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Elżbieta Doroszuk 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

BARWY  WOLONTARIATU  

Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, 
obudziłam się i spostrzegłam,  

że życie jest służbą na rzecz innych. 

Służyłam i zobaczyłam,  
że służba jest przyjemnością.  

Matka Teresa z Kalkuty 

 

ok szkolny 2016/2017 został ogłoszony przez minister Annę Zalewską Rokiem Wo-

lontariatu.  

Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne 

uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, empatię, uwrażliwia na potrzeby innych 

oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.  

 

Wybrane szkoły, w których realizowana jest idea wolontariatu, przedstawiły swój dorobek 

na konferencji pt. „Samorząd uczniowski i wolontariat szkolny drogą do wychowania dzieci 

i  młodzieży ku wartościom”. Wydarzenie miało miejsce 18 maja 2017 r. w Regionalnym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.  

R 

Rok Wolontariatu – 2016/2017 
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Szkoły realizujące ideę wolontariatu przedstawiają swój dorobek podczas konferencji 

 

Jesteśmy wdzięczni nauczycielom budzącym w uczniach gotowość pomocy będącym 

w potrzebie.  

Poniżej zamieszczono artykuły nawiązujące do treści zaprezentowanej przez szkoły pod-

czas konferencji.  

Elżbieta Doroszuk 
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Marzena Kowalik 

Halina Karczewska 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu 

WOLONTARIAT  SZKOLNY  

Z  TRADYCJĄ  I   NOWYMI  POMYSŁAMI

Szkole Podstawowej nr 1 w Lu-

blińcu od 14 lat działa Szkolny 

Klub Wolontariusza, który za swo-
je podstawowe zadanie postawił sobie 

kształtowanie wartości u dzieci i młodzieży, 

wrażliwości na krzywdę i  cierpienie oraz 

niesienie pomocy potrzebującym. Do Szkol-

nego Klubu Wolontariusza należy grono 

aktywnie działających uczniów naszej szko-
ły. 

 
Grupa wolontariuszy 

W działaniach wolontariatu szczególny 

nacisk położyliśmy na przedsięwzięcia inno-

wacyjne, nowatorskie, odbiegające swoim 
charakterem od standardowych akcji.  

 

Świąteczna paka dla zwierzaka 

Naszym sztandarowym działaniem jest 

realizacja cyklu zajęć z arteterapii pt. „Za-

czarowane kolory”. W ramach inicjatywy 

podjęliśmy wiele różnorodnych aktywności 

zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak 

i społeczności lokalnej. Wśród nich warto 

wymienić te, które mają charakter plastycz-
ny (filcowe różności, malowanie na tkaninie, 

wykonywanie biżuterii, decoupage, robienie 

ozdób na szydełku, kolaż, kwiaty z bibuły, 

gipsowe figurki), muzyczny (biesiadne śpie-

wanie i kolędowanie z pensjonariuszami 

Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu 
oraz osobami z Klubu Seniora, solowe popi-

sy instrumentalno-wokalne uczniów i nau-

czycieli), teatralny (przedstawienia teatrzyku 

terapeutycznego w przedszkolach, dla ucz-

niów młodszych klas naszej szkoły, w szpi-
talnym oddziale dziecięcym i w Szpitalu 

Neuropsychiatrycznym w Lublińcu).  

 
Zbiórka szczoteczek dla chorych dzieci 

Jednym z priorytetów naszych działań 

jest kształtowanie postaw patriotycznych. 

Wolontariusze systematycznie sprawują opie-
kę nad mogiłą dzieci pomordowanych 

w czasie II wojny światowej, poznają losy 

społeczności żydowskiej w Lublińcu, odwie-

dzają kirkut żydowski. W naszych działa-

niach obecna jest również tematyka regio-
nalna. Przygotowaliśmy przedstawienia te-

atralne, recytacje wierszy, w których ucz-

niowie posługiwali się gwarą śląską oraz 

występowali w strojach regionalnych.  

W 
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Lalkowe warsztaty w ramach projektu UNICEF 

Od lat wolontariusze organizują koncerty 

charytatywne na rzecz potrzebujących, 

w których biorą udział uczniowie, rodzice 

i absolwenci szkoły. Jednym z ciekawszych 
elementów są pokazy akrobatyczne. Uzyska-

liśmy także Certyfikat Społecznie Zaanga-

żowanej Placówki. Ponadto został zreali-

zowany ogólnopolski projekt UNICEF 

„Wszystkie Kolory Świata”, poświęcony naj-

biedniejszym dzieciom z różnych kontynen-

tów. Pomagaliśmy również potrzebującym 

uczniom naszej szkoły.  

Cyklicznym podsumowaniem naszej dzia-

łalności jest organizowany w szkole Tydzień 
Wolontariatu. W tym czasie przygotowujemy 

wiele różnych akcji, takich jak: prowadzenie 

lekcji o wolontariacie, zbiórki przyborów 

szkolnych, zabawek, książek, czasopism 

i gier, konkursy tematyczne, okolicznościo-

we apele, zbiórki karmy, zabawek i koców 
dla zwierząt z lublinieckiego schroniska 

ANIMALS i przytuliska, organizacja kierma-

szy i loterii. Dzięki bezinteresownej pracy 

wolontariuszy społeczność szkolna pomaga 

innym na miarę swoich możliwości. 

Marzena Kowalik 

Halina Karczewska 

 

 

 

 

Beata Barańska 
Katarzyna Kowalik-Szkutnik  
Agnieszka Pala  
Justyna Michalska 
Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie 

SZKOLNY  KLUB  WOLONTARIATU 

–  BEZINTERESOWNOŚĆ,  RADOŚĆ,  SPEŁNIENIE... 
Żyć dla innych to nie tylko prawo obowiązku, 

lecz również prawo szczęścia. 

August Comte 
 

elem Szkolnego Klubu Wolontariatu 

jest chęć niesienia pomocy potrze-

bującym, uwrażliwianie uczniów na 

nierówność społeczną, cierpienie drugiego 
człowieka, kształtowanie postaw prospo-

łecznych i moralnych, otwieranie się na no-

we sposoby działania. Jedno z nich miało 

na celu integrowanie zespołu uczniowskie-

go, włączenie do wspólnej pomocy uczniów 

o różnych uzdolnieniach. 

Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Pod-

stawowej nr 6 w Myszkowie powstał w roku 

szkolnym 2016/2017. Inicjatywa zrodziła 

się po szkoleniu, w którym uczestniczyli 

nauczyciele. Problematyka została zapre-

zentowana uczniom podczas zajęć z wycho-

wawcą. Od początku idea spotkała się z ży-

wym odzewem ze strony dzieci. Do projektu 

przystąpili uczniowie starszych klas. Opra-
cowano stosowne dokumenty i wyznaczono 

cele działania. Działalność wolontariatu roz-

poczęto w październiku 2016 roku. Ponie-

waż dopiero „raczkujemy”, wspólnie określi-

liśmy zakres działania. Najpierw wyznaczeni 

uczniowie wsparli Fundację „Pomóż i Ty”, 
której podopiecznymi są dzieci niepełno-

sprawne i po wypadkach. Na terenie szkoły 

rozprowadzono kalendarzyki za symboliczną 

złotówkę. Nauczyciel religii zapoznał ucz-

niów z akcją „Pola Nadziei”. Od kilku lat 

C 
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uczestniczymy w konkursach proponowa-

nych w ramach tego programu. W 2016 

roku zorganizowano zbiórkę. Za uzyskaną 

sumę pieniędzy zakupione zostały żonkile, 

które posadzono na terenie szkoły. Psycho-
log z Hospicjum „Palium” w Częstochowie 

spotkał się z uczniami klas V i VI. Spot-

kanie miało charakter warsztatowy. Mło-

dzież dojrzale podeszła do omawianej tema-

tyki. Z pewnością zaowocuje to kolejnymi 

działaniami. W listopadzie na jednym z apeli 
podopieczne ogłosiły akcję „Podziel się tym, 

co masz słodkiego”. Akcja skierowana do 

dzieci klas II–VI spotkała się z żywym odze-

wem. Udało się zebrać sporo słodyczy dla 

podopiecznych Fundacji „PoMocna”. Wybra-
ni uczniowie wzięli udział w wywiadzie, 

który zamieszczono na stronie fundacji. 

 
Zbiórka słodyczy 

W grudniu w porozumieniu z Biblioteką 

Pedagogiczną w Myszkowie udało się nam 

zebrać pokaźny zbiór książek dla Polaków 
mieszkających na Litwie. Akcja mikołajkowa 

zyskała wielu zwolenników i ofiarodawców. 

 
Zbiórka książek 

Włączyliśmy się także w „Górę Grosza”. 

Zebrana kwota nie była duża, jednak ucz-

niowie czerpali z akcji wielką radość, 

wzmacnianą chęcią niesienia pomocy. Na 

walentynki zamiast corocznego plastycznego 
konkursu uczniowie klas II i III wykonali 

własnoręcznie laurki-walentynki, które 

podarowali podopiecznym Fundacji „Uwolnij 

Anioła”. Uczniowie wykonali także laurki dla 

przewlekle chorego księdza przebywającego 

w szpitalu. Od kilku lat organizujemy 
również zbiórkę nakrętek plastikowych dla 

chorej Oliwii z Bytomia. W tym roku nawią-

zaliśmy kontakt z kolejną podopieczną  

– Julią z Częstochowy. Rodzice dziewczynek 

za każdym razem wyjeżdżają od nas zao-
patrzeni w wiele kilogramów cennych na-

krętek. Dodatkowo od kilku lat zbieramy też 

karteczki Lipton (18 kg finansuje rehabi-

litację/sprzęt rehabilitacyjny).  

W drugim semestrze zorganizowaliśmy 

po raz drugi zbiórkę słodyczy dla Fundacji 
„Pomocna”.  

 
Zbiórka karteczek Lipton 

Dla nas był to rok pięknej współpracy, 

uczenia się bycia potrzebnym, pomocnym. 

Podjęte działania zintegrowały społeczność 
szkolną. Pozytywne relacje społeczne pogłę-

biły się, uczniowie nabyli umiejętność 

współpracy w grupie, rozwinęli sprawności 

organizacyjne. Świadomie odpowiadali za 

swoje działania. Wielu z nich pogłębiło za-

interesowania, odkryło w sobie nowe talen-
ty. Uczniowie nauczyli się szacunku, otwar-

tości, odpowiedzialności, altruizmu. Pozy-

tywne efekty przedsięwzięcia odczuli rów-

nież nauczyciele. Nad wolontariatem czuwa-

ły cztery nauczycielki. Działania klubu 
wpłynęły na podwyższenie jakości pracy. 

Jako placówka nawiązaliśmy współpracę 

z  licznymi instytucjami, z którymi prag-

niemy utrzymywać dobre relacje. Szkoła 

także wiele zyskała, uczestnicząc w pre-
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stiżowym przedsięwzięciu. Oferta naszych 

działań opiekuńczo-wychowawczych zdecy-

dowanie powiększyła się. Nawiązaliśmy 

współpracę z  ważnymi instytucjami na te-

renie Myszkowa i okolic. 

Organizowane akcje wymagały przemyś-

lenia i przygotowań. Wszelkie podjęte dzia-

łania przyniosły wolontariuszom radość 

i spełnienie oraz nauczyły ich odpowiedzial-

ności i bezinteresowności. 

Beata Barańska  

Katarzyna Kowalik-Szkutnik  

Agnieszka Pala  
Justyna Michalska 

 

 

 

 

 

 

Aneta Dziuk 
Katarzyna Kowalik-Szkutnik 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Brzechwy w Myszkowie 

SZKOLNE  KOŁO   WOLONTARIATU  

–   NASZ  PRZYKŁAD  DOBREJ  PRAKTYKI  

ETAP KSZTAŁCENIA: 

II etap, klasy IV–VI szkoły podstawowej 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 

Rok szkolny 2016/2017, Szkoła Podstawo-
wa nr 7 im. Jana Brzechwy w Myszkowie. 

CELE I ZAŁOŻENIA: 

Rozwijanie wśród uczniów postawy zaan-

gażowania na rzecz potrzebujących, otwar-

tości, wrażliwości na potrzeby innych, ży-
czliwości i bezinteresowności, kształtowanie 

postaw prospołecznych. 

OPIS DZIAŁAŃ:  

Szkolne Koło Wolontariatu powstało w Szkole 

Podstawowej nr 7 im. Jana Brzechwy w My-

szkowie w październiku 2016 roku. Liczy 23 
członków, uczniów klas IV–VI oraz 2 opie-

kunów. Uczniowie podjęli szereg działań 

mających na celu pomoc potrzebującym. 

Pierwszym, które zainicjowali, była akcja 

„Wylosuj Anioła”. Uczniowie własnoręcznie 
wykonali kartki dla dzieci chorych na 

nowotwory i do każdej kartki dołączyli mas-

kotkę lub zabawkę, aby choć na chwilę po-

prawić samopoczucie chorych rówieśników. 

Włączyli się także w akcję sprzedaży kalen-

darzyków dla Fundacji na rzecz Osób Nie-
widomych i Niepełnosprawnych „Pomóż 

i Ty”.  

 
Kalendarzyki dla Fundacji na rzecz Osób 

Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” 

Kolejną akcją była zbiórka słodyczy z  okazji 

mikołajek i „zajączka” dla podopiecznych 

Fundacji „PoMocna” – „W stronę marzeń”.  

 
Słodycze dla Fundacji „PoMocna” 
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W akcji wzięła udział cała społeczność szkol-

na, dzięki temu udało się zebrać bardzo 

dużo słodyczy, które pomogły umilić święta 

niepełnosprawnym dzieciom. Uczniowie 

chcieli również pomagać osobom starszym, 
w związku z tym szkoła nawiązała współ-

pracę z Domem Opieki „Zapiecek” w Bę-

duszu. Dzieci przygotowały program ar-

tystyczny i odwiedziły pensjonariuszy po raz 

pierwszy przed Świętami Bożego Narodze-

nia, wręczając im z tej okazji kartki świą-
teczne oraz po raz drugi z okazji Dnia Babci 

i Dziadka. Największą radością i nagrodą 

dla wolontariuszy były łzy szczęścia, które 

pojawiły się podczas występu w oczach pen-

sjonariuszy.  

Nasi wolontariusze znaleźli również infor-

mację w Internecie o zbiórce nakrętek dla 

Julii z Częstochowy.  

 
Zbiórka nakrętek dla Julii 

Mobilizacja całej społeczności szkolnej przy-
niosła oczekiwane efekty, gdyż uczniowie 

przez cztery miesiące uzbierali 90 kg nakrę-

tek, które zostały przekazane rodzicom 

dziewczynki, umożliwiając dalszą rehabili-

tację.  

WYNIKI I EFEKTY: 

Podczas krótkiej działalności koła nasi ucz-
niowie pokazali, jak wielkie mają serca, jak 

potrafią cieszyć się z każdego uśmiechu 

drugiej osoby, mobilizować dla dobra spra-

wy i jak dużo mogą zdziałać dla innych, jeśli 

tylko otworzą się na ich potrzeby.  

 
W Domu Opieki „Zapiecek” 

PROBLEMY: 

Na razie problemów nie zaobserwowaliśmy 
i oby tak pozostało jak najdłużej. 

WSPÓŁPRACA:  

Fundacja „PoMocna” – „W stronę marzeń”, 

Fundacja na rzecz Osób Niewidomych i Nie-

pełnosprawnych „Pomóż i Ty”, Dom Opieki 
„Zapiecek”, Julia z Częstochowy. 

Aneta Dziuk 

Katarzyna Kowalik-Szkutnik 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Pasek 
Szkoła Podstawowa im. A. Szklarskiego w Koziegłowach 

SZKOLNE  KOŁO  WOLONTARIATU  CARITAS 

–   WYCHOWUJEMY  DO  WARTOŚCI   

d października 2015 roku w Szkole 

Podstawowej im. Alfreda Szklarskie-
go w Koziegłowach działa Szkolne 

Koło Wolontariatu. W skład koła wchodzą 

uczniowie klas szóstych, którzy z zapałem 
i  życzliwością podejmują różne działania O 
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charytatywne. Liczba uczniów z roku na rok 

zmienia się; obecnie w wolontariacie działa 

16 uczniów.  

Zaangażowanie tych niezwykłych mło-

dych ludzi można dostrzec w akcjach na 
rzecz potrzebujących, jak na przykład zbiór-

ka dla Domu Małego Dziecka w Często-

chowie. Uczniowie nie tylko brali udział 

w zbiórce, ale również pojechali do Domu 

Małego Dziecka, aby spotkać się z pod-

opiecznymi i przekazać im podarunki. Spę-
dziliśmy tam czas wielokrotnie, bawiąc się, 

rozmawiając i nawiązując relacje z małymi 

mieszkańcami Domu. Gospodarze, jak i goś-

cie byli sobą zachwyceni i trudno było się 

rozstawać. 

Pozostałe akcje, w których braliśmy 

udział to zbiórka żywności dla rodzin ucz-

niów naszej szkoły z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Świąt Wielkanocnych.  

 
Wolontariusze zaangażowani 

w działanie Caritas 

Praktyka ta jest już stałym elementem na-

szej działalności, którą podejmujemy z ra-

mienia Caritas oraz wspólnie z uczniami 

Gimnazjum w Koziegłowach.  

 
Sprzedaż własnoręcznie przygotowanych przekąsek 

w ramach wolontariatu 

W czasie przerw międzylekcyjnych oraz 

dyskotek szkolnych uczennice sprzedają 

własnoręcznie przygotowane przekąski, a do-

chód uzyskany ze sprzedaży przeznaczamy 

na cele charytatywne, m.in. na pomoc ro-
dzinom z Syrii. 

Inną formą działalności naszego koła jest 

pomoc w nauce i uatrakcyjnienie zajęć 

uczniom przebywającym w świetlicy szkol-

nej. Członkinie naszego koła zostają w szko-

le po zakończeniu swoich lekcji, aby spędzić 
czas z młodszymi koleżankami i kolegami 

w świetlicy szkolnej. W tym czasie organi-

zują różnorakie zabawy i gry. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje uczennica Weronika 

Puszczewicz, która bardzo angażuje się w tę 
formę aktywności. 

 
Pomoc w świetlicy szkolnej 

Dwa lata temu zorganizowaliśmy także 

zbiórkę darów na rzecz poszkodowanej 

w wyniku zaczadzenia naszej uczennicy i jej 

rodziny. Akcja przerosła nasze oczekiwania 
i  przyniosła wspaniałe efekty. Pracownicy 

szkoły oraz uczniowie złożyli datki pieniężne 

i dary rzeczowe, które pomogły w trudnej 

sytuacji rodzinie uczennicy. 

Obecnie wraz z wolontariuszami Gimna-
zjum w Koziegłowach bierzemy udział w ak-

cji zbierania makulatury. Uzyskany dochód 

przeznaczymy dla podopiecznych Domu 

Małego Dziecka w Częstochowie. 

Przygotowujemy się do zorganizowania 

dyskoteki szkolnej z okazji Dnia Europy, 
w   czasie której wolontariusze naszego  

koła będą sprzedawać przygotowane przez  

siebie wypieki, a dochód z biletów wstępu  

i sprzedaży przekąsek przeznaczymy na  

pomoc poszkodowanym w wyniku wojny  
w Syrii. 
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Młodzi wolontariusze 

W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy 

kroki, aby przekształcić nasze Koło Wolon-

tariatu w Szkolne Koło Caritas. W tym celu 

podpisaliśmy porozumienie z Caritas Czę-
stochowa, a wolontariusze otrzymali koszul-

ki i legitymacje z logo instytucji. Pomoże to 

nam lepiej dostrzec problemy innych ludzi 

i bardziej zaangażować się w pracę na ich 

rzecz, podejmując wielorakie działania cha-

rytatywne. 

Jako koordynator koła uważam, że wo-

lontariat to nie tylko dobrowolna praca na 

rzecz potrzebujących, to również szansa na 

nawiązanie znajomości i podnoszenie swo-

ich kwalifikacji, otwarcie się na innych, 

nauka miłości bliźniego. Udział w akcjach 
charytatywnych ma na celu pomoc potrze-

bującym, ale również pełni funkcję wycho-

wawczą. Uczy młodzież wrażliwości i empatii 

do innych ludzi. 

Monika Pasek  

 

 

 

 

Anna Sitek 
Gimnazjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego w Częstochowie 

KLUB  MŁODEGO  WOLONTARIUSZA  

–  DZIAŁANIA  MŁODZIEŻY   GIMNAZJALNEJ

rzewodnią myślą Klubu Młodego Wo-
lontariusza, działającego w Gimna-

zjum nr 7 im. K.I. Gałczyńskiego 

w Częstochowie są słowa Marii Konopnic-

kiej: „Ludzie, to anioły z jednym skrzydłem, 

dlatego aby się wznieść, musimy trzymać 
się razem”. Członkami klubu jest co roku 

około trzydziestu uczniów klas I–III, którzy 

podejmują pracę wolontariacką w klasie I 

i w zdecydowanej większości aktywnie dzia-

łają w nim do ukończenia gimnazjum. 

Członkiem klubu może zostać każdy 
gimnazjalista. Jedynym kryterium jest chęć 

pomagania innym. Ze względu na szeroki 

zakres form działalności każdy uczeń ma 

szansę spróbowania swoich sił w różnych 

działaniach i znalezienia takiej aktywności, 
która najbardziej mu odpowiada. W związku 

z tym mocną stroną wolontariuszy jest ich 

kreatywność, odpowiedzialność oraz wielkie 

zaangażowanie. Niektórzy z naszych absol-

wentów poszukują swojego miejsca w fun-

dacjach, stowarzyszeniach, klubach wolon-
tariuszy w szkołach ponadgimnazjalnych, 

w ten sposób kontynuując swoją społeczni-
kowską działalność. 

Idea wolontariatu jest znana wszystkim 

uczniom naszego gimnazjum. Do niektórych 

akcji wolontariusze zapraszają całą społecz-

ność szkolną, m.in. zakup cebulek żonkili 
w ramach Kampanii Pola Nadziei, zbiórki 

darów dla Stowarzyszenia Opieki Hospicyj-

nej Ziemi Częstochowskiej, Stowarzyszenia 

Rescue Team, Stowarzyszenia Z ufnością 

w Trzecie Tysiąclecie, dla Polaków na Wileń-

szczyźnie oraz zbiórka pieniędzy na WOŚP. 

W ramach działalności Klubu Młodego 

Wolontariusza uczniowie biorą udział w ró-

żnych formach działalności. 

Angażują się w kampanie (Kampania 

Białej Wstążki, Kampania Pola Nadziei), 
eventy („Częstochowski Everest”), projekty 

(„Czy warto zostać wolontariuszem?”), któ-

rych organizatorami są różne stowarzysze-

nia, fundacje działające na rzecz osób z nie-

pełnosprawnościami, zmagającymi się z nie-

uleczalnymi chorobami, m.in. na rzecz Czę-

P 
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stochowskiego Stowarzyszenia Pomocy Oso-

bom z Problemami Autyzmu, Fundacji Ocza-

mi Brata, Częstochowskiego Stowarzyszenia 

Hospicjum Dar Serca. 

 

 
Częstochowski Everest 

 
Everest z p. Ł. Krasoniem 

 
Marsz Nadziei 

Wolontariusze podejmują działania wy-

magające wielotygodniowych przygotowań, 

np. do przedstawień (bajki: „O rybaku i zło-

tej rybce”, „Kopciuszek” dla dzieci i mło-

dzieży z niepełnosprawnościami z SOSW 
nr  5 w Częstochowie), imprez okolicznoś-

ciowych (mikołajki dla wychowanków SOSW 

nr 5, dzieci osieroconych i pacjentów onko-

logicznych pozostających pod opieką Stowa-

rzyszenia Hospicjum „Dar Serca”, Wieczór  

Kolęd dla pacjentów onkologicznych i ich 
rodzin pozostających pod opieką stowarzy- 

szenia). 

 
Mikołajki w SOSW nr 5  

– 4.12.2015 r. 

 
Wspólna zabawa z wychowankami SOSW nr 5  

– 13.05.2016 r. 

 
Wspólna zabawa z wychowawnkami SOSW nr 5  

– 13.05.2016 r. 
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Kopciuszek na mikołajki  

dla wychowawnków SOSW nr 5  
– 5.12.2016 r. 

 
Zajęcia plastyczne w SOSW nr 5  

– 2.03.2017 r. 

Szereg działań wymaga zaangażowania 

całej społeczności szkolnej, a niektóre wie-

lomiesięcznego przygotowania, np. w zbiór-

kę nakrętek dla Stowarzyszenia „Podaj da-
lej”, w zadania w ramach Kampanii Pola 

Nadziei. 

Członkowie klubu przygotowują się do 

pracy wolontariackiej, biorąc udział w: 

● szkoleniach, aby poszerzać swoją wiedzę 

i umiejętności. W roku szkolnym 2016/ 
2017 zajęcia prowadziła nasza absolwen-

tka – wolontariuszka działająca obecnie 

w Stowarzyszeniu Rescue Team, 

● w warsztatach terapii zajęciowej, aby po-

znać tę formę pracy (np. udział wolon-

tariuszy w zajęciach z decoupage’u, prze-
prowadzonych przez pacjentów onkolo-

gicznych, należących do grupy terapii 

zajęciowej działającej w Stowarzyszeniu 

Hospicjum Dar Serca). 

Działalność wolontariuszy staje się inspi-
racją do poszerzenia oferty dla gimnazja-

listów z zakresu profilaktyki uniwersalnej. 

Wolontariusze zawożą dary zebrane przez 

społeczność szkolną dla małych pacjentów 

ZOL w Częstochowie przy ul. Michałowskie-

go 30, a uczniowie klas III biorą udział 

w warsztatach prowadzonych przez pracow-

ników ZOL nt. „Moje decyzje mają wpływ na 

innych” (Co to jest FAS?). 

 
Terapia zajęciowa – decoupage  

– 7.11.2016 r. 

Wolontariusze dzielą się swoją wrażli-
wością, empatią poprzez ujawnianie i rozwi-

janie własnych zdolności literackich, plas-

tycznych. Zdobywają wyróżnienia w kon-

kursach związanych z wolontariatem, m.in. 

I miejsce na prezentację multimedialną 
„Żonkilowe Pola Nadziei” (2015/2016), 

I i III miejsce w konkursie literackim „Z na-

dzieją...” (2013/2014), wyróżnienie w kon-

kursie literackim „Kolory nadziei” (2014/ 

2015), I miejsce na najładniej przebraną 

grupę podczas Marszu Nadziei (2015/2016), 
laureat w konkursie literackim „Razem le-

piej” w ramach ogólnopolskiej Kampanii Za-

chowaj Trzeźwy Umysł (2014/2015).  

Jako opiekun Klubu Młodego Wolon-

tariusza mam nadzieję, że działania mło-
dych wolontariuszy przynoszą korzyść tym, 

na rzecz których są podejmowane. Sądzę, że 

wyznacznikiem efektywności jest cyklicz-

ność naszych przedsięwzięć oraz systema-

tyczna współpraca z ww. ośrodkami, sto-

warzyszeniami, fundacjami itd. Jednak mo-
im zdaniem, największym i niezaprzeczal-

nym efektem działalności klubu jest pogłę-

bianie u młodych wolontariuszy empatii, 

otwartości, zrozumienia, kształtowanie po-

stawy tolerancji i szacunku wobec odmien-
ności drugiego człowieka, kształtowanie po-

stawy bezinteresownej pomocy i umiejętności 

współpracy. Aktywność wolontariacka, w tak 

działającym Klubie Młodego Wolontariusza, 

inspiruje młodzież do aktywnego spędzania 

wolnego czasu, stwarza możliwości wyko-
rzystania własnych umiejętności i doświad-

czeń, rozwija zainteresowania, wpływa na 

budowanie przez młodych ludzi poczucia 
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sensu własnej egzystencji, wpływa na ich 

osobisty rozwój.  

Wolontariusze podsumowując swój udział 

w poszczególnych akcjach stwierdzali: „Bę-

dąc wolontariuszem, uczę się pracy zespo-
łowej”, „Pracowałam z wieloma osobami 

z  niepełnosprawnościami. Widziałam uś-

miech na ich twarzach, co było jedną 

z najwspanialszych rzeczy w moim życiu”, 

„Chyba najtrudniejszym wyzwaniem w tym 

roku była zabawa z dziećmi w Ośrodku. 
Pozornie proste zadanie, ale tak naprawdę 

bardzo trudna, wyczerpująca praca”, „Dzię-

ki pomaganiu innym możemy poznawać no-

we wartości, stać się lepszymi ludźmi i nau-

czyć się inaczej patrzeć na świat”, „Bardzo 

podobało mi się to, że mogłam poznać tak 

wielu pozytywnych ludzi”, „Dzięki tym 
wszystkim akcjom wzbudziła się we mnie 

większa wrażliwość i szacunek do innych 

ludzi”, „Bezinteresownie chciałam pomagać 

innym. Jednak ja dostałam od nich coś 

dużo ważniejszego – uśmiech i naukę, której 

nie zamieniłabym na nic w życiu”. 

Anna Sitek

 

Rada Programowa i Komitet Redakcyjny „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” 
składają Pani Annie Sitek, autorce powyższego artykułu, serdeczne gratulacje za zajęcie 
III miejsca w kategorii – szkoły gimnazjalne w Ogólnopolskim Konkursie „Wolontariusz Roku”, 
organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podsumowanie konkursu odbyło się 
podczas uroczystej gali, z udziałem Pani minister Anny Zalewskiej, na Zamku Królewskim 
w Warszawie, 21 czerwca 2017 r. 

Więcej informacji na stronie: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/poznalismy-
wolontariusza-roku-gala-finalowa-konkursu-men.html, [dostęp 2.09.2017]. 

 

 

 

Iwona Buła 
Anna Kłosowicz 
Zespół Szkół w Lgocie Górnej 

WOLONTARIAT  SZKOLNY  

–   CZĄSTKA  SIEBIE  DLA  INNYCH 

olontariat to praca na rzecz in-

nych bez szukania korzyści dla 

siebie. Mowa tu o korzyściach ma-

terialnych, bo w sferze duchowej zyskuje się 

aż nadto. Młodzi ludzie działający w naszym 

szkolnym wolontariacie mówią, że świado-
mość czynienia dobra, bycie komuś po-

trzebnym to bezcenne doświadczenie, które 

dodaje sił, energii, jest lekiem na własne 

smutki. Przysłowie „Skrzydła wyrastają ci 

tylko wtedy, kiedy biegniesz z pomocą bliź-
niemu” doskonale ilustruje korzyści płynące 

z zaangażowania w pracę na rzecz innych. 

Oto jakich odpowiedzi udzielali nasi 

wolontariusze pytani, o to, co im daje wo-

lontariat: 

„Daje mi to bardzo dużo radości, działamy 
w grupie, integrujemy się ze sobą”, „Uwa-

żam, że podnosi to moją samoocenę, czuję 

się spełniona, lubię to robić”, „Lepiej w wol-

nym czasie zająć się takimi pożytecznymi 

zajęciami niż siedzieć przed komputerem”, 

„Ja lubię, gdy wyjeżdżamy, spotykamy się 

z innymi grupami, lubię poznawać nowych 

ludzi”, „Jak pomagam innym w nauce, sam 
sobie utrwalam materiał. To mnie mobili-

zuje, najpierw muszę być solidnie przy-

gotowany, by pomagać innym”, „Fajnie jest 

mieć poczucie, że jest się komuś potrzeb-

nym”. 

Szkolne Koło Wolontariatu działa w Zes-

pole Szkół w Lgocie Górnej od 2010 roku. 

Wszystko zaczęło się od inicjatywy Gminno- 

-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Koziegłowach, który w 2009 roku zaprosił 

nas na szkolenie zorganizowane przez Śląs-
kie Forum Organizacji Pozarządowych. 

Spotkanie było formą propagowania idei 

wolontariatu w szkołach. Udzielił się nam 

W 
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entuzjazm osób, które przedstawiały swoje 

doświadczenia ze szkolnych kół wolontaria-

tu. Początkowo bardzo nieśmiało, małymi 

krokami, rozwijaliśmy inicjatywę w naszej 

szkole. 

Obecnie nasi szkolni wolontariusze po-

dzieleni są na kilka grup. Każda grupa ma 

wydzielony obszar działań. Uczniowie decy-

dują, na jakim polu, zgodnie ze swoimi 

predyspozycjami, chcieliby się zaangażować. 

Podejmujemy prace na rzecz środowiska 
szkolnego. Od tego zaczynaliśmy i po kilku 

latach doświadczeń rozwinęliśmy się w tym 

zakresie. Od niedawna wychodzimy także 

do środowiska lokalnego. 

 

Cele, jakie nam przyświecają to: 

● zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu 

oraz jej propagowanie, 

● uwrażliwianie na potrzeby innych, 

● rozwijanie empatii i tolerancji, 

● budowanie tradycji szkoły zgodnie z zało-
żeniami programu wychowawczego, 

● angażowanie się w działania na rzecz 

społeczności szkolnej i lokalnej, tworze-

nie więzi ze środowiskiem, 

● zawieranie przyjaźni, 

● kształtowanie umiejętności działania zes-

połowego, 

● współdziałanie z organizacjami społecz-

nymi i młodzieżowymi, 

● stworzenie szansy na wykorzystanie włas-

nych możliwości i doświadczeń, 

● rozwijanie zainteresowań, 

● zdobywanie doświadczeń w nowych dzie-

dzinach, 

● wspieranie ciekawych inicjatyw młodzie-

ży szkolnej. 

 

WOLONTARIAT W GIMNAZJUM 

Działalność, którą prowadzimy w sposób 

systematyczny to udzielanie koleżeńskiej 

pomocy w nauce. Uczniowie gimnazjum, 

którym nauka nie sprawia większych prob-
lemów pomagają młodszym kolegom ze 

szkoły podstawowej. Spotykają się raz 

w tygodniu, aby powtórzyć materiał przed 

sprawdzianem, poćwiczyć rozwiązywanie za-

dań z różnych przedmiotów. 

Mamy także grupy rówieśnicze działające 

w obrębie klasy. Uczniowie, którzy lepiej ra-

dzą sobie w danym przedmiocie, pomagają, 

tłumaczą zagadnienia tym, którzy mają 

problemy z nauką. Nie jest to łatwe zadanie 

– wymaga odpowiednich umiejętności, cier-

pliwości, otwartości i obowiązkowości. 

Inna grupa wolontariuszy podjęła się 

opieki nad najmłodszymi uczniami naszej 

szkoły. Pomoc dotyczy głównie obsługi dzie-

ci w stołówce szkolnej, czuwania nad bez-

pieczeństwem przedszkolaków podczas 

przerw lekcyjnych oraz czytania im bajek.  

Kolejna grupa wolontariuszy to entuzjaś-

ci całym sercem zaangażowani w akcje cha-

rytatywne. Zawsze na Boże Narodzenie or-

ganizują zbiórkę żywności, następnie przy-

gotowują paczki dla rodzin, które potrzebują 
tego typu wsparcia. Są to przeważnie ro-

dziny kolegów i koleżanek ze szkoły. 

Organizujemy także kiermasze uczniow-

skich prac, np. ozdób świątecznych połą-

czone z występami dla rodziców, dziadków, 

mieszkańców naszej miejscowości. Pozys-
kane w ten sposób pieniądze przeznaczamy 

na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla 

uczniów, którzy mają trudną sytuację ma-

terialną. 

Inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego 
podejmujemy we współpracy z instytucjami 

lub innymi grupami wolontariatu. 

Każdego roku we współpracy z Gminno-

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Koziegłowach wolontariusze pełnią dyżury 

przy koszach w supermarketach, gdzie zbie-
rają środki czystości w ramach akcji „Czysty 

aniołek” pod patronatem Rzecznika Praw 

Dziecka. Zebrane produkty trafiają do naj-

bardziej potrzebujących rodzin z terenu na-

szej gminy. 

W okresie bożonarodzeniowym wolon-

tariusze przygotowywali stroiki świąteczne 

dla podopiecznych Hospicjum Palium. Akcja 

została zorganizowana przez Zespół Szkół 

Zawodowych nr 1 im. E. Kwiatkowskiego 

w Myszkowie, my odpowiedzieliśmy na ich 
zaproszenie. 

Współpracujemy także ze Schroniskiem 

dla Zwierząt w Zawierciu. Nie tylko zbie-

ramy karmę, ale przede wszystkim jeździmy 

do schroniska, aby pomagać pracownikom 
w wyprowadzaniu psów na spacery. 

Podjęliśmy współpracę z grupą wolon-

tariatu działającą przy parafii Matki Bożej 

Różańcowej w Myszkowie-Mrzygłodzie. Wo-

lontariuszki z naszej szkoły organizowały 
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zabawy dla dzieci uczęszczających do dzia-

łającego przy parafii Klubu Malucha. Ak-

tywnie włączyliśmy się także w organizację 

kiermaszy i imprez dochodowych na rzecz 

rodziny uczennic działających z nami w wo-
lontariacie.  

Jesteśmy w trakcie przeprowadzania 

zbiórki środków na budowę studni w Etio-

pii. Przedsięwzięcie jest inicjatywą fundacji 

„Wszyscy jesteśmy aniołami”. 

 

WOLONTARIAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

Przygoda z wolontariatem w szkole pod-

stawowej rozpoczęła się w roku szkolnym 

2016/2017 od ogólnopolskiej akcji – „Kup 

Pan szczotkę!” Nawiązaliśmy współpracę 
z Fundacją Pomocy Humanitarnej z Poz-

nania – Redemptoris Missio. W paździer-

niku 2016 roku cała społeczność szkolna 

zbierała szczoteczki i pasty do zębów dla 

dzieci w Afryce. Na katechezie uczniowie 

dowiedzieli się, jak wygląda życie afrykań-
skich dzieci, którym brakuje wielu pod-

stawowych rzeczy. Wszystko, co udało się 

nam zgromadzić, zapakowaliśmy i wysła-

liśmy do Fundacji w  Poznaniu, a stamtąd 

nasze dary popłynęły statkiem do dzieci 
w Afryce. 

W listopadzie, wspólnie z samorządem 

uczniowskim, uczestniczyliśmy w akcji „Gó-

ra Grosza”, organizowanej przez Towarzys-

two Nasz Dom. Cała placówka – przed-

szkolaki, uczniowie szkoły podstawowej 
oraz gimnazjaliści – zbierała grosze, aby 

w ten sposób pomóc dzieciom, które nie 

wychowują się w swoich rodzinach. Ucz-

niowie zadbali o plakaty informacyjne (sami 

je zaprojektowali i wykonali), a także mo-
tywowali koleżanki i kolegów do udziału 

w zbiórce. 

Ruszyliśmy też z pomocą Tobiaszkowi, 

o którym opowiedziała nam pani Anna Kło-

sowicz. Tobiaszek od urodzenia cierpi na 

dziecięce porażenie mózgowe, dlatego nie 
potrafi sam siedzieć ani mówić. Pomagamy 

mu – zbierając dla niego plastikowe na-

krętki. Za uzyskane w ten sposób pieniądze, 

chłopiec będzie mógł wyjechać na turnus 

rehabilitacyjny do specjalistycznego ośrod-
ka. Dbamy o to, aby nie wyrzucać nakrętek 

do kosza, tylko włożyć je do specjalnie przy-

gotowanych w szkole pojemników. 

Grudzień był dla nas bardzo intensyw-

nym miesiącem. Razem z samorządem ucz-

niowskim i wolontariuszami z gimnazjum 

przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie 

akcje pomocy innym. 

Pierwsza z nich, to zbiórka słodyczy dla 

dzieci z Domu Dziecka w Blachowni, której 

towarzyszyło hasło „I Ty możesz zostać 

św. Mikołajem”. Zatroszczyliśmy się o pla-

katy informacyjne na terenie całej szkoły, 

koordynowaliśmy i przypominaliśmy o akcji. 
Wszystkie zebrane słodycze powędrowały 

przed Świętami Bożego Narodzenia do dzieci 

z Domu Dziecka. 

Drugą grudniową akcją była „Świąteczna 

paczka”. Tradycyjnie już zadbaliśmy o pla-
katy informujące uczniów i rodziców o przed-

sięwzięciu. Przynosiliśmy do szkoły żywność 

długoterminową: ryż, kasze, makarony, cu-

kier, sól, różne konserwy, herbaty, napoje 

i  przyprawy, a także słodycze. Wszystkie 

zebrane produkty posegregowaliśmy, spra-
wiedliwe podzieliliśmy i zapakowaliśmy. Ta-

kie spożywcze niespodzianki przekazaliśmy 

potrzebującym rodzinom z naszej szkoły. 

Ostatnio znów ruszyliśmy z pomocą dla 

Afryki razem z Fundacją Pomocy Huma-
nitarnej z Poznania – Redemptoris Missio, 

tym razem pod hasłem „Opatrunek na ra-

tunek!”. Przynosiliśmy do szkoły: bandaże, 

gazy, plastry, igły i strzykawki oraz ręka-

wiczki jednorazowe. Wszystko po to, aby 

wesprzeć misjonarzy w Afryce, by mogli 
skutecznie i bezpiecznie nieść pomoc i ra-

tować życie. Nasze dary zostały zapakowane 

i wysłane do fundacji. 

Mamy coraz liczniejszą grupę wolontariu-

szy. Ciągle zgłaszają się nowe osoby, zachę-
cone obserwacją naszych poczynań. Nie 

zdarza się, aby uczniowie rezygnowali. Stają 

się wrażliwi na innych, czujni. Sami zgła-

szają swoje inicjatywy, dostrzegają ludzkie 

problemy, prześcigają się w pomysłach, jak 

można pomóc innym. Gdy planujemy ko-
lejne działania, ujawnia się ich kreatywność 

i entuzjazm. Podczas spotkań, kiedy nastę-

puje podsumowanie kolejnych przedsię-

wzięć, nie ukrywają swojej radości i zawsze 

pada kardynalne pytanie: „Proszę pani, co 
robimy teraz, jakie następne plany?”.  

Iwona Buła 

Anna Kłosowicz 
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Grażyna Bochenkiewicz 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

KONKURS  O  TYTUŁ    

REGIONALNEGO  L IDERA 

WYCHOWANIA  INTEGRALNEGO  

maja 2017 r. w RODN „WOM” 

w Częstochowie odbyła się Kon-
ferencja w ramach cyklu „Aka-

demia Wychowawcy”. Jej celem było pod-

sumowanie wyników Konkursu o tytuł Re-

gionalnego Lidera Wychowania Integralne-

go i prezentacja przez laureatów przykładów 
dobrej praktyki pedagogicznej. Honorowy 

Patronat nad konkursem objęła Urszula 

Bauer – Śląski Kurator Oświaty. 

Konferencję otworzyła Katarzyna Wilk, 

dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie, któ-

ra powitała uczestników oraz podkreśliła, 
że treści zarówno konferencji jak i konkursu 

wpisują się w realizację jednego z kierun-

ków polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2016/2017 – „Kształtowanie po-

staw. Wychowanie do wartości”.  

Konferencję rozpoczął wykład pt. „Idea 

wychowania integralnego”, który wygłosiła 

Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant 

RODN „WOM” w Częstochowie. 

 
Elżbieta Doroszuk, nauczyciel-konsultant  

RODN „WOM” w Częstochowie 

Kolejnym punktem „Akademii Wycho-

wawcy” było podsumowanie Konkursu o ty-
tuł Regionalnego Lidera Wychowania Inte-

gralnego. Przedstawiła je Katarzyna Wilk, 

dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie.  

Przypomniała, że konkurs adresowano do 2–4-

osobowych zespołów nauczycieli szkół/ 
placówek z terenu Częstochowy oraz powia-

tów: częstochowskiego, kłobuckiego, lubli-

nieckiego, myszkowskiego i zawierciań- 

skiego.  

Zadaniem uczestników była prezentacja 

działań podejmowanych w szkołach i pla-
cówkach w ramach koncepcji wychowania 

integralnego, zwizualizowana w formie mul-

timedialnej mapy myśli, udostępnionej onli-

ne. Uczestnicy wykorzystali, przygotowane 

przez organizatora, informacje o narzędziu, 
instrukcję jego obsługi oraz szablon mapy 

myśli, będący punktem wyjścia do prezen-

tacji działań. W trakcie realizacji prac kon-

kursowych nauczyciele poszerzali również 

własne kompetencje informatyczne, korzys-

tając z konsultacji indywidualnych udziela-
nych przez pracownika ośrodka, Mariusza 

Trendę.  

Celem konkursu było przede wszystkim 

spowodowanie u nauczycieli refleksji nad 

koncepcją pracy w szkołach i placówkach 
w kontekście wychowania integralnego oraz 

upowszechnienie działań szkół i placówek 

realizujących integralny model wychowania 

oparty na personalistycznej koncepcji czło-

wieka, tj. ukierunkowany na osiąganiu doj-

rzałości ucznia w sferach: fizycznej, psy-
chicznej, społecznej i aksjologicznej.  

24 

Konkurs o tytuł 

Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego 
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Podsumowując konkurs, pani dyrektor 

podkreśliła wysoki poziom merytoryczny 

prac, odzwierciedlający szerokie spektrum 

działań wychowawczych i profilaktycznych. 

Komisja konkursowa przy ocenie prac 
uwzględniła, zgodnie z regulaminem kon-

kursu, następujące kryteria: zgodność prac 

z tematem konkursu, wartość merytoryczną 

zastosowanych rozwiązań, walory eduka-

cyjne, wychowawcze i profilaktyczne pro-

wadzonych działań, aktywny udział uczniów 
i rodziców w przedsięwzięciach wychowaw-

czych szkoły/placówki, kompleksowość pre-

zentowanego modelu, ciągłość podejmowa-

nych działań, czytelność prac oraz umie-

jętności wykorzystania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. Konkurs łączył za-

tem refleksję pedagogiczną z kompetencjami 

informatycznymi. 

Następnie uroczyście ogłoszono wyniki 

konkursu. Komisja konkursowa w składzie: 

Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” 
w Częstochowie, Grażyna Bochenkiewicz, 

wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli 

oraz nauczyciele-konsultanci: Elżbieta Do-

roszuk, Katarzyna Wąsowicz i Paweł Klekot 

spośród prac konkursowych, jakie wpłynęły 
z  24 szkół z Częstochowy, Zawiercia oraz 

powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego i myszkowskiego, wyłoniła 

następujących laureatów: 

● pierwsze miejsce – Szkoła Podstawowa 

w Nieradzie (praca konkursowa wykona-
na przez nauczycieli: Alicję Golis, Marty-

nę Knysak, Marzenę Sapalską), 

● Grand Prix – Zespół Niepublicznych Pla-

cówek Oświatowych prowadzony przez 

Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa 
w Częstochowie (praca konkursowa wy-

konana przez nauczycieli: Iwonę Nowa-

kowską, Kamilę Cisłowską, Joannę Pa-

nicz, s. Agnieszkę Jakubowczak). 

Wyróżnienia przyznano: 

● Miejskiemu Przedszkolu Integracyjnemu 
nr 43 w Częstochowie (praca konkur-

sowa wykonana przez nauczycieli: Urszu-

lę Jagiełę, Barbarę Polak), 

● Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Zajączkach Pierwszych (praca konkur-
sowa wykonana przez nauczycieli: Dorotę 

Smorąg, Annę Grzelińską, Renatę Kis-

telę, Danielę Szczepaniak), 

● Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama 

Mickiewicza w Zawierciu (praca konkur-

sowa wykonana przez nauczycieli: Urszu-

lę Kleszcz, Małgorzatę Galińską, Elżbietę 

Łudzik, Joannę Gewald), 

● Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefon-

sa Gałczyńskiego w Częstochowie (praca 
konkursowa wykonana przez nauczycieli: 

Annę Sitek, Emilię Sobolewską), 

● Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wycho-

wawczemu nr 5 w Częstochowie (praca 

konkursowa wykonana przez nauczycieli: 

Edytę Pryt, Agnieszkę Kawalec, Sylwię 
Szmul, Justynę Studnik-Wrzód). 

Laureaci otrzymali puchary i dyplomy.  

 

 
Wręczenie nagród przez Katarzynę Wilk  

– dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie 

W gronie szkół/placówek wychowujących 

integralnie, którym komisja konkursowa przy-

znała dyplomy, znalazły się również: Zespół 

Szkół Publicznych nr 5 – Szkoła Podsta-

wowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Mysz-
kowie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące 

i Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przy-

jaciół Szkół Katolickich im. Matki Bożej 

Jasnogórskiej w Częstochowie, Publiczna 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Borze Zajacińskim, Zespół Szkół w Lu-

becku, Specjalny Ośrodek Wychowawczy 

„Dom dla Chłopców” im. św. Stanisława 

Kostki prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza 

w Częstochowie, Zespół Szkół – Gimnazjum 
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nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu, 

Miejskie Przedszkole nr 22 im. Marii Mon-

tessori w Częstochowie, Szkoła Podstawowa 

nr 46 im. Stefana Żeromskiego w Często-

chowie, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkół Katolickich w Mysłowie, 

Publiczne Gimnazjum Stowarzyszenia Przy-

jaciół Szkół Katolickich im. Błogosławionej 

Matki Teresy z Kalkuty w Lgocie, Publiczna 

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przy-

jaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II 
w Bieżeniu, Samorządowe Publiczne Przed-

szkole „Leśne Skrzaty” w Poraju, Zespół 

Szkół w Czarnym Lesie, Publiczna Szkoła 

Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół 

Katolickich im. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Częstochowie, Szkoła Podstawo-

wa im. Władysława Broniewskiego w Lu-

sławicach, Przedszkole Miejskie nr 7 w Lub-

lińcu, Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 

Przyjaciół Szkół Katolickich w Winownie. 

Następnie laureaci konkursu – dyrekto-
rzy i nauczyciele ze szkół i placówek nagro-

dzonych i wyróżnionych, podzielili się z uczest-

nikami konferencji przykładami dobrej prak-

tyki pedagogicznej w zakresie realizacji idei 

wychowania integralnego. 

Konferencji towarzyszyła wystawa tema-

tyczna przygotowana przez Renatę Anioł, 

nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 47 

im. Marii Konopnickiej w Częstochowie. 

 

Zdobywcy pierwszego miejsca w konkursie  
– nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nieradzie  

wraz z dyrektor – Bożeną Turek 

 
Zdobywcy Grand Prix w konkursie – nauczyciele 
Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych 

prowadzonego przez  Zgromadzenie Sióstr Świętego 

Józefa w Częstochowie wraz z dyrektor  
– Grażyną Biesiekierską  

oraz organizatorami konkursu 

Nagrodzone i wyróżnione prace konkur-

sowe, opracowane w formie map myśli, zostały 

upowszechnione na stronie internetowej 
RODN „WOM” w Częstochowie pod adresem: 

http://www.womczest.edu.pl/new/ 

o-nas/relacje-z-wydarzen/konferencja-

akademia-wychowawcy-podsumowanie-

wynikow-konkursu-o-tytul-regionalnego-

lidera-wychowania-integralnego-i-
prezentacja-przykladow-dobrej-praktyki-

pedagogicznej/ [dostęp: 5.09.2017]  

Poniżej zamieszczamy artykuły laureatów 

konkursu, stanowiące skrótową prezentację 

działań przedstawionych w pracach kon-
kursowych. 

Grażyna Bochenkiewicz 
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Alicja Golis 

Martyna Knysak 
Marzena Sapalska 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

TO,   CO  DLA  NAS   

NAJWAŻNIEJSZE… 

ażdy człowiek ma prawo do prze-
żywania sukcesu – to misja Szkoły 

Podstawowej w Nieradzie. „Nasza 

szkoła” – tego określenia używamy wszyscy: 

dzieci z oddziałów przedszkolnych, ucznio-

wie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzi-

ce. To poczucie wspólnoty pozwala nam po-
dejmować liczne wyzwania ze świadomością 

tworzenia dobra, budowania na wartościach 

i realizacji idei wychowania integralnego. 

Jesteśmy małą placówką, ale z dużym 

potencjałem. Szkoła jest miejscem, gdzie 
miło, ciekawie i bezpiecznie spędza się czas, 

gdzie każdy, oprócz gruntownego wycho-

wania i wykształcenia, znajdzie swoje miejs-

ce oraz możliwość rozwijania talentów i za-

interesowań. Wychodzimy z założenia, że 

każdy członek społeczności szkolnej jest 
godny szacunku i równy wobec prawa szkol-

nego. Daje to uczniom poczucie sprawie-

dliwości i bezpieczeństwa.  

Szkoła Podstawowa w Nieradzie jest sil-

nie związana ze środowiskiem lokalnym. 
Wsparcie, jakie dają nam rodzice, pozwala 

na realizację wielu ciekawych projektów 

i przedsięwzięć. To właśnie dzięki pomocy 

i udziałowi rodziców organizujemy imprezy 

o wymiarze środowiskowym. Corocznie od-

bywa się środowiskowe „Spotkanie Mikołaj-
kowe”. Uczestniczą w nim najmłodsi przed-

stawiciele społeczności lokalnej, dzieci z od-

działów przedszkolnych oraz uczniowie klas 

I–III wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami. 

Przyjście Mikołaja poprzedzają występy ar-

tystyczne przygotowane przez starszych ko-
legów. Swą obecnością zawsze zaszczycają 

nas władze gminy Poczesna i samorządow-

cy, którzy także przygotowują liczne niespo-

dzianki dla wszystkich dzieci. Jest to czas 

przeznaczony na miłe spotkanie całych 
rodzin wzmacniający więzi i dający radość 

dzieciom i dorosłym. 

Wyjątkowe są zawsze spotkania wigilijne. 

W 2016 r. opłatek miał wymiar szczególny. 

Przygotowaliśmy bowiem Wigilię Samorzą-

dową. Wzięło w niej udział blisko 180 osób. 
Obecni byli m.in.: duchowni, samorządowcy 

gminy Poczesna, radni powiatowi, delegacje 

Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży 

Pożarnych, PSL-u, stowarzyszeń. Gościliś-

my dyrektorów placówek oświatowych i kul-
turalnych, artystów oraz przyjaciół gminy 

Poczesna. Program artystyczny przygoto-

wany przez nauczycieli i uczniów naszej 

szkoły ukazywał piękno tradycji bożonaro-

dzeniowych i podkreślał wartości związane 

ze świętami. 

 
Wigilia Samorządowa 

Przez okoliczne wsie: Nieradę, Mazury 

i  Michałów, od wielu lat na zakończenie 

karnawału przechodzi barwny Korowód 

Przebierańców organizowany przez Szkołę 

Podstawową w Nieradzie. Uczestniczą w nim 

bardzo licznie rodzice oraz uczniowie naj-
starszej klasy którzy starają się w ten spo-

sób podtrzymywać lokalne tradycje ludowe, 

widząc w nich wartość edukacyjno-wycho-

wawczą. Spotykamy się zawsze z serdecz-

nym przyjęciem mieszkańców. Zebrane fun-
dusze przekazane są na rzecz rady rodziców 

naszej szkoły.  

Przy współpracy z przedstawicielami śro-

dowiska lokalnego organizujemy festyn z oka-

zji Dnia Dziecka. Z licznych atrakcji ko-

rzystają dzieci z obwodu naszej szkoły, ale 
i  z wielu innych miejscowości. Wszystkie 

K 
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dzieci otrzymują upominki. Dla nich przy-

gotowywane zostają m.in.: kolorowe, zdrowe 

kanapki, zimne napoje, słodkie niespo-

dzianki. Dorośli korzystają z oferty kawia-

renki, grilla, stoiska z lodami, smacznych 
przekąsek przygotowanych przez członkinie 

Koła Gospodyń Wiejskich. Dla uczestników 

festynu odbywają się ciekawe pokazy np. 

psa policyjnego pracującego pod kierunkiem 

przewodnika – policjanta Komendy Miejskiej 

Policji w Częstochowie, grupy TEAKWON-
DO, którą tworzą uczniowie naszej szkoły, 

drużyny piłkarskiej GLKS „LOT” Konopiska, 

grup artystycznych z Gminnego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji w Poczesnej oraz 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nie-
radzie. Przedsięwzięcie to, mocno integru-

jące społeczność lokalną, dające jednocześ-

nie wiele radości, pozwala uczniom poznać 

lepiej środowisko lokalne. 

 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 2017 

Każdego roku opracowujemy Plan współ-
pracy z Policją, który jest realizowany 

w  sposób ciągły. Naszą szkołę systema-

tycznie odwiedzają policjanci z Komisariatu 

Policji w Poczesnej. Przypominają uczniom 

i przedszkolakom zasady bezpiecznego ko-

rzystania z dróg publicznych. Policjanci za-
poznają uczniów z różnymi przypadkami 

wykroczeń i przestępstw związanych z nie-

odpowiednim używaniem telefonów komór-

kowych oraz sieci Internet. Omawiają na 

przykładach zjawisko cyberprzemocy i jej 
skutki prawne. Zwracają uwagę na ochronę 

danych osobowych użytkowników telefonów 

i komputerów. Spotkania są świetną lekcją 

dla wszystkich użytkowników technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, są działa-

niem na rzecz bezpieczeństwa uczniów 

Ważnym aspektem naszej pracy jest sys-

tematyczna współpraca z Powiatową Porad-

nią Psychologiczno-Pedagogiczną w Często-

chowie. Otrzymane opinie pomagają nam 

właściwie organizować i udzielać pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Pracownicy po-

radni odwiedzają naszą placówkę i udzielają 
nam wsparcia, m.in. w opracowywaniu In-

dywidualnych Programów Edukacyjno-Tera-

peutycznych dla dzieci posiadających orze-

czenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Specjaliści z poradni uczestniczą w spotka-

niach z rodzicami, odpowiadając na nurtu-
jące ich pytania związane z wychowaniem 

i nauczaniem dzieci. Nauczyciele uczestni-

czą także w spotkaniach grupy wsparcia 

w poradni. 

Aktywnie dbamy o rozwój talentów na-
szych dzieci i ich zainteresowań. Systema-

tycznie współpracujemy z Gminnym Cen-

trum Kultury, Informacji i Rekreacji w Po-

czesnej. Bierzemy udział w licznych kon-

kursach organizowanych przez Centrum. 

Współpracujemy również z centrami kultury 
z ościennych gmin. 

 
Przedszkolaki na placu zabaw 

Nasi uczniowie z dużym zaangażowaniem 

i sukcesami uczestniczą od kilku lat w kon-
kursach plastycznych organizowanych przez 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Ich celem jest promowanie pozytywnych 

zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolni-

czej, poszerzenie wiedzy o zasadach bezpie-
czeństwa i higieny pracy w gospodarstwie 

rolnym ze szczególnym uwzględnieniem za-

pobiegania wypadkom najczęściej występu-

jącym latem.  

Stworzenie uczniom odpowiednich wa-

runków do pracy, twórcza aktywność kadry 
pedagogicznej oraz bogaty program zajęć 

pozalekcyjnych od lat przynosi wymierne 

efekty. Wysokie lokaty uczniów w konkur-

sach artystycznych są tego najlepszym do-
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wodem. Nasi uczniowie oraz dzieci z od-

działów przedszkolnych są laureatami kon-

kursów artystycznych na szczeblu ogólno-

polskim, wojewódzkim, powiatowym i gmin-

nym. Sami również organizujemy cykliczne 
konkursy: Międzyprzedszkolny Przegląd Pio-

senki „Jesienne Muzykowanie”, Między-

przedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, 

Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy Ekolo-

gicznej „Z przyrodą na Ty” oraz liczne kon-

kursy wewnątrzszkolne o różnorodnej tema-
tyce.  

Sukcesy uczniów to także praca nau-

czycieli, którzy w swojej codziennej działal-

ności wiele wysiłku wkładają w unowocześ-

nienie swojego warsztatu pracy i doskona-
lenie zawodowe. Nauczyciele pracują z en-

tuzjazmem i dużym zaangażowaniem. Ko-

rzystają z bogatej oferty doskonalenia pro-

ponowanej przez RODN „WOM” w Często-

chowie. Większość kadry aktywnie uczest-

niczyła w projekcie realizowanym przez 
RODN „WOM” w Częstochowie e-Tutoring 
w wiejskiej szkole, który przyczynił się do 

poszerzenia naszych umiejętności posługi-

wania się technologiami informacyjno-ko-

munikacyjnymi w codziennej pracy z ucz-

niami oraz rodzicami naszych wychowan-
ków. Temu celowi służył także nasz udział 

w programie „Aktywna edukacja” realizowa-

nym przez Centrum Edukacji Obywatel-

skiej. W naszych działaniach staramy się 

łączyć tradycję z nowoczesnością. Na zaję-

ciach dzieci i uczniowie pracują chętnie 
z multibookami oraz na platformie eduka-

cyjnej Squla.  

W najważniejszych sprawach szkoły de-

cydują także rodzice. Aktywnie uczestniczą 

w życiu społeczności szkolnej. Dzięki ich 
współpracy cyklicznie odbywają się uroczys-

tości klasowe, tj.: Dzień Chłopaka, andrzej-

ki, mikołajki, wigilijne spotkania klasowe, 

zabawa choinkowa, Dzień Kobiet. Rodzice 

wypowiadają się również na temat plano-

wanych bliższych i dalszych wycieczek.  

Idea wychowania integralnego, działania 

na rzecz kształtowania postaw i wychowa-

nia do wartości realizowane są podczas or-

ganizacji uroczystych akademii z okazji Na-

rodowego Święta Niepodległości oraz rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dele-

gacja naszych uczniów wraz z nauczy-

cielami uczestniczy w gminnych obchodach 

świąt narodowych. Narodowy Dzień Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej 

w Nieradzie obchodzony jest od 2011 r., 

czyli od chwili jego ustanowienia przez wła-

dze państwowe. Z okazji tego ważnego świę-

ta uczniowie zapoznają się z historią pol-

skiego podziemia niepodległościowego dzia-

łającego w okresie II konspiracji, czyli w la-
tach 1944–1956. Wiedza o bohaterskich 

czynach i cierpieniach Żołnierzy Wyklętych-

Niezłomnych walczących z sowieckim znie-

woleniem propagowana jest przez szkołę 

w ramach apeli, wystaw oraz pogadanek na 

lekcjach historii, urozmaiconych zdjęciami 
i filmami.  

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 

w konferencji współorganizowanej przez Re-

gionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie oraz IPN OBEN 
w Katowicach pt. „Upamiętnienie ofiar zbrodni 
katyńskiej”. Samorząd uczniowski pielę-

gnuje pamięć o bohaterach narodowych, 

troszcząc się o grób Nieznanego Żołnierza 

znajdujący się na cmentarzu parafialnym 

w Nieradzie.  

Na stałe do tradycji szkoły wpisały się 
uroczystości, które od najmłodszych lat 

uczą dzieci szacunku dla najbliższych. 
W serduszku swym mam miłości dar... To 

jedno z wielu hasłem, pod którym odbywa 

się piękna uroczystość z okazji Dnia Matki. 

Są wiersze, piosenki i łzy wzruszenia. 
W podobnej atmosferze organizowany jest 

w oddziałach przedszkolnych Dzień Babci 

i Dziadka. 

Z serca płynące życzenia i podziękowania 

za trud wkładany każdego dnia w nauczanie 
i wychowanie młodego pokolenia – są prze-

słaniem akademii z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej.  

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziec-

ka w naszej szkole odbywa się uroczysta 

akademia.  

 
Apel z okazji Dnia Praw Dziecka 
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Uczniowie w piosenkach, recytacji oraz w 

scenkach rodzajowych przedstawiają prawa 

dziecka, a także przypominają o obowiąz-

kach. Przygotowują również okolicznościowe 

plakaty.  

W szkole działa prężnie samorząd ucz-

niowski. Zadania realizuje zgodnie z opra-

cowanym regulaminem. Na początku każ-

dego roku szkolnego wszyscy uczniowie do-

konują wyboru swoich władz, a spośród 

nich zarządu. Tak uczymy uczniów podstaw 
demokracji. 

Nasi uczniowie mieli możliwość poznania z blis-

ka pracy posłów i senatorów w Parlamencie 

RP, uczestnicząc w wycieczce studyjnej do 

Warszawy, która stanowiła główną nagrodę 
w  konkursie historycznym pod hasłem 

„Polska pierwszych Piastów”, przeprowadzo-

nym w naszej szkole z okazji 1050-lecia 

chrztu Polski. 

Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o zor-

ganizowaniu w szkole konkursu o zasięgu 
powiatowym. Odnieśliśmy się do wartości 

religijnych. Celem Przeglądu Pieśni Maryjnej 

„Idziemy z Tobą Matko” jest zbliżenie ludzi 

poprzez Maryję do Jezusa, propagowanie 

muzyki chrześcijańskiej, ewangelizowanie 
poprzez świadectwa gości i uczestników 

przeglądu, wspieranie młodych talentów. 

Konkurs cieszy się bardzo dużym zainte-

resowaniem, o czym świadczy z każdym ro-

kiem coraz większa liczba uczestników. 

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie ucz-
niowie zdobywają rzetelną wiedzę, ale rów-

nież mają możliwość rozwijania swoich pa-

sji. Wyjazdy do muzeum są okazją do kon-

taktu z żywą historią, uczą szacunku wobec 

przeszłości, rozwijają zainteresowania. Uka-
zują uczniom ślady wielkiej historii w naszej 

„małej ojczyźnie”. 

Aktywne uczestnictwo w kulturze zapew-

niają dzieciom z oddziałów przedszkolnych 

i uczniom szkoły cykliczne wyjazdy do tea-

tru, filharmonii i kina.  

Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju 

czytelnictwa. Biblioteka szkolna podejmuje 

się wielu inicjatyw. Prężnie działa aktyw bib-

lioteczny. Uczniowie uczestniczą także w za-

jęciach organizowanych w Publicznej Bib-
liotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Czę-

stochowie. Systematycznie współpracujemy 

z Gminną Biblioteką Publiczną w Poczesnej 

i jej filią w Nieradzie. Dzieci z oddziałów 

przedszkolnych od lat uczestniczą w kam-

panii „Cała Polska czyta dzieciom”. W kla-

sach I–VI realizowane są czytelnicze pro-

jekty edukacyjne. 

Otwarcie na wartości kulturalne Europy 

i świata realizujemy poprzez organizowanie 

Dnia Języków Obcych oraz Europejskiego 
Śniadania. 

Szkoła Podstawowa w Nieradzie usytuo-

wana jest w otoczeniu drzew i terenów zie-

lonych. Położenie szkoły sprzyja zapew-

nieniu bezpieczeństwa uczniom, ale również 

pomaga w kształtowaniu wśród nich postaw 
proekologicznych. Budzenie wśród dzieci 

i młodzieży współodpowiedzialności za stan 

środowiska w przyszłości, poczucia troski 

o stan czystości najbliższego otoczenia oraz 

wychowanie w duchu miłości i szacunku do 
przyrody, to główne cele realizowanych każ-

dego roku w naszej szkole obchodów Dnia 

Ziemi oraz Turnieju Wiedzy Ekologicznej 

„Z Przyrodą na Ty” w oddziałach przedszkol-

nych. Bierzemy aktywny udział w akcji 

„Sprzątanie świata”.  

Uczniowie uczestniczyli w kilku edycjach 

akcji „Posadź swoje drzewko", której celem 

było m.in. rozbudzenie odpowiedzialności 

i  troski za środowisko wokół nas oraz 

wzrost świadomości środowiskowej. Dzięki 
przeprowadzonemu nasadzeniu drzew i krze-

wów wokół szkoły w widoczny sposób po-

prawiły się walory estetyczne otoczenia. 

Braliśmy także udział w konkursie „Czysta 

Częstochowa”.  

Dbamy o harmonijny rozwój młodego 
człowieka, zwracając dużą uwagę na jego 

sferę fizyczną. Przedszkolaki z dużym zaan-

gażowaniem każdego roku przygotowują się 

do udziału w Gminnej Olimpiadzie Spor-

towej i odnoszą liczne sukcesy. Uczniowie 
klas I–VI godnie reprezentują szkołę w Gmin-

nej Lidze Podstawówek, uczestnicząc w roz-

grywkach sportowych w różnych dyscypli-

nach. Uczniowie klasy III zdobyli 

I miejsce w XII Turnieju Gier i Zabaw dla 

Dzieci Szkół Podstawowych o Puchar Sta-
rosty Częstochowskiego. Nauczyciele orga-

nizują różnorodne zajęcia ruchowe, wyko-

rzystując w tym celu boisko szkolne, si-

łownię terenową, plac zabaw, naturalne oto-

czenie szkoły oraz organizując wyjazdy na 
basen. Z dużym zaangażowaniem rodziców 

i wieloma atrakcjami przebiega Europejski 

Tydzień Sportu organizowany w oddziałach 

przedszkolnych oraz w szkole. 

Promujemy zdrowy styl życia, uczestni-

cząc w licznych programach ogólnopolskich, 
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m.in.: „Owoce w szkole”, „Mleko z klasą”, 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Śniadanie daje 

moc”, „Trzymaj Formę”, „Nie pal przy mnie, 

proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Klub 

Zdrowego Przedszkolaka”. Każdego roku 
organizowany jest Szkolny Dzień Zdrowia.  

 
Udział w programie  

„Śniadanie daje moc” 

Bezpieczeństwo uczniów to jeden z na-

szych priorytetów, stąd realizowane liczne 

programy promujące bezpieczeństwo w szko-

le, najbliższym otoczeniu czy w Internecie. 

Uczniowie klasy I uczestniczą w ogólnopol-

skim programie edukacyjnym „Klub Bez-
piecznego Puchatka”, który uczy pierwszo-

klasistów, jak być bezpiecznym na drodze, 

w domu, w szkole oraz w czasie odpoczyn-

ku. Program przygotowany jest przez firmę 

Maspex, właściciela marki Puchatek wraz 
z Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głów-

nej Policji oraz nauczycieli. Patronat hono-

rowy sprawuje Komendant Główny Policji 

i Kuratoria Oświaty. W klasie II realizowany 

był program „Bezpieczne życie”, w ramach 

którego uczniowie wzięli udział w powia-
towym konkursie plastycznym pt. „Strażak, 

policjant, ratownik medyczny w oczach 

dziecka” organizowanym przez Komendę 

Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Czę-

stochowie.  

W naszej szkole dzieci uczą się wrażli-

wości, szacunku do innych i tolerancji. Ma-

ją możliwość w ramach szkolnego wolon-

tariatu nieść pomoc swoim rówieśnikom, 

ludziom potrzebującym pomocy oraz zwie-

rzętom. Świadczą o tym akcje zbierania 
plastikowych nakrętek, czy kasztanobranie, 

których celem jest pomoc rodzicom chorych 

dzieci w pozyskaniu funduszy na rehabi-

litację. Cyklicznie organizujemy zbiórkę da-

rów dla dzieci z Domu Dziecka, uczestni-

czymy w akcji „Góra Grosza”.  

Braliśmy udział w światowym projekcie 

UNICEF „Wszystkie kolory świata”. Ucznio-

wie przygotowywali szmaciane lalki UNICEF 
symbolizujące pomoc uczniów dla najbar-

dziej potrzebujących dzieci na świecie. 

Kształtowaliśmy w ten sposób wśród dzieci 

postawy tolerancji, wrażliwości i otwartości 

na inne kultury.  

Nasi uczniowie uczestniczyli w akcji cha-
rytatywnej, która polegała na zbiórce arty-

kułów szkolnych dla dzieci z jednej z li-

tewskich szkół. Uczniowie przy współudziale 

aktywu samorządu uczniowskiego zebrali 

dużą ilość darów, która za pośrednictwem 
przedstawicieli telewizji Orion trafiła do 

najbardziej potrzebujących dzieci.  

 
Przygotowywanie paczek  
dla rówieśników z Litwy 

W naszej szkole przez kilka lat działała 

jedyna na terenie gminy klasa integracyjna. 

Uczniowie chętnie współpracowali z niepeł-
nosprawnymi rówieśnikami, pomagając im 

w obowiązkach szkolnych.  

Pomagamy także zwierzętom, prowadząc 

corocznie zbiórkę na rzecz zwierząt ze 

schroniska w Częstochowie. Podpisaliśmy 
umowę wirtualnej adopcji (częściowej) konia 

z Fundacji Centaurus. Naszą podopieczną 

stała się klacz Wizna (Władzia).  

Podstawą wszystkich naszych poczynań 

jest wychowanie integralne. Uczeń, to prze-

cież mały człowiek, którego nauczamy i wy-
chowujemy. To, co dla nas najważniejsze  

– człowieczeństwo we wszystkich jego wy-

miarach. Sfera fizyczna, psychiczna, spo-

łeczna i aksjologiczna każdego młodego 

człowieka wymagają ciągłej pracy i troski. 
Zdobycie tytułu Regionalnego Lidera Wy-
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chowania Integralnego jest dla naszej pla-

cówki wielkim sukcesem i wyróżnieniem. 

Motywuje nas do dalszej pracy na rzecz 

naszych uczniów oraz do podejmowania no-

wych inicjatyw na rzecz rozwoju środowis-

ka, w którym pracujemy. 

Alicja Golis 

Martyna Knysak 

Marzena Sapalska 

 

 
Występ przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka 

 
 

 
 

Iwona Nowakowska 
Kamila Cisłowska 
Joanna Panicz 
s. Agnieszka Jakubowczak 
Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych 
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa w Częstochowie 

„ZESPÓŁ   OTWARTYCH  OPTYMISTÓW” 

aki tytuł nadaliśmy naszej pracy kon-
kursowej, ponieważ jesteśmy zgranym 

zespołem pedagogów otwartym na no-

we wyzwania i optymistycznie nastawionym 

do pracy. Chcemy, aby nasi wychowanko-

wie również byli otwarci na świat i optymis-

tycznie podchodzili do życia. 

Naszym atutem jest to, że działamy zaw-

sze razem, jesteśmy zintegrowani w pracy, 

a wszystko po to, aby wspomóc indywidual-

ny rozwój uczniów.  

Zespół Niepublicznych Placówek Oświa-
towych w Częstochowie jest zespołem szkół 

specjalnych, w skład której wchodzi:  

● Szkoła Podstawowa Specjalna im. o. Au-
gustyna Kordeckiego 

● Gimnazjum Specjalne im. św. Zygmunta 

Gorazdowskiego 

● Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy im. św. Józefa. 

Nauczanie integralne jest podstawowym 
systemem działań w placówce, gdyż umożli-

wia pełny rozwój dzieci i młodzieży z nie-

pełnosprawnością intelektualną w każdej 

sferze ich życia. Dla nas nauczanie inte-

gralne to szerokie spektrum działań w każ-
dym obszarze rozwojowym, doprowadzające 

do samodzielnego funkcjonowania dziecka 

w życiu społecznym. Może wydawać się to 

T 
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proste, ale w przypadku dzieci niepełno-

sprawnych intelektualnie, osiągnięcie zakła-

danych celów nie jest łatwe. Pomagają nam 

w tym liczne działania podejmowane przez 

dyrektora szkoły i nauczycieli. 

Wychowanie w duchu patriotycznym 

i  przywiązanie do tradycji narodowej to 

szczególne motto szkoły. Rozwijaniu wartoś-

ci patriotycznych służą uroczystości o cha-

rakterze historycznym, obchodzone zgodnie 

z kalendarzem: rocznica wybuchu II wojny 
światowej, Dzień Niepodległości, Konstytuc-

ja 3 Maja. Wszystkie one są przeprowa-

dzane w formie apelu. 

 
Akademia z okazji Dnia Niepodległości 

Realizujemy liczne projekty edukacyjne, 

których celem jest wychowanie do wartości. 

Jednym z nich jest projekt „Tylko we Lwo-
wie”. Patronem gimnazjum jest św. Zyg-

munt Gorazdowski, założyciel Zgromadzenia 

Sióstr św. Józefa, które jest organem pro-

wadzącym szkołę. Lwów jest miejscem, 

gdzie św. Zygmunt Gorazdowski pracował, 

zmarł i został pochowany. Celem projektu 
było przybliżenie postaci patrona, a przede 

wszystkim poznanie wartości, jakimi kie-

rował się w życiu. Zwieńczeniem projektu 

była szkolna wycieczka do Lwowa. 

 
Zakończenie Roku Miłosierdzia – występy 

Co roku w placówce obchodzimy uro-

czyście: 

● rekolekcje wielkopostne, połączone z przed-

stawieniem artystycznym, przygotowa-

nym przez wychowanków, 

● jasełka, w których występują nasi ucz-

niowie, 

● wspólne świąteczne kolędowanie, pod-

czas którego łamiemy się opłatkiem. 

Uczymy dzieci szacunku do dorosłych, 

starszych, do siebie nawzajem i do zmar-
łych. Staramy się mieć otwarte serce dla 

osób starszych i samotnych, dlatego odwie-

dzamy pobliski Dom Pomocy Społecznej, 

aby móc przynieść radość starszym osobom. 

Uczniowie na tę okazję przygotowują przed-
stawienie, które chętnie prezentują w Domu 

Pomocy Społecznej oraz własnoręcznie wy-

konują kartki okolicznościowe, wręczane 

podczas odwiedzin mieszkańcom DPS. 

Podczas Dnia Dziecka pensjonariusze 

Domu Pomocy Społecznej przychodzą do 
naszej szkoły na wspólną zabawę z dziećmi. 

Radości nie ma końca.  

Czynnie bierzemy udział w przedstawie-

niach, które chętnie prezentujemy ucz-

niom innych klas. 

Uczniowie klas starszych zapraszają ucz-

niów klas młodszych na czytanie bajek, 

zabawy oraz poczęstunek, który sami przy-

gotowują. 

W szkole prężnie działa Szkolny Klub 

Wolontariusza „Szkolni Muszkieterowie”. 
Zadaniem naszych dzielnych wolontariuszy 

jest sprawowanie opieki i pomoc słabszym 

kolegom. Starsi uczniowie często pomagają 

swoim kolegom i koleżankom z młodszych 

klas. 

Przed uroczystością Wszystkich Świętych 

uczniowie wraz z opiekunami udają się na 

cmentarz, aby porządkować teren wokół 

zapomnianych grobów. W oktawie uroczys-

tości Wszystkich Świętych odwiedzamy 

cmentarz, aby pomodlić się za zmarłych 
i zapalić znicz jako wyraz naszej pamięci 

o tych, których już nie ma wśród nas. 

Kształtowanie świadomości i kultury pro-

ekologicznej jest bardzo ważnym celem pra-

cy dydaktyczno-wychowawczej w szkole. 
Z  tego względu realizujemy wiele zadań 

zmierzających do uświadomienia młodzieży 

potrzeby ochrony środowiska natural- 

nego. Dbamy o to, aby nasi uczniowie 
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potrafili zachować się przyjaźnie wobec 

przyrody.  

Do tradycji szkolnych wpisaliśmy obcho-

dy Dnia Ziemi, Święto Niezapominajki, akcję 

Sprzątanie Świata.  

Święto Niezapominajki obchodzimy 15 ma-

ja. W naszej szkole jest to festiwal przyrody, 

wiosny i radości. Tego dnia zajęcia dydak-

tyczne odbywają się w plenerze, najczęściej 

w lesie, jest to tzw. żywa lekcja przyrody. 

Pod opieką leśnika i nauczycieli odbywa się 
szereg konkurencji sportowych, quizów, 

konkursów przyrodniczych. Na zakończenie 

rozpalamy ognisko, pieczemy kiełbaski 

i  wspólnie śpiewamy. Nasze motto obcho-

dów Święta Niezapominajki brzmi: „Powiesz 
mi – zapomnę, pokażesz mi – zapamiętam”. 

W życiu szkoły aktywnie uczestniczy 

samorząd uczniowski, który z pomocą opie-

kunów przez cały rok szkolny stara się po-

dejmować różne zadania. Są to między 

innymi: organizacja Dnia Edukacji Narodo-
wej, Dnia Patronów, udział w konkursach 

recytatorskich, współorganizacja dyskotek 

szkolnych, poczty walentynkowej, ogólno-

szkolne dyktando „Mistrz ortografii”. Z ini-

cjatywy samorządu uczniowskiego powstał 
także spot „Dopalacze kradną życie”, pro-

jekty: „Czystość mowy polskiej”, „Ojcowie 

mowy polskiej”. 

W placówce działa szkolny radiowęzeł 

Echo-radio. Radiowęzeł powstał, aby wspie-

rać wychowanie oraz rozwój zainteresowań 
dzieci i młodzieży. Radio nadaje cykliczne 

audycje dotyczące profilaktyki prozdrowot-

nej i ekologicznej, audycje o treści patrio-

tycznej oraz audycje na temat wartości 

ważnych w życiu człowieka. Tutaj głos 
zabierają też uczniowie, dzieląc się z innymi 

swoimi zainteresowaniami i umiejętnościa-

mi. Praca radiowęzła przyczynia się do zin-

tegrowania dzieci i młodzieży, uczy pracy 

zespołowej oraz zapobiega agresji poprzez 

muzykoterapię.  

Ważna dla nas jest współpraca z ro-

dzicami uczniów. Cennym przedsięwzięciem 

było wyreżyserowanie bajki „Księżniczka na 

ziarnku grochu”, w wykonaniu rodziców 

i nauczycieli oraz uczniów. Bajkę wystawio-
no dwukrotnie: w Domu dla Chłopców 

im. św. S. Kostki z okazji Dnia Dziecka oraz 

w Muzeum Monet i Medali im. Jana Pawła II 

podczas uroczystości rozdania medali Przy-

jaciołom Szkoły. 

Szczególne miejsce we współpracy zaj-

muje Jednostka Wojskowa Komandosów 

„Cisi i skuteczni” z Lublińca. Co roku orga-

nizujemy pełen atrakcji Wielki Piknik z oka-

zji Dnia Dziecka. Zaprzyjaźnieni z nami 
komandosi przygotowują: pokaz broni, tor 

przeszkód komandosa, wojskowy park lino-

wy, strzelanie do tarczy z broni pneuma-

tycznej oraz przejażdżkę quadem i samocho-

dem wojskowym. Żołnierze są częstymi 

gośćmi na naszych uroczystościach. Współ-
organizujemy również wycieczki kra-

joznawcze. Reprezentacja szkoły z pocztem 

sztandarowym uczestniczy w uroczystoś-

ciach i ważnych wydarzeniach Jednostki 

Wojskowej Komandosów w Lublińcu. 

 
Przedstawienie z okazji Jubileuszu Chrztu Polski 

Od lat nasza społeczność szkolna współ-

pracuje z Państwową Strażą Pożarną. Wraz 
z 2. Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Czę-

stochowie organizujemy cykliczny Turniej 

Tenisa Stołowego, uczestniczymy w zaję-

ciach sportowych odbywających się w hali 

sportowej jednostki. Co roku straż pomaga 

nam w przeprowadzeniu próbnego alarmu 
przeciwpożarowego, realizuje pogadanki nt. 

zasad bezpieczeństwa i sposobów postępo-

wania w czasie pożaru i ewakuacji. Wielo-

krotnie współpracowaliśmy podczas organi-

zacji pikniku z okazji Dnia Dziecka. Straża-
cy przeprowadzali również pokazy udzie-

lania pierwszej pomocy, jak również uczyli 

naszych uczniów właściwych zachowań 

w czasie wypadku komunikacyjnego, poża-

ru czy innych sytuacji niebezpiecznych dla 

zdrowia i życia. 

Od kilku lat współpracujemy z Miejską 

Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży w Często-

chowie oraz Publiczną Biblioteką Pedago-

giczną RODN „WOM” w Częstochowie. Spot-

kania organizowane w Miejskiej Bibliotece 
mają na celu rozwijanie u uczniów postaw 

czytelniczych, umiejętności słuchania i kon-
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centracji. Raz w miesiącu członkowie koła 

„Bibliofil” uczestniczą w zajęciach bibliote-

rapii, prowadzonych w Publicznej Bibliotece 

Pedagogicznej RODN „WOM”. Zajęcia te pro-

wadzone są przez panią Katarzynę Kucha-
rzewską, nauczyciela-bibliotekarza przy ak-

tywnym współudziale opiekuna koła. Stoso-

wane na spotkaniach metody aktywizujące, 

elementy arteterapii, choreoterapii i muzy-

koterapii rozwijają i doskonalą różne sfery 

funkcjonowania naszych wychowanków. 

W Szkole Przysposabiającej do Pracy cy-

klicznie odbywają się „Bajkowe Spotkania 

Czytelnicze” organizowane przez nauczycieli 

oraz radę rodziców dla najmłodszych ucz-

niów naszej szkoły. Do wspólnego czytania 
pięknych baśni włączają się nauczyciele, 

rodzice oraz uczniowie. Celem spotkań jest 

zaciekawienie uczniów literaturą piękną 

i uświadomienie dorosłym, jak ważne dla 

dzieci jest czytelnictwo i poznawanie świata 

książek. 

Rozwój uczniów wspierają także cyklicz-

ne wyjścia do ośrodków kultury naszego 

miasta. 

Uczniowie szkoły podstawowej klas IV–VI 

oraz gimnazjum uczestniczą w ogólnopol-
skim projekcie edukacyjnym organizowa-

nym przez Ośrodek Edukacji Filmowej 

„Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Jest 

on skierowany do uczniów i nauczycieli, 

którzy chcą oglądać wartościowe filmy 

i  rozmawiać o nich. W odbywających się raz 
w miesiącu seansach udział biorą uczniowie 

klas IV–VI szkoły podstawowej, gimnazjum 

i SSPdP. Każdy z seansów jest poprzedzony 

pogadanką dotyczącą problematyki danego 

filmu. 

Od kilku lat regularnie, co miesiąc, ucz-

niowie naszej szkoły uczestniczą w audyc-

jach muzycznych organizowanych przez 

Filharmonię Częstochowską im. Bronisława 

Hubermana. Podczas audycji uczniowie 

zdobywają wiedzę o światowej sławy kom-
pozytorach, polskich tańcach narodowych, 

instrumentach muzycznych oraz ciekawost-

kach z zakresu historii muzyki. Największą 

wartością dla nich jest bezpośredni przekaz 

pięknej muzyki odtwarzanej przez artystów 
filharmonii. 

Dbając o kulturalny rozwój uczniów or-

ganizujemy również cykliczne wizyty w teat-

rze oraz dwa razy w roku odwiedzamy Operę 

w Bytomiu. 

13. dnia każdego miesiąca obchodzimy 

„Dzień dobrego słowa”. Na organizowanych 

na tę okoliczność apelach wychowawczych 

poruszane są między innymi takie tematy 

jak: używanie słów grzecznościowych (dzię-
kuję, proszę, przepraszam), savoir-vivre, 

czyli zasady dobrego zachowania się 

w szkole, na ulicy, w sklepie. Poruszane są 

również ważne tematy dotyczące bezpie-

czeństwa: bezpieczny Internet – bezpieczne 

zachowania w Internecie – cyberprzemoc, 
bezpieczeństwo na ulicy, w lesie, w domu 

oraz zasady bezpiecznego zachowania się 

podczas spotkania z agresywnym psem (po-

gadanka z policjantem z Wydziału Prewencji 

w  ramach współpracy z Komendą Miejską 
Policji w Częstochowie). 

W sferze fizycznej promujemy postawę 

prozdrowotną. Uczymy współpracy w grupie 

oraz zasad fair-play. Podejmujemy działania 

uświadamiające zły wpływ dopalaczy i in-

nych używek na zdrowie i kondycję psy-
chiczną, np. poprzez włączenie się w kon-

kurs ministerialny „Dopalacze kradną ży-

cie”. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnaz-

jum i Specjalnej Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy regularnie uczestniczą w spot-

kaniach organizowanych przez Ośrodek Po-

mocy Osobom z Problemami Alkoholowymi 

w Częstochowie. W ramach programu pro-

filaktyki nasi wychowankowie brali udział 

w następujących prelekcjach: 

● antynikotynowej – „Papierosom – nie”, 

● antyalkoholowej – „Trzeźwy to znaczy 
szczęśliwy”, 

● antydopalaczowej i antynarkotykowej  

– „Dopalacze, narkotyki i inne używki”. 

W trakcie wyjść mieliśmy także możli-
wość zapoznania się z funkcjonowaniem 

Izby Wytrzeźwień. Wszystkie spotkania cie-

szyły się dużym zainteresowaniem ze strony 

podopiecznych.  

Aby promować i wspierać zdrowy tryb 
życia organizujemy piesze i rowerowe wy-

cieczki po Jurze Krakowsko-Częstochow-

skiej. 

Szkoła zapewnia także uczniom możli-

wość korzystania z różnego typu zajęć spor-
towych: basenu, nordic walking, kręgli, te-

nisa stołowego, piłki nożnej, aerobiku, zum-

by oraz w okresie zimowym – lodowiska. 

W szkole prężnie działa Klub Sportowy 

„Herkules” oraz Klub Olimpiad Specjalnych 
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„Gepardy”. W ramach ich działalności ucz-

niowie biorą udział w licznych zawodach 

i olimpiadach sportowych na terenie całego 

kraju. 

Wszechstronny rozwój uczniów jest prio-
rytetowym zadaniem szkoły. Stąd propo-

zycja innowacji pedagogicznej dla naszych 

wychowanków pt. „Chcesz być zdrowy, użyj 

głowy”. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę 

o cenne informacje na temat walorów od-

żywczych pokarmów korzystnych dla orga-
nizmu. 

Działania podejmowane w sferze psy-

chicznej mają na celu dbałość o dobre sa-

mopoczucie, stabilność emocjonalną i pozy-

tywne nastawienie do nauki. Ważnym ele-
mentem wychowania jest animaloterapia, 

realizowana w zakresie dogoterapii, hipote-

rapii oraz zajęć z użyciem akwarium sło-

nowodnego, którym nasza szkoła może się 

poszczycić. 

 
Zajęcia z hipoterapii 

Uczniowie mają możliwość korzystania 

z szerokiej gamy terapii i zajęć pozalekcyj-

nych, m.in. z logopedii, terapii sensorycznej, 

muzykoterapii, socjoterapii, terapii metodą 
EEG Biofeedback, arterapii, terapii Metodą 

Dyna-Lingua M.S., terapii taktylnej. Prowa-

dzimy rehabilitację ruchową i gimnastykę 

korekcyjną w sali gimnastycznej i na pły-

walni.  

 
Rehabilitacja ruchowa na pływalni 

Szkoła zapewnia uczniom wiele cieka-

wych zajęć w formie kół zainteresowań, 

takich jak: koło plastyczne, muzyczne, 

taneczne, fotograficzne, teatralne, sportowe 

(piłki nożnej, tenisa stołowego, baletowe, 
fitness), czytelnicze, chemiczne, biologiczne, 

informatyczne, języka angielskiego oraz 

innowacji. 

 
Zajęcia edukacyjne z chemii 

W szkole odbywają się zajęcia z pedago-
giem i psychologiem. 

Zadania pedagoga szkolnego polegają na 

udzielaniu i organizacji pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej, której adresatami są 

przede wszystkim uczniowie. To właśnie ich 
indywidualne potrzeby rozpoznaje pedagog, 

a przyczyny niepowodzeń szkolnych ana-

lizuje wraz w wychowawcami i nauczycie-

lami, będącymi członkami zespołu wycho-

wawczego. Zadaniem pedagoga jest także 

określanie form i sposobów udzielania po-
mocy uczniom, odpowiednio do rozpozna-

nych potrzeb oraz działanie na rzecz zor-

ganizowania opieki i pomocy materialnej 

uczniom, znajdującym się w trudnej sy-

tuacji życiowej. Ze względu na specyfikę 
pracy naszych szkół, swoje działania peda-

gog podejmuje głównie na rzecz uczniów, we 

współpracy z rodzicami, innymi nauczy-

cielami i poradnią psychologiczno-pedago-

giczną. Zadaniem pedagoga jest również:  

● podejmowanie działań wychowawczych 
i profilaktycznych wynikających z prog-

ramu wychowawczego szkoły i jego au-

torskiego programu profilaktyki w sto-

sunku do uczniów, z udziałem rodziców 

i nauczycieli, 

● organizowanie i prowadzenie różnych 
form pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

● planowanie i koordynowanie zadań reali-

zowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 
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rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru 

przez uczniów kierunku kształcenia i za-

wodu, 

● wspieranie działań wychowawczych i opie-

kuńczych nauczycieli wynikających z prog-
ramu wychowawczego szkoły i programu 

profilaktyki. 

W ramach wspierania rozwoju emocjo-

nalnego naszych uczniów od lat prowadzimy 

w szkole warsztaty z psychologiem. Tema-

tem spotkań są bieżące problemy uczniów 
i zagrożenia rozwojowe. Spotkania mają na 

celu zdobycie przez uczniów umiejętności 

radzenia sobie z lękiem, emocjami i stre-

sem. Zajęcia odbywają się w formach pracy 

w grupie i pracy indywidualnej. W każdym 
miesiącu opracowywany jest z uczniami 

inny temat z zakresu psychologii. Zajęcia 

przygotowywane są w taki sposób, aby 

uczniowie poznali część teoretyczną danej 

problematyki, a następnie w sposób prak-

tyczny mogli przećwiczyć zdobytą wiedzę. 
Metody pracy używane na zajęciach to: 

miniwykład, psychodrama, ćwiczenia re-

laksacyjne i oddechowe, metoda twórczego 

myślenia, oddziaływania poznawczo-beha-

wioralne, pantomina, gry dydaktyczne. 

Odbywają się także indywidualne kon-

sultacje dla uczniów, którzy przejawiają 

trudności w przystosowaniu się do grupy, 

mają trudności z zachowaniem adapta-

cyjnym, bądź wykazują jakiekolwiek inne 

problemy. Konsultacje odbywają się również 

dla rodziców zaniepokojonych zachowaniem 

swoich dzieci. 

Motywacją naszych uczniów do pracy 

i ich pozytywnych zachowań są cykliczne 

wyjścia do zaprzyjaźnionej pizzerii, udział 
w dyskotekach szkolnych oraz wycieczki. 

Dla uczniów wyróżniających się dobrym 

zachowaniem podczas uroczystości szkol-

nych, przygotowaniem do lekcji, aktywnoś-

cią w życiu szkoły, posiadaniem wszystkich 

potrzebnych przyborów szkolnych – w ra-
mach nagrody organizowane są comiesięcz-

ne wyjścia do pizzerii „La vita da re”. 

Każdorazowo nauczyciele, według opraco-

wanych znanych wszystkim kryteriów ty-

pują do nagrody ośmiu uczniów. Konkurs 
nosi nazwę „Warto być grzecznym”. Cieszy 

się dużym zainteresowaniem wśród wycho-

wanków. Działa na nich motywująco i prze-

kłada się bezpośrednio na poprawę zacho-

wania. 

Zespół Otwartych Optymistów to My. 
Wszelkie działania naszej szkoły – Zespołu 

Niepublicznych Placówek Oświatowych  

– zamieszczone są na stronie internetowej 

www.znpo.pl, do której odwiedzenia ser-

decznie zapraszamy.  

Fot. S. Adamus 

Iwona Nowakowska 
Kamila Cisłowska 

Joanna Panicz 

s. Agnieszka Jakubowczak 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie z przedstawienia teatralnego w wykonaniu rodziców, nauczycieli i uczniów  

podczas uroczystości wręczania medali Przyjaciela Szkoły 
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Elżbieta Doroszuk 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

VIII   OGÓLNOPOLSKI  KONGRES  NAUCZYCIELI 

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 

POD  HONOROWYM  PATRONATEM 

 MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ  

gólnopolski Kongres Nauczycieli Wy-

chowania do Życia w Rodzinie na 

stałe wpisał się do kalendarza wyda-
rzeń w systemie doskonalenia nauczycieli 

w  Polsce. Z dużą satysfakcją organizatorzy 

z  roku na rok odnotowują coraz większe 

zainteresowanie przedsięwzięciem. 

 

W ramach tegorocznego kongresu, 

23  kwietnia 2017 r. odbyło się seminarium 
adresowane do nauczycieli-konsultantów 

i nauczycieli-doradców metodycznych z róż-

nych stron kraju. Uczestnicy spotkania, wy-

kazując się posiadaną wiedzą, brali aktywny 

udział w dyskusji nad skutecznym wdraża-

niem nowej podstawy programowej z przed-
miotu wychowanie do życia w rodzinie, jak 

również analizowali projekt rozporządzenia 
MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie 
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu 
treści dotyczących wiedzy o życiu seksual-
nym człowieka, o zasadach świadomego 
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości 
rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji 

zawartych w podstawie programowej kształ-

cenia ogólnego. Seminarium zakończyło się 

wniesieniem uwag do projektu w ramach 

konsultacji publicznych.  

 
Elżbieta Doroszuk – koordynator kongresu 

W drugim dniu kongresu konferencję ot-

worzyły Alicja Janowska, dyrektor Delega-

tury w Częstochowie Kuratorium Oświaty 

w  Katowicach oraz Katarzyna Wilk, dyrek-
tor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Zaproszeni prelegenci położyli szczególny 

nacisk na profilaktykę niekorzystnych za-

chowań dzieci i młodzieży z uwzględnieniem 
zagrożeń wynikających z rozpowszechniania 

pornografii.  

Jako pierwszy wystąpił dr Szymon Grze-

lak, poszukujący odpowiedzi na pytania: 

Jak skutecznie zapobiegać zachowaniom 

ryzykownym i problemom wśród młodzieży? 
Jak wzmocnić ich odporność na złe wpły-

wy? Zaprezentował „siedem dźwigni sku-

tecznej profilaktyki”, czyli siedem punktów 

O 
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oparcia, siedem aspektów rzeczywistości, od 

których zależy efektywność działania w tym 

obszarze.  

 

Dr Szymon Grzelak 

Następnie głos zabrała Anna Bućkowska. 

Przedstawiła temat pornografii jako czyn-

nika uszkadzającego rozwój zdrowej seksu-

alności człowieka. Nawiązała do Narodo-

wego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, 

którego wejście w życie spowodowało ko-
rzystny przełom w  myśleniu o tym zagroże-

niu.  

Kolejna prelegentka – Barbara Charczuk 

– udzieliła nauczycielom cennych wskazó-

wek, jak rozmawiać z rodzicami i  dziećmi 

o problemie pornografii w kontekście lekcji 
wychowania do życia w rodzinie. Mówcy re-

prezentowali następujące podmioty: Insty-

tut Profilaktyki Zintegrowanej, Stowarzy-

szenie Twoja Sprawa, Regionalne Centrum 

Rozwoju Edukacji w Opolu. Wśród prele-

gentów obecna była przewodnicząca Ogól-

nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie  
– Grażyna Przasnyska, która przedstawiła 

raport z tegorocznej edycji i zachęcała do 

udziału w kolejnych edycjach olimpiady. 

 
Grażyna Przasnyska, przewodnicząca 

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie 

Na zakończenie konferencji uczestnicy 

skierowali do Prezesa Rady Ministrów – Be-
aty Szydło pismo dotyczące wzmocnienia 

edukacji prorodzinnej prowadzonej w pol-

skiej szkole.  

Elżbieta Doroszuk 

 

 
Uczestnicy kongresu
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Poniżej prezentujemy skróty niektórych wystąpień tegorocznych prelegentów kongresu. 

 

Anna Bućkowska 
Stowarzyszenie Twoja Sprawa 

PORNOGRAFIA  JAKO  ISTOTNE  RYZYKO  

ZAGRAŻAJĄCE  ZDROWIU  PUBLICZNEMU 

glądanie pornografii, od pierwszego 

kontaktu, wpływa na pracę mózgo-

wego układu nagrody, niosąc za so-
bą szereg poważnych konsekwencji na po-

ziomie neurologicznym, psychologicznym, 

emocjonalnym i motywacyjnym. Proces ten 

jest szczególnie niebezpieczny u dzieci i mło-

dzieży.  

 
Anna Bućkowska 

Pierwszą, najbardziej doraźną, konsek-

wencją jest odczuwanie silnych, w tym ne-

gatywnych emocji. Jak wykazały badania 

EU Kids Online przeprowadzone w 25 kra-

jach Unii Europejskiej na grupie 25 tysięcy 
dzieci w wieku 9–16 lat, dzieci w tym wieku 

nie rozumieją oglądanych czynności sek-

sualnych. Nie są też w stanie wyobrazić 

sobie myśli, skojarzeń i uczuć osób oglą-

danych na materiałach pornograficznych. 

Dodatkowo u dzieci młodszych seks i ero-
tyka budzą odrazę, a połączenie ich z prze-

mocą wyzwala u nich strach i przerażenie.  

Prawidłowość tę potwierdzają wyniki 

badania przeprowadzonego na grupie dzieci 

(N = 3.851), które miały kontakt z treściami 

pornograficznymi i które same uznały, że 

nie powinny ich oglądać. Badanie wykazało, 

że w zależności od wieku, od 84% do 89% 
z tych dzieci odczuwało zdenerwowanie i nie-

pokój, które utrzymywały się przez kilka 

godzin, a w niektórych przypadkach przez 

kilka dni, a nawet tygodni. Ten doraźny 

traumatyzujący wpływ może mieć także 

swoje odległe konsekwencje psychologiczne, 
wpływając na późniejsze przekonania i po-

stawy dotyczące seksu oraz płci. 

Inną bardzo poważną, a odroczoną i nie-

widoczną gołym okiem konsekwencją oglą-

dania pornografii jest zaburzenie chemii 
mózgowej, szczególnie podczas poważnej 

„przebudowy” struktur mózgowych związa-

nych z okresem dorastania. Mająca miejsce 

w dzieciństwie, czyli w okresie uczenia się 

pierwszych wzorców postaw i zachowań, 

nadprodukcja neuronów i połączeń synap-
tycznych ulega następnie zjawisku przyci-

nania (ok. 11. r. ż. u dziewcząt i w połowie 

12. r. ż. u chłopców). Polega ona na pozby-

waniu się tych połączeń synaptycznych, 

które z punktu widzenia mózgu zostały 
uznane za zbędne. Pozostają jedynie te, 

z których najczęściej korzystamy, pozosta-

wiając silny ślad pamięciowy. Oprócz prze-

widzianego rozwojowo przycinania, może 

dochodzić także do utraty większej liczby 

skutecznie funkcjonujących obwodów pod 
wpływem silnego stresu.  

Drugim ważnym procesem mającym 

miejsce w okresie dorastania jest mielini-

zacja, czyli tworzenie otoczki pokrywającej 

włókna nerwowe, dzięki którym przepływ 
informacji jest szybszy i bardziej uporządko-

wany, a zatem bardziej skuteczny. 

W normalnych – sprzyjających prawidło-

wemu rozwojowi – warunkach, przycinanie 

i mielinizacja sprawiają, że mózg młodego 

człowieka staje się bardziej zintegrowany. 
Oba te zjawiska zachodzą głównie w obsza-

rach korowych – w tym w korze przed-

czołowej, która pełni funkcję integrującą dla 

O 
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informacji płynących z pięciu źródeł: kory 

mózgowej, układu limbicznego, pnia mózgu, 

narządów wewnętrznych oraz świata spo-

łecznego. Nie jest zatem zaskakującym fakt, 

że pod wpływem różnego rodzaju substancji 
uzależniających, które tymczasowo lub 

trwale (w przypadku nałogowego ich spo-

żywania) mogą zahamować funkcje integru-

jące mózgu. Dochodzi do zaburzenia równo-

wagi mózgowej, a swoiste „rozszczepienie” 

funkcji kory mózgowej od układu limbicz-
nego powoduje m.in. uruchomienie pierwot-

nych reakcji obronnych, takich jak: uciecz-

ka, walka, zastygnięcie w bezruchu.  

Tymczasem, już samo oglądanie porno-

grafii, a w przypadku chłopców także częste 
masturbowanie się przy niej, automatycznie 

uruchamia całą sekwencję procesów che-

micznych w mózgowym układzie nagrody. 

Jedną z substancji zaangażowanych w tym 

procesie jest dopamina, zwana powszechnie 

hormonem szczęścia.  

Każdy z nas ma ustalony indywidualny 

próg odczuwania przyjemności, który umow-

nie określamy na 100%. Środki psycho-

aktywne – czy też niektóre zachowania  

– szczególnie te związane z naszym prze-
trwaniem jako gatunku, takie jak jedzenie 

czy seks – wpływają na zmianę tego 

poziomu, dając nam poczucie wzrastającej 

przyjemności. W przypadku oglądania por-

nografii, dochodzi do stosunkowo szybkiego 

skoku poziomu dopaminy o 150%, który 
następnie przez wiele godzin utrzymuje się 

na tym samym poziomie. Nie dziwi zatem 

fakt, że początkujący konsument porno-

grafii odczuwa dużą pokusę, aby jak naj-

szybciej wrócić do osiągniętego poziomu 
przyjemności. Nie zdaje on sobie jednak 

sprawy z faktu, że mózgowy układ nagrody 

działa w oparciu o informację zwrotną. 

Oznacza to, że komórki mózgu doświad-

czające nadmiaru dopaminy, najzwyczajniej 

zaczynają się przed nim bronić, zmieniając 
na nią swoją chemiczną wrażliwość recep-

torów. Prowadzi to do zmiany obowiązują-

cego progu odczuwanej przyjemności, któ-

rego konsekwencją jest efekt eskalacji, czyli 

potrzeba coraz silniejszych bodźców. 

Zmiany zachodzące w mózgu odbywają 

się nie tylko na poziomie chemicznym i fi-

zycznym. Z badań dr Valerie Voon z Uni-

wersytetu w Cambridge (2014) wiemy także, 

że dochodzi do trzeciego rodzaju zmian  

– funkcjonalnych. Oznacza to, że mózg kon-
sumenta pornografii reaguje nie tylko na 

same treści pornograficzne, ale także na 

wszelkie skojarzone z nimi bodźce, tj. widok 

smartfona czy monitora komputera. 

Dodatkowo z badań Erica Nestlera oraz 

ich kontynuacji prowadzonych przez Wolf-
ganga Liedtke wiemy, że inną ważną sub-

stancją aktywną przy oglądaniu pornografii 

jest białko DeltaFosB. Jest ono nazywane 

przez naukowców molekularnym przełącz-

nikiem, ponieważ pełni rolę kaskady sygna-

łowej, która we współpracy z innymi sub-
stancjami mózgu, napędza organizm do te-

go, aby ponownie użyć substancji lub ak-

tywności, która wprowadziła go w stan po-

budzenia. 

 
Uczestnicy kongresu 

Poziom białka DeltaFosB nie tylko rośnie 

za każdym razem, kiedy dochodzi do kon-

taktu z substancją lub zachowaniem wywo-

łującym przyjemność, ale także jest wzmoc-
niony poprzez jego kumulację w organizmie. 

Biorąc pod uwagę, że poziom białka Del-

taFosB u nastolatków jest naturalnie pod-

wyższony, dochodzi u nich dużo szybciej do 

uruchomienia pętli uzależnienia.  

Warto także wiedzieć, że m.in. powyższe 

odkrycia naukowe sprawiły, iż w 2011 roku 

Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Uza-

leżnień zmieniło definicję uzależnienia. 

Obecnie jest ono rozumiane nie tylko jako 

wewnętrzny przymus korzystania ze szkod-
liwej substancji, ale jako przewlekła cho-

roba mózgu wpływająca na układ nagrody, 

motywacji i pamięci. Po raz pierwszy także 

zdefiniowano uzależnienie jako obejmujące 

również zachowania niezwiązane z zażywa-
niem substancji, czyli jedzeniem, hazardem 

czy seksem, ponieważ wpływają one na 

mózg w podobny sposób. 

Oprócz czysto neurologicznych konsek-

wencji oglądania pornografii mamy do czy-

nienia także z innymi skutkami, m.in. z pa-
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tologicznym rozumieniem seksu formowa-

nym i utrwalanym przez biznes pornogra-

ficzny, dla którego gagging, brutalna równo-

czesna penetracja kobiety przez kilku męż-

czyzn, brutalny seks analny, oralny i do-
pochwowy, duszenie, tortury i bicie, czy 

w końcu wytrysk nasienia na twarz kobiety 

stanowią podstawę promowanego wzorca 

relacji damsko-męskich. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przedsta-

wione powyżej zachowania są wpisane 
w długotrwale tworzony wzorzec podniece-

nia, nie powinien dziwić fakt, że doświad-

czony konsument pornografii nie czuje sa-

tysfakcji ze zdrowego współżycia, a part-

nerka – niechcąca lub niebędąca w stanie 
zaspokoić oczekiwań partnera, staje się je-

dynie „kiepskim i nudnym porno”. Taka 

sytuacja prowadzi do zaspokajania swoich 

potrzeb z udziałem prostytutek, a co za tym 

idzie – niesie poważne ryzyko zarażenia, np. 

chorobami wenerycznymi.  

Trzeba także pamiętać o konsekwencjach 
psychologicznych. W normalnym, zdrowym 

związku, w obliczu trudności szuka się 

pomocy u najbliższej osoby – męża lub 

żony. Uzależnienie od pornografii powoduje 

odwrotny skutek. Osoba dotknięta porno-

grafią nie mówi, na czym polega jej problem 
i coraz bardziej oddala się od swojego 

partnera, co w konsekwencji u każdej ze 

stron może prowadzić do braku zaufania, 

podejrzliwości, poczucia winy, a nawet de-

presji.  

Anna Bućkowska 

 

 

Barbara Charczuk 
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu 

JAK  ROZMAWIAĆ   Z  RODZICAMI  I  DZIEĆMI  

O  PROBLEMIE  PORNOGRAFII?  

POTENCJAŁ   LEKCJI  

WYCHOWANIA  DO  ŻYCIA   W  RODZINIE 

ornografia – to pisma, rysunki, obra-

zy o treści nieprzyzwoitej, przedsta-

wiające sceny erotyczne obliczone na 

wywołanie u odbiorców podniecenia płcio-
wego (Słownik wyrazów obcych, PWN, 

s. 592). Ta z pozoru prosta definicja por-
nografii może być przyjęta przez wielu do-

rosłych jako niewiele znacząca, a wręcz jako 

coś pożądanego i pomocnego w przełamaniu 

codziennej monotonii. Wiele osób dzisiaj 

generuje w sobie pragnienie mocnych 
wrażeń i szuka sposobów na podwyższenie 

adrenaliny. Pornografia jest jednym z nich. 

Pozwala doświadczać swej seksualności bez 

wkładania wysiłku w budowanie relacji 

osobowych. Satysfakcja jest na wyciągnięcie 

ręki, w myśl zasady – łatwo, lekko i przy-
jemnie. Dopiero po jakimś czasie można 

przekonać się, że pornografia działa jak 

narkotyk, powoduje uzależnienie od ma-

teriałów i częsty powrót do nich w celu 

osiągnięcia seksualnego podniecenia.  

 
Barbara Charczuk 

W dalszym etapie nasilają się potrzeby 

oglądania coraz bardziej dosadnych, dewia-
cyjnych scen, a w konsekwencji uniewrażli-

wienie i chęć „wypróbowywania” oglądanych 

scen i materiałów pornograficznych. W efek-

cie pornografia wyzwala agresję i złe prag-

nienia seksualne, zniewala, prowadzi do 

perwersji, przestępstw i gwałtów. Narusza 
prawo do intymności, degraduje kobiety 

P 
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i dzieci do przedmiotu użycia, niszczy mał-

żeństwo i rodzinę, dociera do coraz to no-

wych i młodszych grup społecznych. Jest 

przyczyną licznych chorób przenoszonych 

drogą płciową, prowadzi do zburzenia wew-
nętrznej harmonii w człowieku oraz groź-

nych zmian w jego zachowaniu.  

Jak uchronić się przed pornografią i jak 

jej przeciwdziałać? To pytanie i zadanie dla 

każdego z nas, niezależnie od wieku. Dla 

nauczycieli i wychowawców nabiera ono 
szczególnego znaczenia w kontekście odpo-

wiedzialności za nauczanie i wychowanie 

młodego pokolenia. I w tym obszarze nie-

wątpliwie warto pracować zarówno z ro-

dzicami jak i z dziećmi. Na pewno ważne 
jest uświadomienie szkodliwości pornografii. 

Warto to zrobić, nie w formie wykładu spe-

cjalisty, lecz poprzez stworzenie sytuacji, 

w której uczestnicy zajęć sami to odkryją.  

Można się tu posłużyć opiniami ekspe-

rtów, czy fragmentami autentycznych wypo-
wiedzi osób korzystających z pornografii 

i  na tej bazie sformułować wnioski doty-

czące jej skutków. Przedstawiam 

przykładowy fragment świadectwa Marka 

(„Miłujcie się” nr 9–10/1999), który mógłby 
być pomocny w naszym temacie: „Pierwszy 

film pornograficzny obejrzałem w wieku 

11 lat, wtedy zacząłem coraz częściej upra-

wiać masturbację. Wiedziałem i czułem, że 

to coś złego. Trafiały do moich rąk 

czasopisma i książki wulgaryzujące ludzką 
seksualność. Stawałem się człowiekiem, dla 

którego przestawały istnieć jakiekolwiek 

reguły w zakresie płciowości. Samogwałt 

uprawiałem niemalże codziennie, a nawet 

kilka razy na dzień, dostarczając sobie 
coraz to silniejszych wrażeń. To, co widzia-

łem na filmach i zdjęciach, stawało się 

źródłem podniety. Całe szczęście, że moja 

nieśmiałość ograniczała dostęp do kaset, ale 

pozostały jeszcze erotyki w telewizji kablo-

wej i czasopisma. Wydawałem na nie mnós-
two pieniędzy. Były wśród nich magazyny 

«gejowskie». Seks ze wszystkimi dewiacjami 

wydawał się czymś normalnym. Jednocześ-

nie stawałem się coraz bardziej samotny, 

skryty, nieufny, cyniczny, opanowany przez 
nihilizm i egoizm. Miałem coraz mniejsze 

poczucie wartości i nie szanowałem innych, 

zwłaszcza kobiet…”.  

Samo uświadomienie konsekwencji por-

nografii i ewentualne wzbudzenie lęku nie 

jest tu celem. Może okazać się krótkotrwałe 
i mało efektywne. O wiele ważniejsze jest 

podjęcie świadomego wychowania w sferze 

płci. Rozwój seksualności dziecka polega na 

tym, że dowiaduje się ono o sprawach zwią-

zanych z płciowością we właściwym czasie, 

a informacje przekazywane są w sposób 
dostosowany do wieku i poziomu rozwoju.  

Wskazówki dotyczące istoty wychowania 

w sferze płci prezentuję w odrębnym tekście 

zatytułowanym „Wychowanie seksualne”, 

który stanowi materiał pomocniczy zawarty 

w książce mojego autorstwa „Szkoła dialo-
gu. Scenariusze i prezentacje multimedialne 

na spotkania z rodzicami” (Wydawnictwo 

Rubikon, 2015). Książka ta stanowi istotną 

pomoc do pracy z rodzicami, aby ich od-

działywania wychowawcze były bardziej 
świadome i stanowiły mądre towarzyszenie 

dzieciom i młodzieży w rozwoju. 

Nadrzędnym celem zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie jest wspar-

cie dzieci w osiągnięciu integracji osobowej. 

Płciowość, w której wyraża się przynależ-
ność człowieka do świata cielesnego i bio-

logicznego, staje się osobowa i prawdziwie 

ludzka, gdy zostaje włączona w relację oso-

by do osoby, we wzajemny dar mężczyzny 

i kobiety, który jest całkowity i nieodwołal-
ny. Uczenie dojrzałego traktowania zacho-

wań seksualnych to łączenie ich z miłością 

i odpowiedzialnością za siebie nawzajem 

i możnością przekazywania życia. Kształto-

wanie prorodzinnych i prozdrowotnych po-

staw jest najlepszą ochroną przed porno-
grafią i innymi zachowaniami ryzykownymi. 

Lekcje wychowania do życia w rodzinie wpi-

sują się też w kierunki zmian zapropo-

nowane szkołom przez MEN w reformie oś-

wiatowej. W preambule podstawy programo-
wej czytamy: „Najważniejszym celem kształ-

cenia w szkole podstawowej jest dbałość 

o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, 

emocjonalny, społeczny i moralny ucznia”.  

Dobrze realizowane w szkole zajęcia wy-

chowanie do życia w rodzinie mogą stać się 
ważnym elementem programu wychowaw-

czo-profilaktycznego, w którym wychowanie 

w duchu wartości zajmuje pierwszoplanowe 

miejsce. Chcąc ochronić dzieci i młodzież 

przed zagrożeniami współczesnego świata, 
warto wcielać w życie zasadę pedagogiczną 

Marii Montessori: „Skoncentrujmy wysiłek 

na wzmacnianiu tego, co dobre i w taki 

sposób, aby dobro pozostawiało coraz mniej 

miejsca na zło…”. 

Barbara Charczuk
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Szanowni Państwo, 

Dyrektorzy i Nauczyciele 

przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

z Częstochowy oraz powiatów: 

częstochowskiego, kłobuckiego, 
lublinieckiego i myszkowskiego 

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia 

przykłady dobrej praktyki pedagogicznej:  

● za pośrednictwem własnej strony internetowej, 

● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów, 

● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. 

Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli 

przedszkoli, szkół, placówek oświatowych w realizacji zadań statutowych, podnoszenie 

jakości pracy, rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyj-

ności, promocja sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, pro-
mocja dobrych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w środowisku lokalnym, aktywo-

wanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 

Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podsta-

wowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra 

Edukacji Narodowej. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne 

lub nowatorskie działanie bądź przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub 

placówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg 

konieczny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilak-
tyczne, opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy 

przedszkola, szkoły lub placówki. 

Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania 

przedszkolem, szkołą lub placówką oświatową, w tym wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowa-

nego w obszarze kształcenia lub w ramach programu wychowawczego czy programu 

profilaktyki, projektu edukacyjno-wychowawczego lub zakończonej innowacji pedagogicznej. 

Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć pozalekcyjnych, 
scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących planowania kariery ucznia. 

Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy realizacji programu, które w decydujący 

sposób kształtowały jego efekty innowacyjne, wyjątkowe, możliwe do zastosowania w innych 

przedszkolach, szkołach, placówkach. 

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” 

w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.  

Tam również dostępny jest zasób przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, którą dzielą  

się Nauczyciele. 

Zapraszamy do współpracy 

 

Katarzyna Wilk 
dyrektor 

RODN „WOM” w Częstochowie 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Aneta Budzikur 

Karolina Woźniak 
Zespół Szkół w Czarnym Lesie 

MOBILNOŚĆ  KADRY  EDUKACJI  SZKOLNEJ 

–  NASZ  UDZIAŁ  W  PROGRAMIE  ERASMUS+ 

rojekty realizowane w ramach akcji 

KA1 „Mobilność kadry edukacji szkol-

nej” w programie Erasmus+ cieszą się 
dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli. 

Ich zasadniczym celem jest poprawa jakości 

pracy placówek oświatowych osiągana przez 

udział nauczycieli w mobilnościach zagra-

nicznych, takich jak kursy i szkolenia, 

w  trakcie których podnoszą oni własne 
kompetencje zawodowe. 

Jako anglistki uczestniczyłyśmy już wcześ-

niej w szkoleniach finansowanych w ra-

mach programu Comenius i wiedziałyśmy, 

jak cennym doświadczeniem jest udział 
w tego typu kursach językowych i meto-

dycznych. W związku ze zmianą procedury 

ubiegania się o dofinansowanie w programie 

Erasmus+ i koniecznością aplikowania jako 

placówka, podjęłyśmy się trudnego zadania, 

jakim było opracowanie i złożenie wniosku 
w konkursie w roku 2016. Pierwszym eta-

pem naszej pracy była analiza potrzeb zes-

połu nauczycieli. Za najważniejsze uznano 

konieczność rozwoju umiejętności języ-

kowych nauczycieli znających język obcy na 
poziomie podstawowym i gotowych do 

rozwijania posiadanych umiejętności. Nau-

czyciele znający język na poziomie za-

awansowanym zgłaszali chęć rozwoju umie-

jętności poprzez udział w kursach z zakresu 

metodyki i dydaktyki swojego przedmiotu. 
Rozwój umiejętności językowych uznano za 

warunek konieczny do nawiązania współ-

pracy i prowadzenia projektów edukacyj-

nych w ramach platformy eTwinning 

i w innych programach Erasmus+. Kolej-
nym etapem przygotowania wniosku był 

udział w szkoleniu dotyczącym pisania pro-

jektów, organizowanym przez RODN „WOM” 

w Katowicach. Po zgromadzeniu potrzeb-

nych informacji i wnikliwej analizie prze-

wodnika po programie przystąpiłyśmy do 
działania. Po wielu tygodniach niecier-

pliwego oczekiwania otrzymałyśmy infor-

mację, że nasz projekt pt. „Rozwój kom-

petencji językowych nauczycieli drogą do 

zintegrowanego nauczania przedmiotowo-ję-

zykowego” uzyskał dofinansowanie w kwocie 

108 617,73 PLN z programu PO WER Edu-

kacja Szkolna. 

 
Warsztaty metodyczne – nauka przez zabawę 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 wrześ-
nia 2016 roku. Wzięło w nim udział 12 nau-

czycieli. W kursach językowych na różnych 

poziomach zawansowania uczestniczyło 

7 nauczycieli przedmiotów humanistycz-

nych i ścisłych. W kursach metodycznych 
wzięło udział 5 nauczycieli, w tym 3 an-

glistów, nauczyciel edukacji wczesnoszkol-

nej i nauczyciel wspomagający. Beneficjenci 

wyjeżdżali na szkolenia w grupach 2–3-oso-

bowych do różnych szkół w Wielkiej Bry-

tanii, w takich miejscowościach jak: Oxford, 
Newcastle, Edynburg, Brighton i Norwich. 

Nasi nauczyciele mieli możliwość poznania 

innowacyjnych metod nauczania, wymiany 

doświadczeń z nauczycielami z różnych czę-

ści Europy, obserwacji pracy lokalnych 

szkół, zwiedzenia ciekawych miejsc i nawią-
zania nowych przyjaźni. 

 
Zwiedzanie Edynburga – zajęcia kulturoznawcze  
uczestników kursu w szkole Inlingua Edinburgh 

P 
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Jako szkoła jesteśmy obecnie na etapie 

realizacji projektu. Staramy się wykorzys-

tywać poznane metody pracy z uczniem 

i nabyte umiejętności językowe w zada-

niach, które na co dzień realizujemy w szko-
le. Nauczyciele – uczestnicy mobilności sta-

rają się dzielić zdobytą wiedzą w ramach 

zespołów przedmiotowych, przekazywać na-

byte kompetencje pozostałej kadrze, co na-

szym zdaniem pozwoli na utrzymanie wyso-

kiego poziomu nauczania i indywidualizacji 
procesu dydaktycznego w naszej szkole. 

Dzięki nawiązanej znajomości z innymi 

nauczycielami z UE planujemy rozpocząć 

wspólny projekt eTwinning, umożliwiający 

również zaangażowanie się uczniów we 
współpracę z rówieśnikami z innych krajów, 

co, jak zakładamy, przyniesie ogromne 

korzyści w postaci akceptacji dla odmien-

nych kultur, doświadczenia w komunikacji 

międzykulturowej i poprawę umiejętności 

językowych. Nie można zapomnieć o jeszcze 
jednym aspekcie związanym z udziałem 

w mobilnościach kadry edukacji szkolnej, 

a mianowicie o korzyściach związanych 

z rozwojem postaw interpersonalnych. Dzia-

łania związane z udziałem w programie 
stworzyły okazje do rozwinięcia umiejęt-

ności pracy w zespole, wzajemnego szacun-

ku i pozwoliły poznać nam na nowo własny 

potencjał, a w przyszłości z pewnością zmo-

tywują nas do podejmowania nowych 

przedsięwzięć. Udział w projekcie, a co za 

tym idzie nowe wyzwania, rozwój osobisty 

i znalezienie się w nowej sytuacji zawodowej 
niweluje nie tylko ryzyko popadnięcia w ru-

tynę, ale także wpływa pozytywnie na rozwój 

umiejętności personalnych. Dzięki wzrosto-

wi własnej samooceny poprzez podniesienie 

kompetencji i zdobycie nowych doświad-

czeń, nauczyciele stają się osobami bardziej 
asertywnymi i lepiej radzącymi sobie ze 

stresem. Zmotywowani i pełni optymizmu 

stanowią wzór dla wszystkich, z którymi 

współpracują. 

Poprzez propagowanie idei uczenia się 
przez całe życie, a tym samym zapobieganie 

wypaleniu zawodowemu, rozwijamy i utrwa-

lamy w opinii środowiska lokalnego obraz 

szkoły jako aktywnej i dynamicznie rozwija-

jącej się placówki oświatowej, która w swo-

jej pracy z uczniami wykorzystuje najnow-
sze narzędzia, stara się być szkołą otwartą 

na świat, pozwalającą dać swoim wycho-

wankom dobre wzory obecności i działania 

w świecie różnorodnym i wielokulturowym.  

Aneta Budzikur 
Karolina Woźniak 

 
 

 

 

 

Urszula Burska-Combik  
Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach 

PROJEKTY  EDUKACYJNE  ISTOTNYM  ELEMENTEM  

W  PROCESIE  KSZTAŁCENIA  I  WYCHOWANIA 

spółczesna szkoła ma przygotować 

do samodzielności, uczyć młodego 

człowieka rozwiązywania proble-

mów i opracowywania strategii ich rozwiązy-

wania, a także planowania własnych działań 

i organizowania współpracy z innymi. „Waż-
ną umiejętnością wymaganą od absolwenta 

nowoczesnej szkoły jest samodzielność w wy-

szukiwaniu informacji, ich selekcjonowanie 

i przedstawianie innym”1. 

Skuteczną metodą uczenia tych umiejęt-

ności i rozwijania postaw określonych jako 

kompetencje kluczowe jest projekt eduka-

cyjny. Obowiązek zorganizowania pracy 

metodą zespołowego projektu edukacyjnego 

nałożyło na gimnazja rozporządzenie Minis-
tra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 

2010 r. „Grupowa praca nad projektem 

i  wymóg publicznej prezentacji jej efektów 

dają uczniom szansę rozwinięcia umiejęt-

W 
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ności pracy zadaniowej, w tym planowania, 

współpracy, a także komunikacji, prezen-

tacji i samooceny”2. Metoda projektu sprzyja 

samorealizacji, rozwojowi osobistemu oraz 

kształtowaniu aktywnych postaw społecz-
nych i obywatelskich. 

W Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego 

w Krzepicach projekty edukacyjne są istot-

nym elementem w procesie kształcenia 

i  wychowania. Zespołowy projekt to okazja 

do współdziałania, polegająca na wspólnym 
wykonywaniu zadań i pomaganiu sobie, ale 

też na ich indywidualnej realizacji. 

W dniu, który jest zwieńczeniem wielo-

tygodniowych przygotowań, pracy i wysiłku 

uczniów, odbywają się prezentacje, groma-
dzące w amfiteatrze całą szkolną społecz-

ność. Wybór tematów, celów, założeń i spo-

sobu realizacji projektów należy do nauczy-

cieli wychowawców, którzy po konsultacjach 

z uczniami i we współpracy z innymi nau-

czycielami opracowują plan i zakres działań 
oraz przydzielają zadania poszczególnym 

zespołom. 

Tematyka projektów edukacyjnych w mi-

nionych latach była zróżnicowana. „Z wizytą 

we Francji”, „Krzepice – dawniej i dziś, „Jak 
żyć, by zdrowym być” – to tylko przykłady 

tej różnorodności tematycznej. Zazwyczaj 

każda klasa realizowała swój własny pro-

jekt, pracowała nad odrębnym tematem, ale 

zdarzało się też, że wszystkie klasy drugie 

podejmowały się opracowania tego samego 
zagadnienia, jak miało to miejsce w roku 

szkolnym 2015/2016. W związku z zapla-

nowanym w czerwcu wyjazdem uczniów na 

tzw. zieloną szkołę do Grecji projekt edu-

kacyjny był realizowany pod hasłem „Grecja 
kolebką cywilizacji i kultury”. 

 

Jego głównym celem było poszerzenie 

wiedzy o Grecji w powiązaniu z jej historią, 

położeniem geograficznym, przyrodniczym, 

tradycjami i obyczajami, a także kształto-

wanie szacunku dla europejskiego dzie-

dzictwa kulturowego. Wybór jednego tematu 

dla trzech klas wiązał się z szerokim za-

kresem opracowania związanych z nim za-
gadnień, wymagał współdziałania i współ-

pracy wykraczającej poza zespół klasowy. 

 

Uczniowie, pracując w kilkuosobowych 

grupach i indywidualnie, docierali do po-

trzebnych informacji, dokonywali ich selek-

cji i opracowywali formy ich zaprezento-
wania. Wiadomości z zakresu historii Grecji, 

jej geografii, kultury, ustroju, gospodarki 

itp. zostały przedstawione w postaci prezen-

tacji multimedialnej uzupełnionej referata-

mi uczniów, scenkami rodzajowymi i ske-

czami. Inscenizacja mitów greckich, trady-
cyjne tańce oraz piosenki połączone z dba-

łością o stroje, rekwizyty oraz scenografia 

sprawiły, że występ miał charakter wielowy-

miarowego, barwnego widowiska. 

 

Trzygodzinny pokaz zakończyło zaimpro-

wizowanie greckiego wesela i degustacja tra-
dycyjnych przekąsek. Przygotowanie takiego 

występu wymagało ogromnego zaangażowa-

nia w pracę przede wszystkim, ze strony 

uczniów i nauczycieli, którzy musieli do-

trzeć do potrzebnych informacji i opracować 
je. Ważna była też forma prezentacji, a ta 

wymagała dodatkowego wysiłku. 



  

Przykłady dobrej praktyki
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Opracowanie spójnego scenariusza łą-

czącego elementy wiedzy i kulturalnej roz-

rywki, ćwiczenie piosenek, układów cho-

reograficznych, przygotowanie autorskie, to 

tylko niektóre obszary działań. 

 

Szycie kostiumów, wykonanie rekwizy-
tów, malowanie i konstruowanie dekoracji, 

przygotowanie potraw stanowiło dodatkowe 

zadania, których realizacja była potrzebna, 

aby efekt końcowy okazał się atrakcyjny dla 

wszystkich. 

Dla wielu gimnazjalistów doświadczenie 

związane z realizacją projektu to jedno z naj-
ważniejszych wspomnień ze szkoły. Wyko-

nanie wspólnie z rówieśnikami ważnego, 

samodzielnego zadania, jego publiczna pre-

zentacja, uznanie w oczach dorosłych i in-

nych kolegów to dokonanie, które pomaga 

ukształtować pozytywny obraz samego sie-
bie. 

Praca metodą projektu buduje także ka-

pitał społeczny, gdyż uczy młodych ludzi 

pracy zespołowej, dzielenia się zadaniami 

i  odpowiedzialnością, wdraża do samoorga-
nizacji, wzajemnej pomocy i zaufania. 

Urszula Burska-Combik 

 

 

 

 

Przypisy: 

1 J. Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić 

gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla 
dyrektorów, szkolnych organizatorów i opieku-
nów projektów, [online], www.ceo.org.pl, 
[dostęp 20.01.2017]. 

2 J. Strzemieczny, op.cit. 

 

 
Zdjęcia z realizacji projektu „Grecja kolebką cywilizacji i kultury” 
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Barbara Kosta 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 
Anna Janosik 
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta w Częstochowie 

IV  POWIATOWY  KONKURS  

JĘZYKA  FRANCUSKIEGO  „VIVE  LA  FRANCE” 

kres fascynacji kulturą francuską 

w Polsce przypada na 2 połowę XVIII 

wieku i XIX wiek. Wówczas w wielu 

szlacheckich dworach pojawiły się francus-
kie guwernantki, które nie tylko dbały 

o edukację językową polskiej młodzieży, ale 

również uczyły dobrych manier. Wszystko, 

co francuskie, wielu kojarzyło się ze stylem 

i dobrym smakiem. Umiejętność posługiwa-
nia się językiem Moliera stała się kulturo-

wym wymogiem, zatem dobrze urodzony Po-

lak starał się biegle nim władać na salo-
nach. Tam też zamiast pani, panna, pan 
można było usłyszeć zwroty: Madame, 
Mademoiselle, Monsieur.  

A jak jest obecnie? Dziś język francuski 
nie jest już w Polsce pierwszym językiem 

obcym, stracił swój prestiż, a jego rolę i zna-

czenie w dużym stopniu przejął język an-

gielski. Nie znaczy to jednak, że stał się 

językiem zbędnym, nieznaczącym. Przeciw-
nie, jest jednym z języków urzędowych w in-

stytucjach Unii Europejskiej i organizacjach 

międzynarodowych, takich jak: NATO, 

UNESCO czy ONZ. Jego znajomość pozwala 

zyskać uznanie Francuzów, którzy niechęt-

nie porozumiewają się w języku angielskim, 
studiować w krajach frankofońskich oraz 

odnaleźć drogę do szerszego rynku pracy.  

Język francuski, nauczany zaledwie w kil-

ku gimnazjach w Częstochowie, zauroczył 

niejednego ucznia. Przekonaliśmy się o tym 
29 maja 2017 r. podczas IV edycji Powia-

towego Konkursu Języka Francuskiego 

„Vive La France”, w którym wzięło udział 

30  uczestników ze szkół gimnazjalnych, 

w tym kilku, którzy uczyli się języka Moliera 

na dodatkowych zajęciach. Przedsięwzięcie 

było owocem współpracy I Społecznego Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Z. Herberta 

w Częstochowie i Regionalnego Ośrodka Do-

skonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstocho-
wie. Po raz kolejny patronat medialny nad 

konkursem objął „Częstochowski Biuletyn 

Oświatowy”.  

 
Uczestnicy konkursu 

„Vive La France” to konkurs umiejętności 
językowych i wiedzy na temat kultury Francji. 

Jego nadrzędnym celem była promocja 

języka francuskiego wśród młodzieży gimna-

zjalnej oraz motywowanie jej do nauki. Test 

leksykalno-gramatyczny przygotowany przez 

Barbarę Kostę, nauczyciela-konsultanta 
RODN „WOM” w Częstochowie okazał się 

dla niektórych łatwy, inni natomiast musieli 

poświęcić więcej czasu na rozwiązanie za-

dań. Treść testu nawiązywała do pojęcia 

„szkoła”, bowiem temat przewodni tegorocz-
nego konkursu brzmiał „J’aime l’école” („Lu-

bię szkołę”). Zakres leksykalny obejmował 

społeczność szkolną, pomieszczenia i przed-

mioty nauczane, przybory szkolne, plan za-

jęć, ferie, święta, czynności dnia codzien-

O 

Forum nauczycieli konsultantów 



 

Forum nauczycieli konsultantów

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (104) 2017 43 

nego, drogę do szkoły oraz formy spędzania 

czasu poza nią. Elementy kulturowe nawią-

zywały do francuskiego systemu szkolnict-

wa, organizacji roku szkolnego i systemu 

oceniania. 

W oczekiwaniu na wyniki gimnazjaliści 

mieli okazję poznać prawie 30-letnią his-

torię I Społecznego Liceum Ogólnokształcą-

cego im. Z. Herberta w Częstochowie. Do 

zwiedzania zaprosili ich uczniowie szkoły, 

którzy zaprezentowali również kilka filmów 
autorstwa „Herberciaków”, tworzonych w ra-

mach zajęć filmowych w szkole. Czas spę-

dzony przy słodkim poczęstunku był chwilą 

miłego odpoczynku po zmaganiach konkur-

sowych.  

Po przerwie Danuta Zatyka, dyrektor I Spo-

łecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Her-

berta w Częstochowie podziękowała wszyst-

kim uczestnikom za udział w konkursie, opie-

kunom za przygotowanie uczniów, a następ-

nie, wraz z Barbarą Kostą, wręczyła laurea-
tom nagrody rzeczowe i dyplomy.  

Laureatami konkursu zostali: 

● I miejsce – Magda Cichoń z Gimnazjum 

nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Często-

chowie. Opiekun – Magdalena Kula.  

● II miejsce – Beata Barasińska z Zespołu 

Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego  

w Częstochowie. Opiekun – Małgorzata Szeląg.  

● III miejsce – Nikodem Buszko z Gimnaz-

jum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. I.J. Paderewskiego w Częstochowie. 

Opiekun – Patrycja Czarnecka-Jaskóła.  

Wyróżnienia otrzymali: 

● Maciej Mielcarz z Gimnazjum nr 13 z Od-

działami Dwujęzycznymi im. I.J. Paderew-
skiego w Częstochowie. Opiekun – Pa-

trycja Czarnecka-Jaskóła.  

● Daria Sławeta z Gimnazjum nr 3 

im. Armii Krajowej w Częstochowie. Opie-

kun – Magdalena Kula.  

● Maria Pabin z Gimnazjum nr 3 im. Armii 

Krajowej w Częstochowie. Opiekun – Mag-

dalena Kula.  

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
a opiekunowie podziękowania za przygoto-

wanie uczniów do konkursu. 

Organizatorzy cieszą się, że młodzi miłoś-

nicy języka francuskiego tak licznie wzięli 

udział w konkursie i rozwiali mit o zawiłoś-

ciach języka salonów. Życząc dalszych suk-
cesów językowych, zaprosili uczniów do 

udziału w V edycji Powiatowego Konkursu 

Języka Francuskiego „Vive la France”, która 

odbędzie się w 2018 roku w I Społecznym 

Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta 
w Częstochowie. 

Fot. A. Janosik 

Barbara Kosta 

Anna Janosik 

 

 
Laureaci konkursu oraz Danuta Zatyka – dyrektor I SLO im. Z. Herberta w Częstochowie  

i Barbara Kosta – nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie 
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Dorota Liberda 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

DESIGN  THINKING  (DT)  

IN  DER  SCHULISCHEN  BILDUNG 

1. Was ist überhaupt Design Thinking?  

Heutzutage steht eine Reihe von diversen Unterrichtsmethoden zur Verfügung, die 

Neugier der Schüler/Mitarbeiter fördern und sie somit zum Lernen motivieren sollten. Eine 

davon ist Design Thinking (Fallstudien Methode), die in aller Munde ist. Aber was ist es 

überhaupt? Wenn man den Begriff zum ersten Mal hört, weiß man nicht, was dahinter 
steckt. Bei DT handelt es um eine Arbeitsmethode, komplexe Probleme kreativ zu lösen und 

innovative Ideen zu entwickeln. Sie ist auch als Bildung für nachhaltiges Lernen in der 

empirischen Sozialforschung bekannt. Die DT-Methode wurde an der Universität Stanford 

in den USA entwickelt und insbesondere in Deutschland von der School of Design Thinking 

am Hasso-Plattner-Institut (HPI)1 an der Universität Potsdam propagiert. Das HPI bietet 

Studenten aus verschiedensten Fachrichtungen seit dem Jahr 2007 den Studiengang 
Design Thinking als Ergänzung zum fachspezifischen Studium an. 

 

2. Was passiert beim Design Thinking? 

Der DT-Prozess ist sechsstufig und iterativ (siehe Abbildung)2: 

 

Die Projektteilnehmer müssen zuerst einen Überblick über das Thema gewinnen und ein 
jeweiliges Problem analysieren. Eben die Identifizierung der Problemstellung nimmt die 
meiste Zeit in Anspruch, was schon mal Albert Einstein3 feststellte: „Wenn man mir eine 
Stunde Zeit geben würde, ein Problem zu lösen, von dem mein Leben abhängt, würde ich 

40 Minuten dazu verwenden, es zu studieren, 15 Minuten dazu, Lösungsmöglichkeiten zu 
prüfen, und fünf Minuten, um es zu lösen."  

 

3. Was kann man mit DT in einem Fremdsprachenunterricht (FSU) erreichen? 

Design Thinking ist eine Innovationsmethode, die sich sehr leicht in einen 

Fremdsprachenunterricht (u.a. durch verschiedene Projekte) integrieren lässt. Das DT-

Projekt wird immer zielgerichtet umgesetzt. Im FSU sollte man das Ziel so formulieren, dass 

eine Fremdsprache sowohl mündlich als auch schriftlich verwendet werden könnte. Laut 
DT-Prinzipien wurde u.a. das Projekt von Goethe-Institut in Polen „Deutsch hat 

Klasse/Niemiecki ma klasę“4 organisiert, das unter dem Motto „Mitdenken, mitentscheiden, 

mitmachen“ gestartet wurde. Als Aufgabe sollten die Projektteilnehmer ihren 

Traumklassenraum gestalten. So wollte man u.a. Schüler und Lehrer für die Bedeutung der 

Lernumgebung sensibilisieren. Design Thinkern sollte ein freier Raum5 (um z.B. 
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Arbeitsinseln einzurichten) mit Materialien zur Verfügung stehen, die sie zum kreativen 

Denken anregen können. Das könnten Bilder aus alten Zeitschriften, die sehr verschiedene 

Raum- und Landschaftssituationen darstellen, Post-Its und bunte Stifte sowie 

Bastelmaterial (buntes Papier, Karton, Schere, Kleber, Knete, Pappbecher, Bänder, 

Stoffreste usw.) sein. Es wäre von Vorteil, wenn die Projektteilnehmer auch z.B. über 
Smartphones oder Tablets (für Interviews, Fotos und Dokumentation) sowie Laptops und 

Drucker (um nach Informationen zu recherchieren und bei Bedarf auszudrucken) verfügen 

könnten.  

Die Schüler tauchen praktisch in die DT-Welt ein und bearbeiten selbstständig eine 

Aufgabe (von der Planung über die Durchführung bis zur Präsentation des Ergebnisses). 

Man will damit team- und handlungsorientiertes Lernen fördern. Wie könnte die 
Projektarbeit laut DT in diesem konkreten Falle aussehen? In der Ideengenerierung werden 

effektive Kreativitätsmethoden (z.B. Brainstorming) eingesetzt. Die Projektteilnehmer 

machen sich z.B. die Gedanken darüber: wie sieht unser Traumklassenraum aus, in dem 

wir gerne und erfolgreich Deutsch lernen können? In dieser Etappe beschäftigen sich die 

Schüler aktiv mit der Sprache. Sie nennen beispielweise viele Begriffe und dadurch 
sammeln sie den neuen Wortschatz. Die Teilnehmer interviewen sich u.a. gegenseitig, um 

den Einfluss des Raums auf den Lernprozess bei den anderen zu erfragen und die 

Antworten mit den eigenen Erfahrungen zu konfrontieren (evtl. Fragen: Wo fühlst du dich 

wohl und warum dort? Was ist für dich wichtig beim Lernen?). Im nächsten Schritt 

entwickelt man Visualisierung und Sortierung von Ideen sowie stellt man sie den anderen 

Team-Mitgliedern vor. Dabei kommt es zur Wortschatzfestigung.  

Die DT-Projektarbeit ist immer produktorientiert. Das erstellte Produkt sollte sichtbar 

(z.B. eine Website, eine PPT-Präsentation) oder hörbar (z.B. ein aufgenommenes Interview) 

sein. Im Prototyping-Bereich werden auch die Mockups erstellt. Dann folgt die 

Präsentation: jede Gruppe präsentiert und erklärt ihren Prototyp. Das Ergebnis könnte als 

eine Handlung (z.B. eine Ausstellung, ein Rollenspiel, eine Podiumsdiskussion) präsentiert 
werden. Es wäre von Bedeutung, wenn die Schüler über sprachliche Mittel verfügen 

können, die zur Lösung der sprachlichen Aufgaben nötig sind. Da werden formale 

Strukturen, Wortschatz, Schreiben usw. trainiert.  

Design Thinking ist ein Prozess, der mit viel Feedback arbeitet. Also dann folgt das 

Testen der Ideen mit Teilnehmern der anderen Gruppen. Im Anschluss werden die Ideen 

bewertet und weiter entwickelt. Die Evaluation ist sehr wichtig. Die Schüler können die 
Reaktionen der Zuschauer auf einem kurzen Evaluationsbogen sammeln:  

Das war gut, weil … … 

Das war schlecht, weil … … 

Meine Verbesserungsvorschläge … 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schüler es sehen können, dass eine 

Fremdsprache sinnvoll angewandt werden kann. Sie lernen dann Ideen schnell zu 

visualisieren, Prototypen zu bauen, erstellte Produkte zu präsentieren sowie Feedback zu 

geben. Sonst wird deren Medienkompetenz (z.B. Smartphones und Tablets als Werkzeuge 

für Recherche, Bau der Prototypen und die Dokumentation) gefördert. Das macht den 
Schülern viel Spaß und wirkt sehr motivierend. Die Schüler sollten aber vorher 

verschiedene Lern-, Arbeits- (z.B. Brainstorming oder Teamarbeit), Präsentationstechniken 

usw. beherrschen.  

Design Thinking ist grundsätzlich immer fächerübergreifend. Aus diesem Grund eignet 

sich diese Methode sehr gut für einen projektorientierten CLIL-Unterricht.  

 

4. Design Thinking als Zukunft der Bildung 

Heute wird Design Thinking hauptsächlich als Methode für die Entwicklung neuer 

Produkte oder Erkenntnisse in den Bereichen eingesetzt, wo sich verschiedene Disziplinen 

wie Informatik, Design und Wirtschaft überschneiden. Unternehmen geben sehr viel Geld 
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für DT-Workshops für ihre Mitarbeiter aus. Einige Agenturen bereiten ein DT-

Sonderangebot auch für Schulen vor. Und was für ein DT-Workshop in Częstochowa! Die 

Teilnehmer arbeiteten am 9. und 10. Mai 2017 in Teams in einem Konferenzraum des 

Polizeipräsidiums in Częstochowa, um innovative Lösungen zu finden. Ein Event-

Veranstalter in der Region war Akademischer Rat der DoktorandInnen an der Technischen 
Hochschule in Częstochowa. Die Veranstaltung wurde u.a. von Katarzyna Wilk, der 

Direktorin des Regionalen Zentrums für Lehrerfortbildung RODN „WOM” in Częstochowa, 

von dem Polizeipräsidium der Stadt Częstochowa sowie von der Stiftung Mozaika 

unterstützt. Bei DT steht der Mensch im Fokus. Das diesjährige Leitthema in Polen war der 

Aufbau von Vertrauen in der Öffentlichkeit. Das Ziel war es, die Gesellschaft für die 

Bedürfnisse und Probleme der Behinderten im Alltag zu sensibilisieren. Zu dieser Zeit 
entstanden viele interessante Ideen, die sich hoffentlich auf die konkreten Lösungen 

auswirken, wie z.B. Abschaffung von sozialen Barrieren zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung. Eine Basis für einen erfolgreichen Innovationsprozess bildet meistens ein 

interdisziplinäres Team, d.h. Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. In 

Częstochowa arbeiteten beispielweise die Studierenden mit den Polizisten zwei Tage lang 
unter professioneller Anleitung zusammen. So konnte das Thema unter mehreren 

Gesichtspunkten betrachtet werden. Am Ende standen viele Prototypen und Inspirationen 

für die Zukunft.  

 

Fotobericht 

    
Katarzyna Wilk, Direktorin des Zentrums für Lehrer-

fortbildung RODN WOM in Czestochowa mit den 
Teilnehmern des DT-Workshops in Czestochowa  

Im DT-Projekt wurde die Medienkompetenz der 
Teilnehmer gefördert 

 

   
So engagiert präsentierten  

die Teilnehmer ihre Ergebnisse 
Über Brainstorming bis  
zum besten Ergebnis 

 

Design Thinking steht heute hoch im Kurs. Die Schulen in Deutschland, die Interesse an 

verschiedenen DT-Veranstaltungen (Projekttage, Arbeitsgemeinschaften usw.) haben, 

können eine Unterstützung beantragen, z.B. bei der Hopp Foundation6, die für die 
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Metropolregion Rhein-Neckar zuständig ist. Es lohnt sich jedenfalls, die Schüler mit der DT-

Idee „anzustecken“. Den Kreativen gehört doch die Zukunft! 

 

Verzeichnis der verwendeten Onlinequellen (1.06.2017): 

● Design Thinking Baden Württemberg <http://www.dt-bw.de>  

● Design Thinking Week <http://designthinking.pl/wydarzenie/festiwal-design-thinking-

week-2017> 

● Goethe-Institut Polen <https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dhk.html>  

● Hasso-Plattner-Institut <https://hpi.de> 

● HPI Academy <https://hpi-academy.de/design-thinking/was-ist-design-thinking.html>. 

● IDG Business Media GmbH <https://www.cio.de/a/design-thinking-im-it-service-
management,3260384> 

● HOPP FOUNDATION for computer literacy & informatics <https://www.hopp-

foundation.de/design-thinking/design-thinking-in-der-schule.html>  

Dorota Liberda 

 

Przypisy: 

1 https://hpi.de/, [dostęp 20.01.2017]. 

2 https://hpi-academy.de/design-thinking/was-ist-design-thinking.html, [dostęp 20.01.2017]. 

3 https://www.cio.de/a/design-thinking-im-it-service-management,3260384, [dostęp 20.01.2017]. 

4 https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/eng/dhk.html, [dostęp 20.01.2017]. 

5 http://www.dt-bw.de/, [dostęp 20.01.2017]. 

6 https://www.hopp-foundation.de/design-thinking/design-thinking-in-der-schule.html, [dostęp 20.01.2017]. 

 

 

 

 
 

 

Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

DEVELOPING  SOCIAL  SKILLS  IN  CLASS  

WITH  THE  USE  OF  FUN  GROUP  ACTIVITIES 

ocial skills are the skills we use to 

communicate and interact with 

people, through spoken language, 

gestures and body language1. These abili-

ties help us avoid and overcome problems, 
something we all encounter on a regular 

basis. That is why developing social skills is 

one of the major goals schools must pursue 

to prepare students for life. However, it is 

a highly demanding task to make students 

engage in the activities, collaborate and 
support one another. One of the ways 

of  tackling that teaching challenge are co-

operative games. As the authors of ‘6 

Awesome Cooperative Classroom Games’ 

claim, thanks to such games students 

become critical thinkers, learn cooperation 
and use these skills in striving for team 

goals. What is more, students have fun 

while developing these skills2.  

As is explained by Loriana Romano, Lisa 

Papa, and Elita Saulle, the authors of ‘6 

Awesome Cooperative Classroom Games’, 
the aim of cooperative classroom games 

S 
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is for all teams to succeed, contrary to com-

petitive games which focus on determining 

the winner. In cooperative classroom 

games, no one has to win or lose. After 

the game, no one feels sad, inferior or 
angry. What matters is to complete a task 

as a team. The authors of the article point 

out that ‘[a]s there aren’t any right or wrong 

answers (just strategies), students build 

better relationships with other team mem-

bers as they struggle, deal with failure, and 
eventually work to master the problem pre-

sented.[…] As students try out various stra-

tegies and assess the outcomes, they are 

becoming more self-confident, learning to 

deal with stressful situations, and under-
stand the importance of working together as 

a team to be successful’3. 

A good example of cooperative games is 

‘Wave Stretching’, proposed by Loriana 

Romano, Lisa Papa, and Elita Saulle4 as an 

effective warm-up exercise. At the beginning 
students form circles. The teacher picks one 

person in each circle to start the game. That 

person is to show a stretch or strike a pose 

of their choice, like one of these: 

 

 

 

 
Graphics from pixabay.com CC0 Public Domain 

 

Going either clockwise or counter-clock-

wise, every team member must repeat the 
stretch/pose one by one. The idea is to pass 

the stretch along the circle. Students stay 

in the pose until the new stretch makes its 

way to them. How to start a new pose? 

When the stretch gets back to the original 

student, the next group member presents 
a new stretch. The aim of the game is to 

complete the task as a team and do it in 

a fun way, as collaboration and laughter 

bring people together. Students figure out 

that individual work of every group member 
contributes to success of the whole team.  

Another cooperative game proposed in ‘6 

Awesome Cooperative Classroom Games’ to 

teach collaboration and support is the ‘Bal-

loon Bop’. Students hold hands and form 

a circle. The teacher drops one balloon into 
the circle. The goal is for the students to see 

how many times they can tap the balloon 

into the air. They may hit the balloon with 

all parts of the body except for feet. They 

must keep the balloon up in the air without 
losing connection within the circle. Stu-

dents have to cooperate so as not to let go 

of their neighbors’ hands. If the balloon falls 

down or is tapped by someone’s foot, the 

counting begins again5. 

A similar type of activities that develop 
students social competences are problem 

solving games. Not only do they advance 

students’ collaboration skills, but they also 

teach them to deal with obstacles and com-

plications which are an integral part of life 
at any age. Students acquire the ability to 

overcome problems reasonably rather that 

emotionally. What is more, they build up 

and enhance their creativity. With the help 

of games that teach pupils to solve problems 

in cooperation, we prepare them for life.  
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One of such games, suitable both for 

children and adults, is the ‘Wool Webs’6. 

The teacher divides their group into teams 

and gives each team a ball of wool. Each 

team is to create a web using only that 
wool. Once the teams have finished, they 

switch so that every team has a web made 

by another group. Each team then blind-

folds one team member. The goal is for the 

blindfolded individual to unwind the web 

following the verbal instruction of their 
teammates. In order to be successful, team 

members must concentrate to properly give 

and follow directions. The first team that 

has dismantled the web wins this game. 

Another problem solving game is the 
‘Group Drawing’7 where students work in 

groups of three. Each team consists of 

a drawer, a talker and a viewer: 

● The drawer is to recreate a picture that 

the talker is describing. The drawer may 

not see the original picture or talk to 
anyone. He/she stands back to the 

talker and the viewer.  

● The talker describes the original picture 

to the drawer, without seeing the new 

drawing. The talker may question the 
viewer but not with hand gestures (as 

his/her role is TO TALK).  

● The viewer sees both the original and the 

new picture. However, he/she cannot 

talk. He must communicate nonverbally 

to the talker but he/she must not draw 
the design in the air or show the design 

with gestures. That would make the 

game too easy. 

 

The activity ends when the viewers say 
they are satisfied with the drawings. This 

type of group work develops students’ 

communication and social skills. If it is 

done in English, it also builds on their 

language skills. 

One more game through which students 
learn cooperation, as well as giving and 

following directions in English, is the 

‘Obstacle Course’. The teacher builds a safe 

obstacle track with no dangerous hindran-

ces. Students work in pairs. One person in 
each pair is blindfolded. Partners give 

directions to navigate the blindfolded stu-

dents through the obstacle course. The 

blindfolded players on the track should be 

far away from other blindfolded ones in 

order not to hear the other pairs’ verbal 

directions8. 

Problem solving activities can also be 

realised in a form of short riddles that stu-

dents must solve in cooperation. The tea-
cher presents a problem and students are 

to think of any ideas to resolve it. They can 

also write down some questions to the tea-

cher in order to address the problem. Below 

are 3 examples of problem-solving riddles 

proposed by J. J. Wilson, the author of 
the book titled ‘How to teach Listening’9: 

a) Mickey gets home. Lola is dead, lying in 

a pool of water. Tom is sitting in an 

armchair, looking pleased with himself. 

There is broken glass on the floor. Tom 
killed Lola, but he is not charged with 

murder. Why not? 

b) A man lies dead in a field of snow. There 

are no footprints. He has a pack on his 

back. What happened? 

c) A man goes to a coin collector with a very 
old, rare coin that he wants to sell. 

It shows a king’s head and an inscription 

saying 220 BC. The coin collector tells 

him immediately it is fake. How does he 

know? 

 

Answers:  

a) Lola is a goldfish and Tom is a cat. 

b) The man’s parachute didn’t open. 

c) BC means ‘before Christ’. When the coin 

was made, they cannot have inscribed 
BC on it because they didn’t know that 

Christ would be born. 

 

Having grasped some ideas of using fun 

group activities in class, we may now 
wonder how to effectively divide students 

into groups? There are many ways of 

creating teams. You can vary these ways so 

as not to be predictable:  

● Number the students and have odd and 

even numbers together. 

● Number pieces of paper with 1, 2, 3, etc. 

for however many groups you want, and 

have each person draw a small piece of 

paper to determine their group. 

● In a similar way, prepare different 
colored objects (e.g. little paper balls), 

and have each pupil draw from a bag to 

find their group by colour. 
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● Place the students whose last name 

begins with A–M are in one team, and 

those whose last name begins with N–Z 

in the other team. 

● Similarly, those whose birthdays are on 
even number days are in one group and 

those on odd number days are in the 

other group10. 

To sum up, one of the ways of preparing 

students for real life is developing their 

social skills. If we do it in a fun way, they 
will love what they learn.  

 11 

 

Marta Lipska 
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Alina Grabna  
Bożena Policińska  
Miłosława Pasternak  
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 

Oddział w Częstochowie 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  

TOWARZYSTWA  NAUCZYCIELI  BIBLIOTEKARZY 

SZKÓŁ  POLSKICH  ODDZIAŁ  W  CZĘSTOCHOWIE 

W  2016  ROKU

owarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy 

Szkół Polskich Oddział w Częstocho-

wie to organizacja społeczna mająca 
na celu upowszechnianie czytelnictwa, roz-

wijanie kompetencji czytelniczych i informa-

tycznych dzieci i młodzieży. Jego zadaniem 

jest kształtowanie postaw obywatelskich, 

wychowanie w duchu patriotycznym, a tak-

że podejmowanie działań na rzecz podno-
szenia rangi i statusu biblioteki szkolnej.  

 
Stacja Czytaj – Festiwal dekonstrukcji słowa 

 

ROZWIJANIE CZYTELNICTWA  

W ramach rozwijania kompetencji czy-
telniczych nauczyciele bibliotekarze wzięli 

udział w: kampanii czytania „Cała Polska 

czyta dzieciom”, maratonie czytelniczym 

„Bohaterowie Henryka Sienkiewicza” orga-

nizowanym z okazji Roku Henryka Sien-

kiewicza oraz XV Ogólnopolskim Tygodniu 

Czytania Dzieciom, „PoczytajMy”, Narodo-

wym Czytaniu „Quo vadis” Henryka Sien-
kiewicza, VI Festiwalu Dekonstrukcji Słowa 

„Czytaj!”, Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czy-

tam, jak czytam – bicie rekordu w czytaniu”, 

„Uwolnij książki, dziel się z innymi radością 

czytania”.  

Nauczyciele bibliotekarze realizowali prog-
ramy i projekty, takie jak: „Być wyjątko-

wym! Tydzień życia z niepełnosprawnością”, 

spotkanie pod hasłem „Opowieści o wyjąt-

kowym życiu”, którego organizatorami byli: 

VIII LO Samorządowe w Częstochowie, Fun-
dacja Widzialni, Publiczna Biblioteka Peda-

gogiczna Regionalnego Ośrodka Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; 

„Zaczytani, zakręceni na... Henryka Sien-

kiewicza” – całoroczny projekt pozwalający 

na realizację różnych elementów podstawy 
programowej poprzez wystawy, wieczory 

poezji, prezentacje multimedialne, udział 

w konkursach, seminariach i sesjach nau-

kowych, zorganizowany przez Gimnazjum 

nr 5 im. M. Reja w Częstochowie; „Polska 
poezja miłosna XX wieku” – projekt edu-

kacyjny dla uczniów gimnazjum realizowany 

w klasach II i III w Gimnazjum nr 21 

w Częstochowie; „Książki naszych marzeń”  

– rządowy program wspierania w obszarze 

rozwijania zainteresowań uczniów przez 
promocję czytelnictwa wśród dzieci i mło-

T 
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dzieży, realizowany przez nauczycieli biblio-

tekarzy szkół podstawowych.  

 

ROZWIJANIE MŁODYCH TALENTÓW  

I ZAINTERESOWAŃ 

Wszystkie działania i inicjatywy podejmo-

wane na rzecz dzieci i młodzieży w 2016 

roku miały na celu rozbudzanie zaintereso-

wań, promowanie talentów oraz przygotowa-

nie do licznych konkursów. Nauczyciele-bib-

liotekarze zorganizowali różnorodne kon-
kursy, między innymi: 

● Powiatowy Konkurs Literacko-Czytelni-

czy pt. „Najbardziej lubiani przez dzieci 

bohaterowie lektur szkolnych dla klas I–III” 

– Szkoła Podstawowa w Brzyszowie,   

● Powiatowy Konkurs „Plastyczne inspirac-

je baśniami i legendami Henryka Sien-

kiewicza” – Szkoła Podstawowa nr 2 

w Częstochowie, 

● Powiatowy Walentynkowy Konkurs Czy-

telniczy „Najbardziej romantyczny frag-
ment książki” oraz Powiatowy Konkurs 

„Mój kandydat do Literackiej Nagrody 

Nobla” – Zespół Szkól nr 1 w Często-

chowie, 

● Szkolny Konkurs Czytelniczy „Bohatero-
wie naszych lektur” oraz „Selfie z ulubio-

ną książką” – Gimnazjum nr 5 im. M. Reja 

w Częstochowie. 

Nauczyciele bibliotekarze współorganizo-

wali konkursy, które na stałe wpisały się 

w tradycję poszczególnych placówek, np.:  

● VII edycja Powiatowego Konkursu Kali-

graficznego „I Ty możesz zostać Mistrzem 

pióra” – VIII LO Samorządowe w Często-

chowie oraz Szkoła Podstawowa nr 24 

w Częstochowie, 

● XII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce 

i Bibliotece – Gimnazjum nr 18 w Czę-

stochowie, 

● V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Książce 

i Literaturze „Czytam, więc jestem” – Gim-

nazjum nr 20 w Częstochowie, 

● XV Powiatowy Konkurs Poprawnej Pol-

szczyzny „O gęsie pióro Mikołaja Reja”  

– Gimnazjum nr 5 im. M. Reja w Czę-

stochowie, 

● II Powiatowy Konkurs Czytelniczo-Plas-
tyczny „Bohater z kart powieści Henryka 

Sienkiewicza” – Gimnazjum nr 22 w Czę-

stochowie, 

● III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twór-

cach Literatury – Życie i Twórczość Hen-

ryka Sienkiewicza – Zespół Szkół w Garn-

ku. 

 

DZIAŁANIA NA RZECZ  

NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 

Spotkania członków częstochowskiego Od-

działu TNBSP, udział w kursach i szkole-

niach pozwoliły na wymianę doświadczeń, 

doskonalenie zawodowe, poszerzenie oferty 
zajęć i konkursów dla uczniów oraz pre-

zentowanie własnego warsztatu pracy. Rada 

Oddziału TNBSP w Częstochowie zorganizo-

wała warsztaty edukacyjne na temat: 

● „Nauczyciel bibliotekarz jako moderator 
w chaotycznym świecie informacji” 

(13.01.2016 r.), 

● „Biblioteka jako centrum działań spo-

łeczno-kulturalnych w środowisku lokal-

nym” (28.04.2016 r.), 

● „Doskonalenie warsztatu pracy nauczy-
ciela bibliotekarza (15.06.2016 r.)”, 

● „Upowszechnianie czytelnictwa oraz roz-

wijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci i młodzieży” (27.09.2016 r.).  

Ponadto nauczyciele bibliotekarze z na-
szego Oddziału w 2016 r. uczestniczyli 

w warsztatach i szkoleniach organizowa-

nych przez Publiczną Bibliotekę Pedago-

giczną RODN „WOM” w Częstochowie, Sek-

cję Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Czę-

stochowie, Samorządowy Ośrodek Doskona-
lenia w Częstochowie oraz Instytut Filologii 

Polskiej Akademii im. J. Długosza w Często-

chowie na temat:  

● „Rządowe programy rozwoju czytelnict-

wa” (16.03.2016 r.),  

● „Wychowanie do lektury” – warsztaty dla 

nauczycieli języka polskiego i nauczycieli  

bibliotekarzy (23.04.2016 r.),  

● Maraton czytelniczy „Bohaterowie Henry-

ka Sienkiewicza” (2.06.2016 r.), 

● „Planowanie pracy biblioteki szkolnej” 
(2.06.2016 r.), 

● „Profilaktyka zagrożeń związanych z In-

ternetem i nowymi technologiami, w tym 

agresji elektronicznej” (5.09.2016 r.),  

● „Zmiany w systemie edukacji w roku 
szkolnym 2016/2017 a funkcjonowanie 

biblioteki szkolnej” (22.09.2016 r.), 
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● Edukacja międzykulturowa i antydyskry-

minacyjna według projektu ORE „Różno-

rodność w(śród) nas” (27.09.2016 r.),  

● „Prawne i organizacyjne aspekty organi-

zacji konkursów w bibliotece”  
(28.09.2016 r.), 

● „Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

uczniów” (24.11.2016 r.), 

● „Grywalizacja w bibliotece” (5.12.2016 r.).  

 

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA 

LOKALNEGO 

Rada Oddziału Towarzystwa zorganizo-

wała dwa wyjazdy edukacyjne dla uczniów 

i nauczycieli. 

20.05.2016 r. nauczyciele bibliotekarze 
wraz z uczniami wzięli udział w wyjeździe 

edukacyjnym do Muzeum Książki Miniatu-

rowej, Centrum Informacji Naukowej i Bib-

lioteki Akademickiej oraz Muzeum Śląskiego 

w Katowicach zorganizowanym w ramach 

projektu z zakresu oświaty i edukacji, 
współfinansowanym przez Urząd Miasta 

Częstochowy i Towarzystwo Nauczycieli Bib-

liotekarzy Szkół Polskich Oddział w Często-

chowie. 

 
Warsztaty w CINiBA w Katowicach 

28.10.2016 r. zorganizowano wyjazd na 

XX Międzynarodowe Targi Książki do 

Krakowa, w którym uczestniczyli nie tylko 
członkowie Towarzystwa, ale również 

miłośnicy książek i uczniowie aktywnie 

włączający się w życie bibliotek szkolnych. 

Wyjazd na targi cieszył się wyjątkowym 

zainteresowaniem, gdyż pojechało na nie 76 
osób. 

W ramach współpracy z Publiczną Biblio-

teką Pedagogiczną RODN „WOM” w Często-

chowie zorganizowano dla uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych I Wo-

jewódzki Konkurs „Książka i informacja 

w erze mediów cyfrowych” pod honorowym 

patronatem Towarzystwa Nauczycieli Biblio-

tekarzy Szkół Polskich oraz Katedry Infor-

matologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódz-
kiego.  

 
I Wojewódzki Konkurs  
„Książka i informacja  

w erze mediów cyfrowych” 

Członkowie Towarzystwa uczestniczyli 

w pracach sieci współpracy i samokształ-
cenia dla nauczycieli bibliotekarzy prowa-

dzonej przez pracowników Biblioteki Peda-

gogicznej w zakresie następujących obsza-

rów tematycznych: „Biblioterapia w pro-

filaktyce zagrożeń internetowych”, „Two-

rzenie materiałów promocyjnych z zakresu 
edukacji czytelniczej i medialnej”.  

2.09.2016 r. przedstawiciele Towarzys-

twa wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Na-

rodowe Czytanie 2016 w Auli „Forum” Re-

gionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczy-
cieli „WOM” w Częstochowie. Podczas spot-

kania wysłuchaliśmy fragmentów książki 

Henryka Sienkiewicza i obejrzeliśmy sceny 

z filmu „Quo vadis”. Na zakończenie otrzy-

maliśmy pamiątkowe stemple w swoich 

książkach. 3.09.2016 r. wzięliśmy udział 
w  kolejnej odsłonie Narodowego Czytania 

w Parku Jasnogórskim, którą rozpoczął Pre-

zydent Miasta Częstochowy Krzysztof Ma-

tyjaszczyk. Fragmenty „Quo vadis” Henryka 

Sienkiewicza czytali także przedstawiciele 
władz miasta oraz związani z Częstochową 

reprezentanci różnych środowisk społecz-

nych i kulturalnych. 

W ramach współpracy z Częstochowskim 

Centrum Organizacji Pozarządowych Od-

dział TNBSP w Częstochowie wziął udział 
w akcji „Sobota z Organizacjami Pozarzą-

dowymi” i przygotował prezentację swoich 

działań dla mieszkańców Częstochowy, 
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a  także warsztaty na temat „Przyroda 

w  poezji pisarzy i poetów polskich”.  

29.05.2016 r. Towarzystwo Nauczycieli 

Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Czę-

stochowie po raz kolejny przygotowało stois-
ko i zaprezentowało się społeczności lokal-

nej podczas Pikniku Pozarządowego na Pro-

menadzie im. Cz. Niemena w Częstochowie 

pod hasłem „Organizacje Rodzinom”. 

 
Piknik Pozarządowy  

ph. „Organizacje Rodzinom” 

Rada Oddziału na zaproszenie Prezyden-

ta Miasta Częstochowy uczestniczyła 

(28.09.2016 r.) w Gali Ekonomii Społecznej 

w Filharmonii Częstochowskiej im. B. Huber-

mana, w spotkaniu wigilijnym z Prezyden-
tem Miasta Częstochowy (15.12.2016 r.).  

Działania podejmowane przez członków 

Towarzystwa publikowane są na łamach 

Kwartalnika TNBSP Oddział w Częstochowie 

oraz w „Częstochowskim Biuletynie Oświa-

towym”. 

Alina Grabna 

Bożena Policińska 

Miłosława Pasternak 

 

 

 

 

 

 
Wyjazd do CINiBA w Katowicach 
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EDUKACJA  PRZEDSZKOLNA  I  WCZESNOSZKOLNA 

 
Beata Wyderka 
Agnieszka Urbańska 
Karolina Szczurak 
Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstochowie 

EDUKACJA  DALTOŃSKA   W  PRZEDSZKOLU  
Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. 

Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. 
Nie żądajmy, lecz przekonujmy. 

Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.  

J. Korczak  

 

mieniająca się rzeczywistość wymaga 

ewolucji również w zakresie edukacji. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 

jakie stawia przed dziećmi współczesny 

świat, należy unowocześniać sposób nau-

czania. Zmienia się także rola nauczyciela, 

który powinien być dla ucznia osobą kieru-

jącą i wyzwalającą w nim odpowiedzialność 
oraz dojrzałość społeczno-emocjonalną. Wy-

zwalanie odpowiedzialności, rozbudzanie 

chęci do zdobywania wiedzy, samodzielnie 

jak i we współpracy z rówieśnikami, powin-

no następować od najmłodszych lat. 

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi 

pedagogika Planu daltońskiego, która z jed-

nej strony spełnia wymogi współczesnej 

edukacji, z drugiej uatrakcyjnia proces dy-

daktyczno-wychowawczy.  

Miejskie Przedszkole nr 9 w Częstocho-
wie przystąpiło do realizacji koncepcji Planu 

daltońskiego. Udział nauczycieli w szko-

leniach oraz konferencjach międzynarodo-

wych na temat rozwoju Planu daltońskiego 

poszerzył innowacyjne rozwiązania i pomys-
ły edukacyjne do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. 

Realizacja Planu daltońskiego oparta jest 

na trzech zasadach: odpowiedzialności, sa-

modzielności i współpracy.  

Zgodnie z założeniami edukacji daltoń-
skiej dużą rolę w procesie nauczania odgry-

wa wizualizacja procesu edukacyjnego. Wi-

zualizacja opiera się na prezentowaniu po-
mocy w formie zdjęć, piktogramów, ozna-

czających dni tygodnia, plan dnia, kalen-

darz pogody, urodzin dzieci itp. Zachęca to 

przedszkolaki do samodzielnego planowania 

i monitorowania efektów pracy. Wizualizacja 

pomaga im lepiej zrozumieć i zapamiętać 
zasady panujące w grupie. 

Pierwszym etapem wdrażania Planu dal-

tońskiego jest wprowadzenie kolorów dnia: 

poniedziałek – czerwony, wtorek – niebieski, 

środa – pomarańczowy, czwartek – zielony, 
piątek – żółty, sobota i niedziela są ozna-

czone kolorem białym. Dzieci w ten sposób 

lepiej rozróżniają dni tygodnia, ułatwia im 

to zapamiętanie i nazywanie kolorów i dni 

tygodnia. Kalendarz pogody jest konty-

nuacją tablicy z dniami tygodnia, na której 
dzieci zaznaczają zjawiska atmosferyczne 

w formie obrazków odpowiadających pogo-

dzie w danym dniu. Dzieci uczą się określać 

zjawiska pogodowe, nazywać je, same doko-

nują wyboru, pogłębiając wiedzę o otacza-
jącym świecie. 

Następną wizualizacją stosowaną w przed-

szkolu jest plan dnia, który przedstawiamy 

w formie zdjęć lub obrazków. Plan dnia 

przybliża dzieciom czynności wykonywane 

w  przedszkolu, następstwa czasowe, rytm 
dnia, porządek ich pobytu w przedszkolu. 

Z 
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Wizualizacja planu dnia 

Dużo radości dostarcza przedszkolakom 

wizualizacja ich urodzin. Ułatwia ona 

dzieciom zapamiętywanie miesięcy. Potęguje 

radość z oczekiwania na własne urodziny. 

Kolejną wizualizacją jest lista obecności. 

Dziecko wchodząc do sali, na specjalnie 
przygotowanej tablicy lub arkuszu, przypina 

obok swojego zdjęcia własny zindywiduali-

zowany znaczek. Umożliwia to sprawdzenie 

liczby dzieci w przedszkolu i ustalenie, kto 

jest nieobecny w danym dniu. 

W przedszkolu prowadzimy również wi-

zualizację dyżurów w danej grupie. Są one 

przydzielane co tydzień i dotyczą, np. 

pomocy w rozkładaniu sztućców, pilnowa-

niu porządku w kącikach itp. Uczą samo-

dzielności i odpowiedzialności za przydzie-
lone zadania. Wizualizacje przedstawione są 

w formie obrazków czynności i zdjęć dzieci 

odpowiedzialnych za te czynności w danym 

tygodniu.  

Wprowadzono również wizualizację „Już 
potrafię” oraz „Porządek pod kontrolą”. 

Dzieci na podstawie zrobionych zdjęć upo-

rządkowanych kącików w sali utrwalają 

i kontrolują ład. 

W salach zamieszczono sygnalizator, 

który pomaga w wykorzystaniu kolorów do 
wizualizacji zachowania się w sytuacji zada-

niowej: czerwony oznacza, że dziecko pra-

cuje samodzielnie, żółty, że dziecko może 

współpracować z liderem „prawą ręką” lub 

innym dzieckiem, zielony, że dziecko może 
współpracować ze wszystkimi dziećmi pod-

czas zabaw dowolnych. W starszych gru-

pach stosowany jest także zegar daltoński, 

którego tarcza jest podzielona kolorami na 

5, 10, 15, 30 minut. Zegar daltoński wyko-

rzystywany jest przy różnych okazjach, np. 
przy wyznaczaniu czasu na zabawę czy 

sprzątanie. 

W Miejskim Przedszkolu nr 9 w Często-

chowie w roku szkolnym 2016/2017 pro-

wadzone są warsztaty plastyczne według 

Projektu daltońskiego. Dzieci na warszta-
tach pracują w oparciu o zilustrowane in-

strukcje, które umożliwiają im planowanie, 

przygotowanie materiałów oraz krok po kro-

ku zachęcają do samodzielnego wykonywa-

nia prac plastycznych. Prace wykonywane 
są różnymi technikami plastycznymi, dos-

tarczają wiele radości, dają poczucie spraw-

stwa, uczą współpracy z innymi dziećmi. 

Angażują również rodziców poprzez ich 

udział w warsztatach i możliwość wykony-

wania prac oraz przygotowywania materia-
łów wspólnie z dziećmi. 

 
Przykład wizualizacji w przedszkolu 

Aktywizacji potencjału poznawczego sprzy-

jają zadania, które dzieci mogą wykonywać 
we współpracy z innymi. Wyzwania stawia-

ne im do realizacji w zespołach sprzyjają 

komunikacji, która stanowi podstawę efek-

tywnej współpracy w każdej dziedzinie.  

Nauczyciel wykorzystujący założenia kon-

cepcji daltońskiej ma możliwość kierowania 
procesem wzajemnego uczenia się przedszko-

laków od siebie oraz wdrażania dzieci do 

podejmowania współpracy każdego z każ-

dym. 

Plan daltoński umożliwia doskonalenie 
i organizację pracy wychowawczo-dydak-

tycznej, stwarza sytuacje sprzyjające współ-

pracy i podejmowaniu przez nauczycieli 

i dzieci twórczej komunikacji, a także pogłę-

bia współpracę z rodzicami. 

Beata Wyderka 
Agnieszka Urbańska 

Karolina Szczurak 



Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (104) 2017 57 

EDUKACJA  POLONISTYCZNA 
 
Urszula Wykurz 
Publiczne Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie  

SEKRETY  STWÓRCY. 

ĆWICZENIA  DLA  GIMNAZJALISTY  
yjemy w czasach, w których realizm staje się niewzruszoną zasadą działania, w których 
umieszcza się go na czele prakseologicznego dekalogu1. Zatem, czy można zachwycać 

się pięknem deszczowego poranka, który majestatycznie rysuje na chodniku kałuże? 

Czy trzeba pochylać w skupieniu czoło nad łańcuchem porównań drobniutko tkanych na 

kilimie poezji? Czy należy „rozmawiać” z obrazem, pytając o cel, zamysł twórcy i fakturę 

kolorów? Wreszcie, czy młodzi ludzie, zanurzeni bez reszty w koncentracie rzeczywistości 

smart, mogą znaleźć w tekstach kultury inspirację do dalszych poszukiwań, żarliwych 
buntów i audiowizualnych kompilacji? Odpowiedź jest prosta, choć wcale nieoczywista. 
Tak, bowiem człowiek […] posiada silną potrzebę poznawczą; często bezinteresownie podej-
muje czynności eksploracyjne, aby znaleźć prawdę o świecie przyrody i kultury, aby 
zaspokoić swoją ciekawość2. Wędrówka po mapie tekstów kultury prowadzi nas do krainy 

genezyjskiego zachwytu nad światem, owadem i człowiekiem. Artyści w swoich epickich 

manifestach, poetyckich komentarzach oraz ikonograficznych wizualizacjach zmuszają świat 
do ponownej artykulacji, bo przecież kultura to „dom” człowieka, w którym przebywa on 
w okresie ontogenezy i którego jest projektodawcą oraz twórcą3. 

Przewodnikami po korytarzach genezyjskich gestów będzie powieść Oskar i pani Róża 

Erica-Emmanuela Schmitta, utwór Jana Twardowskiego Który oraz obraz Williama Blake’a 

Stworzenie świata. Warto, by młody człowiek zwrócił uwagę na prezentowane w tych 

tekstach wartości: akceptacja tego, co nas otacza, zachwyt i afirmacja makrokosmosu, 

zrozumienie praw rządzących drzewem, słoniem i człowiekiem. Poezja pięknie pisze o tym, 

co za pośrednictwem przypowieści, przy udziale symboli i tajemniczych desygnatów, usiłuje 
od wieków uzmysłowić Biblia:  

Świat widzieć w jednym ziarnku piasku, 
Niebo – w przydrożnej koniczynie, 
Dłonią ogarnąć Nieskończoność, 
A wieczność zamknąć w godzinie4. 

Filozofia dokonując translacji lirycznego apelu na swój własny kod, stwierdzi katego-
rycznie, że celem człowieka, […] jest uprawianie nauki, katalogowanie Świata po to, aby 
zwrócić go Bogu w stanie uporządkowanym5. 

Ćwiczenie Sekrety Stwórcy składa się z trzech części. W części pierwszej uczniowie 

pracują z tekstem epickim. Arkusz Tajemnice poranka skonstruowany został w oparciu 

o model zadań obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym. Celem tych ćwiczeń jest kształ-

cenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na poziomie informacyjnym i krytyczno-twór-
czym oraz rozwijanie świadomości językowej (składnia, fleksja, fonetyka). Druga część – Uś-
miech uwidoczniony – poświęcona została pracy z tekstem poetyckim. Przedmiotem inter-
pretacyjnych doświadczeń będzie wiersz Który Jana Twardowskiego. Natomiast część trzecia 

to konfrontacja z obrazem Williama Blake’a. Uczniowie wcielą się w rolę czatowników, 

prowadząc internetową rozmowę, a także założą blog poświęcony komentowaniu dzieł sztuki.  

 

CZĘŚĆ PIERWSZA: 
Tajemnice poranka 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–12.  

I wtedy poczułem, że przychodzisz. Był ranek. Byłem sam jeden na ziemi. Było tak wcześnie, 
że ptaki jeszcze spały, […] Ty jednak próbowałeś stworzyć świt. Ciężko Ci szło, ale nie 

Ż 
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dawałeś za wygraną. Niebo stało się coraz bledsze. Nasycałeś powietrze bielą, szarością, 

błękitem, odpychałeś noc, wskrzeszałeś świat. Bez wytchnienia. Wtedy zrozumiałem, czym 
się różnimy: Ty jesteś niezmordowany! Nie wiesz, co to zmęczenie. Pracujesz na okrągło. 

Dzień, proszę bardzo! Noc! Wiosna! Zima! […]  

Zrozumiałem, że jesteś obok. Że zdradzasz mi swój sekret: codziennie patrz na świat, jakbyś 

oglądał go po raz pierwszy. 

Więc posłuchałem Twojej rady i pilnie wykonałem polecenie. Po raz pierwszy. Wpatrywałem 
się w światło, w kolory, drzewa, ptaki, zwierzęta. Czułem, jak powietrze wpada mi w nozdrza 

i sprawia, że oddycham. […] Co za radość żyć. Byłem zachwycony. 

Dziękuję Ci, Panie Boże, że to dla mnie zrobiłeś. Miałem wrażenie, że bierzesz mnie za rękę 

i wprowadzasz w sam środek tajemnicy, by zgłębiać tajemnicę6. 

Zadanie 1.  

Ustal, która informacja dotycząca narratora jest prawdziwa. Zaznacz P (prawda) w odpo-

wiednim miejscu tabeli.  

1.1. W tekście występuje narrator trzecioosobowy. P 

1.2. Narrator dziękuje Bogu za stworzenie wiosny i jesieni.  P 

1.3. Narrator kieruje swoją wypowiedź do Boga.  P 

1.4. Narrator obserwuje to, co dzieje się na podwórku.  P 

Zadanie 2.  

Narrator podziwia Boga za to, że: 

I. jest bardzo dokładny, 

II. jest bardzo pracowity,  

III. potrafi wskrzesić noc, 

IV. potrafi zaczarować świt. 

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

A) stwierdzenie I jest poprawne,  

B) stwierdzenia I, IV są poprawne, 

C) wyłącznie stwierdzenie II jest poprawne, 

D) wyłącznie stwierdzenie III jest poprawne. 

Zadanie 3.  

Z tekstu wnika, że stwarzanie świtu to: 

A) proces wymagający czasu, precyzji i wysiłku, 

B) proces będący wynikiem naturalnego porządku świata,  

C) proces przypominający czarodziejskie praktyki wróżek,  

D) proces wymagający dobrej woli ze strony Stwórcy. 

Zadanie 4.  

Sekret, który Bóg zdradził narratorowi, polega na tym, aby: 

A) cieszyć się każdą przemijającą chwilą,  

B) patrzeć na świat z zachwytem i akceptacją, 

C) poddawać świat i życie nieustannym refleksjom,  

D) cieszyć się każdym doświadczeniem, bo wzbogaca nasze życie.  

Zadanie 5.  

Obserwacja narodzin poranka pozwoliła narratorowi zrozumieć, że: 

A) świat jest pełen dobrych rzeczy,  

B) żyje tylko ten, kto oddycha, 

C) życie jest wartością, którą należy doceniać,  

D) tylko ptaki potrafią dostrzec piękno świata. 
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Zadanie 6.  

Z ostatniego zdania wynika, że: 

A) Bóg zawiera sojusz ze światem i przyrodą, 

B) Bóg otacza świat i człowieka nieustanną opieką,  

C) Bóg kieruje ludzkimi losami, 

D) Bóg towarzyszy człowiekowi, wprowadzając go w świat swoich działań i myśli. 

Zadanie 7.  

Wypowiedzenie Byłem zachwycony to: 

A) zdanie pojedyncze rozwinięte,  

B) równoważnik zdania, 

C) orzeczenie złożone imienne, 

D) orzeczenie czasownikowe z podmiotem domyślnym.  

Zadanie 8.  

W wyrazie przychodzisz zachodzi proces fonetyczny o nazwie: 

A) uproszczenie grupy spółgłoskowej,  

B) ubezdźwięcznienie wsteczne, 

C) udźwięcznienie wsteczne, 

D) ubezdźwięcznienie postępowe. 

Zadanie 9.  

Wypowiedzenie Ciężko Ci szło, ale nie dawałeś za wygraną to: 

A) zdanie złożone współrzędnie rozłączne,  

B) zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne,  

C) imiesłowowy równoważnik zdania,  

D) zdanie złożone podrzędnie. 

Zadanie 10.  

Formy nasycałeś, wykonałem, zdradzasz to: 

A) osobowa forma czasownika,  

B) czasownik nieprzechodni,  

C) nieosobowa forma czasownika,  

D) imiesłów. 

Zadanie 11.  

Wypowiedzenie Co za radość żyć, składa się z: 

A) 2 czasowników, zaimka, przyimka, 

B) 2 bezokoliczników, zaimka, spójnika, 

C) rzeczownika, czasownika, zaimka, przyimka, 

D) rzeczownika, czasownika, zaimka, spójnika. 

Zadanie 12.  

Na podstawie tekstu ustal, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zaznacz 

P (prawda) lub F (fałsz) w odpowiednim miejscu tabeli. 

1. Spałeś, jesteś to czasowniki przechodnie. P F 

2. W wyrazie stworzyć zachodzi proces fonetyczny o nazwie ubezdźwięcznienie wsteczne.  P F 

3. Formy: ty, mnie, ci to zaimki.  P F 

4. W wyrazach: coraz, bez dochodzi do utraty dźwięczności w wygłosie.  P F 
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Karta odpowiedzi 

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Odpowiedź 1.3.P C A B C D C D B A C 1.F 2.F 3.P 4.P 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA: 
Uśmiech uwidoczniony 

Przeczytaj wiersz księdza Jana Twardowskiego Który, a następnie wykonaj zadania 1–5.  

Który stworzyłeś 
pasikonika jak szmaragd z oczami na przednich nogach 
czerwoną trajkotkę z wąsami na głowie 
bociana gimnastykującego się na łące 
kruka niosącego brodę z dłuższych piór 

barana znającego tylko drugą literę łacińskiego alfabetu 
kolibra lecącego tyłem 
słonia wstydzącego się umierać może dlatego że taki duży 
osła aż tak miłego że głupiego 
kowalika chodzącego do góry ogonem 
zresztą wszystkich co nie wiedzą dlaczego ale wiedzą jak 
kanciaste orzeszki buku co pękają tylko na czworo 
anioła po nieobecnej stronie – bez własnego pogrzebu z braku ciała 
żabę grającą jak nakręcony budzik 
nieśmiertelniki więdnące – więc prawidłowe i nieprawdziwe 
dyskretną rozpacz jak pogodne krakanie 
logiczną formułkę nad przepaścią 
niezawinioną winę 
psiaka z półopadniętym uchem 
łzę jak skrócony rachunek 
chyba jeszcze nie powstał na serio świat 
jeszcze trwa Twój uśmiech niedokończony7 

Zadanie 1.  

Ustal, w jaki sposób opisane zostały w wierszu stworzone przez Boga zwierzęta, rośliny, 

płazy i ptaki? O czym to świadczy? Dlaczego poeta właśnie w taki sposób o nich pisze? 

Fauna i flora pełnią w poezji Twardowskiego rolę szczególną. […] Służą one, […] po pierwsze: 
ukazaniu niezwykłego wprost bogactwa świata przyrody stworzonej przez Boga, po drugie: 
próbie oswojenia i zrozumienia tej biologicznej entelechii8. Biżuteria złożona z peryfraz i oksy-

moronów sprawia, że z przyrody emanuje piękno, siła i spokój. Istoty żywe powołane przez 

Stwórcę do istnienia są wyjątkowe, nietuzinkowe, niebanalne. Tylko w tym świecie pasikonik 

w zielonym pancerzyku ma oczy na przednich nogach, a trajkotka nosi dumnie wąsy na 
głowie. Poeta nadaje zwierzętom, roślinom, ptakom i płazom niemal ludzkie cechy 

i przyzwyczajenia, obdarzając je atrybutami właściwymi wyłącznie człowiekowi: od wąsów 

i brodę po uczucie wstydu, zwyczajną głupotę, umiejętność artykulacji łacińskiego alfabetu. 

Mieszkańcy kuli ziemskiej poddani zostali zabiegowi personifikacji, który wzbogacony 

o poetycką taksonomię gatunków zyskał dodatkowy wymiar: wymiar piękna tak oczywistego, 
że aż nie dostrzeganego przez człowieka. Wydaje się słusznym stwierdzenie, że człowiek nie 

potrafi, nie chce lub nie ma czasu przyjąć takiej właśnie optyki spojrzenia na swoich braci 

mniejszych. Kto z nas pomyślał choć raz o tym, że kruk jest właścicielem brody, a bocian 

uprawia poranną gimnastykę, dba o formę i na dodatek nie obawia się efektu jo-jo.  

W poetyckich opisach istot żywych wyraźnie przebija franciszkańskie umiłowanie wszyst-

kiego, co żyje, porusza się, pracuje, cieszy serce swoją obecnością, cieszy oko swoim wido-
kiem. Należy pozwolić im wzrastać zgodnie z wymownym apelem filozofa: podaruj drzewu 
świadomość i pozwól mu rosnąć bez przeszkód, rozpościerać swe gałęzie, wytwarzać 
właściwe jego gatunkowi liście, pączki, kwiaty i owoce9. 
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Zadanie 2.  

Zastanów się, jak można zinterpretować słowa odnoszące się do żywych organizmów: 
wszystkich co nie wiedzą dlaczego, ale wiedzą jak? Zapisz swoje propozycje wraz z uzasad-

nieniem.  

żywe organizmy nie wiedzą dlaczego:  

● żyją,  

● robią to, co robią,  

● dobierają się w pary, 

● spacerują po mokrej łące, 

● brodzą w wodzie. 

żywe organizmy wiedzą jak:  

● żyć, 

● robić to, do czego zostały powołane, 

● dobierać się w pary, 

● spacerować po mokrej łące, 

● brodzić w wodzie. 

Twardowski jest […] apologetą przyrody, której bogactwo jest czymś nadzwyczaj frapującym. 
Stąd tyle w jego utworach emocji, tyle biologicznych fascynacji10. To, co żyje, nie zadaje 

pytań, nie zastanawia się, nie szuka wymówek ani usprawiedliwień, nie unika swojego 

przeznaczenia, nie traktuje własnej roli jako kary, przymusu, nie dyskutuje na temat 
niesprawiedliwego podziału dóbr. Nikt nie skarży się na wodę, że jest mokra, na skały, że są 
twarde, na drzewa, że są zielone11. Przyroda akceptuje to, co od Stwórcy otrzymała.  

Zadanie 3.  

Korzystając dostępnych Ci źródeł (albumy, atlasy, słowniki, wyszukiwarka internetowa) oraz 

posiadanej wiedzy z biologii i geografii, przygotuj katalog żywych organizmów, o których jest 

mowa w wierszu. Podziel je na kategorie: owady, płazy, kwiaty/rośliny, ptaki, zwierzęta. 

O każdym organizmie zapisz krótką notatkę: postaraj się, by w Twojej wizytówce znalazły się 
prawdziwe informacje ze świata biologii oraz poetycki komentarz. 

● Kategoria: PTAKI  

nauka o ptakach: ORNITOLOGIA  

bocian: właściciel długiej nogi, długiej szyi i długiego dzioba, mistrz porannego fitnessu,  

kruk: znakomity lotnik, specjalista od powietrznych akrobacji, który lubi podróżować 

parami, 
koliber: dumny posiadacz niebieskiej kamizelki i zamyślonego spojrzenia,   

kowalik: przepasany, niczym zawodnik karate, czarnym pasem od oka aż do karku.  

● Kategoria: OWADY  

nauka o owadach: ENTOMOLOGIA  

pasikonik: lubi spacerować wśród wysokich traw, jest sprawnym myśliwym o wiecznie 
zdziwionych oczach,  

trajkotka: właścicielka pięknych, niemal motylich skrzydeł, które dumnie pokazuje 

światu podczas lotu.  

 

● Kategoria: ZWIERZĘTA  

nauka o zwierzętach: ZOOLOGIA  
baran: nigdy nie płacze, mimo że często beczy,   

słoń: nie wstydzi się pomarszczonej skóry i milczy tylko wtedy, gdy zbliża się niebez-

pieczeństwo, 

osioł: nie śledzi plotek o sobie, tylko macha cienkim ogonem i nasłuchuje, co w trawie 

piszczy, bo ma długie uszy   
pies: kuzyn wilka szarego, ze wszystkich zmysłów najbardziej ceni sobie węch; przyjaciel 

człowieka i służb mundurowych.  
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● Kategoria: PŁAZY  

nauka o płazach: HERPETOLOGIA  

żaba: doskonale skacze, poluje głównie wieczorem lub w pochmurne dni; niektórzy 

twierdzą, że potrafi grać na smartfonie.  

● Kategoria: KWIATY/ROŚLINY  
nauka o roślinach: BOTANIKA  

nieśmiertelnik: pokornie godzi się na zasuszenie, by zamieszkać w pięknym bukiecie, 

buk: dostojny towarzysz leśnych istot o gładkiej korze i faliście karbowanych liściach, 

które przypominają haft na serwecie babci.  

Zadanie 4.  

Nie tylko zwierzęta, ptaki, owady, płazy i rośliny zostały przez Boga stworzone. W drugiej 
części wiersza pojawiają się inne obiekty. Spróbuj wyjaśnić, dlaczego:  

● anioł stoi po nieobecnej stronie, 

● rozpacz jest dyskretna, 

● formułka zjawia się nad przepaścią, 

● wina jest niezawiniona, 

● łza przypomina skrócony rachunek. 

  I. anioł:  

● nie ma ciała, więc nie miał własnego pogrzebu,  

● odmówione mu zostało prawo do posiadania pięknego nagrobka,  

● stoi po nieobecnej stronie: bywa niewidzialny, obserwuje to, co się dzieje,  

● pilnuje człowieka, ale nie ujawnia się, czasem tylko można poczuć jego obecność we śnie;  

● niektórzy artyści twierdzą, że aniołowie mają zasady i nie są tolerancyjni12, więc 

trudno byłoby im zrozumieć logikę ludzkich wykrętów i wymówek. 

 II. rozpacz  

● jest dyskretna, czyli cicha, stoi w kącie jak grzeczna dziewczynka, której dorośli nie 

pozwolili bawić się ulubioną lalką, 

● nie lubi hałasu, rozgłosu,  

● unika świadków, którzy mogliby kiedyś spisać zeznania, 

● jest jak pogodne krakanie, bo stale o sobie przypomina człowiekowi, robi to w dobrej 

wierze, żeby ludzie nie popadli w samouwielbienie. 

III. formułka  

● jest logiczna, czyli prawdziwa, sprawdzona przez rozum i sztab specjalistów,  

● mimo to stoi nad przepaścią, za chwilę może potknąć się, potłuc, spaść z piedestału, 

przegrać z nowym, lepszym twierdzeniem. 

IV. wina  

● jest niezawiniona, pojawia się czasami bez wyraźnego powodu i towarzyszy żabie i czło-

wiekowi, 

● przypomina, że istnieją takie wartości, jak pokora, przebaczenie. 

 V. łza 

● jest jak skrócony rachunek, bo pozwala szybciej i skuteczniej zapłacić za grzechy, 

uregulować pewne sprawy w wielkiej hurtowni małych przewinień. 

Zadanie 5.  

Zastanów się, jak można odczytać ostatnie dwa wersy utworu? Podaj swoje propozycje, 

sugestie, przypuszczenia.  

Świat na serio jeszcze nie powstał, bo wciąż jesteśmy świadkami narodzin nowych istot 

żywych, nowych gatunków. Człowiek również się zmienia (inne włosy, kolor skóry, kolor 

oczu, postawa ciała, przekonania, poglądy i pragnienia). Zastanawiający jest w kontekście 
genezyjskich dokonań zwrot na serio, może to pułapka, którą należy rozumieć w ten sposób, 

by nie brać wszystkiego tak na poważnie, by uczyć się dystansu do siebie i do Stwórcy. 
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Uśmiech Boga trwa i jest niedokończony, ten uśmiech ogarnia cały makrokosmos, jest 
ciepłem, oddechem życia, pocztówką z innego wymiaru. Bóg, którego przedstawia Twar-
dowski, jest Bogiem „uśmiechniętym”, Bogiem, który rezygnuje z wyniosłości i niebiańskiego 
przywileju na mądrość13.  

 

Podsumowanie 

Ten, który z niebytu i plantacji swoich myśli powołał do istnienia bociana, barana, kruka 

i kolibra, wyposażył przyrodę w niezwykły paradygmat piękna, które ujarzmić chciała ręka 
ludzka. To dzięki prawom przyrody roślina regularnie się rozwija, zwierzę się celowo porusza, 
a człowiek myśli14. W poetyckim imaginarium księdza Twardowskiego wszystko jest na właś-

ciwym miejscu: wstyd słonia, łacińskie wersety i kruk hodujący od wieków wciąż tę sama 
brodę. Przyroda nie zna pułapek dialektyki, więc pracowita pszczoła nigdy nie ma czasu 
na smutki15, na rozdzielanie włosa na czworo, jabłoń nie pyta buczyny jak rosnąć, ani lew 
konia jak polować16.  

Nie tylko poezja oddaje w ten sposób namacalny hołd wszystkiemu, co żyje. Wielka Księga 

odwiecznych prawd, Biblia, stawia znak równości pomiędzy istnieniem człowieka a istnie-

niem przyrody, łącząc te dwa byty za sprawą oddechu życia. To dlatego w rozważaniach 
Koheleta możemy przeczytać: los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co i los zwierząt; los 
ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten sam17. Nie tylko 

życie spaja całą ziemską infrastrukturę w jednolitą i koherentną przestrzeń wzajemnych 
zależności. Tym, co wyróżnia każde żywe stworzenie, jest wiedza, bowiem jako pierwsza 
przed wszystkimi stworzona została mądrość, […] To Pan ją stworzył, przejrzał i policzył 
i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru18. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA: 
Genezyjskie gesty 

Spójrz na obraz Williama Blake’a19. Wyobraź sobie, że uczestniczysz w międzynarodowej 
sesji z cyklu Sztuka na czasie! Sztuka na chacie! 

Zadanie 1.  

Wciel się w rolę czatownika i weź udział w internetowej rozmowie, której temat zaproponował 

użytkownik o nicku: dlugowlosyzkrainycieni: Blake wymiata!!! Co Wy na to??? 

Przykładowa rozmowa internetowa:  

dlugowlosyzkirainycieni: Hej. Czy wy wiecie, że Blake wymiata!!! I to na maksa. 

rusalkazbagien23: Tak, masz rację. Szacun dla mistrza. Te włosy na wietrze. Prawdziwy 

odjazd. 

erudytacomyszkiniechwyta: A ja uważam, że mamy tu do czynienia z genezyjskim ruchem, 

by stworzyć coś z niczego, stąd ta ręka, cyrkiel, wyraźnie widać, że mężczyzna pracuje 

w skupieniu, odmierza, myśli, chce być precyzyjny. 

dlugowlosyzkirainycieni: Ziomal, ziomal, nieźle pojechałeś z tą analizą. Cyrkiel może być, 

kupuję to, zwłaszcza, że promienie jak nic sugerują słońce. 

rusalkazbagien23: Panowie, przecież ten mężczyzna to kreator nowych przestrzeni, demiurg 

skazany na sukces. Mieć taki print na koszulce… bezcenne.  

Zadanie 2.  

Jesteś krytykiem sztuki. Prowadzisz bloga www.pioremipedzlem.com. Umieść w swoim blogu 

krótki tekst dotyczący obrazu Williama Blake’a.  

Blogowe propozycje:  

Obraz przedstawia Heliosa, bohatera greckiej mitologii. To on siedzi w złotym zniczu o po-

strzępionych krawędziach. Z ręki wypuszcza promienie słoneczne, które po ostatniej 

wyprawie na Diamentowe Wzgórze, bezpowrotnie utracił z woli samego Zeusa. Teraz Helios 

co rano musi wykradać złoty promień ze świątyni Bogini o Długich Warkoczach i Krótkiej 

Pamięci.  
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* * * 

Ukazany na obrazie mężczyzna to prawdziwy strongman, który regularnie trenuje na siłce, 

stąd te mięśnie i imponujące bicepsy. Ostatnio stał się zwolennikiem ekologów i przyjaciół 

wszelkich futrzaków i to dlatego na znak protestu zrzucił z siebie ubranie. Niektórzy 

twierdzą, że jest uczulony na bawełnę. To, co trzyma w ręce, a co do złudzenia przypomina 
szkolny cyrkiel, to nic innego jak supernowoczesny przyrząd do stymulacji mięśni – Magic 

Circinus.  

Zadanie 3.  

Zastanów się, jaki tytuł można nadać dziełu Williama Blake’a. Zaproponuj tytuł, który 

będzie: tajemniczy, zabawny, niezwiązany z tym, co przedstawia obraz. 

● tytuł tajemniczy: Work and Hope, Hair in the wind, 

● tytuł zabawny: Taniec promieni, Szalony cyrkiel,  

● tytuł niezwiązany z tym, co przedstawia obraz: Rydwany mroku, Przepych pełni.  

Urszula Wykurz 
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Iwona Wałęska 

Magdalena Kula 
Ewa Zyngier 
Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie 

MIĘDZYNARODOWY  DZIEŃ  JĘZYKA  OJCZYSTEGO  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR  50  

IM.  GEN.  WŁADYSŁAWA  SIKORSKIEGO  

W  CZĘSTOCHOWIE 
A niechaj narodowie wżdy postronni znają,  

Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają! 

Mikołaj Rej 

 

o opisu świata, który nas otacza 

używamy języka ojczystego. Język 

ojczysty nie służy jednak tylko do 

wyrażania osobistych myśli. To także 
skarbnica naszej kultury i doświadczeń. 

Dlatego my, nauczyciele powinniśmy uwraż-

liwiać uczniów na piękno mowy ojczystej 

i dbać o jej kultywowanie poprzez popraw-

ność językową wypowiedzi ustnych i pi-

semnych. 

21 lutego obchodzony jest Międzyna-

rodowy Dzień Języka Ojczystego, który 

został ustanowiony w 1999 r. przez UNES-

CO w celu podkreślenia różnorodności języ-

kowej i kulturowej świata. Święto ma rów-
nież za zadanie przypomnieć wszystkim na-

rodom, jak ważny jest szacunek do języka 

ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. 

 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 

w naszej szkole 

W celu upamiętnienia tego wyjątkowego 

dnia, uczniowie klas IV–VI Szkoły Podsta-

wowej nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Czę-
stochowie realizowali różnorodne zadania 

związane z językiem polskim. Naszym ce-

lem, jako organizatorów przedsięwzięcia, 

było wzbudzenie w uczniach refleksji na 

temat posługiwania się językiem polskim 

w  codziennym życiu. Czy konieczne jest 
używanie wyrazów zapożyczonych, takich 

jak „OK”, „sorry”, „love”? Czy możliwe jest 

zastąpienie wyrazów z gwary młodzieżowej, 

np. „spoko”, „hejka”, „siema”? Jak wy-

glądają nasze SMSy oraz e-maile? 

W trakcie obchodów Międzynarodowego 
Dnia Języka Ojczystego w naszej szkole 

uczniowie klasy VI, przebrani za znane 

postacie z literatury dziecięcej i młodzieżo-

wej, prowadzili młodszych kolegów przez 

magiczny świat języka polskiego, proponu-
jąc im wiele atrakcyjnych quizów, gier i za-

baw tematycznych.  

Poniżej przedstawiamy opis aktywności 

zaproponowanych uczniom w ramach tego 

dnia. 

1. Quiz postaci literackich  

Uczniowie przebierają się za postacie 

literackie. Wyznaczony uczeń podaje krótką 

charakterystykę bohatera. Zadaniem 

pozostałych uczniów jest wskazanie postaci, 

o której jest mowa.  

Przykłady: 

„Wychowałam się w sierocińcu. Byłam 

bardzo samotna i nieszczęśliwa. Marzyłam 

o rodzinie. W końcu ktoś mnie jednak po-

kochał i dał mi dom. To Maryla i Mateusz. 

Najbardziej pragnę, by moje rude włosy były 
czarne tak jak włosy mojej przyjaciółki 
Diany”. (Ania Shirley) 

„Jestem najsłynniejszym francuskim 

chłopcem. Mam wielu kolegów: Alcesta, 

Gotfryda, Joachima, Rufusa, Maksencjusza 

D 
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i Ananiasza. Razem świetnie się bawimy, 
śmiejemy i bijemy!”. (Mikołajek)  

„Straciłem rodziców, gdy byłem bardzo 

mały. W moje jedenaste urodziny dowie-

działem się, że jestem czarodziejem. Od tego 

czasu jestem uczniem Hogwartu – szkoły 
dla czarodziejów. Przyjaźnię się z Hagridem, 

Ronem i Hermioną. Mam na czole bliznę 
w kształcie błyskawicy”. (Harry Potter)  

 

2. Łamańce językowe  

Zadaniem dzieci jest poprawne odczy-
tanie krótkich wierszyków zawierających 

trudności językowe. Aby uatrakcyjnić zada-

nie, uczniowie mogą odczytywać łamańce 

językowe z karteczek zawieszonych na sznur-

kach lub skacząc po planszach umieszczo-
nych na podłodze. 

 

 

 
Uczniowie mierzą się 

z łamańcami językowymi 

3. Utrwalanie części mowy z chustą 

KLANZA 

Uczestnicy stoją w kole, trzymając chus-

tę. Zostają podzieleni na cztery grupy: rze-

czowniki, czasowniki, przymiotniki i przy-
słówki. Osoba prowadząca zabawę podaje 

wyrazy. Zadaniem dzieci jest wejście pod 

chustę, gdy usłyszą słowo będące częścią mo-

wy, która została im przydzielona. W przy-

padku starszych uczniów, można ćwiczyć 

inne części mowy, np. przyimki, spójniki, 
zaimki, liczebniki. 

 

 
Zabawa z chustą KLANZA 

 

4. Rebusy językowe 

Uczniowie mają za zadanie odgadnąć, ja-

kie słowo należy wpisać w pusty kwadrat, 

aby powstały w ten sposób trzy nowe wy-

razy. 
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5. Kalambury 

Zadaniem dzieci jest pokazanie za 

pomocą gestów i/lub rysunków znanych 

związków frazeologicznych, przysłów, powie-

dzeń lub tytułów książek. 

 
Dzieci biorą udział w kalamburach językowych 

 

6. Wyścigi ortograficzne 

Uczniowie zostają podzieleni na grupy. 

Każda z grup ma za zadanie uzupełnić 

brakującymi literami wyrazy z trudnościami 
ortograficznymi. Liczy się szybkość i po-

prawność wykonania zadania.  

 

 
Uczniowie biorą udział 

w wyścigach ortograficznych 

7. Anagramy 

Dzieci w niewielkich grupach układają 

jak najwięcej słów z długich wyrazów, na 

przykład takich jak: konstantynopolitanka, 

pięćdziesięciogroszówka, mandarynka. 

 

8. Synonimy 

Uczestnicy wskazują wyraz, który nie jest 

synonimem podanej grupy słów. 

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka 
Ojczystego upłynęły w radosnej i miłej at-

mosferze. Liczymy, że uczniowie uświado-

mili sobie, iż język polski jest naszym na-

rodowym skarbem. Pielęgnujmy i szanujmy 

zatem język rodzimy nie tylko od święta, ale 

i na co dzień.  

Zachęcamy do skorzystania z zaprezento-

wanych pomysłów i świętowania Międzyna-

rodowego Dnia Języka Ojczystego w kolej-

nych latach. 

 

Iwona Wałęska 

Magdalena Kula 

Ewa Zyngier 
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EDUKACJA  JĘZYKOWA 
 

Ewa Majchrzak 
Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Częstochowie 

OŻYWIĆ  NAUKĘ  JĘZYKA  OBCEGO, 

CZYLI JAK  NIE  PODDAĆ  SIĘ   STRESOWI  

I   PRZEŁAMAĆ  LĘK  PRZED  MÓWIENIEM 

o osiągnięciu pewnego poziomu zna-

jomości słownictwa oraz zasad gra-

matycznych obowiązujących w da-

nym języku obcym, stajemy przed kolejnym 

etapem nauki, czyli podjęciem wyzwania, 
jakim jest komunikacja. 

Przez niektórych, moment ten trakto-

wany jest jako naturalna kolej rzeczy, dla 

innych niestety jest momentem paraliżu-

jącym i odbierającym przyjemność uczenia 

się języka. 

 

https://pixabay.com/fr/entretien-d- 

embauche-carri%C3%A8re-156130/ 

Jaką postawę należy przyjąć, aby stres, 

który nas blokuje, był dla nas siłą napę-
dową a nie destrukcyjną? Jak należy postę-

pować podczas nauki, aby moment ten był 

naturalnym przejściem ze stanu przyswa-

jania do stanu produkowania wypowiedzi 

i aby jego siła nie stanowiła dla nas prze-
szkody odsuwającej od celu, jakim jest wła-

danie językiem obcym. 

Głównym powodem naszego lęku jest 

przede wszystkim wstyd przed popełnianiem 

błędów w wypowiedzi. Pomimo posiadania 

odpowiednich zasobów leksykalnych, jego 
siła spowalnia naszą decyzję o aktywnym 

uczestnictwie nawet w prostych konwer-

sacjach, spychając nas na drugi plan, gdzie 

stajemy się biernymi słuchaczami.  

W jaki sposób należy postępować, aby 

nie dopuścić do pojawienia się w nas de-

strukcyjnego uczucia? Jak postępować, aby 

zacząć używać języka obcego? 

Przede wszystkim, trzeba wyraźnie od-
dzielić w swojej głowie nienaruszalną war-

tość jako człowieka od aktualnego poziomu 

umiejętności językowych. 

Oto kilka wskazówek, na co należy poło-

żyć szczególny nacisk, aby nauka języka by-

ła przyjemnością i dawała satysfakcję. 

 

1. Systematyczność 

To najlepsze rozwiązanie na wyrobienie 

w sobie pewnych przyzwyczajeń. Aby tre-

ning językowy nie przytłaczał, trzeba zapla-
nować częste, ale krótkie spotkania z języ-

kiem. Ich zwięzła forma nie będzie miała 

szans, aby nas znudzić czy zmęczyć, a sys-

tematyczność stworzy pewną ciągłość, chro-

nologię tego, co przyswajamy. 

Najlepiej zapamiętujemy (i to bez specjal-
nego zmuszania się do nauki), gdy często 

powtarzamy czynność. Według badań, to co 

najlepiej zapada w pamięci, to początek i ko-

niec tego czego się uczymy, stąd wniosek, że 

codzienne spotkania z językiem wcale nie 
muszą być długie, ale powinny odbywać się 

często i przede wszystkim systematycznie. 

Wystarczy wygospodarować 20 minut każ-

dego dnia, aby wyrobić w sobie nawyk oraz 

efektywnie te minuty wykorzystać na naukę 

języka obcego. 

 

2. Słuchanie 

Dzięki aktywności nasz mózg przyzwy-

czaja się do odrębności i inności języka ob-

cego, który chcemy przyswoić. Częste słu-
chanie uczy nasz mózg melodii nowego 

języka i przygotowuje miejsce, w którym 

P 
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najprawdopodobniej się niebawem zakorze-

ni. Słuchanie sprzyja również uczeniu się 

słownictwa, albowiem w naszej pamięci za-

padają całe zdania, konstrukcje i pojedyn-

cze słowa, które w najmniej oczekiwanym 
momencie potrafią aktywować się, zaskaku-

jąc nas swoją obecnością w pamięci. 

Dla idealnego przyswojenia akcentu oraz 

melodii języka obcego, trzeba dostarczać 

mózgowi dźwięki będące wiarygodnymi i od-

powiadającymi wzorcowi. Taką umiejętność 
buduje słuchanie autentycznego języka. 

Osłuchiwanie się z językiem obcym to 

etap tworzenia bazy wiadomości języko-

wych, która posłuży w przyszłości jako na-

rzędzie do produkcji językowej. 

 

3. Powtarzanie 

To aktywność pozwalająca ukorzenić się 

w naszym mózgu temu, czego się uczymy, 

czego słuchamy, co czytamy. Wypowiadanie 

na głos, naśladowanie oraz w jak najlepszy 
sposób imitowanie wzorca, daje nam szansę 

na przyzwyczajanie aparatu mowy do no-

wych dźwięków. Powtarzanie łączy się ściśle 

ze słuchaniem. Pierwsza aktywność dosko-

nali nasze ucho, co daje w rezultacie ulep-
szenie drugiej aktywności, która charakte-

ryzować się będzie produkowaniem dźwię-

ków odpowiadających idealnie oryginałowi.  

 

4. Praca w „martwym czasie” – tłuma-

czenie terminu, którego odnośnikiem 
w języku francuskim jest „travailler dans 

le temps mort”1. 

Działanie to polega na wykorzystywaniu 

chwil, w których „nasze ciało jest zajęte, 

a  nasza dusza jest wolna”2, czyli podczas 
uprawiania sportu czy wykonywania co-

dziennych zajęć domowych. Jest to bardzo 

dobry czas, aby próbować układać w głowie 

proste zdania, czy przypominać poznane 

konstrukcje, wypowiadając je do siebie 

w myślach. Praca w „martwym czasie” nie 
wymaga znajdowania czasu wolnego spe-

cjalnie do nauki języka. Umiejętność ucze-

nia się w każdej wolnej chwili eliminuje 

stres związany z podjęciem decyzji o zare-

zerwowaniu czasu tu i teraz na naukę ję-
zyka.  

 

5. Otoczenie językowe 

Ważne jest, aby stworzyć w zaciszu do-

mowym odpowiednie warunki, odpowiada-

jące warunkom naturalnym, w których 

funkcjonuje przyswajany przez nas język. 

Jednym z rozwiązań może być naklejanie 

na przedmiotach, które nas otaczają karte-

czek z nazwami w języku, którego się uczy-
my. Słuchanie muzyki, oglądanie filmów 

w wersji oryginalnej oraz wiele innych, po-

dobnych rozwiązań stymuluje mózg do przy-

swajania nowych dźwięków oraz ich treści. 

Przebywając w otoczeniu bogatym w bodźce 

językowe, chłoniemy zupełnie nieświadomie 
wszystko co nowe. Ten etap nauki można 

nazwać rekreacją językową, czasem, gdy za-

czynamy w nasze małe przyjemności wpro-

wadzać język, którego się uczymy. 

 

6. Bycie aktywnym 

To pomysł na wykorzystanie nabytych 

umiejętności w mediach społecznościowych. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zosta-

nie członkiem jakiejś społeczności interne-

towej, która wymagałaby od nas aktywnego 
uczestnictwa w grupie. Bycie aktywnym ję-

zykowo przyspiesza proces przekroczenia 

granicy wstydu i strachu, dzięki czemu za-

czynamy szybciej reagować i podejmować 

rozmowę. Wpływ innych osób na naszą po-
stawę działa mobilizująco, co sprawia, że 

bardzo szybko pozbywamy się strachu przed 

mówieniem. Chęć udowodnienia innym 

(i sobie), że potrafimy, pozwala zapomnieć 

o stresie paraliżującym naszą mowę. 

Aby nauka języka stała się efektywna 
i aby towarzyszyła jej nasza językowa pew-

ność siebie, należy pamiętać  o systematycz-

ności, o stworzeniu sobie otoczenia, gdzie 

język, którego się uczymy mógłby nam co-

dziennie towarzyszyć. Należy być językowo 
aktywnym i nauczyć się wykorzystywać każ-

dą wolną chwilę na powtórzenie czy pobycie 

z językiem. 

Ewa Majchrzak 

 

Przypisy: 
1 www.francaisauthentique.com, 

[dostęp 5.05.2017]. 
2 Tamże. 

 

Netografia: 

http://szybkanauka.pro/jak-uczyc-sie-jezykow-
3-zasady/, [dostęp 5.05.2017]. 

https://www.francaisauthentique.com/,  
[dostęp 5.05.2017]. 
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EDUKACJA  HISTORYCZNA  I  OBYWATELSKA 
 

Aneta Hołodniuk 
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 

POKAZAĆ  RÓŻNE  PERSPEKTYWY  

WYDARZEŃ  HISTORYCZNYCH,   

POMÓC  W  ZROZUM IENIU  HISTORII  
OPIS  WYBRANYCH  DZIAŁAŃ  PATRIOTYCZNO-EDUKACYJNYCH  

PODEJMOWANYCH  PRZEZ  

ZESPÓŁ  SZKÓŁ  TECHNICZNYCH  W  CZĘSTOCHOWIE  

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017 

ie znać historii to być zawsze 

dzieckiem”. Tak pisał uważany za 

jedną z najważniejszych postaci 

w dziejach światowej literatury i filozofii Ma-

rek Tulliusz Cyceron. Ten mówca podziwia-

ny, nawet przez wrogów, twierdził, że his-
toria to świadek czasu, światło prawdy, ży-

cie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka 

przyszłości. 

Zgadzając się z tą tezą, pragniemy przy-

bliżać uczniom w różny, ale zawsze ciekawy 
sposób, postaci historyczne – te znane i te 

nieznane, miejsca związane z historią mias-

ta i państwa, wydarzenia historyczne, doro-

bek kulturalny stworzony pod wpływem wy-

darzeń. Uczniowie otrzymują wiele propo-

zycji uczestnictwa w różnych formach. Po-
nieważ nie sposób opisać ich wszystkich, 

poniżej prezentujemy opisy trzech tegorocz-

nych wydarzeń, w których aktywnie brała 

udział społeczność Zespołu Szkół Technicz-

nych w Częstochowie. 

 

PROMOCJA KSIĄŻKI „CZĘSTOCHOWA  

W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM” 

Jedna historia ukrywa w sobie drugą. 
Jeżeli złapie się pierwszą, pojawia się szansa na 

dojrzenie kolejnych. 

Éric-Emmanuel Schmitt  

Projekt „Częstochowa w dwudziestoleciu 
międzywojennym” realizowany był w roku 

szkolnym 2015/2016, ale jego zakończenie 

nastąpiło w 2017 roku. Praca wielu ludzi 

zaangażowanych w projekt została opisana 

w wydawnictwie „Częstochowa w czasie XX-

lecia międzywojennego” pod redakcją Ry-

szarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego, 

a  spotkanie poświęcone promocji książki 

odbyło się 11 stycznia 2017 roku w Ośrod-

ku Promocji Kultury Gaudemater. 

 
Okładka książki, oprac. własne 

We wstępie do książki Magdalena Dęb-

ska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta napisała: „Publikacja niniejsza jest 

ciekawym uzupełnieniem szkolnej edukacji 
historycznej, społecznej i kulturowej (…)”. 

Właśnie w taki sposób należy ją postrzegać. 

„N 
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Książka zawiera mało znane, a warte roz-

powszechnienia fakty z życia ludzi i miasta 

w okresie międzywojennym, o których była 

mowa w trakcie realizacji projektu. Jako 

pokłosie wcześniejszych spotkań i wykładów 
w książce znalazły się następujące artykuły: 

● Mariusz Kolmasiak – „Konspiracyjne wi-

zyty Józefa Piłsudskiego w Częstochowie 

na tle jego działalności w Polskiej Partii 

Socjalistycznej”, 

● Juliusz Sętowski – „Szpitalnictwo woj-

skowe w Częstochowie w latach 1918– 

–1921. Zarys problematyki”, 

● Ryszard Stefaniak – „Pożegnanie ze służ-

bą w Częstochowie gen. Mieczysława 

Dąbkowskiego”, 

● Rafał Piotrowski – „Z Częstochowy do Le-

gionów – o gen. Gustawie Orlicz-Dresze-

rze w 80. rocznicę śmierci”, 

● Marek Fiszer – „Częstochowskie pomniki 
w XX- leciu międzywojennym”, 

● Jarosław Sobkowski – „Na łamach prasy 

częstochowskiej w Drugiej Rzeczpospo-

litej”, 

● Renata Łęgowik – „«Świat Szkolny» i inne 

częstochowskie czasopisma szkolne i mię-

dzyszkolne w XX-leciu międzywojen-
nym”, 

● Mariusz Zawada – „Cykliści Częstochowy 

w okresie międzywojnia”, 

● Grzegorz Basiński – „Sport robotniczy 

w  Rakowie w okresie międzywojennym 

1918–1939”. 

Oddzielną grupę stanowią komunikaty 

uczniowskie. Znajdziemy tu opracowania 
napisane przez uczniów częstochowskich 

szkół pod opieką nauczycieli na następujące 

tematy: 

● „IV Liceum Ogólnokształcące im. Hen-

ryka Sienkiewicza. NIEZWYCZAJNE ŻY-
CIE” – IV LO im. H. Sienkiewicza w Czę-

stochowie, 

● „Rozwój poezji częstochowskiej w dwu-

dziestoleciu międzywojennym” – I LO 
im. J. Słowackiego w Częstochowie, 

● „Szkolnictwo częstochowskie w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego” – Zes-
pół Szkół im. J. Kochanowskiego w Czę-

stochowie, 

● „Osiedla fabryczne Częstochowy w XX-le-

ciu międzywojennym” – VI LO im. J. Dą-

browskiego w Częstochowie, 

● „O sztuce częstochowskiego gotowania”  

– Zespół Szkół Gastronomicznych 

im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, 

● „Rozwój motoryzacji i komunikacji w Czę-
stochowie” – Zespół Szkół Samochodowo- 

-Budowlanych w Częstochowie, 

● „Znane, nieznane, zapomniane. Historia 

częstochowskiej architektury” – Zespół 
Szkół Technicznych w Częstochowie. 

W książce znalazło się także sprawoz-
danie z realizacji projektu, w którym szcze-

gółowo opisano poszczególne działania, kon-

kursy i ich wyniki, listy nagrodzonych ucz-
niów, przedsięwzięcia szkół i instytucji. 

Znajduje się w niej także bibliografia uzu-

pełniająca tematykę publikacji oraz indeks 

nazwisk. Wydawnictwo może posłużyć jako 

inspiracja w poszukiwaniu pomysłów na 

pracę wychowawczą z młodzieżą, zachęcić 
do ciekawych działań związanych z historią 

naszego miasta. Wszak nie wyczerpaliśmy 

tematu… 

 

HONOROWI OBYWATELE  
MIASTA CZĘSTOCHOWY 

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. 

Albert Einstein 

Honorowe obywatelstwo to tytuł szcze-

gólny. Jest on nadawany osobie o wielkich 

zasługach w promowaniu miasta czy regio-
nu, ogromnym autorytecie moralnym czy 

trwałym śladzie w historii. 

Honorowi Obywatele Miasta Częstochowy 

to tytuł przyznawany od 1991 roku przez 

prezydenta Częstochowy za szczególne osiąg-
nięcia dla miasta. Dotychczas tytułem na-

dawanym za szczególne zasługi dla Często-

chowy obdarzono pięć osób. Uhonorowani 

zostali: Ojciec Święty Jan Paweł II  

– 15 sierpnia 1991 r., Ryszard Kaczorowski, 

ostatni prezydent RP na uchodźstwie  
– 19 maja 2003 r., Marie-Therese Chaubon 

i Pierre Chaubon ze Stowarzyszenia „Błękit-

na Gwiazda”, organizujący pomoc charyta-

tywną i wymianę kulturalną między Często-

chową a Lourdes – 14 czerwca 2008 r., 
Zygmunt Rolat, przewodniczący Związku 

Żydów Częstochowian, filantrop i mecenas 

kultury – 26 stycznia 2012 r. 
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Zaproszenie na koncert 

Źródło: http://zst.czest.pl/honorowi-obywatele-
miasta-czestochowy/, [dostęp 15.01.2017]. 

W auli przy kościele św. Zygmunta 

w Częstochowie młodzi wykonawcy 28 wrześ-

nia 2016 r. przypomnieli postacie Ho-

norowych Obywateli Miasta Częstocho- 

wy. Młodzi artyści poświęcali każdej z wy-

różnionych osób fragment montażu słowno- 
-muzycznego. Koncert miała zaszczyt popro-

wadzić Aneta Hołodniuk, nauczyciel Zes-

połu Szkół Technicznych w Częstochowie. 

 
Wykonawcy koncertu 

Źródło: http://czestochowa.wyborcza.pl/ 

czestochowa/1,48725,20765139,uczniowie-
przypomnieli-honorowych-obywateli-

czestochowy.html, [dostęp 15.01.2017]. 

Poza wykonawcami ze Szkoły Podstawo-

wej nr 52 w Częstochowie, Szkoły Podsta-

wowej nr 38 w Częstochowie, Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Rudnikach, Gim-
nazjum nr 3 w Częstochowie, Gimnazjum 

nr 5 w Częstochowie, Gimnazjum nr 12 

w Częstochowie, II LO im. R. Traugutta 

w Częstochowie, Zespołu Szkół im. J. Kocha-

nowskiego w Częstochowie, Zespołu Szkół 

Technicznych w Częstochowie w koncercie 

wzięła także udział młodzież z Białorusi  

– uczniowie Społecznej Szkoły Polskiej 

z Grodna, którzy przyjechali do Częstocho-

wy wraz z dyrektor Haliną Dubowską na 
zaproszenie współorganizatora koncertu, 

dyrektora Zespołu Szkół Technicznych 

w Częstochowie – Rafała Piotrowskiego.  

Święty Jan Paweł II bywał tu nie raz… 

Tutaj, w naszym mieście jest Jasna Góra  

– dom Maryi. Od ponad sześciu wieków 
mieszkańcy Częstochowy służą temu miej-

scu i służą opieką wszystkim przychodzącym. 

To jest misja wyznaczona przez historię.  

 
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Częstochowy 

nadany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 

Źródło: http://www.info.czestochowa.pl/portal/, 
[dostęp 15.01.2017]. 

Doceniał to Honorowy Obywatel Miasta 

Częstochowy Święty Jan Paweł II, który 
w Castel Gandolfo w 1993 r. mówił: „Czę-

stochowa jest miastem rozpoznawalnym na 

świecie. To miasto, w którym jest Jasna 

Góra, Klasztor Ojców Paulinów i święty dla 

chrześcijan Obraz Matki Bożej Częstochow-

skiej – Czarnej Madonny. Jest jednym z naj-
liczniej odwiedzanych miast – sanktuariów 

chrześcijańskich Europy i świata. Często-

chowa to dobre miasto, otwarte dla piel-

grzymów, turystów, inwestorów i wszystkich 

swoich gości. Zarówno tych, którzy są tu po 
raz pierwszy, jak i tych, którzy wracają do 

niego… Czasem po wielu latach nieobec-

ności. Serdecznie zapraszamy”.  
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Święty Jan Paweł II to największy współ-

czesny Polak. Wybrany w 1978 r. na pa-

pieża – po 455 latach nie Włoch – przez 

ponad 26 lat zasiadał na stolicy piotrowej. 

To poeta, aktor, dramaturg, pedagog, filozof, 
mistyk i pielgrzym, który podczas swojego 

pontyfikatu odbył ponad 100 podróży za-

granicznych. Odwiedził wszystkie zamiesz-

kałe kontynenty. Jan Paweł II z sentymen-

tem i troską odnosił się do swojego ojczys-

tego kraju. Dawał temu wyraz na wszyst-
kich płaszczyznach swojej działalności, tak-

że w poezji. A o niej samej mówił z szacun-

kiem: „Poezja to wielka pani, której trzeba 

się całkowicie poświęcić: obawiam się, że 

nie byłem wobec niej zupełnie w porządku” 
– porzucił wszak polonistykę na rzecz ka-

płaństwa.  

Pojawiły się więc piosenki, prezentacje, 

wiersze… 

 
Prezydent Ryszard Kaczorowski 

Źródło: http://wyborcza.pl/1,76842,7754264, 
Kaczorowski_i_Kochanowski_Byli_zwiazani 
_z_Czestochowa.html, [dostęp 15.01.2017]. 

W 2003 r. po raz drugi nasze miasto 

przyznało tytuł Honorowego Obywatela. Na-

dano go Ryszardowi Kaczorowskiemu Pre-

zydentowi Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. 

Był to nasz dowód uznania dla niezłom-
nego patriotyzmu, podkreślenie więzi mię-

dzy Polakami mieszkającymi w kraju a Po-

lakami zrządzeniem historii rozproszonymi 

po całym świecie. „To zaszczyt, że Często-

chowa obdarzyła mnie dzisiaj Honorowym 

Obywatelstwem, miasto, które w moim wyg-
nańczym życiu bardzo wiele znaczyło…”  

– powiedział Ryszard Kaczorowski. 

A my wśród prezentacji, patriotycznych 

pieśni i wierszy wysłuchaliśmy także wier-

sza Józefa Krzyżanowskiego „Prezydent”. 
Utwór został napisany 18 września 2002 

roku w trakcie uroczystości nadania Ry-

szardowi Kaczorowskiemu Honorowego Oby-

watelstwa Miasta Lublina: 

„Matejko się przesunął, aż do końca Sali. 

Prezydent szedł Galerią,  

wszyscy z miejsc powstali… 

A potem grzmot oklasków, radość 

znakomita, 

Bo razem w Majestacie szła Rzeczpospolita 

Najjaśniejsza i Święta i wiernie kochana; 

Dla Niej niestraszne rany,  

ani krew przelana, 

Dla Niej…  

A on pomyślał, dobrze że tu jestem,  

Że pozdrowię Ich Wszystkich słowem, 

ciepłym gestem, 

Powiem, że na tę chwilę  

czekałem tak długo… 

Prezydent na Uchodźstwie…  

Najjaśniejszej sługą 

Byłem wiernym… Jej zawsze…  

W sercu ją chowałem 

Niosąc przez noc czerwoną,  

aż się doczekałem, 

Że już wolną,  

wolnością przywrócona światu, 

staje pośród swoich w blasku Majestatu. 

Tak mówił, a na Sali cisza wielka stała 

I duch szedł przez Galerię…  

Historia się działa…”. 

Prezydent Ryszard Kaczorowski w oko-

licznościowym wystąpieniu po otrzymaniu 

dyplomu Honorowego Obywatela Miasta 
Częstochowy powiedział: „Zaraz po złożeniu 

insygniów Prezydentowi Wałęsie, po przeka-

zaniu Konstytucji Kwietniowej, pieczęci 

państwowych wyjechałem do Częstochowy. 

Spełniłem moje marzenia, oczekiwania. 

Myślałem, że to koniec mojej działalności, że 
więcej nie będę Polsce potrzebny. Ale czło-

wiek tak długo jest Polsce potrzebny, jak 

długo sam to czuje, nie musi czekać na to, 

by inni go do tego zmuszali. Staram się, 

w jakiś sposób być przydatny tam, gdzie 
godność obywatela polskiego, gdzie potrzeba 

było zaświadczyć o tym, że «Polska to wielka 

rzecz», że warto dla niej służyć”. I dalej: 

„Polak, który decydującą część życia spędził 

na emigracji zawsze z tęsknotą myśli o ziemi 

ojczystej, o tej, którą pamięta ze swego 
dzieciństwa i młodości. Jak również o miej-

scach, których nie widział, ale zna je ze 

względu na historyczny dorobek i zasługi 

mieszkańców”. 
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Marie-Therese Chaubon i Pierre Chaubon 

Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/ 
1622,relacja-z-uroczystosci-nadania-honorowego-
obywatelstwa.html?id=53, [dostęp 15.01.2017]. 

Marie-Therese Chaubon, przewodnicząca 
Stowarzyszenia „Błękitna Gwiazda” w Lour-

des oraz Pierre Chaubon, były radny Lour-

des otrzymali Honorowe Obywatelstwo Miasta 

Częstochowy w uznaniu zasług na rzecz współ-

pracy miast Częstochowy i Lourdes oraz 
w podziękowaniu za przychylność, życzli-

wość i pomoc okazywaną naszemu miastu. 

Częstochowa i Lourdes podpisały umowę 

bliźniaczą w sierpniu 1990 r. 

Najważniejsze inicjatywy zrealizowane 

przez miasta obejmują takie dziedziny 
współpracy jak: wymiana młodzieży, kultu-

ra, zdrowie, samorząd lokalny, turystyka, 

sport. 

Wymienione formy współpracy szczegóło-

wo zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół 
im. J. Kochanowskiego w Częstochowie. Nie 

zapomnieliśmy też o pokazaniu piękna na-

rodu francuskiego, jego kultury, a zwłaszcza 

piosenki francuskiej z „Non, je ne regrette 

rien” Edith Piaf. 

Jest jeden honorowy obywatel naszego 
miasta, który miał w Częstochowie swoją 

kolebkę.  

Jak sam mówi o sobie jest biznesmenem 

z Nowego Jorku, jest Amerykaninem w pierw-

szym pokoleniu, amerykańskim patriotą, 

ale mówi też o sobie, że jest Żydem Często-
chowianinem. U nas są jego korzenie i jak 

sam podkreśla, jest z nich dumny. Zygmunt 

Rolat niesie w sobie wspomnienia szczę-

śliwego dzieciństwa i tragicznych zdarzeń 

czasu wojny. Wiele sił włożył w to, aby 
przeszłość była pamiętana godnie i praw-

dziwie. 

Częstochowa obdarowując Honorowym 

Obywatelstwem wyjątkowe osoby, zaprosiła 

je do grona swych obywateli, którzy sławią 

nasze miasto na całym świecie.  

Na zakończenie spotkania wysłuchaliśmy 

piosenki „Ojczyzna” Marka Grechuty w wy-

konaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 38 

w Częstochowie. 

 
Zygmunt Rolat przyjmuje honorowe obywatelstwo 

miasta od prezydenta Miasta Częstochowy 
Krzysztofa Matyjaszczyka 

Źródło: http://www.czestochowa.pl/page/ 
1611,zygmunt-rolat.html, [dostęp 15.01.2017]. 

 

 

„LEKCJA HISTORII WEDŁUG  

JACKA KACZMARSKIEGO” 

Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, 
Przed mocą Twoją się ukorzę, 

Ale chroń mnie, Panie, od pogardy,  
Przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. 

Jacek Kaczmarski 

20 marca 2017 r. odbyła się w naszej 
szkole „Lekcja historii według Jacka Kacz-

marskiego”, w której uczestniczyli przedsta-

wiciele częstochowskich szkół oraz zapro-

szeni goście. 

 
„Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego” 

Źródło: http://zst.czest.pl/ 
lekcja-historii-wg-jacka-kaczmarskiego-2/,  

[dostęp 15.01.2017]. 

Spektakle poświęcone twórczości barda 

Solidarności mają swoją tradycję. Wspom-
nieć należy, że w 10-lecie śmierci Jacka 

Kaczmarskiego Teatr Ateneum im. S. Jara-
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cza w Warszawie wystawił spektakl nie tylko 

dla miłośników twórczości Jacka Kaczmar-

skiego, ale też tych interesujących się 

historią i malarstwem „Jacek Kaczmarski  

– lekcja historii”. A wszystko w formie 
„teatru przy muzyce”.  

Na początku uroczystości, artysta malarz 

Maciej Kowalski przekazał obrazy tematycz-

nie związane z powstaniem kościuszkow-

skim dla trzech szkół – Zespołu Szkół 

Technicznych, Zespołu Szkół im. Jana Ko-
chanowskiego oraz Zespołu Szkół Technicz-

nych i Ogólnokształcących im. Stefana Że-

romskiego.  

„My Polacy, potomkowie Królewskiego 

Szczepu Piastowego, spadkobiercy dynastii 
Jagiellonów i twórców Konstytucji 3 Maja, 

bohaterskich obrońców Westerplatte i zdo-

bywców Monte Cassino mamy wielu wiel-

kich bohaterów. Wśród nich na szczególne 

wyróżnienie zasługują: Tadeusz Kościuszko, 

Józef Piłsudski i Stefan Banach, zasłużeni 
dla polskiej polityki, historii i nauki... Kon-

cert, w którym zaprezentujemy Państwu 

piosenki Jacka Kaczmarskiego jest dosko-

nałą okazją do przybliżenia tych właśnie 

postaci…” – mówił uczeń Zespołu Szkół 
Technicznych w Częstochowie.  

 
Tadeusz Kościuszko 

Źródło: http://www.bliskopolski.pl/historia-
polski/1794-insurekcja-kosciuszkowska/,  

[dostęp 15.01.2017]. 

– „Żadnemu Polakowi przed nim nie 

udało się zawładnąć międzynarodową 

wyobraźnią na choćby zbliżoną skalę. Nie 

bez powodu Juliusz Verne umieścił jego 

portret w łodzi podwodnej kapitana Nemo, 

Napoleon nazwał „bohaterem północy”, Lord 

Byron napisał, że na dźwięk jego imienia 

drżą tyrani, a Casanova w swoich pamięt-

nikach okrzyknął go nieśmiertelnym. W ca-

łych Stanach Zjednoczonych więcej pom-

ników od niego ma tylko Jerzy Waszyngton” 
– kontynuował wypowiedź uczeń, zapra-

szając do wysłuchania prezentacji postaci. 

Następnie uczniowie kolejno przedstawiali 

zasługi Tadeusza Kościuszki. 

„To niezwykła postać w historii Polski, 

nie tylko ze względu na swoje zasługi dla 
kraju, ale również ze względu na nieco-

dzienną i nietuzinkową osobowość” – takimi 

słowami zaprosiła nas uczennica Paulina 

Jaksender, do wysłuchania ciekawostek 

z życia Józefa Piłsudskiego. 

 
Józef Piłsudski 

Źródło: http://fotoobrazy.pl/p435,jozef-pilsudski-
portret-d.html, [dostęp 15.01.2017]. 

O problemach matematycznych mógł dys-

kutować ze swoimi przyjaciółmi i współpra-

cownikami całymi godzinami, a ulubionym 

miejscem dyskusji były… kawiarnie (głów-
nie Szkocka we Lwowie). Stefan Banach był 

bardzo przywiązany do Lwowa i do ojczyzny. 

Świadczy o tym odmowa wyemigrowania 

z  Polski tuż przed II wojną światową, o co 

prosił go amerykański twórca cybernetyki 

Norbert Wiener oraz John von Neumann, 
współtwórca teorii gier i pierwszego kom-

putera, przyjeżdżając trzykrotnie w tym celu 

ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Aneg-

dota głosi, że gdy Neumann zaoferował 

Banachowi czek opiewający na dużą kwotę 
za wyjazd z Polski, matematyk spojrzał 
i odparł: „To za mała suma, jak za opu-

szczenie Polski i niczego nie zmieni dopi-

sanie do niej jeszcze kilku zer”. Osiągnięcia 

Stefana Banacha i całej lwowskiej szkoły 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 2 (104) 2017   76 

matematycznej stały się cennym dorobkiem 

polskich matematyków, stworzyły funda-

menty współczesnej nauki światowej – me-

chaniki kwantowej, fizyki atomowej, cyber-

netyki i informatyki. 

 
Stefan Banach 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 

wiki/Stefan_Banach, [dostęp 15.01.2017]. 

Opowieści o wybitnych Polakach prze-
platane były utworami Jacka Kaczmarskie-

go opisującymi w poetyckim skrócie istotne 

epizody z historii Polski i Europy. Były to: 

„Lekcja historii klasycznej”, „Koniec wojny 

trzydziestoletniej”, „Kniazia Jaremy nawró-

cenie”, „Pan Wołodyjowski”, „Rejtan, czyli 
raport ambasadora”, „Sen Katarzyny II”, 

„Samosierra”, „Starość Piotra Wysockiego”, 

„Rozbite oddziały”, „Ballada wrześniowa”, 

„Katyń”, „Mury”. Utwory wykonywał uczeń 

Zespołu Szkół Technicznych Sebastian Sob-
czyk.  

Sebastianowi Sobczykowi w kilku ut-

worach towarzyszyli na gitarze pani Alek-

sandra Organa i Dominik Rębiś oraz chór 

uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Tech-

nicznych w Częstochowie. 

 
„Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego” 

Źródło: http://zst.czest.pl/lekcja-historii-wg-jacka-
kaczmarskiego-2/, [dostęp 15.01.2017]. 

Siła tekstów i muzyki Jacka Kaczmar-

skiego wcale nie zmalała od czasu, gdy był 

jeszcze wśród nas. Jego niezwykły, mocny 

głos, przejmujące teksty i porywająca ener-

gia, z jaką grał i śpiewał, były niezapom-
nianym przeżyciem dla tych, którzy mieli 

szczęście słuchać go na żywo. 

 
„Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego” 

Źródło: http://zst.czest.pl/ 
lekcja-historii-wg-jacka-kaczmarskiego,  

[dostęp 15.01.2017]. 

Po raz kolejny zaprezentowaliśmy „Lekcję 

historii według Jacka Kaczmarskiego” pod-
czas Gali Laureatów Konkursów Przedmio-

towych zorganizowaną przez Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. Uroczystość odbyła 

się w siedzibie Centralnej Szkoły Państwo-

wej Straży Pożarnej w Częstochowie. 

 
„Lekcja historii według Jacka Kaczmarskiego” 

podczas Gali Laureatów Konkursów 
Przedmiotowych 

Źródło: http://zst.czest.pl/ 

lekcja-historii-wg-jacka-kaczmarskiego-2/,  
[dostęp 15.01.2017]. 

Aneta Hołodniuk 
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EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 
 

Barbara Zawadzka 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej 

MASHUP  LITERACKI   

–  NASZ  POMYSŁ 

NA  PROMOCJĘ  CZYTELNICTWA 

marca 2017 r. uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Kamienicy Pol-

skiej wzięli udział w literackim 
przedsięwzięciu mającym promować czytel-

nictwo. 

Skąd pomysł na mashup literacki? Od 

początku roku szkolnego uczestniczymy 

w grze czytelniczej „Między nami czytelni-

kami” – zorganizowanej przez Gdańskie Wy-
dawnictwo Oświatowe. Nasze drugie zadanie 

polegało na stworzeniu mashupu, czyli 

umiejętne połączenie ze sobą dwóch (lub 

więcej) utworów (kompilacja) w celu osiąg-

nięcia nowej, spójnej kompozycji, sta-
nowiącej całość. Mashup literacki korzysta 

z treści dzieła, które istnieje już w przestrze-

ni literackiej, a wartość dodaną tworzą no-

we wątki wplecione przez autora.  

Wszystko zaczęło się od prezentacji ucz-

niów z klasy VIb, będących Gospodarzem 
Szkoły w ramach Kampanii na rzecz kształ-

towania postaw i wychowania do wartości, 

którzy zrealizowali zagadnienie: Moja oj-

czyzna Polska. Co łączy Polaków? Uczniowie 

w swoich wypowiedziach nawiązali do ję-
zyka ojczystego jako wartościowego i wielo-

funkcyjnego narzędzia komunikacyjnego, do 

wspólnych dziejów, tradycji, symboli naro-

dowych, sztuki, literatury, świąt państwo-

wych czy sportu. 

Kolejnym punktem spotkania było przed-
stawienie pt. „Roztańczony Kopciuszek” 

w wykonaniu uczniów z klasy Vb. Uczniowie 

połączyli w nim ze sobą dwa utwory: 

„Kopciuszek” i „Buciki zdarte w tańcu” braci 

Grimm. Scenariusz kompilacji napisała 
uczennica Aleksandra Muchla.  

Przedstawienie było bardzo udane. Zos-

tała w nim spleciona, w sposób artystyczny, 

przeszłość z nowoczesnością, co okazało się 

bardzo ciekawe i oryginalne. 

 

 
Przedstawienie „Roztańczony Kopciuszek” 

Następnym punktem był pokaz filmu 

przygotowanego przez uczniów z klasy Vb. 

Uczniowie wybrali utwór „Opowieści z Nar-

nii” C.S. Lewisa i baśń „Królowa Śniegu” 

H.Ch. Andersena. Tytuł filmu brzmiał „Por-

wanie, herbatka i szafa z Ikei”. W tworzeniu 
scenariusza wzięli udział wszyscy uczniowie 

występujący w filmie. Rezultat był intere-

sujący i zarazem zabawny. 

Ostatnim punktem spotkania było przed-

stawienie „Alicja w Krainie Pajaca” w wyko-
naniu uczniów z klasy VIb. Uczniowie wy-

brali dwa utwory: „Alicję w Krainie Czarów” 

Lewisa Carrolla i „Pinokia” Carlo Collodiego. 

Scenariusz napisała uczennica Emilia  

Zych. 

22 
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Przedstawienie 

„Alicja w Krainie Pajaca” 

Uczniowie za to przedstawienie zdobyli 

wyróżnienie w Ogólnopolskiej Grze Czytel-

niczej – „Między nami czytelnikami”. 

Mashup to nowoczesna i nowatorska for-

ma, która sprawia, że utwory literackie sta-
ją się bliższe młodym czytelnikom i widzom. 

Potwierdzeniem tych słów są świetne po-

mysły i ich realizacje stworzone przez ucz-

niów naszej szkoły. Aby stworzyć mashup 

literacki najpierw trzeba dobrze znać treść 

książki, czyli po prostu ją przeczy- 
tać.  

Nasze realizacje można obejrzeć pod na-

stępującymi adresami: 

● https://www.youtube.com/watch?v= 

1_U-hO0rD0U&t=70s [dostęp 19.04.2017] 

● https://www.youtube.com/watch?v= 

VvTXg6GGjds&t=297s [dostęp 19.04.2017] 

● https://www.youtube.com/watch?v= 

JbTVEvyRBrQ&t=8s [dostęp 19.04.2017] 

● https://www.youtube.com/watch?v= 

Wj5iK4cqPVk&t=18s [dostęp 19.04.2017] 

 

Barbara Zawadzka 

 

 
Uczniowie podczas 

mashupu literackiego 
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KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 

Agata Trzepizur 
Jolanta Sobczyk 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie  

CKZIU  W  CZĘSTOCHOWIE 

JAK  BYĆ  LIDEREM  KSZTAŁCENIA  ZAWODOWEGO 
Częstochowie przy ulicy Przechod-

niej 11/15 działa szkoła dająca 

wykształcenie, rozwój i zawód.  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta-

wicznego powstało w lutym 2014 roku, na 

mocy uchwały Rady Miasta Częstochowy, 

z  połączenia trzech różnych placówek. Jest 

otwarte dla absolwentów gimnazjów, a więc 

młodzieży od 16. do 19. roku życia, jak i dla 
dorosłych, którzy z różnych przyczyn nie 

zdobyli potrzebnych im kwalifikacji zawo-

dowych lub chcą je podnieść. Warto wspom-

nieć, że najstarszy dotychczas uczestnik kwa-

lifikacyjnych kursów zawodowych w naszym 
centrum był 60-latkiem. CKZiU stanowi 

konkretną pomoc dla poszukujących pracy 

częstochowian i wielu osób spoza miasta. 

Jest prawdziwą kuźnią kształcenia zawodo-

wego, zapleczem i wsparciem dla często-

chowskiego rynku pracy, zorientowanym na 
praktycznie wykonywaną profesję. 

 

 
Pracownie technologii odzieży 

Placówka przy Przechodniej robi swoje, 

przygotowuje do roli pracownika na realnym 

rynku pracy. Co więcej, ukierunkowuje, 
ćwiczy, kształtuje i rozwija wrodzone lub 

nabyte talenty bądź umiejętności. 

 
Pracownia spawalnicza 

CKZiU składa się z trzech odrębnych jed-

nostek: Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

nr 12, Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 

oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. 

Jest placówką publiczną, prowadzącą: szko-
lenia, zajęcia praktyczne oraz praktyki za-

wodowe dla uczniów i słuchaczy często-

chowskich szkół technicznych oraz zawo-

dowych, a co więcej, oferuje bezpłatne kwa-

lifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych. 

CKZiU zapewnia edukację teoretyczną, 

ale przede wszystkim praktyczną, zgodnie 

z ogólnymi, nowoczesnymi trendami, stop-

niowo rozpowszechniającymi się w mieście, 

w kraju i w Europie. Jest placówką wy-

jątkowo żywotną, kształci energicznie i pręż-
nie, wsłuchując się w ludzkie potrzeby. 

Działa 7 dni w tygodniu (w dni wolne przy-

ciąga atrakcyjnymi zajęciami pozalekcyj-

nymi i nadprogramowymi), jest przyjazna 

dla osób niepełnosprawnych (do których 
głównie kieruje e-learning) oraz posiada 

akredytację ośrodka egzaminacyjnego. War-

to wspomnieć, że CKZiU rokrocznie prze-

prowadza egzaminy zewnętrzne dla 36 za-

wodów. Współpracuje z wieloma zakładami 

produkcyjno-usługowymi (m.in.: Automexem, 
Fortum, Inter Carsem, Tauronem, TRW), 

z instytucjami naukowymi i oświatowymi  

W 
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– Politechniką Częstochowską i Akademią 

im. Jana Długosza w Częstochowie oraz 

innymi szkołami zawodowymi w mieście 

i w regionie.  

 

 
Pracownie elektryczno-elektroniczne 

CKZiU brało udział w projektach, takich 
jak: „Młodzi kreatywni”, „Edukacja bez gra-

nic”, „Idziemy w parze ja i mój zawód”, „Z dob-

rym zawodem w lepszą przyszłość” „Mam 

zawód – mam pracę w regionie”, „Młode 

kadry”. Organizowała imprezy promujące 
szkolnictwo zawodowe: Salon Edukacji 

Technicznej i Zawodowej, Turniej – Zawód 

Moich Marzeń, Tydzień Lokalnych Branż.  

Od roku szkolnego 2015/2016 Centrum 

stworzyło pilotażowy program warsztatów 

„Z techniką w lepszą przyszłość” (i nadal go 
realizuje) skierowany do uczniów klas I i II 

gimnazjów z Częstochowy i okolic, który jest 

inspiracją do poznania przez nich świata 

nauki i techniki oraz różnych zawodów.  

 
Pracownia samochodowa 

W placówce zorganizowano dwie edycje 

konkursu „Młody Mistrz Budownictwa” 

(2016, 2017) adresowanego do uczniów 

szkół technicznych z województwa śląs-

kiego, które prowadzą kształcenie w za-
wodzie technik budownictwa. CKZiU pro-

wadzi również działalność usługową na 

rzecz placówek dydaktycznych działających 

na terenie Częstochowy. Jej wychowanko-

wie kształcą się w 32 zawodach ważnych 

branż, takich jak: odzieżowa, fryzjerska, 
mechaniczna, elektryczno-elektroniczna, bu-

dowlana, samochodowa. Ponadto, mogą oni 

rozwijać swoje zainteresowania w zakresie 

automatyki, mikrokontrolerów, alarmów czy 

monitorujących systemów wizyjnych. Zaję-
cia praktyczne odbywają się w 45 nowo-

cześnie wyposażonych pracowniach. Ucz-

niowie CKZiU na co dzień spotykają się 

z najnowszymi technologiami i urządzenia-

mi, przy których potem będą pracować 

w różnych przedsiębiorstwach i firmach. 
Pracownie odzwierciedlają rzeczywiste wa-

runki pracy w zakładzie. Uczeń CKZiU uczy 

się obsługiwać maszyny CNC, nowoczesne 

przyrządy pomiarowe, obrabiarki skrawa-

jące (jak np.: tokarka produkcyjna ML-25A 
z układem sterowania FANUC OiT, Centrum 

pionowe R550 „Harnaś”, Centrum pionowe 

SKOLAR X3 z układem SINUMERIK 808D), 

programy komputerowe do wykonywania 

rysunków technicznych (AUTOCAD 2016 

oraz SOLIDEDGE 2016), a także korzysta 
z możliwości nowoczesnych tablic interak-

tywnych IQ Board.  

 
Pracownia obrabiarek CNC 
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Placówka szczyci się dobrze przygotowa-

ną kadrą dydaktyczną, zawodowo-instruk-

torską oraz pomocniczą w postaci peda-

gogów i doradców zawodowych. Nauczyciel 

CKZiU to przydatny mistrz nauki zawodu. 
Uczeń i słuchacz nie jest sam, otacza go 

przyjazna grupa zawodowców i profesjona-

listów kierowana przez dyrektora placówki  

– Dariusza Humaja. Uczeń i słuchacz 

CKZiU wraz z kadrą nauczycielską, spo-

kojnie i rozważnie, już od pierwszych dni 
edukacji, planuje swoją karierę i przykłada 

się do aktywnego poszukiwania pracy – wy-

biera zawód, niekiedy nawet dwa zawody, 

korzysta z nieodpłatnych zajęć i kwalifika-

cyjnych kursów zawodowych. 

 
Pracownia fryzjerska 

CKZiU nie jest „przystankiem” przy ulicy 

Przechodniej, nie jest też formą „przecze-

kania trudnych czasów”, przeciwnie, sta-

nowi placówkę rzetelną i – rzec by można  

– docelową. Wieńczy proces dojrzewania do 

odpowiedniej profesji i odnalezienia bez-

piecznego miejsca na rynku pracy. Jest kon-

kretnym i namacalnym sukcesem, któremu 
na imię dobry i poszukiwany zawód.  

 
Pracownia budowlana 

CKZiU uczy rzetelności i sumienności, 
wspiera swych uczniów, służąc im pomocną 

dłonią i doradza w karierze zawodowej. Jej 

absolwent to człowiek posiadający zawód 

poszukiwany na rynku pracy. 

W tym kontekście nie dziwi fakt, że 
w CKZiU w ciągu każdego roku praktyczną 

naukę zawodu odbywa ok. 1700 uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych, a ok. 180 słu-

chaczy zdobywa kompetencje i wiedzę, od-

bywając kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Agata Trzepizur 
Jolanta Sobczyk

 

 

Pracownia fryzjerska 
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Magdalena Kotowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

SUKCES  GIMNAZJALISTÓW  Z  HUTEK 

W  KONKURSIE  

ODYSEI  UMYSŁU 

imnazjaliści z Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego im. M. Kopernika 
w Hutkach wzięli udział w finale 

ogólnopolskiego Konkursu Odysei Umysłu! 

Zanim pochwalimy się naszym sukce-

sem, najpierw kilka słów o tym, czym w ogóle 

jest Odyseja Umysłu. Jest to przyjazny 
program edukacyjny, którego głównym ce-

lem jest rozwój zdolności twórczych, jakie 

posiada każdy młody człowiek. Program 

narodził się pod koniec lat 70. XX wieku 

w USA. Został stworzony przez wykładowcę 

Uniwersytetu Rowan w New Jersey, dr Sa-
ma Micklusa, który eksperymentował z twór-

czym rozwiązywaniem problemów jako me-

todą nauczania.  

 

Do Polski Odyseja Umysłu przywędro-

wała w 1989 r. dzięki prof. Józefie Sołowiej 

– psychologowi twórczości z Uniwersytetu 

Gdańskiego. Organizacją programu w Pol-

sce zajmuje się fundacja Odyssey of the 

Mind Polska, której działalnością kieruje 
zespół wolontariuszy wspierany co roku 

przez około 600 osób pracujących społecz-

nie przy organizacji konkursu. Odyseja 
Umysłu jest międzynarodowym konkursem, 

do którego uczestnicy przygotowują się 

kilka miesięcy. Konkurs krajowy obejmuje 

dwa etapy – eliminacje regionalne i finał 

ogólnopolski, do którego przechodzą naj-
lepsze drużyny z poszczególnych regionów 

Polski. Laureaci finału ogólnopolskiego 

wyjeżdżają do USA, aby tam zaprezentować 

się podczas finałów światowych. Patronat 

nad polską edycją konkursu objęło Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej, a jednym 
z partnerów finałów światowych Odysei 

Umysłu jest NASA. 

 

Odyseja Umysłu jest programem eduka-
cyjnym skierowanym do dzieci i młodzieży 

począwszy od przedszkolaków, a skończyw-

szy na studentach. Młodzi ludzie pracują 

w 5–7-osobowych drużynach, które repre-

zentują szkoły publiczne i niepubliczne lub 

inne placówki edukacyjne, nazywane w Ody-
sei „członkostwem”. Drużyny są formowane 

w obrębie określonych grup wiekowych: 

G 
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● juniorzy (przedszkole oraz I i II klasa 

szkoły podstawowej) – jest to grupa naj-

młodsza, która występuje poza głównym 

konkursem, 

● I grupa wiekowa (uczniowie szkoły pod-
stawowej z klas III, IV i V), 

● II grupa wiekowa (uczniowie VI klasy szko-

ły podstawowej oraz I i II klasy gim-

nazjum), 

● III grupa wiekowa (uczniowie III klasy 

gimnazjum oraz uczniowie z wszystkich 
klas liceum lub technikum), 

● IV grupa wiekowa (studenci). 

W konkursie rywalizują ze sobą drużyny 

z tej samej grupy wiekowej, które rozwiązują 

ten sam Problem Długoterminowy. Co to 
jest Problem Długoterminowy? Najprościej 

mówiąc, jest to zadanie do rozwiązania dla 

drużyny, nad którym zespół pracuje od 

kilku tygodni do kilku miesięcy. Co roku 

jesienią publikowanych jest pięć Problemów 

Długoterminowych oraz jeden dla Juniorów. 
Drużyna wybiera zadanie, z którym pragnie 

się zmierzyć i tworzy rozwiązanie. Tematy są 

bardzo zróżnicowane: od technicznych, po-

przez artystyczne, po humanistyczne; każdy 

uczeń znajdzie tu coś dla siebie. Drużyna 
pracuje pod opieką trenera, którym z reguły 

jest specjalnie przeszkolony nauczyciel. Ro-

lą trenera jest przede wszystkim inspi-

rowanie młodych ludzi do poszukiwania 

twórczych, kreatywnych rozwiązań w myśl 

zasady, która przyświeca Odysei, że twór-
czego myślenia można się nauczyć. Zatem 

wskazane jest organizowanie różnego rodza-

ju zajęć, gier, zabaw, ćwiczeń rozwijających 

kreatywność uczniów oraz uczących współ-

pracy, bowiem, jak podkreślała prof. Józefa 
Sołowiej: „W Odysei Umysłu nie liczy się 

tylko wysiłek jednostki; liczy się wysiłek 

zespołu”. Trener opiekuje się swoją dru-

żyną, organizuje pracę, wspiera i zachęca do 

udoskonalania rozwiązania, natomiast nie 

może podsuwać pomysłów ani sugerować 
rozwiązań. Jakakolwiek pomoc z zewnątrz 

czy to ze strony trenera, rodziców, czy też 

jakichkolwiek osób trzecich jest w Odysei 

zabroniona. Rozwiązanie Problemu Długo-

terminowego ma być w całości wymyślone 
i  zrealizowane przez drużynę. Uczniowie 

pracują w swoim własnym tempie nad roz-

wiązaniem wybranego przez siebie Problemu 

Długoterminowego oraz nad elementami 

Stylu wzbogacającymi oraz rozwijającymi 

rozwiązanie. Przygotowując rozwiązanie wy-

branego zadania, zespół musi przestrzegać 

wszystkich ogólnych zasad zawartych 

w „Przewodniku Odysei Umysłu”, wymogów 

i ograniczeń opisanych w Problemie oraz 
oficjalnych uściśleń jego treści publikowa-

nych na bieżąco w Internecie. Tworząc roz-

wiązanie Problemu, drużyna musi również 

wziąć pod uwagę limit kosztów – określony 

w treści zadania. Podczas konkursu dru-

żyna prezentuje swoje rozwiązanie w formie 
ośmiominutowego przedstawienia, a ponad-

to w tym samym dniu musi również stawić 

czoła Problemowi Spontanicznemu (w ody-

sejowym żargonie zwanym „spontanem”), 

którego treści nie zna wcześniej, a rozwią-
zanie musi znaleźć w ciągu kilku minut 

„tu i teraz”. Ostateczne miejsce, jakie zespół 

zajmie w zawodach, wyznaczone jest przez 

zsumowaną punktację za rozwiązanie Prob-

lemu Długoterminowego i Problemu Sponta-

nicznego oraz Styl. 

W roku szkolnym 2016/2017 w Odysei 

Umysłu wzięło udział 3270 młodych Po-

laków skupionych w 482 drużynach ze 

szkół i innych placówek oświatowych z ca-

łego kraju. W tym gronie znalazła się grupa 
fantastycznych, kreatywnych gimnazjalis-

tów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. M. Kopernika w Hutkach. Do odysejowej 

drużyny w listopadzie 2016 r. zgłosili się 

uczniowie I klasy gimnazjum: Dominika 

Kasperczyk, Julia Jakubowska, Alicja Te-
kiela, Bartosz Chamala, Szymon Zatłoka, 

Wiktor Górniak oraz Dawid Kowalski. Pod 

okiem trenerki Magdaleny Kotowskiej, 

uczniowie brali udział w grach, zabawach 

i różnego rodzaju ćwiczeniach rozwijających 
ich kreatywność oraz pracowali nad roz-

wiązaniem Problemu Długoterminowego, 

a także trenowali rozwiązywanie problemów 

spontanicznych. 

25 lutego 2017 r. uczniowie wraz z tre-

nerką udali się do Krakowa, by wziąć udział 
w eliminacjach regionalnych, gdzie spotkały 

się drużyny z województw małopolskiego, 

podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskie-

go. Nasi uczniowie zaprezentowali swoje 

przedstawienie, będące rozwiązaniem Prob-
lemu Długoterminowego w II grupie wieko-

wej, pt. „Od czasu do czasu Omer” wzbo-

gacone o elementy Stylu oraz rozwiązali 

Problem Spontaniczny, a zrobili to tak dob-

rze, że awansowali do finału ogólnopolskie-

go w Gdyni. To ogromny sukces naszej 
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drużyny i naszej szkoły! Wielkie gratulacje 

dla naszych Odyseuszy! 

Trzeba podkreślić, że korzyści z udziału 

w Odysei Umysłu są uniwersalne, bo młodzi 

ludzie rozwijają postawy i umiejętności na 
całe życie. „Odyseja Umysłu uczy młodych 

ludzi stawiać czoła zmianom, zaszczepia 

w  nich radość z nauki i wiarę we własne 

zdolności, osiąganie tego, co inni mogliby 

uznać za niemożliwe” – mówi Sam Micklus, 

twórca programu. Odyseja jest dla każdego, 
kto chce myśleć i działać nieszablonowo 

oraz rozwijać swoje indywidualne umiejęt-

ności. Słowem – kluczem w Odysei jest 

kreatywność, a piękne hasło przyświecające 

wszystkim uczestnikom programu brzmi: 
„Marzymy – Myślimy – Tworzymy”. Ody-

seusze działają w duchu innowacji – łamiąc 

schematy i przyzwyczajenia, w duchu ko-

operacji – z otwartością na pomysły i opinie 

innych (twórca Odysei – dr Sam Micklus  

– powiedział: „Nie ma czegoś takiego jak zły 

pomysł; zawsze natomiast istnieje pomysł 

lepszy”). W Odysei Umysłu przed młodymi 

ludźmi stawiane są wyzwania, które wyma-

gają łączenia w praktyce wiedzy i wyobraź-
ni, nauki i sztuki, rąk i  umysłów. Organi-

zatorzy polskiej edycji konkursu podkreś-

lają: „Jesteśmy przekonani, że w dzisiej-

szych czasach warto kształcić inicjatorów, 

nie imitatorów; ryzykantów, nie replikan-

tów; pomysłodawców, nie podwykonawców”. 
Odyseja Umysłu pomaga kształcić inicja-

torów, ryzykantów, pomysłodawców ludzi 

pełnych pasji, wyposażonych w kompe-

tencje kluczowe i umiejętności XXI wieku. 

Na koniec przytoczmy jeszcze jedno hasło 
powtarzane przez Odyseuszy: „W Odysei 

Umysłu każdy jest Zwycięzcą!”. 

Magdalena Kotowska 

 

 
Odysejowa drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. M. Kopernika w Hutkach 






