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Oferta uwzględnia indywidualne potrzeby szkoły/placówki:
PAKIET MINIMUM (do 10 zatrudnionych nauczycieli) – 1000 zł
oraz
PAKIET STANDARD (powyżej 10 zatrudnionych nauczycieli) – 1500 zł
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W skład pakietów wchodzi
10 spotkań z koordynatorem kompleksowego wspomagania:
spotkanie z radą pedagogiczną
warsztat diagnostyczno-rozwojowy w celu określenia potrzeb rozwojowych szkoły/placówki
wypracowanie planu kompleksowego wspomagania szkoły/placówki (PKW)
4 szkolenia dostosowane do potrzeb szkoły/placówki dla rady pedagogicznej/rodziców/
uczniów prowadzone przez ekspertów z RODN „WOM” w Częstochowie
monitorowanie i podsumowanie efektów PKW.
PAKIET PREMIUM – 2500 zł
W skład pakietu wchodzi
15 spotkań z koordynatorami kompleksowego wspomagania
(2-osobowy zespół):
spotkanie z radą pedagogiczną
warsztat diagnostyczno-rozwojowy w celu określenia potrzeb rozwojowych
szkoły/placówki
wypracowanie planu kompleksowego wspomagania szkoły/placówki (PKW)
5 szkoleń dostosowanych do potrzeb szkoły/placówki dla rady pedagogicznej/rodziców/
uczniów/szerszego gremium, w tym z udziałem ekspertów zewnętrznych
konsultacje indywidualne i zespołowe monitorowanie efektów PKW
podsumowanie efektów na forum rady pedagogicznej/społeczności szkolnej/szerszego
gremium.
Na zakończenie każda szkoła/placówka otrzymuje certyfikat.

Więcej informacji:
strona internetowa RODN „WOM” w Częstochowie
www.womczest.edu.pl
Oferta edukacyjna -> Kompleksowe wspomaganie szkoły/placówki
Bliższych informacji udziela:
Sylwia Kurcab
nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 217
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl
Zgłoszenia od dyrektorów szkół/placówek przyjmuje telefonicznie:
Grażyna Bochenkiewicz
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04 wew. 212 lub 600 783 501

Dołącz do szkół/placówek stawiających na rozwój!
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Konkurs o tytuł
Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki

W odpowiedzi na ogłoszenie przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2015/2016
Rokiem Otwartej Szkoły, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie podjął szereg działań mających na celu rozwijanie współpracy oraz motywowanie
nauczycieli do jeszcze większej aktywności w tym zakresie. Jednym z działań było
zaproszenie wszystkich szkół i placówek oświatowych z naszego regionu do udziału
w konkursie o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki. Więcej informacji na
temat konkursu oraz nagrodzone prace zamieściliśmy w poprzednim numerze naszego
czasopisma. W bieżącym prezentujemy prace wyróżnione.

WYRÓŻNIENIA
KATEGORIA: PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWE
Agnieszka Ryś
Artur Kita
Krzysztof Górecki
Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie

D ZIAŁANIA PODEJMOWANE
PRZEZ S ZKOŁĘ P ODSTAWOWĄ NR 14
IM . H ENRYKA S IENKIEWICZA
W C ZĘSTOCHOWIE W RAMACH OTWARTOŚCI

O

gromne znaczenie w rozwoju każdego młodego człowieka odgrywają
warunki, w jakich wzrasta i rozwija
się. Szkoła jest jednym z elementów budujących światopogląd oraz postawę wobec
życia. Obecny świat poprzez swą złożoność
i bogactwo cywilizacyjne wymaga budowania postawy otwartej, mobilnej, gotowej do
zmian i przeobrażeń. Jako nauczyciele jesteśmy tego w pełni świadomi i nadrzędnym
celem, jaki stawiamy sobie w naszej pracy,
jest wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju wrażliwości
na kulturę, sztukę, umiejętności praktyczne

oraz sprawnościowe. Podejmujemy wiele
działań mających na celu zdobywanie wiedzy przez uczniów w sposób praktyczny,
tj. poprzez doświadczenie i uczestniczenie
w wielu ciekawych formach zajęć.
Najważniejszym wydarzeniem w ostatnim
czasie był Jubileusz 90-lecia szkoły. W tym
wyjątkowym dniu szkoła została otwarta dla
wszystkich, którzy chcieli ją odwiedzić i oddać się nostalgicznym wspomnieniom. Na
uroczystość przybyli zaproszeni goście: zastępca prezydenta Miasta Częstochowy, naczelnik Wydziału Edukacji UM, przedsta-
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wiciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, zaprzyjaźnieni dyrektorzy i nauczyciele innych szkół, emerytowani pedagodzy,
absolwenci, a także przedstawiciele Związku
Kombatantów Wojennych. Specjalnie z tej
okazji została przygotowana Izba Pamięci
Szkoły – miejsce, w którym goście mogli
zapoznać się z historią placówki oraz złożyć
pamiątkowy wpis do kroniki.
Kameralność szkoły sprawia, że w takich
wyjątkowych dniach cała jej społeczność:
uczniowie, nauczyciele, rodzice, a także absolwenci czują się jak jedna wielka rodzina.
Wszyscy chętnie angażują się do artystycznych przedsięwzięć, a powstałej wspólnocie
środowiskowej udaje się zbudować szczególne poczucie przynależności do społeczności szkolnej. Największą korzyścią, o której wspominali uczniowie po uroczystości,
było poczucie partnerstwa, współpracy oraz
harmonijnego współistnienia poprzez wspólne występy nauczycieli z dziećmi. W wywiadzie udzielonym Radiu Katowice jeden
z uczniów powiedział, że jego szkoła uczy
patriotyzmu nie tylko na lekcjach – ukazując go jako naczelną cnotę, zaletę narodową,
ale również kształtuje postawy patriotyczne
poprzez podniosły charakter organizowanych przedstawień. W obszarze sztuki największą korzyścią było umożliwienie dzieciom i dorosłym pokazania własnej kreatywności możliwości bycia artystą, doradcą
i krytykiem. Zaoferowaliśmy młodym artystom możliwość zaistnienia w różnych formach scenicznych: recytacji, śpiewie, tańcu,
konferansjerce. Poprzez treści inscenizacji
jubileuszowej zainspirowaliśmy młodych
ludzi do własnych poszukiwań, np. na
temat patrona szkoły, historii Polski,
utworów muzycznych i literackich związanych z akademią, a więc i z patriotyzmem.
Efektem przedsięwzięcia było zacieśnienie
współpracy z różnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz pokazanie
uczniom, rodzicom i społeczności lokalnej,
iż właściwa współpraca na linii nauczyciel
– uczeń – rodzic przynosi doskonałe rezultaty w zakresie rozwiązywania problemów
oraz motywowania dzieci do dalszego doskonalenia się, nauki i rozwijania własnych
zainteresowań. Często uczniowie nie zdawali sobie wcześniej sprawy ze swoich zdolności artystycznych, które ujawniły się podczas występów.
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Wrażliwość na kulturę i sztukę rozwijamy poprzez angażowanie uczniów do licznych konkursów ogólnopolskich, regionalnych, powiatowych, miejskich i międzyszkolnych. Od wielu lat podejmujemy działania,
mające na celu organizację konkursów
o randze powiatowej, miejskiej, współpracując z innymi organizacjami wspierającymi
działalność dydaktyczno-wychowawczą.
Znaczącym przedsięwzięciem naszej szkoły
była organizacja II Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Miejsca w Polsce, które warto
odwiedzić”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród szkół podstawowych
oraz przedszkoli. Od kilku lat nauczyciele
naszej szkoły współpracują przy organizacji
konkursu z RODN „WOM” w Częstochowie.
Poziom wykonanych prac ocenia nauczyciel-konsultant ds. edukacji artystycznej i regionalnej. Głównym celem organizowanego
konkursu jest kształtowanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego swojego
regionu, propagowanie walorów przyrodniczych i architektonicznych oraz popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez organizowane wystawy. Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie jego
tematyką. Podczas ostatniej edycji do konkursu zgłoszono ponad dwieście prac, które
przedstawiały krajobrazy Polski – Pomorze,
Podhale, dworki szlacheckie, ruiny zamków
warownych, pomniki, wieże, latarnie morskie. Uczestnicy z wielkim wzruszeniem odbierali dyplomy i nagrody książkowe oraz
prezentowali własną twórczość na zorganizowanej wystawie.
W roku szkolnym 2015/2016 dzięki wieloletnim doświadczeniom naszych nauczycieli, przy współpracy z RODN „WOM”
w Częstochowie, przygotowaliśmy III Powiatowy Konkurs Plastyczny „Święty Mikołaj
nadchodzi”. Uroczystość rozstrzygnięcia
konkursu miała miejsce w RODN „WOM”,
a czuwała nad nią nauczyciel-konsultant
ds. edukacji artystycznej i regionalnej. Na
terenie Ośrodka umieszczono również wystawę prac laureatów, która przyciągała uwagę odbiorców. Zaprezentowano najciekawsze
prace zgłoszone do konkursu, które przedstawiały tradycje i zwyczaje związane z przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów naszej szkoły, którzy wystąpili z koncertem kolęd i pastorałek. W konkursie
wzięło udział 28 placówek, wpłynęło ponad
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300 prac wykonanych przez dzieci w wieku
od 6 do 12 lat.
Uczniowie naszej szkoły osiągali wiele
sukcesów i odnosili korzyści poprzez uczestnictwo w międzyszkolnych, powiatowych
i ogólnopolskich konkursach plastycznych
i muzycznych. Udział w wystawie malarskiej
poświęconej twórczości Haliny Poświatowskiej w Galerii Gaude Mater w październiku
2015 roku poszerzył ich wiedzę plastyczną
z zakresu malarstwa polskiego. Uczniowie
zapoznali się z różnymi technikami plastycznymi, uwrażliwili na piękno i sztukę.
Zaobserwowaliśmy u uczniów rozwój w zakresie analitycznej obserwacji dzieła, aktywności wzrokowej, a w obszarze kultury osobistej dostrzegliśmy umiejętność zachowania się w miejscach publicznych. Największą korzyścią był wzrost liczby uczniów
uczestniczących w zajęciach plastycznych.
Udział w konkursie na „Wieczernikową
Choinkę” na Jasnej Górze rozwijał u uczniów wyobraźnię poprzez wykonywanie różnorodnych prac plastycznych. Inne działania podjęte w ramach Roku Otwartej
Szkoły w obszarze sztuki to, m.in. udział
w: międzyszkolnym konkursie literacko-plastycznym na reklamę „Czytam, bo lubię,
czytasz bo zachęcam” (luty 2016), Regionalnym Konkursie Plastycznym „Kot marzeń”,
miejskim konkursie „Recepta na zdrowie”
(marzec 2016), międzyszkolnym konkursie
„Urodziłem się w Częstochowie”. Nauczyciele dostrzegli u uczniów rozwinięcie indywidualnych zdolności plastycznych oraz
umiejętności rywalizacji (zachowanie się
w sytuacji zwycięstwo – porażka). Największą korzyścią dla uczniów uzyskaną w ramach powyższych działań było nauczenie
się wyrażania siebie poprzez pracę twórczą
oraz wzrost motywacji do twórczego działania.
Nasza szkoła realizuje również szereg
cyklicznych przedsięwzięć, do których należy m.in. organizacja Miejskiego Konkursu
Recytatorskiego „Duety na scenie” podejmowana przy współpracy z Teatrem im. Adama
Mickiewicza w Częstochowie. W ubiegłym
roku szkolnym zorganizowaliśmy III edycję
konkursu, a w jury zasiadły znane częstochowskie poetki: Olga Bąkowska i Alicja
Nowak. Konkurs został objęty honorowym
patronatem Teatru im. A. Mickiewicza
w Częstochowie, który ufundował nagrody
w postaci biletów wstępu na sztukę teatralną dla laureatów wraz z opiekunem.

Kolejnym powtarzającym się działaniem jest
udział uczniów w lekcjach bibliotecznych,
przygotowywanych przez PBP RODN „WOM”
w Częstochowie pn. „Od jesieni do lata”,
które wpływają na rozwój spostrzeżeń
dziecka, poznawanie świata, pór roku w różnych tekstach kultury – poezji, przysłowiach, muzyce, malarstwie, fotografii.
Cyklicznym działaniem jest również udział
naszych uczniów w licznych konkursach
recytatorskich i ortograficznych w ramach
współpracy z innymi szkołami podstawowymi i gimnazjami. Ich celem jest stworzenie młodemu człowiekowi możliwości
bliskiego obcowania z wybitnymi dziełami
polskiej literatury (zgłębianie sensu utworu
i znaczenia słów), poznanie poezji polskiej
– dostrzeżenie jej niezwykłości oraz przybliżenie sylwetek twórczych wybitnych polskich poetów. Efektem działań jest dbałość
uczniów o piękno mowy ojczystej, rozwijanie
umiejętności posługiwania się językiem,
stosowanie zasad pisowni i interpunkcji,
świadomość, że opanowanie polskiej ortografii i znajomość literatury jest przejawem
patriotyzmu. Angażowanie dzieci do udziału
w konkursach recytatorskich jest jedną
z form budowania wrażliwości na kulturę,
rozwijania zainteresowań literaturą, czynnego obcowania ze sztuką sceniczną.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
także w ogólnopolskim konkursie ortograficznym i konkursie języka polskiego, zorganizowanym we współpracy z Instytutem
Rozwoju Oświaty w Warszawie. Uczestnicy
konkursu mieli możliwość sprawdzenia
własnych umiejętności ortograficznych i literackich na arenie ogólnopolskiej. Z doświadczenia wiemy, że angażowanie uczniów
do prestiżowych konkursów daje im poczuć
wartość kształcenia oraz doskonalenia siebie poprzez rozwijanie i nieustanne podnoszenie własnych umiejętności.
Miniony rok szkolny przyniósł ponowne
nawiązanie kontaktów z Europejskim
Forum Młodzieży. Projekt współfinansowany
przez Unię Europejską daje możliwość
uczestniczenia w kilkudniowych warsztatach prowadzonych w języku angielskim
przez wolontariuszy z różnych krajów ze
wszystkich kontynentów. Najzdolniejsi i najaktywniejsi uczniowie we wrześniu 2015
roku uczestniczyli w czterodniowym wyjeździe do Długopola-Zdroju, gdzie rozwijali
umiejętności społeczne, takie jak: przewodzenie w grupie, autoprezentacja, praca
5
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w zespole, a przede wszystkim doskonalenie
języka angielskiego. Zajęcia prowadzone
w formie interaktywnych warsztatów, gier
symulacyjnych, zabaw rekreacyjnych i praktycznych ćwiczeń wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko dzieci, ale także ich rodziców, którzy zaczęli wspierać nauczyciela
w organizowaniu kolejnych wyjazdów na
EFM.
Udział w konkursach języka angielskiego
pomaga nie tylko poprawić stopień jego znajomości, ale pozwala także na lepsze
i łatwiejsze dostosowanie się do wymogów
kulturowych naszych czasów i budowanie
świadomości współczesnego Polaka a zarazem Europejczyka.
Od kilkunastu lat w naszej szkole organizowane są konkursy logicznego myślenia,
m.in. międzyszkolny konkurs dla uczniów
klas młodszych pn. „Główka pracuje”. Celem konkursu jest rozwijanie spostrzegawczości, zdolności matematycznych, kształtowanie tempa i szybkości myślenia na tle
innych drużyn, budowanie pozytywnej
rywalizacji oraz zdobywanie i osiąganie celów
w sposób kulturalny i świadomy. Rozwój
logicznego myślenia pozwala na lepsze radzenie sobie w różnych sytuacjach, wymagających rozwiązywania problemów i podejmowania szybkich decyzji.
Praca nad rozwojem uczniów w ramach
doskonalenia drzemiących w nich talentów
oraz przygotowania do czynnego uczestnictwa w życiu to również angażowanie do
udziału w licznych konkursach polskich
oraz europejskich piosenek dziecięcych
i młodzieżowych, piosenek ekologicznych,
a także w konkursie kolęd polskich, organizowanych przez szkoły na terenie miasta
i województwa. Dzięki udziałowi w tego
rodzaju przedsięwzięciach wśród uczniów
rozwija się świadomość uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy. Dzieci doceniają własne dziedzictwo kulturowe widziane na tle różnych krajów oraz poznają
kulturę innych państw członkowskich UE.
Liczne korzyści i efekty wyniesione z udziału
w przeglądach wokalnych to: promowanie
polskiej piosenki, popularyzacja piosenek
niezawierających wulgaryzmów, kształtowanie umiejętności interpretacji dzieła muzycznego, podtrzymanie tradycji śpiewania
polskich kolęd, poznanie tradycji bożonarodzeniowych w innych krajach, doskonalenie języka obcego, prezentacja uzdolnień
dzieci, a nade wszystko kształtowanie poCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

ziomu wykonawczego i popularyzacja wszelkiego rodzaju aktywności muzycznej oraz
radość z występów przed publicznością.
Od pięciu lat popularnym konkursem,
w którym uczestniczą uczniowie naszej
szkoły jest „Turniej wiedzy o muzyce rockowej”. Efektem pracy podczas przygotowania do konkursu jest poznanie nowych
gatunków muzycznych oraz nawiązanie
współpracy z rodzicami, których dzieci angażują w rozmowy o muzyce. Pozwala to na
pełniejsze zrozumienie procesu rozwoju muzyki w Polsce od czasów powojennych do
obecnych oraz na budowanie bliższych
relacji w rodzinach, w których oboje rodzice
pracują i poświęcają niewiele czasu swoim
dzieciom. W trakcie turnieju uczniowie na
żywo mogą wysłuchać najpopularniejszych
utworów sprzed lat, zobaczyć jak się dawniej ubierano, jakie wartości podnoszono
w tekstach piosenek, które często były ważniejsze od samej muzyki.
Od lat nasi najmłodsi uczniowie uczestniczą w audycjach muzycznych w filharmonii. Poprzez udział w koncertach dzieci
bezpośrednio odkrywają świat muzyki,
artystów, znanych kompozytorów i poszerzają wiedzę na temat instrumentów
muzycznych. W naszej szkole uczniowie
mają możliwość uczestniczenia w kołach
zainteresowań, na których nabywają umiejętności gry na flażoletach. Zajęcia te rozwijają uzdolnienia muzyczne, kształtują
słuch i wrażliwość muzyczną. Poprzez organizowane występy i prezentacje dla zaproszonych gości dzieci zdobywają cenne doświadczenie zaistnienia na scenie przed szerokim audytorium. Występy flażoletowe uświetniają wiele uroczystości w naszej szkole.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie zaprezentowali się podczas jubileuszu szkoły,
na wigilijnych jasełkach, a także w czasie
Dnia Otwartego Szkoły, gdy odwiedzili nas
pierwszoklasiści wraz z rodzicami. W świetlicy szkolnej przygotowano warsztaty plastyczne dla najmłodszych, gdzie pod czujnym
okiem nauczycieli dzieci wykonywały kolorowe postacie z bajki.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w wielu ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, m.in. w warsztatach plastycznych
Wolontariatu Studenckiego „Projektor”, które miały na celu rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności, zapoznanie z różnego rodzaju technikami plastycznymi oraz
wykorzystywanie różnorodnych materiałów
6
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w sztuce. Warsztaty plastyczne „Nie pytaj,
kogo bardziej kochasz”, przygotowane przez
Ośrodek Kultury Filmowej uwrażliwiły dzieci
poprzez sztukę na potrzeby innych, wyrabiając nawyk empatii, umiejętność integracji i współpracy w zespole z dziećmi niepełnosprawnymi. Uczniowie klasy III uczestniczyli w wycieczce do Doliny Osikowej,
gdzie zapoznali się z tradycją regionu
i wzięli udział w warsztatach plastycznych,
polegających na wykonaniu prac przestrzennych z wiór osikowych.
Przez kilka lat uczniowie klas VI przygotowywali projekty na temat „Historyczne
postacie w nazwach częstochowskich ulic”.
Były to praktyczne lekcje historii. Dzieci
często po raz pierwszy dowiadywały się, kim
jest postać, której nazwisko lub przydomek
nadano ulicy, przy której mieszkają. Zajęcia
połączone były z lekcją informatyki – uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne, które następnie były omawiane
podczas lekcji oraz na zajęciach dodatkowych. Efektem projektu był wzrost liczby
uczniów zainteresowanych historią oraz
dziejami regionu. Ciekawostki wyszukane
przez uczniów na temat danego bohatera
przyczyniły się do poszukiwania większej
liczby informacji, a co za tym idzie do
uświadomienia sobie, jak ważną wartością
dla człowieka jest wiedza ogólna, a szczególnie ta związana z miejscem zamieszkania. Dzieci rozumiały potrzebę zdobywania informacji, były dumne, że mają wiedzę,
której często nie posiadają ich rodzice czy
starsze rodzeństwo.
W ramach rozwijania wśród uczniów potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką odbywały
się cykliczne wyjścia do teatru i kina. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia przedstawień, przygotowanych przez profesjonalnych aktorów, np. inscenizacji „Królowa
Śniegu” oraz „Mały odkrywca”, wystawionych w Młodzieżowym Domu Kultury. Poza
tym w ramach projektu Nowe Horyzonty
Sztuki Filmowej raz w miesiącu (od września 2015 do kwietnia 2016) dzieci uczestniczyły w seansach filmowych i warsztatach. Uczniowie klas młodszych mieli również zorganizowane wyjście do Cinema City
na film pt. „Mały książę” oraz do Ośrodka
Kultury Filmowej na seans pt. „Święty
Mikołaj dla wszystkich”. Wyjścia dostarczyły
dzieciom nie tylko rozrywki, ale także poszerzyły ich horyzonty na temat życia i świata. Wzbogaciły wiedzę uczniów dotyczącą

wzorców zachowań społecznych, poprzez
odwołania do różnych wartości. Przygotowały też do odbioru różnorodnych form kultury, takich jak: spektakl lub film, a przede
wszystkim uspołeczniły i nauczyły poprawnego zachowania się w miejscach publicznych. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w lekcji kinowej w ramach współpracy
z Centrum Edukacji Filmowej – Wołomin na
temat „Uwaga – reklama!” oraz w projekcji
filmu pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Efektem
tych spotkań było szersze otwarcie uczniów
na sztukę filmową. Pokazaliśmy dzieciom
inny świat – rzeczywistość „bez komputera”,
w której młodzi ludzie rozbudzają swą
wyobraźnię po to, by mieć barwniejsze życie.
Uwrażliwiliśmy młodych odbiorców na to,
czym jest reklama – kto i jak ją tworzy, na
czym polega manipulacja. Wspólne klasowe
wyjście do kina jest niewątpliwym uatrakcyjnieniem procesu nauczania. Wypracowanie klasowego zwyczaju uczestniczenia
w seansach filmowych z okazji świąt okolicznościowych oraz wprowadzenie uczniów
w świat kultury, zapoczątkowanie nawyku
chodzenia do kina jest nieocenioną korzyścią, która wraz z uczeniem się radości
ze wspólnego przebywania, rozwija szacunek dla innych. W obszarze sztuki najważniejszym uzyskanym efektem docenianym
najczęściej na „lekcjach wychowawczych”
było to, że dzieci uczyły się jak dostrzegać
walory dzieł filmowych, doszukiwały się
wartości moralnych dostarczanych przez
film.
Doświadczenia wyniesione z obserwacji
i czynnego uczestnictwa w kulturze dzieci
przenoszą do własnego świata poprzez
przygotowanie wielu ciekawych przedstawień. W bieżącym roku szkolnym uczniowie
klas młodszych pod opieką nauczycieli
przygotowali przedstawienia z okazji andrzejek, jasełek szkolnych, Dnia Babci i Dziadka
oraz wystawili inscenizację bajki pt. „Calineczka”, której oprawa muzyczna sprawiła,
że przerodziła się ona w mały musical. Bajka została zaprezentowana podczas apelu
wielkanocnego, na który zostały zaproszone
dzieci z przedszkoli: Jasia i Małgosi, Misia
Uszatka i Sióstr Urszulanek.
Tradycją naszej szkoły jest organizowanie
uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Celem
działań jest nieustanne budowanie poczucia
dumy z bycia Polakiem poprzez rozwijanie
zainteresowań twórczością literacką jednego
z najwybitniejszych polskich patriotów
7
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– Henryka Sienkiewicza. Poprzez udział
w przygotowywanych przedstawieniach uczniowie poznają wartości ponadczasowe, takie jak: odwaga, męstwo, altruizm, poświęcenie, miłość do Ojczyzny. Stałe przywracanie pamięci o wielkim Polaku sprawia, że
w świadomości młodego człowieka kreuje
się wzorzec patrioty oparty na wartościach
kultury narodowej. Wspólne wyjścia z młodzieżą na Grób Nieznanego Żołnierza czy
uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, jak 97. rocznica obrony Lwowa, krzewią wartości narodowe, uczą poszanowania
historii i kultury własnego kraju.
Do tradycji naszej szkoły na stałe weszła
także organizacja „Dnia z Pasją” – jest to
jedno z najważniejszych wydarzeń dla całej
społeczności szkolnej. W tym dniu goście
prowadzą warsztaty dla dzieci, rozwijając
ich zainteresowania. W tym roku uczniowie
uczestniczyli w warsztatach plastycznych
oraz wzięli udział w prezentacji tańca
nowoczesnego. W świetlicy szkolnej każdy
mógł zaprezentować własne zainteresowania, hobby czy kolekcje. W bieżącym roku
szkolnym ważnym elementem „Dnia z Pasją” były zajęcia upowszechniające wiedzę
na temat tworzenia ikon oraz rozwijające
wrażliwość estetyczną. Dzieci poznały technikę złocenia szlagmetalem i wykorzystanie
jej w praktyce. W trakcie zajęć uczniowie
zaobserwowali rozwój własnej inwencji
twórczej.
Ważne okazały się warsztaty z książką
pod nazwą „Zaufanie”. Uczniowie uświadomili sobie rolę literatury w ich codziennym życiu i jej wpływ na rozwój intelektualny. Organizowana od wielu lat impreza
szkolna upowszechnia wśród dzieci i rodziców wiedzę na temat znaczenia zainteresowań i umiejętności w codziennym życiu.
Rozgrywki sportowe, w których biorą
udział nauczyciele oraz rodzice wraz ze swoimi dziećmi, budują atmosferę przyjaźni,
współpracy, zbliżają do siebie wszystkie
strony. Rywalizacja w siatkówce, piłce ręcznej, grach i zabawach przynosi dobre rezultaty we wzajemnym poznaniu się i dodaje
odwagi do podejmowania współpracy szczególnie tym rodzicom i dzieciom, którzy do tej
pory niechętnie uczestniczyli w życiu szkolnym. Upowszechnianie kultury fizycznej przynosi korzyści przede wszystkim zdrowotne.
Organizacja festynu szkolnego pod hasłem „Dzień Rodziny” stała się naszą tradycją.
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Są to spotkania, na które chętnie
przychodzą uczniowie wraz z rodzicami.
Podczas ostatniego festynu nie zabrakło
rozgrywek sportowych prowadzonych pomiędzy nauczycielami a rodzicami, treningu
tańca zumby dla uczniów i rodziców oraz
przeróżnych konkursów i zajęć plastycznych.
Nasza szkoła od lat współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w ramach programu „Trzymaj formę”, którego celem jest budzenie świadomości
młodego człowieka odnośnie zdrowego stylu
życia, a w tym dbałości o kondycję fizyczną
i zdrowe odżywianie.
Od kilkunastu lat działa Szkolne Koło
Krajoznawczo-Turystyczne „Włóczykije”. Każdego roku kilkudziesięciu uczniów oraz ich
rodzice uczestniczą z opiekunem w rajdach
górskich w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
oraz w wycieczkach pieszych po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Uczniowie należą do Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego, z którym koło współpracuje. Uczestnicy wycieczek nie tylko rozwijają aktywność fizyczną, ale także poznają
piękno polskiej przyrody, geografię, historię
i kulturę zwiedzanego regionu. Największą
korzyścią jest integracja dzieci w różnym
wieku oraz ich rodziców. „Żywe” lekcje przyrody i historii pozostają na długo w pamięci
uczniów, którzy coraz częściej doceniają
sobotnie „wypady poza miasto”.
W ramach współpracy z Instytutem Onkologii w Gliwicach odbyły się prelekcje podkreślające potrzebę kontrolowania własnego
zdrowia oraz aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom.
Na terenie szkoły działa Uczniowski Klub
Sportowy „Czternastka”. Uczniowie biorą
czynny udział w rozgrywkach śląskiej ligi
piłki ręcznej, obozach szkoleniowych organizowanych przez Ministerstwo Sportu
i Związek Piłki Ręcznej w Polsce, ogólnopolskich zawodach i turniejach towarzyskich
piłki ręcznej oraz w zajęciach piłki ręcznej
w ramach Dzielnicowego Ośrodka Sportu
Szkolnego. Dzięki takim działaniom uczniowie kształtują w sobie pozytywną postawę aktywnego stylu życia oraz sportową
– zdrową sylwetkę. Dodatkowo zyskują kontakt z rówieśnikami z innych klubów sportowych, uczą się zdrowej rywalizacji zespołowej, kształtując w sobie postawę fair play.
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Uczniowie klas młodszych również uczestniczą w zajęciach piłki ręcznej, na których
rodzice są informowani o potrzebach ruchowych dzieci siedmioletnich oraz o kształtowaniu nawyków promujących aktywne
spędzanie czasu wolnego. Szkoła, rozwijając
sprawność uczniów oraz promując sport,
współpracuje cyklicznie z następującymi organizacjami: Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce, Śląskim Związkiem Piłki Ręcznej, Szkolnym Związkiem Sportowym. Dzięki staraniom
nauczycieli promocja klubu i szkoły w środowisku sportowym odbywa się na arenie
ogólnopolskiej, wojewódzkiej i miejskiej. Nasi uczniowie brali również udział w targach
Jura Expo 2016, gdzie pogłębili zainteresowania dotyczące historii i sportu, a następnie włączyli się do zajęć sportowych.
W ramach zapoznania z innymi niż szkolne
formy aktywności fizycznej zorganizowaliśmy dla dzieci wyjścia do kręgielni, znajdujących się na terenie miasta.
Pragniemy zainteresować uczniów aktywnym stylem życia poprzez organizację różnych wycieczek oraz rajdów pieszych.
W ubiegłym roku szkolnym zorganizowano
kilkudniową wycieczkę rekreacyjno-sportową do Energilandii, gdzie każdy uczeń
w sposób aktywny mógł pod okiem nauczycieli spędzić czas wolny. Nie zabrakło
również organizowanych zabaw i rozgrywek
sportowych. Wyjazd uczniów na „zieloną
szkołę” do Włoch wpłynął znacząco na
rozwój ich świadomości wielokulturowej
oraz poszanowanie historii i tradycji innych
narodów, a także poszerzenie horyzontów
w aspekcie zjednoczonej Europy. Z kolei wycieczka w celu obejrzenia skansenu wsi
opolskiej umożliwiła uczniom poznanie zwyczajów dawnych mieszkańców, którzy prze-

bywali na ziemiach polskich oraz znaczenia
ich dorobku kulturowego.
Oprócz przedstawionych działań uczniowie naszej szkoły brali udział w różnorodnych akcjach charytatywnych. Współpracowali z instytucjami zajmującymi się pomocą. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem i firmą Tesco uczestniczyli w akcji
„Zbiórka dla żaka”, „Święta z PCK” oraz brali udział w zajęciach fundacji „Pomóż i ty”.
Uczniowie bardzo chętnie włączali się również do zbiórki darów dla Częstochowskiego
Schroniska dla Zwierząt.
Poprzez wszystkie wymienione formy zajęć nauczyciele naszej szkoły budują postawę młodego człowieka, który wchodząc
w dorosłe życie, będzie mógł skorzystać ze
zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Wiemy o tym, że wspomnienia i doświadczenia wyniesione z dzieciństwa i młodości
stają się podwaliną do dalszego funkcjonowania, budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturowym. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką uwrażliwia na odbiór piękna i dobra, a w konsekwencji buduje postawę człowieka postępującego zgodnie z zasadami etyki, dostrzegającego potrzeby innych, umiejącego stworzyć piękno i dobro wokół siebie. Kierując
się słowami wybitnego pedagoga, Janusza
Korczaka: „Dzieci naśladują życie, dążenia
środowiska, w którym się wychowały, bo
mają w zarodku wszystkie jego namiętności”, pragniemy jak najlepiej przygotować
uczniów do życia w społeczeństwie poprzez
kształtowanie postawy otwartości na środowisko lokalne, sztukę, kulturę i sport.
Agnieszka Ryś
Artur Kita
Krzysztof Górecki
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Beata Sobczak-Kuca
Beata Serwa
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi
w Częstochowie

O TWIERAMY
NOWE HORYZONTY

R

efleksja nad znaczeniem pojęcia „otwarta szkoła” skłoniła nas do głębokiej analizy działań podejmowanych
w naszej szkole i obszarów, które warto
wskazać jako „horyzont” nowych doświadczeń.
Uczestniczenie w procesie całej społeczności szkolnej stało się pretekstem do
szerszego wykorzystania nowych form i metod pracy, sprzyjających rozwojowi umiejętności, wzmacnianiu motywacji, odkrywaniu talentów, rozwijaniu kompetencji, doskonaleniu samodzielności oraz przyczyniło
się do większej partycypacji rodziców i środowiska lokalnego we wspólne działania.
Zasadność podejmowanych działań dla
realizacji zakładanych przez szkołę celów
wsparła również analiza wykorzystania zasobów kadrowych, środowiska lokalnego
i możliwości pozyskania nowych partnerów.
Cenne doświadczenie nieustannego poszukiwania nowych metod i form pracy, nie
tylko pomaga w realizowaniu zapisów podstawy programowej, ale także kształtuje kompetencje nauczyciela, tak ważne w przyjaznym i skutecznym procesie edukacji
dzieci.
Jesteśmy przekonani, że nauczyciele-pasjonaci podejmując się niestandardowych
działań, mogą nie tylko otwierać szkołę na
kulturę, sztukę, sport, środowisko lokalne
oraz inne obszary i wartości, ale także sprawiają, że edukacja staje się dla uczniów
wielką przygodą, którą warto aktywnie
przeżyć.
W ramach ogłoszonego przez Ministra
Edukacji
Narodowej
roku
szkolnego
2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły pragniemy podzielić się przykładami praktyki,
które pomogły nam w „otwieraniu nowych
horyzontów” w wielu obszarach.
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OTWIERAMY SIĘ NA KULTURĘ
W „horyzoncie” działań na rzecz aktywnego uczestnictwa w kulturze zorganizowaliśmy:

● Pasowanie

na czytelnika. Uczniowie
wszystkich klas wzięli udział w uroczystości, podczas której dzieci z klas starszych zaprezentowały fragmenty bajek.
Barwne stroje, różnorodne rekwizyty i inspirująca scenografia były cenną podpowiedzią przy rozwiązywaniu zagadek
zadawanych podczas przedstawienia.
Nagrodą za aktywność były pamiątkowe
dyplomy oraz wspólne zdjęcie z bohaterami bajek.

● Tydzień holistyczny odbył się pod hasłem
„Rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza”. W ramach korelacji międzyprzedmiotowej tematem przewodnim stała się twórczość i życie pisarza. Na
lekcjach języka polskiego uczniowie klas
IV–VI wyjaśniali pojęcie holizmu oraz
rozmawiali o literackiej nagrodzie Nobla.
Podczas lekcji historii podejmowali temat
historycznych aspektów jego twórczości,
natomiast na zajęciach informatycznych
opracowywali prezentacje multimedialne.
W bibliotece szkolnej została zorganizowana wystawa, a na szkolnym korytarzu zaprezentowana galeria prac plastycznych nt. lektury „W pustyni i w puszczy”. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs literacki na artykuł prasowy pt. „To dopiero sensacja: zagubione
dzieci na pustyni”. W ostatnim dniu wyjątkowego tygodnia odbyło się uroczyste
podsumowanie działań – nagrodzono laureatów konkursów. Stało się to okazją do
zaprezentowania wszystkich prac wykonanych przez uczniów. Niespodzianką
była przygotowana przez chór szkolny
piosenka o Henryku Sienkiewiczu. Ważny element podsumowania stanowił Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy poświęcony twórczości Henryka Sienkiewicza,
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● Powitanie wiosny. Wszyscy uczniowie

w którym wzięło udział 9 szkół podstawowych.

klas IV–VI uczestniczą w imprezie z okazji pierwszego dnia wiosny oraz w „Szkolnych Oskarach”, przygotowanych przez
samorząd uczniowski. Jest to coroczna
okazja nie tylko do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, ale przede wszystkim pretekst do jego współtworzenia.
Dużo emocji dostarcza szkolna scena
„Mam Talent”, podczas której chętni uczniowie prezentują swoje pasje i umiejętności taneczne, wokalne, muzyczne, plastyczne, kulinarne, zręcznościowe i wiele
innych. Dzięki aktywności uczniów
szkoła cieszy się ciekawą i pełną niespodzianek, otwartą dla wszystkich
sceną.
Ponadto zorganizowaliśmy:

● Przedstawienia i inscenizacje klas młodszych organizowane z okazji Dnia Babci
i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca. Są to
uroczyste spotkania, podczas których
uczniowie prezentują wiersze, piosenki,
taniec, rękodzieło oraz zdolności aktorskie. Przedstawienia dedykowane najbliższym stanowią okazję do wspólnych, wielopokoleniowych spotkań w niepowtarzalnej atmosferze.

● Bal szóstoklasistów. Ostatni bal uczniów
klas VI jest dla nas szczególnym wydarzeniem. W pięknie przystrojonej sali
gimnastycznej, licznie zebrani rodzice
i bliscy uczniów oraz absolwenci, z niecierpliwością oczekują głównych bohaterów wieczoru. Bal szóstoklasistów
rozpoczyna się od poloneza. Jest to
wspaniała okazja do przypomnienia historii tego szczególnego tańca, powiązanych z nim ciekawostek, a przede
wszystkim zasad dotyczących poszczególnych kroków i figur. Po uzyskaniu
przez ok. 100 uczniów zamierzonego „rysunku” choreograficznego, natychmiast
rozbrzmiewają spontaniczne brawa dla
dzielnych tancerzy.

● wieczór wróżb andrzejkowych,
● udział w konkursach recytatorskich, piosenkarskich,

● wyjścia klas do Filharmonii Częstochowskiej i Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie,

● wyjazd chóru szkolnego i uczniów uczestniczących w akademiach szkolnych do
Katowic na rewię na lodzie,

● zajęcia chóru szkolnego,
● zajęcia koła tanecznego.

● Bal karnawałowy dla klas I–III. Na ten
dzień z ogromną niecierpliwością czekają
najmłodsi uczniowie, zwłaszcza, że dla
pierwszoklasistów jest to pierwszy bal
w szkole. W pięknie przystrojonej sali gimnastycznej pojawiają się uśmiechnięte,
kolorowe i bardzo tajemnicze postacie
prosto z… bajek w towarzystwie wychowawców i licznie zebranych rodziców. Do
wspólnych zabaw zachęca animator, którego propozycje spotykają się z ogromną
radością dzieci.

OTWIERAMY SIĘ NA SZTUKĘ
W „horyzoncie” działań na rzecz aktywnego uczestnictwa w sztuce zorganizowaliśmy:

● Galerię prac. Oprócz prac konkursowych
na korytarzach, w pracowniach, w świetlicy i na szkolnych stronach internetowych – eksponowane są wytwory plastyczne, a także efekty pracy uczniów
z zajęć technicznych. Każde z tych miejsc
cieszy się ogromnym zainteresowaniem
nie tylko samych autorów, ale również
ich rówieśników i rodziców. Uczniowie
chętniej podejmują się wykonania prac
plastycznych i manualnych, wiedząc, że
wyniki zostaną zaprezentowane całej
społeczności szkolnej. Jest to również
pretekst do zachęcenia innych uczniów,
aby eksperymentowali, poszukiwali i doskonalili swoje zdolności.

● Bal karnawałowy dla klas IV–VI. Dużo
radości sprawiają młodzieży już same
przygotowania, do których chętnie dołączają także absolwenci. Licznie przybyli
na bal uczniowie już od pierwszych
dźwięków muzyki z entuzjazmem włączają się do wspólnych zabaw. Punktem
kulminacyjnym jest wspólny taniec dyskotekowy, który uczniowie poznają podczas specjalnych lekcji i w czasie zajęć
koła tanecznego. Nie brakuje też prezentacji pomysłowych strojów karnawałowych.
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● Pozalekcyjne zajęcia plastyczne są wspa-

ków z tańcem”. W tym dniu, po 4. lekcji
sala taneczna wypełnia się uczniami,
którzy przy dźwiękach muzyki relaksują
się po i przed zajęciami. Dla uatrakcyjnienia tanecznych pląsów, roztańczone przerwy różnią się stylem muzyki.
● Fit-przerwy. W bieżącym roku szkolnym
dołączyliśmy kolejną propozycję spędzania czasu wolnego między lekcjami.
Pracownia taneczna zamieniła się w mini-siłownię, w której regularnie pojawia
się wielu zaciekawionych uczniów – sympatyków różnorodnych form aktywności
ruchowej. Mały atlas, szczudła, skaczące
piłki, hantle, skakanki, obręcze hula-hop, piłki-zmyłki, drabinki i dyski koordynacyjne – to przyrządy, które cieszą się
ogromnym zainteresowaniem dzieci. We
wspaniałych humorach sprawdzają swoją zwinność, koordynację, siłę, sprawiając, że dołączają do nich kolejni „fit-uczniowie”. Pod opieką nauczyciela
i przy jego wskazówkach wszyscy zgodnie
wymieniają się przyrządami, chętnie
współpracują i pomagają sobie w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń. Gromkimi brawami nagradzani są nauczyciele,
którzy również odwiedzają nas podczas
„fit-przerwy”.
● Aktywną świetlicę. Część dzieci przebywa
w świetlicy szkolnej już od wczesnych
godzin rannych, dlatego staramy się
sprawić, aby spędzony w niej czas był
atrakcyjny i nienużący, a uczniowie udawali się na lekcje pełni werwy i chęci do
kolejnych szkolnych wyzwań. Wśród wielu ciekawych form spędzania czasu wolnego w świetlicy nie może zabraknąć
propozycji z zakresu aktywności ruchowej. Przez cały rok szkolny nauczyciele
prowadzą zabawy ruchowe, taneczne,
rytmiczne z wykorzystaniem, m.in.: pantomimy, zabawy z piłką w sali gimnastycznej, gry w ping-ponga oraz zabawy na
świeżym powietrzu.
● Wzajemne sportowe inspiracje. Prowadzenie sportowego bloga szkoły w znacznym stopniu ułatwia wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z różnych
szkół z całego kraju. Nieustanne poszukiwanie inspiracji sprawia, że zajęcia
ruchowe dzieci i same lekcje zyskują na
atrakcyjności. Modyfikowanie znanych
gier, zachęcanie uczniów do wspólnego
wymyślania nowych zabaw ruchowych
otwiera nową przestrzeń możliwości,

niałą okazją do rozbudzania zainteresowań i twórczości uczniów, poznawania
nowych możliwości i doskonalenia warsztatu artystycznego oraz uwrażliwiania
na sztukę.
Ponadto zorganizowano:

● konkursy plastyczne: „Światowy Dzień
Tenisa Stołowego”, „Kartka Wielkanocna”, „Pisanka Wielkanocna”,

● udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych,

● lekcje muzealne.

OTWIERAMY SIĘ NA SPORT
W „horyzoncie” działań na rzecz aktywnego uczestnictwa w sporcie zorganizowaliśmy:

● Ogólnoszkolną debatę „Sportowy Okrągły
Stół”. Uczestnictwo w III edycji programu
„WF z Klasą” rozpoczęliśmy od zorganizowania ogólnoszkolnej debaty, czyli „Sportowego Okrągłego Stołu” z udziałem
zaproszonych gości. Podjęliśmy temat
udoskonalania zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole oraz zwiększania
aktywności uczniów w kulturze fizycznej.
Podczas debaty przedstawiono wyniki
ankiety, zaprezentowano wiersze o tematyce sportowej i dotyczącej zdrowego
odżywiania
autorstwa
Mai
Broniszewskiej – uczennicy klasy Va oraz
obejrzano film instruktażowy z grą
„Kompas”, opracowany przez Szkolny
Zespół Odkrywców Gier i Zabaw. W tym
samym czasie, przy odrębnym stole,
trwała „Debata Dorosłych”. Zaproszeni
goście, rodzice, dyrekcja szkoły i pani
pielęgniarka – starali się odpowiedzieć na
pytanie: co możemy zrobić, aby dziecko
zrozumiało, jak ważna jest aktywność
ruchowa i zdrowy tryb życia?
● Pingpongowe korytarze. Przez cały rok
szkolny uczniowie wszystkich klas mogą
korzystać z aktywnej formy spędzania
czasu pomiędzy lekcjami. Pod opieką dyżurujących nauczycieli uczniowie chętnie
grają w tenisa stołowego.
● Roztańczone przerwy. W związku z zainteresowaniem uczniów roztańczonymi
przerwami zwiększona została ich częstotliwość poprzez wprowadzenie „wtorCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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ograniczoną jedynie wyobraźnią. Nasza
szkoła stała się również gospodarzem
lokalnego spotkania w ramach programu
„WF z Klasą” pt. „Motywowanie uczniów
do aktywności poprzez: taniec, zabawy
ruchowe, ćwiczenia korekcyjne dla uczniów częściowo zwolnionych z wf oraz
sposoby nagradzania”, które poprowadziła lokalna liderka – Beata Sobczak-Kuca.
● Zajęcia poza szkołą. Nasi uczniowie chęć
poznawania świata zaspokajają nie tylko
w szkolnych ławkach. Realizacja ścieżek
dydaktycznych w terenie, lekcje przyrody
i innych przedmiotów prowadzone poza
szkołą umożliwiają wzbogacenie doświadczeń i zachęcają do aktywności ruchowej. Wycieczki i spacery, np. w celu
poszukiwania oznak poszczególnych pór
roku są pretekstem do zdobywania wiedzy, dokonywania analizy i wyciągania
wniosków, a także cennej integracji.
● Olimpiadę Małolata, która odbywa się co
roku z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka dla uczniów klas I–III w Hali
Sportowej „Polonia" MOSiR w Częstochowie. Sportowe zmagania poprzedza wspaniała defilada w rytmie marsza, w której
biorą udział reprezentacje wszystkich
uczestniczących klas. Po uroczystym otwarciu wszyscy zawodnicy z wielkim entuzjazmem przystępują do pierwszych
sportowych zmagań. Uczniowie dzielnie
walczą w różnych konkurencjach, przestrzegając zasad fair play. Do sportowej
rywalizacji zagrzewani są przez swoich
wychowawców oraz publiczność. Koleżanki i koledzy dopingują swoich rówieśników zaopatrzeni w barwne, samodzielnie przygotowane transparenty, pompony, tuby, czapeczki i chorągiewki. Licznie
zgromadzeni rodzice nie przestają oklaskiwać i dopingować małych olimpijczyków.
● Lekcje z Mistrzem. Spotkania ze znanymi
sportowcami, animatorami i trenerami są
jednym ze sposobów na zaciekawienie
i zainspirowanie uczniów do poszukiwania nowych pasji. Dzięki nawiązanej
współpracy, zaproszenie do naszej szkoły
przyjęli, m.in.:
– siatkarz Piotr Gruszka, który chętnie
uczestniczył w dyskusji z uczniami
podczas debaty „Sportowego Okrągłego Stołu” na temat zalet wyni-

kających z uczestnictwa w kulturze
fizycznej,
– Wiesław Pięta, trener i prezes Akademickiego Związku Sportowego AJD,
który z okazji Światowego Dnia Tenisa
Stołowego przeprowadził profesjonalny trening dla uczniów, a także pokaz
gry oraz Szkolne Mistrzostwa Tenisa
Stołowego,
– siatkarz Jakub Oczko, który przeprowadził lekcję wychowania fizycznego
w Hali Sportowej „Polonia” dla uczniów klasy IIIa. Uczniowie z uwagą
wysłuchali, na czym polegają specjalistyczne treningi, a następnie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili
do ćwiczeń.
W ramach projektu „Rozwiń skrzydła”,
współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki we współpracy
z UKS 27 Katowice, odwiedził nas Kacper
Lachowicz „Kacpa”, który przeprowadził dla
uczniów klas IV–VI wyjątkowe spotkanie
sportowo-motywacyjne. Pan Lachowicz od
2010 r. współprowadzi Marcin Gortat Camp,
czyli najpopularniejszy cykl treningów dla
dzieci i młodzieży stworzony przez jedynego
Polaka grającego w najlepszej lidze świata
NBA – Marcina Gortata. Mamy nadzieję, że
poprzez koszykówkę udało się zachęcić
wszystkich uczniów do aktywnego trybu
życia, poszukiwania pasji i dbania o własny
rozwój.
Ponadto zorganizowaliśmy dla uczniów:
● udział w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych,
● udział w zajęciach SKS,
● udział w pozalekcyjnych zajęciach ruchowych, tj. kole tanecznym, gimnastyce
korekcyjnej,
● imprezy rekreacyjno-sportowe i rajd pieszy.

OTWIERAMY SIĘ NA ŚRODOWISKO LOKALNE
W „horyzoncie” działań na rzecz otwierania się na środowisko lokalne zorganizowaliśmy:

● Oratorium Bożonarodzeniowe – około
godzinne przedstawienie, które zgromadziło na szkolnej scenie blisko 100 uczniów. Wyjątkowa, świąteczna atmosfera
była okazją do zaprezentowania koncertu
13
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bożonarodzeniowego lokalnej społeczności, uczniom, rodzicom, gościom, w tym
emerytowanym nauczycielom naszej szkoły. Było to także przesłanie o wzajemnym
szacunku, miłości i trosce o przyszłość
bez wojen i cierpienia. Tuż przed świętami nasi uczniowie wzięli udział
w trzech koncertach, zamieniając salę
gimnastyczną w teatralną przestrzeń.
Natomiast w noworoczną niedzielę, uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni
do zaprezentowania w Parafii Pierwszych
Pięciu Polskich Męczenników – Oratorium Bożonarodzeniowego, któremu przyglądał się również biskup Antoni Długosz.

sowaniem wśród uczniów, rodziców,
a także u środowisku, zachęcając do aktywnego udziału w życiu szkoły.
● Formy aktywności dla uczniów i rodziców. Dużym zainteresowaniem wśród
uczniów i rodziców cieszą się organizowane w sobotnie poranki „Rodzinne Turnieje Tenisa Stołowego”. Do popularyzacji
tej formy spędzania wolnego czasu dołączyli w bieżącym roku szkolnym rodzice, którzy zadeklarowali chęć udziału
w konkursie „Zima na sportowo z Moniką
Hojnisz”. Była to okazja do podzielenia
się pomysłami i wspomnieniami z rodzinnych, sportowych aktywności w czasie
tegorocznej zimy.
Ponadto zorganizowaliśmy:

● Kiermasz Art’Dżem. Przedsięwzięcie to,
organizowane od wielu lat, jest okazją do
integracji społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Popołudnia spędzane
w gościnnych szkolnych progach uatrakcyjniają kawiarenki, galerie prac plastycznych i rękodzieła, otwarta scena prezentacji uczniów i całych zespołów klasowych.

● koncert kolęd i pastorałek,
● rodzinne warsztaty rękodzieła.

OTWIERAMY SIĘ
NA INNE WARTOŚCI I OBSZARY

W „horyzoncie” działań na rzecz otwierania się na inne wartości i obszary zorganizowaliśmy:

● Pomoc dla Polaków na Wileńszczyźnie.
Wykraczając poza środowisko lokalne,
nasza szkoła wraz z Towarzystwem Patriotycznym „Kresy” ponownie przyłączyła się do akcji charytatywnej pomocy
Polakom na Wileńszczyźnie. Jak co roku
w okresie przedświątecznym prosiliśmy
całą społeczność szkolną o wsparcie
i przyłączenie się do zbiórki artykułów
szkolnych dla dzieci z polskich szkół na
Litwie. Dyrektor szkoły Mirosława Bruś
i koordynator akcji Joanna Pawłowska-Kramer
uczestniczyły
bezpośrednio
w przekazywaniu darów podczas wizyty
w Wilnie.

● Odkrywamy talenty. Przez cały rok szkolny popularyzowane są osiągnięcia uczniów i ich pasje. Dzięki temu mogą oni
dzielić się z innymi swoimi zainteresowaniami, a także inspirować rówieśników. Cieszy nas, że niektórzy uczniowie już podjęli samodzielne działania,
aby prezentować swoje dokonania. Przykładem jest uczennica klasy Va Maja
Broniszewska, która publikuje autorskie
wiersze na swoim blogu.

● Innowacyjne rozwiązania. Nietypowe lek-

● Nowe formy promocji szkoły. Ważnymi

cje, nowatorskie pomysły i zachęcanie
rodziców do aktywnego uczestnictwa
w procesie edukacji powodują, że zajęcia
stają się atrakcyjniejsze dla uczniów.
Przykładem jest lekcja przyrody dla klasy
IV pt. „Nasi domowi ulubieńcy”, nawiązująca do Światowego Dnia Zwierząt.
W szkolnych ławkach zasiadają nie tylko
uczniowie, ale także ich mali pupile. Jest
to okazja, aby uczyć odpowiedzialności
i szacunku do zwierząt. Chętni uczniowie
przedstawiają nie tylko swoich podopiecznych, ale także mają za zadanie
wykazać się wiedzą na ich temat, opowiedzieć o ich zwyczajach, sposobach

narzędziami promocji szkoły, w tym
popularyzacji realizowanych przedsięwzięć i propagowania oczekiwanych postaw, oprócz oficjalnej strony internetowej szkoły, okazały się: fanpage szkoły
na portalu społecznościowym Facebook
oraz blog „Aktywni i otwarci na sport”,
prowadzony w ramach udziału w Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej
„WF z Klasą”. Systematycznie zamieszczane informacje, upowszechnianie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniem z innymi sprawiły, że „narzędzia” te cieszą się dużym zaintere-
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pielęgnacji, odżywianiu. Ponadto mogą
dokonać prezentacji ulubionego lub wymarzonego zwierzątka za pomocą zdjęć,
ilustracji, plansz lub własnych rysunków. Dla zapewnienia komfortu wszystkim uczestnikom lekcji z pomocą spieszą
rodzice, którzy przyprowadzają na czas
prezentacji wyjątkowych podopiecznych.

ność czytania ze zrozumieniem oraz
kształtują nawyki czytelnicze. Rodziców
interesują przede wszystkim bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach
z życia szkoły. Dzięki pracy w zespole
redakcyjnym uczniowie kształcą sprawność językową, uczą się precyzji w wyrażaniu własnej opinii, doskonalą umiejętności w zakresie redagowania różnych
form wypowiedzi, rozwijają wrażliwość
i wyobraźnię. Uczniowie piszący do gazetki biorą udział w konkursach literackich,
nierzadko zdobywając nagrody i wyróżnienia. Satysfakcję daje im także popularność wśród kolegów i uznanie nauczycieli. Praca w gazetce jest też atrakcyjną formą edukacji medialnej i zachętą
do aktywnego udziału w życiu szkoły.

● Akcje charytatywne. Udział w akcjach,
tj. WOŚP, Caritas, Polach nadziei, zbiórkach karmy, odzieży dla PCK, artykułów
dla TPD, nakrętek – jest wspaniałą okazją do budowania empatii i szacunku do
drugiego człowieka. Mnogość przedsięwzięć w ramach regionalnych i ogólnokrajowych akcji stwarza możliwości do
uwrażliwiania młodego człowieka na niesienie pomocy osobom potrzebującym.

● Ferie w szkole. W tym czasie uczniowie

● Skrzyneczka zaufania. Mając na celu

wspaniale bawią się oraz ciekawie i aktywnie spędzają czas. W zależności od
zainteresowań dzieci mogą każdego dnia
wskazywać, w której formie zajęć chciałyby uczestniczyć. Na mapie zimowych
przygód znalazły się: zajęcia na basenie,
spacery na Promenadę i niezapomniane
harce na placu zabaw, wizyta w Multicentrum Zodiak, udział w seansie w kinie Iluzja OKF, pełne emocji zajęcia
w kręgielni, zwiedzanie Muzeum w Ratuszu oraz Galerii Dobrej Sztuki. Ponadto zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
sportowe, twórcze i manualne prowadzone w szkole.

wsparcie uczniów, gdy nie radzą sobie
z jakimś problemem, nie wiedzą do kogo
zwrócić się o pomoc lub byli świadkami
niepokojącej sytuacji – zainstalowaliśmy
na drzwiach gabinetu pedagoga szkolnego „skrzyneczkę zaufania”. Szukający
pomocy mogą opisać nurtujący ich problem, a następnie wrzucić kartkę do
„skrzyneczki zaufania”.

● Szkolna demokracja. Wybory do rady samorządu uczniowskiego to również okazja do kształtowania prawidłowych postaw i kreatywności. Etiudy taneczne,
scenki pantomimiczne, elementy gry
aktorskiej, ruch, gest, muzyka, słowo,
a także
umiejętność
autoprezentacji
i współpracy w grupie stały się cennymi
„narzędziami” do prezentacji kandydatów,
którzy przedstawili swoje programy wyborcze, deklarując chęć pracy na rzecz
całej społeczności szkolnej. Nad przygotowaniami czuwali wychowawcy klas.

● Nowe technologie. Wykorzystywane podczas lekcji tablice multimedialne i tablety
wzbudzają ciekawość niezbędną do poznawania nowych treści i zdobywania
doświadczeń. Dużym zainteresowaniem
uczniów cieszą się konkursy wykorzystujące nowe technologie. Przykładem jest
udział dzieci w ogólnopolskim konkursie
„Szkoła na czasie – e-podręczniki
w klasie” zorganizowanym przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji we współpracy z bibliotekami pedagogicznymi oraz w konkursie „Tablet w gimnazjum i szkole podstawowej” zorganizowanym przez Urząd
Miasta Częstochowy. Cieszymy się, że
zaangażowanie w tworzenie scenariuszy,
filmów, pomocy dydaktycznych, oprócz
pozyskanego doświadczenia, zaowocowało zdobyciem cennych nagród w postaci
tabletów i najwyższymi lokatami w konkursach.

● Programy profilaktyczne. Udział w różnorodnych programach profilaktycznych
mających wspólny mianownik, którym
jest zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
stawia przed nami wciąż nowe zadania.
Motywują one do nieustannego poszukiwania i wdrażania innowacyjnych, skutecznych i ciekawych form i metod.

● Gazetka „Z Plecaka Uczniaka”. O jej popularności świadczy liczba dzieci i nauczycieli piszących artykuły. Dzieci zaciekawione tym, co napisali w gazetce ich
koledzy, doskonalą przy okazji umiejęt-
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Diagnozowanie potrzeb, formułowanie
wniosków oraz wykorzystywanie w pełni
potencjału wszystkich zasobów szkoły ma
ogromny wpływ na wskazywanie kierunków
rozwoju uczniów.
Jesteśmy przekonani, że działania podjęte w ramach Roku Otwartej Szkoły będą

kolejną, cenną inspiracją do „otwierania
nowych horyzontów”.
Beata Sobczak-Kuca
Beata Serwa

Małgorzata Siluk
Teresa Lukosek
Agata Seget
Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konopnickiej w Lublińcu

O TWARTA SZKOŁA

S

– PRZEDSIĘWZIĘCIA REA LIZOWANE
W LUBLINIECKIEJ „J EDYNCE ”

zkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
od wielu lat uczestniczy w przedsięwzięciach świadczących o otwartości
na środowisko lokalne, kulturę, sztukę,
sport. Działania te wzajemnie się przenikają. Trudno dokonać podziału na poszczególne obszary, które są tylko umowne
w odniesieniu do życia szkoły, często jedno
działanie łączy się z innym lub inspiruje
kolejne i staje się jego składową. Mimo tego,
podejmiemy próbę prezentacji działań szkoły, odnosząc się do wymienionych obszarów.

wocześnie wyposażone pracownie do terapii
logopedycznej. Działalność trwa od 2000 roku, dzięki czemu diagnoza i praca z uczniem jest systematyczna, a pomoc dociera
do wszystkich potrzebujących.
Szkoła jest również siedzibą Terenowego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji
nr 100.
We współczesnej edukacji nie można pominąć zagadnień ekologicznych. Treści występujące w podstawie programowej wzmocniliśmy poprzez realizację innowacji pedagogicznej „Ekologia na poważnie i wesoło”.
Aktywna edukacja podniosła stopień świadomości ekologicznej uczniów, włączyła
w działania rodziców, aby ekologia stała się
naturalnym elementem życia każdej rodziny, a zachowania proekologiczne wynikały z ugruntowanych przekonań, a nie
z systemu nakazów i zakazów. Uczniowie
zwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków,
wzięli udział w konferencji z ekspertami
z Wydziału Ochrony Środowiska, konkursie
na plakat wykonany z odpadów, konkursie
z wiedzy „Zagadkowa ekologia”. Poprzez
teatrzyk „Kto zaśmieca nasze otoczenie”

WIEDZA, EKOLOGIA, ŚRODOWISKO LOKALNE
Nasza szkoła jest siedzibą Polskiego
Związku Logopedów Oddziału Śląskiego. Są
w niej zatrudnieni logopedzi aktywnie współpracujący ze środowiskiem zawodowym i lokalnym. W ramach swojej działalności co
roku biorą oni udział w ogólnopolskiej akcji
Dzień
Bezpłatnych
Diagnoz
Logopedycznych, aktywnie uczestniczą w życiu zawodowym, dzieląc się swoimi doświadczeniami w formie wystąpień na konferencjach
szkoleniowych organizowanych przez PZL
Oddział Śląski. W placówce funkcjonują no-
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młodzi ekolodzy uczyli kolegów jak dbać
o otoczenie. W ramach programu trwała
również zbiórka zużytych tonerów. Na terenie szkoły odbył się happening „Hałas
twój wróg”, natomiast wyrazem otwarcia na
lokalne środowisko stał się happening „Lubliniec bez śmieci”. Uczniowie przemaszerowali z transparentami ulicami miasta,
a na rynku przekazywali mieszkańcom
ulotki o tematyce ekologicznej. Wiele inicjatyw podjętych w czasie realizacji programu jest kontynuowanych. Są to zbiórki
zużytych baterii, sadzenie krzewów i drzew
na podwórku szkolnym oraz jego zazielenienie, włączanie się w akcję Sprzątanie
świata, akcje mające na celu ograniczenie
w szkole hałasu, konkursy na twórcze wykorzystanie odpadów. Efektem działań jest
przygotowanie uczniów do podejmowania
słusznych decyzji w zakresie ochrony środowiska, w tym segregacji odpadów i dbania
o najbliższe otoczenie oraz uświadomienie
im, że w niedługim czasie to oni będą decydować o przyszłości naszej planety.
W 2009 roku założono szkolne koło
krajoznawcze. Od tego czasu trwa współpraca z instruktorem krajoznawstwa Polski
i długoletnim prezesem lublinieckiego oddziału PTTK. Podczas zajęć w sali i w terenie
uczniowie zdobywają odznaki krajoznawcze.
Są to: trzystopniowa odznaka „Znam Lubliniec i okolice”, odznaka im. „Świętej Edyty
Stein”, patronki Lublińca oraz niedawno
zatwierdzona odznaka „Postacie Ziemi Lublinieckiej”. Realizacja zadań zawartych
w poszczególnych regulaminach oraz wykaz
miejsc i obiektów do zwiedzenia, pozwalają
uczniom zapoznać się z historią, kulturą,
przyrodą i współczesnością naszej małej
Ojczyzny. To świetny materiał edukacyjny
i wychowawczy dla młodzieży oraz „spora
dawka” patriotyzmu. Każdorazowo, roczna
praca zostaje podsumowana podczas uroczystości szkolnej, kiedy to uczniom zostają
wręczone odznaki krajoznawcze oraz nagrody fundowane przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Lublińcu. Są to: materiały promocyjne, mapy, foldery i inne.
Wręczeniu odznak towarzyszy okolicznościowe spotkanie wszystkich podmiotów zaangażowanych w pracę, czyli uczniów, rodziców, nauczycieli i przedstawicieli samorządu lokalnego. Ważne jest też zaprezentowanie działań szerszej społeczności uczniowskiej w myśl zasady: „słowa uczą, przykłady pociągają”. I rzeczywiście, zaintereso-

wanie zajęciami nie słabnie, mimo że wymagają one ze strony ucznia dużego zaangażowania i obowiązkowości. W ciągu 6 lat
pracy koła wręczono w szkole 437 odznak,
a przed nami kolejne podsumowania.
Wizytówką otwartości naszej placówki są
warsztaty językowe odbywające się w szkole
jak i w zaprzyjaźnionym gimnazjum.
Uczestniczą w nich znane postaci życia
kulturalnego Ziemi Lublinieckiej. Warsztaty
mają dużą wartość poznawczą oraz poszerzają horyzonty myślowe i międzykulturowe. Zajęcia językowe w formie zabaw dla
młodszych dzieci odbywają się również
w przedszkolach. Ich efektem jest pogłębienie wiedzy o innych państwach, chęć
uczenia się języków obcych oraz otwartość
na kulturę innych narodów.
Biblioteka szkolna stanowi centrum informacyjne wyposażone w kilka komputerów. Swoją działalność poszerza o organizowanie interesujących wystaw okolicznościowych, konkursów plastycznych i literackich, zajęć czytelniczych i warsztatów. Wiele
z nich odbywa się w innych lublinieckich
bibliotekach. Takie działania zaszczepiają
w dzieciach chęć obcowania z książką i zagłębiania się w magiczną atmosferę biblioteki.
Po zajęciach lekcyjnych uczniowie chętnie przebywają w dwóch świetlicach, z których jedna jest przystosowana dla pierwszoklasistów. Świetlice czynne są od godziny
630 do 1630. Opieką objętych jest 368
uczniów, w tym 38 uczniów dojeżdżających.
Dzieci pod kierunkiem nauczycieli bawią
się, uczą, wykonują zadania. Rozwijają również zdolności plastyczne, manualne, artystyczne. Każdego roku uczniowie uczestniczą
w konkursach: „Savoir-vivre”, „Mam talent”,
„Mistrz ortografii”, a także w konkursach
plastycznych i w imprezie andrzejkowej.
Wychowankowie biorą udział również w zajęciach propagujących zdrowy styl odżywania się, przygotowują sałatki i soki. Działalność świetlicy wspomaga i uzupełnia
opiekuńczą funkcję rodziny, wzbogaca uczniów o wiedzę użyteczną i wpływa na ich
wszechstronny rozwój.
PROFILAKTYKA
Zapobiegając wszelkim uzależnieniom,
na które mogą być narażeni uczniowie,
w szkole podejmujemy wiele działań profilaktycznych. Ich zasięg nie ogranicza się

17

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki

wyłącznie do społeczności szkolnej. Wychodzimy z inicjatywami do środowiska lokalnego, organizując spektakle profilaktyczne,
happeningi antynikotynowe, antynarkotykowe, antyalkoholowe, przeciw dopalaczom.
Terapeuci prowadzą zajęcia interaktywne.
Odbywają się konkursy plastyczne dotyczące profilaktyki uzależnień. Prace uczniów, prezentujące ich rozumienie problemu, eksponowane są na szkolnych wystawach.
Jednym z elementów naszych działań
była też innowacja pedagogiczna „Pokonujemy próg kształcenia zintegrowanego i nauczania blokowego”. W momencie wprowadzenia etapów edukacyjnych pojawił się
problem adaptacji uczniów pokonujących
wspomniany próg. Innowacja polegała na
zrealizowaniu w klasach III, w ramach lekcji
z zakresu edukacji przyrodniczo-społecznej,
zajęć o tematyce ekologicznej, prowadzonych przez uczniów klas VI. Odbyły się one
trzykrotnie w cyklu rocznym. Uczniowie
przygotowywali się do nich z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego. Program był okazją do zaangażowania wielu
uczniów klas VI, przez co trzecioklasiści
mieli okazję poznać starszych kolegów w sytuacji bardzo pozytywnej, bo w trakcie
wspólnych zajęć. Lekcje miały charakter
otwarty dla rodziców, którzy uczestniczyli
również w wernisażu prac plastycznych
swoich dzieci. Cele, jakie postawiono na
wstępie, zostały osiągnięte, a innowacja stała się ogniwem działań zawartych w wewnątrzszkolnym dokumencie „Pomoc w adaptacji uczniów klas czwartych”, proponowanym wychowawcom do realizacji przez
szkolnego pedagoga. Efektem działań była
poprawa kontaktów między uczniami – niwelowanie bariery między „starszymi” a „młodszymi” w szkole, uczenie współpracy przy
podejmowaniu zadań (organizacja wystawy
prac plastycznych), zaangażowanie rodziców
w działania służące adaptacji uczniów (lekcje otwarte, wernisaż). Korzyścią okazała się
też integracja nauczycieli pracujących
w szkole oraz możliwość omówienia problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Kontynuacją działań była realizacja następnej innowacji edukacyjno-wychowawczej
„Ja, ty, my – wiemy jak postępować”.
Uczniowie poznali konsekwencje nagannych
zachowań, ćwiczyli prawidłowe wybory sposobu rozwiązywania konfliktów. Rodzice
mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

ności wychowawczych oraz refleksji nad
„przebudowaniem” swoich obowiązków tak,
aby więcej czasu spędzać z dziećmi.
W dalszym ciągu prowadzone są profilaktyczne zajęcia warsztatowe zarówno integrujące zespoły klasowe, jak i pomagające
uczniom w procesie adaptacyjnym podczas
pokonywania kolejnego etapu edukacyjnego.
Projekt „Szkoła równego traktowania”
pod patronatem Fundacji Centrum im. prof.
Bronisława Geremka jest również działaniem zmierzającym do ograniczenia niepożądanych zachowań uczniów i przypomnieniem, że każdy z nas zasługuje na szacunek.
Ważnym przedsięwzięciem jest profilaktyka żywienia. Od wielu lat przeprowadzamy
akcję „Trzymaj formę”. Za propagowanie
zdrowego stylu życia szkoła otrzymała
Certyfikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Współpracujemy z pracownikiem SANEPiD, dietetykiem, pielęgniarką. Efektem działań jest
wzmocnienie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne czyny, pogłębienie wiedzy zarówno przez uczniów jak i ich rodziców na temat konsekwencji prawnych wynikających z przepisów kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego oraz ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich. Ważnym rezultatem
jest również wykształcenie postaw prospołecznych, co znajduje wyraz w zachowaniach uczniów. Potrafią oni wezwać pomoc,
np. gdy widzą człowieka leżącego na chodniku, oddać znaleziony przedmiot (telefon,
pieniądze, klucze) lub powiadomić o niebezpiecznym miejscu, np. występowania barszczu Sosnowskiego. Każdego roku kilkudziesięciu uczniów otrzymuje z rąk dyrektora szkoły pochwały za wyróżniające prospołeczne zachowanie.
WOLONTARIAT
Od wielu lat nasze działania skierowane
są na pomoc potrzebującym. Mała cegiełka
z pomocą trafia w różne zakątki kraju i za
granicę. Aby zaangażować większość szkolnej społeczności w działania na rzecz drugiego człowieka, należało pokazać, że wszyscy jesteśmy równi i każdy z nas ma prawo
do równego traktowania i wsparcia w trudnych sytuacjach. I tak powstała innowacja
wychowawcza „Tolerancja wśród nas”. Stała
się ona podwaliną do zaangażowania ucz-
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niów w działania szeroko pojętego wolontariatu. Uczniowie uczestniczyli w cyklu
zajęć wychowawczo-profilaktycznych, w zajęciach terapeutycznych, apelach wychowawczych oraz konkursach tematycznych
o zasięgu powiatowym. Podsumowaniem
etapu działań był spektakl profilaktyczny
„Jak ja na to patrzę...” Oto niektóre z naszych przedsięwzięć:
● akcja charytatywna na rzecz dzieci
w Rwandzie,
● akcja charytatywna na rzecz dzieci
w Kongo,
● akcja charytatywna na rzecz Fundacji
Ewy Błaszczyk „Akogo?”,
● akcja charytatywna „MALI uczniowie idą
do szkoły” – projekt edukacyjny UNICEF,
● wsparcie Fundacji „Pomóż i Ty”,
● współpraca z Fundacją Doroty Stalińskiej „Nadzieja”,
● wsparcie akcji księży Werbistów z Pieniężna „Klucz do nieba” oraz „Okulary
dla Afryki”,
● akcja „Góra grosza”.

działań są na przykład: pomoc w sfinansowaniu „inteligentnych bioprotez” oraz leczenia dla podopiecznych Fundacji „Pomóż
i Ty”, cegiełka do kosztów leczenia dzieci
z Afryki. Wsparliśmy też budowę kliniki
„Budzik” Ewy Błaszczyk oraz księży Werbistów poprzez zbiórkę kluczy, zużytych
telefonów komórkowych i okularów dla potrzebujących w Afryce. Cyklicznie, od kilkunastu lat zbieramy monety na rzecz dzieci wychowujących się poza własną rodziną,
biorąc udział w ogólnopolskiej akcji „Góra
grosza”. W szeroko pojętym wolontariacie
jest też miejsce dla naszych „braci mniejszych”. Od lat uczniowie wspierają OTOZ
„Animals” Inspektorat Lubliniec oraz Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Kotom „Felis” w Lublińcu, przekazując zebraną przez
siebie karmę, makarony, mleko, smakołyki,
miski, zabawki, szampony i smycze.
SPORT
Dobrym przykładem cyklicznych działań
w dziedzinie sportu jest grupa akrobatyczna. Obecne zajęcia reaktywowano
w 2006 roku. Grupa występuje podczas
uroczystości szkolnych, miejskich, powiatowych oraz wojewódzkich. Uczniowie mieli
okazję zaprezentować swoje umiejętności
między innymi w Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Rudzie Śląskiej, Szkole Podstawowej nr 5
im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu,
Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie oraz w Zespole Szkół w Kłomnicach.
Akrobaci wystąpili podczas otwarcia miejskiego stadionu przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Lublińcu, w ramach programu Comenius – dla gości z Turcji, Francji i Litwy,
podczas XI Wiosny Kulturalnej w MDK.
Trudno wyliczyć wszystkie występy, gdyż
grupa pracuje bardzo aktywnie na rzecz
szkoły i środowiska lokalnego. Znalazło to
wyraz we współpracy z MDK, Klubem Seniora, Urzędem Miejskim, klubami sportowymi oraz szkołami i przedszkolami na
terenie miasta i powiatu. Efektem opisanych działań jest propagowanie wśród dzieci
i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez
aktywność fizyczną i atrakcyjne spędzanie
wolnego czasu. Występy akrobatyczne
szczególnie oczekiwane są przez pensjonariuszy Klubu Seniora w Lublińcu. Symbioza, jaka zaistniała pomiędzy tymi grupami zatarła tak zwaną „barierę międzypokoleniową”.

Podejmujemy również wiele działań w najbliższym otoczeniu. Wsparliśmy finansowo
uczniów z mukowiscydozą, cukrzycą, nowotworem. Zbieramy plastikowe nakrętki, które przekazujemy rodzinom przewlekle chorych dzieci. Urządzamy loterie, kiermasze,
kawiarenki, a zgromadzone środki trafiają
do potrzebujących. Od wielu lat uczestniczymy w Świątecznych Zbiórkach Żywności, przygotowując dwa razy w roku paczki dla najuboższych. W szpitalach, przedszkolach, Klubie Seniora młodzi wolontariusze prezentują okolicznościowe inscenizacje,
a podczas Miejskiego Festynu Charytatywnego na rzecz chorej Zosi wystąpiła również
grupa akrobatyczna naszej szkoły. Co roku
integracja z dziećmi niepełnosprawnymi
zacieśnia się podczas Tygodnia Tolerancji.
Zwieńczeniem jest uroczystość szkolna
i występy gości, którzy świetnie czują się
w roli artystów. Trwa wspólne muzykowanie, śpiew, rozmowy i to, co najcenniejsze
– pojawia się uśmiech na twarzach wszystkich dzieci. Formą podziękowania wolontariuszom za pracę jest koncert charytatywny, który wpisał się już w tradycje szkoły.
Głęboko wierzymy, że zaszczepiamy w dzieciach szacunek do drugiego człowieka
– szczególnie chorego i bezbronnego oraz
rozwijamy chęć niesienia bezinteresownej
pomocy. Mierzalnymi efektami podjętych
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KULTURA
Od szesnastu lat w naszej szkole odbywa
się Konkurs Regionalny Poezji, Gwary i Piosenki Śląskiej „Lubi mi się tu… mieszkać”.
W konkursie biorą udział szkoły z powiatu
lublinieckiego. Uczniowie rywalizują w trzech
kategoriach: w recytacji utworów śląskich
poetów, mówieniu gwarą śląską oraz w śpiewaniu śląskich piosenek. Do prac w komisji
konkursowej zapraszane są osoby wyróżniające się w środowisku lokalnym w zakresie działalności kulturalnej, oświatowej,
społecznej, zawodowo związane z muzyką,
twórczością pisarską, tańcem, regionalizmem, a także przedstawiciele lublinieckich
instytucji i zakładów pracy. Honorowy patronat sprawują burmistrz miasta Lublińca
i starosta powiatu lublinieckiego. W ramach
konkursu
nawiązana
została
trwała
współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca „Halka”, który zwyczajowo uświetnia przedsięwzięcie swoimi występami. Uczestnicy konkursu podczas wspólnej biesiady mają
okazję obejrzeć wystawy o tematyce regionalnej oraz posmakować regionalnych potraw i wyrobów piekarniczych lokalnych
producentów. W szkole funkcjonuje pracownia polonistyczna poświęcona tematyce
regionalnej. W ramach zajęć dodatkowych
uczniowie poznają gwarę śląską, a także
tradycje i zwyczaje swojej małej Ojczyzny.
Efektem opisanych działań jest kultywowanie gwary śląskiej, regionalnego stroju, pieśni oraz tańca. Elementy te tworzą kulturę
narodu, która jest składową kultur poszczególnych regionów.

Dzięki pracy w samorządzie uczniowie zdobywają umiejętności przygotowywania i realizacji projektów przydatnych w wielu aspektach życia. Uczą się współdecydowania
o szkolnych sprawach i realizują własne
pomysły, np. zainstalowanie monitora na
szkolnym korytarzu, wyświetlającego aktualne informacje dla uczniów i dla rodziców,
utworzenie miejsca do zabaw i gier dla uczniów pod nazwą „strefa ucznia” oraz kącika
do słuchania muzyki i czytania gazet. Innym przykładem rozwijania pasji uczniów
jest działający od kilku lat Międzyszkolny
Klub Historyczny. Uczniowie nawiązali współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej
w Katowicach, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Światowym Związkiem Żołnierzy
Armii Krajowej, Kręgiem Przyjaciół Zapomnianej Historii, Muzeum Powstania Warszawskiego. Młodzi pasjonaci pogłębiają
wiedzę historyczną, biorą udział w sympozjach, sesjach historycznych, warsztatach
tematycznych, spotkaniach z kombatantami, przedstawicielami władz miejskich.
Efektem udziału w różnorodnych projektach
są uzyskane certyfikaty: „Miejsce wolne od
nienawiści” i „Solidarna Szkoła” pod patronatem Europejskiego Centrum Solidarności
w Gdańsku. Swoistym przykładem wykorzystania pasji uczniów i rodziców związanych z przygotowywaniem potraw jest pracownia gospodarstwa domowego. Pełne wyposażenie kuchni pozwala na prowadzenie
warsztatów kulinarnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie przygotowują degustację wypieków podczas dni
otwartych i innych imprez szkolnych. Efektem jest realizacja pomysłów uczniów i rozwój ich pasji związanych z gotowaniem i pieczeniem.

KREATYWNOŚĆ UCZNIÓW
W szkole prężnie działa mały (klasy II–III)
i duży (klasy IV–VI) samorząd uczniowski.
Przykładem cyklicznych zadań jest angażowanie się w akcję „Góra grosza”, udział
w imprezach środowiskowych, takich jak:
taniec poloneza na rynku miasta, „Bitwa
Szkół”, czy coroczne zloty samorządu w Katowicach. Samorząd uczniowski znany jest
również z włączania się w obchody dni
uśmiechu, życzliwości, czekolady, dobrych
rad, pluszowego misia, mikołajek. Poczet
sztandarowy uczestniczy we wszystkich
uroczystościach miejskich i szkolnych. Samorząd uczniowski wykorzystuje talenty
i zainteresowania uczniów oraz infrastrukturę szkolną. Aktywizuje dużą liczbę uczniów, rozwija i kształci postawy obywatelskie i odpowiedzialność za dobro wspólne.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

ZAKOŃCZENIE
Podsumowując należy zwrócić uwagę na
stronę internetową szkoły, która jest systematycznie aktualizowana. Pełną informację
o pracy szkoły można otrzymać, odwiedzając naszą placówkę podczas dni otwartych
oraz różnych uroczystości. Przy okazji świętowania jubileuszy wydawane są okolicznościowe monografie, opisujące historię
szkoły, jej dorobek, znaczenie dla społeczności Lublińca. Szkoła ma stały kontakt
z wieloma absolwentami. Wracają oni chętnie do nas, a podczas spotkań z uczniami
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dzielą się wiedzą, doświadczeniami, opowiadają o sobie. Stają się często autorytetem
i wzorem do naśladowania.
Lubliniecka
„Jedynka”
jest
szkołą
z 80-letnią tradycją.
Nasza szkoła zawsze była związana z lokalnym środowiskiem. Była otwarta na jego
potrzeby i często stanowiła miejsce imprez
miejskich. Lubliniczanie pokochali „Jedynkę”, która wykształciła wiele pokoleń. Dzisiejsi dziadkowie uczestniczyli w budowie
hali sportowej, a obecnie ich dzieci i wnuki
uczestniczą w uroczystościach, imprezach,
zajęciach sportowych.
Otwartość szkoły to wrażliwość i działanie na potrzeby innych, reakcja na to, co

ciekawi i wzbogaca ucznia, to przenoszenie
na grunt szkoły nowinek uatrakcyjniających
pobyt dzieci w placówce, wdrażanie innowacji i innych działań wpływających na ich
wszechstronny rozwój, a także otwartość na
sugestie rodziców. W naszym pojęciu
otwarta szkoła, to szkoła tolerancji, odwagi
w podejmowaniu wyzwań, a także współpracy z uczniami, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi placówki oświatowe.
Taką właśnie szkołą jest lubliniecka „Jedynka”.
Małgorzata Siluk
Teresa Lukosek
Agata Seget

Daria Adamczyk
Edyta Pryt
Bożena Kownacka
Agnieszka Kawalec
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 w Częstochowie

O TWARTA SZKOŁA KLUCZEM DO SUKCESU

O

twartość to pojęcie wielopłaszczyznowe. Niesie ono ze sobą pozytywny
ładunek energii, zawarty w synonimach takich jak szczerość czy odwaga.
Warunkuje powstawanie akceptacji, będącej
wartością uniwersalną, zarówno w stosunku do pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych uczniów.
Akceptacja ucznia niepełnosprawnego
stanowi punkt wyjścia do podejmowania
wszelkich działań edukacyjnych i terapeutycznych. Pozwala stworzyć warunki konieczne do jego skutecznego rozwoju. Do
warunków tych zalicza się między innymi
otwartość na różnorodne doświadczenia,
które składają się na wiedzę niezbędną
w codziennym życiu.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie doświadczenia te realizujemy na wielu płaszczyznach, między innymi poprzez kulturę,
sztukę, sport, kontakty ze środowiskiem
lokalnym oraz przekazywanie wartości uniwersalnych. Organizujemy różne formy aktywności, dbamy o wzbogacanie wiedzy,
doskonalenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań naszych uczniów. Stwarzamy im
możliwość korzystania z dziedzictwa kulturowego kraju i regionu.
Nasi wychowankowie systematycznie uczestniczą w porankach muzycznych, organizowanych przez Filharmonię Częstochowską,
podczas których poznają polską muzykę
klasyczną. Zwiedzali także Muzeum Często-
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chowskie, w którym mogli podziwiać polskie
malarstwo rodzajowe oraz dzieła twórców
pochodzących z regionu częstochowskiego.
Dzięki zajęciom edukacyjnym organizowanym na terenie Multicentrum „Zodiak”
w Częstochowie poznali zasady dobrego zachowania oraz właściwego funkcjonowania
społecznego. Gościli również w Ośrodku
Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie, w którym mogli obcować z polskim
malarstwem sakralnym.
Odbiór sztuki to również bezpośredni
kontakt z jej twórcami. Nasi podopieczni
uczestniczyli w spotkaniach z Anną Dymną.
Podczas spotkań ze znamienitymi artystkami: Emilią Krakowską i Anną Guzik poznawali tajniki zawodu aktora filmowego.
Muzykowali wspólnie z Muńkiem Staszczykiem, liderem zespołu T. Love, członkami
częstochowskiej formacji muzycznej Shamboo oraz Januszem Yaniną Iwańskim,
współpracującym ze Stanisławem Sojką
i zespołem Maanam.
W obszarze kultury, w celu wspierania
harmonijnego rozwoju uczniów, nasza placówka zwraca szczególną uwagę na promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
Czytanie rozwija wyobraźnię, wydłuża
czas koncentracji, wzbogaca słownictwo,
uczy myślenia konkretnego i abstrakcyjnego, wpływa na rozwój inteligencji emocjonalnej. Usprawnia obszary, które najczęściej wymagają wsparcia terapeutycznego u osób niepełnosprawnych. Ma zatem
dla nas charakter priorytetowy.
W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie rozwijamy
zainteresowania czytelnicze naszych uczniów. Od 2010 roku wspólnie z Publiczną
Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie realizujemy projekt pt. „Bajka
uczy, bajka leczy”. W jego ramach w naszej
placówce systematycznie odbywają się lekcje biblioteczne z użyciem multimediów oraz
teatrzyku kamishibai. Podczas zajęć nauczyciele-bibliotekarze i pracownicy ośrodka
przybliżają uczniom – za pomocą alternatywnych metod komunikacji (gesty i symbole) – dzieła literackie składające się na
kanon literatury dziecięcej.
Efektem otwarcia naszych podopiecznych
na szeroko pojętą kulturę jest wyrobienie
w nich umiejętności krytycznego i świadomego odbioru oraz wdrożenie do właściwe-
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go, społecznie akceptowanego sposobu zachowania i wyrażania emocji.
Rezultatem promowania edukacji kulturalnej stało się, tak istotne, odseparowanie
naszych wychowanków od wszechobecnej
i przytłaczającej popkultury na rzecz kultury bycia. Jesteśmy również świadkami wzrostu kompetencji komunikacyjnych i moralnych oraz zdolności świadomego korzystania ze źródeł informacji, takich jak książki
czy Internet.
Rezultatem spotkań i rozmów naszych
wychowanków z przedstawicielami świata
kultury jest większa otwartość na poglądy
i postawy innych ludzi oraz ich sposób
postrzegania świata. Jest to szczególnie
istotne w przypadku uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Otwartość na kulturę ma swoje odbicie
w sztuce tworzonej przez naszych podopiecznych. Na terenie placówki od wielu lat
z ogromnym powodzeniem działa Teatrzyk
„Mandaryn” oraz zespół muzyczno-taneczny
„Promyczki”. Grupy były wielokrotnie nagradzane na festiwalach i przeglądach artystycznych, honorowane głównymi nagrodami
na Przeglądzie Małych Form Teatralnych,
Festiwalu „Sancta Maria”, Muzycznej Scenie
Integracji czy Przeglądzie Piosenki Podwórkowej.
Poprzez teatr, taniec, grę na instrumentach i inne formy ekspresji, grupy tworzą
sytuacje wychowawcze umożliwiające uczniom nabywanie doświadczeń, przygotowujących do świadomego pełnienia ról społecznych. Aktywizują oraz rozwijają drzemiące
w nich talenty i zdolności. Zaspokajają potrzebę akceptacji, uznania i sukcesu.
Wszystko to jest możliwe do osiągnięcia
i realne dzięki otwarciu młodych, niepełnosprawnych artystów na sztukę.
Bardzo ważnym obszarem w działalności
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie jest edukacja
sportowa. Zaangażowanie i wysiłek fizyczny,
jaki nasi uczniowie wkładają podczas zawodów i olimpiad sportowych, organizowanych na terenie Częstochowy (Olimpiada
Sportowa „Razem”, Paraolimpiada, Olimpiada „Przełam Bariery z ISD Huta Częstochowa”) wspierają ich rozwój psychofizyczny
oraz umożliwiają i ułatwiają im odreagowanie napięć.
W promocję sportu wśród naszych uczniów oraz świadomego dbania o zdrowie fi22
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zyczne włączyli się znani sportowcy, tacy
jak: Marcin Najman – pięściarz, Krzysztof
Kułak – były międzynarodowy mistrz walk
KSW, zawodnicy Rugby Klubu Częstochowa
oraz zawodnicy Klubu Sportowego RKS
„Raków”. Znani i szeroko doceniani ludzie
sportu, własną postawą modelują u naszych podopiecznych otwartość na zdrowy
i aktywny styl życia. Zdrowie i dbałość
o kondycję, w przypadku uczniów niepełnosprawnych, ma bowiem ogromne znaczenie
terapeutyczne, zarówno w sferze fizycznej
jak i społecznej.
Nasi podopieczni systematycznie biorą
udział w lublinieckich zawodach sportowych, tzw. „Biegu o nóż komandosa”. Organizatorem tej imprezy jest zaprzyjaźniony
z naszą placówką Klub Biegacza „Meta”,
zrzeszający
lublinieckich
komandosów.
W zawodach uczestniczą żołnierze i pracownicy służb mundurowych. Start odbywa się
w pełnym umundurowaniu polowym lub
ćwiczebnym. Nasi wychowankowie próbują
natomiast swoich sił na dystansie 100
metrów w konkurencji zwanej „Biegiem małego komandosa”. Dyscyplina ta wymaga od
nich maksymalnej koncentracji i dużego
wysiłku. Zawsze jednak zmagania uczniów
uwieńczone są wspaniałymi medalami, dyplomami oraz niezapomnianymi wrażeniami.
W obszarze szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu promowaną przez nas aktywnością są również wycieczki o charakterze przedmiotowym lub turystyczno-krajoznawczym. Nasi podopieczni biorą w nich
udział chętnie i systematycznie. To ich
ukochana forma poznawania otaczającego
świata i efektywnego spędzania czasu
wolnego. Do najciekawszych wycieczek możemy zaliczyć wyjazdy do: Krakowa, ZOO
w Opolu czy „Parku Jurajskiego” w Krasiejowie.
Rezultatem otwarcia się naszych uczniów
na doświadczenia związane z różnymi rodzajami działalności sportowej jest zauważalny u nich wzrost świadomości własnego
ciała, a co za tym idzie akceptacji własnych
ograniczeń i możliwości. Aktywność sportowa wychowanków kształtuje w nich
umiejętność etycznego odnoszenia sukcesów oraz wyciągania wniosków z własnych
porażek.
Kluczowe znaczenie ma dla nas otwarcie
osób niepełnosprawnych na społeczność

lokalną w celu ich aktywizacji, przełamywania barier i burzenia stereotypów. Aby
realizować te cele podejmujemy się działań
o charakterze integracyjnym. Nasz ośrodek,
wspólnie z zaprzyjaźnionymi organizacjami
i jednostkami wojskowymi, od 12 lat organizuje w gminie Olsztyn „Jurajskie Pikniki
Rodzinne”, które odbywają się na polanie
w Sokolich Górach i przyciągają setki osób
(zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych) z całego subregionu częstochowskiego. W corocznie organizowanych
piknikach uczestniczą sportowcy, przedstawiciele wojska, policji, straży pożarnej, zespoły muzyczne, działacze społeczni i politycy. Tego dnia wszystkich łączy idea wzajemnej akceptacji i integracji, upowszechniana przez media, relacjonujące wydarzenie i podkreślające jego pozytywny wydźwięk społeczny.
Atmosfera integracji społecznej budowana jest przez naszą placówkę corocznie
w Dniu Dziecka, organizowanym na stadionie RKS „Raków”. Atrakcyjność i wyjątkowość imprezy potwierdzają biorący w niej
udział mieszkańcy Częstochowy. Bogata
oferta wydarzenia skierowana jest do
społeczności lokalnej. Składają się na nią:
występy muzyczne, zawody sportowe, pokazowe treningi klubów sportowych, okolicznościowe mecze piłki nożnej, kiermasze,
warsztaty zajęciowe organizowane dla najmłodszych uczestników przez Multicentrum
„Zodiak” w Częstochowie oraz przez pracowników naszej placówki. W Dniu Dziecka
dorośli stają się dziećmi, które zdają się nie
dostrzegać barier i trudności wynikających
z odmiennego sposobu postrzegania i doświadczania świata.
Dwie niezwykłe imprezy, stanowią naszą
odpowiedź na oczekiwania społeczności lokalnej. Realnie włączają osoby niepełnosprawne i ich rodziny w życie środowiska.
Przełamują bariery lęku i wstydu przed
wzajemnymi kontaktami. Burzą mity na
temat bezradności osób niepełnosprawnych.
Nasza placówka efektywnie współpracuje
z innymi instytucjami oświatowymi z terenu
Częstochowy. Wychowankowie Miejskiego
Przedszkola nr 23 im. Jasia i Małgosi
w Częstochowie tworzą dla naszych wychowanków barwne i fascynujące przedstawienia teatralne. My rewanżujemy się przyjaźnią oraz organizacją wspólnego balu karnawałowego. Uczniowie Gimnazjum nr 9
w Częstochowie systematycznie przychodzą
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do nas z ofertą warsztatów plastycznych,
którym towarzyszą liczne atrakcje o charakterze muzycznym i teatralnym. Uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie
przekazują naszym dzieciom miłość do literatury pięknej. Studenci Wydziału Pedagogiki Akademii im. J. Długosza w Częstochowie corocznie uatrakcyjniają mikołajki
oraz Święta Wielkanocne przedstawieniami
teatralno-muzycznymi.
Współpraca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie
z innymi placówkami oświatowymi rodzi
wzajemne korzyści na polu integracji niepełnosprawnych z pełnosprawnymi uczestnikami życia społecznego. Wspólne doświadczenia motywują do pogłębiania zrozumienia i komunikacji. Budują relacje oparte
na wzajemnym poznaniu i szacunku, burzą
mity i stereotypy. Przyczyniają się do kształtowania postaw prospołecznych i integracyjnych.
Do kompetencji kluczowych, jakie staramy się rozwijać wśród wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 5 w Częstochowie, należy otwartość na
zmiany. Jest to proces mający swój początek w doskonaleniu nauczycieli – specjalistów, dla których otwartość na ucznia oraz
ciągła potrzeba dokształcania się w celu
efektywniejszej realizacji podstawy programowej, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych czy diagnozy funkcjonalnej dziecka jest koniecznością. Dążymy do tego poprzez systematyczną współpracę z placówkami, tj. Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, Samorządowym Ośrodkiem
Doskonalenia w Częstochowie czy Małopolskim Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Kangur” w Krakowie.
Współpraca i partnerstwo z wymienionymi placówkami doskonalenia nauczycieli
opiera się na stałym podnoszeniu przez zatrudnionych w naszej placówce specjalistów
kompetencji zawodowych poprzez udział
w konferencjach, warsztatach, szkoleniach,
kursach i studiach podyplomowych. Zdobyta dzięki temu wiedza i umiejętności składają się na warsztat niezbędny w codziennej
pracy dydaktycznej i terapeutycznej. Owocują one wymianą doświadczeń i realną pomocą. Stanowią nieocenioną wartość w relacjach z rodzicami niepełnosprawnych
dzieci.
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Dbając o holistyczny rozwój naszych
podopiecznych przekazujemy im także takie
wartości jak patriotyzm i szacunek do
drugiej osoby.
Celów tych nie realizujemy ex cathedra.
Stawiamy na nowoczesne, aktywizujące metody nauczania, w realizacji których wspomagają nas zaprzyjaźnione jednostki wojskowe, tj.: Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Częstochowie, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Jednostka Wojskowa „Agat”, Stowarzyszenie Żołnierzy Wojsk
Specjalnych „Grupa Raptor”. Struktury te
nie tylko są wsparciem w organizacji imprez, ale również angażują osoby niepełnosprawne w działania polegające na poznawaniu i pielęgnowaniu narodowych tradycji
oraz dbaniu o lokalne dziedzictwo. Wspólnie
spędzony czas w wojskowych izbach tradycji, pogadanki na temat wartości, takich
jak bohaterstwo i odwaga, czytanie książek
o tematyce historycznej oraz modelowanie
właściwych postaw i zachowań to prawdziwe lekcje historii i patriotyzmu.
Jesteśmy głęboko przekonani, że warunkiem pełnego rozwoju człowieka jest nie tylko poznanie treści edukacyjnych, ale też zasad etycznych i moralnych. Te zaś kształtujemy poprzez oddziaływania wychowawcze, lekcje religii i współpracę z częstochowskimi parafiami: Parafią pw. Najświętszego
Imienia Marii Panny w Częstochowie oraz
Parafią pw. Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Częstochowie. Rozwój duchowy
realizujemy poprzez organizację jasełek,
udział naszych wychowanków w mszach
świętych, rekolekcjach i roratach. Wspólnie
przeżywamy radosne chwile związane z przystępowaniem uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie do I Komunii Świętej czy bierzmowania.
Ubogacane w ten sposób wartości etyczne
i moralne otwierają naszych uczniów na
społeczny system wartości, którego poznanie jest niezbędne w życiu każdego człowieka.
Szeroki aspekt oddziaływań w opisanych
wyżej obszarach wynika z indywidualnych
potrzeb naszych wychowanków i oczekiwań
ich rodziców. Stałe i nacechowane troską
dążenie do ich zaspokajania sprawia, że
nasi podopieczni odnoszą sukcesy na polu
sportu, kultury i sztuki.
Dla nauczycieli pracujących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5
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w Częstochowie ważne jest każde dziecko,
każde doświadczenie, każda lekcja, spotkanie czy rozmowa. Otwartość rodzi bowiem
odwagę, a ta pozwala realizować marzenia,
dodaje wiary w siebie, przełamuje bariery.
Przekazanie tej idei uczniom jest sukcesem
wszystkich pracowników naszej placówki,
którego potwierdzeniem jest przyznanie

nam tytułu „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym”.
Daria Adamczyk
Edyta Pryt
Bożena Kownacka
Agnieszka Kawalec

KATEGORIA: GIMNAZJA, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Aleksandra Przygódzka
Magdalena Hadaś
Anna Adamus-Lamch
Alicja Janowska
Zespół Szkół we Wrzosowej

L UBIMY PODEJMOWAĆ INTERESUJĄCE
DZIAŁANIA EKSPERYMENTALNE I ROZWIJAJĄCE

Z

espół Szkół we Wrzosowej jest szkołą
otwartą w dosłownym znaczeniu,
ponieważ w szkole zajęcia odbywają
się codziennie od godziny 730 do 2000 lub
nawet 2100. Organizacją zajęć zarówno dla
dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych ze
szkolnego i lokalnego środowiska zajmuje
się Uczniowski Klub Sportowy „Junior” oraz
Stowarzyszenie „SPARTA”. Często dodatkowe zajęcia z uczniami organizują również
nauczyciele naszej szkoły. Placówka jest
także otwarta na różne wydarzenia o zasięgu lokalnym, powiatowym, wojewódzkim
czy krajowym. Od 2008 roku, po połączeniu
szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół,
staramy się aktywnie oddziaływać na otoczenie. Podjęliśmy i uczestniczyliśmy w wielu lokalnych przedsięwzięciach. Wciąż mamy nowe pomysły i wielką pasję w dokonywaniu zmian w naszym otoczeniu, ale
także zmian w myśleniu i zachowaniu ludzi,
którzy z nami współpracują. Z miejscowości
skromnie wyposażonej w infrastrukturę,
której mieszkańcy jeszcze niedawno narzekali, że „nic się nie dzieje”, staliśmy się
miejscowością, w której aktywnie działają
3 stowarzyszenia, uczniowski klub spor-

towy, rada sołecka, rada parafialna. Mamy
świadomość bycia liderem w środowisku,
a dodatkowo lubimy podejmować działania
interesujące, eksperymentalne i rozwijające.
Naszym mottem są słowa Kartezjusza: „Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się,
ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste
nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego
się nie przydaje”. Wyznajemy zasadę, że siła
tkwi w zespole, a najlepsze dzieła powstają
z pracy grupowej. Chociaż kosztuje to nas
wiele wysiłku, odpowiedzialności i ogromnego zaangażowania, to wszystkim, którzy
się zastanawiają, czy warto, odpowiadamy:
tak, warto! Dlaczego? Oto nasza odpowiedź:
● uczymy postaw społecznych przez działanie,
● budujemy społeczeństwo obywatelskie,
● „odczarowujemy” negatywny wizerunek
szkoły,
● uczymy wrażliwości na potrzeby innych,
● rozwijamy umiejętności pracy zespołowej, rozbudzamy kreatywność i zainteresowania,
● dbamy o rozwój fizyczny i zdrowie,
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● wykorzystujemy wszechstronnie potencjał środowiska szkolnego.

realne potrzeby środowiska. Wykonujemy
wiele cyklicznych zadań, które sukcesywnie
wpływają na otoczenie. Staramy się rozwiązywać problemy mieszkańców i środowiska szkolnego lub wpływać na podniesienie jakości funkcjonowania otoczenia.
Szukamy ciekawych sposobów realizacji
naszych pomysłów. Ich efektem są projekty
współfinansowane przez projektodawców
oraz naszą szkołę.
W 2010 roku powstało stowarzyszenie
„Razem dla Wrzosowej”, którego członkami
są także nasi nauczyciele. Jednym z zadań
stowarzyszenia jest cykliczna organizacja
spotkań dla najmłodszych mieszkańców
Wrzosowej z okazji mikołajek. Dbamy o to,
aby w tym dniu obdarować dzieci upominkami. Tradycją stało się również mikołajkowe przedstawienie przygotowane przez
członków stowarzyszenia, nauczycieli szkoły
i przedszkola oraz rodziców.
W 2012 roku zrealizowaliśmy wspólnie
projekt pn. „Wrzosowa to fajna wieś – wzmocnienie kulturowych wartości lokalnych poprzez zorganizowanie cyklu imprez kulturalno-rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców wsi i okolic”. Partnerem w projekcie
było także Przedszkole we Wrzosowej. Zorganizowaliśmy trzy imprezy środowiskowe
poświęcone zdrowiu, rodzinie i rywalizacji
sportowej. W ramach projektu zakupiliśmy
sprzęt pozwalający na urządzanie imprez
plenerowych. W prowadzeniu pikniku rodzinnego o charakterze sportowym pomagali
nam instruktorzy sekcji badmintona i taekwondo. Pokłosiem działań było zorganizowanie cyklu szkoleń z samoobrony dla dorosłych, którzy obecnie biorą czynny udział
w zajęciach obu sekcji działających przy
Zespole Szkół we Wrzosowej.
Projektem realizowanym przez szkołę we
współpracy z Lokalną Grupą Działania
„Bractwo Kuźnic” oraz samorządem gminnym była budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej „Na początku była skała”. Została
ona opracowana na potrzeby edukacji
z zakresu geologii, ekologii, biologii, geografii, historii i wiedzy o regionie. Projekt zakłada poznanie najbliższej okolicy poprzez wyjście w teren, integrację wiedzy z poszczególnych przedmiotów oraz kształcenie
umiejętności dostrzegania oraz interpretowania zjawisk i procesów dotyczących
różnych dziedzin życia. Badanie w ten sposób środowiska najbliższej okolicy jest bardzo atrakcyjną formą nauczania przedmio-

JAK DZIAŁAMY – CZYLI METODYKA PRACY
Aby nasza praca była efektywna, diagnozujemy środowisko i rozpoznajemy jego potrzeby poprzez rozmowy z zainteresowanymi
grupami, obserwację, wywiady oraz spotkania z samorządowcami. W celu skutecznego podejmowania nowych wyzwań oceniamy zasoby szkoły – materialne i ludzkie
– dla wzmocnienia potencjału grupy naszego projektu, czy też pomysłu, pozyskujemy partnerów do współpracy. Bardzo
starannie analizujemy i wybieramy zespoły
uczniów i nauczycieli, pamiętając, że każde
zadanie powinny realizować osoby, które
wierzą w jego powodzenie i mają w sobie
potencjał, aby odnieść sukces. W naszych
pomysłach poszukujemy atrakcyjnych, innowacyjnych i twórczych rozwiązań. Mamy
duże doświadczenie w ich realizacji. Prezentujemy najciekawsze.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Warto w tym miejscu przedstawić partnerów, którzy wspierają nas w przedsięwzięciach i pomagają w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów. Są to: Rada Sołecka we
Wrzosowej, miejscowa parafia, Stowarzyszenie „Razem dla Wrzosowej”, Stowarzyszenie LGD „Bractwo Kuźnic”, Przedszkole
we Wrzosowej, Samorząd Gminny GCKIiR
w Poczesnej, Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, UKS „Junior”, Stowarzyszenie
„SPARTA”, OSP we Wrzosowej. W działaniach wspierają nas także: Jadwiga Wiśniewska – poseł do PE, Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie, PCK – Oddział
w Częstochowie, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Częstochowie, Regionalny
Związek Pszczelarzy w Częstochowie, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie,
Fundacja Ekologiczna „Silesia” w Katowicach.

POPRZEZ REALIZACJĘ PROJEKTÓW
ZMIENIAMY NASZĄ MIEJSCOWOŚĆ

Wspólnie z partnerami wypracowaliśmy
wieloletni plan działań, który odpowiada na
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tów przyrodniczych, a poznawanie dziejów
i zabytków okolicy pozwala w ciekawy
sposób realizować przedmiot szkolny, jakim
jest historia. Naszą intencją jest stosowanie
aktywnych metod nauczania, dających
większe możliwości przyswajania wiedzy
przez uczniów na różnych poziomach edukacji. Uzupełnieniem projektu było zgromadzenie w formie wystawy zbiorów skał
z naszego terenu i okolic. Ze ścieżki edukacyjnej korzystają wycieczki szkolne, turystyczne oraz studenci.
Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców Uczniowski Klub Sportowy
„Junior” we współpracy z Zespołem Szkół
we Wrzosowej przygotował projekt pn.
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
przy Zespole Szkół we Wrzosowej dla celów
sportowo-rekreacyjnych poprzez budowę
boiska wielofunkcyjnego”. Wykorzystując
doświadczenia z bardzo dobrej współpracy
z LGD „Bractwo Kuźnic”, pozyskaliśmy fundusze na budowę nowego obiektu sportowego. To działanie wymagało współpracy
z samorządem gminnym, który dofinansował i w dużej części skredytował budowę
oraz wsparcia rady rodziców, działającej
przy Zespole Szkół we Wrzosowej, która zakupiła wyposażenie boiska. Z obiektu korzystają nie tylko uczniowie naszej szkoły,
ale także mieszkańcy Wrzosowej, ponieważ
jest to jedyny, obok sali gimnastycznej,
obiekt sportowy w miejscowości. Profesjonalne wyposażenie boiska oraz jego dostępność sprzyjają rozwojowi aktywności ruchowej i są zapewne alternatywą na spędzanie
wolnego czasu.
Nauczyciele naszej szkoły od siedmiu lat
organizują powiatowy konkurs „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną” pod honorowym patronatem starosty częstochowskiego oraz wójta gminy Poczesna. Propagujemy w ten sposób tradycję i folklor związane ze świętami wielkanocnymi, kształtujemy i rozwijamy wśród dzieci i młodzieży
zainteresowania kulturą ludową oraz plastyką obrzędową. Odkrywamy i promujemy
uzdolnienia artystyczne, prezentujemy twórczość plastyczną dla szerszego grona odbiorców. Konkurs cieszy się ogromnym
zainteresowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Wszystkie prace,
po ocenie dokonanej przez jurorów, eksponujemy w formie wystawy pokonkursowej
w Niedzielę Palmową w miejscowym kościele

parafialnym we Wrzosowej. W tak przygotowanej scenerii odbywa się uroczyste
wręczenie nagród i wyróżnień.
„Pszczoła potrzebna od zaraz!” to konkurs grantowy, realizowany przez Zakłady
Tłuszczowe Kruszwica SA i Fundację Nasza
Ziemia w ramach programu „Z Kujawskim
Pomagamy Pszczołom”. Celem nadrzędnym
akcji była zmiana postaw społeczeństwa i promocja pozytywnych działań związanych z ochroną przyrody, w szczególności
owadów zapylających. Wśród uczniów
i w środowisku lokalnym upowszechniliśmy
wiedzę na temat życia pszczół oraz innych
owadów zapylających. Na terenie przyszkolnym założyliśmy ogród przyjazny pszczołom,
wybudowaliśmy kilkadziesiąt „owadzich hoteli”. Pozyskaliśmy także ul, jako pomoc
dydaktyczną do prowadzenia warsztatów
z dziećmi przedszkolnymi i młodzieżą szkolną. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma
instytucjami i mediami, aby na bieżąco informować o projekcie, który był doskonałą
formą poznawania świata i otaczającego nas
środowiska poprzez zabawę, zajęcia praktyczne, wycieczki.
Przy realizacji projektu „Pszczoła potrzebna od zaraz” zastosowaliśmy nowe
podejście w nauczaniu, tzw. kaskadowość.
W tym celu rozpoczęliśmy współpracę z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie.
Pracownicy uczelni wyposażyli nas w potrzebne umiejętności z zakresu tutoringu
młodzieżowego. My przekazaliśmy je dalej,
zgodnie z metodą tutoringu: gimnazjaliści
uczyli uczniów szkoły podstawowej, a ci
z kolei – dzieci przedszkolne. Opisaną metodę wdrażaliśmy pod kierunkiem pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Wspólnie ze Stowarzyszeniem „SPARTA”
realizujemy projekt „SPARTA – to miejsce
dla Ciebie”. W ramach projektu została
utworzona sekcja taneczno-rytmiczna. Staramy się o wyposażone i zagospodarowanie
pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby
stowarzyszenia i jego partnerów. W ramach
projektu będzie przeprowadzone badanie
przesiewowe dla 50 dzieci należących do
sekcji taekwondo i sekcji taneczno-rytmicznej. Przygotowujemy się do festynu środowiskowego, podczas którego obie sekcje zaprezentują swój program sportowo-artystyczny.
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Najnowszym naszym przedsięwzięciem
jest projekt pod nazwą „Trasa daje nam
w kość – już dość!”. Zwyciężyliśmy w ogólnopolskim konkursie „Ekoodkrywcy 3”.
Projekt dotyczy badań środowiskowych
związanych z wpływem trasy szybkiego ruchu na otoczenie szkoły i na funkcjonowanie uczniów. Finałem projektu będzie
złożenie petycji do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w Katowicach o montowanie ekranów dźwiękochłonnych w okolicy szkoły. Mamy wielką nadzieję, że dzięki
wspólnym działaniom szkoły, przedszkola,
mieszkańców Wrzosowej oraz samorządu
gminnego budowa ekranów dźwiękochłonnych oddzielających trasę DK-1 od naszych
obiektów zostanie przyspieszona, co będzie
rzutować na rozwiązanie niezwykle ważnego
dla nas problemu.

ciąga wiele osób: mieszkańców Wrzosowej,
gminy Poczesna i jej okolic. Celem działań
jest promowanie wartości edukacyjnych
w środowisku, prezentacja osiągnięć szkoły
– uczniów i ich mistrzów, budowanie pozytywnego wizerunku placówki, a także integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.
Efektem współpracy jest rosnące zaangażowanie rodziców, rad klasowych na rzecz
wspierania szkoły w jej działaniach edukacyjnych i pomocowych w celu pozyskiwania
nowych sojuszników i partnerów.
W 2012 roku w obecności mera Solecznik na Litwie i wójta gminy Poczesna dyrektorzy szkół: Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz Zespołu Szkół
we Wrzosowej podpisali porozumienie o współpracy partnerskiej. Dotyczy ono realizacji
międzynarodowych projektów i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i kultury.
W 2012 r. uczniowie Zespołu Szkół we Wrzosowej gościli w Gimnazjum w Solecznikach,
realizując projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży pt.
„Tanecznym krokiem do przyjaźni”. Pieniądze pozyskano z Funduszu i Samorządu
Gminy Poczesna oraz Rejonu Soleczniki.
Projekt został przygotowany w taki sposób,
aby stworzyć uczniom obu państw warunki
do zbudowania przyjaźni na bazie pasji tanecznej. Podczas warsztatów prowadzonych
przez choreografów uczestnicy poznali polskie i litewskie tańce ludowe: poloneza i sukinis, jak również tańce nowoczesne. Dodatkowym atutem było przybliżenie historii,
tradycji i zwyczajów obu narodów. W 2013
roku wspólnie z samorządem gminnym oraz
GCKIiR w Poczesnej przygotowaliśmy prezentację wystawy pn. „Miejsca Pamięci
Narodowej na Ziemi Wileńskiej”. Autorami
wystawy byli: Jerzy Karpowicz, artysta fotografik, nazywany kronikarzem polskości na
Litwie oraz Krystyna Adamowicz, dziennikarka wileńska, która całe życie zawodowe
związała z polską prasą wileńską. Ta piękna
i wzruszająca ekspozycja cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrzosowej.

PODEJMOWANYMI DZIAŁANIAMI
WPŁYWAMY NA NASZE OTOCZENIE

W 2000 r. nauczyciele historii zainicjowali działalność grupy zadaniowej, której
celem było poszerzanie wiedzy historycznej
o Wrzosowej i szkole. Udało nam się opracować monografię o naszej miejscowości,
zorganizować wystawy tematyczne i wzbogacić ogólnopolski projekt „Atlas wsi”.
W ciągu ostatnich kilku lat zebraliśmy obszerną dokumentację poświęconą stuleciu
istnienia szkoły. Obchody rocznicowe szkoły
odbyły się w 2014 roku. Zgromadziliśmy
informacje dotyczące ppor. Wacława Wrzesińskiego – pierwszego kierownika naszej
szkoły. Przygotowaliśmy również uroczystość poświęcenia tablicy katyńskiej, upamiętniającej jego tragiczną śmierć „na nieludzkiej ziemi”. W szkolnym ogrodzie, prawnuczka ppor. W. Wrzesińskiego, uczennica
naszej szkoły, posadziła dąb katyński. Uczniowie, pod kierunkiem nauczycieli historii,
od 2010 roku biorą udział w Wojewódzkim
Konkursie Historyczno-Literackim „Prawda
i kłamstwo o Katyniu” organizowanym przez
Jadwigę Wiśniewską – poseł do PE. Jesteśmy także w posiadaniu licznych materiałów
źródłowych i dokumentów o Józefie Rutkowskim – założycielu szkoły, działaczu niepodległościowym i społecznym.
Od wielu lat tradycją stała się coroczna
organizacja festynów. Odbywają się one
z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.
Bogaty w atrakcje program festynu przy-
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DBAMY O TRADYCJĘ I KULTURĘ
Wspólnie z zaprzyjaźnionymi partnerami
szkoły dbamy o tradycję i kulturę naszego
regionu. Wśród społeczności naszej szkoły
nie brakuje pasjonatów historii. Założyli oni
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Muzeum Historyczne z Izbą Regionalną.
Eksponaty zostały pozyskane staraniem
uczniów, nauczycieli i mieszkańców Wrzosowej oraz stowarzyszeń, z którymi współpracuje szkoła. Znajdziemy tu przedmioty
codziennego użytku, narzędzia pracy, wytwory sztuk. Dodatkową atrakcją jest odwzorowanie mieszkania z przełomu XIX i XX
wieku. W muzeum oraz w izbie regionalnej
odbywają się lekcje historyczne i zajęcia kół
przedmiotowych. Eksponaty wykorzystywane są do cyklicznych wystaw historycznych
upamiętniających ważne wydarzenia patriotyczne, jak np.: „Święto Niepodległości”,
„Powstanie Warszawskie”, „Katyń – golgota
Wschodu”, „Jan Kochanowski, Mikołaj Kopernik – patronami szkoły”, „Konstytucja
3 maja”, „Kwiecień – miesiącem pamięci narodowej”, „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Ekspozycje te cieszą się
dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego. Niektóre stałe wystawy poświęcone są
również popularyzacji polskich świąt i tradycji, np.: „Stroje i tańce narodowe Polski”,
„Stoły wigilijne i wielkanocne”, „Ozdoby
świąteczne”.
Podsumowaniem naszej pracy był jubileusz 100-lecia szkoły we Wrzosowej. Od
stycznia realizowaliśmy projekty edukacyjne
poświęcone historii szkoły. 5 września 2014
roku odbyła się pielgrzymka społeczności
szkolnej Zespołu Szkół we Wrzosowej na
Jasną Górę. Miała charakter zbiorowego
dziękczynienia za powstanie szkoły, jej trwanie w środowisku na przestrzeni lat oraz za
jej kształt obecny, sprzyjający wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka.
Główne obchody jubileuszowe odbyły się
17 października. Zaproszeni goście, absolwenci szkoły mogli obejrzeć przygotowane
wystawy, wrócić pamięcią do lat szkolnych
i wysłuchać wspaniałego koncertu Alicji
Majewskiej. To był niezapomniany dzień.
Uczniowie naszej szkoły promują kulturę
i tradycję Wrzosowej, regionu i Polski poza
granicami kraju. Służą temu cyklicznie realizowane projekty międzynarodowe w ramach programów: Comenius, Erasmus+,
Polsko-Litewskiego
Funduszu
Wymiany
Młodzieży oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Systematyczne kontakty
z młodzieżą z zagranicy sprzyjają nie tylko
wzajemnemu przełamywaniu barier kulturowych, ale także likwidowaniu stereotypów
i uprzedzeń narodowych. Celem współpracy
międzynarodowej jest również poznawanie

historii, kultury i nawiązywanie bliskich
relacji między młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami z różnych krajów.
Naszym sojusznikiem w działaniach jest
Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie”, który działa w strukturach Gminnego Centrum
Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.
Zespół kultywuje nie tylko regionalną, ale
również polską tradycję ludową. Repertuar
stanowią wszystkie tańce narodowe oraz
tańce i pieśni regionów z całej Polski.
Obecnie zespół liczy 108 członków, a zajęcia
prowadzone są w 5 grupach wiekowych,
w których licznie biorą udział nasi uczniowie i absolwenci. W 2015 roku powstała
nowa grupa, którą stanowią osoby dorosłe,
w tym nasi nauczyciele. Zespół jest wizytówką gminy Poczesna, rozpoznawalną nie
tylko w kraju, ale i za granicą. „Wrzosowianie” byli kilkakrotnie gościem honorowym w czasie uroczystości narodowych
w Grecji, Serbii i Macedonii, na Węgrzech
i Litwie, gdzie pełnili funkcję ambasadora
kultury polskiej i naszej miejscowości.
Edukację regionalną szkoła opiera na
przeżyciach dziecka i jego emocjach, wpajając szacunek i dumę z tego, czego dokonali jego przodkowie. Pragniemy rozbudzić
w młodym człowieku wyobraźnię, żeby przez
całe życie pamiętał fakty z własnego dzieciństwa, między innymi zwyczaje i obyczaje
kultywowane w jego rodzinie i najbliższym
otoczeniu. Każdego roku odbywają się imprezy, które stały się wizytówką szkoły
w środowisku lokalnym. W ich przygotowanie włączają się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Spektakle
z okazji Świąt Bożego Narodzenia zwane
jasełkami oraz Misterium Wielkiej Nocy
wpisują się w tradycję naszej szkoły.
Uroczystościami środowiskowymi dla partnerów jest wspólne kolędowanie. Wyjątkowa
atmosfera towarzyszy klasowym wigiliom
oraz przygotowaniom świątecznych dekoracji.

MAMY POMYSŁY
W 2012 roku przystąpiliśmy do ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Eduscience, realizując go jako innowację pedagogiczną z zakresu edukacji przyrodniczej.
Uruchomiliśmy
nowoczesną
platformę
e-learningową, za pomocą której stworzyliśmy możliwości zdobywania wiedzy przy29

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły/Placówki

rodniczej, m.in. poprzez konsultacje online
nauczycieli z naukowcami z PAN, uczestnictwo w naukowych transmisjach online
z ośrodków badawczych, takich jak np.
Polska Stacja Badawcza na Spitsbergenie.
Zorganizowaliśmy Piknik Naukowy Eduscience, w ramach którego znalazły się pokazy naukowe doświadczeń przyrodniczych,
warsztaty, zajęcia w planetarium i lekcje
dydaktyczne. Projekt dał również uczniom
szansę na przeżycie morskiej przygody na
statku badawczym Horyzont II, podczas
wycieczki dydaktycznej do Gdyni, na
którym mogli poznać jego tajemnice oraz
uroki życia na pełnym morzu.
Wychodząc naprzeciw zdiagnozowanym
potrzebom uczniów i rodziców, w 2014 roku
utworzyliśmy klasę z innowacją pn. Elementy edukacji pożarniczej. W tym celu
opracowaliśmy własny program nauczania,
nawiązaliśmy współpracę z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie oraz jednostkami
ochotniczych straży pożarnych na terenie
gminy. Uczniowie zostali wyposażeni w mundury, zaprojektowane specjalnie dla nich.
Zajęcia kładą nacisk na zdobycie przez
uczniów sprawności fizycznej, umiejętności
udzielania pomocy przedmedycznej, reagowania w sytuacjach zagrożenia.
Ważne miejsce w naszej pracy edukacyjnej zajmuje edukacja obywatelska i ściśle
związana z nią promocja praw i wolności
człowieka oraz ucznia. Tradycją szkoły stała
się symulacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
wyborów prezydenckich czy do samorządu
terytorialnego i uczniowskiego. Typowymi
formami pracy na rzecz rozwijania edukacji
obywatelskiej są: wystawy, kampanie, dyskusje, debaty, spotkania z przedstawicielami wielu środowisk. Obserwujemy rosnące
zainteresowanie uczniów ofertą edukacyjną,
pracą metodą projektów, promowaniem
aktywnych metod nauczania. Na przestrzeni
kliku lat wdrożyliśmy szereg projektów,
część z pomocą fundacji CEO. Młodzież
została wielokrotnie doceniona, czego efektem był udział w obradach Sejmu Dzieci
i Młodzieży w Warszawie (2012, 2014).
Z inicjatywy rady rodziców i nauczycieli
została ufundowana nagroda „Skrzydła”,
która jest przyznawana cyklicznie od 2009
roku przez Kapitułę. Nagroda służy promowaniu uczniów, którzy osiągnęli największy
postęp w nauce i zachowaniu w danym roku szkolnym.
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PROJEKTUJEMY DROGI DO SUKCESU
Proces wyboru zawodu i wejścia na rynek
pracy nie jest jednorazową akcją informacyjną skierowaną do uczniów i rodziców,
lecz wymaga wieloletniej intensywnej pracy.
Ponieważ rozwój zawodowy człowieka zaczyna się dość wcześnie – już od najmłodszych
lat szkolnych kształtujemy uczniowskie postawy wobec pracy, rozwijamy zdolności
i umiejętności. Rozpoznajemy także i wspieramy młodzież szkolną w rozwijaniu jej predyspozycji i uzdolnień. Jest więc absolutnie
uzasadnione, aby w szkole podstawowej,
a następnie w gimnazjum projektować drogi
młodzieży do sukcesu.
Zespół Szkół we Wrzosowej był wielokrotnym organizatorem Gminnych Targów
Edukacyjnych, w których brali udział uczniowie szkół gimnazjalnych z terenu gminy
Poczesna. Targi służą prezentacji ofert
edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych
oraz poznaniu praktycznych aspektów
różnych zawodów. Cykliczność tych działań
przynosi obopólne korzyści: przygotowuje
młodzież i rodziców do wczesnego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej,
a szkołom ponadgimnazjalnym zapewnia
możliwość szerokiej promocji.
Pomysł organizowania Festiwali Nauki
był podyktowany niskimi wynikami egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Mieliśmy nadzieję, że takie działania zachęcą uczniów do
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności,
które pozwolą na lepsze poznawanie świata,
a także zaangażują ich do aktywnego i twórczego działania we współpracy z rodzicami.
Nauczyciele poszukują różnych form aktywności, stawiają przed uczniami ciekawe
problemy do rozwiązania, zachęcają ich do
zaangażowania w różnych obszarach tematycznych, np.: woda w przyrodzie, nauka
w pracowniach ukryta, zachowanie ciekłego
azotu, z chemią za pan brat, robotyka, obserwacje nieba. Festiwale Nauki pokazują
pracę uczniów i nauczycieli, rozbudzają naturalną ciekawość, uczą dociekania prawdy,
dają radość i motywują wszystkich do dalszej pracy. Jest to również forma popularyzowania spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy.
Akademia Uczniowska to projekt, który
realizowaliśmy w latach 2009–2015. W jego
ramach powstały 23 szkolne koła naukowe
z przedmiotów ścisłych. Nauczyciele pra-
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cujący z uczniami ukończyli przedmiotowe
kursy internetowe oraz szkolenia dotyczące
oceniania kształtującego. Praca odbywała
się na dwóch płaszczyznach: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz
„Projekty AU”. Uczniowie odwiedzili placówki przyrodnicze we Wrocławiu, Warszawie i Tarnowskich Górach. Zdobyli doświadczenia pozwalające na wzajemne nauczanie w ramach tutoringu rówieśniczego,
rozwinęli zdolności poszukiwania i przeprowadzania doświadczeń, formułowania
kryteriów sukcesu, sprawdzania stopnia
osiągnięcia celów oraz stawiania pytań kluczowych. W ramach AU nauczyciele stali się
partnerami
uczniów,
a
wprowadzenie
oceniania kształtującego dało obu stronom
szansę efektywnej współpracy.
W naszych działaniach kładziemy nacisk
na wyrównywanie szans uczniów i umożliwianie im dobrego startu. Służą temu
projekty, które wzbogacają bazę dydaktyczną naszej szkoły. Dzięki nim dysponujemy pracowniami bardzo dobrze wyposażonymi w multimedia: posiadamy 8 tablic
multimedialnych, stację meteorologiczną,
zestaw mikroskopów, dygestorium, bogaty
księgozbiór i filmotekę.
Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową. Byliśmy beneficjentem projektu „Nauka przedmiotów ścisłych poprzez
aktywne uczenie się” realizowanego w ramach międzynarodowego programu Comenius. Naszymi partnerami były szkoły
z Turcji, Hiszpanii i Rumunii. Projekt służył
rozwijaniu zainteresowań naukami ścisłymi,
poznaniu kultury innych krajów, zaprezentowaniu dorobku kulturowego Polski, regionu i rodzinnej miejscowości. Obecnie
realizujemy projekt pn. „Kraje europejskie
w edukacji szkolnej – kreatywne lekcje
z zachowaniem podstawy programowej”
z partnerami z Turcji, Włoch, Rumunii,
Ukrainy w ramach programu Erasmus+ A2
oraz raz projekt nauczycielski „Praca z uczniem zdolnym. Co robić, aby nie zaprzepaścić uczniowskich predyspozycji?” w programie Erasmus+ A1.
Od 2012 roku współdziałamy z Gimnazjum nr 8 w Częstochowie w ramach projektu dofinansowanego przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Naszym partnerem zagranicznym jest szkoła Europaschule Gymnasium Teterow w Niemczech.

Dzięki wyjazdom zagranicznym uczniowie i nauczyciele mają możliwość poszerzania wiedzy o kulturze innych narodów,
a także rozwijania kompetencji językowych.
Poprzez pozyskanie dofinansowania możliwa była wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. Projekty przyczyniają
się do zbudowania więzi między uczniami,
rodzicami i nauczycielami.
Sztandarową imprezą szkolną, w którą
włączamy rodziców, przedstawicieli środowiska lokalnego, partnerów naszej szkoły
jest prezentacja uczniowskich talentów pod
nazwą „Jestem wyjątkowa, jestem wyjątkowy”. Każde spotkanie odbywa się pod
innym tytułem, np. „Być zawsze dzieckiem”,
„Raz na ludowo”, „W sporcie siła”. Corocznie, podczas imprezy promujemy i odkrywamy nowe uczniowskie i rodzicielskie talenty.

STAWIAMY NA AKTYWNOŚĆ RUCHOWĄ
W naszych działaniach stawiamy także
na aktywność ruchową. Od 2010 roku
współpracujemy z organizacją FARE, realizując jej cele i zadania w formie projektu
europejskiego. Staramy się uświadomić
młodym ludziom zagrożenia, z jakimi mogą
spotkać się podczas kibicowania, np. na
stadionach sportowych. Organizujemy międzyszkolne turnieje piłki nożnej, konkursy
na
najbardziej
kulturalnych
kibiców,
debaty, wykłady, marsze oraz happeningi.
Zadania realizowane w projekcie angażują
nie tylko społeczność lokalną, ale również
samorządowców, OSP we Wrzosowej, funkcjonariuszy policji, pracowników Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, a także przedstawicieli klubów sportowych.
Dbając o kontakty i dobre relacje młodzieży szkolnej naszej gminy, organizujemy
i uczestniczymy w corocznej Sportowej Lidze
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w ramach Gminnych Zawodów Sportowych o Puchar Wójta Gminy Poczesna. Kładziemy nacisk na harmonijny i systematyczny rozwój
fizyczny, ale przede wszystkim na zasady
fair play.
Podobnemu celowi służy utworzony przy
szkole Klub Sportowy „Junior” z sekcją badmintona oraz Stowarzyszenie „Sparta”
z sekcją taekwondo, zrzeszające uczniów
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z terenu naszej szkoły i gminy. Dla uczniów
łączących sport z wysiłkiem umysłowym
zaproponowaliśmy koło szachowe. Działalność klubu sportowego i stowarzyszenia
przynosi wiele pozytywnych efektów – sukcesy w skali powiatu, województwa, Polski
oraz międzynarodowe. Pokazy taekwondo
zawsze przyciągają rzesze kibiców. Współorganizując zawody o randze wojewódzkiej,
ogólnopolskiej czy międzynarodowej promujemy szkołę, środowisko i gminę.
Biorąc pod uwagę najmłodszych uczniów
szkoły podstawowej, ich możliwości psychofizyczne i ruchowe, organizujemy cykliczne wyjazdy na basen, gdzie dzieci pod
opieką instruktorów pobierają naukę pływania. Starsi uczniowie szkoły podstawowej
i młodzież gimnazjalna ma możliwość kontynuowania i doskonalenia nauki pływania
oraz skorzystania z rekreacji sportowej podczas systematycznych wyjazdów do parku
wodnego w Tarnowskich Górach czy w Krakowie.

finansowo rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Bliskie naszemu sercu jest
częstochowskie hospicjum, z którym współpracujemy od 2002 roku, organizując
paczki mikołajkowe dla chorych dzieci,
angażując się w akcję „Pola nadziei” oraz
uczestnicząc w warsztatach dla wolontariuszy. W roku szkolnym 2011/2012
koordynowaliśmy działania w ramach akcji
„Korek” (zbiórka nakrętek), w której wzięły
udział 33 szkoły z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego. Ważne znaczenie dla nas
mają działania charytatywne na rzecz
naszej miejscowości i gminy. W 2010 roku,
wspólnie z Zarządem Rejonowym PCK,
w ramach Projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, zorganizowaliśmy znaczącą
pomoc dla mieszkańców gminy Poczesna,
których dotknęła powódź. Wsparliśmy także
powodzian z Bogatyni i Wilkowa. Od czterech lat obejmujemy opieką kilkuletniego
chłopca, mieszkańca Wrzosowej, który jest
niesprawny ruchowo i wymaga systematycznej oraz kosztownej rehabilitacji. W 2013
roku zorganizowaliśmy wśród mieszkańców
gminy – w szkołach, przedszkolach oraz
przed kościołami – zbiórkę pieniędzy na
rzecz chłopca (zebrano kwotę 5 300 zł).
W następnym roku przeprowadziliśmy zbiórkę nakrętek, z której fundusze przekazaliśmy jego rodzicom. Nie zapominamy o nim
również przy okazji św. Mikołaja i świąt.
W 2014 roku kwestowaliśmy dla chlopca
w czasie Święta Plonów zorganizowanego
przez LGD „Bractwo Kuźnic”. Nasze koło
obejmuje pomocą także inne potrzebujące
dzieci i ich rodziny z terenu Wrzosowej
i gminy Poczesna poprzez przygotowywanie
dla nich paczek świątecznych, odzieży a także
dofinansowywanie wycieczek i wyjazdów.
W naszych działaniach pozyskujemy sponsorów oraz nawiązujemy współpracę z instytucjami, takimi jak: Bank Żywności w Częstochowie, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom „Maciuś”.
W szkole od kilku lat realizujemy Projekt
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Jego celem jest
zdobycie
przez
uczniów
umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia przeprowadzane są metodą warsztatową w różnych grupach wiekowych.
Pod koniec każdego roku szkolnego podsumowujemy działania i w obecności przedstawicieli służby zdrowia oraz straży pożarnej, przeprowadzamy konkursy wiedzy

NIESIEMY POMOC POTRZEBUJĄCYM
W odpowiedzi na potrzeby naszego środowiska powstało w 2001 roku Szkolne
Koło „Wolontariusz PCK”, które skupia około 50–70 członków – uczniów gimnazjum.
Naszym celem jest uwrażliwienie uczniów
na potrzeby ludzi pokrzywdzonych przez los
i ofiarowanie im konkretnej pomocy.
W ścisłej współpracy z Zarządem Rejonowym PCK w Częstochowie członkowie
uczestniczą w wielu akcjach ogólnopolskich
i regionalnych, takich jak: „Wyprawka dla
żaka”, „Czerwonokrzyska gwiazdka”, „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka złota”, „Góra
grosza”, „ Pomoc dla Nepalu”. Od bieżącego
roku poszerzyliśmy działalność o wolontariat patriotyczny, czyli opiekę nad grobami żołnierzy poległych w czasie II wojny
światowej. SK „Wolontariusz PCK” włącza
się także w akcje prowadzone przez charytatywne fundacje i stowarzyszenia: UNICEF,
Fundację Dzieci Matki Teresy, Fundację
„Przyjazny Świat Dziecka”. W ostatnich
latach udzieliliśmy pomocy dzieciom z krajów trzeciego świata (akcja „Przepustka do
życia – Tworzymy lepszy świat”) oraz
wsparliśmy finansowo ofiary kataklizmu
tsunami w Azji ( „Dzieci Śląska – dzieciom
Haiti”). W każdym roku odpowiadamy na
apel Fundacji „Pomóż i Ty”, wspomagając
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i umiejętności z ww. zakresu. Efektem działań jest zdobycie przez uczniów umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach
zagrożeń, w tym udzielania pomocy przedlekarskiej.

rzymali wyróżnienie w konkursie pn. „Piękna wieś województwa śląskiego 2015”, w kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje.
Jesteśmy dumni, że nasza wspólna aktywność przyniosła rezultaty zasługujące na
wyróżnienie. Jest to nasza wielka, wspólna
satysfakcja i mobilizacja do dalszej pracy.

ZOSTALIŚMY DOCENIENI
Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół we
Wrzosowej w gronie samorządu lokalnego,
organizacji
pozarządowych, kościelnych
działających na rzecz wsi Wrzosowa ot-

Aleksandra Przygódzka
Magdalena Hadaś
Anna Adamus-Lamch
Alicja Janowska

Edyta Jankowska
Eliza Kulińska
Katarzyna Tazbir
Urszula Zaleska
I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie

S ŁOWACKI TO NIE SZKOŁA …
TO STYL ŻYCIA

I

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego w Częstochowie to szkoła
szczególna, czego jej szeroko rozumiana
społeczność dowiodła w minionym roku
szkolnym, walcząc o pozostawienie placówki
w historycznym budynku przy ulicy Kościuszki. Wtedy narodziło się hasło, którym
opatrzyliśmy także naszą prezentację: „Słowacki to nie szkoła, to styl życia”. Co kryje
się za tymi słowami? Niełatwo odpowiedzieć
na to pytanie ze względu na złożoność
problemu. Można stwierdzić, że jesteśmy
szkołą ze wspaniałymi tradycjami kultywowanymi na co dzień. Jednak „Słowak” to
także nowoczesne liceum otwarte na wyzwania współczesności. W artykule spróbujemy pokazać dwa oblicza szkoły, dokonując
wyboru najciekawszych inicjatyw podejmowanych i prowadzonych od lat i tych, w które obfitował miniony rok szkolny.
Nasza szkoła to miejsce przyjazne uczniom, otwarte na ich pomysły, rozwijające
samorządność i talenty, pozwalające zaistnieć w środowisku lokalnym, jak i ogólno-

polskim. Ze względu na tradycje humanistyczno-artystyczne dużą wagę przykładamy
w szkole do kształcenia ogólnokulturowego
i współpracy z instytucjami promującymi
kulturę.
W programie klas humanistycznych
realizowane są dwa autorskie programy:
Edukacja medialna i Edukacja społeczno-prawna: Szkoła Demokracji. W ramach
pierwszego z nich wprowadzane są treści
z zakresu teatrologii, filmoznawstwa i wiedzy o mediach. Zajęcia teoretyczne uzupełniane są comiesięcznymi warsztatami: filmowymi w Ośrodku Kultury Filmowej
w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, teatralnymi w Szkole Teatru
i Teatralniaku oraz dziennikarskimi przy
redagowaniu dodatku prasowego do kolejnych numerów „Życia Częstochowy” oraz
gazetki szkolnej „Juliusz”. Drugi program
ma w swoich założeniach przygotowywać
uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym i do przyjmowania świadomej
postawy obywatelskiej. Oprócz treści prog-
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ramowych mają temu sprzyjać konkretne
działania, takie jak: spotkania z politykami,
radnymi, akcje – Młodzi głosują, Sejm dzieci
i młodzieży, prowadzenie Szkolnego Klubu
Debat Oksfordzkich i koła politologicznego
„Entropia”.
Od wielu lat liceum współpracuje z Sądem Rejonowym i Okręgowym w Częstochowie. W ramach współpracy uczniowie cyklicznie w każdym roku szkolnym uczestniczą w rozprawach karnych. Bardzo cenne są
wykłady prowadzone w ciekawy sposób
przez sędziego w przerwach pomiędzy kolejnymi sprawami. Dzięki temu młodzież może
zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje wymiar
sprawiedliwości. Problemy, z którymi na co
dzień zmaga się kurator sądowy to m.in.:
przemoc, demoralizacja, bójki, prostytucja.
Dzięki zorganizowanemu spotkaniu z kuratorem sądowym, panią Aliną Kulą, uczniowie naszej szkoły mieli okazję dowiedzieć
się, co grozi nieletnim za takie zachowania.
Podczas spotkania uczniowie pogłębili także
swoją wiedzę na temat odpowiedzialności
karnej, obowiązków rodziców oraz rozmiaru
kar, jakie sąd może orzec wobec nieletniego,
który popełnił przestępstwo. Koło politologiczne „Entropia” wzięło udział w konferencji naukowej w Akademii im. J. Długosza
w Częstochowie zatytułowanej „Zbrodnia
i kara w aspekcie wielowymiarowości", przygotowanej przez Studencko-Doktoranckie
Koło Naukowe Wydziału Filologiczno-Historycznego.
Szkoła dba także o rozwijanie talentów
artystycznych młodzieży. Od 2001 r. opiekę
nad kołem teatralnym przejął aktor częstochowskiego teatru Marek Ślosarski. Rokrocznie zespół bierze udział w przeglądach
teatralnych, osiągając sukcesy. W związku
z Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet w Ratuszu Miejskim
odbyła się konferencja pt. „Nie Krzycz! Przytul!”. Podczas konferencji w części artystycznej została przedstawiona pantomima
pt. „Samotność Białego Miśka”, w której zagrali aktorzy z naszego liceum.
W styczniu br. w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza
w Częstochowie miał miejsce koncert noworoczny „Najstarsze licea częstochowskie
seniorom edukacji”, którego organizatorem
był Prezydent Miasta Częstochowy. Podczas
koncertu uczennice i uczniowie naszego liceum zaprezentowali dla emerytowanej kadry nauczycielskiej kolędy, pastorałki i pioCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

senki o tematyce świątecznej. Honorowymi
gośćmi koncertu byli przedstawiciele Urzędu Miasta: Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta miasta Częstochowy oraz Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji
UM. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać
zarówno tradycyjnych kolęd, jak również
współczesnych piosenek o tematyce świątecznej. W rolę prowadzącego wcielił się
przewodniczący samorządu uczniowskiego,
a na gitarach akompaniowali trzej uczniowie klas pierwszych.
Nasi utalentowani uczniowie mogli sprawdzić swe artystyczne i językowe umiejętności w Regionalnym Przeglądzie Małych
Form Teatralnych i Wokalnych w Języku
Angielskim dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Music and Drama Teens Festival. Udział w przeglądzie
zakończył się sukcesem. I miejsce w kategorii małych form teatralnych zdobyła grupa teatralna Chain-Smokers za sztukę własnego autorstwa pt. „10000 Cigarettes”. I i III
miejsce w kategorii wokalnej zdobyły
również uczennice I LO.
W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół I LO w grudniu uczniowie klasy Ia zorganizowali zabawę
mikołajkową dla dzieci nauczycieli, absolwentów i sympatyków I LO. Uczniowie zaprezentowali spektakl „Czerwony kapturek”,
mini-recital piosenek świątecznych oraz
przygotowali zabawy dla dzieci.
Nasi utalentowani uczniowie biorą udział
w wielu konkursach recytatorskich, literackich czy z zakresu poprawności językowej,
w których odnoszą sukcesy, np. zwycięstwo
w Eurodyktandzie 2015.
W niniejszej prezentacji skupiamy się
głównie na działaniach, które wyróżniają
I LO spośród innych szkół.
Od lat szkoła angażuje się w stałą współpracę z Częstochowskim Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
i Akademią im. J. Długosza w Częstochowie,
co owocuje udziałem uczniów w szeregu
spotkań i wykładów. W ramach współpracy
w ostatnich latach uczestniczyliśmy w organizacji tak znaczących wydarzeń kulturalno-naukowych skierowanych do środowiska lokalnego, jak: konferencja naukowa
„Częstochowa w literaturze i kulturze – literatura i kultura w Częstochowie”, podczas
której wygłoszono referat poświęcony wkładowi I LO w życie miasta, następnie
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opublikowany w wydawnictwie naukowym
Akademii im. J. Długosza w Częstochowie;
sesja historyczna w Sali Różańcowej na
Jasnej Górze w związku z obchodami 350.
Rocznicy Obrony Jasnej Góry; sesja popularnonaukowa na zakończenie obchodów
Roku Zbigniewa Herberta w Sali Sesyjnej
UM Częstochowy; Ogólnopolskie Polonistyczne Forum Dyskusyjne Obchodów Roku
Juliusza Słowackiego.
Najnowszym efektem współpracy jest artykuł poświęcony związkom Ludmiły Marjańskiej z I LO opublikowany w książce
„O Ludmile Marjańskiej. Szkice – interpretacje – wspomnienia” pod red. E. Hurnik,
I. Skrzypczyk-Gałkowskiej, wydanej przez
Muzeum Częstochowskie.
Równie ważne jest w naszej placówce
kultywowanie tradycji. Jedną z inicjatyw,
mającą na celu uświadomienie uczniom, że
są kolejnym ogniwem w historii szkoły
sięgającej XIX wieku, jest dziesiąta już
edycja konkursów im. Ludmiły Marjańskiej.
W związku ze śmiercią słynnej absolwentki
zrodził się pomysł uczczenia jej pamięci
i rozpropagowania twórczości wśród młodzieży licealnej powiatu częstochowskiego.
W 2006 roku odbył się I Powiatowy Konkurs
Literacki i Recytatorski im. Ludmiły Marjańskiej. W konkursie literackim uczestnicy
mieli za zadanie napisać pracę w formie reportażu na podstawie prozy autorki – „Jeden dzień z życia uczennic Gimnazjum
Żeńskiego im. J. Słowackiego”, natomiast
konkurs recytatorski obejmował prezentację
dwóch dowolnie wybranych wierszy poetki.
Podczas uroczystego finału młodzież zaprezentowała spektakl oparty na motywach
powieści patronki konkursu „Pierwsze śniegi, pierwsze wiosny”. Ponadto goście
i uczestnicy konkursu obejrzeli wystawę
zatytułowaną „Zmrożone światło” poświęconą życiu i twórczości poetki, zorganizowaną
przy współudziale Biblioteki Publicznej
im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.
W kolejnych latach zorganizowano następne
edycje konkursu, ale w zmienionej formule.
Poczynając od II edycji, uczestnicy Konkursu Literackiego mieli za zadanie napisać
pracę (w dowolnym gatunku epickim) będącą rozwinięciem myśli poetki – cytatu z jej
wiersza, natomiast recytatorzy prezentowali
dwa wiersze: jeden autorstwa Ludmiły
Marjańskiej i jeden poetki polskiej tworzącej
w XX lub XXI wieku. Dwa lata temu,
w związku z 90. rocznicą urodzin poetki,

VIII edycja konkursu miała szczególnie
uroczysty charakter. Formuła konkursu
recytatorskiego została wzbogacona o nową
kategorię – poezję śpiewaną, a gala finałowa
oraz wręczenie nagród laureatom zostało
wpisane do harmonogramu miejskich obchodów rocznicowych i odbyło się w Muzeum Częstochowskim w sali reprezentacyjnej Ratusza. Od początku istnienia konkursu literackiego funkcję przewodniczącej
jury pełni wybitna absolwentka I LO
im. J. Słowackiego, prof. Elżbieta Hurnik,
a na czele komisji w konkursie recytatorskim stoi aktor Marek Ślosarski. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzców
obydwu konkursów od I edycji jest Urząd
Miasta Częstochowy.
Od 2007 roku, szkoła jest również organizatorem Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Juliusza Słowackiego, a od
2016 roku eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego „W kręgu poezji łagrowej więźniarek KL Ravensbruck”.
I LO jest także członkiem Europejskiej
Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego.
Historia Rodziny i zlotów zaczęła się we
Wrocławiu w 1984 roku, gdy delegacje szkół
spotkały się na odsłonięciu pierwszego po
II wojnie światowej pomnika Słowackiego.
Od ponad trzydziestu lat delegacje bratnich
szkół spotykają się przynajmniej raz w roku
na zlotach, które mogą się poszczycić niemałym dorobkiem w wymianie doświadczeń,
dokonań artystycznych, inicjatyw turystycznych oraz nawiązywaniu trwałych przyjaźni.
Częstochowa już dwukrotnie gościła przyjaciół ze stowarzyszonych liceów. Pierwszy
raz zlot odbył się u nas w maju 1987 r.
Szczególną atrakcją dla jego uczestników
okazała się rozmowa z red. Leonem Bukowieckim (potomkiem rodziny, u której zatrzymał się Słowacki w czasie pobytu w Poznańskiem w 1848 r.), spotkanie z poetką
Ludmiłą Marjańską, a także zwiedzanie
miasta. Znaczącym wydarzeniem dla historii Rodziny Szkół pod patronatem wielkiego poety było odśpiewanie po raz pierwszy
pieśni pt. „Testament mój”, którą później,
na XI Zlocie we Wrocławiu prof. M. Inglot
podniósł do godności hymnu wszystkich
„Słowaków” w Polsce, na Zaolziu i w Krzemieńcu. Po 14 latach przedstawiciele
zaprzyjaźnionych liceów powtórnie zawitali
do Częstochowy. XVII Ogólnopolski i V Międzynarodowy Zlot Szkół im. J. Słowackiego
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odbył się w czerwcu. Celem organizatorów
było zaprezentowanie gościom historii
i współczesności I LO, pokazanie najpiękniejszych miejsc Częstochowy i Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz umożliwienie
spotkania i rozmowy z wybitnymi literatami
związanymi z naszą szkołą – absolwentką
Ludmiłą Marjańską – poetką i pisarką oraz
prozaikiem Andrzejem Kalininem. Największą atrakcją okazało się zwiedzanie Jasnej
Góry, a zwłaszcza wspaniałej biblioteki
klasztornej. Ponadto delegacja gości złożyła
kwiaty na grobie Haliny Poświatowskiej
– także uczennicy I LO.
Oprócz zlotów Rodzina Szkół spotyka się
także na konferencjach. Pierwszą Konferencję dyrektorów i opiekunów grup zlotowych w 2004 r. zorganizowało Gimnazjum
w Karwinie, Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie oraz I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.
Głównymi zadaniami konferencji były:
inauguracja XX-lecia Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego ponad Granicami i nadanie Auli w Karwinie imienia Juliusza Słowackiego. W dniach od 20 do 24 października 2004 r. w Krzemieńcu na Ukrainie
miał miejsce XX Ogólnopolski i VIII Międzynarodowy Zlot Rodziny Szkół im. Juliusza
Słowackiego. Był to wyjątkowy zlot, ponieważ odbywał się w rodzinnym mieście
wieszcza. Wzięły w nim udział szkoły z:
Chorzowa, Częstochowy, Elbląga, Grodziska
Wielkopolskiego, Karwiny w Czechach,
Kielc, Oleśnicy, Przemyśla, Skarżyska-Kamiennej, Warszawy, Wrocławia. Podczas
pobytu w Krzemieńcu młodzież miała okazję
poznać dolinę srebrnej Ikwy – miejsce narodzin i dzieciństwa naszego Patrona, a także zwiedzić najciekawsze miejsca i poznać
kulturę ukraińską. Szczególnym punktem
wizyty było odsłonięcie Pamiątkowego Kamienia w miejscu, gdzie stał dwór, w którym
urodził się J. Słowacki, a także uczestniczenie w akcji „Sadzimy róże dla Juliusza”.
XXV Zlot odbył się również w Krzemieńcu,
gdzie zrzeszone szkoły ofiarowały ufundowaną pamiątkową tablicę poświęconą naszemu Patronowi.
Tradycją naszego liceum stała się również coroczna akcja mająca na celu uczczenie pamięci nieżyjących nauczycieli, pracowników i wybitnych absolwentów naszej
szkoły. Uczniowie wraz z przewodniczącym
samorządu szkolnego pod opieką nauczycieli oraz przedstawiciela Stowarzyszenia
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Absolwentów i Przyjaciół I LO odwiedzają
częstochowskie cmentarze, zapalając symboliczne znicze.
„Słowak” to szkoła z tradycjami, ale także otwarta na nowoczesność i nowe wyzwania. Świadectwem tego jest zaangażowanie
się I LO w Projekt edukacyjny „Energetyka
Jądrowa Przyszłością Narodu”, w ramach
którego organizowany jest Powiatowy Konkurs „Energetyka Jądrowa Przyszłością Narodu” dla Szkół Gimnazjalnych Regionu
Częstochowskiego pod honorowym patronatem: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Prezydenta Miasta Częstochowy, Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Opiekę
merytoryczną sprawuje Narodowe Centrum
Badań Jądrowych w Świerku, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Częstochowskie Stowarzyszenie
Pomocy Szkole. W związku z projektem
szkoła podjęła współpracę z RODN „WOM”
w Częstochowie, w wyniku której zorganizowano: wideokonferencję dla nauczycieli
z całej Polski nt.: „Energetyka jądrowa
– szansa czy zagrożenie?”. Przygotowano
i poprowadzono seminarium dla nauczycieli
i uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu częstochowskiego pt.
„Świadomie o atomie”, wygłoszono prelekcję
pt. „Fukushima – i co dalej?”
Kolejnym projektem umożliwiającym uczniom poszerzanie wiedzy w niekonwencjonalny sposób jest International Space
Station Earth Knowledge Acquired by Middle School Students. Dzięki pracy koordynatorów projektu nasza szkoła zakwalifikowała się do kolejnego etapu Międzynarodowego Projektu EarthKAM. Jest to projekt
edukacyjny sponsorowany przez NASA,
dzięki któremu uczniowie z całego świata
(w tym także nasi!) mogą wykonywać zdjęcia
powierzchni Ziemi za pomocą aparatu cyfrowego znajdującego się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Partnerem
projektu jest Sally Ride Science – firma,
której misją jest rozbudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi. Została ona
założona przez Sally Ride, pierwszą amerykańską astronautkę. Sally Ride Science koordynuje EarthKAM. Firma znajduje się
w San Diego w Kalifornii. Centrum kontroli
EarthKAM, gdzie pod kierunkiem specjalistów studenci oraz personel pomocniczy
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koordynują misje programu, znajduje się na
Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.
Wszystkie zlecenia wykonania zdjęć, zanim
zostaną skierowane w stronę stacji ISS,
przechodzą przez Centrum Lotów Kosmicznych im. L.B. Johnsona w Houston w Teksasie. NASA – Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL) wspiera przetwarzanie oraz
archiwizowanie zdjęć uzyskanych w trakcie
misji EarthKAM. JPL znajduje się w Pasadenie w Kalifornii. Uczennice klasy III
wzięły udział w Międzynarodowym Projekcie
HS Students Radiation Measurement
Project. Koordynatorem projektu jest Tashiro Kimiaki, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Fukushimie. Jesteśmy jedną
z pięciu szkół w Polsce, która przystąpiła do
tego projektu. W Polsce czuwa nad nim
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
w Świerku. Uczennice przez dwa tygodnie
zbierały dane o dawkach promieniowania
w okolicy swojego miejsca zamieszkania
i szkoły. Liceum w Fukushimie – Fukushima Senior High School SS Division
rozpoczęło pomiary dawki promieniowania
jonizującego. Dane zbierane są nie tylko
w samej Fukushimie, ale również w innych
miastach na Ziemi, za pomocą takich samych dozymetrów. Pozwala to porównywać
wskazania z Japonii i z innych krajów.
Detektory zostały przesłane do Narodowego
Centrum Badań Jądrowych w Świerku, a następnie przekazane do Fukushimy do dalszej
analizy. Opracowane wyniki badań razem
z wnioskami zostały opublikowane w Journal of Radiological Protection.
W ramach współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym szkoła współdziała
z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej.
W bieżącym roku szkolnym nasza młodzież
uczestniczyła w Częstochowskim Uniwersytecie Młodzieżowym, zajęciach z fizyki w ramach Dni Otwartych Politechniki Częstochowskiej oraz akcji „Dziewczyny na Politechniki”, podczas której miało miejsce
spotkanie z konsul generalną Stanów Zjednoczonych w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Spotkanie prowadzone było w języku
angielskim. Konsul Ellen Germain, wspierająca akcję, opowiadała także o swojej karierze i pracy. Zorganizowano również debatę oksfordzką „Za i przeciw energetyce
jądrowej”. W dwóch etapach: I – szkolnym
i II – finałowym uczniowie I LO kontra stu-

denci Politechniki Częstochowskiej debatowali w RODN „WOM” w Częstochowie.
Współpracujemy także z Akademią im.
J. Długosza w Częstochowie. Uczniowie I LO
biorą udział w seminariach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Gościem jednego
z seminariów był insp. dr Waldemar Krawczyk z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, który
wygłosił wykład na temat „Polskie CSI
– czyli co potrafi współczesna kryminalistyka”.
Cyklicznie uczestniczymy w wykładach
prowadzonych przez pracowników Wydziału
Historii oraz Wydziału Literatury i Języka
Polskiego Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, jak również Biblioteki Miejskiej
im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie.
W projekcie Klub Młodego Odkrywcy
młodzież eksperymentuje pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę.
Centrum Nauki Kopernik – koordynator
programu – wzmacnia rozwój KMO przy
wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Podczas spotkań KMO najważniejsze jest osobiste zaangażowanie: klubowicze sami poszukują interesujących ich
tematów i zamiast zaglądać do podręcznika,
zdobywają odpowiedzi poprzez eksperymentowanie. Ta metoda badawcza rozwija wiele
kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic
między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów bywa o tyle cenne, o ile uczy
rozwiązywać problemy.
11 marca 2016 r. odbył się I Regionalny
Konkurs „Matematyka w geografii” dla gimnazjalistów. 52 uczestników finału przywitano w sali widowiskowej I LO. Mottem
konkursu były słowa: „Nie można poznać
świata, nie znając matematyki”, a głównym
celem było wskazywanie praktycznego zastosowania wiedzy matematycznej i rozbudzanie
zainteresowań
matematycznych
w młodzieży gimnazjalnej.
Nauczyciele I LO, aby umożliwić uczniom
ciekawe i efektywne kształcenie, również
podnoszą swoje kwalifikacje. Otwieramy
uczniów na nowe możliwości, ale sami także
jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania metodyczne. W ubiegłym roku kilku nauczycieli wzięło udział w szkoleniu z tutoringu,
czego efektem stała się wprowadzona innowacja dydaktyczna – Szkoła Liderów
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Juliusza. Planujemy udział kolejnej grupy
nauczycieli w szkoleniu na temat e-tutoringu.
Nasi pedagodzy uczestniczyli w I Edukacyjnym Forum Energetyki Jądrowej zorganizowanym przez Ministerstwo Gospodarki
Narodowej. W Forum wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
Polskiej Akademii Nauk oraz reprezentanci
kuratoriów oświaty i dyrektorzy instytucji
zaangażowanych w realizację projektu
jądrowego. W sesji „Szkoły ponadpodstawowe na rzecz energetyki jądrowej” nauczyciele I LO zaprezentowali inicjatywy dotyczące realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej w naszej szkole.
Kolejną formą otwarcia naszego liceum
są organizowane co roku wycieczki edukacyjne dla klas biologiczno-chemicznych
do Gubina. Lekarz i wynalazca Gunther von
Hagens otworzył w Gubinie unikalne w skali
światowej pod względem walorów dydaktycznych PLASTINARIUM, które łączy pod
jednym dachem wystawę „KÖRPERWELTEN
(„Świat ciała”) oraz praktyczną prezentację
poszczególnych etapów plastynacji. W oparciu o najnowocześniejszą technikę powstają
w Gubinie preparaty naukowe oraz anatomiczne plastynaty pełnowymiarowe, mające
za zadanie edukację zarówno lekarzy jak
i laików.
Dla klas humanistycznych i medialnych
organizujemy wycieczki połączone z warsztatami do Centrum Scenografii Polskiej
w Katowicach, łódzkiej „Filmówki”, Muzeum
Powstania Warszawskiego („Śladami Młodej
Polski”) do Krakowa oraz do Auschwitz.
Poza wymienionymi miejscami zwiedzamy
też Europę podczas licznych wycieczek zagranicznych.
Trudno wyobrazić sobie współczesnego
Europejczyka żyjącego w „globalnej wiosce”
bez znajomości języków obcych. W tej dziedzinie I LO ma do zaoferowania uczniom
również wiele ciekawych projektów.
Projekt „English through Art” odbywa się
w I LO cyklicznie od 2011 r. Jest on skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych.
Ma charakter konkursu o zasięgu powiatowym, składa się z dwóch części: recytatorskiej i wokalnej. Celem „English
through Art” jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z poezją klasyków literatury
angielskiej oraz repertuarem wykonawców
z angielskiego obszaru językowego, przeła-
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mywanie barier językowych, odkrywanie
i wyrabianie u uczniów umiejętności autoprezentacji oraz możliwość zademonstrowania swoich talentów recytatorskich i wokalnych.
Od 2009 r. I LO współpracuje z AIESEC
– międzynarodową organizacją studentów
obecną w 110 krajach. Główna działalność
AIESEC opiera się na umożliwieniu młodym
ludziom
rozwoju
pięciu
kompetencji:
przedsiębiorczości, inteligencji emocjonalnej, współpracy w globalnym środowisku,
odpowiedzialności społecznej i aktywnej
nauki. Wartości AIESEC to: rozwój liderów,
radość ze współpracy, korzystanie z różnorodności, działanie z myślą o przyszłości.
W ramach współpracy z AIESEC w I LO odbywają się regularnie tygodniowe warsztaty
(dwukrotnie w trakcie każdego roku szkolnego) prowadzone przez wolontariuszy
z Europy, Azji, Ameryki Płd., Australii w ramach projektów obejmujących kwestie społeczno-edukacyjne oraz różnorodności kulturowej. Enter Your Future to projekt skierowany do uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów, natomiast Spread
your Wings, PEACE Cross – Cultural
Understanding oraz World Talks to projekty
dotyczące zrozumienia międzykulturowego,
różnic kulturowych, tolerancji, zwalczania
stereotypów i uprzedzeń. Warsztaty oraz prezentacje, w których uczestniczyli uczniowie
obejmowały historię i kulturę poszczególnych krajów, ale także zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości, zarządzania, ochrony środowiska i turystyki. Dzięki takiemu
bezpośredniemu kontaktowi młodzież ma
możliwość poszerzania wiedzy, integracji,
rozwoju kompetencji językowych, nie tylko
w czasie zajęć, ale także w trakcie nieformalnych spotkań. W bieżącym roku szkolnym w ramach projektu World Talks szkoła
gościła dwoje wolontariuszy z Indii i Nowej
Zelandii. W I LO realizowany jest też projekt
„Bliżej siebie” w ramach programu ORE
„Pamięć dla przyszłości”. I LO po raz trzeci
gościło młodzież z Izraela. Uczniowie I LO
zorganizowali warsztaty integracyjne, utworzono grupy polsko-izraelskie, a zajęcia
obejmowały rozmowy o pasjach i zainteresowaniach, prezentacje multimedialne o kulturze i zwyczajach obu krajów. Wspólne
odtańczenie poloneza uwieńczyło pobyt młodych Izraelczyków u nas. Dalsza część programu to już tradycyjnie – ceremonia pamięci
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pod pomnikiem Ofiar Getta, przygotowana
zarówno przez młodzież polską, jak i izraelską. Podczas zajęć w ramach projektu
„Bliżej siebie” obie grupy doświadczają nie
tylko polsko-żydowskiej historii, ale także
współczesności i to stanowi niewątpliwie
zaletę oraz sukces całego przedsięwzięcia.
„Przywróćmy Pamięć” – program autorstwa Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce w ramach partnerstwa
z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to
kolejny projekt edukacyjny realizowany
w I LO. Jego celem jest propagowanie wśród
uczniów wiedzy na temat historii, tradycji
i kultury Żydów oraz zachęcanie młodzieży
do realizacji działań na rzecz przywracania
pamięci o społeczności żydowskiej w swojej
miejscowości i opieka nad cmentarzem żydowskim. W ramach projektu w I LO odbyły
się następujące działania: spacer po Częstochowie śladami społeczności żydowskiej
sprzed stu lat, wizyty na cmentarzu żydowskim, pantomima „Wesele żydowskie”.
Młodzież wykonała również prace plastyczne
o synagogach częstochowskich.
Uczestnictwo młodzieży I LO w cyklu zajęć „Nasza wspólna historia. Nasza wspólna
ojczyzna” zorganizowanym przez Centrum
Dialogu Międzykulturowego to kolejny przykład zaangażowania i otwartości na kwestie
tolerancji oraz zrozumienia międzykulturowego. Podsumowaniem zajęć był panel
dyskusyjny, podczas którego wraz z przedstawicielami różnych kultur: romskiej,
muzułmańskiej, żydowskiej dyskutowano
na temat przyczyn braku akceptacji osób
pochodzących z różnych kręgów kulturowych oraz zachęcano do przezwyciężenia
w sobie tzw. lenistwa poznawczego, które
prowadzi do uprzedzeń i konfliktów.
Większość działań dydaktycznych niesie
ze sobą realizację ważkich celów wychowawczych. W podejmowane inicjatywy wpisuje się też prężnie działający w I LO
wolontariat. Jedną z jego form jest szkolny
klub UNICEF, który w 2015 i 2016 r.
uczestniczył w dwóch projektach „Mali uczniowie idą do szkoły” oraz „Pomóżmy dzieciom w Nepalu wrócić do szkoły”. 12 stycznia 2016 roku odbyły się zajęcia dla
wszystkich uczniów I LO. Prelegenci omówili
przyczyny wystąpienia klęski humanitarnej

w Nepalu oraz sytuację, w jakiej znalazła się
tamtejsza ludność oraz zaakcentowali problem nielegalnej adopcji nepalskich dzieci.
Zreferowano dotychczasowe działania podejmowane przez organizację. Omówiono też
kwestię dostępu do edukacji malijskich
dzieci. Prelekcję wspierały materiały pomocnicze w postaci zdjęć, krótkich filmów
i informacji ze strony UNICEF. Szkolny klub
UNICEF ogłosił również konkurs na najbardziej oryginalną książkę przygotowaną
w ramach projektu „Mali uczniowie idą do
szkoły”. Celem konkursu jest rozwijanie
wrażliwości i wyobraźni młodych autorów,
a także
popularyzacja
ich
twórczości,
zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości, rozbudzenie zainteresowania
literaturą.
Corocznie w styczniu organizowana jest
na terenie szkoły Otwarta Akcja Krwiodawstwa. Organizatorem akcji jest Polski Czerwony Krzyż. Bierze w niej czynny udział
wielu uczniów.
W I LO działa również bardzo skutecznie
Szkolne Koło Caritas. Prężnie działający samorząd uczniowski organizuje różne imprezy, integrując społeczność szkolną oraz pozaszkolną.
Wśród przedsięwzięć tematycznych należy wymienić: wieczór halloweenowy oraz
tematyczne dyskoteki. Tym, co wyróżnia
„Słowaka”, jest też coroczny wrześniowy
rajd integracyjny klas pierwszych na trasie
z Korwinowa do Olsztyna, przygotowywany
przez samorząd uczniowski i koło politologiczne „Entropia”.
Przedstawione działania to jedynie namiastka tego, czym poza lekcjami żyje „Słowak”. To właśnie otwartość na pomysły
nauczycieli i uczniów, ich inicjatywy oraz na
szeroką współpracę czyni z nas nowoczesną
szkołę, która doskonale zaspokaja potrzeby
i ambicje uczniów. W szkole podejmowane
są wielokierunkowe przedsięwzięcia, w których każdy może znaleźć coś dla siebie, coś
co wyzwoli pozytywną energię i da poczucie
spełnienia.
Edyta Jankowska
Eliza Kulińska
Katarzyna Tazbir
Urszula Zaleska

39

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

VII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

VII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie

Elżbieta Doroszuk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

P ODSUMOWANIE
VII O GÓLNOPOLSKIEGO K ONGRESU N AUCZYCIELI
W YCHOWANIA DO Ż YCIA W R ODZINIE

N

adszedł czas na podsumowanie kolejnego Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie. 10 i 11 kwietnia 2016 r. zebraliśmy
się, w znakomitym jak zawsze gronie, w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

nie – dr Marty Prucnal-Wójcik i dr. Marka
Babika, którzy wskazywali, jak chronić małoletniego przed wczesną inicjacją seksualną i jak powinny wyglądać wewnątrzszkolne
uregulowania prawne (zapisy w statutach),
aby można je było lepiej wykorzystać do
kształtowania postaw dotyczących zachowań seksualnych uczniów.
Ku wielkiemu zadowoleniu uczestników,
każdy otrzymał egzemplarz nowej publikacji
książkowej autorstwa naszych prelegentów
pt. „Czy w szkole wolno się całować?”.

Katarzyna Wilk, dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie
podczas otwarcia kongresu

Była to kolejna okazja do poszerzenia
wiedzy, wymiany doświadczeń i inspirujących idei. To tu, w Częstochowie, na kolejnych kongresach jako osoby prowadzące
działalność edukacyjną, wyrażamy zatroskanie o dobro rodziny oraz potwierdzamy
nasz potencjał w tym zakresie.

Elżbieta Doroszuk, koordynator kongresu

VII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie gościł również dwóch znanych i cenionych wykładowców: dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka i ks.
dr. Marka Dziewieckiego, których syntezy wystąpień przedstawiamy w bieżącym numerze.
Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia wrócili do codziennych obowiązków,
a my, organizatorzy, już przygotowujemy się
do kolejnego kongresu.
Dziękujemy i zapraszamy do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie już 24 kwietnia 2017 r.

Przykładem był list intencyjny skierowany do minister Anny Zalewskiej w sprawie przywrócenia właściwej roli zajęciom
wychowania do życia w rodzinie. Kongres,
goszcząc starannie dobranych wykładowców
– ekspertów i konsultantów ośrodków doskonalenia nauczycieli, pokazuje jak ważnym
obszarem w edukacji jest wychowanie prorodzinne.
Duże znaczenie podczas kongresu miały
wystąpienia przedstawicieli Akademii Ignatianum w Krakowie Katedry Nauk o Rodzi-
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dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek
PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

P SYCHOLOGICZNIE I FILOZOFICZNIE
O MIŁOŚCI EROTYCZNEJ

P

rzedmiotem mojej refleksji jest miłość
erotyczna między mężczyzną a kobietą, kobietą a mężczyzną. Spośród
wielu rodzajów miłości właśnie ta ma szczególne znaczenie, gdyż łączy się z trwaniem
rodzaju ludzkiego (seks i prokreacja).

nierealne, zbyt idealistyczne? Czy człowiek
ma szansę na stabilną więź erotyczną? Wielu młodych jest „skazanych” na doświadczenie rozpadu więzi w rodzinie, co może
osłabiać ich szanse na oczekiwane szczęście. Skąd taka nietrwałość więzi?
Aby to wyjaśnić, trzeba się odwołać do
wiedzy o ludzkiej miłości erotycznej. Wiedzę
tę ludzkość gromadzi systematycznie od tysiącleci. Liczba wypowiedzi na ten temat
obecnych w kulturze jest imponująca. Obejmuje ona przekazy poetyckie (np. „Niepewność” Adama Mickiewicza, „Miłość” Czesława Miłosza i tysiące innych utworów),
mityczne (pieśni ludowe, legendy, gadki),
religijne (zwłaszcza: Hymn o miłości
św. Pawła z I listu do Koryntian), filozoficzne (dialog „Uczta” Platona), a w czasach
współczesnych również naukowe (medycyna, biologia, psychologia, socjologia, etnografia). Niezliczona ilość przekazów odpowiada znaczeniu omawianego tematu. Wydaje się, że dla ludzi jest to temat najbardziej znaczący. Praktycznie nie jest możliwe korzystanie z kultury, na przykład
w postaci słuchania radia, aby nie natknąć
się każdego dnia na jakieś przekazy
dotyczące miłości erotycznej, chociażby
w postaci tekstów popularnych piosenek.
Czego dowiadujemy się z przekazów na temat natury miłości erotycznej? Jawi się ona
jako stan ambiwalentny, z jednej strony
bardzo pożądany i oczekiwany, a z drugiej
jako stałe źródło cierpienia i zguby. Trudno
chyba o bardziej niejednoznaczny zespół
znaków kultury jak ten, dotyczący miłości
erotycznej.
Być może nadal najważniejszym źródłem
przekazów na temat miłości jest codzienna
kultura życia i przekazy religijne, ale wobec
stopniowego słabnięcia ich wpływu warto
poszukać informacji w innych sferach.
Spróbujemy zestawić ze sobą dwa wpływowe opisy miłości: psychologiczny i filozoficzny. Jak już stwierdzono, liczba ujęć
miłości w obu dziedzinach jest ogromna,
zwłaszcza, jeśli uwzględni się fakt połącze-

Dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek

Przeżywanie „prawdziwej miłości” niezmiennie od lat lokuje się na czele listy
wartości ludzi młodych (miłość, rodzina).
Młodzi liczą na zbudowanie trwałej więzi
i życie w szczęśliwej rodzinie (na taki naczelny cel wskazuje 80–85% młodych respondentów)1. Jednak szanse na wskazany
bieg życia nie są dla wszystkich jednakowe:
wiele nawiązanych relacji rozpada się,
zanim utrwalą się w postaci małżeństwa
i rodziny, a nawet z formalnie zawiązanych
tylko część trwa i rozwija się. W zależności
od kraju rozpada się poprzez rozwód: 30%
(Polska), 50% (USA), 75% (Belgia) nowych
małżeństw. Czyżby marzenia młodych były
41
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nia treści psychologicznych i filozoficznych
w jeden nurt rozważań. Wybieramy po jednym przykładzie z każdej dziedziny. Dla
psychologii będzie to teoria R.J. Sternberga
(propagowana i rozwijana w Polsce przez
prof. B. Wojciszke2), a dla filozofii teoria
św. Tomasza z Akwinu (propagowana i rozwijana w Polsce przez M. Gogacza i jego
uczniów)3. Porównanie będziemy prowadzić
sine ira et studio, a głównym celem będzie
zrozumienie natury ambiwalencji miłości
erotycznej, zwłaszcza jej wrażliwości na kryzysy i destrukcję.

wego spadku natężenia aż do zaniku.
W opisanym ujęciu kryzys miłości erotycznej byłby czymś zrozumiałym i stałym,
a nawet naturalnym. Utrwalenie więzi byłoby zaś czymś szczególnym (za co dostaje
się od państwa medal za długoletnie pożycie!). Zatem z ujęcia psychologicznego może wynikać ocena oczekiwań ludzi młodych:
nie ma co liczyć na trwałą miłość, chyba że
jesteście zdolni do znacznych i systematycznych zabiegów, aby ją utrwalać. Autorzy
tacy jak Sternberg czy Wojciszke formułują
psychologiczne zasady starań, ale można się
zorientować, że są to wymagania dość
znaczne, często przekraczające tzw. ludzką
miarę, dość złożone i niełatwe. Z tego ujęcia
wyłania się obraz pesymistyczny, spójny
z obserwowaną wrażliwością ludzkiej miłości na kryzysy. Czyżby dążenia młodych były
po prostu naiwne?
Kolejnym modelem, jakim należy się zająć, jest model oparty o klasyczną antropologię, ułożony na linii refleksji filozoficznej
kilku współpracujących przez wieki myślicieli. Rozciąga się on od Platona, przez Arystotelesa, następnie Boecjusza i św. Augustyna, do św. Tomasza z Akwinu, a w Polsce
i w czasach współczesnych do profesorów:
Wojtyły, Gogacza, Andrzejuka. Zwłaszcza
ujęcie Gogacza chcę tutaj wyeksponować,
jako jego bezpośredni uczeń.
W ujęciu Gogacza miłość ludzka nie jest
uczuciem, lecz zespołem złożonym z uczuć
i relacji osobowej. Uczucia pozostają tym,
czym są w psychologii – fragmentem działania możności materialnej (ciała) w człowieku. W związku z powyższym są niestabilne, podlegają habituacji. Natomiast relacja osobowa jest oparta na czymś zupełnie
odrębnym. Jest reakcją możności niematerialnej („serca”, intelektu i woli, „ducha”)
na przejawy aktu istnienia5 drugiej osoby,
tzw. transcendentalia, których jest sześć:
odrębność, jedność, realność, prawda,
dobro i piękno6. Napotkanie przez nas
drugiej osoby powoduje nie tylko kontakt
z jej „powierzchnią”, ale też wiąże się z odbiorem informacji o jej akcie istnienia,
właśnie poprzez transcendentalia. Na poziomie przedświadomym (zwanym poziomem zrodzenia „słowa serca” – verbum cordis/conceptus mentis) nasz intelekt reaguje
zrozumieniem istnienia drugiej osoby i „metafizycznym zachwytem”, a zwłaszcza afirmacją i przystosowaniem do napotkanego
osobowego istnienia, które jest najgłębiej

Uczestnicy kongresu

Teoria psychologiczna ujmuje miłość zasadniczo jako wynik działania emocji
(uczuć). Powstała więź tworzy się w oparciu
o trzy rodzaje ludzkiej aktywności: namiętność, intymność, zobowiązanie. Każda z tych
aktywności powstaje kolejno, zaczynając od
namiętności. W zasadzie czyni to miłość
procesem z trzema fazami: przewagi namiętności (zakochanie), przewagi intymności (spokojna relacja zbliżona do przyjaźni),
przewagi zobowiązania (gdy emocje wyciszają się, a więź stabilizuje poczucie obowiązku
wobec partnera i dzieci). Podstawą procesu
są uczucia. Wobec tego nie dziwi, że najczęściej proces wygasa i związek staje się
„pusty”, gdy pozostaje tylko zobowiązanie.
Łatwo wtedy o kryzys i zerwanie więzi (już
do niej/niego nic nie czuję, jest mi obojętny/obojętna, a nawet nienawidzę go/jej).
Miłość erotyczna w tym ujęciu, jeśli nie jest
w specjalny sposób chroniona, ma naturalną tendencję do wygasania. Tym bardziej,
że jej podstawy są w gruncie rzeczy biologiczne, popędowe. Gdy przygasa zainteresowanie aktywnością seksualną, spada też
zaangażowanie w tak rozumianą miłość4.
Czy to dziwi? Nie, gdyż uczucia z natury są
powiązane ze sferą materialną („cielesne”)
i mają cechę tzw. habituacji, czyli stopnioCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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atrakcyjne właśnie jako istnienie. „Dobrze,
że jesteś!” zdaje się stwierdzać nasze
wnętrze – serce – intelekt7. Dlatego relacja
osobowa miłości jest zareagowaniem człowieka na transcendentale realności (a nie
piękna! Piękno, zwłaszcza cielesne, prowadzi raczej do uczuć). Relacja wiary to reakcja na transcendentale prawdy Drugiego,
relacja nadziei to reakcja na dobro Drugiego, a reakcja na realność to właśnie
relacja osobowa miłości. Zespół tych trzech
relacji osobowych stanowi tzw. obecność8.
Skutkiem przystosowania jest głęboka
zmiana w naszym wnętrzu, która czyni
z dwojga jedność. Relacja ta ma ciekawą
własność: nie podlega habituacji, zanikaniu. Zniszczyć ją może tylko nasza wolna
decyzja, zresztą nawet taka decyzja nie
usunie z nas trwałych skutków nawiązanej
relacji. „Kto raz w kamyki zagrał z sierotą,
ten winien jej czułą opiekę…” śpiewa
S. Krajewski do słów A. Osieckiej. Poetka
dobrze odczytała rzeczywistość: miłość relacyjna jest trwała! W jakimś sensie niezniszczalna w swych skutkach bytowych. Mimo
zerwania – nieusuwalna.
W rzeczywistych ludzkich odniesieniach
współpracują obie postacie/aspekty miłości:
biologicznie uwarunkowane uczucia (w różnorodnych zestawieniach) i duchowo uwarunkowane trzy relacje osobowe. Z racji
specyfiki ludzkiej osoby są one trwale złączone. To oczywiście zarówno szansa, jak
i obciążenie, gdyż zanikanie uczuć naraża
nas na pokusę zerwania również relacji (jesteśmy wolni jako osoby, możemy to uczynić). Jednocześnie oparcie się na relacji
osobowej uodparnia uczucia, stanowi podstawę stale odnawiającej się zintegrowanej
miłości. Wyłania się z tego opisu warunek
trwałości więzi: prymat relacji osobowej nad
uczuciami (w pewnym sensie: altruizmu
nad egoizmem). Takie odniesienie nazywano
w tradycji miłością osobową, łac. dilectio.
Współczesna kultura dalece przewartościowała uczucia, bo nie zna w pełni człowieka9. Uczucia dają się nawet mierzyć,
z relacją jest trudniej, bo można ją jedynie
identyfikować. Dominacja romantyzmu i scjentyzmu w kulturze spowodowała nieprzygotowanie ludzi do zabezpieczania miłości
jako zespołu uczuć i relacji osobowych. Nie
umiemy chronić obecności osobowej. Jest to
być może najpoważniejszy mankament
współczesnej kultury. Czy można mu zaradzić? Można – poprzez krzewienie rea-

lizmu w poznaniu samego siebie i innych
osób (intelekt, wola), wychowanie sfery
uczuciowej, a zwłaszcza poprzez doświadczanie miłości w pełni ludzkiej (łac. dilectio).
Bardzo ważne jest zdystansowanie władzy
nazywanej niegdyś vis cogitativa, która
stara się mechanicznie łączyć wszystko
z człowiekiem. Napotkane nowe osoby wydają się nową szansą na miłość. Tymczasem
badania ukazują, że nowe związki są statystycznie mniej trwałe i mniej satysfakcjonujące. W USA pierwsze małżeństwa
rozpadają się w 50%, a drugie już… w 75%!
Jeśli chcemy, aby marzenia młodych były
coś warte, to czeka nas znaczny wysiłek
przezwyciężania licznych fałszów i zła
zawartych w kulturze, które obezwładniają
wielu ludzi. Odpowiedzią na ten kryzys jest
m.in. realistyczna pedagogika.
Krzysztof A. Wojcieszek
Przypisy:
1
Patrz: liczne badania prof. Cieciucha.
2
B. Wojciszke, Psychologia miłości, GWP,
Gdańsk 2009.
3
M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Wyd.
Navo, Warszawa 2008 i A. Andrzejuk,
Metafizyka obecności, Wyd. UKSW, Warszawa
2012.
4
Zależnie od poziomu hormonu oksytocyny,
który wydaje się biologicznie „więziotwórczy”.
5
Według św. Tomasza „akt istnienia” jest tym,
co w nas najważniejsze, podstawą całego bytu
osobowego.
6
W. Stróżewski, Ontologia, Wyd. Aureus/
Znak, Kraków 2003.
7
„Serce” (cor) jest tutaj rozumiane jako „sedno
intelektu”, a nie jako siedlisko uczuć.
8
Zbudowana z 6 relacji po 3 na każdą osobę.
Relacje są ustosunkowaniem, które ma swój
początek (druga osoba) i kres (nasze władze
umysłowe, nasza istota). Komplet 6 relacji to
wzajemna obecność, przedmiot kontemplacji,
źródło wartości. Jako osoby szukamy właśnie
obecności.
9
Sprowadza go jedynie do wymiarów materialnych jak w wielu współczesnych ujęciach
antropologicznych.
Bibliografia:
Gogacz M., Elementarz metafizyki, Wyd. Navo,
Warszawa 2008 i A. Andrzejuk, Metafizyka
obecności, Wyd. UKSW, Warszawa 2012.
Stróżewski W., Ontologia, Wyd. Aureus/ Znak,
Kraków 2003.
Wojciszke B., Psychologia miłości, GWP, Gdańsk
2009.
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ks. dr Marek Dziewiecki
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

P OŻĄDANIE , ZAKOCHANIE CZY MIŁOŚĆ ?
K SZTAŁTOWANIE POSTAW

Z

ałożenie szczęśliwej rodziny jest największym pragnieniem większości ludzi. Dlaczego zatem coraz mniej osób
decyduje się na zawarcie małżeństwa, a coraz więcej spośród tych, którzy małżeństwo
zawarli, przeżywa kryzys i decyduje się na
rozwód? Jedną z istotnych przyczyn jest
mylenie miłości z pożądaniem i zakochaniem.

i siebie, lecz dlatego, że boi się, by ona
z nim nie zerwała, bo wie, że czystość jest
dla niej ważna. Bóg – najlepszy wychowawca przestrzega nas nie tylko przed pożądaniem w czynach, ale również w pragnieniach, myślach czy zamiarach. Jezus wyjaśnia, że kto pożądliwie patrzy na drugą
osobę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa.
Dziewiąte przykazanie w sposób szczególny
stoi na straży szczęścia małżeńskiego.
Zawierając sakrament małżeństwa, nowożeńcy ogłaszają publicznie, że oto już znaleźli tę najważniejszą osobę w swoim życiu,
którą zdecydowali się pokochać na zawsze.
To przykazanie przypomina wszystkim innym ludziom, że nie wolno zakłócać czy
wystawiać na próbę miłości i wierności małżonków, a im samym przypomina o podjętym zobowiązaniu do wierności małżeńskiej
aż do śmierci. Nigdy, także w małżeństwie,
związek mężczyzny i kobiety nie powinien
służyć zaspokojeniu popędów. Kto chce być
blisko drugiej osoby, ten powinien ją pokochać, a nie pożądać. Na popędach i pożądaniu nie można zbudować trwałej więzi ani
wspólnego szczęścia. Pożądanie prowadzi do
rozczarowania, cierpienia i grzechu. Nawet
kogoś tak niezwykłego i związanego z Bogiem jak król Dawid, pożądanie doprowadziło do tego, że stał się cudzołożnikiem
i zlecił zabójstwo męża swojej kochanki.
Trzeba przy tym odróżniać pożądanie od
podniecenia. To ostatnie nie jest zależną od
nas postawą, lecz niezależnym odruchem,
który pojawia się samoczynnie lub na skutek pobudzających je bodźców. Człowiek
dojrzały potrafi panować nad podnieceniem
i w związku z tym nie powinien prowokować
napięć seksualnych. Pożądanie prowadzi do
przekonania, że istotą miłości jest współżycie seksualne, albo że miłość to sprawa
popędów. Mylenie miłości z popędami może
prowadzić do dramatów, gdyż popęd jest
ślepy. Gdyby istotą miłości było współżycie
seksualne, to najbardziej „kochałyby” zwierzęta, a spośród ludzi – gwałciciele, gdyż oni
współżyją z tymi, którzy nie chcą współżyć,
czyli „kochają” tych, którzy nie chcą być

Ks. dr Marek Dziewiecki

POŻĄDANIE: REZYGNACJA Z MIŁOŚCI
Błąd ten jest tak groźny, że przestrzega
nas przed nim jedno z przykazań Dekalogu.
Dziewiąte przykazanie może wydawać się
zbędną powtórką szóstego przykazania. Tak
jednak nie jest, gdyż Bóg nigdy nie mówi
czegoś, co nie jest nam potrzebne. Wolność
od pożądania to coś więcej niż tylko poprawność w zewnętrznych zachowaniach.
Dla przykładu, chłopak może powstrzymywać się od proponowania dziewczynie współżycia seksualnego nie dlatego, że kocha ją
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„kochani”. Gdyby współżycie seksualne było
tym samym co miłość, to rodzice nie mogliby kochać swoich dzieci. We wszystkich
innych formach miłości niż małżeństwo,
warunkiem trwania w miłości jest właśnie
to, że kochające się osoby nie współżyją ze
sobą. Nawet w małżeństwie współżycie seksualne jest jedynie dodatkiem do całej gamy
czułości i bliskości okazywanych sobie przez
żonę i męża.
Kto myli seksualność z miłością, ten dla
chwili przyjemności poświęci nie tylko swoje
sumienie, małżeństwo i rodzinę, ale także
zdrowie, a nawet życie. Taki człowiek popada w uzależnienia, a nierzadko popełnia
przestępstwa. Seksualność oderwana od miłości może prowadzić do przemocy (z gwałtami włącznie) lub do śmierci (aborcja,
AIDS). Seksualność zintegrowana z miłością
wyraża się poprzez czułość. Kochać, to
traktować drugą osobę jak bezcenny skarb,
który należy chronić, a pożądać, to traktować ją jak przedmiot, który się wykorzystuje.

do inicjacji alkoholowej, narkotykowej czy
seksualnej. Konsekwencją źle przeżytego
zakochania mogą być krzywdy i cierpienia.
Zakochany, który jest niedojrzałym człowiekiem, skupia się na własnych przeżyciach,
szantażuje emocjonalnie drugą osobę, myli
zakochanie z romansowaniem.
Wiele dramatów małżeńskich ma swoje
korzenie w źle, czy grzesznie przeżytym zakochaniu. Zakochany kieruje się uczuciami
i dlatego czasem bywa nieobliczalny. Zakochanie można przeżywać wiele razy, a miłość małżeńską tylko z jedną osobą. Zakochać można się np. w pieniądzach, popędzie, używkach, a kochać można tylko ludzi. Kto pragnie, aby zakochanie prowadziło
do miłości, tego nie interesuje romansowanie czy „podrywanie”. Zwykle pierwsze
zauroczenie nie kończy się małżeństwem.
Czasem wręcz nie wolno dopuścić do tego,
aby zakochanie prowadziło do małżeństwa.
Sensem zakochania nie jest trwanie w tej
fazie życia, lecz dojrzewanie do miłości.
DORASTANIE DO MIŁOŚCI
Jednym z warunków dorastania do miłości jest odróżnianie tego, co jest miłością,
od jej imitacji czy karykatur: pożądania,
tolerancji, akceptacji, „wolnych związków”,
naiwności czy przeznaczenia. Miłość, której
uczy nas Bóg, to szczyt dobroci i mądrości.
Początkiem miłości jest decyzja, że chcę
kogoś pokochać i że decyduję się kochać tę
właśnie konkretną osobę. Po grzechu
pierworodnym miłość nie pojawia się
spontanicznie. Trzeba się jej ciągle uczyć z
pomocą Boga, ludzi i pracy nad sobą, bo
kocha – lub rozczarowuje – konkretny
człowiek, a nie jakaś abstrakcyjna miłość.
Dojrzały staje się ten, kto kocha bezwarunkowo, nieodwołalnie, z bliska, widzialnie, ofiarnie i mądrze jednocześnie, czyli
w sposób dostosowany do sytuacji i postępowania danej osoby.

ZAKOCHANIE: SZANSA NA MIŁOŚĆ
Zakochanie to stan uczuciowy. To silne
zauroczenie drugą osobą. Zakochanie sprawia, że druga osoba nas pociąga, fascynuje
i że potrafimy wiele dla niej zrobić, łącznie
z pokonywaniem własnych słabości. Zakochanie pojawia się spontanicznie i nie da się
go zaplanować. Jest nietrwałe, gdyż jeśli nie
zamieni się w miłość, to po kilku czy kilkunastu miesiącach przeminie. Zakochanie
nie wymaga osiągnięcia dojrzałości. Zakochać potrafią się już przedszkolaki. Nie
znaczy to, że są one zdolne do miłości
i małżeństwa. Zakochanie kiedyś się kończy, a miłość nigdy nie przemija. Właśnie
dlatego małżonkowie ślubują sobie miłość,
a nie zakochanie. Jeśli zakochują się ludzie
niedojrzali, to czas zakochania obnaża ich
niedojrzałość, na przykład naiwność, chorobliwą zależność, niezdolność do miłości,
wyuzdanie czy problemy seksualne. W takim przypadku zakochanie często prowadzi

Marek Dziewiecki
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Przykłady dobrej praktyki
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 innowacyjności, promocja sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych 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, profilaktyczne, 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 realizowanego 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
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Ewa Izydorczyk
Publiczne Gimnazjum SPSK im. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Lgocie
Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK w Lgocie

R OBOTY L EGO
I PROGRAMOWANIE W SZKOLE ,
CZYLI O NAUCE PRZEZ ZABAWĘ
Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia.
Doświadczenie jest produktem rozumu.
I. Kant

U

czniowie lubią eksperymentować
i przeprowadzać doświadczenia, a nowoczesne technologie pomagają im
pobudzić wyobraźnię, sprawdzić teorię w praktyce.
Od kilku lat wprowadzam naukę programowania na zajęciach komputerowych w szkole podstawowej i na informatyce w gimnazjum. Moim celem jest wdrożenie uczniów
do myślenia algorytmicznego, czyli do rozwiązywania problemów i programowania
w różnych obszarach działalności człowieka.
Naukę programowania zaczynamy od tworzenia algorytmów zaczerpniętych z życia
codziennego: przygotowanie herbaty, zrobienie kanapki, zakupów. W celu stworzenia
algorytmu należy: określić problem, podać
czynności potrzebne do jego wykonania, dokonać analizy błędów oraz możliwości udoskonalenia i zapisać rozwiązanie w wybranym języku programowania.
Jako nauczyciel matematyki i informatyki wiem, że najlepsze efekty daje lekcja
wzbogacona o doświadczenia, konkretne
przykłady zastosowania wiedzy w praktyce.
Uczniowie, którzy na lekcji matematyki mieli problem z obliczeniem kąta wewnętrznego
wielokąta, świetnie poradzili sobie z konstrukcją wielokąta w programie Logomocja.
Dopiero możliwość sprawdzenia wiedzy
książkowej w praktyce pomogła im rozwiązać problem.
Od dwóch lat nasza szkoła uczestniczy
w projekcie „Mistrzowie kodowania”. W ramach zajęć dodatkowych i na lekcjach zajęć
komputerowych uczniowie z klas I–VI uczą
się programowania w języku Scratch.
Scratch jest językiem wizualnym, jego elementy mają kształt puzzli, które przeciąga
się i układa w pewną całość. Można tworzyć
w nim proste gry, animacje, sterować robo-

tem Lego WeDo. Jest to środowisko programowania bardzo przyjazne uczniom.

Młodsi...

Zajęcia rozpoczynamy od postawienia
problemu, czyli zadania do wykonania. Uczniowie analizują, w jaki sposób program ma
działać, jakie elementy powinni wykorzystać. Na zakończenie sprawdzają działanie
programu w praktyce. Jeśli wystąpią błędy,
są wspólnie analizowane. Uczniowie bardzo
chętnie wprowadzają własne pomysły i rozwiązania. Na zajęciach realizuję również elementy matematyki: są to na przykład aplikacje do nauki tabliczki mnożenia, rysowania wielokąta foremnego o podanym boku. Na lekcjach matematyki nauka programowania ma swoje wymierne efekty: odnosimy rozwiązanie zadania z treścią do programu wykonywanego na komputerze i tworzymy algorytm jego wykonania. Dzięki temu uczniowie potrafią uporządkować swoją
wiedzę i podjąć próbę wykonania zadania.
Kolejnym projektem, który realizujemy
w naszej szkole, jest nauka programowania
robotów Lego. Zajęcia odbywają się co tydzień w wymiarze 2 godzin, w dziesięcioosobowych grupach. W klasach starszych
pracujemy z robotami Lego Mindstorms,
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w młodszych z robotami Lego WeDo. Roboty
są doskonałymi narzędziami do nauki programowania, ponieważ dzięki nim uczniowie
mogą sprawdzić działanie programu w praktyce. Programowanie robotów Lego odbywa
się w środowisku wizualnym i polega na łączeniu poleceń w kształcie puzzli. Zestaw
Lego Mindstorms składa się z klocków Lego
technic, zestawu czujników (czujnik ruchu,
czujnik podczerwieni, czujnik dotyku), silników oraz jednostki sterującej – komputera.

Jest to czas na wykazanie się kreatywnością, prezentację swoich możliwości.

Programowanie robotów Lego – nauka i zabawa

Programowanie można również wykorzystać na lekcjach matematyki. Zmierzyliśmy drogę wykonaną przez robota w czasie.
Następnie obliczyliśmy jego prędkość. I wtedy pojawiły się pytania: „A jak długo jechałby nad morze?”, „Jaką drogę przejechałby w ciągu doby?”. Zamiana jednostek,
przekształcanie wzoru stało się dla uczniów
ciekawą zabawą.

...i starsi uczniowie w pracowni informatycznej

Pierwszym etapem pracy jest postawienie
celu i zaprojektowanie algorytmu jego realizacji. Następny krok to projekt robota
– u młodszych uczniów według instrukcji,
u starszych według własnego pomysłu. Budowanie z klocków uczy wyobraźni przestrzennej i postępowania zgodnie z instrukcją, gdyż nawet najmniejszy błąd powoduje
konieczność powrotu do wcześniejszych
kroków. Kolejnym krokiem jest programowanie, a ostatnim – testowanie. Jeśli robot
nie działa, wówczas wspólnie szukamy rozwiązania, staramy się wyeliminować błędy
na poszczególnych etapach. Bardzo ważnym
elementem zajęć jest współpraca. Uczniowie
celowo pracują w dwuosobowych zespołach.
Obecnie umiejętność pracy w zespole jest
bardzo ważna. Staram się tak łączyć
uczniów w zespoły, aby jedna osoba miała
lepiej rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną,
a druga predyspozycje do tworzenia programów. Początki nie są łatwe, ale osiągnięcie celu jednoczy grupę. Problemem
może być również rywalizacja między grupami dotycząca tempa pracy nad robotem.
Gdy podstawowy cel zostanie osiągnięty,
wtedy przeprowadzamy burzę mózgów
w kwestii: co możemy jeszcze poprawić
i udoskonalić. Sprawdzamy każdy pomysł.
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Przykład wykorzystania programowania
na lekcji matematyki

Rysowanie wielokątów foremnych w środowisku Sratch jest o wiele ciekawsze niż na
tablicy. Często uczniowie ustalają potrzebny
kąt wewnętrzny metodą eksperymentu,
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później wspólnie dochodzimy do sformułowania reguły.
Jakie jeszcze korzyści wynikają z nauki
programowania? Czasem uczniowie uzdolnieni technicznie i matematycznie nie mają
możliwości pokazania swojego talentu. Zajęcia są zatem niebywałą okazją do „wykazania się”, co wpływa również na pozytywne,
wzajemne relacje między uczniami, wzmacnia poczucie własnej wartości, pokazuje
mocne strony ucznia w dziedzinach, które
nie są często eksponowane na lekcjach.
Programowanie uczy kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów krok po
kroku, pracy w grupie, pozwala na prezentację własnych możliwości i realizację
pomysłów.

Prezentacja zaprogramowanych robotów Lego

Jak dowiódł projekt „Mistrzowie kodowania”, wprowadzanie na lekcjach elementów programowania nie jest zarezerwowane
wyłącznie dla nauczycieli informatyki. Z powodzeniem mogą to robić także nauczyciele
innych przedmiotów.
Ewa Izydorczyk

Nauka programowania
to wspaniała zabawa
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Jolanta Banasiak
Przedszkole Publiczne we Wrzosowej

W IOSNA BEZ PŁOMIENI !
S P OT KA NI E

–

Z D ZI E Ć MI I R O D ZI C A MI
W R A MA C H A K CJI
„N I E W Y P AL AJ M Y T R A W
P RZE CI EŻ N I E ZA B I JA SI Ę SK O W RO NK Ó W ”
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
emblematy, gazetka tematyczna „Nie wypalajmy traw – przecież nie zabija się skowronków…” (prezentacja m.in. zdjęć płonących łąk i strażaków zmagających się
z ogniem), nagranie głosu skowronków,
tablica multimedialna, ilustracja skowronków, emblematy skowronków dla każdego
dziecka, kartki okolicznościowe dla przechodniów informujące o zakazie wypalania
łąk, naturalne środowisko – wypalona łąka
i łąka budząca się do życia, wóz strażacki,
ulotki wrzucane do skrzynek mieszkańców
Wrzosowej „Wiosna bez płomieni”.

ETAP KSZTAŁCENIA:
wychowanie przedszkolne.

●
●
●
●
●

CELE OGÓLNE:
budzenie świadomości ekologicznej i idei
ochrony środowiska,
poznanie skutków wypalania traw i uświadomienie jego bezcelowości,
okazywanie właściwego stosunku do otaczającej nas przyrody,
wzrost świadomości ekologicznej dzieci
i rodziców,
zmniejszenie ryzyka pożarowego dla łąk,
lasów i okolic.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie dzieci i gości.
2. Krótka pogadanka na temat wypalania traw.
3. Prezentacja
zdjęć
przedstawiających
płonące łąki.

CELE OPERACYJNE:
Dziecko:
● wie, jak zachować się w razie pożaru,
● zna skutki wypalania traw,
● potrafi podjąć działania skierowane przeciwko temu procederowi,
● dostrzega potrzebę ochrony łąk jako siedliska wielu organizmów,
● rozumie, że pożar łąki to również strata
dla człowieka,
● przeprowadza akcję informacyjną,
● propaguje ideę ochrony przyrody w najbliższym środowisku.
METODY:
● słowne – opowiadanie, zadawanie pytań,
wyjaśnianie, instrukcje słowne,
● czynne – zadania stawiane do wykonania, kierowanie aktywnością dziecka.

Prezentacja przedszkolaków

4. Wysłuchanie śpiewu skowronka. Próba
udzielenia odpowiedzi przez dzieci na
pytanie: „Czy skowronki przylecą i uwiją
swoje gniazda na wypalonej łące?”.
5. Prelekcja strażaków skierowana do rodziców „STOP! Nie wypalaj – nie zabijaj!”
(w tym czasie dzieci ubierają się i wychodzą do ogrodu).

FORMY PRACY:
● zbiorowa,
● indywidualna.
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drugiej wszystko spalone – czarne, wypalone rośliny i brak żyjących owadów, ptaków i innych zwierząt – widok budzi
przerażenie.

Prelekcja przedstawiciela Straży Pożarnej
na temat wypalania traw

Strażak w czasie akcji
gaszenia płonącej łąki

Spacer w towarzystwie strażaków
na pobliskie łąki

6. Wyszukanie przez dzieci w ogrodzie ukrytych emblematów skowronków (każde
dziecko ma za zadanie odszukać jeden
emblemat).
7. Spacer dzieci i rodziców na pobliskie łąki
w celu obserwacji budzącej się do życia
przyrody.
8. Wręczanie przechodniom kartek okolicznościowych informujących o zakazie wypalania łąk.

10.

11.
12.

Przekazanie mieszkańcom
ulotek informujących o zakazie wypalania traw

9. Na łące (przy niewielkim kawałku wypalonej trawy strażacy oczekują na dzieci
i rodziców) – wspólna obserwacja i porównanie dwóch łąk – tej z roślinami i tej
wypalonej. Zwrócenie uwagi na wygląd
obu łąk. Na jednej sucha darń i przebijająca się młoda trawa, pojawiające się
mrówki, różne owady, w oddali sarny. Na

13.
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Na podstawie obserwacji i wiedzy zdobytej podczas prelekcji stwierdzono:
– Wypalanie traw zabija zwierzęta i ptaki!
– Giną ptaki i ich gniazda, przede
wszystkim skowronki!
– Płomienie niszczą miejsce bytowania
bażantów, kuropatw, zajęcy!
– Ogień uśmierca sarny, jelenie, zające!
– Wypalanie traw to zagrożenie dla lasów!
– Las płonie szybko, ale rośnie bardzo
długo!
Próby wykonania przez rodziców gniazd
dla skowronków przy wykorzystaniu tego, co daje przyroda. Zwrócenie uwagi na
trudność wykonania gniazd i jednocześnie podkreślenie, że trud, jaki ptaki
wkładają w zbudowanie gniazda, niszczony jest przez bezmyślność ludzi.
Symboliczne włożenie do gniazd emblematów skowronków.
Wysłuchanie wiersza „Każdy kwiat to
mały świat” z podręcznika „Wesoła
szkoła: kształcenie zintegrowane”, kl. 2.
Nie niszcz już roślin, bo one żyją,
słońca szukają i wodę piją.
Pragną na łące mieszkać spokojnie,
pragną dokarmiać zwierząt tysiące.
Zostaw w spokoju ptasie pisklęta,
barwne motyle, dzikie zwierzęta.
Spróbuj ratować wszystko, co żywe,
co razem z tobą chce być szczęśliwe.
Spacer ulicami Wrzosowej i wrzucanie do
skrzynek pocztowych mieszkańców ulotek „Wiosna bez płomieni”.
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PODSUMOWANIE
Każdego roku, wraz z nadejściem wiosny,
gwałtownie wzrasta liczba interwencji straży
pożarnej związanych z pożarami traw, łąk,
lasów. Dlatego w Przedszkolu Publicznym
we Wrzosowej podjęliśmy działania, które
miały na celu uświadomienie dzieciom i dorosłym szkodliwości takich zachowań i niebezpieczeństw, jakie ze sobą niosą. Naszą
akcję wspierali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosowej. Wspólnie przeprowadziliśmy wiele działań, między innymi
akcję „Wiosna bez płomieni – Stop! Nie
wypalaj – nie zabijaj!” Miała ona na celu
budzenie świadomości ekologicznej i idei
ochrony środowiska, uświadomienie bezcelowości wypalania traw, dążenie do zmniejszenia ryzyka pożarowego dla lasów i łąk.
Przedszkolaki wraz z rodzicami uczestniczyli
także w zajęciach „Alarm na leśnej łące”.
Razem obejrzeli prezentację multimedialną
„STOP! Nie wypalaj – nie zabijaj!”
przedstawioną przez strażaków. Dotyczyła
ona bezmyślnego podpalania łąk i lasów
oraz skutków takich działań. Zostały zaprezentowane zachowania zwierząt leśnych
podczas pożarów. Obraz bardziej przemawiał do dzieci i dorosłych niż słowo.
Strażacy przekazali rodzicom i dzieciom, jak
należy zachować się podczas pożaru lasów
i łąk. Zaproponowali spacer na pobliskie
łąki graniczące z lasem w celu obserwacji
budzącej się do życia przyrody. Nikt jednak
nie spodziewał się, że przedszkolaki będą
świadkami akcji gaszenia płonącej łąki.
Dzieci i ich rodzice mogli na własne oczy zobaczyć, jak szybko rozprzestrzenia się ogień
i jakie niesie zagrożenia. Maluchy i ich opiekunowie mogli w naturalnym środowisku
porównać fragment łąki porośniętej rośli-

nami i wypalonej. Zwrócono uwagę na wygląd obu łąk. Towarzyszący wyprawie
strażak przypomniał wszystkim, że wypalanie traw zabija zwierzęta i ptaki. Giną ich
gniazda. Płomienie niszczą miejsce bytowania bażantów, kuropatw, zajęcy. Ogień
uśmierca też sarny i jelenie. Wypalanie traw
to także zagrożenie dla lasów. Swoją wypowiedź strażak zakończył słowami: „Pamiętajcie! – Las płonie szybko, ale rośnie bardzo
wolno”.
Efektem prelekcji i wycieczki na łąkę był
spacer przedszkolaków ulicami Wrzosowej
i wręczanie przechodniom ulotek informujących o negatywnych skutkach wypalania
traw. Do skrzynek pocztowych przy każdej
posesji dzieci wrzucały ulotki z hasłami:
„Wiosna bez płomieni!”, „Wypalanie traw
zabija ludzi, zwierzęta, środowisko. STOP!
Nie wypalaj – nie zabijaj!”, w których między
innymi została zawarta informacja, że: „Wypalanie traw jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny lub więzieniem”.
Mieszkańcy Wrzosowej byli zaskoczeni i jednocześnie zachwyceni tym, że małe dzieci
starają się uświadomić dorosłym, jak bardzo szkodliwe jest wypalanie traw. Sens ich
wypowiedzi sprowadzał się do stwierdzenia:
„Tak jak skowronki są zwiastunami wiosny,
tak przedszkolaki są zwiastunami dobrej
nadziei na przyszłość”.
Nawet jeśli dotarliśmy do świadomości
tylko części społeczności lokalnej – to i tak
jest to duży sukces. Słowa uznania płynące
od rodziców, strażaków i mieszkańców
Wrzosowej przekonały nas, że takie akcje są
potrzebne.
Jolanta Banasiak

Wrzucanie do skrzynek pocztowych ulotek informujących o zakazie wypalania traw
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Agnieszka Grudzińska
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

W YCHOWUJEMY DO WARTOŚCI
– M IEJSKI K ONKURS R ECYTATORSKI
„J A I MOJA O JCZYZNA ”

C

zy współczesną młodzież może
zainteresować poezja o tematyce patriotycznej? Czy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych chcą jeszcze recytować
patriotyczne wiersze Konopnickiej, Baczyńskiego, Herberta? Twierdzącą odpowiedź na
te pytania dał Miejski Konkurs Recytatorski
„Ja i moja Ojczyzna” zorganizowany przez
nauczycieli VIII Liceum Ogólnokształcącego
Samorządowego w Częstochowie w ramach
projektu związanego z obchodami Święta
Niepodległości.
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – taka
idea wyrażona słowami Józefa Piłsudskiego
patronowała projektowi edukacyjnemu o nazwie „Od przedszkola do starszaka – patriotyzm bez ograniczeń”, realizowanemu
przez cztery placówki szkolne w Częstochowie, reprezentujące każdy etap edukacyjny: Miejskie Przedszkole nr 32, Szkołę
Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi,
Gimnazjum nr 3 im. Pokolenia Kolumbów
oraz VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe. Honorowy patronat nad imprezą
objął
Prezydent
Miasta
Częstochowy
Krzysztof Matyjaszczyk. W ramach projektu
nauczyciele organizowali na terenie placówek zadania kształtujące wśród uczniów
więzi z Ojczyzną oraz przeprowadzili różnego
typu konkursy promujące postawy patriotyczne i zachęcające do zapoznawania się
z bohaterską przeszłością Polski. Jednym
z nich był Miejski Konkurs Recytatorski „Ja
i moja Ojczyzna”, objęty medialnym patronatem
„Częstochowskiego
Biuletynu
Oświatowego”.

Dla jego organizatorki, Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej, nauczycielki języka polskiego i metodyka przedmiotu, najważniejszymi celami przedsięwzięcia, oprócz upowszechniania piękna mowy ojczystej i kształtowania tożsamości narodowej, było także
wytworzenie emocjonalnych więzi ze wszystkimi wartościami związanymi z pojęciem
patriotyzmu. Stało się to możliwe dzięki
zaangażowaniu uczestników w przygotowania do konkursu, polegające najpierw na
poszukiwaniu odpowiedniego tekstu poetyckiego, a później na opracowaniu jak najlepszych środków ekspresji, oddających
piękno jego treści i formy. Zatrzymanie się
nad tekstem, często trudnym, mocno osadzonym w realiach przeszłości, to także
lekcja patriotyzmu.
Recytatorskie zmagania miały miejsce
25 października 2016 r. w siedzibie organizatora, czyli VIII LOS w Częstochowie.

Komisja konkursowa podczas pracy

Wzięło w nich udział 25 uczniów z ośmiu
częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych:
I LO im. J. Słowackiego, VII LO im. M. Kopernika, Katolickiego Liceum Ogólnokształ53
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cącego, Zespołu Szkół Artystycznych „ALA”,
Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy
im. W.S. Reymonta, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Technicznych. W jury konkursu
zasiedli: Ilona Walczak-Dądela, dyrektor VIII
LOS w Częstochowie, Grzegorz Papalski,
wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie oraz Agnieszka
Grudzińska, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie.

Ojczyzny” zaprezentowana z wykorzystaniem aktorskich umiejętności przez Annę
Trukawkę z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego w Częstochowie, która zajęła II miejsce. Laureatką III miejsca została Klaudia
Stanirowska z I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie. Jej recytacja utworu W. Sebyły
„I znowu tupot nóg sołdackich” zachwyciła
subtelnością środków wyrazu.

Uczestnicy konkursu wraz z członkami jury

W sposób godny zapamiętania zaprezentowali się także uczniowie nagrodzeni wyróżnieniami. Wśród nich znaleźli się: Adrianna Pala z Zespołu Szkół „ALA” w Częstochowie, która zaprezentowała bardzo
sceniczną interpretację wiersza K.K. Baczyńskiego „Byłeś jak wielkie stare drzewo”,
Anna Głąb z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie za pełną mocy
i dramatyzmu recytację wiersza K. Iłłakowiczówny „O Boże!...” oraz Piotr Woldan
z VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie,
którego deklamację wiersza „Bagnet na
broń” cechowała ekspresja i emocjonalne
zaangażowanie.

Ogłoszenie wyników konkursu

Uczestnicy zaprezentowali bardzo różnorodny repertuar poetycki: od znanych
i trwale wpisanych w naszą świadomość
patriotyczną utworów po mniej znane, ale
dające szerokie możliwości interpretacyjne.
Na małej scenie pracowni polonistycznej
wybrzmiały wiersze Wisławy Szymborskiej,
Władysława Sebyły, Juliusza Słowackiego,
Jana Kasprowicza, Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego, Tadeusza Hollendra, Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej,
Zbigniewa
Herberta, Tadeusza Różewicza, Antoniego
Słonimskiego, Władysława Broniewskiego,
Józefa Ratajczaka, Romana Brandstaettera,
Marii Konopnickiej. Jury miało okazję
wysłuchać różnorodnych interpretacji: od
szkolnych, klasycznych w środkach wyrazu,
po niezwykle dojrzałe, angażujące emocje
i wyobraźnię słuchaczy.
Taki charakter miała recytacja wiersza
A. Słonimskiego „Alarm” w wykonaniu Kamili Wiklińskiej, uczennicy VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie: poruszająca do
głębi, z precyzyjnie przemyślanymi środkami ekspresji, podkreślającymi dramatyzm
treści i z pięknie opracowaną emisją głosu.
Członkowie jury nie mieli wątpliwości – ta
interpretacja zasłużyła na I miejsce. Duże
wrażenie na komisji zrobiła także interpretacja wiersza J. Ratajczaka „Przypis do
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Laureaci konkursu: (od prawej) Kamila Wiklińska,
Anna Trukawka, Klaudia Stanirowska,
Piotr Woldan, Adrianna Pala, Anna Głąb

Warto także wymienić innych uczestników konkursu, których recytacja zwróciła
uwagę jury. Należą do nich Adrianna
Mielczarek oraz Piotr Kuliś z VII LO im.
M. Kopernika w Częstochowie, którzy wyróżnili się talentem aktorskim i interpretacyjnym.
54

Forum nauczycieli konsultantów

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród
odbyło się 10 listopada 2016 r. w Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie podczas
gali podsumowującej realizację projektu.
Uroczystość stanowiła część miejskich
obchodów Święta Niepodległości. Laureaci
konkursów zaprezentowali nagrodzone prace lub występy. Jedną z nich była Kamila

Wiklińska – laureatka I miejsca w Miejskim
Konkursie Recytatorskim „Ja i moja Ojczyzna”, której recytacja zachwyciła widownię.
Zdjęcia z archiwum VIII LOS w Częstochowie.

Agnieszka Grudzińska

Tomasz Karoń
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

K ONFERENCJA
„P ILOTAŻOWE WDROŻENIE
PROGRAMOWANIA W SZKOŁACH ”

17

czerwca 2016 r. w Regionalnym
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
odbyła się konferencja pt. „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”. Jej organizacja wypływała z zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do
edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie
przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Konferencja zorganizowana została z inicjatywy i we współpracy Kuratorium Oświaty w Katowicach, które reprezentował Andrzej Jerzy Mróz, starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji, koordynator
pilotażu z ramienia Kuratorium Oświaty
w Katowicach. Współorganizatorami były
również dwie placówki: Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, reprezentowane
przez dyrektorów: Katarzynę Wilk i Zbigniewa Janusa, obecnych podczas konferencji.
Zasadniczym celem konferencji było przedstawienie założeń pilotażu wdrożenia programowania do edukacji formalnej w oparciu
o innowacje pedagogiczne w szkołach oraz
prezentacja rozwiązań technicznych i metodycznych w zakresie prowadzenia zajęć
z programowania.
Prelegentami podczas konferencji byli:
Andrzej Jerzy Mróz, starszy specjalista WRE
KO w Katowicach, Jacek Turlejski, nau-

czyciel-doradca metodyczny SOD w Częstochowie, Tomasz Karoń, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie oraz
przedstawiciele firm: Dariusz Michalski
z Prokser.pl i Adam Jaronicki z Pilchr.pl.
Wystąpienia prelegentów związane były
z kwestiami formalnymi ściśle łączącymi się
z wdrożeniem innowacji pedagogicznej
w szkołach w zakresie nauczania programowania, projektem nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego, w tym
z przybliżeniem pojęcia myślenia komputacyjnego, będącego jej zasadniczym elementem. Omówiono także innowacyjne rozwiązania metodyczne i techniczne pozwalające
na efektywne kształcenie myślenia komputacyjnego oraz umiejętności programowania.
Na zakończenie konferencji poinformowano, że ośrodki doskonalenia będą wspomagać nauczycieli ze szkół przystępujących
do pilotażu; osobami do kontaktu są:
Tomasz Karoń, RODN „WOM” w Częstochowie (tel. 34 3606004 wew. 227,
karon@womczest.edu.pl) oraz Paweł Guzikowski, SOD w Częstochowie (tel. 34 3625105
wew. 109, p.guzikowski@sod.edu.pl).
Konferencję prowadzili: Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie
i Grzegorz Papalski, wicedyrektor SOD
w Częstochowie.
Tomasz Karoń
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Barbara Kosta
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

III P OWIATOWY K ONKURS
J ĘZYKA F RANCUSKIEGO
„V IVE L A F RANCE ”,
CZYLI POTYCZKI Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

J

ęzyk francuski uchodzi w świecie za
język salonów, kultury i dyplomacji.
Kojarzony jest z miłością, modą,
kuchnią, dobrym winem i oczywiście z croissants oraz ciastem francuskim. Delikatne
brzmienie języka, specyficzny akcent potrafią zauroczyć i nakłonić do nauki, mimo że
nie należy on do łatwych. W Częstochowie
nauczany jest w niewielu gimnazjach, a mimo tego do III Powiatowego Konkursu
Języka Francuskiego „Vive La France”, który odbył się 6 czerwca 2016 r., przystąpiło
aż 36 uczniów, głównie z Częstochowy. Była
to jego trzecia edycja. Poprzednie zostały
zorganizowane przez Zespół Szkół im. dr.
W. Biegańskiego oraz Centrum Języków
Europejskich – Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Częstochowie.

konkursu brzmiał: „Mój dzień z rodziną”
i obejmował następujące zagadnienia: członkowie rodziny, codzienne czynności, formy
spędzania czasu z rodziną, posiłki, zwyczaje
rodzinne. Uczniowie musieli rozwiązać test
leksykalno-gramatyczny, zrozumieć prosty
tekst narracyjny oraz zredagować e-mail do
programu telewizyjnego „Une Famille en or”
(„Familiada”) z prośbą o wzięcie w nim
udziału. Pytania w części kulturowej dotyczyły życia codziennego Francuzów, ich
zwyczajów związanych z posiłkami, świętami i komunikacją miejską.

Uczestnicy konkursu

W dniu konkursu w szkole dominowały
trzy kolory: niebieski, biały i czerwony i już
od progu budynku wprowadzały we francuskie klimaty.
Po powitaniu wszystkich uczestników
i opiekunów przez Danutę Zatykę, dyrektor
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Z. Herberta w Częstochowie, młodzież
przystąpiła do rozwiązywania zadań językowych i kulturowych.
Najbardziej oczekiwanym punktem dnia
było ogłoszenie wyników. Prace konkursowe
sprawdzało jury, w składzie: Barbara Kosta
i Ewelina Makowska, nauczyciele-konsultanci RODN „WOM” w Częstochowie oraz
Anna Janosik, Magdalena Kula i Patrycja
Czarnecka-Jaskóła, nauczyciele języka francuskiego. Czas oczekiwania umiliły gimnazjalistom rozmowy z uczniami I Społecznego

Uczniowie podczas zmagań konkursowych

Gospodarzem tegorocznego konkursu
było I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Z. Herberta, natomiast współorganizatorem – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Patronat medialny nad tym przedsięwzięciem
objął „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”.
Konkurs adresowany do uczniów gimnazjów
z powiatów: częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego miał na
celu odkrywanie bogatej spuścizny kulturowej Francji, popularyzację języka francuskiego wśród młodzieży oraz rozwijanie jej
umiejętności językowych. Temat przewodni
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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Liceum Ogólnokształcącego przy słodkim
poczęstunku oraz multimedialna prezentacja dotycząca szkoły i dokonań grupy
młodzieży pod nazwą „Herbert kręci”, która
„bawi się” sztuką filmową, a zwłaszcza filmowaniem ważnych wydarzeń szkolnych.
Prezentacja została przygotowana przez finalistów Przedmiotowego Konkursu Języka
Francuskiego – Patryka Świącia i Jakuba
Ciepeli.
W uroczystym rozdaniu nagród udział
wzięła Renata Lipniewska, wicedyrektor
ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM”
w Częstochowie, która wraz z dyrektor
Danutą Zatyką pogratulowała wszystkim
uczestnikom konkursu, życząc im dalszych
sukcesów.
Ponieważ poziom językowy najlepszych
uczniów był wysoki i bardzo wyrównany, organizatorzy nagrodzili 8 osób.
Zdobywcą I miejsca i triumfatorem
konkursu został Seweryn Jasak z Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie. Opiekun – Magdalena Kula.
II miejsce wywalczył Dawid Śledź z Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie. Opiekun – Małgorzata Gracka-Wesołek.
III miejsce przyznano Beacie Barasińskiej
z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie. Opiekun – Małgorzata Szeląg.
Wyróżnienia otrzymali:
● Julia Kotas z Gimnazjum nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie,
● Maciej Cierniak z Gimnazjum nr 12 im.
J. Matejki w Częstochowie,

● Oliwia Langner z Gimnazjum nr 12
im. J. Matejki w Częstochowie,
● Wiktoria Laskowska z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Malczewskiego w Częstochowie,
● Wiktoria Szewczyk z Gimnazjum nr 3
im. Armii Krajowej w Częstochowie.

Wręczanie dyplomów laureatom w obecności
Danuty Zatyki, dyrektora I Społecznego LO
przez Renatę Lipniewską, wicedyrektor ds. bibliotek
pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie
i Barbarę Kostę, nauczyciela-konsultanta
RODN „WOM” w Częstochowie

Wyniki konkursu pokazały, że największe zawiłości tego niezwykłego i urzekającego języka można opanować w stopniu
bardzo dobrym już w gimnazjum. Wszyscy
uczestnicy konkursu zostali uhonorowani
dyplomami uczestnictwa, zaś laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali nagrody rzeczowe
i książkowe oraz inne upominki od wydawnictwa francuskiego Hachette FLE.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie
uczniów do udziału w konkursie.
Fot. A. Janosik

Barbara Kosta

Laureaci konkursu
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dr Renata Sowada
Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Katowicach
i Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53
im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

„B OHATEROWIE
H ENRYKA S IENKIEWICZA ”

S

ekcja Bibliotekarska przy Zarządzie
Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Częstochowie stara się
rozwijać kompetencje czytelnicze uczniów,
inicjując corocznie maraton czytelniczy,
którego uczestnikami są uczniowie szkół regionu.
W XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania
Dzieciom i w Roku Henryka Sienkiewicza
2 czerwca 2016 w sali odczytowej Biblioteki
Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie miał miejsce kolejny maraton
czytelniczy zatytułowany „Bohaterowie Henryka Sienkiewicza”. Patronat nad przedsięwzięciem roztoczył Krzysztof Matyjaszczyk,
Prezydent Miasta Częstochowy. Maraton był
również wydarzeniem czytelniczym w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Zgromadzonych powitała Beata Grzanka,
dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie. Maraton prowadziła dr Renata Sowada, przewodnicząca
Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
Fragmenty książek Noblisty czytały kolejno: Edyta Książek, wiceprezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie – „Quo vadis”; Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie – „Baśnie i legendy”; Ewa Otrąbek i Alina Tyś, nauczyciele-bibliotekarze Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – „Ogniem i mieczem”; Barbara
Czapska, kierownik Biblioteki Głównej
Politechniki Częstochowskiej – „Pana Wołodyjowskiego”. Maraton zakończyła, czytając „W pustyni i w puszczy”, Magdalena
Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Częstochowy

185 uczniów szkół regionu, uczestników
maratonu, wysłuchało fragmentów książek
Henryka Sienkiewicza, które czytali przedstawiciele samorządu, bibliotekarze, członkowie stowarzyszeń.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Ewa Otrąbek i Alina Tyś, nauczyciele-bibliotekarze
PBP RODN „WOM” w Częstochowie
z laureatami konkursu
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W maratonie uczestniczyli uczniowie następujących szkół z Częstochowy:
● podstawowych nr: 1, 11, 14, 30, 37, 53;
● gimnazjów nr: 2, 3, 5, 6, 16;
● ponadgimnazjalnych: IV LO, VII LO,
IX LO, TZN;
● specjalnych: ZS Specjalnych nr 28, ZS Zawodowych im. M. Grzegorzewskiej.
Organizatorami maratonu byli: Biblioteka Publiczna im. dr. W. Biegańskiego
w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Sekcja Bibliotekarska Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53
w Częstochowie.

Barbara Czapska, kierownik Biblioteki Głównej
Politechniki Częstochowskiej z laureatami konkursu
„5 pytań o Henryku Sienkiewiczu”

Na zakończenie 132 uczniów wzięło udział
w konkursie międzyszkolnym „5 pytań
o Henryku Sienkiewiczu”. 28 z nich zostało
nagrodzonych książkami ufundowanymi
przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie.
Renata Sowada

Marek Czarnołęski
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

W YSTAWA PRAC W ALDEMARA R ĘKAWIKA
W G ALERII S ZTUKI I K ULTURY
PBP RODN „WOM” W C ZĘSTOCHOWIE

W

Galerii Sztuki i Kultury Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprezentowano wystawę indywidualną rysunków
i obrazów Waldemara Rękawika pt. „APAGE
SATANAS”1. Wystawa była również przedstawiana 28 kwietnia 2016 roku podczas
konferencji „Opowieści o wyjątkowym życiu”
w ramach projektu „Być wyjątkowym! Tydzień życia z niepełnosprawnością”, zorganizowanej przez VIII Liceum Ogólnokształcące
Samorządowe w Częstochowie i PBP RODN
„WOM” w Częstochowie pod patronatem
Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka.

Światło nieba; olej, tektura

Współorganizatorami konferencji byli:
Fundacja „Widzialni”, Fundacja „Oczami
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Brata”, Związek Nauczycielstwa Polskiego,
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie „Otwórzmy przed
nimi życie”, Częstochowskie Stowarzyszenie
„Amazonki”, Fundacja „Walczę z SM” i Stowarzyszenie „Daj mi czas” w Częstochowie.
Do licznie zgromadzonej publiczności słowa
o codziennym życiu z niepełnosprawnością
skierowali: Sebastian Depta, Elżbieta Markowska, Zbigniew Miśkiewicz i Agata Banasik.

Talent artystyczny Rękawika pragnę odnieść do wszelkiego społecznego tła, na
którym niewątpliwie często rozbłyska jego
niepowtarzalna i naturszczykowata osobowość.

Portret kobiety ze łzą; rysunek ołówkiem

Sztuka twórcy, jak i innych jemu podobnych, wyizolowanych z codzienności, żyjących blisko ze swoimi duchowymi lustrzanymi odbiciami, jawi się jako orędzie skierowane do nas wszystkich. Jest propozycją
i pretekstem do rozmowy o jego przeżywaniu życia.
Artysta oczekuje od swych bliskich, rodziny, znajomych, przyjaciół, odbiorców jego
sztuki zrozumienia i zainteresowania. We
mnie sztuka mojego szkolnego kolegi
wzbudziła zachwyt po wielu latach przerwy
w kontaktach z nim.
Waldemar Rękawik jest dyplomowanym
plastykiem, absolwentem Wydziału Rzeźby
i Konserwacji Dzieł Sztuki Państwowego
Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach, jednej z bardziej
prestiżowych szkół plastycznych w Polsce.
Jakim jest artystą? Trudno nazwać go
malarzem „siódmego dnia”, „świątecznym”
albo „niedzielnym”, ponieważ mieszkając
w warunkach hermetycznych, chroniących

Autoportret artysty; rysunek ołówkiem

Słowo wstępu wygłosiła Renata Lipniewska, wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie,
a nad sprawnym przebiegiem konferencji
czuwała koordynator, Iwona Tutak. Interesującym elementem, który między innymi
charakteryzował atmosferę spotkania, była
tzw. „żywa biblioteka”, polegająca na bezpośrednim, osobistym kontakcie osób zainteresowanych tematyką z prelegentami, organizatorami konferencji lub opiekunami
poszczególnych modułów. Wystawa dzieł
Waldemara Rękawika w sposób naturalny
wkomponowała się w charakter konferencji.
Waldemar Rękawik żyje, mieszka, tworzy
w Łagiewnikach na Kielecczyźnie.
Ideą ekspozycji jest refleksyjne zwrócenie
uwagi na dziejące się na naszych oczach
ludzkie życie – ciche, pokorne, zamknięte
w ryzach dyscypliny nieomal zakonnej.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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go od „śmietnika rzeczywistości”, jak najbardziej może poświęcić się tylko sztuce
i samemu sobie... Artysta tworzy z niesłychaną pasją. Pamiętam, że już taki był
w Liceum Plastycznym. Pochłonięty procesem twórczym może słuchać jedynie jego
„podszeptów” i „wrzasków”.

staw twórczych, co świadczy o uniwersalizmie języka plastycznego, tego wyuczonego
i tego spontanicznego, intuicyjnego, nadwrażliwego, neurotycznego i jednocześnie
najintymniejszego. Dlatego monochromatyczne, jak i ekspresyjnie barwne kompozycje jego autorstwa konstruują moduły
rządzące się ponadczasowością i umiejętnym dopasowaniem do określonej struktury
kompozycyjnej: samotności – pustki, bałaganu – bezładu, uporządkowania – usystematyzowania, perspektywy klasycznej i zdeformowanej, ornamentacji – dekoracyjności
– eliminacji wzorów, stylizowania – powielania znaków plastycznych, biologizacji form
– geometryzacji kształtów.

Pejzaż metaforyczny; olej, tektura

Twórczość artysty jest zjawiskiem osobnym. Malarz walczy o nią każdego dnia
w taki sam sposób jak człowiek wierzący,
ale zdający sobie sprawę z ułomności
ludzkiej natury, który codziennie odradza
w sobie żarliwość religijną poprzez modlitwę, obrzędy sakralne i relacje z bliźnimi.
Rękawik nie pragnie być artystą za
wszelką cenę. Może nawet nie ma pełnej
świadomości swego talentu. Nie zabiega
o aprobatę dla swojej sztuki u ludzi towarzyszących mu w życiu, chociaż jednocześnie lepiej się czuje, gdy się o nim pamięta
bardziej jako o człowieku niż twórcy.
Malarzowi obca jest kalkulacja myślowa
bezpośrednio wynikająca z egoistycznego
dążenia do osiągnięcia zdobyczy i efektów
artystycznych przekraczających jego realne
możliwości. Przeniknięcie do jego wnętrza
twórczego jest nierealne. Pomimo, że prace
plastyczne dostarczają wielu cennych informacji na temat jego przeżyć, brakuje
łatwej drogi dotarcia do najgłębszych pokładów psychiki.

Symboliczny autoportret malarza; olej, tektura

Dzieł Rękawika nie mogę usytuować
w zbiorach i kolekcjach kompozycji „amatorskich”, „samorodnych”, „folklorystycznych”, czy „etnograficznych”, a nawet w pełni „psychopatologicznych”. Przymioty sztuki
twórców ze znamionami choroby duszy,
w takim samym stężeniu budują zarówno
neurotyczne działania twórcze, jak i te
„zdrowe”. Sztuka współczesna w wyniku
daleko idącego wyzwolenia artysty z kajdan
wykształcenia, obowiązujących zasad i kanonów, nosi znamiona ikonografii niemalże
bliźniaczej, odbitej w szablonie i matrycy
ekspresji. Dotykamy tu najważniejszych
zasad budujących człowieczeństwo.
Delektujemy się niekonwencjonalnością,
która bywa awangardą. Smakujemy dziwaczność treści i formy. Doświadczamy
braku jednorodności w organizmach dzieł,
a nawet rozkład i śmierć tkanek plastycznych. W sztuce Waldemara Rękawika
przenikają się wzajemnie cechy wielu po-
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Kompozycje rysunkowe i malarskie Waldemara Rękawika uczestniczyły w licznych
wystawach zbiorowych.

Ekspozycję aranżuje wybór dzieł reprezentujących całościową tematykę podejmowaną przez autora. W przestrzeni ekspozycyjnej zgromadzono rysunki i obrazy
poświęcone portretowi, aktowi kobiecemu,
pejzażowi, metaforyce i symbolizmowi. Kompozycje kreuje i wyzwala wizualnie różnorodnie użyta linia, kreska, a także plama
barwna o płaskiej lub walorowej strukturze
wzbogacona o zawiesinę faktury.

Pejzaż ze zwierzętami; olej, tektura

Artysta jest autorem kilku wystaw indywidualnych w: Starachowicach, Chmielniku
i Kielcach. Działał w amatorskim ruchu
plastycznym w Starachowicach. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych, między innymi: II miejsca w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim
w Kuterach koło Starachowic (1987), I miejsca w eliminacjach wojewódzkich piątej
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
(2007), I miejsca w siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez PFRON (2009), III miejsca
w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego organizowanego przez PFRON
(2010), II miejsca w pierwszej edycji konkursu plastycznego „Moje Marzenia” organizowanego przez ŚBRR (2010), II miejsca
w drugiej edycji konkursu plastycznego
„Moje Marzenia” organizowanego przez
ŚBRR (2011), II miejsca w dwunastej edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
organizowanego przez PFRON (2014), III miejsca w dwunastej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” (2014), I miejsca w konkursie „Jan Paweł II Przyjaciel Rodzin”
organizowanego przez DPS w Kielcach
(2015). Jest zwycięzcą „Konkursu Grafiki”
w Świdniku koło Lublina (1985), zwycięzcą
siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego (2009). Uzyskał także wyróżnienie w konkursie plastycznym „Pragnę
zwyciężyć” w Końskich (2009).
Wystawę prac Rękawika w Galerii Sztuki
i Kultury PBP RODN „WOM” w Częstochowie
zatytułowano „Apage Satanas”.
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Portret kobiety z zamkniętymi oczami;
rysunek ołówkiem

Malarz jest jednocześnie krzyczącym ekspresjonistą i wysmakowanym postimpresjonistą. Tytułem jednej z kompozycji malarskich biorącej udział w ekspozycji jest
cytat: „idź precz szatanie”. Na kanwie tej
myśli zbudowano ideę prezentacji. Artysta
żyjący w świecie realnym, jak i nierzeczywistym, będącym obrazem jego psychiki,
toczy nierówne zmagania ze swoimi demonami, duchowymi prześladowcami. Areną
jest karta papieru, tektury, płótno. Trafnie
wkomponowuje się w ów kontekst refren
Psalmu 126 z tekstu Starego Testamentu:
„Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości”
(Ps. 126 (125), 5). Artysta podejmuje próby
określania i definiowania ciągle innych
środków aktywności twórczej. Nieoczekiwa-
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ny wybuch twórczości mogą powodować
nieprzewidziane zaburzone natężenia odczuwania i wypowiadania się człowieka.
W przypadku postawy twórczej Rękawika
jest zgoła inaczej. Twórczość wraz z symptomami zaburzeń duchowych rozwijały się
i dojrzewały równolegle, aż pewnego dnia,
w mikroskopijnym procesie „stworzenia” nowego twórcy tory dwóch procesów wewnętrznych przecięły się ze sobą, krzyżując
i scalając w jedną instalację. Egocentryczna
natura artysty poczęła się wyostrzać i zapadać jeszcze mocniej w stronę głębi jego
wnętrza duchowego.

poświęcony przez artystę dla swojej sztuki
staje się często poligonem doświadczalnym
dla manewrów walki, natarć, obrony,
zagłady, upadku, ale i odnowy, odbudowy,
stwarzania, nazywania, segregowania, reżyserowania. Podczas tych chwil spędzanych
w ramionach twórczości artysta ma jedyną
i niepowtarzalną okazję realizować skuteczne wyprawy w zaświaty fantazji, marzeń,
odosobnienia. Z pewnością nieobce mu są
momenty, w czasie których została uaktywniona techniczna energia twórcza. Jest to
energia pozbawiona pierwiastków uczuciowych, doznaniowych, drżenia całego organizmu. Przyczyną aktywności okazuje się
chociażby radość z wykonywania stemplopodobnych gestów i śladów narzędziem
plastycznym, radość z realizacji i analizy
rytmicznych, powtarzalnych miejsc na
płaszczyznach prac plastycznych.
Dzieła Waldemara Rękawika dają świadectwo jego głębokiej wrażliwości na zależności piękna – brzydoty, mocy – słabości,
a także na zdolności poszukiwawcze w sztuce, miłość twórczą. Brak stereotypowej
estetyki w kompozycjach nie oznacza upośledzenia odczuwania i potrzeby obcowania
z nią. Owa nieobecność wynika ze specyficznego i subiektywnego rozumienia realiów
zagrożeń, niepowodzeń, trudów, niepewności, ale i procesów ułatwiających wydobycie
się z tych mroków.
Marek Czarnołęski

Portret mężczyzny w okularach;
rysunek ołówkiem, gwasz

Dzięki twórczości Rękawik nazywa swoje
przeżycia, doznania, odczucia, sądy, wnioski, zadaje pytania i stara się udzielać na nie
odpowiedzi, zastanawia się, martwi, cieszy,
dyskutuje, płacze i śmieje się do łez.
Następuje proces wyzwolenia ekspresji
samopoznawczej i autoobserwacyjnej. Czas

Przypisy:
1
Apage, Satanas! [apage satanas] (łac., dosł.
„idź precz szatanie” tł. z gr. hýpage satana)
przen. kategoryczna odmowa wobec kuszącej
propozycji.
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Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Forum
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

Aldona Belowska
Katarzyna Piotrowska
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Częstochowie

E MISJA GŁO SU – ĆWICZEN IA
HIGIENA I EMISJA GŁOSU
Emisja głosu to proces jego wydobywania i wysyłania w przestrzeń. O prawidłowej
emisji głosu decydują czynniki anatomiczne
(budowa aparatu mowy i głosu) oraz fizjologiczne. W emisji głosu ważne są procesy:
oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny. Zaburzone ich funkcjonowanie wpływa w sposób negatywny na właściwą emisję głosu.
Ważna staje się pozycja ciała przy mówieniu; plecy mówiącego powinny być wyprostowane lub tylko lekko pochylone do przodu. Należy zadbać o odpowiednią pozycję
kręgosłupa, rozstawienie stóp oraz ułożenie
miednicy, która powinna być w pełni osadzona.
W emisji głosu bardzo ważnymi właściwościami są między innymi jego intonacja
i modulacja.
Intonacja – to umiejętność posługiwania
się skalą wysokości głosu w czasie mówienia. Jest ona jednym z elementów
ekspresywnych w naszych wypowiedziach.
Intonacja w zdaniach wyznaczana jest linią
tonalną głosu i może być oznajmująca,
pytająca lub wykrzyknikowa.
Modulacja – to posługiwanie się skalą
natężenia i zabarwień uczuciowych głosu
w toku wypowiedzi. Zatem właściwościami
fizycznymi głosu są natężenie i barwa,
a u podstaw modulacji leży posługiwanie się
skalą siły i barwy, co musi być dostosowane
do treści i zabarwienia uczuciowego wypowiadanych słów.
Posługiwanie się w pełni prawidłową
emisją głosu jest następstwem utrwalenia
m.in. toru oddechowego brzuszno-przeponowego, podparcia oddechowego (równoczesna praca mięśni wdechowych i wyde-
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chowych), wydłużenia fazy wydechowej
połączonej z wydłużoną emisją samogłosek,
odpowiednio szerokiego otwierania jamy
ustnej na fonowanych samogłoskach (tu:
korygowanie ewentualnego „szczękościsku”), co ma przynieść w efekcie wyrazistość
wymowy.
Aby uzyskać właściwą emisję głosu, trzeba prowadzić różnorodne ćwiczenia z zakresu oddychania, fonowania i artykułowania.
Podstawowymi czynnikami wpływającymi
na zdrowie organu głosotwórczego są:
● odpowiednia temperatura (18–21˚C),
● wilgotność powietrza (60–70%),
● czystość powietrza.
Czynniki niekorzystne dla organu głosotwórczego:
● zbyt ostre i zimne pokarmy,
● używanie wysokoprocentowych alkoholi,
● palenie tytoniu,
● mówienie głosem podniesionym (zbyt
głośno i zbyt wysoko),
● nadmierny wysiłek narządu mowy.
●
●
●
●
●

Zaburzenia głosu:
chrypka do bezgłosu włącznie,
guzki fałdów głosowych „guzki śpiewacze”,
niedowład fałdów głosowych,
przewlekłe zapalenie krtani,
przewlekłe nieżyty błony śluzowej gardła
z tendencją do jej zanikania.

ĆWICZENIA MOTORYKI NARZĄDÓW MOWY
Żuchwa:
● energiczne opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki,
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● opuszczanie i unoszenie dolnej szczęki
z zaznaczeniem trzech faz (umiarkowane
otwarcie, pogłębione otwarcie, maksymalne otwarcie),
● wysuwanie żuchwy do przodu i jej cofanie.
Nie ćwiczymy ruchów szczęki na boki,
ponieważ możemy spowodować wypadnięcie
żuchwy ze stawu skroniowo-żuchwowego.
Podczas ćwiczeń język leży swobodnie
i płasko na dnie jamy ustnej.
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

●
●
●
●
●
●

przy samogłosce i. Powtarzanie ćwiczenia
wielokrotnie.
Krtań i podniebienie miękkie:
● wykonywanie ruchów jak przy ssaniu
cukierka,
● ziewanie (język pozostaje za dolnymi zębami),
● połączenie wydechu z ziewnięciem na poszczególne głoski: a, o, u, e, i, y,
● kaszlnięcie z językiem wysuniętym na
zewnątrz ust.

Język:
wysuwanie języka maksymalnie na zewnątrz,
wysuwanie języka na zewnątrz i wykonywanie poziomych ruchów wahadłowych
w prawo i w lewo,
przy zamkniętych ustach krążymy wolno
językiem wewnątrz pod wargami w prawo
i w lewo,
wysunięcie języka jak najdalej w kierunku nosa, brody, lewego i prawego ucha,
oblizywanie wargi ruchem kolistym, przy
coraz szerzej otwartych ustach,
dotykanie językiem na przemian górnej
i dolnej wargi przy średnio otwartych
ustach,
przejeżdżanie czubkiem języka po podniebieniu od przednich zębów jak najdalej w kierunku jamy gardłowej, następnie wracanie do pozycji wyjściowej,
uderzanie rytmicznie czubkiem języka
o podniebienie twarde, naśladowanie
odgłosu stukających kopyt,
szybkie wymawianie: tktktktktk,
początkowo wymawianie powolne: p, t,
cz, ć, k następnie zwiększanie tempa
wymawiania proponowanego zestawu
głosek.

ĆWICZENIA ODDECHOWO-GŁOSOWE
Prawidłowy dla człowieka jest oddech
brzuszno-dolnożebrowy.
Wdech zaczyna się od uwypuklenia dolnej części brzucha i rozszerzenia dolnych
żeber, po czym klatka piersiowa unosi się
i rozszerza; natomiast wydech rozpoczyna
się od szczytu klatki piersiowej, by zakończyć się ściągnięciem dolnych żeber i wciągnięciem brzucha.
1. Leżąc na plecach, rozluźniamy całe ciało,
wykonujemy kilka maksymalnie głębokich wdechów, po wydechu zostajemy
przez chwilę na bezdechu.
2. Leżąc przez około 20 sekund, regulujemy
oddech tak, żeby powietrze przy minimalnym ruchu klatki piersiowej bezwładnie
wpływało i wypływało nosem.
3. Leżąc na plecach, podkurczamy nogi.
Lewa ręka spoczywa na brzuchu, prawa
na klatce piersiowej. W tej pozycji
wykonujemy
następujące
ćwiczenia:
wypchnięcie brzucha – wdech głęboki
nosem; wciągnięcie brzucha z lekkim
uciskiem dłoni na przeponę – wydech
długi ustami; pauza.
4. Leżąc na plecach z podkurczonymi nogami, wdychamy powietrze nosem, a wydychając gwiżdżemy na jednym tonie legato (płynnie), a potem staccato (przerywając).
5. Na jednej fali wydechowej:
– wypowiadamy samogłoski: a, o, u, e,
i, y,
– wypowiadamy np.: ba, wa, ko,
– śmiejemy się: cha, cho, che, chu,
chi,
– mnożymy: 1×1, 1×2, 1×3…,
– liczymy: jeden, dwa, trzy, cztery, …,

Wargi:
cmokanie przy wysuniętych i zaokrąglonych wargach,
unoszenie górnej wargi do nosa,
przesuwanie warg w lewą i prawą stronę
przy maksymalne zwartych wargach,
parskanie, czyli wydobywanie powietrza
z wibracją obu warg,
gwizdanie na jednym tonie,
ściąganie ust jak przy samogłosce u, następnie spłaszczanie, cofanie kącików jak
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– powtarzamy: Siedzi kura w koszyku
liczy jaja do szyku: jedno jajo,
drugie jajo, trzecie jajo …,
– wypowiadamy tekst: Jedna wrona
bez ogona, druga wrona bez ogona,
trzecia wrona bez ogona … .
Jednorazowo ćwiczenia oddechowe należy wykonywać 5–10 minut. Jeśli pojawią się
zawroty głowy, to należy na chwilę przerwać
ćwiczenia.

8. Swobodnie wymawiamy: mniam, mniam,
mniam, jakbyśmy delektowali się jakimś
smakołykiem. Celem tego ćwiczenia jest
znalezienie tzw. średnicy, czyli takiego
tonu, którym mówi się najłatwiej.

1.

2.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ĆWICZENIA EMISYJNE
Leżąc na wznak kładziemy otwartą dłoń
stroną wewnętrzną na twarzy i – nie
uciskając dłonią nosa i warg – wymawiamy głoskę mmm płynnie, a potem
m…m…m… w sposób przerywany. Staramy się zaobserwować wibracje i drżenia, jakie wywołuje głoska m, przy czym
zmieniamy położenie dłoni i szukamy
miejsca, w którym dźwięk rezonuje najwyraźniej.
To samo ćwiczenie wykonujemy z użyciem głoski nnn (legato) i n…n…n…
(staccato).
Leżąc nadal na wznak, kładziemy dłoń
stroną wewnętrzną na czubku głowy
i wymawiamy raz jeszcze płynnie m i n.
Staramy się tak kierować dźwięk, by
uzyskać wyraźne wibracje właśnie w tym
miejscu. Celem ćwiczeń jest uruchomienie określonych rezonatorów głowowych i uświadomienie sobie miejsc
wibracji i drżeń.
W pozycji leżącej wymawiamy głoskę m,
utrzymując dźwięk na jednym tonie, na
przemian: mmm (legato) i m…m…m…
(staccato).
Dodajemy do głoski m samogłoski, pamiętając o utrzymaniu dźwięku na jednym tonie: mmmaaa, mmmooo, mmmuuu.
Utrzymując dźwięk na jednym tonie i przedłużając m oraz samogłoski wymawiamy
(na leżąco i na stojąco): siaaałaaa baaabaaa mmmaaak, nieeewieeedziaaałaaa
jaaak, aaa dziaaad wieeedziaaał nieee
pooowieeedziaaał, aaa tooo byyyłooo
taaak.
Potem mówimy: mama, mija, mama,
mija, mama, mija, ma; nie mów do
mnie monotonnie; małomówny Michał
mamrotał madrygały.
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3.
4.

5.

6.

ĆWICZENIA NA SAMOGŁOSKACH
Na
jednym
wydechu
wymawiamy
samogłoski w rzędach lub w kolumnach:
bezgłośnie, szeptem, głośno.
Samogłoski wymawiamy:
staccato – każdy dźwięk oddzielnie,
głoski przedłużamy,
legato – śpiewnie łączymy głoski.
Przenosimy samogłoski z miejsca na
miejsce, jakby były ciężkimi kamieniami.
Wymawiamy samogłoski (wysoko – nisko)
– falbanka samogłoskowa
a e y i o u
e y i o u a
y i o u a e
i o u a e y
o u a e y i
u a e y i o
Łączymy samogłoski z imionami
Ali
Eli
u (o)
Irki (Irce)
Oli
Uli
Ala
Ela
a (i)
Irka
Ola
Ula
Wypowiadamy tekst:
Za Anią, za nią, z Anią.
Za Anią stał Staś.
Za nią biegł pies.
Szedł z Anią w inną stronę.
W Oli, woli, w olimpiadzie.
W Oli oczach jest radość życia.
On woli ananasy.
W olimpiadzie zimowej startowali najlepsi
zawodnicy.
Za Iną, z Iną, z inną.
Za Iną stała długa kolejka.
Z Iną warto porozmawiać.
Jadę z inną dziewczyną na wakacje.
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Za uchem, zuchem, z uchem.
Za uchem brzęczała mucha.
Jestem zuchem z wielkim uchem.
Miś z uchem lekko burym.

Urugwajscy uzdrowiciele uleczyli uporczywe urazy ucha.
Uparta uczennica ubrała ubiegłoroczny
ubiór.
Urszula upuściła ulubiony upominek.
8. Wymawiamy tekst z korkiem (1,5 cm do
2 cm grubości) włożonym między zęby:
Naa wyasoakieaj góarzea
roasłoa drzeawoa duażea
naazyawaałoa sięa
aaplia paaplia bliatea blaaua.
Ktoa teagoa słoawaa niea wyapoawiea
tean bęadziea spaał.

Po obiedzie, po biedzie.
W
W
W
W
W

Izy, wizy.
innych, winnych.
akacjach, wakacjach.
wannie, w Annie.
artyście, wartyście.

U Ani, ułani.
Na uczcie, nauczcie.
7. Wypowiadamy zdania:
Aktualny ideał to przeogromny areał.
Adam adorował Agatę.
Aromat ananasa w Mombasa.
Angielska ambasada aprobuje apelację
amerykańskiego agenta. Admirał angielski atakował awionetkę armii Aleksandra. Amerykański artysta akceptował
afisz ambitnej Agaty.
Ekipa elektryczna ekspresowo edukowała etatowych elektroników.
Ela eksperymentowała energetyzujące
efekty esencji eukaliptusowej. Elegancka
Emilia eksponowała efektowny ekspres.
Eleonora eksperymentowała z esencją.
Inteligentna Irena informuje impulsywnego Ireneusza, ile inwestuje.
Ignacy importuje idealne imbryczki i imadła.
Izę interesują idealne inwestycje.
Irmina interpretuje interesująco inwokację.
Odpowiedzialny ogrodnik okopuje ogórki.
Oskar ogląda ogromne okulary Oli Olewczyk. Ula Umańska uczyła upartą uczennicę.
Uroczysta uczta uświetniła ósme urodziny uroczej Urszuli. Uprzejma Urszula
uprasowała ulubione ubranie ukochanego Urbana.
Uczeń ułożył ulubioną układankę.
Uprzejmi urzędnicy ubezpieczyli unikatowe ustniki.

9. Szeptem, powoli zwiększając tempo wypowiadamy:
stka, stko, stke, stku, stky.
PROPOZYCJE LITERATURY DO WYKORZYSTANIA W PRACY NAD EMISJĄ GŁOSU:
Bednarek J.D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, Wrocław 2002.
Dąbrowska D., Dziwińska A., Emisja głosu.
Wybrane zagadnienia o higienie i artykulacji, Wałbrzych 2005.
Doroszewski W., Wieczorkiewicz B., Zasady
poprawnej wymowy polskiej, Warszawa
1947.
Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia,
Opole 1999.
Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji,
Gdańsk 1997.
Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli
makaka kama ma, Gdańsk 1998.
Toczyska B., Sarabanda w chaszczach,
Gdańsk 1997.
Aldona Belowska
Katarzyna Piotrowska

Link do źródła:
http://zppp.ids.czest.pl/dokumenty/
publikacje3/emisjaglosu.pdf,
[dostęp 23.09.2016].

67

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Edukacja w teorii i praktyce

Edukacja w teorii i praktyce

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Emilia Blachnicka
Katarzyna Kowalik
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie

„P RZED SZKOL IADA ”

D

zieci z Miejskiego Przedszkola nr 28 w Częstochowie, podobnie jak w latach
ubiegłych, przywitały wiosnę na sportowo. 21 marca do wspólnej zabawy w hali
sportowej przy ulicy Żużlowej w Częstochowie zaprosiły rówieśników z dwunastu
zaprzyjaźnionych przedszkoli. „Przedszkoliadę”, bo taką nazwę przyjęła impreza, rozpoczął
konkurs na najładniejszą marzannę. Wyłonienie tej jedynej było trudne, bowiem wszystkie
prezentowały się wspaniale. Po długich naradach jury zdecydowało, że tytuł najpiękniejszej
przypadnie marzannie wykonanej przez Miejskie Przedszkole nr 4 w Częstochowie.

Wystawa marzann

Niestety pogoda trochę pokrzyżowała plany. Przedszkolaki ze względu na ulewny deszcz
musiały pozostać w budynku i nie udało im się utopić symbolu zimy. Panny-marzanny
w drodze wyjątku zostały „ułaskawione” i dzielnie towarzyszyły dzieciom w czasie zmagań
sportowych. Opłacało się je ocalić, gdyż najprawdopodobniej szczęśliwe marzanny sprawiły,
że deszcz przestał padać i pojawiła się prawdziwie wiosenna aura. Wiosna jest porą, gdy
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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dzieci więcej czasu spędzają poza budynkiem przedszkola. Przydaje się wówczas wiedza
z zakresu bezpieczeństwa. Dlatego też przed współzawodnictwem sportowym odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym, przygotowany przez Komendę Miejską Policji
w Częstochowie. Uczestnicy konkursu wykazali się dobrą znajomością przepisów ruchu
drogowego i w nagrodę z rąk policjantów otrzymali drobne upominki.
Zasadniczą część „Przedszkoliady”, czyli zmagania sportowe, przygotowali nauczyciele
wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Częstochowie. Szkoła wraz
z Miejskim Przedszkolem nr 28 tworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, który był organizatorem imprezy.
Do zawodów stanęły dziesięcioosobowe grupy z poszczególnych przedszkoli, które
rywalizowały ze sobą w następujących konkurencjach: bieg slalomem, przejście przez szarfę,
toczenie piłki, celne oko, gąsienica, bieg z przeszkodami. To tylko niektóre z rozgrywanych
konkurencji, ale wszystkie dopasowane zostały do wieku i możliwości zawodników.
W trakcie zawodów emocje sięgały zenitu. Doping i okrzyki sportowe poszczególnych grup
zagrzewały małych sportowców do walki.
Po trwających przeszło godzinę zmaganiach zwyciężyło Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie. II miejsce zajęło Miejskie Przedszkole nr 20 w Częstochowie, a III – Miejskie
Przedszkole nr 12 w Częstochowie.
Jednak zwycięzcami mogli czuć się wszyscy uczestnicy „Przedszkoliady”, bowiem
wytrwale walczyli w poszczególnych konkurencjach, pokonywali własne słabości i świetnie
się przy tym bawili, a przecież o zabawę przede wszystkim tu chodziło.
Dlatego też wszystkie zespoły biorące udział w zawodach sportowych otrzymały nagrody.
Wręczył je Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Przedszkolaki w otoczeniu Prezydenta Miasta Częstochowy, honorowych gości i pedagogów

Ponadto każdy przedszkolak dostał medal „Przedszkoliady”, a gorycz porażki osłodziły
cukierki. Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Miasta Częstochowy, Naczelnik Wydziału
Kultury, Promocji i Sportu, Wydział Edukacji oraz Komenda Miejska Policji w Częstochowie.
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W przygotowaniu zawodów uczestniczyli: radny Dariusz Kapinos i Rafał Konieczny prezes
ZGM w Częstochowie. Piekarnia „Jędryka” przekazała bułeczki drożdżowe, a fundacja
Adullam – jabłka. W organizacji sportowych zmagań pomagali również wolontariusze
z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie i z Zespołu Szkół
im. B. Prusa w Częstochowie.
Podczas imprezy zarówno najmłodsi, jak i trochę starsi, bawili się wspaniale, dlatego
mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na kolejnej „Przedszkoliadzie”.
Emilia Blachnicka
Katarzyna Kowalik

EDUKACJA INFORMACYJNA
Joanna Otto
Iwona Walczak
Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego
w Częstochowie

N OCNE HARCE
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Świetny pomysł na to, by uczniowie chętnie odwiedzali bibliotekę, czytali książki
dla przyjemności, a nie z obowiązku, włączali się w biblioteczne inicjatywy.

W

roku szkolnym 2015/2016 postanowiliśmy po raz pierwszy zorganizować imprezę „Nocne harce
w bibliotece”. Uczniowie z dużym entuzjazmem przyjęli naszą propozycję. Szybko
wyłoniliśmy grupę zainteresowanych osób,
które zadeklarowały chęć udziału w całonocnej zabawie. Dzieci z niecierpliwością
oczekiwały wyznaczonego dnia. Chętnie wykonywały dekoracje i potrzebne elementy.
Wymieniały się pomysłami i planami wspólnej zabawy. Każdy uczestnik spotkania został wyposażony w program i spis potrzebnych rzeczy.
Gdy nadszedł oczekiwany dzień, uczniowie przygotowani i odpowiednio wyposażeni
stawili się w godzinach wieczornych w szkolnej bibliotece.
Celem spotkania było:
● propagowanie czytelnictwa,
● zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego,
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

● przybliżenie uczniom pracy biblioteki,
● pokazanie, że biblioteka nie jest nudnym
miejscem,
● wykorzystywanie nowoczesnych technologii
i zasobów strony www.epodreczniki.pl.

Żywa reakcja uczniów
podczas słuchania fragmentów książki
R. Dahla „Czarownice”
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Tematem przewodnim spotkania było
poszukiwanie skarbu, do którego wiodła droga wypełniona różnymi zadaniami i zagadkami literackimi.
Pierwszy punkt zabawy dotyczył wspólnego czytania fragmentów książki R. Dahla
„Czarownice”. Niektóre fragmenty tekstu
przyprawiały słuchaczy o gęsią skórkę, inne
zaś, niezwykle zabawne, o wybuchy śmiechu. Czytanie przebiegało w miłej atmosferze, przy herbatce i słodyczach. Po lekturze przystąpiliśmy do wspólnego przygotowywania kolacji. Uczniowie podzielili się
na grupy, które miały opracować przepis,
wykonać potrawę i zareklamować ją. Na stołach królowały kolorowe sałatki przyrządzone według pomysłu dzieci. Po wykonaniu zadania, słuchając e-booka J. Korczakowskiej „Spotkanie nad morzem”, kosztowaliśmy przygotowanych zdrowych potraw.
W organizację tej części zajęć włączyli się też
rodzice.
Jednak wszyscy z niecierpliwością oczekiwali kulminacyjnego punktu programu,
czyli poszukiwania skarbu. Aby uzyskać instrukcję prowadzącą do niego, grupy musiały zaliczyć test sprawnościowy. Był to
szereg zadań wymagających od uczestników
sprytu, zwinności i szybkości. Wśród zabaw
znalazły się: konkurs szybkiego zjedzenia
jabłka zawieszonego na nitce, spożycie z uśmiechem cytryny, pokonanie toru przeszkód, „pajęczyny” czy rozwiązanie „worka
zgadywanek”.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji
otrzymywali kolejno karty zadań i mapę
prowadzącą do skarbu. Uczniowie wyruszyli
na trasę poszukiwań w ciemnościach,
wyposażeni w latarki. Każda z grup zmagała
się z łamigłówkami logicznymi, słownymi
i literackimi.

Należało też wykazać się znajomością
obsługi tablicy interaktywnej oraz umiejętnością logicznego myślenia i pracy w zespole. Dotarcie do kolejnych wskazówek
sprawiło uczestnikom sporo trudności. Z wielką determinacją i pozytywnymi emocjami
rozwiązywali kolejne zadania.
W przerwie poszukiwań zjawił się tajemniczy nocny gość. Był nim nasz absolwent,
członek zespołu Pipes & Drums. Jest to
jedyna orkiestra wykonująca tradycyjną
szkocką muzykę w Polsce na Wielkich Dudach Szkockich. Ubrany w strój galowy
zapoznał dzieci z instrumentem, opowiedział
o pracy muzyka i wykonał kilka utworów.
Dzieci były mile zaskoczone, mogły zadawać
pytania i same zagrać na tym niełatwym
i rzadkim instrumencie. Rozentuzjazmowane wróciły do swoich zadań.

Prezentacja Wielkich Dud Szkockich
przez członka zespołu Pipes & Drums

Wszystkim grupom udało się w ciemnościach odnaleźć ukryty na terenie szkoły
skarb. Młodzi poszukiwacze zostali nagrodzeni słodkimi upominkami. Kolejnym punktem programu był pokaz mody. Uczniowie
przebrali się w stroje przygotowane wcześniej w domu, niektórzy bardzo ciekawie
i profesjonalnie prezentowali się na scenie.
Były wróżki, księżniczki, zwierzęta. W tym
czasie pozostali uczestnicy wykonywali im
zdjęcia. Pozowanie bardzo podobało się
uczestnikom zabawy, a powstałe fotografie
stanowią ciekawą pamiątkę ze spotkania.
Kolejnym
zadaniem
było
ułożenie
wierszyków na temat biblioteki. Oto jeden
z nich:
W bibliotece wciąż czytamy,
fajny przy tym ubaw mamy.

Na trasie poszukiwania skarbu
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Książki wszystkie tam znajdziemy,
wszyscy razem tam będziemy.
Nasza pani nam podpowie,
czego my nie mamy w głowie.
Czytanie to ważna sprawa,
ale potrzebna jest też zabawa.
Więc nocne harce w bibliotece mamy
i wszystkich do nich zapraszamy.
Po zabawie przyszedł czas na odpoczynek. Zmęczeni, przystąpiliśmy do wieczornej
toalety i szykowania posłań. Niesamowitą
frajdą dla dzieci było to, że mogły spać
wspólnie z koleżankami i kolegami w szkole.
Uczniowie przed snem czytali swoje ulubione książki.
Ostatnim punktem programu było oglądanie filmu „Lew, czarownica i stara szafa”.
Silne emocje wywołane zabawą długo nie
pozwoliły dzieciom zasnąć. Wszyscy do dziś
wspominają niezapomniane chwile, które
towarzyszyły imprezie.

Uczniowie przebrani
w stroje bohaterów bajek

Główny cel „podchodów czytelniczych”, czyli
ukazanie obecności literatury we wszystkich
aspektach życia codziennego i sprawienie,
aby młodzi ludzie postrzegali bibliotekę jako
miejsce przyjazne, gdzie nie tylko wypożycza
się książki, lecz także ciekawie można spędzić wolny czas, został osiągnięty, a efekt
przeszedł nasze oczekiwania.
Iwona Walczak
Joanna Otto

Uczestnicy spotkania
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EDUKACJA EUROPEJSKA
Agnieszka Stróżna
Joanna Gil
Beata Maślankiewicz
Anna Madejska
Mariola Pasikowska
Marcin Nowak
Szkoła Podstawowa im. W. Szafera w Żarkach

R OZWIJAMY NAUCZYCIEL SKIE KOMPETENCJE
U DZIAŁ W PROJEKCIE E RASMUS +

G

rupa nauczycieli różnych zajęć edukacyjnych ze Szkoły Podstawowej im. W. Szafera
w Żarkach realizowała projekt Erasmus+ „Jestem cząstką przyrody – organizowanie
imprez naukowych w szkole”. W ramach projektu odbyła ona szkolenie na Malcie.
Tematyka projektu ściśle wiązała się z działaniami i wizją szkoły.

Zajęcia „Nauka filmowania” (Malta, Club House).
Na zdjęciu: Antoine Gambin, Joanna Gil, Beata Maślankiewicz

Głównym celem projektu było wzbogacenie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu
nauk przyrodniczych, ekologii i języka obcego.
Wśród innych celów towarzyszących przedsięwzięciu warto wyliczyć:
• podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia,
• wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli,
• wymiana wiedzy i doświadczeń na temat nowoczesnych form organizowania imprez naukowych w szkole,
• przeniesienie zdobytej wiedzy do szkół i zastosowanie jej przy organizacji przedsięwzięć
wynikających z projektu,
• organizacja konkursów, olimpiad, quizów i wystaw o charakterze przyrodniczym i proekologicznym, pogłębienie współpracy międzynarodowej,

73

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Edukacja w teorii i praktyce

• poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania,
• propagowanie w szkołach postaw prozdrowotnych i ekologicznych,
• upowszechnianie i rozwijanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami
za pomocą nowoczesnych narzędzi multimedialnych (blogi, fora, platforma edukacyjna
SEEP, eTwinning),
• aktywowanie środowiska lokalnego oraz instytucji i organizacji proekologicznych regionu
do realizacji imprez naukowych.
Bardzo ważnym elementem realizacji projektu było przygotowanie językowe nauczycieli,
którzy przed wyjazdem odbyli kurs językowy, pozwalający udoskonalić ich umiejętności
w oparciu o zakres słownictwa szkoleniowego.
Zdobyta wiedza okazała się bardzo przydatna, gdyż każdy uczestnik mobilności poradził
sobie celująco na szkoleniu na Malcie. – Pracowaliśmy w grupach z ludźmi z całej Europy.
Nie mieliśmy problemów z komunikacją. Każdego dnia przybywało nam słownictwa
i odwagi, aby pytać o różne rzeczy czy wyrażać swoje opinie – powiedziała Joanna Gil,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. – Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy nauczycielami, którzy pracują na wizerunek szkoły i promują ją w języku angielskim. Nie trzeba być
anglistą, żeby się porozumiewać. Jako nauczyciel języka angielskiego mogę przyznać, że jestem dumna z moich kolegów i koleżanek, ponieważ mają chęci i chcą się uczyć języka obcego
– to opinia wyrażona przez Agnieszkę Stróżną, nauczyciela języka angielskiego.
Upowszechnienie pracy projektowej w języku obcym, szereg filmów w języku angielskim,
które powstały podczas wyjazdu, nadały naszej placówce wymiar europejski. Możemy
pochwalić się wieloma publikacjami na platformach edukacyjnych typu SEEP, eTwinning,
blogach i na Facebooku.

W trakcie przygotowań do filmu „Recycling”.
Na zdjęciu: Marcin Nowak, Mariola Pasikowska, Angie Rave

Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju osobistych i zawodowych kompetencji
w organizowaniu działań naukowych, nawiązaniu kontaktów z partnerami międzynarodowymi. Służył też otwarciu się na innowacyjne metody pracy oraz wzrostowi kompetencji
kulturowych poprzez poznanie kraju, który odwiedziliśmy, jego kultury, zabytków, instytucji
naukowych i mieszkańców.
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W Parku Ptaków (Malta).
Na zdjęciu: Agnieszka Stróżna, Anna Madejska, Marcin Nowak

Każdy dzień pobytu na Malcie wnosił coś nowego.
Dzień 1. Poznaliśmy geografię Malty i jej problemy środowiskowe. Porównaliśmy je
z realiami panującymi w Polsce. Pracowaliśmy w grupach z uczestnikami z Czech, Rosji,
Niemiec i Włoch. Wymienialiśmy się poglądami na temat ekologii i problemów środowiskowych w różnych krajach europejskich.
Dzień 2. Czas poświęciliśmy na opracowanie rozwiązań dla potencjalnych zagrożeń ekologicznych, jakie mogą zaistnieć w naszych krajach, np. zmiany klimatu, powstałe w wyniku
niewłaściwego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz wpływ przemysłu na komfort
życia ludzi.
Dzień 3. Określiliśmy tematykę filmów przyrodniczo-ekologicznych. Nauczyliśmy się
wykorzystywać narzędzia multimedialne w pracy projektowej oraz poznaliśmy pojęcia związane
z filmowaniem. Wpłynęło to na zwiększenie atrakcyjności metod pracy, pobudziło naszą
kreatywność i umiejętność wykorzystania nowoczesnych narzędzi w sytuacji badawczej.
Dzień 4. Nakręciliśmy dwa filmy o tematyce ekologiczno-przyrodniczej: „Transport”
i „Recycling”. Miały one na celu uświadomienie wszystkim, jak ważne są działania
proekologiczne i jak duży wpływ na środowisko ma niewłaściwe działanie człowieka. Filmy
zostały udostępnione na platformie SEEP i na Facebooku.
Dzień 5. Zwiedziliśmy Park Ptaków. Poznaliśmy zagrożone gatunki zwierząt żyjące na
Malcie. Wzbogaciliśmy naszą wiedzę przyrodniczą poprzez bezpośredni kontakt ze
zwierzętami. Dowiedzieliśmy się również, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy
wyspy. Stworzyliśmy projekty zajęć lekcyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym,
historycznym i naukowym. Wymieniliśmy się doświadczeniami zawodowymi. Były to nowe
inicjatywy naukowe, metody działań i rozwiązania.
Dzień 6. Najmilej wspominamy zajęcia na wyspie Gozo, które podsumowały naszą pracę
oraz zaowocowały pomysłami na przyszłe projekty Erasmus+.
Dzięki udziałowi w projekcie poznaliśmy nowe rozwiązania naukowe, nawiązaliśmy
interesującą współpracę z partnerami europejskimi.
Wyjazd silnie nas zintegrował i zmotywował do pracy. Uświadomił nam, że jesteśmy
zespołem, który może wiele osiągnąć.
Agnieszka Stróżna
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KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Marta Opalska
Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu

XV WIZYTA GOŚCI Z R EIHNFELDEN
W Z ESPOLE S ZKÓŁ Z AWODOWYCH
W L UBLIŃCU

P

obyt gości z Reihnfelden w Lublińcu
był zwieńczeniem kolejnego spotkania
uczniów szkół z Niemiec i Polski. Od
piętnastu lat wizyty regularnie odbywają się
w obu miastach dzięki wsparciu Starostwa
Powiatowego w Lublińcu oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie. Od 2001 roku organizatorem i opiekunem niemieckiej młodzieży jest Heinz Thomanna, nauczyciel Gewerbeschule w Reihnfelden. W 2012 roku współpraca obu szkół
została wyróżniona przez Śląskiego Kuratora Oświaty jako przykład dobrej praktyki.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie
i nauczyciele szkół z Lublińca i Reihnfelden
spotkali się w ostatnim tygodniu kwietnia,
aby zwiedzić Wrocław i oddać hołd pomordowanym w Auschwitz. Obóz w Oświęcimiu
i Brzezince jest każdego roku obowiązkowym punktem wizyty niemieckiej młodzieży w Polsce. – To było dla mnie szczególne przeżycie, bardzo smutne, ale bardzo
ważne – powiedział pochodzący z Korei Południowej 19-letni James.
Grupa młodzieży pod opieką Heinza
Thomanna, Christel Crimi i Richarda
Krischaka ze szkoły w Reihnfelden oraz
Marty Opalskiej i Sławomira Domańskiego
ze szkoły w Lublińcu spotkały się 25 kwietnia we Wrocławiu. Pierwszym punktem
wspólnego zwiedzania była wycieczka na
49 piętro Sky Tower, które znajduje się
212 m npm. Z punktu widokowego najwyższego w Polsce budynku rozciąga się
piękna panorama Wrocławia. Widok ten był
dobrym początkiem zwiedzania jednego z najpiękniejszych polskich miast.
Kolejne dwa dni poświęcone były na
zwiedzanie Wrocławia: wrocławski Rynek,
pełen zabytków Ostrów Tumski, ZOO z nowoczesnym Afrykanarium, Panorama Racławicka, która zawsze robi duże wrażenie na
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

widzach oraz rejs po Odrze i zwiedzanie
Wrocławia z perspektywy drugiej co do
długości polskiej rzeki – taki program nie
pozwalał uczestnikom wizyty na nudę.
Czwarty dzień poświęcony był w całości
zwiedzaniu hitlerowskiego obozu śmierci
w Oświęcimiu. Ten punkt wizyty głęboko
poruszył wszystkich i zainspirował do głębszych refleksji na temat historii, kwestii żydowskiej i relacji między naszymi narodami.
Podróż powrotna do Lublińca minęła w podniosłym nastroju.

Zwiedzanie Oświęcimia

Ostatni dzień wizyty poświęcony był na
spotkanie z panią Jolantą Kardas, dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu.
Goście z Niemiec mogli poznać polski system kształcenia, historię i dzień współczesny lublinieckiej szkoły oraz zmiany, jakie
w niej zaszły w ostatnim czasie, m.in. przebieg rozbudowy budynku i unowocześnienie
bazy dydaktycznej. Dzięki wsparciu organu
prowadzącego oraz wytężonej pracy dyrekcji
i grona pedagogicznego Zespół Szkół
Zawodowych miał się czym pochwalić.
W czerwcu uczniowie naszej szkoły odwiedzili szkołę w Reihnfelden oraz poznali
Stuttgart z jego licznymi atrakcjami. Wymiana polsko-niemiecka w powiecie lubli-
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nieckim rozwija się i pozwala lepiej zrozumieć współczesną Europę młodym ludziom
– taki wniosek nieodparcie nasuwa się po

kolejnym spotkaniu uczniów i nauczycieli
naszych szkół.
Marta Opalska

Goście z Niemiec i gospodarze lublinieckiej szkoły

RUBRYKA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW
Karina Templin
Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie

P ROGRAM ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH
DLA UCZNIÓW
NADPOBUDLIWYCH PSYCHORUCHOWO

W

spółpraca z uczniem przejawiającym nadpobudliwość psychoruchową stanowi znaczne wyzwanie
dla rodziców, nauczycieli oraz dzieci uczęszczających z nim do jednej klasy. Czynnikiem, który w znacznej mierze wpływa na
klimat współpracy z uczniem z nadpobudli-

wością jest samopoczucie jego samego.
To, w jaki sposób postrzega swój problem,
relacje z innymi ludźmi, jak radzi sobie
z własnymi napięciami, brakiem koncentracji i impulsywnością, może w dużej mierze warunkować jego sukces szkolny (dydaktyczny i społeczny).

77

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Edukacja w teorii i praktyce

Zadaniem programu jest rozwijanie pozytywnych stron osobowości dzieci, wzmacnianie pożądanych zachowań, dzięki uświadomieniu im ich znaczenia. Pogłębianie wiedzy na temat własnych zalet ma spowodować lepszą jakość funkcjonowania społecznego uczniów, a także wzmocnić ich poczucie własnej wartości. Wyposażenie dzieci
przejawiających nadpobudliwość psychoruchową w wiedzę i umiejętności z zakresu
skutecznej współpracy międzyludzkiej ma
pozwolić na świadome wykorzystanie tychże
we własnym życiu.
Poczucie niezrozumienia, wyobcowania
jest odczuciem często zgłaszanym przez
uczniów przejawiających nadpobudliwość
psychoruchową – ważne jest zatem stworzenie warunków do rozwijania i ćwiczenia
różnych społecznych umiejętności oraz przeżywania poczucia wspólnoty z osobami borykającymi się z podobnymi problemami.
Częstym czynnikiem negatywnie warunkującym zachowania dzieci nadpobudliwych
są napięcia, dlatego podczas spotkań uczniowie poznają w praktyce, jak je zmniejszać, jakie są sposoby „pokojowego” rozładowywania nadmiernej energii. Kwestia słabej koncentracji uwagi u uczniów przysparza im wielu utrudnień w realizowaniu codziennych obowiązków. Zajęcia mają przyczyniać się do skuteczniejszej nauki, gdyż
zawierają ćwiczenia zwiększające zdolność
koncentracji.
Program opracowany jest dla uczniów
klas IV–VI szkoły podstawowej, którzy sprawiają najwięcej trudności wychowawczych
ze względu na gwałtowne, często niepohamowane reakcje emocjonalne (płacz, krzyk,
złość), ruchowe (bójki, niszczenie przedmiotów, znaczna ruchliwość i żywiołowość) i poznawcze (brak koncentracji, chaos myślowy,
gonitwa myśli).
Program zajęć obejmuje 12 spotkań. Każde spotkanie trwa 60 minut. Zajęcia odbywają się od września do czerwca raz w tygodniu na terenie szkoły.
Celem programu jest kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie
rozwoju społecznego dzieci oraz wywieranie
na nie takiego wpływu, by umiały współżyć
z ludźmi, radziły sobie z rozwiązywaniem
problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego oraz umiały wybrać to, co jest
dla nich zdrowe. Celem programu jest też
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poprawa funkcjonowania społecznego dzieci
z nadpobudliwością psychoruchową.
PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Scenariusz 1
Temat: Wzajemne poznawanie siebie, „przełamywanie lodów”.
Przebieg:
Rozpoczęcie zajęć: Iskierka – przekazanie
uścisku przyjaźni w kole.
1. Powitanie.
Każde dziecko otrzymuje przed zajęciami
od prowadzącego kolorową kartkę z napisanym swoim imieniem. Przed wejściem
do sali przypinamy dzieciom kartki.
W sali bierzemy się za ręce i po krótkim
przedstawieniu się i powitaniu dzieci
przez prowadzącego podnosimy ręce do
góry i każdy – w zależności od warunków
lokalowych i potrzeb dzieci – głośno mówi
lub krzyczy swoje imię. Chodzi o to, aby
zgrać moment podniesienia rąk ze wspólnym wypowiadaniem imion.
(Źródło: T. Opolska, E. Potemska, Dziecko nadpobudliwe. Program korekcji zachowań, Warszawa 1998).
2. Imiona.
Siadamy na krzesłach. Prowadzący zaczyna zabawę z imionami, mówiąc swoje
imię, a każda kolejna osoba ma za zadanie powtórzyć imię poprzednika oraz
dodać swoje. Osoba współprowadząca
pomaga dzieciom, stojąc za nimi lub
obok nich, powtórzyć prawidłowo wszystkie poprzednie imiona.
(Źródło: tamże.).
3. Rozmowa w czwórkach.
Uczestnicy chodzą swobodnie po sali. Na
sygnał prowadzącego grupują się w czwórki i rozmawiają na zaproponowany temat. Następnie, po kolejnym sygnale,
rozchodzą się, aby pogrupować się w nowe czwórki i przeprowadzić kolejną rozmowę. Przykładowe tematy: Co lubisz robić w wolnym czasie? Co chciałbyś robić
po skończeniu szkoły? Opowiedz mi
o swoim rodzeństwie, Opowiedz o jakimś
śmiesznym przeżyciu, Opowiedz, czego
boisz się w szkole.
(Źródło: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz,
D. Pankowska, Polubić szkołę, Warszawa
1998).
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4. Znaki zodiaku.
Uczniowie pantomimicznie przedstawiają
swoje znaki zodiaku. Osoby o tych samych znakach dobierają się w grupy i rozmawiają na temat podobieństw i różnic
między sobą (osoby, które nie znalazły
swoich „zodiakalnych kolegów” tworzą
jedna grupę). Następnie prezentują charakterystyki Raków, Wodników, Wag itp.
(Źródło: tamże).

Zajęcia kończymy okrzykiem: „Hej, hej,
hej! Nasza grupa jest ok!”.
(Źródło: pomysł własny).

Scenariusz 2
Temat: Doskonalenie komunikacji – komunikacja werbalna i niewerbalna.
Przebieg:
Rozpoczęcie zajęć: Iskierka – przekazanie
uścisku przyjaźni w kole.

5. Magiczny bęben.
Prowadzący mówi: Oto magiczny bęben.
Możecie się poruszać tylko wtedy, gdy on
bije. Gdy zamilknie, wszyscy zastygają
w swoich pozach. Teraz magiczny bęben
ma jeszcze większą moc. Wszyscy muszą
wykonywać jego rozkazy. Prowadzący uderza w bęben w zróżnicowanym rytmie i podaje polecenia: bądź miłym kotkiem, złym
psem, wypłoszonym zającem, zmęczonym
słoniem, wesołą małpką, sennym misiem.
(Źródło: Socjoterapia, pr. zbior. pod red.
K. Sawickiej, Warszawa 1999).

1. Powitanie. Rundka początkowa.
Dzieci mówią, w jakim są nastroju.
Następnie każdy uczestnik mówi osobie
siedzącej obok z jednej i drugiej strony
coś miłego.
(Źródło: pomysł własny).
2. Głuchy telefon.
Uczestnicy dzielą się na dwie grupy i siadają w rzędach. Prowadzący wręcza teksty pierwszym osobom z rzędów. Odczytują one po cichu informacje i przekazują
je szeptem do ucha osobom siedzącym
obok. Te przekazują kolejnym i tak dalej
do końca rzędu. Ostatnie osoby powtarzają głośno to, co usłyszały. Końcowe wersje tekstów porównuje się z pierwowzorem.
(Źródło: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz,
D. Pankowska, Polubić szkołę, Warszawa
1998).

6. Ludzie do ludzi.
Uczestnicy dobierają się parami, prowadzący podaje komendy, np. palec do palca, nos do nosa, kolano do kolana, palec
do czoła itp. Wszyscy wykonują te polecenia. Na hasło „ludzie do ludzi” należy
szybko znaleźć inną parę. Kto został bez
pary – prowadzi grę dalej, podając komendy.
(Źródło: J. Rojewska, Grupa bawi się
i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS,
Wałbrzych 2000).

3. Wieża Babel.
Jeden z uczestników wychodzi z pomieszczenia. Pozostali wymyślają przysłowie,
rozdzielają między siebie poszczególne
wyrazy. Gdy uczestnik wraca zza drzwi,
na znak prowadzącego wszyscy krzyczą
głośno swoje wyrazy. Zadaniem słuchającej osoby jest odgadnąć przysłowie
z ogólnego hałasu. Jeśli nie udało jej się
odgadnąć, ponownie wychodzi za drzwi.
Jeśli odgadła, to ma prawo wskazać kolejnego wychodzącego.
(Źródło: J. Rojewska, Grupa bawi się
i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS,
Wałbrzych 2000).

7. Dotknij i wróć.
Uczestnicy siadają na krzesłach plecami
do środka koła. Prowadzący podaje hasło: „dotknij klamki i wróć”. Wszyscy
biegną we wskazanym kierunku i wracają na krzesła. W tym czasie prowadzący
zajmuje jedno z wolnych krzeseł. Osoba,
która po powrocie nie ma krzesła, prowadzi zabawę dalej. Polecenia mogą być
śmieszne, ale wykonalne, np. dotknąć
nosem do szyby, złapać za kostkę Kaśkę,
położyć się na podłodze itp.
(Źródło: tamże).

4. Dobry słuch.
Uczestnicy ustawiają się w kręgu. Jeden
uczestnik (z zawiązanymi oczami) stoi
w środku. Osoby w kręgu zakładają ręce
do tyłu i śpiewają dowolną piosenkę, lecz
jedna z nich śpiewa zupełnie coś innego.

8. Rundka końcowa.
Uczniowie dzielą się nastrojem, w jakim
aktualnie się znajdują. Opowiadają, co
najbardziej podobało im się na zajęciach.
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(Źródło: Jak żyć z ludźmi. Umiejętności
interpersonalne. Program profilaktyczny
dla młodzieży, Warszawa 1999).
8. Rundka końcowa.
Uczniowie dzielą się nastrojem, w jakim
aktualnie się znajdują. Opowiadają, co
najbardziej podobało im się na zajęciach.
Zajęcia kończymy okrzykiem: „Hej, hej,
hej! Nasza grupa jest ok!”.
(Źródło: pomysł własny).

Zadaniem stojącego w kręgu jest jak najszybsze wskazanie osoby, która śpiewa
inną piosenkę.
(Źródło: tamże).
5. Nadawca, zagłuszacz, odbiorca.
Uczestnicy dzielą się na trzy grupy i stają
w rzędach w odległości dwóch metrów
od siebie. Pierwszy rząd będzie „nadawcą”, wymyśla więc hasło lub wyraz, który
będzie przekazywać „odbiorcy”. Drugi
rząd – „zagłuszacz” – zastanawia się,
w jaki sposób zagłuszać nadawanie hasła
(hałasowanie, wymachiwanie rękami,
tupanie itp.) Zadaniem trzeciego rzędu,
czyli „odbiorcy” będzie odgadnięcie hasła
przekazywanego przez „nadawcę”. Na
znak prowadzącego zaczyna się nadawanie oraz zagłuszanie i trwa tak długo,
dopóki odbiorcy nie odgadną hasła.
Potem następuje zmiana ról: zagłuszacze
są nadawcami, odbiorcy – zagłuszaczami,
a nadawcy – odbiorcami. Zabawę możemy kontynuować dotąd, dopóki się nie
znudzi.
(Źródło: tamże).

Scenariusz 3
Temat: Wzmacniamy poczucie własnej wartości.
Przebieg:
Rozpoczęcie zajęć: Iskierka – przekazanie uścisku przyjaźni w kole.
1. Powitanie. Rundka początkowa.
Dzieci mówią, w jakim są nastroju.
Następnie każdy uczestnik mówi osobie
siedzącej obok z jednej i drugiej strony
coś miłego.
(Źródło: pomysł własny).

6. Podaj datę urodzenia.
Uczniowie bez używania słów mają ustawić się kolejno od najwcześniejszej do
najpóźniejszej daty urodzenia każdego
z nich. Podają tylko dzień i miesiąc urodzenia bez wypowiadania się (przedstawiają to, pokazując na migi cyfry palcami
albo mogą pisać na tablicy daty urodzenia). Staramy się nie podawać propozycji.
Czekamy na inwencję uczniów.
(Źródło: pomysł własny).

2. Coś miłego.
Każde z dzieci dostaje kartkę, na której pisze coś miłego o innych osobach (wszystkich). Po zebraniu przez prowadzącego kartek następuje odczytanie miłych rzeczy.
(Źródło: pomysł własny).
3. Najbardziej lubię osobę, która...
Dziecko siedzące w kręgu opisuje:
„Osoba, którą lubię najbardziej jest
wśród nas i ma ...” – opis wyglądu.
(Źródło: Socjoterapia, pr. zbior. pod red.
K. Sawickiej, Warszawa 1999).

7. Rysunek – kwadraty.
A. Ktoś z grupy otrzymuje kartę ćwiczeń
– rysunek.
B. Osoba ta ma opisać rysunek umieszczony na karcie ćwiczeń wyłącznie
za pomocą słów. Pozostali uczestnicy
starają się sporządzić taki sam rysunek w górnej części otrzymanych kartek. Opisujący nie może posługiwać
się żadnymi środkami niewerbalnymi
(np. rysować w powietrzu). Uczestnicy
mogą prosić o powtórzenie, ale nie
o wyjaśnienie. Można powtórzyć punkt
B – tym razem członkowie grupy mogą
prosić osobę opisującą również o wyjaśnienie. Rysunek sporządza się w dowolnej części kartki. Porównujemy
obie wersje z oryginalną.
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4. Dwa rzędy.
Ustawiamy się w dwa rzędy, twarzami do
siebie. Wyobraźmy sobie, że spotykamy
znajomych, podchodzimy do siebie, witamy i zamieniamy się miejscami:
– jesteśmy uczniami i witamy się z nauczycielem,
– spotykamy swojego najbliższego przyjaciela,
– spotykamy mamę, z którą od tygodnia
nie widzieliśmy się.
Czy ćwiczenie to sprawiło Wam przyjemność, czy też może było dla Was przykre?
Co sprawiło Ci największą trudność?
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(Źródło: J. Rojewska, Grupa bawi się
i pracuje, Oficyna Wydawnicza UNUS,
Wałbrzych 2000).

Scenariusz 4
Temat: Asertywność, czyli sztuka odmawiania.
Przebieg:
Rozpoczęcie zajęć: Iskierka – przekazanie
uścisku przyjaźni w kole.

5. Jestem gwiazdą.
Dzieci ustawiają się w szpaler. Każde
z nich kolejno przechodzi przez jego
środek, owacyjnie witane przez pozostałych członków grupy. Ćwiczenie kończy
rundka: „Kiedy muszę wyjść na środek
czuję się...”.
(Źródło: Socjoterapia, pr. zbior. pod red.
K. Sawickiej, Warszawa 1999).

1. Powitanie. Rundka początkowa.
Dzieci mówią, w jakim są nastroju.
Następnie każdy uczestnik mówi osobie
siedzącej obok z jednej i drugiej strony
coś miłego.
(Źródło: pomysł własny).

6. Moje mocne strony.
Kolejne osoby przedstawiają pantomimicznie swoje mocne strony. Grupa odgaduje, po czym słownie, na podstawie
własnych spostrzeżeń, uzupełnia i przedstawia mocne strony każdej osoby. Każdy
uczestnik otrzymuje pozytywne informacje zwrotne.
(Źródło: I. Andrzejewska, Propozycje zajęć
wychowawczych z elementami socjoterapii, Białystok 1997).

2. Rozpoznawanie zachowania asertywnego.
Uczestnicy wypełniają indywidualnie karty
ćwiczeń. Rozpoznajemy zachowania asertywne. Razem z grupą sprawdzamy, jak
uczestnicy zakwalifikowali poszczególne
reakcje. Następnie uczestnicy odczytują,
co napisali na kartach, odpowiednio modelując ton głosu. Pytania pomocnicze:
Czy trudno było zakwalifikować reakcje
do poszczególnych kategorii? Czy zadanie
to byłoby łatwiejsze, gdybyśmy słyszeli
ton głosu osoby reagującej?
(Źródło: Jak żyć z ludźmi. Umiejętności
interpersonalne. Program profilaktyczny
dla młodzieży, Warszawa 1999).

7. Zwierzęta.
Prowadzący rozdaje uczestnikom kartki
i długopisy. Na kartkach uczestnicy przedstawiają siebie jako zwierzęta, które powinny posiadać takie cechy, jak rysujący
je uczestnik. Nie należy niczego pisać.
Gdy praca jest gotowa, papier należy
złożyć tak, aby rysunek był niewidoczny
i położyć go na podłodze. Każdy uczestnik losuje jeden rysunek (z wyłączeniem
własnego). Na wylosowanych kartkach
uczestnicy wypisują wszystkie cechy,
jakie ich zdaniem, posiadają przedstawione na rysunkach zwierzęta. Uczestnicy kolejno pokazują wszystkim wylosowane rysunki i odczytują wypisane cechy. Grupa odgaduje autorów rysunków.
(Źródło: Jak żyć z ludźmi. Umiejętności interpersonalne. Program profilaktyczny dla
młodzieży, Warszawa 1999).

3. Nie, dziękuję.
Ochotnicy odgrywają scenkę, w której
prezentują modelową odmowę asertywną. Przykładowa sytuacja: Kolega prosi
cię, żebyś poszedł z nim do kina. Ty obiecałeś spędzić to popołudnie z rodziną.
Po odegraniu scenki następuje dyskusja
i ustalenie asertywnego zachowania w tej
sytuacji, np. „Nie, dziękuję, mam inne
plany na dzisiejsze popołudnie”. Uczestnicy dobierają się w trójki. W każdej
z nich dwie osoby odgrywają scenkę,
trzecia jest obserwatorem. Zadaniem
osoby A jest namawianie osoby B do
zrobienia czegoś, na co ona nie ma
ochoty (np. zjedzenie trzeciego ciastka,
zapalenie papierosa). Zadaniem osoby
B jest odmawianie namowom kolegi
w sposób spokojny, ale stanowczy, poprzez używanie w podanej kolejności
zwrotów: „nie”, „dziękuję”, „nie mam
ochoty na”. Po odegraniu scenki osoby
A i B mówią o swoich odczuciach, a obserwator komentuje ich zachowanie,
zwracając szczególną uwagę na to, jak
osoba A reagowała na kolejne odpowiedzi
osoby B, w jakim stopniu skuteczna była

8. Rundka końcowa.
Uczniowie dzielą się nastrojem, w jakim
aktualnie się znajdują. Opowiadają, co
najbardziej podobało im się na zajęciach.
Zajęcia kończymy okrzykiem: „Hej, hej,
hej! Nasza grupa jest ok!”.
(Źródło: pomysł własny).
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odmowa. Uczniowie powtarzają scenki
(zmieniają sytuację) – tak, aby każdy
wystąpił w każdej roli.
(Źródło: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz,
D. Pankowska, Polubić szkołę, Warszawa
1998).

Ponownie odgrywają te sytuacje, starając
się wyrażać swoje zdanie poprzez opinie,
a nie oceny.
Warto zwrócić uwagę uczniów na przydatność takich zwrotów, jak: „ja sądzę
inaczej”, „mam inne zdanie na ten temat”, „nie zgadzam się z twoją opinią”,
„to kwestia gustu”, „to kwestia poglądów,
nie faktów” itp.
Na forum klasy ochotnicy prezentują modelowe zachowania, a pozostali uczestnicy je omawiają.
(Źródło: tamże).

4. Kwestionariusz asertywności.
Uczestnicy wypełniają indywidualnie karty ćwiczeń. W 4–6-osobowych zespołach
porównują swoje odpowiedzi. Pytania
dodatkowe: Czy jest dużo takich sytuacji,
w których czujecie się skrępowani? Czy
uczucie to występuje z różnym natężeniem? Co moglibyście zrobić, aby w sytuacjach tych poczuć się swobodniej?
(Źródło: Jak żyć z ludźmi. Umiejętności
interpersonalne, Warszawa 1999).

7. Rundka końcowa.
Uczniowie dzielą się nastrojem, w jakim
aktualnie się znajdują. Opowiadają, co
najbardziej podobało im się na zajęciach.
Zajęcia kończymy okrzykiem: „Hej, hej,
hej! Nasza grupa jest ok!”.
(Źródło: pomysł własny).

5. Kiedy ktoś mówi „nie”.
Każdy uczeń przypomina sobie 5 sytuacji, w których spotkał się z odmową
spełnienia jego prośby. Zapisuje je na
kartce i obok pisze, co wtedy czuł (np.
zdziwienie, zaskoczenie, żal, gniew, niechęć), jak się zachował (np. obraził się,
odszedł bez słowa, nalegał, błagając lub
grożąc), co powiedział (np. „jesteś głupi”,
„jeszcze pożałujesz”, „nie to nie”, „wypchaj się”). W parach lub małych grupach
uczestnicy analizują swoje reakcje w sytuacjach odmowy.
(Źródło: M. Chomczyńska-Miliszkiewicz,
D. Pankowska, Polubić szkołę, Warszawa
1998).

Karina Templin
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6. Mam inne zdanie…
Przykładowe sytuacje:
1. Twój kolega powiedział: „Twoje nowe
spodnie mają okropny fason”, a Tobie
one się podobają.
2. Twoja koleżanka twierdzi z przekonaniem, że Bogusław Linda to najlepszy
polski aktor. Ty masz inne zdanie.
3. Nauczyciel, którego szanujesz i trochę
się boisz, twierdzi, że muzyka młodzieżowa nie ma żadnej wartości.
Uczestnicy w parach odgrywają zaproponowane sytuacje. Analizują własne zachowania i zastanawiają się, czy było ono
asertywne czy uległe.
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Aneta Hołodniuk
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

S PRAWOZDANIE

Z REALIZACJI
PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„C ZĘSTOCHOWA
W XX- LECIU MIĘDZYWOJENNYM ”
Czas trwania projektu:
listopad 2015 – czerwiec 2016
„Przyszłość państwa polskiego, jeśli chodzi o dziedzinę wychowawczą, zależy od tego, czy dzieciom naszym potrafimy zaszczepić kult obowiązku, zamiłowanie prawdy,
honoru i czystości moralnej, instynkt pracowitości i oszczędności, zmysł karności,
porządku i systematyczności. Są to wszystko cechy ogólne, które w sumie składają się
na pojęcie «porządnego człowieka»; rozwinięcie i utrwalanie tych cech w naszej młodzieży stanowi łączne zadanie rodziny, szkoły i organizacji wychowawczych...” – autorem tych słów o „wychowaniu państwowym”
jest Kazimierz Sosnkowski, jedna z wybitniejszych postaci XX-lecia międzywojennego, walczący w Legionach Piłsudskiego,
bliski współpracownik Marszałka. W powszechnym mniemaniu – Kazimierz Sosnkowski – to przede wszystkim wojskowy
i mąż stanu, ale też intelektualista i humanista, epistolograf, tłumacz i mówca. Jego program etyczno-wychowawczy oparty
był na honorze i odpowiedzialności. Dla
wielu ludzi powiedzenia generała, takie jak
np.: „Zwycięstwo możliwe jest jedynie wtedy,
gdy tkwi ono w sercach i mózgach dowódców i żołnierzy” czy „Right is might, not
might is right” (Prawo jest siłą, nie siłą
prawo) mogłyby stać się życiowym mottem.
Lata 1918–1939 to okres szczególny
w historii naszego kraju, obejmujący czas
pomiędzy zakończeniem I a wybuchem
II wojny światowej. Gdy w 1918 roku ziściło
się marzenie kilku pokoleń Polaków

– Polska po latach niewoli powróciła na
mapy Europy jako niepodległe i niezależne
państwo – nastąpiło ożywienie w wielu dziedzinach, takich jak np.: energetyka, motoryzacja, lotnictwo czy transport. Polacy,
wykorzystując powstałą sytuację polityczno-gospodarczą, a także osiągnięcia XIX-wiecznej rewolucji naukowo-technicznej,
rozpoczęli
rozbudowę
swojego
kraju.
W szybkim tempie postępowała elektryfikacja, powstawały nowe fabryki i miejsca
pracy. Rozwój technologii znacznie usprawnił ludziom życie. Nowe wynalazki ułatwiały
wykonywanie codziennych czynności. Rósł
dobrobyt społeczeństwa. Tak zwane „szalone lata dwudzieste” charakteryzowały się
społecznym entuzjazmem, rozkwitem kina,
wyspecjalizowanych pism, muzyki, mody.
Jednak poprawa jakości życia i możliwość
korzystania z rozrywek dotyczyła tylko
części społeczeństwa. Większość nadal borykała się z wieloma problemami, m.in.
z brakiem pracy. Dla wielu rodzin były to
lata walki o przetrwanie. Częstochowa nie
odbiegała pod tym względem od innych
miast.
Warto więc przez pryzmat naszego miasta przyjrzeć się tamtym czasom. Projekt
edukacyjny „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym” został skierowany do różnych
środowisk naukowych i szkolnych, instytucji, stowarzyszeń, aby zadbały o przedstawienie mieszkańcom informacji o życiu
poprzednich pokoleń i o pozostawienie następnym pokoleniom ciekawych historii na-

83

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Projekty, programy, scenariusze

szego miasta. W ramach projektu zostało
wykonanych osiem zadań.

Uczennica klasy II Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie – Marta Lis zagrała melodię „My, Pierwsza Brygada”.
Dalsza część spotkania obejmowała wystąpienia prelegentów, a także wspomnienia,
cytaty, anegdoty, relacje z wydarzeń tamtego okresu (głównie politycznych i sportowych) związanych z Częstochową i częstochowianami.
Dr Juliusz Sętowski reprezentujący
Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego wygłosił
prelekcję pt. „Przemysłowcy częstochowscy
u progu Niepodległej”. Jej tematyka dotyczyła m.in. wystawy przemysłu i rolnictwa
z 1909 roku, lokalnego przemysłu metalurgicznego i włókienniczego – ze szczególnym
uwzględnieniem huty Hantkego w Częstochowie.
Grzegorz Basiński przeprowadził wykład
nt. „Sport w Częstochowie w czasie XX-lecia
międzywojennego”. Jako rodowity mieszkaniec Rakowa przedstawił bliską swemu sercu historię tamtejszego klubu piłkarskiego.
W skrócie omówił też dzieje sportu w regionie na przestrzeni okresu międzywojennego.
Powiedział m.in., że sport był popularną
rozrywką wśród częstochowskich robotników, gromadzących się np. w RKS Raków
(wcześniej Racovia) i RKS Skra, a także
o ogromnych problemach z podstawowym
sprzętem. Jako ciekawostkę należy potraktować informację o tym, że żony zawodników szyły im kostiumy, a sami zawodnicy
składali się na zakup piłek.

ETAP I
Konferencja naukowa „Częstochowa
w XX-leciu międzywojennym – aspekt militarny i kulturowy” – sala sesyjna Urzędu Miasta Częstochowy, 2 listopada 2015
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
– słowa Józefa Piłsudskiego stały się
mottem spotkania.
Na wstępie głos zabrał Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Miasta Częstochowy,
honorowy patron projektu, który potwierdził
dbałość władz o politykę historyczną i zachowanie śladów działań wcześniejszych
pokoleń mieszkańców Częstochowy.
O Piłsudskim jako wybitnym mężu stanu, jego poglądach i znaczeniu Częstochowy
wobec
działań
Marszałka
opowiedział
dr Ryszard Stefaniak, zastępca prezydenta
Miasta Częstochowy. W swym wystąpieniu
nakreślił także rys historyczny naszego
miasta lat dwudziestych ubiegłego wieku.
Po uroczystym wstępie Rafał Piotrowski,
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
przedstawił założenia projektu „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym”. Omówił
jego poszczególne etapy i cele. Jako główne
wskazał: zapoznanie uczniów z historią Częstochowy, inspirowanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych, kształtowanie świadomości narodowej i lokalnej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych, wzmocnienie tożsamości narodowej i lokalnej, odkrywanie prawdy historycznej, rozwijanie zainteresowania tematyką dotyczącą historii miasta, wzmacnianie
współpracy pomiędzy szkołami i instytucjami społecznymi, dbanie o walory turystyczne regionu.
Dyrektor zachęcał do udziału w projekcie
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówek
opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli, wychowawców, ludzi związanych z edukacją,
życiem publicznym, pracowników uczelni,
przedstawicieli
samorządów
wszystkich
szczebli, parafii, instytucji, fundacji i stowarzyszeń, związków wyznaniowych, mediów i wszystkich, którym bliskie jest poznawanie historii Częstochowy.
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Warto mówić o przeszłości nie tylko na lekcjach historii.
Grzegorz Basiński opowiada
o historii częstochowskiego sportu

Podczas spotkania przypomniano sylwetki kilku osób z XX-lecia międzywojennego, które wywarły ogromny wpływ na
kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej
II RP oraz zapowiedziano, że sylwetki innych
wielkich tego okresu, pamięć o nich, fakty
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przybliżające uczestnikom czasy międzywojnia, ciekawe historie tamtych lat, przejawy
miłości i szacunku do własnej ojczyzny zostaną przedstawione w trakcie realizacji projektu.

wykonane w dowolnej formie. Komisja przy
ocenianiu brała pod uwagę: wkład pracy
autora, zarówno pod względem treści jak
i zamieszczonych fotografii; prezentowanie
mało znanych, a interesujących faktów
i obiektów; wykorzystanie multimedialnych
możliwości prezentacji tematu. Komisja
zastrzegła, że dla potrzeb projektu większe
znaczenie będzie miała wartość merytoryczna pracy niż jej poziom techniczny.
Wyniki ogłoszono na stronie internetowej
Zespołu Szkół Technicznych. Wręczenie nagród miało miejsce podczas czerwcowej konferencji podsumowującej. Nagrody laureatom wręczyli: Ryszard Stefaniak, zastępca
prezydenta Miasta Częstochowy i Magdalena Dębska, naczelnik Wydziału Edukacji
UM. Następnie wysłuchano wystąpień uczniów szkół ponadgimnazjalnych:
– referat pt. „Niezwyczajne życie” – uczniowie IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie,
– uczniowie I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie przybliżyli twórczość częstochowskich poetów okresu międzywojennego,
– referat dotyczący częstochowskich osiedli
robotniczych
przedstawili
uczniowie
VI LO im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie,
– częstochowską sztukę gotowania zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,
– o historii częstochowskiej oświaty międzywojnia opowiadali przedstawiciele
Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego
w Częstochowie,
– historię częstochowskiej komunikacji
i mechanizacji okresu XX-lecia międzywojennego przybliżyli uczniowie Zespołu
Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie,
– historię częstochowskiej architektury
i budownictwa przypomnieli uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie.

Na zakończenie Aneta Hołodniuk, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół
Technicznych oraz Grzegorz Papalski, wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie podziękowali wszystkim zgromadzonym za udział w spotkaniu
i zaprosili do realizacji kolejnych etapów
projektu.
ETAP II
Konkurs powiatowy na prezentację
multimedialną, film, słuchowisko „Region
częstochowski w XX-leciu międzywojennym”, listopad 2015 – styczeń 2016
Prace konkursowe miały przedstawiać
miejsca, postacie i wydarzenia związane
z okresem XX-lecia międzywojennego w Częstochowie. Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy
mogli zgłosić udział indywidualnie lub
w zespołach dwuosobowych. Główne cele
konkursu to popularyzacja wśród młodzieży
wiadomości o historii Częstochowy i regionu, doskonalenie umiejętności wykorzystania komputera do propagowania historii
i krajoznawstwa, rozwijanie zainteresowań
informatycznych i przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz gromadzenie informacji o mniej
znanych faktach i osobach związanych
z regionem częstochowskim. Prace wraz
z załącznikami należało dostarczyć do końca stycznia 2016 roku na adres Zespołu
Szkół Technicznych w Częstochowie. Koordynatorem konkursu był nauczyciel – Marek Fiszer. Określono także wymagania
szczegółowe dla prezentacji – dopuszczalne
formaty prac: strony WWW wykonane
w standardzie HTML, prezentacje multimedialne (ppt lub pps), aplikacje typu
Flash, filmy w wersji cyfrowej, nagrania
dźwiękowe. Prace miały być całościowe (bez
przekierowań do Internetu), zapisane na
płytach CD lub DVD i zawierać odsyłacze
(np. w spisie treści lub w mapach), umożliwiające przejście w wybrane miejsce.
W pracy należało zamieścić spis materiałów
źródłowych wykorzystanych przy jej tworzeniu. Film i słuchowisko mogło być

Wyniki konkursu:
Grand prix
Michalina Bartnik – Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie, opiekun – Joanna
Piątkowska
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Szkoły podstawowe
I miejsce
Jakub Lewandowski – Szkoła Podstawowa
nr 10 im. św. S. Kostki w Częstochowie,
opiekun – Beata Bednarczyk
II miejsce
Szymon Kołodziejczyk – Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, opiekun – Grzegorz Basiński

ETAP III
Konkurs plastyczny „Pocztówka z Częstochowy – XX-lecie międzywojenne”,
styczeń – kwiecień 2016
Konkurs był skierowany do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Prace
należało wykonać ręcznie dowolną techniką
plastyczną (farba, kredka, ołówek, pisak,
tusz) w formacie A4. Tematem konkursu
było przedstawienie miejsca, osoby lub
wydarzenia z okresu międzywojennej Częstochowy. Każdy z uczestników mógł zgłosić
tylko jedną autorską pracę plastyczną.
Główne cele konkursu to rozwijanie
kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni
oraz pasji i zainteresowań uczestników,
zapoznanie z historią Częstochowy w okresie XX-lecia międzywojennego, rozwijanie
umiejętności plastycznych uczestników.
Prace należało dostarczyć do 29 kwietnia
2016 roku na adres Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie. Koordynatorem konkursu
była nauczycielka – Karolina Piotrowska.
Komisja oceniała prace pod względem zgodności z tematem, oryginalności i pomysłowości, a także czytelności. Do konkursu
zgłoszono 48 prac z 9 gimnazjów oraz
69 prac z 13 szkół podstawowych. Jury
konkursowe stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia laureatów, gdyż dostarczone prace wyróżniały się interesującymi
pomysłami, ciekawą techniką wykonania
oraz wysokimi walorami artystycznymi. Najlepsze z nich zostały wydane w formie pocztówek. Prace konkursowe przez tydzień
można było oglądać w Urzędzie Miasta
Częstochowy. Wszystkie, również te, które
nie zdobyły nagród, zostały wyeksponowane
na wystawie pokonkursowej. Wyniki ogłoszono na stronie internetowej Zespołu Szkół
Technicznych i Zespołu Szkół Gastronomicznych. Wręczenie nagród połączone zostało z otwarciem pokonkursowej wystawy
plastycznej i miało miejsce podczas czerwcowej konferencji podsumowującej.

Gimnazja
I miejsce
Piotr Zamoźniak – Zespół Gimnazjów
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Częstochowie, opiekun – Iwona Wójcik, Sylwia
Szrajber-Kobyłkiewicz
II miejsce
Weronika Pentak – Gimnazjum im. J. Kochanowskiego we Wrzosowej, opiekun – Magdalena Hadaś
III miejsce
Anna Myga – Gimnazjum nr 3 im. Armii
Krajowej w Częstochowie, opiekun – Dorota
Krzemińska-Haziak
Wyróżnienie
Ewa Czepiczek, Wiktoria Skóra – Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie, opiekun – Renata Gajda
Mateusz Urbanowicz – Gimnazjum nr 5
im. M. Reja w Częstochowie, opiekun
– Danuta Caban
Justyna Wróbel – Gimnazjum nr 12
im. J. Matejki w Częstochowie, opiekun
– Magdalena Witkowska
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
Marta Wrona – I LO im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie
II miejsce
Aleksandra Podlejska – IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun – Joanna
Maduzia.

Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe
I miejsce
Amelia Szpigiel – Szkoła Podstawowa nr 21
im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie,
opiekun – Agata Miśkiewicz
W trakcie przeglądu nagrodzonych prezentacji
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II miejsce
Małgorzata Pluta – Szkoła Podstawowa nr 8
im. H. Poświatowskiej w Częstochowie,
opiekun – Eliza Kałafut
Anna Kołodziejczyk – Społeczna Szkoła
Podstawowa nr 1 w Częstochowie, opiekun
– Anna Roskosz
III miejsce
Maja Kozieł – Szkoła Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie,
opiekun – Eliza Kałafut
Joachim Siejak – Zespół Szkół we Wrzosowej, opiekun – Magdalena Hadaś
Wyróżnienie
Alina Freus – Szkoła Podstawowa nr 10
im. św. S. Kostki w Częstochowie, opiekun
– Beata Bednarczyk
Martyna Pośpiech – Szkoła Podstawowa
nr 10 im. S. Kostki w Częstochowie, opiekun – Beata Bednarczyk
Marcin Białek – Szkoła Podstawowa nr 13
im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie,
opiekun – Eliza Kałafut
Lena Gruczka – Szkoła Podstawowa nr 24
J.M. Szancera w Częstochowie, opiekun
– Magdalena Olejnik
Ewa Polaczkiewicz – Szkoła Podstawowa
nr 24 J.M. Szancera w Częstochowie, opiekun – Magdalena Olejnik
Alicja Wójcik – Szkoła Podstawowa nr 29
im. Królowej Jadwigi, opiekun – Małgorzata
Kocik-Kowalczuk

Nikodem Buszko – Gimnazjum nr 13
im. I.J. Paderewskiego w Częstochowie,
opiekun – Joanna Nagel
Cezary Śliwa – Gimnazjum w Zespole Szkół
Specjalnych nr 28 w Częstochowie, opiekun
– Dorota Kamińska
Patrycja Dominowska – Gimnazjum nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza
Wielkiego w Częstochowie, opiekun – Anna
Langier.

Jedna z nagrodzonych pocztówek
– budynek dworca kolejowego z 1920 roku

ETAP IV
Historyczna gra terenowa po Częstochowie, Park im. S. Staszica pod Jasną
Górą, 22 kwietnia 2016

Gimnazja
I miejsce
Katarzyna Sokół – Gimnazjum nr 13 im. I.J. Paderewskiego w Częstochowie, opiekun – Joanna Nagel
II miejsce
Hanna Nowakowska – Gimnazjum nr 18
z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza
Wielkiego w Częstochowie, opiekun – Anna
Langier
III miejsce
Martyna Blachnik – Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza
Wielkiego w Częstochowie, opiekun – Anna
Langier
Wyróżnienie
Katarzyna Boberek – Gimnazjum we Wrzosowej, opiekun – Magdalena Hadaś

Uczniowie i opiekunowie z zainteresowaniem
słuchali wskazówek prowadzących

22 kwietnia 2016 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów wzięli udział w grze
terenowej. Jej organizatorem był Zespół
Szkół Technicznych, a koordynatorem nauczyciel – Marek Fiszer. Każdą zgłoszoną
szkołę mogła reprezentować jedna 5-osobowa drużyna. Zadaniem 10 zespołów było
dotarcie do 5 miejsc w Częstochowie związanych z okresem XX-lecia międzywojennego. Były to m.in.: Teatr im. A. Mickiewicza czy Wieczernik na Jasnej Górze. Drużyny na starcie otrzymały mapki z miejscami pamięci, w których czekały na nich
zadania do wykonania w postaci pytań

87

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016

Projekty, programy, scenariusze

i łamigłówek historycznych. Po upływie regulaminowego czasu grupy stawiły się na
mecie i oddały wyniki swojej pracy, które
zweryfikowała komisja konkursowa. Kolejność przybycia na metę nie miała wpływu
na punktację. Za każde prawidłowo rozwiązane zadanie drużyna otrzymywała punkty;
wygrała ta, która zdobyła największą liczbę
punktów. Wśród szkół podstawowych najlepszą okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. S. Kostki w Częstochowie pod opieką Beaty Bednarczyk.
Spośród szkół gimnazjalnych bezkonkurencyjna okazała się młodzież z Gimnazjum
nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego w Częstochowie pod opieką Joanny Piątkowskiej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło w maju
podczas konferencji naukowej. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy laureaci otrzymali
możliwość wzięcia udziału w wycieczce do
huty szkła w Zawierciu.

II miejsce
Łukasz Kowalik – IV Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Częstochowie
III miejsce
Krystian Nabiałek – III Liceum Ogólnokształcące im. W. Biegańskiego w Częstochowie
Marek Sroczkowski – III Liceum Ogólnokształcące im. W. Biegańskiego w Częstochowie
ETAP VI
„Poezja i muzyka XX-lecia” – koncert
pieśni. „....Przeżyłem moją wiosnę szumnie i bogato/Dla własnej przyjemności,
a durniom na złość,/W skwarze pocałunków ubiegło mi lato/I szczerze powiedziawszy – mam wszystkiego dość…”.
Koncert pieśni, utworów, wierszy poświęconych XX-leciu międzywojennemu, Miejski Dom Kultury, marzec 2016
Z okazji Dnia Kobiet w Miejskim Domu
Kultury odbył się koncert zatytułowany
„Lata dwudzieste, lata trzydzieste” dedykowany wszystkim kobietom – pracownikom
częstochowskich jednostek oświatowych.

ETAP V
Test wiedzy dla szkół ponadgimnazjalnych „7 Dywizja Piechoty”, 18 kwietnia 2016
Kolejny etap projektu realizowanego
przez Urząd Miasta i częstochowskie szkoły
został przeprowadzony 18 kwietnia 2016 r.
w I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W teście historycznym
„7 Dywizja Piechoty” wzięli udział uczniowie
z 11 częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych. Pytania do testu przygotował
Adam Kurus, prezes stowarzyszenia historycznego „Reduta Częstochowa”, który
także przygotował i przekazał uczniom oraz
ich opiekunom potrzebną bibliografię. Koordynatorami byli nauczyciele: Agnieszka
Wiklińska i Marek Fiszer. Młodzież wykazała się dużą wiedzą w zakresie historii
7 Dywizji Piechoty. Dla wszystkich zainteresowanych został udostępniony test z modelem odpowiedzi.

W koncercie wystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Uczniowie szkół miejskich – od podstawowych do ponadgimnazjalnych – wykonali
największe przeboje tamtych lat.

Wyniki konkursu:
Grand prix
Michał Figzał – Zespół Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
I miejsce
Michał Kuśnierz – Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (101) 2016
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w klimat lat 20. ubiegłego stulecia
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Niespodzianką dla widzów były wokalne
popisy dyrektorów szkół oraz pracowników
Urzędu Miasta Częstochowy z zastępcą prezydenta Ryszardem Stefaniakiem.
Życzenia wszystkim Paniom w imieniu
uczestników koncertu złożył prezydent Miasta
Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.

Meta rajdu zorganizowana została w Centrum Rekreacyjno-Sportowym SCOUT. Na
mecie na uczestników czekały atrakcje – żurek i gadżety sportowe. Przekazany został
również rower przez firmę Dobry Sklep
Rowerowy dla Całodobowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. św. Dominika
Savio w Częstochowie.

ETAP VII
VI Rajd Rowerowy pod nazwą „Częstochowa w czasie XX-lecia międzywojennego”, Dzień Dziecka, 1 czerwca 2016

Dotychczas odbyło się 5 rajdów, których
nazwa związana była z trasą i zwiedzanymi
obiektami, m.in.: „Częstochowa podczas
II wojny światowej”, „Rowerem po mieście,
czyli szlakiem częstochowskiej 7 Dywizji
Piechoty”, „Jasno-Złota Częstochowa” oraz
„Przemysłowa Częstochowa”. Organizatorem
rajdów był Marek Fiszer, nauczyciel historii
w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie.
– Naszym celem jest przypomnienie młodemu pokoleniu miejsc ważnych, związanych z historyczną, kulturową i cywilizacyjną spuścizną społeczności miasta – mówił
Rafał Piotrowski, dyrektor ZST. – Miejsc
takich jest wiele. Warto je odwiedzić i poznać. Dzięki takim przedsięwzięciom razem
poznajemy nasze miasto – podsumował dyrektor Piotrowski.

Na starcie rajdu

Po raz kolejny uczniowie częstochowskich szkół spędzili Dzień Dziecka na rowerach. Tradycyjny rajd przebiegał śladami
Częstochowy w XX-leciu międzywojennym.
Tego dnia odbyły się trzy rajdy – dwa
rowerowe i jeden pieszy. Główny – „Szlakiem Częstochowskich Nekropoli”, liczący
ok. 15 km, prezentujący częstochowskie
cmentarze, skierowany był do uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Drugi
o zasięgu dzielnicowym, zatytułowany „Raków w XX-leciu międzywojennym”, skierowany był do uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Dla miłośników pieszych
wędrówek organizatorzy przewidzieli spacer
po mieście wsparty historycznymi prelekcjami dotyczącymi życia i losów częstochowskich Żydów.

ETAP VIII
Konferencja podsumowująca projekt
„Częstochowa w XX-leciu międzywojennym”, 10 czerwca 2016
Rok szkolny 2015/2016 był dla wszystkich częstochowskich szkół rokiem wytężonej pracy, czasem realizacji podstaw programowych, założonych programów wychowawczych. Dla części z nich był to także rok
przygody z Częstochową lat międzywojennych XX wieku. Projekt historyczny,
zorganizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz częstochowskie szkoły i instytucje trwał od września 2015 r. do czerwca
2016 r. i zakładał wiele działań edukacyjnych.
Uroczyste podsumowanie odbyło się
w siedzibie częstochowskiego ratusza. Przybyli na nie przedstawiciele wszystkich zainteresowanych instytucji, aby jeszcze raz
przypomnieć o spuściźnie lat 20. i 30.
ubiegłego wieku.
W sali muzealnej zaprezentowane zostały
prace multimedialne, plastyczne oraz występy teatralne. W trakcie konferencji nagrodzono zwycięzców konkursu na pocztówkę

Trasa wiodła m.in. wzdłuż Warty
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o Częstochowie w XX-leciu międzywojennym, a także zwycięzców gry terenowej
w mieście i testu wiedzy o 7 Dywizji Piechoty.
Prezydent
pogratulował
zwycięzcom
wszystkich konkursów, dla których przygotowano również wycieczkę edukacyjną do
Krakowa. Odbyła się ona 16 maja 2016
roku. Jej program obejmował zwiedzanie
Żydowskiego Muzeum Galicja oraz udział
w warsztatach edukacyjnych „Polsko-żydowska mozaika”. Uczennice i uczniowie
częstochowskich szkół z dużym zainteresowaniem zwiedzili Kazimierz – dzielnicę żydowską w Krakowie, poznając historię i kulturę Żydów polskich.

Współorganizatorzy podziękowali wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu i pomogli zorganizować poszczególne
jego etapy. Przypomniano również, że projekt „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym” jest częścią większego projektu
„Historyczna Częstochowa”, w którym młodzież aktywnie poznaje nasze miasto nie
tylko z kart opracowań książkowych, ale
głównie dzięki bezpośredniemu kontaktowi
z historią. Efektem zrealizowanych przedsięwzięć są filmy, prezentacje, pocztówki.

Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć
wyróżnione prace

W czasie podsumowania zaproszeni goście obejrzeli przepiękne przedstawienie
w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 3
im. Armii Krajowej w Częstochowie.
Na zakończenie dr Ryszard Stefaniak,
zastępca prezydenta Miasta Częstochowy
wręczył podziękowania dla szkół i instytucji
współorganizujących projekt, a także podkreślił zaangażowanie w projekt następujących instytucji i szkół: Muzeum Częstochowskiego, Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie, Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej w Częstochowie, Gimnazjum nr 5
im. M. Reja w Częstochowie, Gimnazjum
nr 12 im. J. Matejki w Częstochowie,
I LO im. J. Słowackiego w Częstochowie,
Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego
w Częstochowie, Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Zespołu Szkół Technicznych
w Częstochowie, Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.
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Projekt obserwowała społeczność lokalna
dzięki sprawozdaniom, informacjom w mediach i na stronach internetowych szkół.
Zasoby Internetu zostały wykorzystane
także do niniejszego opracowania. Organizatorzy i uczestnicy udowodnili, że miasto, któremu poświęcony był projekt jest ich
miastem, w którym są rozkochani i które
darzą szacunkiem. Może kiedyś utożsamią
się z tym, co napisała Pani Alicja Nowak
w wierszu „Częstochowa”1:
„moja Częstochowa

tych co są mi teraz
bliscy znani
moje są
cztery pory roku
słońce i powietrze
bo tu jest
moje miejsce
tu mój dom”.

moje ulice
Aneta Hołodniuk

kamienie drzewa
liście i kasztany
widok wieży
i światełko w nocy
w pamięci obraz

Przypisy:
1
A. Nowak, Częstochowa, [w:] Poezja mieszka
w zaułkach: utwory o Częstochowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Klub
Literacki Fraszka, Częstochowa 2008.

mogił znanych
twarze ludzi tych
co żyli

Młodzi częstochowianie wyróżnieni w konkursach i występach teatralnych
oraz organizatorzy projektu edukacyjnego
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Anna Dziemidowicz
Michael Bridge Communication
Akademia Bezpiecznego Puchatka

„A KADEMIA
B EZPIECZNEGO P UCHATKA ”

Z

początkiem roku szkolnego 2016/2017
wystartowała VIII edycja „Akademii
Bezpiecznego Puchatka”, edukacyjnego programu skierowanego do uczniów
I klas szkół podstawowych.

WIELKI ŚWIAT MAŁEGO CZŁOWIEKA
Rozpoczęcie edukacji to jeden z przełomowych momentów w życiu człowieka,
który stawia przed dziećmi wiele wyzwań.
Uczeń wkracza w nowe sytuacje i nie zawsze
wie, jak się zachować, aby zadbać o swoje
bezpieczeństwo.

Celem akcji jest pokazanie dzieciom, jak
uniknąć zagrożeń, na które mogą być narażone podczas codziennych aktywności – na
drodze, w szkole, w domu, a także podczas
zabawy, czy korzystania z Internetu. Uczestnictwo w programie jest w pełni bezpłatne.
Aby otrzymać zestaw merytorycznych materiałów edukacyjnych, wystarczy zgłosić
szkołę do udziału w akcji. „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”, która realizowana
jest we współpracy z Biurem Prewencji
i Biurem Ruchu Drogowego Komendy
Głównej Policji. Patronem Honorowym jest
Komendant Główny Policji oraz Kuratoria
Oświaty.

Zagrożenia pojawiają się wszędzie – w drodze do i ze szkoły, w nowych sytuacjach
społecznych, podczas samodzielnego pobytu
w domu, zabawy na podwórku, czy poznawania świata w Internecie. – Dzieci często ulegają wypadkom bądź narażają się na
zagrożenia w wyniku braku zachowania
ostrożności oraz niewiedzy – powiedział
inspektor Marek Konkolewski z Biura
Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Dodał: – Potwierdzeniem tego są niestety
statystyki policyjne. Wystarczy spojrzeć np.
na te drogowe. Tylko w zeszłym roku
odnotowano 2 0431 wypadków z udziałem
dzieci, z czego aż 667 spowodowanych było
przez niewłaściwe zachowania czy reakcje
właśnie dzieci. Część z nich wynika z nieostrożnego zachowania na drodze. Warto
również podkreślić, że często najmłodsi ulegają wypadkom samochodowym, których
przyczyną jest nieostrożna jazda rodziców
oraz niezapinanie pasów bezpieczeństwa.
CZEGO UCZY
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA?
Akademia Bezpiecznego Puchatka to największy program edukacyjny o tematyce
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bezpieczeństwa skierowany do pierwszoklasistów w całej Polsce. Do tej pory w akcji
wzięło udział już ponad milion dzieci! Jej
celem jest edukacja dzieci, które wraz z pójściem do I klasy muszą wykazać się większą
samodzielnością i odpowiedzialnością. Szkoły uczestniczące w programie otrzymują bezpłatnie komplet materiałów edukacyjnych.
W skład zestawu wchodzą: płyta CD z kompleksowymi scenariuszami lekcji dla nauczycieli, atrakcyjne książeczki z ćwiczeniami
i edukacyjnymi zabawami dla dzieci oraz
przydatnymi radami dla rodziców, dotyczącymi bezpieczeństwa najmłodszych, a także
certyfikat, potwierdzający udział szkoły w programie. Wszystkie materiały opracowane zostały przez wykwalifikowanych pedagogów
– metodyków, przy współpracy z Biurem
Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas realizacji
programu dzieci dowiadują się jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, w szkole,
w domu, a także podczas zabawy, wypoczynku, czy korzystania z Internetu. Uzupełnienie materiałów dotyczących bezpieczeństwa stanowią treści związane z tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu
koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

– Udział dziecka w tym programie to szansa na zadbanie o jego bezpieczeństwo w wielu
obszarach i sytuacjach, które niosą różnorodne zagrożenia. Zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo najmłodszych – przekonuje
inspektor Marek Konkolewski.
Więcej informacji na stronie:
akademiapuchatka.pl

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ
W AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA?
Akademia Bezpiecznego Puchatka kierowana jest do uczniów I klas szkół podstawowych. Udział w programie jest całkowicie
bezpłatny. Każdy dyrektor i pedagog, zainteresowany edukacją dzieci w zakresie tematyki bezpieczeństwa, może zgłosić szkołę
do programu, wypełniając formularz na
stronie: akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/
formularz-zgloszeniowy. Do wszystkich zgłoszonych szkół rozesłane zostaną bezpłatne
materiały edukacyjne. Po zrealizowaniu zajęć wszystkie dzieci biorące udział w programie obowiązkowo podchodzą do Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa, utrwalającego pozyskaną wiedzę i sprawdzającego
jej poziom. Każda szkoła biorąca udział
w programie nabywa prawo do posługiwania
się prestiżowym certyfikatem Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Zdjęcia ze strony organizatora akcji.

Anna Dziemidowicz

Przypisy:
1
Wypadki z udziałem dzieci 7–14 lat w 2015 roku. Raport „Wypadki Drogowe w Polsce w 2015
roku” opracowany przez Komendę Główną Policji Biuro Ruchu Drogowego (2016 rok).
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Emilia Hahn
Michael Bridge Communication
Akademia Bezpiecznego Puchatka

W IELKI ŚWIAT
MAŁEGO PIERWSZOKLASISTY ,
CZYLI JAK POMÓC NAJMŁODSZYM
W RADZENIU SOBIE
Z NOWYMI WYZWANIAMI ?

N

owa grupa rówieśników, szybkie i trwałe przyswajanie dużej ilości informacji, konieczność zwiększonej koncentracji i umiejętność skupienia uwagi
przez dłuższy czas – to wyzwania czekające
pierwszoklasistę w momencie przekroczenia
progu szkoły i rozpoczęcia nauki. Co zatem
powinni/mogą zrobić rodzice i nauczyciele,
aby dziecko jak najlepiej poradziło sobie
z tymi zadaniami, a jednocześnie nowa sytuacja była dla niego jak najmniej stresująca?
Dla wielu dzieci pójście do szkoły może
oznaczać, zwłaszcza w początkowym okresie, kłopoty z odnalezieniem się w zupełnie
nowym rytmie dnia. Dziecko żyjące do tej
pory w trybie zabawy, może mieć problem
z przestawieniem się na tryb nauki. Dlatego
ważne jest, aby rodzice i nauczyciele
wspólnie wspierali je w rozwoju nowych,
przydatnych umiejętności, przede wszystkim poprzez dobór odpowiednich narzędzi,
które pomogą młodemu człowiekowi poradzić sobie ze stojącymi przed nim wyzwaniami.

EDUKACJA PRZEZ ZABAWĘ
Aby wspierać prawidłowy rozwój pierwszoklasisty i zapewnić mu płynne przejście
w tryb nauki, przede wszystkim nie należy
rezygnować z zabawy. Bardzo ważne jest, by
wybierać takie formy aktywności, które
pobudzą kreatywne myślenie, dadzą pole do
wykorzystania wyobraźni, a jednocześnie
pomogą w ćwiczeniu, niezbędnych w procesie nauki, pamięci i koncentracji. Wioletta
Krzyżanowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 323 w Warszawie i pedagog współpracujący z programem Akademia Bezpiecznego Puchatka zauważa – Pierwszoklasiści
są bardzo ciekawi otaczającego ich świata,
a jednocześnie ich naturalną potrzebą jest
zabawa. Doskonałym rozwiązaniem będzie
więc połączenie chęci odkrywania i poznawania nowych rzeczy z zabawą, w którą
wpleciemy elementy nauki. A ponieważ
zabawa jest jednocześnie źródłem radości,
to taka forma przyswajania wiedzy będzie
najbardziej efektywna i przyniesie trwałe,
pożądane rezultaty, np. w postaci lepszej
umiejętności zapamiętywania informacji czy
zwiększonej koncentracji.

TRUDNA SZTUKA KONCENTRACJI
To właśnie koncentracja jest jednym
z najtrudniejszych wyzwań, przed jakimi
staje pierwszoklasista. 45 minut skupienia
na jednym temacie nie dla wszystkich dzieci
jest łatwe. Tymczasem jest ona niezbędna,
aby dobrze zrozumieć, a następnie zapamiętać przedstawiany przez nauczyciela materiał. Zwłaszcza, że w pierwszej klasie,
dziecko poza tematami związanymi z nauką
poszczególnych przedmiotów, poznaje istot-
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ne zagadnienia związane z ważnymi społecznie kwestiami, np. zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy Akademii Bezpiecznego
Puchatka uczą się jak być bezpiecznym
w domu, w szkole, na drodze, w czasie wypoczynku czy korzystania z Internetu. Ponieważ uwaga dziecka bardzo łatwo się rozprasza, pierwszym zadaniem opiekunów jest
stworzenie mu odpowiednich warunków
zewnętrznych. Należy wygospodarować miejsce do nauki i wyeliminować wszelkie elementy rozpraszające, takie jak grający w tle
telewizor czy rozrzucone wokół zabawki.
Wyznaczmy też stały czas, który poświęcimy
na naukę, ponieważ dla dzieci bardzo ważne
są rytuały. W. Krzyżanowska podkreśla:
– Oprócz warunków zewnętrznych, powinniśmy także zwrócić uwagę na tzw. czynniki
wewnętrzne. Są to indywidualne cechy
dziecka, które mają ogromne znaczenie dla
wyboru sposobu, w jaki będziemy z nim
pracować. Dlatego należy dobrze zastanowić
się co danego pierwszoklasistę motywuje do
działania, jaka jest jego kondycja psychiczna i samopoczucie, poziom zdolności poznawczych (np. percepcja wzrokowa, słuchowa, zasób słownictwa czy zdolności manualne) a także stopień rozumienia danego materiału. Koncentrację dziecka mogą poprawić
także ćwiczenia, np. wspólne układanie
puzzli czy rozwiązywanie prostych krzyżówek. Ważne jest też jasne przedstawienie
dziecku celu naszego działania oraz dawanie mu prostych komunikatów i poleceń, które będzie w stanie zrozumieć i wykonać. Do
jego temperamentu i predyspozycji dostosujmy czas trwania danej aktywności, pamiętając o przerwach i ćwiczeniach relaksacyjnych.

w dowolnym momencie i wybrać najlepsze
rozwiązanie danego problemu.
– W pracy nad efektywnym wykorzystaniem pamięci pomogą wszelkie ćwiczenia,
które wymagają zapamiętywania przez powtarzanie i utrwalanie, np. nauka wierszyków, piosenek czy wyliczanki. Zadawajmy też odpowiednie pytania, które wymagać
będą od dziecka przypomnienia sobie tego,
co działo się wcześniej, a jednocześnie
wybrania z pamięci informacji istotnych do
udzielenia odpowiedzi (np.: Czego się dziś
nauczyłeś w szkole? W co bawiliście się
podczas przerwy?) – radzi W. Krzyżanowska.

PODRÓŻ W KRAINĘ KREATYWNOŚCI
W dzisiejszym świecie, oprócz pamięci
i koncentracji, niezmiernie ważne jest także
kreatywne myślenie. Tutaj z pomocą przychodzi naturalna zdolność dzieci do generowania licznych pomysłów, którą możemy
wykorzystać, ćwicząc z nimi poszukiwanie
innowacyjnych rozwiązań dla różnych problemów. Jak zauważa W. Krzyżanowska
– Dziecko zaczyna poznawać świat przez
zmysły, ważne są więc smak, zapach czy
kolor. W starszym wieku możemy wykorzystać tę naturalną zdolność, prowadząc
np. wspólne obserwacje czy pomiary. Niezmiernie ważne są także rozmowy z dzieckiem, wspólne dyskusje czy opowiadanie
historii. Rozwój dziecka pobudzą też, angażujące kreatywne myślenie, zabawy ruchowe. Te z elementami współpracy czy „zdrowej rywalizacji” pozwolą przy okazji lepiej
odnaleźć się w nowej grupie rówieśniczej,
a z kolei zabawy konstrukcyjne (np. budowanie z klocków) wzmocnią koordynację
wzrokowo-ruchową.

NIE ZAPOMINAJMY O PAMIĘCI
Pójście do szkoły oznacza, że dziecko będzie musiało zapoznać się z dużą ilością
nowych informacji, a także przyswoić je
w taki sposób, aby następnie umiejętnie
wybierać spośród nich te, które są mu
potrzebne. Dlatego kolejnym zadaniem dla
rodziców i nauczycieli jest ćwiczenie z dzieckiem umiejętności efektywnego i trwałego
zapamiętywania oraz właściwego selekcjonowania informacji. Należy tak pokierować
aktywnością dziecka, aby jego pamięć krótkotrwała przekształcała się w długotrwałą,
dzięki czemu będzie w stanie sięgnąć do niej

WAŻNA ROLA RODZICÓW
Rola rodziców w rozwoju pierwszoklasisty
jest ogromna. To oni najlepiej znają swoje
dziecko i mogą wykorzystać jego naturalne
predyspozycje, rozwijając i wzmacniając obszary, w których dziecko ma talent. Sukcesy
na tym polu, poparte pochwałami i zachętą
do dalszego wysiłku pozwolą dziecku przechodzić do coraz trudniejszych zadań. Ważne, aby rodzice sami dawali dobry przykład,
pokazując mu świat swoich pasji i zainte-
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resowań. Z kolei czytanie, choćby przez kilkanaście minut dziennie, np. przed snem,
rozwinie wyobraźnię dziecka, a także stanie
się pretekstem do rozmów i dyskusji. Rodzice nie powinni unikać trudnych pytań
i, dostosowując poziom odpowiedzi do poziomu zrozumienia dziecka, powinni starać
się odpowiedzieć na każde z nich. Ostrożnie
natomiast z zakazami i ograniczeniami,
które stosowane w nadmiernej ilości mogą
zahamować zapał dziecka do poznawania
świata. Pobudzajmy więc ciekawość naszych
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dzieci, bo to rozwinie ich kreatywność i poszerzy horyzonty, a także pomoże szybciej
odnaleźć się w nowej, szkolnej rzeczywistości.
Więcej informacji na stronie:
akademiapuchatka.pl
Zdjęcia ze strony organizatora akcji.

Emilia Hahn
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
tel. 34 360 60 04
al. Jana Pawła II 126/130
faks 34 360 62 39
42-200 Częstochowa
womczest.edu.pl
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Publiczna placówka doskonalenia nauczycieli prowadzona przez Województwo Śląskie akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Wojewódzka
Placówka
Doskonalenia
Nauczycieli
OFERTA EDUKACYJNA
DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK
• roczne wspomaganie rozwoju szkół
i placówek
• szkolenia rad pedagogicznych
• działania wspierające szkołę/placówkę
adresowane do rodziców i uczniów
DOSKONALENIE
KADRY OŚWIATOWEJ
• konferencje, kongresy
• seminaria, warsztaty
• wideokonferencje, wykłady
• szkolenia (stacjonarne, online, mieszane)
• konsultacje indywidualne
• doradztwo metodyczne
• sieci współpracy i samokształcenia
• kursy doskonalące
• kursy kwalifikacyjne
UPOWSZECHNIANIE PRZYKŁADÓW
DOBREJ PRAKTYKI
PUBLIKACJA OTWARTYCH ZASOBÓW
EDUKACYJNYCH
PROJEKTY
• regionalne
• ogólnopolskie
• europejskie
WOJEWÓDZKIE KONKURSY
PRZEDMIOTOWE
KONKURSY TEMATYCZNE
DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
INFORMACJA PEDAGOGICZNA
BADANIA I ANALIZY EDUKACYJNE
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI
DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ EDUKACJI

Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna

Wydawnictwo
RODN „WOM”

z filiami w:
Kłobucku, Lelowie
Lublińcu, Myszkowie
WARSZTAT
INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY
• zbiory
– książki
– czasopisma
– multimedia
• katalogi online
– książki
– multimedia
– artykuły z czasopism
– regionalia
– uroczystości szkolne
• Prawo w oświacie
• Webowa biblioteka
• Zestawienia bibliograficzne

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
• edukacja czytelnicza i medialna,
• biblioterapia
• bezpieczeństwo w Internecie
• edukacja filmowa i dziennikarska
• projekty edukacyjne
• Cała Polska czyta dzieciom
• konkursy i spotkania czytelnicze
• wystawy okolicznościowe

DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI
BIBLIOTEKARZY
• konferencje
• warsztaty
• seminaria
• wideokonferencje
• sieci współpracy i samokształcenia
• konsultacje indywidualne

„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN
OŚWIATOWY”
czasopismo edukacyjne
adresowane głównie
do nauczycieli i osób
związanych z oświatą
wydawane kwartalnie:
• w formie papierowej
• w formie plików PDF
na stronie internetowej ośrodka

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZO-POLIGRAFICZNA
• skład i łamanie tekstu
• przygotowanie do druku
• druk cyfrowy

WSPÓŁPRACA
Z PLACÓWKAMI
OŚWIATOWYMI
• karty indywidualne
dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
• druki i rewersy dla bibliotek
• dyplomy
• druki okolicznościowe

Konferencja
„Pilotażowe
wdrożenie
programowania
w szkołach”

Zdjęcia z uroczystego
podsumowania konferencji
„Pilotażowe wdrożenie
programowania w szkołach”,
które odbyło się 17 czerwca 2016 r.
w Regionalnym Ośrodku
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie.

