń nieprzystojnych
jej wiekowi, a dla sprawy pu-
blicznej niebezpiecznych,
lecz zachowaniem swym
sami je podsycają”. Przeja-
wem nieodpowiedzialnego,
liberalnego wychowania jest
zjawisko braku szacunku do
rodziców i upadek ich auto-
rytetu. Dziecko nabiera nawyków pajdokra-
tycznych i staje się „partnerem wiodącym”
rodzica, a w dalszej kolejności usiłuje pod-
porządkować sobie nauczyciela. Stąd mamy
protesty młodocianych w szkole, jeśli coś idzie
niezgodnie z ich założeniami. Dziecko chce
po prostu rządzić. Chęć rządzenia obejmuje
szerokie pole, w zasięgu którego są rodzice,
rówieśnicy, nauczyciele i inne osoby. Jeśli  mło-
dociany nie jest w stanie narzucić swojej wła-
dzy innym, to chce przynajmniej rządzić
sobą.

Źródłem współczesnej pajdokracji
jest, między innymi, emigracja rodziców za
granicę w poszukiwaniu lepszego bytu. Dzie-
ci i młodzież pozostawia
się wówczas pod opieką
starszego rodzeństwa,
babć, dziadków lub in-
nych krewnych. Nieletni
znalazłszy się w innej rze-
czywistości, już od po-
czątku ją badają. Jeżeli wy-
ciągną wnioski, że mogą
sobie pozwolić na więcej,
niż w obecności rodziców,
wówczas zaczynają się
„ciężkie czasy” dla opie-
kunów, a w szczególności
dla szkoły. „Gdy brak jest kota, myszy zaczy-
nają harcować”, tak też jest i z dziećmi, które

sobie tłumaczą, że „nie będzie mi „ktoś” (star-
sze rodzeństwo, dziadkowie , inni opiekuno-
wie) wydawał poleceń, skoro nie jest moim
rodzicem”. Wówczas dziecko staje się same
sobie wychowawcą, swój los bierze we wła-

sne ręce i decyduje czy ma
iść do szkoły czy  nie, czy
ma przygotować się do
sprawdzianu, czy nie, czy
odrobić pracę domową czy
nie, itd. W konsekwencji
dziecku wniosek nasuwa
się jeden: „Po co mi szko-
ła, i tak, jak dorosnę, poja-
dę za granicę”. Bardziej zo-
rientowani młodzieńcy
pewnie dodadzą: „Będę za-
rabiał, więcej niż uczący
mnie belfrowie”.

Na marginesie war-
to dodać, że bywają przy-
padki, iż rodzice pracujący
za granicą, po powrocie
kompensują swoim dzie-

ciom rozłąkę nawet drogimi autami. Ma to
oczywiście wydźwięk demoralizujący, z cze-
go rodzice być może nie zdają sobie sprawy.
Kontynuując ten wątek warto zobaczyć drugą
stronę procesu wychowawczego - nauczycie-
la. Państwo tak „troszczy” się o nauczyciela,
iż ten czasami wstydzi się postawić na par-
kingu przed szkołą swój przestarzały samo-
chód przy luksusowej „bryce”, którą przyje-
chał uczeń. Młodzież wychowywana materia-
listycznie, nie wyznająca zasady „być” nad
„mieć” śmieje się z belfrów, którzy nie mają
„kasy” więc nie są dla nich autorytetami.

Sytuacja jest więc wysoce niepokoją-
ca. Nauczyciele nie mają motywacji ekono-

micznej do wytężonej
pracy wychowawczej,
ponadto nie zawsze
mogą liczyć na wspar-
cie ze strony główne-
go filaru wychowaw-
czego, jakim są rodzi-
ce ucz-niów. W rozmo-
wach konsultacyjnych
dotyczących spraw
wychowawczych czę-
sto słyszę od pedago-
gów, że są bezsilni wo-
bec dzieci i młodzieży

pozostawionych pod opieką osób trzecich.
Należy tutaj dodać, że dziecko, które poczuje
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„wolność” wynikającą z nieobecności rodzi-
ców - jest pierwszą ofiarą tej sytuacji. U dzie-
ci bowiem wolność bez nadzoru dorosłych
staje się często dowolnością w postępowaniu
bez poczucia odpo-
wiedzialności za czy-
ny. To z kolei może
przysporzyć dziecku
wielu problemów.

Podobnie rzecz
wygląda z młodzieżą,
której rodzice nie po-
święcają odpowied-
niej ilości czasu na
kształtowanie charak-
teru. Okres młodzień-
czy jest okresem bun-
tu wobec zastanego
świata i jego wartości,
młodzi ludzie szukają więc alternatywy. Ta po-
jawia się w różnego typu subkulturach, które
podpowiadają wyrośniętemu dziecku, by ko-
rzystało z wolności i robiło co chce. Z poję-
ciem wolności młody człowiek utożsamia so-
bie wówczas wagarowanie, nieodrabianie prac
domowych, w ogólności zaś pogardę dla kul-
tury „starych”, którym należy pokazać, „kto
tu rządzi”.

Szkoła, pozbawiona wsparcia ze strony
rodziców, niewiele może zrobić. W niektórych
przypadkach, gdzie nie odnoszą skutku in-
terwencje nauczycieli, muszą ingerować
w sprawy wychowawcze instytucje typu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie, policja lub sądy ro-
dzinne. Interwencje ze strony tych instytucji sta-
nowią jednak rozwiązania doraźne.

Co więc robić? Otóż w pierwszej ko-
lejności należy zmienić trendy wychowawcze.
Wychowanie liberalistyczne i tak zwane bez-
stresowe - nie sprawdziły się. Dlatego nie po-
winno się tej linii wychowawczej w dalszym
ciągu propagować, lecz umieścić ją w „skan-
senie myśli pedagogicznej”. Studenci kierun-
ków pedagogicznych powinni otrzymywać
przede wszystkim solidną wiedzę o człowie-
ku, kim jest jako osoba, jakie są cechy życia
osobowego, jaki jest ostateczny cel jego życia,
co jest dobrem wspólnym życia społecznego.
Gdy pedagog posiada uporządkowaną, grun-
towną wiedzę o człowieku, może wówczas
bez problemów nakreślić cele strategiczne pro-
cesu wychowawczego.

Mając jasno nakreślone cele strategicz-
ne oraz podporządkowane im cele operacyj-
ne, można wówczas stawiać zadania wycho-
wawcze. Solidna wiedza teoretyczna powin-

na być uzupełniona
głęboko egzystencjal-
nie przeżytą wiedzą
praktyczną dotyczącą
zróżnicowanych moż-
liwości wychowaw-
czych. W pracy peda-
gogicznej za lata po-
święcone przygotowa-
niu się do bycia wycho-
wawcą - należy się go-
dziwe wynagrodzenie.
Powinno to być priory-
tetem dla rządzących
Polską. Jeśli nauczyciel

nie będzie miał motywacji ekonomicznych, nie
należy się spodziewać, że kosztem własnej ro-
dziny zajmie się innymi dziećmi.

Pedagog, o dużej wiedzy teoretycznej
i umiejętnościach praktycznych, powinien for-
mować ucznia w prawdzie, niezależnie
od zmieniających się koncepcji. Prawda po-
winna stanowić fundament wychowania,
na którym można oprzeć się w każdym mo-
mencie. Wychowanek nie może być trakto-
wany jako surowiec ideologii i manipulowa-
ny w myśl aktualnie dominującej doktryny.

Rodzice, ze strony instytucji oświato-
wych, powinni otrzymywać solidne wzorce
wychowawcze, nacechowane takimi warto-
ściami jak: prawda, moralność, dobro, pięk-
no, poszanowanie dla ludzi starszych. Zdro-
wa nauka płynąca z wyżyn oświatowych po-
zwoli z czasem dostrzec rodzicom gradację
postępowania wychowawczego. Na pierw-
szym miejscu znajdzie się wówczas dziecko,
któremu należy poświęcić czas na kształto-
wanie charakteru, nawet kosztem własnej ka-
riery, czy dóbr materialnych. Czas poświęco-
ny dzieciom będzie stanowił odwrót od ten-
dencji pajdokratycznych.

Konkludując warto podkreślić,
że  proponowane w niniejszym artykule roz-
wiązania wychowawcze nie stanowią innowa-
cji pedagogicznej. Są to rozwiązania pedagogi-
ki personalistycznej, która moim zdaniem daje
szansę wyjścia z kryzysu wychowawczego.



18

Jeszcze dobrze nie ochłonęliśmy
po pierwszym etapie reformy edukacji doty-
czącym klas I - III, który zlikwidował podział
na przedmioty wprowadzając kształcenia zin-
tegrowane, a już przed nami nowa zmiana
dotycząca obniżenia wieku obowiązku szkol-
nego do 6 lat. Niestety nasz system edukacji
często jest poddawany różnym próbom, któ-
re w założeniach pomysłodawców mają pod-
nosić poziom jego efektywności, a niestety
w naszej rzeczywistości generują również
dużo problemów. Moim zdaniem organiza-
cja i wprowadzanie zmiany winno opierać się:
na dobrym przygotowaniu nauczycieli do
podjęcia nowych zadań, i na badaniu pilota-
żowym, które jest niezbędnym czynnikiem
zapobiegającym niedorzecznościom, jakie
później występują. Niestety taka praktyka za-
nikła, albo występuje śladowo i na ogół nie
poprzedza zmian wprowadzanych w eduka-
cji. Nauczyciele mają mały wpływ na refor-
my w naszej szkole, a szkoda, bo to oni są
najbliżej dziecka, znają jego możliwości i po-
trzeby.

To co już za nami!
Kilka lat temu nauczanie początkowe

przeobraziło się w kształcenia zintegrowane.
Zmieniono: organizację procesu dydaktycz-
no-wychowawczego, podręczniki, sposób oce-
niania wiedzy i umiejętności uczniów, nawet
uproszczono podstawę programową. Pomimo
„odchudzenia” tej ostatniej nauczycielom
trudno jest zrealizować, na zadowalającym
poziomie wszystkie, treści dotyczące eduka-
cji matematycznej czy polonistycznej. Dlate-
go ich realizacja odbywa się kosztem przed-
miotów artystycznych, które przecież
są podstawą integracji. Podobnie jest z tema-
tyką środowiska społeczno-przyrodniczego,
które powinno być dla dzieci okazją do ob-
serwowania, doświadczania, eksperymento-
wania, a niestety najczęściej jest nauczane tyl-
ko w oparciu o podręcznik, z ograniczeniem
lub nawet pominięciem naturalnego otocze-
nia. Z perspektywy potrzeb rozwijającego się

dziecka takie „wycinanie” z programu aspek-
tów artystycznych i społeczno-przyrodni-
czych, z pewnością niekorzystnie wpływa na
rozwój dziecka. W jakimś stopniu ten nega-
tywny skutek niweluje nauczanie skorelowa-
ne, które powinno zaistnieć już w drugiej kla-
sie.

Podręczniki
Po wprowadzeniu reformy zmieniono

również podręczniki, na rynku pojawiło się
mnóstwo tekstów edukacyjnych - jednak ich
zawartość i sposób opracowania często po-
zostawia wiele do życzenia. Obecnie brakuje
więc podręczników, które spełniałyby wszyst-
kie oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli.
Praca z wykorzystaniem tych podręczników
sprowadza się do wypełniania luk w tekście,
do realizacji całej góry zadań o podobnym
charakterze, często powiązanych na siłę tyl-
ko w zakresie jednej płaszczyzny integracji,
jaką jest integracja treści, często nawet z po-
minięciem zasad pedagogicznych niezbęd-
nych w działaniach edukacyjnych. Taki układ
prowadzi do schematyzmu, „zabija”w uczniach
motywację do wysiłku i pracy twórczej, niwe-
luje potrzebę czytania ze zrozumieniem, a to
w małym stopniu przyczynia się do realizacji
umiejętności kluczowych zawartych w podsta-
wie programowej. By temu przeciwdziałać, na-
uczyciele muszą się sporo napracować, czę-
sto ta praca odbywa się kosztem innych waż-
nych dla edukacji działań. Nauczyciel ślęczy
przed komputerem, analizuje różne materia-
ły, tworzy, dostosowuje i ciągle ma niedosyt.

Ocenianie
Bardzo ciekawą zmianą, jaka pojawi-

ła się w kształceniu zintegrowanym, jest spo-
sób oceny wiedzy i umiejętności uczniów.
Tradycyjna do tej pory ocena cyfrowa zosta-
ła zamieniona na ocenę opisową. Akurat tak
się składa, że jestem zwolennikiem tego spo-
sobu opisywania wiedzy i umiejętności
uczniów. Jednak nie wszyscy nauczyciele,
zresztą i rodzice, podzielają mój entuzjazm.

Wiesław Bednarczyk
Zespół Szkół nr 7 w Lublinie

O edukacji elementarnej w okresie zmian
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Dla wielu z nich ten sposób oceniania jest
bardzo czasochłonny, a efekty pracy nie za-
wsze czytelne dla dzieci i rodziców. Oczywi-
ście, jeśli nauczyciel nie włoży dużego wysił-
ku, by przygotować rodziców do rozumienia
oceny opisowej, taki punkt widzenia ma swo-
je uzasadnienie. W klasach czwartych niewie-
lu nauczycieli kieruje się oceną opisową,
ma ona więc niewielkie przełożenie na dalszą
karierę edukacyjną dziecka. Nauczyciele klas
młodszych stosują więc systemy oceniania
łączące ocenę opisową z tradycyjnymi oce-
nami cząstkowymi, by zniwelować negatyw-
ne skutki braku drożności w ocenianiu
uczniów na pierwszym i drugim szczeblu edu-
kacji. Myślę, że jest to dobry pomysł, bo przy-
gotowuje ucznia do kontekstu odbioru oce-
ny cząstkowej w klasach starszych.

To co przed nami?
We wrześniu 2009 r. do klas pierw-

szych trafią siedmiolatki urodzone w 2002
i sześciolatki urodzone pomiędzy 1 stycznia,
a 30 kwietnia 2003 r., w 2010 r. siedmiolatki
urodzone pomiędzy 1 maja, a 31 grudnia
2003 r. oraz sześciolatki urodzone między
1 stycznia, a 31 sierpnia 2004 r.; natomiast
we wrześniu 2011 r. siedmiolatki urodzone
od 1 września do 31 grudnia 2004 r. i wszyst-
kie sześciolatki urodzone w 2005 roku. Do-
datkową zmianą będzie to, że rodzice dzieci
urodzonych w wymienionych terminach będą
sami podejmować decyzje w sprawie, kiedy
posłać je do szkoły. Państwo wesprze samo-
rządy, które otrzymają dotacje z budżetu na
odpowiednie przygotowanie placówek do
proponowanych rozwiązań. Oprócz tego rząd
ma zamiar od 2010 r. wprowadzić obowiąz-
kową edukację przedszkolną dla pięcioletnich
dzieci. Dodatkowym udogodnieniem przygo-
towywanym w związku z reformą będzie to,
że najmłodsi uczniowie zostaną objęci opieką
pozalekcyjną nawet do godziny 17. W tak zor-
ganizowanych świetlicach będę mogli praco-
wać nauczyciele wszystkich specjalności po-
siadający kwalifikacje do pracy w szkole pod-
stawowej. W zależności od liczby dzieci, a tak-
że poziomu ich doświadczeń edukacyjnych
dyrektor placówki będzie podejmował decy-
zję o tworzeniu klas jedno- lub różnowieko-
wych, podobnie będzie w przypadku grup
przedszkolnych pięcio- i sześciolatków. Ponie-
waż nauka w tworzonych klasach będzie się
różniła od tej, jaka jest realizowana w obec-
nym systemie, szkoły będą mogły ubiegać się

o dodatkowe środki finansowe z przeznacze-
niem na doposażenie placówki w niezbędne
pomoce.

By dokonać trafnej kwalifikacji dzie-
ci do podjęcia nauki w szkole, w przedszko-
lach będzie przeprowadzane badanie dojrza-
łości szkolnej, na podstawie którego specjal-
nie przygotowani nauczyciele będą rozma-
wiać z rodzicami na temat dalszych kroków
edukacyjnych. Dzieci, które pozytywnie
przejdą diagnozę, będą kierowane do klasy
pierwszej, natomiast w przypadku dzieci, któ-
re nie wykażą się odpowiednim przygotowa-
niem powinny pozostać w przedszkolu.

Sytuacja w szkole
W naszej szkole od kilku lat funkcjo-

nuje zerówka. Tak się składa, że klasa, z którą
w tej chwili pracuję, swój początek wzięła
właśnie w klasie zerowej. Jeśli chodzi o moje
doświadczenia związane z pracą z dziećmi
sześcioletnimi to są bardzo pozytywne, mimo
tego, że zanim tę pracę zacząłem, miałem spo-
ro wątpliwości. Szybko się jednak przekona-
łem, że warunki pracy z dziećmi sześcioletni-
mi niewiele różnią się od tych, jakie wystę-
pują w pracy nauczyciela kształcenia zinte-
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growanego. Jedną i najważniejszą różnicą jest
czas przeznaczony na realizację treści progra-
mowych, który wynosi 25 godzin. Takie ramy
czasowe pozwalały mi na pełną realizację
wszystkich zadań edukacyjnych, a nawet roz-
szerzenie niektórych z nich. Każdego dnia moi
uczniowie rozpoczynali dzień od zajęć spor-
towych na ogromnej sali gimnastycznej, do-
datkowo raz w tygodniu odbywały się zaję-
cia w pracowni komputerowej, mieliśmy rów-
nież czas na wycieczki i spotkania z rodzica-
mi i ciekawymi ludźmi zajmującymi się róż-
nymi profesjami. Po roku wspólnej pracy
mogłem w oparciu o karty obserwacji i na-
rzędzia diagnostyczne (opracowane na potrze-
by zerówki) określić poziom gotowości dzie-
ci do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Moje
pozytywne spojrzenie na dzieci sześcioletnie
w szkole dotyczy mniejszego wymiaru, trud-
no mi jest powiedzieć, jak cały układ zmiany
zadziała w skali kraju, tym bardziej, że moja
grupa uczniowska była jednolita i składała
się z dzieci jednego rocznika, a ministerstwo
chce te roczniki wymieszać. Jak z każdą
zmianą pojawiają się wątpliwości.

Obawy i wątpliwości
Niestety, jest brak badań pilotażowych

poprzedzających reformę, za tym idzie zanie-
dbanie czynności organizacyjnych związa-
nych z wprowadzanymi zmianami. Oprócz
pilotażu warto by było wysłuchać zdania sa-
mych nauczycieli. Moim zdaniem nauczycie-
le też mają coś w tej sprawie do powiedzenia,
w końcu to oni będą najbliżej uczniów. Trze-
ba ich do tych zmian przygotować, by nie po-
wtarzać błędów poprzednich reform.

Następny problem może się zrodzić
w związku ze środkami finansowymi, od kil-
ku lat szkoły borykają się z ich niedoborem
(np. na pomoce dydaktyczne), a tu tyle przed-

sięwzięć generujących koszty: doposażenie
szkół, badania diagnostyczne i ich analiza,
zwiększenie pensum, a tym samym dodatko-
we wydatki, szkolenia dla nauczycieli (zwłasz-
cza tych, którzy nie mają w swojej codzien-
nej pracy do czynienia z dziećmi w tym wie-
ku), wyprawki dla dzieci, itp. Tych potrzeb
nie można pominąć, nimi się trzeba przejąć,
bo w momencie wprowadzania reformy
okażą się  sprawą kluczową.

Następnym budzącym niepokój ele-
mentem jest wymieszanie w grupach pierw-
szoklasistów dzieci w wieku sześciu i siedmiu
lat. Oczywiście plan zmian zakłada, że to dy-
rektor szkoły będzie decydował o strukturze
tworzonych klas. W teorii jest to proste, jed-
nak w praktyce już nie do końca. Bo zgodnie
z założeniami reformy ważne rolę do odegra-
nia będą mieli rodzice. A wiem z własnych
wieloletnich doświadczeń, że z tym bywa róż-
nie, bo nie zawsze rodzice wybierają to,
co dla ich dziecka jest najlepsze. Dla przykła-
du po badaniach pedagogiczno-psychologicz-
nych poradnia sugeruje odroczenie dziecka,
a rodzic w ogóle takiej opcji nie bierze pod
uwagę i tu rodzi się problem, a takich sytu-
acji może być bardzo dużo. Następna sprawa,
w każdej obecnej klasie pierwszej zdarzają się
dzieci, które mimo tego samego rocznika wy-
kazują więcej problemów adaptacyjnych
niż ich koledzy. Praca z tymi dziećmi jest trud-
na i wymaga indywidualnego podejścia.
Moim zdaniem w klasie „wymieszanej” wie-
kowo takich problemów będzie więcej.
W momencie badania diagnostycznego
wszystko bywa w porządku, badane dzieci
wykazywały gotowość do podjęcia nauki
w szkole, a w codziennym życiu szkolnym wy-
chodzi całkiem inaczej. Co stanie się z ka-
rierą dziecka, które ma duże problemy
z dostosowaniem się do warunków obowią-
zujących w szkole? W swoje pracy zawodo-
wej zetknąłem się kilkakrotnie z uczniami,
którzy przyszli do szkoły rok wcześniej.
Ich możliwości dydaktyczne kształtowały się
na poziomie starszych dzieci, a nawet czasa-
mi je przewyższały, jednak ich zachowania
społeczne rodziły wiele problemów, a zgod-
nie z koncepcją kształcenia zintegrowanego
nauczanie i wychowanie stanowi jedną ca-
łość i nie można ich rozdzielać.

Uwagi o podstawie programowej
Od kilku lat z podstawy programowej

„znikają” ważne elementy, które decydują
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o pełnym rozwoju wiedzy i umiejętności
uczniów. W większości dziedzin życia notuje
się ogromny rozwój, a podstawa programo-
wa za nimi nie nadąża! Moim zdaniem uczeń
musi być przygotowany do pokonywania
przeszkód, a nie przyzwyczajany do tego,
że te przeszkody, będą usuwane z jego eduka-
cyjnej drogi. „Jak się nie przewrócisz, to się
nie nauczysz”, bo tylko poprzez działanie
można dojść do sukcesu. Był okres, że treści
programowe z matematyki kształtowały się
na poziomie dzisiejszej czwartej klasy, po re-
formach sytuacja znacznie się zmieniła - nie-
stety na niekorzyść. Na każdym kroku słychać,
że współczesne dzieci są coraz mą-
drzejsze, swoim potencjałem znacz-
nie przewyższają swoich rodziców
(oczywiście na poziomie ich dzie-
ciństwa). Skoro tak, to żeby ten po-
tencjał się rozwijał należy przed
maluchami stawiać wyzwania,
w przeciwnym razie ten potencjał
będzie topniał i bez odpowiedniej
stymulacji nic z niego nie będzie.
Obniżenie poziomu wymagań
może spowodować, że stymulacja
rozwoju dziecka będzie znacznie
mniejsza. Twórzmy warunki roz-
woju naszych dzieci, nie bójmy się
stawiać przed nimi wyzwań, a w ten
sposób będziemy stymulować je do
pokonywania trudności.

Niestety, wciąż powtarza się hasło
„wyrównywania szans”, a tak naprawdę two-
rzy się podłoże do dostosowania tych szans

do uwarunkowań kontekstowych. Nie widzę
w tym żadnej stymulacji, a wręcz przeciwnie,
bo stawianie przed dziećmi mniejszych wy-
magań, niż te którym są w stanie sprostać,
nie motywuje ich do rozwoju. „Wymieszanie”
roczników siłą rzeczy może powodować,
że poziom będzie wyrównywany, ale niestety
do dołu, do możliwości dzieci młodszych,
wszak nikt nas nie zapewni, że w każdej kla-
sie stworzonej na opisywanych warunkach,
większość będą stanowiły dzieci starszego
rocznika.

Co z pięciolatkami?
Reforma obejmie dzieci sześcioletnie,

a co z pozostałymi, co z maluchami w wieku
do 5 lat? W jaki sposób zostaną rozwiązane
problemy tych dzieci. By coś wyrównywać,
najpierw należy stworzyć warunki do rozwo-
ju wszystkich dzieci. W tej chwili duży pro-
cent dzieci nie uczęszcza do przedszkola,
z bardzo różnych powodów, czy coś się zmieni
po wprowadzeniu proponowanej reformy?
Z pewnością trzeba solidnie przygotować sze-
ściolatka do podjęcia „rywalizacji” z siedmio-
latkiem, a jak to zrobić, skoro nasz sześciola-
tek przyszedł do przedszkola rok wcześniej,
a nie trzy lata temu, jak pierwotnie zakłada-
no? W ciągu jednego roku pracy można nad-
robić braki wynikające z nieuczęszczania
do przedszkola, a jak jeszcze zmieścić przy-
gotowanie do podjęcia nauki w szkole?
To jest raczej mało możliwe, ale chciałbym
się mylić!
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Z życia szkoły

I. Wstęp
Edukacja regionalna powinna być realizowana od najmłodszych lat, kiedy dziecko jest

otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze, rozpoczyna budowanie swojego systemu
wartości i poczucia przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest
bardzo istotny dla ukształtowania w dziecku poczucia tożsamości. Lepsze poznanie i rozumienie
swoich korzeni wpływa na jego osobowość. Znajomość najbliższego środowiska, starych zwycza-
jów i obrzędów, ludowej gwary, pieśni i przyśpiewek, strojów ludowych, zabytków i legend jest
bazą do poznania otaczającego świata. Chciałabym, aby program ten był pomocny w wyposaże-
niu ucznia w podstawową wiedzę o tradycji i kulturze naszego regionu, aktywizował go poznaw-
czo, rozwijał jego zdolności twórcze, a także kształtował postawę dumy i zadowolenia z miejsca,
w którym żyje.

II. Założenia programowe
Jedną z ważniejszych cech dzisiejszej zreformowanej szkoły jest nauczanie ukazujące

uczniom świat holistycznie, a nie poprzez fragmentaryczną wiedzę przedmiotową. W przedmio-
towym modelu kształcenia treści poszczególnych przedmiotów szkolnych nie tworzą
w umysłach uczniów spójnej struktury wiedzy o otaczającym świecie, a nawet często są dla
dzieci obce, gdyż odwołują się do problemów ogólnych, dotyczących całych kontynentów, państw,
krain geograficznych. Uczeń izoluje się od tego, o czym uczy go szkoła, jakby to wszystko, co daje
mu historia, literatura, przyroda czy sztuka nie dotyczyło jego osoby. Tymczasem program regio-
nalny oferuje nauczanie w kontekście osobistego życiowego doświadczenia, wiedzy i umiejętno-
ści potrzebnych na co dzień, tłumaczenia zjawisk i mechanizmów w najbliższym otoczeniu,
przez działanie i przeżycie, zgodnie z naturalnym rytmem życia w rodzinie, grupie rówieśniczej,
w środowisku sąsiedzkim, w swojej małej ojczyźnie, którą jest wieś i gmina. Czyni to umiejętno-
ści i wiedzę zdobytą w szkole potrzebnymi i zrozumiałymi dla ucznia. Program ten pozwoli
dziecku lepiej zintegrować się ze środowiskiem lokalnym, zrozumieć jego potrzeby i zadania.
Dziecko, które ma możliwość osadzenia zdobytych umiejętności i wiedzy w swoim otoczeniu,
chętniej i łatwiej przyswaja sobie nowe treści, bo dotyczą one tego, czego namacalnie doświadcza
każdego dnia, co jest mu bliskie i znajome, co może sprawdzić swoimi zmysłami.

Program powstał na podstawie wieloletnich doświadczeń, obserwacji i przemyśleń zwią-
zanych z przekazywaniem treści kształcenia w dotychczasowej pracy z dziećmi. Niektóre pomy-
sły wykorzystywałam wcześniej podczas realizacji zadań o rodzinnej miejscowości i obserwowa-

Lidia Żelazowska
Szkoła Podstawowa im. ppłk. Stefana Skoczylasa
w Rossoszu

„Rossosz - moja mała ojczyzna”.
Program edukacji regionalnej dla klas I-III

Trudno być patriotą swojego kraju,
nie znając i nie kochając swojej małej ojczyzny,
najważniejszego własnego miejsca na Ziemi.
Jeśli tej miłości nie ukształtuje szkoła i środowisko,
po prostu nie ukształtuje się wcale.

Maria Jakubowska
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łam rosnące zainteresowanie tą tematyką wśród uczniów. Od 6 lat czynnie działam w Stowarzy-
szeniu Przyjaciół Gminy Rossosz. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest „Działanie na
rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury”. Nasza pra-
ca przyczyniła się do powstania w Rossoszu skansenu - Zagroda na Zabaszcie. Jest to wspaniałe
miejsce do realizacji programu edukacji regionalnej; tam odbywają się pokazy i warsztaty dla
wycieczek szkolnych z całego powiatu. Na terenie naszej gminy działają także i osiągają sukcesy
w konkursach i przeglądach ogólnopolskich dwa zespoły ludowe „Zielawa” i „Skowroneczki”.
Trzon dziecięcego zespołu „Skowroneczki” stanowią moi wychowankowie, a ja pełnię w nim
funkcję opiekuna.

Program, który opracowałam, stanowi propozycję edukacji regionalnej dzieci na pierw-
szym etapie kształcenia. Będzie realizowany w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Rossoszu.
Jest oparty na obowiązującej „Podstawie Programowej” MEN i programie nauczania zintegrowa-
nego w klasach I-III szkoły podstawowej „Świat ucznia” wydawnictwa JUKA. Poszerza program
nauczania w klasach I-III o tematykę regionalną związaną z Południowym Podlasiem. Jest tak
pomyślany, aby w drugim etapie kształcenia stanowił bazę wyjściową i podstawę do realizacji
treści nauczania w ramach konkretnych ścieżek edukacyjnych. Program jest integralną częścią
procesów nauczania, uczenia się i wychowania.

Program zakłada wykorzystanie w dużej mierze działań terenowych, lekcji i pokazów
w Zagrodzie na Zabaszcie, spotkań z twórcami ludowymi i ciekawymi ludźmi, konkursów, wy-
staw, zbierania informacji o miejscowości i regionie. Realizacja edukacji regionalnej odbywać się
będzie we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Rossosz, instytucjami kultury,
ludowym zespołem „Zielawa”, dziecięcym zespołem Skowroneczki, twórcami, artystami, oraz rodzi-
cami i dziadkami.

III. Zadania szkoły
Do zadań szkoły, które w szczególności będę realizować w toku wdrażania programu należą:

1. Uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak: rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna
stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka, i że każdy ma wobec tych wspólnot
obowiązki.

2. Uczenie zwyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec kolegów
szkolnych i nauczycieli.

3. Uczenie właściwych zachowań w stosunku do osób starszych i dóbr kultury.
4. Zapoznanie dzieci z polską literaturą dziecięcą.

IV. Cele edukacyjne
Celem nadrzędnym programu jest kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowi-

skiem, z regionem, poprzez poznawanie jego kultury materialnej i duchowej, tradycji, zwyczajów
oraz historii i przyrody. Na tak rozumiany cel ogólny składają się następujące postawy
i umiejętności ucznia:
n Docenienie znaczenia domu rodzinnego.
n Poznanie tradycji rodzinnych związanych z obchodzonymi świętami.
n Wzmacnianie  prawidłowych relacji z rodziną i szkołą.
n Okazywanie szacunku osobom starszym.
n Rozpoznawanie zwyczajów i obrzędów naszego regionu.
n Rozpoznawanie herbu swojej miejscowości.
n Wskazywanie na mapie Polski swojego regionu - Podlasia.
n Nazywanie symboli narodowych.
n Rozumienie pojęć: „ojczyzna, region, tradycja, muzeum, skansen”.
n Poznanie  zajęć zawodowych ludzi związanych ze wsią.
n Rozpoznawanie dawnych zawodów oraz wybranych narzędzi i sprzętów używanych

w przeszłości na Południowym Podlasiu.
n Rozpoznawanie zabytków w najbliżej okolicy.
n Rozpoznawanie ludowych zwyczajów, obrzędów, pieśni, przyśpiewek.
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n Ukazywanie (w formie prac plastycznych i literackich) ciekawych miejsc, strojów ludowych,
przyrody.

n Zainteresowanie się historią Rossosza.
n Aktywne uczestniczenie w życiu wspólnoty lokalnej.
n Współpraca w grupie.
n Odnajdywanie potrzebnych informacji w różnych źródłach.
n Kulturalne zachowywanie się w miejscach publicznych.
n Stosowanie zasad właściwego zachowania się na wycieczkach.

V. Treści nauczania
Treści szczegółowe programu edukacji regionalnej zostały podzielone na cztery główne

zagadnienia (działy) tematyczne: dom, szkoła, miejscowość, kultura ludowa.
1. Mój dom rodzinny, jego historia, tradycje, osoby i obrazy z przeszłości:
n miejsce mojego zamieszkania, moja rodzina,
n pamiątki rodzinne, dzieje rodziny, fotografie, przekazy i opowiadania rodziców, dziadków,

pradziadków i osób z nią związanych,
n najważniejsze tradycje zachowywane w mojej rodzinie związane   ze świętami, ważnymi

wydarzeniami rodzinnymi i porami roku,
n mój udział i rola w kultywowaniu  tradycji rodzinnych - zbieranie pamiątek, zdjęć, filmów,

rysunków itp.
2. Szkoła, w której jestem uczniem, kolegą, przyjacielem:
n historia szkoły do której uczęszczam,
n najważniejsze osoby zasłużone dla szkoły - nauczyciele, dyrektorzy, rodzice,
n patron, sztandar i tradycje mojej szkoły zapisane w kronice  i pamiątkowych zdjęciach,
n tworzenie tradycji szkolnych, klasowych i mój udział w nich,
n ciekawe zwyczaje i zainteresowania moich kolegów i przyjaciół szkolnych,
n ważne uroczystości i święta państwowe obchodzone w szkole.
3. Moja miejscowość, życie jej mieszkańców, opowiadania i obrazy z  przeszłości:
n nazwa mojej miejscowości i jej etymologia,
n krajobrazy z najbliższego otoczenia,
n ciekawe i piękne zakątki najbliższej okolicy,
n ważne i interesujące miejsca upamiętniające przeszłość,
n legendy i opowiadania,
n zabytki Rossosza,
n życie dzieci w mojej okolicy w przeszłości i obecnie, obserwacja zachodzących zmian.
4. Sztuka, kultura i folklor regionu:
n tradycje i obrzędy,
n folklor: tańce, pieśni i muzyka mojego regionu,
n gwara i język regionu.

VI. Szczegółowe omówienie zagadnień tematycznych
[...]

VII. Procedury osiągania celów
W młodszym wieku szkolnym dominują u dzieci potrzeby aktywności, ruchu i zabawy.

Wprowadzając dziecko w świat wartości i tradycji regionalnych nie można zapomnieć
o zaspokojeniu tych potrzeb. Aby aktywizować i pobudzać zainteresowania dzieci problematyką
dziedzictwa kulturowego będę stosować metody poszukujące i praktyczne wyzwalające inwencję
twórczą dzieci:
n pogadanki tematyczne łączone z demonstracją,
n przygotowywanie wystaw tematycznych,
n konkurs na najpiękniejsze drzewo genealogiczne,
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n spotkania z twórcami ludowymi,
n zwiedzanie wystaw muzealnych,
n wycieczki  po miejscowości i do ośrodków edukacji regionalnej,
n zajęcia i pokazy w Zagrodzie na Zabaszcie,
n prace plastyczne i techniczne,
n przygotowanie i degustacja potraw kuchni regionalnej,
n gromadzenie pamiątek i eksponatów do kącika regionalnego,
n improwizacja dramowa - obrzędy regionalne.

VIII. Oczekiwane osiągnięcia uczniów
1. Moja rodzina.
Uczeń:
n zna strukturę rodziny i swoje w niej miejsce,
n zna swoje prawa i obowiązki jako członka rodziny,
n potrafi opowiedzieć dzieje swojej rodziny,
n pamięta o uroczystościach i tradycjach rodzinnych (święta, urodziny, imieniny, rocznice),
n wymienia nazwy zawodów członków rodziny,
n zna i kultywuje tradycje i zwyczaje rodzinne,
n ma poczucie więzi emocjonalnej z domem rodzinnym,
n wykazuje potrzebę szacunku do dziadków i rodziców,
n rozumie potrzebę przechowywania i kultywowania pamiątek rodzinnych.
2. Szkoła, w której jestem uczniem.
Uczeń:
n zna historię szkoły,
n zna tradycje szkoły i uczestniczy w ich kultywowaniu,
n rozumie potrzebę dbania o wygląd sali lekcyjnej,
n zna najbliższe otoczenie szkoły.
3. Moja miejscowość.
Uczeń:
n wskazuje na mapie położenie swojej miejscowości i określa jej charakterystyczne cechy,
n zna historię miejscowości i związane z nią legendy,
n wskazuje miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy i umie ocenić ich znaczenie,
n wymienia nazwy ważniejszych zabytków i obiektów historycznych, urzędów, zakładów

usługowych i potrafi określić ich przydatność społeczną,
n zna ciekawe miejsca w okolicy, które warto obejrzeć,
n zna strukturę administracyjną Polski,
n ma poczucie odpowiedzialności za swoje rodzinne strony,
n wie z czego słynie jego miejscowość,
n wymienia nazwiska ciekawych ludzi związanych z Rossoszem,
n wykazuje potrzebę szanowania tradycji, osiągnięć i pracy innych ludzi, w tym dawnych

pokoleń.
4. Sztuka, kultura i folklor regionu.
Uczeń:
n zna tradycje, obyczaje, obrzędy i ważniejsze elementy kultury regionu,
n wymienia ciekawe, ginące, osobliwe zawody wykonywane przez twórców ludowych regionu,
n opisuje cechy charakterystyczne sztuki ludowej swojego regionu i szanuje jej wytwory,
n rozumie odrębność kulturalną swojego regionu (gwara, stroje, motywy zdobnicze, muzyka,

taniec),
n odwiedza obiekty kultury regionu, muzea, skanseny, izby pamięci.
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IX. Ewaluacja
Ewaluacja jest badaniem efektów realizowanego programu, pozwalającym na ulepszanie

metod i form pracy. Dzięki niej można zorientować się czy zamierzone cele zostały osiągnięte.
Do ewaluacji opracowanego programu zamierzam wykorzystać swobodne wypowiedzi uczniów
dotyczące przeprowadzonych zajęć oraz techniki ewaluacyjne zajęć. Ocenie rezultatów kształcenia
będzie podlegać ogólne zaangażowanie uczniów w realizację programu, co znajdzie
odzwierciedlenie w końcowejj ocenie opisowej. Ważne też będą informacje pozyskane
od rodziców na podstawie przeprowadzonych ankiet. W ten sposób będą oni mogli wyrazić
swoją opinię na temat wdrożonego programu.

Realizacja programu umożliwia nauczycielowi dokonywanie systematycznej ewaluacji,
poprzez:
n bieżącą obserwację uczniów na zajęciach,
n analizę wypowiedzi ustnych dzieci,
n rozmowy z uczniem i jego rodzicami,
n konkurs wiedzy,
n ogląd wytworów ucznia (np. prac plastycznych),
n obserwację aktywności udziału uczniów w uroczystościach szkolnych i lokalnych.

Dla prawidłowej realizacji każdego programu konieczne jest przeprowadzenie diagnozy
wstępnej i końcowej celem dokonania ewaluacji programu na poziomie danej klasy.

Celem ewaluacji jest:
n zbadanie funkcjonowania i sposobów realizacji programu edukacji regionalnej,
n określenie, czy przyjęte w programie cele, zadania, metody i formy umożliwiają wszechstronny

rozwój ucznia (poznanie efektów programu),
n zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu dokonania zmian

i poprawek w istniejącym programie.
Osiągnięcia uczniów kontrolowane będą przede wszystkim w aspekcie motywacyjnym

i praktycznym. Dzieci będą obserwowane  podczas zajęć lekcyjnych, na uroczystościach klasowych,
szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych.

Przewidywana jest ewaluacja wewnętrzna (przez nauczyciela prowadzącego zajęcia
z edukacji regionalnej) w formie oceny wyników np. konkursów  klasowych, szkolnych, gminnych.
Ewaluacją będzie też obserwacja rezultatów pracy dzieci takich, jak: prace pisemne, rysunki,
ułożenie bądź rozwiązanie (w zależności od poziomu i klasy) krzyżówki, rymowanki, krótki opis
zdarzeń itp. Odzwierciedleniem stosunku dzieci do omawianych treści może być rysowanie przy
każdym pytaniu odpowiedniego znaczka - „buźki” (uśmiechniętej, obojętnej, ponurej). W klasach
starszych uczniowie mogą wyrazić swój stosunek do zajęć poprzez kolorowanie określonej skali
przy pytaniu bądź odpowiadając słownie na pytania ankiety: tak, nie, nie wiem i w miarę
możliwości uzasadniając swoją wypowiedź. Przedmiotem ewaluacji mogą być prace zespołowe
uczniów np. opracowanie makiety miejscowości, mapy ścieżki rowerowej, prezentacja, artykuł
do gazetki lokalnej, plakat.

Ewaluacja będzie zatem przeprowadzona na podstawie obserwacji bezpośredniej uczniów,
analizy ich prac i wytworów, analizy testów, rozmowy z rodzicami, ankiety dla rodziców,
miniankiety dla dzieci. Na koniec roku szkolnego przewidziany jest test z całości realizowanego
programu. Do programu załączam ankietę ewaluacyjną dla uczniów oraz przykładowy test
do kl. I, II i III.
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Jest takie miejsce
Rossosz to miejscowość ciekawa pod

względem turystyczno-przyrodniczym. Szcze-
gólne walory posiadają tutejsze uroczyska,
mające swoją niezwykłą historie i nazwy
nadane przez miejscową ludność. Jednym
z nich jest Zabaszta. Wiosną i latem, zachwy-
cają tu wszechobecne kwiaty, drzewa, zagaj-
niki. Spośród nich wyłania się stara, ponad
stuletnia zagroda pod strzechą - siedziba ro-
dziny Łucków. Wiejskie chaty stały kiedyś
zwrócone frontem do słońca, które w połu-
dnie miało je oświetlać. Dziś niszczeją, czas
je „pożera”. Cóż, nikt nie chce już mieszkać
w najpiękniejszej nawet chacie sprzed stu lat.
Być może niedługo wszystko zastąpi wszech-
obecny beton, jednak na razie warto się wy-
brać na niecodzienną wędrówkę.

Czas strumieniem wartkim płynie
Przez ozdobne drzwi, na których świę-

coną kredą wypisano litery K+B+M, wcho-
dzimy do chaty. A tu - małe sionki, na wprost
dwie komory i drabina, co wiedzie na strych.
Na prawo przepięknie rzeźbione drzwi pro-
wadzą do siermiężnej kuchni z rozłożystym
piecem i podłogą z gliny. Sprzęty są więcej
niż skromne: dwie ławy, stołek, wisząca pół-
ka i szafka pełniąca funkcję stołu i kredensu.
A wszystko ręcznie wykonane. W drugiej zaś
izbie wyszczerbione deski podłogi, na której
ustawiono krosna i dwa łóżka wsunięte w kąt,
pod okno. Nad nimi, okopcone, wysoko pod
powałą, zakurzone twarze świętych spoglą-
dające z góry szeregiem.

Przed chatą mnogość drzew owoco-
wych o odmianach dziś już prawie niespoty-
kanych - kronselka, kosztela, papierówka,

i gromna leszczyna. Za nią szereg dumnych,
wiekowych dębów i stodoła - duża, złożona
z dwóch toków, a w niej narzędzia i maszy-
ny, których kiedyś używano do pracy na roli
w obejściu. Tuż przy stodole płot chruściany,
dalej drugie podwórze ze spichrzem i drew-
nianym domem wzniesionym w 1949 roku.
W sąsiedztwie spichrza piec stoi, co służy do
wypiekania sękacza - najpyszniejszego ciasta
na świecie. Tylko tutaj można zobaczyć, jak
się go przygotowuje i posmakować też moż-

na. Ostatnim etapem wędrówki po zagrodzie
jest dom drewniany, blisko siedemdziesięcio-
letni. Trzeba tam zajrzeć, przekroczyć próg,
nad którym zawisły gałązki palmowe, ułożo-
ne w kształt krzyżyka, i wianek ze święco-
nych ziół na oktawę Bożego Ciała. Tu można

Katarzyna Głowacka
uczennica II LO im. Emilii Plater
w Białej Podlaskiej

Kasia mieszka w Rossoszu i jest związana ze swoją miejscowością oraz jej tradycjami. Śpiewa i tańczy
w miejscowym zespole folklorystycznym, często przebywa w Zagrodzie na Zabaszcie.

Czas się tutaj zatrzymał…

Zagrajcież mi,
może cofnie się świat,
do tych dni, do tych lat,
do chwil minionych…
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się posilić pysznościami kuchni regionalnej
i obejrzeć dzieła twórców ludowych.

- „Prrr…, kary!” - słychać za oknem.
To pan Bogdan zajechał końmi, by zabrać
chętnych na przejażdżkę po okolicy.

Żywa historia
Do Zagrody przyjeżdżają goście z Pol-

ski i zagranicy, by zobaczyć jak wyglądało

życie ludzi na dawnej wsi, jak mieszkali i pra-
cowali. Można nie tylko oglądać, ale także
dotknąć i samodzielnie wypróbować działa-
nie różnych narzędzi. Można też usiąść
na wiekowych stołkach lub położyć się na
łóżku, zamknąć oczy i na chwile przenieść
się w wiek naszych pradziadów.

Cele i program konkursu
Stowarzyszenie Parafiada i Pijarskie

Centrum Edukacyjne Ks. Stanisława Konar-
skiego w Warszawie, wraz z władzami oświa-
towymi, organizują od 2006 roku ogólnopol-
ski konkurs ,,Patriotyzm - z pokolenia
na pokolenie’’, w ramach 3-letniego progra-
mu wychowania patriotycznego i społeczne-
go ,,Moja Mała Ojczyzna’’, realizowanego
w ramach projektu pod nazwą ,,Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało’’. Patronat honorowy spra-
wuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Lech Kaczyński.

Uczestnikami programu są placówki
edukacyjne na terenie całej Polski, według na-
stępujących grup: szkoły podstawowe, gim-
nazja, szkoły ponadgimnazjalne. Konkurs
adresowany jest do wychowawców, nauczy-
cieli i duszpasterzy. Jego celem jest nieustan-
ne wzbogacanie i pogłębianie idei wychowa-
nia patriotycznego i społecznego, z możliwie
najszerszym zaangażowaniem środowiska
lokalnego. Konkurs promuje przede wszyst-
kim pracę nauczyciela polegającą na inspiro-
waniu pomysłów zajęć edukacyjno-wycho-
wawczych oraz na zebraniu, a następnie oce-
nie konspektów i raportów zrealizowanych
autorskich programów wychowania patrio-
tycznego i społecznego.

W ramach konkursu należy realizo-
wać zadania, które mają służyć: kształtowa-
niu więzi z ojczystym krajem i świadomości
obywatelskiej, zgromadzeniu autorskich kon-
spektów zajęć wychowania patriotycznego
i społecznego przeprowadzonych w szkołach,
wyłonieniu placówek zaangażowanych
w wychowanie patriotyczne i społeczne oraz
koordynatorów tych zajęć, analizie takich war-

tości, jak: ojczyzna, naród, obronność, demo-
kracja i suwerenność, kształtowaniu postaw
patriotycznych wśród uczestników programu,
nabyciu wiedzy o historii i teraźniejszości
,,swojej małej ojczyzny’’, wpajaniu szacun-
ku i przywiązania do tradycji własnego naro-
du, jego osiągnięć, kultury, języka ojczystego
i ludzi, którzy go zamieszkują, kształtowaniu
postawy łączącej przywiązanie i miłość do oj-
czyzny, solidarności z własnym narodem
z szacunkiem dla innych narodów oraz po-
szanowania ich suwerennych praw, rozwija-
niu postaw prospołecznych i dobra wspólne-
go, przygotowaniu uczestników programu
do świadomego, aktywnego i odpowiedzial-
nego uczestnictwa w życiu społecznym po-
przez kształtowanie w młodych ludziach po-
stawy odpowiedzialności i zaangażowania
w realizację zadań im powierzanych mających
na celu dobro wspólne, tworzeniu sytuacji
wyzwalających emocjonalny związek z kra-
jem ojczystym (spotkania, wycieczki, dysku-
sje), efektywnej i skutecznej integracji grup
rówieśniczych.

Program rozpoczyna się z chwilą reje-
stracji placówki u organizatora. Realizowany
jest od listopada do marca. Za organizację
programu odpowiedzialny jest koordynator
wyznaczony przez dyrektora. Zadaniem ko-
ordynatora jest przeprowadzenie zajęć na te-
mat patriotyzmu w oparciu o wypracowany
autorski konspekt np.wycieczki, spotkania,
dyskusje, wystawy. Podsumowaniem działań
w placówce jest raport przygotowany przez
koordynatora. Autorskie konspekty zajęć
i raport końcowy dostarczony do Stowarzy-
szenia, jest oceniany przez profesjonalne jury
według następujących zasad: zgodność z re-

Jolanta Świestowska
Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie

,,Patriotyzm - z pokolenia na pokolenie’’
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gulaminem, forma i treść autorskiego kon-
spektu zajęć koordynatora, nowatorskie po-
mysły własne, liczba dodatkowych osób za-
angażowanych w realizację programu i dodat-
kowych instytucji uczestniczących w realiza-
cji programu, dokumentacja z realizacji pro-
gramu (fotograficzna, plastyczna, multime-
dialna, medialna), forma i ilość przeprowa-
dzonych zajęć w ramach programu, opinie,
świadectwa, referencje.

Realizacja programu w naszej szkole
Szkoła jest miejscem, w którym roz-

mowy o Ojczyźnie i patriotyzmie współcze-
snych czasów towarzyszą młodzieży w całym
procesie edukacyjnym.  Szkoła jest miejscem,
w którym takie poczucie odpowiedzialności
można i należy kształtować. Dlatego też py-
tanie o miejsce patriotyzmu w procesie kształ-
cenia współczesnej młodzieży wydaje się być
zasadne. Jako nauczyciele mamy wiele moż-
liwości kształtowania postawy patriotycznej
naszych uczniów. Jedną z takich możliwości
realizacji edukacji patriotycznej i obywatel-
skiej dla nauczycieli naszej placówki jest
udział w programie ,,Patriotyzm -z pokolenia
na pokolenie’’.

Zgodnie z założeniami tego konkursu
przyjęliśmy także swoje motto: „Prawdziwy
patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby
,,kochać’’ jakąś idealną ojczyznę, ale - by ko-
chać, badać i pracować dla realnych składni-
ków tej ojczyzny, którymi są: ziemia, społe-
czeństwo i wszelkie ich bogactwa’’(Bolesław
Prus ,,Kroniki’’).

Przystępując do tego programu posta-
wiliśmy sobie za cel objęcie nim całej spo-
łeczności szkolnej. Dlatego też zaplanowali-
śmy wiele różnorodnych działań dostosowu-
jąc je do wieku i możliwości uczniów tak,
by każde dziecko mogło w którymś z nich się
odnaleźć oraz dokonać wyboru swojego za-
dania. Dlatego zaplanowaliśmy uroczystości
szkolne, apele, wycieczki, lekcje, muzealne
spotkania, inscenizacje, montaże poetycko-
muzyczne, wystawy, wieczory poezji, akcje
charytatywne, wizyty w zaprzyjaźnionych in-
stytucjach oraz szeroką gamę konkursów: li-
terackie, poetyckie, recytatorskie, historyczne,
plastyczne, przyrodnicze, kolęd i pastorałek.

W tegorocznej edycji konkursu posta-
nowiliśmy skupić się na swojej Małej Ojczyź-
nie, gdyż Lublin 15 sierpnia 2007 roku obcho-
dził 690 lecie nadania praw miejskich, stąd te-
mat naszego projektu ,,Mojemu miastu na uro-

dziny - 690 lat nadania praw miejskich Lubli-
nowi’’. Realizacja projektu rozpoczęła się od
zajęć przeprowadzonych przez koordynatora
programu z uczniami koła historycznego. Była
to 4-godzinna wycieczka:  Pamięć miejsca -
nekropolia cmentarna przy ulicy Lipowej
w Lublinie. Skąd taki pomysł? Oto cytat z Cy-
priana Norwida ,,Naród składa się z jednego
pokolenia ludzi żyjących i z wielu pokoleń
umarłych, którzy ukształtowali jego prze-
szłość i z tej przeszłości w sposób decydujący
wpływają na rozwój teraźniejszości’’. Norwid
pozwala zrozumieć, jak ważną sprawą dla
życia narodu jest jego przeszłość, jego pamięć.
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Historia wykuta w kamieniu
Cmentarz przy ulicy Lipowej w Lu-

blinie to przede wszystkim zabytek historii
naszego miasta. To najstarszy i najbardziej
znany zespół cmentarzy we wschodniej Pol-
sce, w skład którego wchodzą: cmentarz rzym-
skokatolicki, cmentarz ewangelicko-augsbur-
ski, cmentarz prawosławny, cmentarz wojsko-
wo-komunalny. Cmentarze te funkcjonują
w świadomości lublinian jako nekropolia.
Są one miejscem pochówku osób zasłużonych
oraz zwykłych obywateli naszego miasta i re-
gionu. Od 1985 roku nekropolia posiada sta-
tus zabytku ze względu na walory historycz-
ne, jak i artystyczne. Dlatego też wymaga spe-
cjalnej pamięci, troski, dbałości i przywraca-
nia dawnej świetności.

W czasie wycieczki uczniowie praco-
wali w grupach w oparciu o przygotowane
materiały źródłowe. Poznawali historię zabyt-
kowej nekropoli cmentarnej przy ul. Lipowej,
wyszukiwali nagrobki osób znaczących dla
historii Lublina, regionu, kraju, opowiadali

o ich zasługach, oglądali symboliczne mogi-
ły i pomniki opisując wydarzenia z nimi zwią-
zane. Odkryli historię swojego miasta dostrze-
gając jego wielokulturowość i wielowyznanio-
wość.

W toku dalszej realizacji programu
uczniowie odbywali wycieczki po Lublinie
poznając historię swojego miejsca zamiesz-
kania oraz miejsca pamięci narodowej - po-
mnika (szkoła opiekuje się nim od 1998 r.)
przy ul. Północnej poświęconego więźniom
Zamku Lubelskiego rozstrzelanym przez oku-
panta hitlerowskiego na Górkach Czechow-
skich.

Konkursy
Uczniowie uczestniczyli w konkur-

sach:
n literacko-poetyckich: „Moje Małe Ojczy-

zny”, „Lublin moje miasto”, „I Ty mo-
żesz zostać poetą”, „Józef Czechowicz -
poeta mojego miasta”,

n historycznych: „Najpiękniejsze legendy
o Lublinie”, „Znam swoje miasto”,
„Podróże dalekie i bliskie. Przystanek
pierwszy: Lublin”, „Hasło dla Lubelszczy-
zny”, „Śladami Tadeusza Kościuszki
w pejzażu kulturowym Muzeum Wsi Lu-
belskiej”, „Tadeusz Kościuszko - dzieje
życia i czynów”, „Polacy w walce o nie-
podległość w XIX wieku”,

n plastycznych: „Architektura Lublina”,
„Ilustracje do wierszy Józefa Czechowi-
cza”, „Odwiedź moją miejscowość. Znaj-
dziesz tu.....”, „Twórczość plastyczna in-
spirowana muzyką dawną”, „Moje Boże
Narodzenie”, „Kartki i stroiki bożonaro-
dzeniowe”.

Dziecięce poezje i utwory literackie zo-
stały wydane w specjalnych numerach szkol-
nego pisma koła dziennikarskiego ,,Vers’’.
Uczniowie przygotowywali, a następnie pre-
zentowali montaże poetycko-muzyczne, wie-
czornice, inscenizacje: „Moje Małe Ojczy-
zny”, „Młodzież Lublina w walce 1939 roku”,
„Tu jest nasz dom”, „Polskie symbole narodo-
we”, „W imię wolności”. Swoje osiągnięcia
i wyniki w nauce i zachowaniu za I semestr
podsumowali apelem szkolnym: „Nasze osią-
gnięcia i wyniki - to nasza praca dla Ojczy-
zny”. Organizowane były różne wystawy na
korytarzach szkolnych: 690 lat Lublina, „Mo-
jemu miastu na urodziny”, „Dworki i pałace
mojego regionu”.

Świetlica szkolna zorganizowała zajęcia
o herbie naszego miasta i województwa, bi-
blioteka zaprezentowała wystawy i gazetki
związane w ważnymi wydarzeniami z histo-
rii naszego państwa i narodu, przybliżyła też
postać Janusza Korczaka - orędownika praw
dziecka. W nasze działania włączyła się także
232 drużyna harcerska Trewir działająca
w naszej placówce.

Wiele uroczystości i spotkań odbywa-
ło się w okresie Bożego Narodzenia bogatym
w polskie tradycje. Organizowaliśmy spotka-
nia wigilijne całej społeczności szkolnej,
na których prezentowano zwyczaje bożona-
rodzeniowe, teatrzyki szkolne wystawiały ja-
sełka ,,Wigilijne Anioły’’ dla uczniów i ro-
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dziców, odbył się „Konkurs Kolęd i Pastora-
łek”, „Świetlicowy Konkurs Recytatorski Po-
ezji Bożonarodzeniowej” organizowany przez
Świetlicę Środowiskową Parafii Dobrego Pa-
sterza w Lublinie, konkurs literacki i teatral-
ny w czasie VII Konkursowego Przeglądu
Dziecięcych Zespołów Kolędniczych ,,Szczo-
draki 2007’’. Teatrzyk szkolny występował
w Szopce Lubelskiej na Starym Mieście, chór
szkolny uczestniczył w programie ,,Zaśpie-
wajmy Jezuskowi’’ w ramach Prezentacji Chó-
rów Szkolnych Programu Śpiewająca Polska.

Działalność charytatywna uczniów
Nasi uczniowie bardzo chętnie włącza-

li się w różne działania charytatywne. Dziele-
nie się z potrzebującymi to przejaw aktyw-
ności obywatelskiej, która dziś może
być najlepszą formą patriotyzmu.
Stąd uczniowie brali udział w akcjach
charytatywnych: „Góra Grosza”,
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
„Mikołaj o Tobie nie zapomni”,
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy”. W czasie zabawy noworocznej
zorganizowali loterię fantową, z któ-
rej dochód przeznaczono na pomoc
żywnościową dla najbardziej potrze-
bujących uczniów, gościli z prezen-
tami mikołajkowymi w Lubelskim
Pogotowiu Opiekuńczym, złożyli wi-
zytę noworoczną z życzeniami
w Domu Pomocy Społecznej ,,Kali-
na’’, teatrzyk szkolny wybrał się z wi-
zytą do Szpitala Dziecięcego przy ul.
Chodźki, gdzie zorganizował dla małych pa-
cjentów spotkanie poetycko- muzyczne przy
wierszach i kolędach. Współpracowaliśmy
także z Fundacją Na Rzecz Osób Niewido-
mych i Niepełnosprawnych, sprzedając cegieł-
ki na zakup protez dla Tomasza.

Konkursowy laur
Podsumowaniem naszej 4- miesięcznej

pracy przy realizacji projektu jest raport na-
pisany przez koordynatora. Zawiera on szcze-
gółowe informacje dotyczące działań podję-
tych przez placówkę. Naszymi pomysłami
edukacyjnymi i wychowawczymi staraliśmy
się objąć wszystkich wychowanków naszej
szkoły. W realizację tego przedsięwzięcia za-
angażowało się 29 nauczycieli, którzy przy-
gotowali 59 różnorodnych form zajęć dla na-
szych uczniów. Pozyskaliśmy i współpraco-
waliśmy z 20 instytucjami, które pełniąc rolę

partnera wykonywały różne zadania. Wiel-
kim wsparciem dla naszych działań byli ro-
dzice, którzy chętnie z nami współdziałali i
wspierali nasze przedsięwzięcia. Z realizacji
tego programu powstała też obszerna doku-
mentacja:  fotograficzna, multimedialna, pla-
styczna, scenariusze, konspekty, regulaminy,
sprawozdania, opinie, referencje. Została ona
wysłana do organizatora, który dokonywał
jej oceny.

Nasz program wychowania patriotycz-
nego i społecznego w tegorocznym konkur-
sie ,,Patriotyzm - z pokolenia na pokolenie’’
został wysoko oceniony przez organizatorów.
Uzyskując najwyższą liczbę punktów, zajęli-
śmy pierwsze miejsce w grupie szkół podsta-
wowych.

Nasze pomysły edukacyjno-wychowaw-
cze pozwoliły nam i naszym uczniom rozma-
wiać o ojczyźnie i patriotyzmie współcze-
snych czasów. Jednocześnie stały się dosko-
nałą i żywą lekcją historii, a zarazem wspa-
niałym doświadczeniem dla dorosłych oraz
przygodą dla dzieci i młodzieży, która na jed-
nym ze spotkań przy dźwiękach gitary recy-
towała Jacka Karczmarskiego ,,Piękno jest na
to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej
nad piękno Ojczyzny, w której minąwszy
przeznaczeń mielizny, warto zanurzyć obola-
łe ciało. Pychy się wyzbyć’’.
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Poniżej chciałabym przedstawić dwa
projekty zrealizowane w Zespole Szkół nr 4
w Hrubieszowie. Do ich opracowania przy-
gotowywaliśmy się dość długo i z wieloma
oporami - czy nas na to stać, czy potrafimy
spełnić wszystkie wymagania, przebrnąć
przez zawiłe procedury, zdążyć z terminami,
a wreszcie zgromadzić niezbędne dokumen-
ty. Samo odnalezienie odpowiedniej instytu-
cji dysponującej funduszami, czy programu
pomocowego odpowiadającego projektowi
pochłaniało mnóstwo czasu. Równie męczą-
cy był okres od złożenia dokumentów do
ogłoszenia wyników i opublikowania listy
zwycięzców. Po doświadczeniach płynących
z wyszukiwania, przygotowywania i realiza-
cji naszych projektów, chciałabym podzielić
się moimi spostrzeżeniami ze wszystkimi na-
uczycielami wahającymi się, czy warto spró-
bować sił w pisaniu projektów. Aktualnie jest
wiele możliwości wspierania działań szkoły
środkami pozabudżetowymi, zarówno z kra-
jowych programów regionalnych, jak i cen-
tralnych, a także aplikując do fundacji, które
w ramach swojej działalności statutowej re-
alizują projekty z zakresu szeroko rozumia-
nej edukacji. Przykładem jest chociażby Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności przy-
znająca dotacje z zakresu edukacji, rozwoju
lokalnego, umacniania demokracji w ramach
programów: „Równać szanse”, „RITA”, „Dzia-
łaj lokalnie”, „Przejrzysta Polska”, „English
Teaching”. Fundacja Młodzieżowej Przedsię-
biorczości realizuje miedzy innymi programy
przygotowujące dzieci i młodzież do życia
w warunkach gospodarki rynkowej („Wolon-
tariusz na bank”). W Fundacji „Edukacja dla
Demokracji” można ubiegać się o dotacje
na projekty dotyczące budowania społeczeń-
stwa obywatelskiego, czy wizyty studyjne
(„RITA”, „Edukacja Rozwojowa”, „Polsko-
Kanadyjska Współpraca”). Szkoły wiejskie
i przygotowujące uczniów do pracy w rolnic-
twie mogą ubiegać się o dotacje na zadania
z zakresu rozwoju wsi polskiej. Środki na
szkolenia, seminaria i konferencje można po-

zyskać składając projekt w Fundacji Dzieci
i Młodzieży.

Agroszansa
W czerwcu 2004 r. Zespół Szkół nr 4

w Hrubieszowie przystąpił do konkursu
na projekty zmian w edukacji zawodowej
„Dostosowanie do wymagań współczesnego
rynku pracy”. Celem konkursu było wyło-
nienie 20 najbardziej zaawansowanych pro-
jektów modernizacji programów nauczania
zawodowego, dostosowujących oferty eduka-
cyjne placówek kształcenia zawodowego do
potrzeb lokalnego rynku pracy. Zespół na-
uczycieli szkoły opracował projekt zatytuło-
wany: „Agroszansa”- kształcenie młodzieży
szkolnej z zakresu rozwoju obszarów wiej-
skich w powiecie hrubieszowskim”. W lipcu
2004 r. rozstrzygnięto konkurs, nasz projekt
„Agroszansa” zajął 9. miejsce w wojewódz-
twie lubelskim (spośród 24 zgłoszonych do
konkursu).

Celem głównym była aktywizacja za-
wodowa młodzieży Zespołu Szkół nr 4 oraz
kreowanie warunków dla rozwoju przedsię-
biorczości w sferze agrobiznesu w regionie
hrubieszowskim. Podjęto działania przygoto-
wujące młodzież do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej związanej z agrobiznesem
(agroturystyka, usługi, doradztwo, wsparcie
rozwoju gospodarstw rolnych). Szkoła pozy-
skała wysokiej jakości mobilny sprzęt IT
(16 notebooków, elektroniczne testery rolni-
cze) o wartości około 30 000 euro, dzięki cze-
mu zostały stworzone warunki do prowadze-
nia kształcenia praktycznego, umożliwiające
nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnych
z oczekiwaniami lokalnego i współczesnego
rynku pracy. Innowacyjność projektu polegała
na wdrożeniu modułowego kształcenia zawo-
dowego w ramach przedmiotu specjalizacyj-
nego „Agroturystyka”.

W ramach projektu zrealizowane zo-
stały m.in. następujące działania:
1. Przeszkolenie Zespołu Nauczycieli Przed-

miotów Zawodowych w zakresie zasad

Joanna Sobczuk
LSCDN

Realizujemy projekty unijne
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wdrażania innowacji pedagogicznej oraz
opisowego potwierdzania umiejętności
zawodowych (certyfikacji).

2. Instruktaż i przeszkolenie w zakresie ob-
sługi i wyposażenia pracowni, zastosowa-
nia urządzeń, sprzętu i oprogramowania
w działalności dydaktycznej.

3. Wdrożenie  programu modułowego dla
przedmiotu specjalizacyjnego „Agrotury-
styka” M 341[01].S1 w zawodzie technik
agrobiznesu.

4. Wdrożenie programu dodatkowych zajęć
z młodzieżą związanych z przedsiębior-
czością w agrobiznesie „ Mój własny biz-
nes” i organizacja spotkań z absolwenta-
mi - prezentacja ciekawych przykładów
aktywności zawodowej.

5. Organizacja wyjazdów szkoleniowych do
przedsiębiorstw związanych z agrobizne-
sem.

6. Organizacja zajęć w ramach jednostek
modułowych w podmiotach gospodar-
czych związanych z agroturystyką.

Projekt „Agroszansa” umożliwił przy-
gotowanie młodzieży do poszukiwania do-
datkowych, pozarolniczych źródeł dochodu.
W znacznej mierze przyczynił się też do roz-
woju szkoły. Jest to jedyna placówka
w powiecie posiadająca mobilną pracownie
komputerową, która od 01.09.2004 r.  roz-
poczęła kształcenie modułowe.

Projekt sfinansowany został z funduszy
UE - programu PHARE Promocja Zatrudnienia
- Rozwój Zasobów Ludzkich, PL01.06.09.01-
02-03, województwo lubelskie.

Uprawa wierzby energetycznej
W 2005 roku Zespół Szkół Nr 4 otrzy-

mał dotację - środki celowe na zakup nowo-
czesnych urządzeń potrzebnych podczas za-
jęć praktycznej nauki zawodu. Fundusze
w wysokości 50 tysięcy złotych otrzymaliśmy
w ramach pomocy finansowej Ministerstwa
Rolnictwa  na zadania z zakresu stosowania
nowoczesnych technik i technologii w prak-
tycznej nauce zawodów związanych z rolnic-
twem.  Wniosek do Ministerstwa Rolnictwa
o udzielenie dotacji na zakup narzędzi nie-
zbędnych do pielęgnacji szkolnej  plantacji
wierzby energetycznej opracował zespół na-
uczycieli  przedmiotów zawodowych w skła-
dzie: Alicja Ważna, Jolanta Woźniak i Marek
Lachowski. Moja rola sprowadziła się do po-
mocy w merytorycznym uzasadnieniu wnio-
sku. Doświadczalna plantacja wierzby ener-

getycznej w ilości 17500 sztuk sadzonek zo-
stała założona w 2004 r. na szkolnej działce
dydaktycznej o powierzchni 1,55 h. Z dotacji

Ministerstwa Rolnictwa zakupiliśmy narzę-
dzia i urządzenia niezbędne do uprawy i zbio-
ru wierzby takie jak: piła łańcuchowa z odzieżą
ochronną, specjalistyczna kosa do ścinania od-
rostów i rębak. Dzięki temu, od 2006 r. w ra-
mach praktycznej nauki zawodu, szkoła po-
zyskuje drewno na opał, które wykorzystuje-
my w szkolnej kotłowni. Kolejnym krokiem
będzie poszukiwanie dotacji na zakup spe-
cjalistycznego sprzętu do produkcji brykietu
wierzbowego, a następnie modernizacja
szkolnej kotłowni w celu dostosowania jej do
wykorzystywania tylko tego odnawialnego
źródła energii. Celem głównym jednak jest
upowszechnienie wiedzy teoretycznej i dosko-
nalenie umiejętności praktycznych naszych
uczniów w zakresie technologii uprawy
i możliwości pozyskania i wykorzystania
wierzby energetycznej. Absolwenci szkoły
będą swoistymi ambasadorami i instruktora-
mi tej  nowej w polskim rolnictwie, ale mają-
cej znaczne perspektywy rozwoju uprawy,
która przy ciągle rosnących cenach opału
może być doskonałą alternatywą dla trady-
cyjnych paliw.

Czas poświęcony na przygotowanie,
napisanie projektu i praca (szczególnie trud-
na za pierwszym razem) są niczym w porów-
naniu z satysfakcją i radością płynącą z fina-
łu w postaci przyznanej szkole dotacji.
A jeśli się nie uda - cóż, po pewnym czasie
warto spróbować ponownie. Poprawiony pro-
jekt zawsze można złożyć kolejny raz. Warto
też jest zaczynać od małych projektów na ta-
kie dotacje, które nie sprawią nam kłopotów
przy rozliczeniach.
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Lubelszczyzna.
Tradycje i współczesność

Grę historyczną, „Tajemnice mojego
miasta” przeprowadziliśmy 17 maja 2008 r.
w czasie obchodzonej przez Muzeum Połu-
dniowego Podlasia „Nocy Muzeów”. Jej or-
ganizatorem był Oddział Martyrologiczno-Hi-
storyczny Muzeum mieszczący się przy
ul. Łomaskiej 21, w byłej siedzibie gestapo
w okresie okupacji niemieckiej w Białej Pod-
laskiej.

Brali w niej udział uczniowie bialskich
szkół gimnazjalnych oraz liceów - 26 uczniów
i dwoje opiekunów; zaangażowani byli także
pracownicy Muzeum Południowego Podlasia:
Mirosław Barczyński, Aleksandra Czapska,
Antoni Jodłowski. Wcześniej uczniowie zo-
stali zapoznani z zasadami gry. Tydzień przed
jej przeprowadzeniem miało miejsce spotka-
nie organizacyjno-informacyjne z uczniami
chcącymi wziąć udział w wydarzeniu.

Oto metody i środki dydaktyczne, któ-
re pomogły w zorganizowaniu i przeprowa-
dzeniu gry: praca w grupach, praca z tekstem,
praca z mapą, puzzle, mapa miasta Biała Pod-
laska, chusty z napisem: „Noc Muzeów
2008”, lista obiektów, przy których były roz-
mieszczone poszczególne elementy puzzli.

Celami gry, w której uczniowie przez
zabawę mieli zdobyć wiedzę i doświadczenie,
były m.in.:
n kształtowanie umiejętności pracy w ze-

spole,
n kształtowanie umiejętności wyciągania

wniosków, prezentacji własnej wiedzy,
poglądów oraz spostrzeżeń,

n kształtowanie umiejętności selekcji i do-
boru informacji,

n wyrobienie nawyku korzystania z róż-
nych źródeł informacji,

n zainteresowanie uczniów historią lokalną,
miasta, regionu w powiązaniu z tradycja-
mi swojej własnej rodziny,

n wzbudzenie poczucia tożsamości z wspól-
notą lokalną,

n budzenie postaw szacunku dla dziedzic-
twa kultury regionalnej,

n budzenie poczucia tolerancji dla poglą-
dów i potrzeb innych,

n zachęcenie uczniów do uczestnictwa
w kulturze lokalnej.

Gra „Tajemnice mojego miasta” pole-
gała na odnalezieniu puzzli rozmieszczonych
w różnych punktach miasta i ułożenie z nich
obrazu jednego ze znanych obiektów Białej
Podlaskiej. Początek zabawy miał miejsce
w Parku Radziwiłłowskim, pod Wieżą,
a zakończenie w budynku Oddziału przy
ul. Łomaskiej 21. Pół godziny przed rozpo-
częciem gry w pięciu obiektach w różnych
punktach naszego miasta rozmieszczono dla
każdej z grup po jednym z elementów puzzli.
Niedaleko każdego obiektu znajdowała się też
osoba do jego dyskretnej obserwacji, aby puz-
zle pozostały na swoim miejscu do czasu
przyjścia grup.

Obiektami, w których umieszczono
puzzle, były: Pomnik 34 Pułku Piechoty przy
ul. Warszawskiej; stary szpital pożydowski (Pi-
życa) przy ul. Janowskiej; dawny budynek
sądu przy ul. Brzeskiej; galeria „Ulica Krzy-
wa” przy ul. Narutowicza; budynek starego
szpitala przy ul. Warszawskiej.

Uczestnicy zjawili się przed wieżą tuż
przed trzynastą. Byli wśród nich też tacy, któ-
rzy o grze dowiedzieli się w dniu jej rozpo-
częcia. Uczestnikom przedstawiono zasady
gry, w której będą brali udział i przypomnia-

Iwona Maksymiuk
Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Gra historyczna „Tajemnice mojego miasta”
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no zasady bezpieczeństwa; od uczniów gim-
nazjów zebrano pisemne pozwolenia rodzi-
ców na udział w zajęciach poza terenem szko-
ły. Młodzież została podzielona na grupy: po-
wstały cztery grupy z uczniów szkół gimna-
zjalnych oraz jedna z uczniów liceów. Wszy-
scy uczestnicy gry dostali chusty z napisem
„Noc Muzeów 2008” (wykonane przez pra-
cowników Muzeum), aby byli rozpoznawani
i czuli się wyróżnieni spośród mieszkańców
miasta. Następnie przedstawiciel każdego ze-
społu losował kolor puzzla, który jego grupa
miała za zadanie odnaleźć i ułożyć w całość.
Wszyscy otrzymali też plan Białej Podlaskiej
oraz listę obiektów z kolorem puzzla, który
dana grupa wylosowała. Wykonano też puz-
zle zapasowe w innych kolorach przedstawia-
jące: Pomnik Józefa Ignacego Kraszewskiego,
kościół św. Antoniego, elewator zbożowy na
Winecie. Nazwy puzzli i obiektów, przy któ-
rych się znajdowały są powszechnie znane
wśród mieszkańców miasta.

Grupy po otrzymaniu wszystkiego,
co było konieczne wyruszyły na miasto w celu
odnalezienia odpowiedniego koloru i ułoże-
nia całości układanki. Poszczególne jego ele-
menty każda z grup miała przynieść do Od-
działu przy ul. Łomaskiej. Tutaj ułożone już
puzzle umieszczono w widocznym dla wszyst-
kich miejscu i wyjaśniano, co przedstawia
każda z układanek, uczniowie prezentowali
swoją wiedzę  historyczną. Następnie przed-
stawiciel każdej grupy losował pytanie doty-
czące miejsca, w którym był kolejny element
puzzla. Po krótkim przygotowaniu grupy udzie-
lały odpowiedzi na wylosowane pytania.

Wygrali wszyscy uczestnicy, nie było
przegranych (może tylko ci, którzy nie ze-
chcieli wziąć udziału w grze); uczestnikom
rozdano dyplomy i nagrody (książki) oraz
podzielono się wrażeniami i spostrzeżeniami
odnośnie udziału w „Tajemnicach mojego
miasta”.

Na początku marca b.r. w Archiwum
Państwowym w Lublinie otwarto wystawę
pt. „Więźniowie Zamku Lubelskiego straceni
w latach 1944-1954”. Jej współorganizatorem
było Muzeum Lubelskie, a kuratorami panie
Barbara Oratowska - kierownik oddziału Mu-
zeum Martyrologii „Pod Zegarem” i Zofia
Leszczyńska - żołnierz AK, długoletni pracow-
nik Muzeum na Majdanku oraz autorka m.in.
książki „Ginę za to co najgłębiej człowiek
ukochać może”. Szukamy śladów rodzinnej
przeszłości. Znalazłem je we wspomnianej
książce oraz na wystawie. Zapytałem więc
p. Zofię o ludzi, którzy mieli wpływ na dzieje
mojej rodziny w dramatycznym okresie oku-
pacji hitlerowskiej oraz stalinowskich repre-
sji w Polsce, na ziemi krasnostawskiej. Roz-
mawialiśmy głównie o rodzinie Waręckich
z Krakowskiego Przedmieścia pod Krasnym-
stawem oraz o Leonie Majchrzaku ps. „Wierz-

ba”, „Dzięcioł”. Losy tych ludzi są tragiczno-
znamienne dla tych czasów i ziemi, którą
„żywili i bronili”.

Dariusz Kiszczak
LSCDN

Losy żołnierzy AK ziemi krasnostawskiej
w książce „Ginę za to co najgłębiej człowiek

ukochać może” Zofii Leszczyńskiej
pamięci dziadka Stanisława i Jana Miszczaków 

Zofia Leszczyńska
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Krakowskie Przedmieście kojarzy się z nazwą
historycznych i reprezentacyjnych ulic wiel-
kich miast. Pod Krasnymstawem jest to wieś
malowniczo położona na wysokiej
i stromej górze. Pani Zofia, przecież już po-
nad osiemdziesięcioletnia kombatantka Ar-
mii Krajowej w stopniu porucznika, opowia-
dała mi, jak wybrała się do domu Waręckich,
i jak z wielkim uporem wspinała się na tę pod-
krasnostawską górę, by porozmawiać z ro-
dziną Stanisława, Bolesława, Kazimierza
i Józefa Waręckich (czterech braci w AK!).
We wspomnianej książce braciom Waręckim
autorka poświęciła obszerną notę. Znamien-
ne jest to, że w działalności niepodległościo-
wej uczestniczyły całe rodziny, że brat wal-
czył obok brata, bez względu na konsekwen-
cje, a w podkrasnostawskich wsiach, m.in.
Niemienice i Kolonia Niemienice czy Sienni-
ca Nadolna ludność powszechnie sabotowa-
ła rozporządzenia wroga i uczestniczyła
w działalności konspiracyjnej. Ludziom
sprzyjała ziemia. W okolicznym „niemienic-
kim” lesie AK zorganizowała szkołę podcho-
rążych. Bracia Waręccy, jak i inni liczni mło-
dzi ludzie spod Krasnegostawu, byli elewami
tej leśnej szkoły. To właśnie z tego lasu mjr
Stanisław Sokołowski ps. „Rolnik” 19 wrze-
śnia 1943 r. poprowadził oddziały AK i BCh
(89 ludzi) na akcję rozbicia hitlerowskiego
więzienia w Krasnymstawie. „Rolnik” dosko-
nale ją zaplanował i zrealizował. Uwolniono
300 więźniów bez żadnego wystrzału i strat.

Bracia Waręccy ponownie uczestniczy-
li w rozbiciu więzienia w Krasnymstawie,
ale tym razem podlegało już Urzędowi Bez-
pieczeństwa Publicznego. Na początku paź-
dziernika 1944 r. UB aresztowało 10 akow-
ców spod Krasnegostawu i osadziło w wię-
zieniu. Doświadczeni partyzanci w walce
z okupantem - opracowali w szczegółach ak-
cję. W dzień, w wojskowym przebraniu, upo-
zorowali doprowadzenie aresztowanych
„bandytów”, i bez wystrzału opanowali kra-
snostawskie więzienie uwalniając osadzo-
nych, a następnie przewieźli ich do…bezpiecz-
nego niemienickiego lasu. Wściekłość ubow-
ców i ich represje były ogromne. Zofia Lesz-
czyńska nie wyjaśnia, skąd bezpieka miała
listy z nazwiskami członków AK ziemi kra-
snostawskiej. 4 listopada 1944 r. nastąpiły
liczne aresztowania, do więzienia trafili m.in.
Józef i Stanisław Waręccy, Jan Miszczak
a w grudniu 1944 r. Leon Majchrzak. Pod-
czas aresztowania milicja i UB pobili rodzinę

Waręckich, obrabowali z dobytku, wywieźli
meble a nawet rozbili piece. Jan Miszczak wy-
łamał kraty z aresztu PUBP i uciekł, ratując
życie. Sąd Wojskowy Lubelskiego Garnizonu
nie znalazł dowodów na udział Waręckich w
akcji na więzienie. Jednak oskarżono ich i ska-
zano na śmierć z następujących powodów:
Stanisławowi zarzucono to, że „przechowy-
wał bez zezwolenia aparat radiowy i używał
go zupełnie jawnie w obecności wielu osób”,
że „posiadał kopertę z nielegalną korespon-
dencją”, i „należał do związku mającego na
celu obalenie demokratycznego ustroju pań-
stwa”. Natomiast Józef Waręcki „trzykrotnie
udzielał pomocy związkowi zbrojnemu
i …dostarczył zapieczętowaną kopertę, zawie-
rająca wydawnictwa i ulotki”. 1 XII 1944 r. wy-
konano wyroki śmierci na Stanisławie i Józe-
fie Waręckich. Braci wywieziono z więzienia
w Krasnymstawie i rozstrzelano, do dzisiaj jest
nieznane miejsce ich pochówku. Władza nie
darowała życia również legendarnemu „Rol-
nikowi”. Ubowcy i enkawudziści zastrzelili
go na jesieni 1945 r.  podczas obławy.

O losach Leona Majchrzaka rozma-
wiałem z p. Zofia Leszczyńską w piwnicach,
w których mieści Muzeum „Pod Zegarem”.
Co prawda było to biuro p. Oratowskiej,
ale niezwykłość tego miejsca i tak nastrajała
do rozmowy. O „Dzięciole” niewiele pewne-
go można powiedzieć, zwłaszcza o jego po-
wojennej działalności zbrojnej. Jeszcze do nie-
dawna nawet najbliżsi jego współpracowni-
cy nie znali jego prawdziwego nazwiska, rów-
nież historycy gubili się w domysłach kim
naprawdę był, i dopiero otwarcie akt dawnej
bezpieki, rzuciło nieco światła na jego losy.
W czytelni IPN przy Szewskiej w Lublinie
przeglądałem akta. Wynikało z nich, że Leon
Majchrzak lub Tadeusz Gołębiowski albo
Leon Woźniak został zaprzysiężony przez por.

Kennkarta Stanisława Sokołowskiego
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Franciszka Adamiuka ps. „Malina”(krewny
autora po mieczu) z Łopiennika. Tam w po-
bliskich lasach ukończył szkołę podchorą-
żych. Przyznał się śledczemu na Zamku w Lu-
blinie, gdzie został osadzony, czekając na
wykonanie wyroku śmierci „za przynależność
do AK, posiadania fałszywej kennkarty i nie-
zgłoszenie się do LWP”, że „wraz z oddzia-
łem „Maliny” wysadzał pociągi z Niemcami”.
Chociaż zabrzmi to paradoksalnie - na Zam-
ku „Dzięciołowi” sprzyjało szczęście. Naj-
pierw 17 lutego Najwyższy Sąd Wojskowy za-
mienił mu wyrok śmierci na 10 lat więzienia
a następnego dnia w nocy z 18/19 1945 r.
uciekł (!) z więzienia na Zamku w wyniku
akcji żołnierzy WP (powiązanych z akowca-
mi) z batalionu Ochrony Jeńców. Jako jeden
z nielicznych nie został złapany. Nieznane
są jego późniejsze losy. Prawdopodobnie przez
jakiś czas ukrywał się pod Krasnymstawem,
a następnie wyjechał na Ziemie Odzyskane.
Na początku lat 50-tych powrócił w okolice
Krasnegostawu, ukrywając się u znajomych.
Był to okres, kiedy stalinowska machina re-
presji potęgowała swoje działania, a „kułac-
two” było jednym z głównych wrogów kla-
sowych. Przymuszano rolników do kolekty-
wizacji, opornym zabierano ziemię za niepła-
cenie wysokich podatków. Pomimo wszech-
obecnego strachu na wsiach wzmagał się opór.
Może dlatego „Dzięcioł” postanowił wyjść z
ukrycia i wykorzystać kontakty z partyzant-
ki akowskiej do podjęcia działalności zbroj-
nej. Szybko zbudował dobrze zorganizowaną
siatkę współpracowników.1  Chociaż działał
na niewielkiej przestrzeni, to jednak był nie-
uchwytny, a to z powodu gospodarzy, którzy
go ukrywali. Jakie miał plany i co chciał osią-
gnąć? Trudno zrozumieć jego motywację dzia-
łania. Z pewnością narażał miejscową lud-
ność, która popierała i pomagała mu, na cięż-
kie represje. Jego aktywność wzrosła w lecie
1953 r. Wraz z moim dziadkiem rozbrajał
ormowców i milicjantów, doszło do wymia-
ny ognia z milicjantami, którzy chcieli go po-
chwycić. Odważne wystąpienia „Dzięcioła”
i jego skuteczna taktyka uników rozsierdziła
UB. Zaplanowali akcję o pejoratywnej nazwie

kryptonimu „Gady”, która miała na celu li-
kwidację oddziału i współpracowników.
WUBP w Lublinie i PUBP w Krasnymstawie
pozyskali więc konfidenta o pseudonimie
„Zenon”, któremu „Dzięcioł” ufał. Koniec
zbliżał się nieuchronnie. Może go Leon Maj-
chrzak przeczuwał, obawiając się szpicli
i zdrady, zastrzelił niewinnego młodego zet-
empowca. Niestety, był to początek ciągu tra-
gicznych wydarzeń. Konfident „Zenon” wciąż
donosił i wydawał jego ludzi UB. Nastąpiła
seria aresztowań i dotkliwych represji. Na je-
sieni 1953 r. aresztowano m.in. mojego dziad-
ka Stanisława Miszczaka i jego brata Jana
z Siennicy Nadolnej, u którego był magazyn
broni. Po śledztwie w PUBP w Krasnymsta-
wie osadzili ich w więziennej baszcie na Zam-
ku w Lublinie. Po świętach Bożego Narodze-
nia 1953 r. „Dzięcioł” zaplanował ucieczkę
na zachód Polski. Zaufał konfidentowi, któ-
ry zapewniał, że umówił go na spotkanie
z krewnym mieszkającym na terenach odzy-
skanych. Do spotkania miało dojść na św. Jana
w obejściach znajomego gospodarza. Po przy-
byciu na miejsce „Dzięcioł” wraz z trojgiem
ludzi zostali otoczeni przez kompanię LWP.
Podczas nieudanego przebicia się przez obła-
wę zginęła jego łączniczka, a pozostali skryli
się w stodole. Szybko zapadła zimowa noc.
Żołnierze oświetlali stodołę reflektorami
z samochodów, tak by osaczeni nie uciekli.
Nie mieli żadnych szans, pomimo, że padały
strzały z obu stron, gasły światła i byli ranni

po stronie wojska. Nad ranem ze stodoły wy-
szło z podniesionymi rękoma dwóch jego lu-
dzi. 27 grudnia 1953 r. były podchorąży AK
Leon Majchrzak ps. „Wierzba”, „Dzięcioł”
prawdopodobnie popełnił samobójstwo albo
zmarł z powodu odniesionych ran. Widzia-
łem zdjęcie sprofanowanego ciała i wspólny
grób pod murem na cmentarzu krasnostaw-
skim, gdzie pochowano „Dzięcioła” i jego
łączniczkę.

Zofia Leszczyńska, „Ginę za to co najgłębiej
człowiek ukochać może”, Lublin, t. 1, 1998,
t. 2 2003.

1 W „Informatorze o nielegalnych i antypaństwowych organizacjach i bandach zbrojnych działających
w Polsce Ludowej w latach 1944-1956”, opracowanym dla peerelowskiego MSW, jest notatka o oddziale,
rozdz. I „Poakowskie podziemie zbrojne”: „„Dzięcioł”. Oddział składał się z byłych członków AK i WiN.
Działał w latach 1952-54 na terenie pow. Krasnystaw, woj. lubelskie. Dowódcą był Majchrzak vel Woźniak
Leon „Dzięcioł”, który został zabity 27.XII.1953 r. Miał około 40 współpracowników i meliniarzy. Liczył
15 osób”, Warszawa 1964, upublicznienie Lublin 1993, s. 30.
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Maszyna jakiej dotychczas nie było
Wielki Zderzacz Hadronów jest naj-

większą maszyną świata (jego elementy wy-
pełniają 27 kilometrowy tunel) i jedną z naj-
bardziej kłopotliwo-wadliwych urządzeń,
(awaria transformatora, nadprzewodzących
magnesów, wyciek helu). Jednak oczekiwa-
nia naukowców wobec niej są ogromne. Ge-
newski Large Hadron Collider ma rozpędzić
wiązki protonów do prędkości bliskiej tej,
z jaką porusza się światło. Specjalne detekto-
ry uchwycą moment zderzenia cząstek ele-
mentarnych, co być może pozwoli uzyskać
odpowiedź na trapiące naukowy świat kwe-
stie takie, jak moment powstania wszechświa-
ta (koncepcja Wielkiego Wybuchu), badanie
nad materią i antymaterią. Polscy fizycy przy-
czynili się do jego budowy. Są autorami
lub współautorami jednej dziesiątej prac do-
tyczących badań prowadzonych w CERN-ie.
Uczestniczą między innymi w konstrukcji de-
tektorów ALICE, ATLAS i CMS wchodzących
w skład Wielkiego Zderzacza.

Zanim powstała
Polacy bardzo wcześnie nawiązali kon-

takt z CERN. Pierwszy pojechał tam Włodzi-
mierz Zych, który w 1958 r., świeżo po stu-
diach na Politechnice Warszawskiej, trafił na
etat do ówczesnego Instytutu Badań Jądro-
wych. Dyrektor tego instytutu, Andrzej Soł-
tan, otrzymał wówczas z CERN list z ofertą
przyjęcia kogoś z Polski na stypendium finan-
sowane przez Fundację Forda i postanowił
wysłać właśnie Zycha, ponieważ w owym
czasie najbardziej istotne w Genewie były
prace inżynierskie nad konstrukcją akcelera-
tora. Zych zatrudniony został w oddziale ba-
dań akceleratorowych i już po roku wspólnie
z J. G. Linhartem  opublikował pracę, ogło-
szoną w sprawozdaniach konferencji na te-
mat zjawisk jonizacji w gazach, która odbyła
się w Uppsali.

Wielką rolę w nawiązaniu i utrzyma-
niu kontaktów Polaków z CERN odegrał Ma-
rian Danysz, profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego wsławiony odkryciem (wspólnie z Je-
rzym Pniewskim) hiperjąder, nowego stanu
materii. Danysz, wówczas wicedyrektor Zjed-
noczonego Instytutu Badań Jądrowych
w Dubnej, cieszył się dużym autorytetem
i mógł łatwo uzyskiwać zgodę władz na róż-
ne wyjazdy swych podopiecznych, z czego
skwapliwie korzystał. Ówczesne władze liczy-
ły się również ze zdaniem znanego badacza
promieniowania kosmicznego Mariana Mię-
sowicza, profesora Akademii Górniczo-Hut-
niczej. On właśnie wysłał do Genewy drugie-
go Polaka, Jerzego Bartkego. Później w 1960 r.
pojechała z Krakowa Maria Szeptycka, a z War-
szawy Ryszard Sosnowski i Andrzej K. Wró-
blewski.

Elżbieta Senderska
LSCDN Oddział w Chełmie
Uczestniczka projektu Polish School Teacher Programme

Polacy w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych
(CERN)
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W następnych latach stale przebywa-
ło w Genewie kilku Polaków, głównie do-
świadczalników i teoretyków z Krakowa
i Warszawy,  z Wrocławia. Polska szybko
otrzymała nawet propozycję przystąpienia do
CERN jako państwo członkowskie, ale w ów-
czesnej sytuacji politycznej było to niemoż-
liwe. Dopiero w 1964 r. władze komunistycz-
ne wyraziły zgodę na to, by  Polska uzyskała
oficjalny status „państwa-obserwatora”.
Tymczasem nasi fizycy, udający się do CERN,
początkowo głównie po naukę, bardzo szyb-
ko zaczęli wnosić ważki wkład do prowadzo-
nych tam badań. Wielonarodowe zespoły
eksperymentalne i grupy teoretyczne skupia-
ły pełnych entuzjazmu i pomysłów młodych
doktorantów. A że władze CERN od samego
początku stwarzały swoim ludziom optymal-
ne warunki prowadzenia badań, pracowało
się tam wręcz komfortowo. Przybysze z kra-
jów tak biednych, jak nasz byli tym zachwy-
ceni. Nic więc dziwnego, że wydajność pracy
była bardzo duża, a laboratoria pełne ludzi
przez okrągłą dobę.

Polacy postanowili wtedy skoncentro-
wać się na badaniu oddziaływań o bardzo
dużej krotności produkowanych cząstek
i wkrótce ten wycinek fizyki cząstek stał się
naszą specjalnością. Inne, bardziej wtedy
modne zagadnienia, jak poszukiwanie no-
wych cząstek, wymagały wielkiej liczby po-
miarów w dobrze wyposażonych laborato-
riach, a tymczasem w kraju borykano się
z niedostatkiem wręcz podstawowych przy-
rządów. Z powodu amerykańskiego embarga
na dostawę nowoczesnej technologii do kra-
jów komunistycznych trzeba było nawet wła-
snym sumptem zbudować komputer. Brawu-
rowo dokonał tego na Uniwersytecie War-
szawskim inżynier Jacek Karpiński z zespo-
łem, konstruując słynny KAR-65.

Tak to z czasem Polacy stali się cenio-
nymi partnerami i - mimo formalnie odmien-
nego statusu - w CERN traktowano nas na
równi z innymi fizykami. Jeden z dyrektorów
CERN, belgijski fizyk Leon Van Hove, powie-
dział kiedyś publicznie, że obecność w zespole
jakiegoś fizyka z Polski daje gwarancję suk-
cesu. Zaczęto też w Polsce konstruować ele-
menty aparatury badawczej, które po prze-
wiezieniu do CERN służyły do wspólnych
badań.

Polska przystępuje do CERN
Status państwa-obserwatora mieliśmy

jako jedyny kraj po wschodniej stronie żela-
znej kurtyny nieprzerwanie do 13 V 1991 r.,
kiedy prezydent RP Lech Wałęsa ratyfiko-
wał akt przystąpienia Polski do CERN.
Wkrótce polem Polska oficjalnie stała się szes-
nastym państwem członkowskim i pełno-
prawnym współwłaścicielem tego instytutu.
Byliśmy jednocześnie pierwszym państwem
z dawnego obozu komunistycznego wchodzą-
cym w strukturę zachodnioeuropejskiej or-
ganizacji międzynarodowej. Umowę akce-
syjną podpisał dyrektor generalny CERN
Carlo Rubbia, a w imieniu rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej Roman Żelazny, ówczesny
prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

Polska, przystępując do CERN, stała
się współodpowiedzialna za tę organizację na
równi z pozostałymi krajami członkowski-
mi. Już na początku naszego członkostwa
kierowanie działem elektroniki i kompute-
rów dla fizyki powierzono prof. Michałowi
Turale z Instytutu Fizyki Jądrowej w Krako-
wie. Warto podkreślić, że stał się on odpo-
wiedzialny za najnowocześniejsze techniki
badawcze w laboratorium o najwyższym
światowym standardzie. Polscy fizycy
od 1991 r. uczestniczą w pracach komitetów
doradczych kształtujących programy badaw-
cze. CERN jest organizacją stricte naukową,
ale jego wysoka pozycja w świecie oraz euro-
pejski charakter sprawiły, że członkostwo
w niej przekłada się na konkretne korzyści
polityczne, jest uznawane za swego rodzaju
nobilitację i świadectwo przynależności
do kręgu państw uznających istotne warto-
ści ogólnoludzkie. Jest też deklaracją woli
przystąpienia do wspólnoty gospodarczej. Za-
pewne to miały na uwadze nasze władze, po-
stanawiając, że polska składka na rzecz tej
organizacji nie będzie obciążać budżetu na-
uki, lecz Państwową Agencję Atomistyki.

Wielki Zderzacz a sprawa polska
W 1991 roku CERN zajmował już

czołową pozycję w badaniach nad najbardziej
podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi
budowy materii. Kunszt jego naukowców
i inżynierów umożliwił zbudowanie akcele-
ratorów o nieosiąganych gdzie indziej para-
metrach. W zderzaczu protonów i antypro-
tonów doprowadzano do kolizji tych cząstek
przy niedostępnych wcześniej energiach. Po-
dobnie akcelerator przeciwbieżnych wiązek
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elektronów i pozytonów LEP (Large Electron-
Positron collider), który ruszył w 1989 roku,
był najważniejszym na świecie narzędziem
badawczym w fizyce wysokich energii
i umożliwił uzyskanie wyników, dzięki któ-
rym Model Standardowy, nasze obecne zro-
zumienie świata cząstek elementarnych,
otrzymał bardzo mocne podstawy doświad-
czalne. Prace prowadzone za pomocą tego
akceleratora zdominowały w kolejnych latach
badania nad elementarnymi składnikami ma-
terii. Utrzymywane polem magnetycznym
chmury antyprotonów krążące w pierścieniu
LEAR pozwalały badać układy zbudowane
z materii i antymaterii. W tych programach pol-
scy fizycy, inżynierowie i technicy brali udział
już przed 1991 r., ale członkostwo Polski
w CERN dało im nowe, większe możliwości.

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba Po-
laków korzystających bezpośrednio z przy-
należności naszego kraju do CERN wzrosła
o 26%. Podwoiła się natomiast liczba dok-
torantów, stypendystów i studentów tech-
nicznych, którym paroletni pobyt w tym re-
nomowanym laboratorium pozwala zdobyć
wiedzę i doświadczenie nieocenione
w przyszłej pracy.

Jedna dziesiąta wszystkich publikacji
dotyczących badań w CERN ma polskich
autorów lub współautorów. Większość
z nich jest fizykami - użytkownikami CERN,
stale jednak zatrudnionymi w dziewięciu
uczelniach i trzech instytutach w Białymsto-
ku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi,
Warszawie i Wrocławiu. Na ogół niewiele cza-
su spędzają oni w Genewie. Przygotowanie
aparatury do planowanych eksperymentów
oraz analiza danych odbywa się w ich macie-
rzystych instytucjach.

Wymierne korzyści i zobowiązania
Wszystkie państwa członkowskie

CERN płacą składkę proporcjonalną do swe-
go dochodu narodowego. Biorąc jednak pod
uwagę sytuację finansową Polski po zmianach
ustrojowych potraktowano nasz kraj bardzo
ulgowo. Polska wynegocjowała zamrożenie
swej składki przez pięć lat na poziomie 0.12%
budżetu CERN, następnie  składka rosła,
by  w 2002 roku osiągnąć wysokość wynika-
jącą z wielkości naszego dochodu narodowego.

W roku bieżącym budżet CERN wy-
nosi 980 min franków szwajcarskich, a Pol-
ska pokrywa 1,77% tej sumy. Najwięcej,
bo prawie 70%, wnoszą do niego Francja,

Niemcy, Włochy i Wielka Brytania.
Znaczną część swojego budżetu CERN

przeznacza na zakup aparatury, materiałów
i wyspecjalizowanych urządzeń. Muszą one
spełniać najwyższe wymagania techniczne,
toteż niekiedy CERN najpierw dostarcza
wytwórcom własne technologie, a następnie
kupuje od nich wytworzone produkty. Wy-
mogi gospodarności nakazują wybierać do-
stawców najlepszych i możliwie tanich. Jed-
nak CERN bierze pod uwagę nie tylko czysto
handlowe korzyści -jednym z jego zadań jest
promowanie przemysłu krajów członkowskich.
Dlatego zapytania ofertowe na ogół kieruje tyl-
ko do nich. W ten sposób członkostwo Polski
w CERN stworzyło naszym przedsiębiorstwom
sprzyjające warunki sprzedaży.

W 1996 r. do naszego kraju wpłynęło
prawie czterokrotnie więcej pieniędzy,
niż wynikałoby to z naszego udziału w części
budżetu CERN przeznaczonego na zakupy
i Polska osiągnęła pod tym względem najlep-
szy wynik ze wszystkich krajów członkow-
skich. Wygranie przetargu bardzo się opłaca,
bo status dostawcy CERN jest znakomitą re-
komendacją firmy. Polskie przedsiębiorstwa
znakomicie to wykorzystały. Sprzedawaliśmy
na przykład ciekły hel, samochody osobowe,
komputery osobiste, przyrządy high tech
dostarczane przez Instytut Problemów Jądro-
wych, Akademię Górniczo Hutnicza, Insty-
tut Technologii Elektronowej, Instytut Tech-
nologii Materiałów Elektronowych, Zakład
Ceramiki Specjalnej, RAFACO itd. Stało się
to możliwe dzięki właściwej promocji pol-
skich dostawców w CERN przez Państwową
Agencję Atomistyki. Z biegiem lat rosła wy-
sokość naszej składki do poziomu określo-
nego przez dochód narodowy kraju, toteż
uzyskanie dziś równie wysokiego „współ-
czynnika zwrotu” jest nie do powtórzenia.
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Zadziwia mnie u niektórych autorów
ich moc duchowa, która sprawia, że sens pra-
cy, może i o wiele więcej - sens życia nabie-
rają znaczenia, tylko wtedy, gdy wyobraźnia
podszepcze pomysł, a intelektualna spraw-
ność przekształci go w zapisane słowa. Mło-
dość, niekoniecznie fizyczna, ma to do sie-
bie, że ułatwia wierzyć w możliwość przemie-
nienia świata na lepszy, ciekawszy i piękniej-
szy. Są tacy, którzy zmieniają go przy pomo-
cy liczb, inni doskonalą go kreśląc rysunki
czy układając melodię do piosenki; pokaźna
część wierzy, że wypełnią go nasze dzieci,
bo rodzicielska miłość i poświęcenie da im
to, co tracimy wraz z upływem czasu. Są rów-
nież poeci, szerzej literaci, którym marzy się
pochwycić przy pomocy słowa niezwykłość
natury Ziemi i naszej kultury.

Dariusz Sokołowski jest z wykształ-
cenia nauczycielem matematyki i informaty-
ki, ale przypuszczam, że z większą przyjem-
nością posługuje się językiem poetyckim niż
programistów i informatyków. Może dlatego
ten niespełna 30-letni człowiek sięga do
źródeł poezji współczesnej, ale tej uznanej już
za klasyczną, bardzo leśmianowską i skaman-
dryczną. Słychać w niej chociażby wpływy
twórczości Leśmiana w zbiorze„Drzewiej”.
W nim są  natura i kultura ludowa wyrażone
pomysłowymi neologizmami „słowieszczo-
ścią”, uporządkowane przy pomocy rytmu,
ludowej stylizacji i zamknięte w formie wier-
szowanej bajki czy ballady, spięte klamrami
cyklu pór roku, jak np. w „Bajce o cieniu”
„już pełznie od sadu powieczernia/ jak krzy-
wym pazurem krwawo drze źrenice/ i z trawą
się mizdrzy kłosom się przedrzeźnia/ zbyt
ufny w bezsiebie jakby śmiał zaistnieć”; albo
w innym pt. „Czarne morze”- „związać wier-
szem próbuję to ciągłe szeptanie/ i czuję się
naprawdę prawdziwym poetą//pośród łąk tych
bezdomnych ziarnkiem trawienia/choć już
morze widziałem to wszystko choć nie to”.

Obok fascynacji twórczością B. Le-
śmiana nie mniejszy wpływ na autora wy-
warł Zbigniew Herbert. W zbiorze „Obrazy”
widać Herbertowski pomysł na poezję: pięk-
no jest ideą zamkniętą w formie obrazu, którą
wyrazić można również przy pomocy słowa.
Sztuka staje się dla autora muzą szepczącą
wyobraźni pomysły na poezję, np. „Z Da-
lie’ego” „czasem wybiegam przed siebie/
z reguły niedaleko sadzę drzewo/ dom górę
i trawę aż/ perspektywa zawęża się/ marnuję
przestrzenie”.

W wierszach jest obecna również tema-
tyka ewangeliczna. I dobrze, bowiem poezja po-
maga zrozumieć, to, co wydarzało się w św.
Paschy, bowiem ludziom należą się wyjaśnie-
nia, co do bożych zamiarów wobec nich:
„Od Kajfasza” „cóż nie byłem/ poetą ani
z wyborów/ ani z racji mojego/ rozmiłowania/
/gdyby tylko tak/ mogli szepnąć/ że ponoć był/
i czwarty król// kiedy// opowieść Miliczy/ hi-
storia mówi/ jasno”. Nikt nie tłumaczy zna-
ków cudu lepiej od kapłanów i poetów.

Na szczęście w Lublinie nie brakuje
poetów a i nowych miastu przybywa, więc
w nieustającym konkursie na laur poetycki
wciąż nie ma zwycięzcy. Dobrze by się stało,
żeby do zmagań o mistrzostwo słowa stanął
również Dariusz Sokołowski. Potrzeba tylko
wydawcy, który umożliwiłby autorowi debiut.
Życzę powodzenia!

DK

O twórczości poetyckiej,
której śpieszno wypłynąć na powierzchnię

ech piękna była tego roku Zocha moja
co będę po próżnicy trzeszczał gębą
wrzecionem dla mnie nieposłusznym gładko wiodła
a ja w ręcznych robotach nigdy nie był tęgi
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I
nie jednego skusiło
to miasto niczyje
i pogodne jak widokówka
spacer z ciepłą jesienią

pośród szczebiotliwych gałęzi elektryki
błyskotliwych inkrustracji szkła
w gnieździe zachodów chwiejny kurek
(piewca lokalnego
patriotyzmu)

z tym miastem mam niewiele
wspólnego

zaledwie jedna arteria
ulicy nierówny oddech i cień
chodnika

II
jest jeszcze mur
katedry wystrzelonej jak chłodna raca
brukowany pospiesznymi psalmami
we wszystkich
językach
świata

powalona degradacja cegły
żarliwa skarga ścian
rozkład litery
prawa

Grodzka

Mowa nie jest człowiekowi przyrodzoną
jak syk zwierzętom lub gwizd ptakom. Trzeba
się jej uczyć mozolnie i systematycznie. My zaś
od samego dzieciństwa ćwiczymy się niesystema-
tycznie i niejako instynktownie tylko, tak w mó-
wieniu jak w oddychaniu, wymawianiu, itd.1

 Tę wypowiedź przytacza Bogumiła
Toczyska w rozdziale „Dykcja” mówiącym
o zapomnianej sztuce dykcji - starannego spo-
sobu wymawiania, którą to chyba usłyszeć
możemy tylko w teatrze. „Głośno i wyraźnie”
jest bowiem tekstem o tym, jak poprawnie
wypowiadać słowa i zdania, po to, by nasze
wypowiedzi były zrozumiałe, ale również
i piękne, bo poprawna mowa jest zjawiskiem
kulturowym, które ułatwia komunikację, a co
za tym idzie, wpływa na nasz rozwój intelek-
tualny i emocjonalny; kształtuje naszą oso-
bowość.

Osią kompozycyjną książki jest roz-
mowa adepta (jest nią Justyna) z mistrzem
(w domyśle autorka) o sztuce poprawnego

mówienia. To inicjacyjne podejście do odkry-
wania tajemnicy uroków mowy odbywa się
stopniowo, przy pomocy ćwiczeń artykula-
cyjnych, które następnie adept wykonuje po-
sługując się tekstami literackimi. Ich dobór
mówi o kulturowo-literackiej wiedzy mistrza,
o jego zawodowym doświadczeniu oraz prak-
tyce w uprawianiu kultury żywego słowa
(również o poczuciu humoru w doborze tek-
stów).

Materiał ćwiczeniowy ułożony etapo-
wo (lekcyjnie) wygląda następująco: na począt-
ku jest lekcja „Oddech do mówienia”. Ta za-
wiera ćwiczenia, których wykonanie uświado-
mi nam znaczenie oddychania w procesie mó-
wienia, bo oddychamy nie tylko po to, by żyć,
ale także po to, by oszczędnie, harmonijnie
i wyraźnie mówić, recytować i śpiewać. W gru-
pie ćwiczeń oddechowych z tekstem literac-
kim autorka zamieściła wiersze wybrane pod
kątem wykonywanych ćwiczeń, które np.,
należy „…mówić na jednym wydechu - nie

Dariusz Kiszczak
LSCDN

Mowa jest sztuką - w książce
„Głośno i wyraźnie” Bogumiły Toczyskiej

1 Bogumiła Toczyska, Głośno i wyraźnie, s. 281.
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za szybko, wyraźnie, bez zachłystywania się
powietrzem”, albo jak w przypadku wiersza
„Żywoty” Aleksandra Wata, ten który „…po-
służy nam do ćwiczeń oddechu jeszcze trud-
niejszych niż poprzednie, gdyż i artykulacja
tu niebywale ekwilibrystyczna. Dlatego tekst
należy najpierw przerobić artykulacyjnie, czy-
li rozsupłać wszystkie węzełki fonetyczne”.

Takie i podobne rady znajdują się
w następnej rozdziale - lekcji „Głos”. Kto czy-
tał na głos dzieciom „Ptasie radio” Juliana
Tuwima i poznał dźwięko-
naśladowcze łamańce języ-
ka ptaków wymyślonego
przez poetę, ten wie, jaką
sztuką jest odpowiednio na-
stawić głos i zaatakować
głoski (atakiem miękkim,
twardym lub chuchają-
cym). Autorka prowadzi
Justynę (nie tylko jej głos,
ale i motywuje do działa-
nia) przez Tuwimowską
glosologię w sposób mi-
strzowski. W następnej lek-
cji B. Toczyńska zamieszcza
wyjaśnienia i ćwiczenia do-
tyczące akcentu i jego ro-
dzajów. Ciekawe, że do ćwi-
czeń związanych z akcento-
waniem proponuje m.in. an-
tyczną literaturę - epigramy
Marcjalisa. Oto polecenie
odnoszące się do epigramu:
„Podobnie jak poprzedni epigram, ten rów-
nież zinterpretuj z jak największa naturalno-
ścią, „wyjmując” niejako sens poszczególnych
wypowiedzi za pomocą silnie zróżnicowa-
nych akcentów logicznych i zdaniowych,
(fragm. tekstu: „Co cię, Olu, obchodzą tajem-
nice łóżek/ Erosa i Linusa, czy siedzisz w ich
skórze?/ Że każda dziewka krocie Matona
kosztuje,/ Co ci, Olu, do tego? To on się ruj-
nuje.” (s. 116).

Niemniej pomysłowa jest autorka
w doborze lektur ćwiczeniowych w lekcji po-
święconej „Intonacji i frazowaniu”. W części
teoretycznej podaje: „…piękny przykład naj-
prostszej frazy intonacyjnej: antykadencji
(wznoszącej) „Kto sieje wiatr… „i kadencji
(opadającej) „zbiera burzę”. Zaskoczyło i roz-
bawiło mnie użycie bajeczki „Śniadanie Kró-
la” Alana A. Milna (tego od „Kubusia Puchat-
ka”). Milne lubił uprzyjemniać sobie czas
nonsensem i absurdem, co znalazło uznanie

u mistrza Justyny w postaci ćwiczenia: „…na
tonalne „schodzenie” lub „wchodzenie” wer-
sów”: „Król zapytał/ raz Królowej,/ A Królo-
wa Pokojowej,/ Czyby masło/ się znalazło,/
Bo Król zjeść/ śniadanie chce?/ Sądzę - rze-
kła/ Pokojowa - / że się już/ zbudziła krowa,/
bo słyszała/ służba cała,/ jak mówiła/ rano:
„Mee!”(s. 189).

Perełki literackie znajdujemy również
w kolejnych rozdziałach: „Pauza”, „Dykcja”,
prozodia w interpretacji”, „Etiuda edukacyj-

na” i w dodatku„Ortofo-
nia”. Trafnie dobrane
i niemniej znakomicie
przygotowane do wyko-
nywanych ćwiczeń wcią-
gają i zachęcają do pracy
nad sztuka poprawnego
mówienia. Erudycja au-
torki ułatwia jej definio-
wanie specjalistycznych
pojęć  przy pomocy po-
ezji  np. „pauza” - przy-
taczając wiersz „Wymow-
ne milczenie” Cypriana
Norwida: „[…] wymow-
nem być może milczenie,/
dlatego nad wykrzyknik
jedno mgnienie oka/ do-
nioślejsze!... Jest cisza płyt-
ka…jest głęboka…/ Dlate-
go z wielu figur wymowy
na scenie/ najsilniejszą! -
przestanek…głosu zawie-

szenie… I cisza stąd daleko jest szerszą w swej
gamie/ od gromu, który cały horyzont poła-
mie” (s. 252). Są inne niemniej pobudzające
wyobraźnię i do śmiechu literackie przykłady
użyte do ćwiczeń. Ich wybór wymownie świad-
czy o tym, że kultura żywego słowa, jego po-
prawne wypowiadanie jest wielką sztuką, bo
dzięki niej słychać „głośno i wyraźnie” naj-
celniejsze utwory literatury polskiej i świato-
wej. Po przeczytaniu książki i po wykonaniu
ćwiczeń czytelnik, podobnie jak Justyna, na-
będzie językowych umiejętności, może nawet
z Elizy kwiaciarki przeistoczy się w osobę
mówiącą nie tylko poprawnie, ale także z nie-
naganną dykcją. Oby jeszcze trafił na prof.
fonetyki, Henryka Higginsa, albo co najmniej
na Bogumiłę Toczyską.

Bogumiła Toczyska, Głośno i wyraźnie  9 lek-
cji dobrego mówienia, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 452
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