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W numerze: 

 Filozofia i wychowanie / Barbara 
Jedynak, Stanisław Jedynak, Leszek Kru-
siński – Lublin: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010  
 
 Niniejsza książka opisuje wybrane 
filozofie wychowania. Odwołując się do 
historii, autorzy snują refleksje nad propo-
nowanymi wartościami i celami w zmienia-
jących się społecznościach na początku 
trzeciego tysiąclecia. Podkreślają rolę filo-
zofii w kształtowaniu podstaw procesu 
wychowawczego, np. wychowania moral-
nego, społecznego. Swoją publikację kierują 
przede wszystkim do znawców i studentów. 

 
 
 

 Arteterapia. Od rozważań nad 
teorią do zastosowań praktycznych / red. 
Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska – 
Łódź: Wydawnictwo Akademii Humani-
styczno - Ekonomicznej, 2011 
 
 Publikacja jest zbiorem cennych 
rozważań naukowych uczestników III Mię-
dzynarodowej Konferencji Szkoleniowo – 
Naukowej „Arteterapia w medycynie i edu-
kacji”. Zawiera informacje na temat obec-
nego stanu polskiej arteterapii w obszarze 
badań naukowych oraz praktyki. Wzbogaca 
dynamicznie rozwijającą się edukację z za-
kresu arteterapii w Polsce. 
 

 
 
 

 Gniewne dziecko / Tim Murphy, 
Loriann Hoff Oberlin – Poznań: Dom Wy-
dawniczy Rebis, 2011 
 
 Książka zawiera praktyczne metody 
radzenia sobie ze złością dziecka. Psycho-
log dziecięcy, doktor Tim Murphy, pomaga 
setkom rodzin zrozumieć zarówno przyczy-
ny, jak i konsekwencje złości pojawiającej 
się w dzieciństwie, i opracować skuteczne 
strategie, dopóki jest na to czas. Książka 
pokazuje, jak wykorzystując proste, bezpo-
średnie techniki, pomóc gniewnemu dziec-
ku zrozumieć, co wywołuje napady złości 
i wypracować nowe metody radzenia sobie 
z zapalnymi sytuacjami. 
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„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.” 

 
Cyprian Kamil Norwid 

 
 
Jest coś niezwykłego w okresie Świąt Bożego Narodzenia, bo wówczas 

wszystko wokół nas i my sami zmieniamy się. Rzeczywistość zwalnia swój 
codzienny pęd, a w nas ożywają ukryte w ciągu całego roku pokłady 
miłości, empatii i łagodności. 

Jakże chciałoby się zatrzymać te chwile na dłużej… 
 
Życzę wszystkim Państwu Dyrektorom szkół i placówek, 

Nauczycielom, Pracownikom oświaty, Uczniom i ich Rodzicom, by 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były pięknym czasem, w którym 
w Państwa domach i sercach na nowo zagoszczą wszystkie ciepłe uczucia, 
które chyba za często gubimy w pośpiechu życia. 

Życzę, aby Dobra Nowina płynąca z betlejemskiej stajenki natchnęła 
nas wszystkich nową nadzieją, dodała siły i pozwoliła z optymizmem 
rozpocząć Nowy Rok. 

 
Jerzy Kiszkiel 

Podlaski Kurator Oświaty 

Miesięcznik Kuratorium Oświaty w Białymstoku  
Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok 

Tel. (85) 748 48 48, fax (85) 748 48 49  
e-mail: kuratorium@kuratorium.bialystok.pl 

www.kuratorium.bialystok.pl 
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Witkowska.  
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Zaczarowane Święta Bożego Narodzenia 

To słowa wiersza poetki Doroty 
Gellner, autorki książek dla dzieci, 
między innymi tomiku „Czarodziejski 
świat”.  

Przenoszą nas one w przestrzeń 
Świąt Bożego Narodzenia – w „cza-
rodziejski świat”. W magię dziecięcej 
wiary w świętego Mikołaja, spokoj-
nych rozmów z bliskimi przy świateł-
kach choinki, zaspanego budzika, tele-
fonu, który nie jest utrapieniem, śnie-
gu do lepienia bałwana z nosem mar-
chewkowym.  

Święta są wielowymiarowe. Zda-
rza się, że żyjemy tylko na jednej z jej 
możliwych płaszczyzn – przepisów 
kulinarnych, specjałów wigilijnych: 
karp w galarecie, barszcz z uszkami, 
wigilijny bigos, zapach pieczonego 
ciasta, a dopiero potem śpiew kolędy 

„W nędznej szopie urodzony, żłób mu 
za kolebkę dano…”.  

Zapominamy, że święta łączą 
i zbliżają. Umiejętność dostrzegania 
piękna świąt, zależy w dużej mierze 
od nas samych. Czy tylko ograniczą 
się do wypowiedzianych przy stole 
słów „smacznego”, wręczenia prezen-
tów w kolorowych pudełkach i space-
ru na świeżym powietrzu, by popa-
trzeć na zmarznięte wróble, dumnie 
siedzącego na oszronionym drzewie 
gila i objadające się słoninką sikorki?  

Świętom nadajemy znaczenie i war-
tość, podporządkowując je naszej wy-
obraźni, wrażliwości, cechom osobowo-
ści. To od nas zależy, czy doświadczy-
my wyjątkowego momentu łamania się 
opłatkiem i nie będziemy wstydzić się 
cichej łzy, która szkli nam oko. 

Z świętowaniem łączy się „oczeki-
wanie”. Jak powiedziała filozof Maria 
Szyszkowska: „przenosi ono nas w 
świat na miarę tęsknot i nadziei”. 

Możemy pokazać rodzinie, przy-
jaciołom, znajomym, co jest ważne 
w życiu. 

Możemy zainwestować w…  
...śpiew kolęd, spokój zadumy i pa-

tosu 
… w czas miłości prawdziwej i be-

zinteresownej  
…w czas radosnej uczty wigilijnej  
…w czas poczucia otuchy w sercach 
…w czas obdarowywania dobrem 
 …w czas wielkoduszności 
…w czas dobrych myśli  
…w czas zamyślenia 
…w czas spotkania z świąteczną 

poezją. 
 

Staff Leopold 
„Wigilia w lesie” 

 
I drzewa mają swą Wigilię...  

W najkrótszy dzień bożego roku,  
Gdy błękitnieje śnieg o zmroku;  
W okiściach, jak olbrzymie lilie,  

Białe smereki, sosny, jodły,  
Z zapartym tchem wsłuchane w ciszę,  

Snują zadumy jakieś mnisze,  
Rozpamiętując święte modły.  
Las niemy jest jak tajemnica,  

Milczący jak oczekiwanie,  
Bo coś się dzieje, coś się stanie,  

Coś wyśni się, wyjawi lica.  
Chat izbom posłał las choinki,  

 
Któż jemu w darze dziw przyniesie?  
Śnieg jeno spadł na drzewa w lesie,  

Dłoniom gałęzi w upominki.  
Las drży w napięciu i nadziei,  
Niekiedy srebrne sfruną puchy  

I polatują jak snu duchy...  
Wtem bić przestało serce kniei,  

Bo z pierwszą gwiazdą nieb rozłogów,  
Z gęstwiny, rozgarniając zieleń,  

Wynurza głowę pyszny jeleń  
Z świeczkami na rosochach rogów… 

 
 

L. Krzemieniecka 
„Wieczór wigilijny” 

 
To właśnie tego wieczoru, 

gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze, 
przy stołach są miejsca dla obcych, 

bo nikt być samotny nie może. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, 

w serca złamane i smutne 
po cichu wstępuje otucha. 

 
To właśnie tego wieczoru 

zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 

jest Miłość, gdy pięści rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 

pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.… 

„Polem srebrzystym, polem zimowym 
wędruje orszak mikołajowy. 
Najpierw Aniołki idą parami, 
Niosą koszyczki. Z czym? Z prezentami. 
Mikołaj także ma paczek mnóstwo, 
a lód na rzece świeci jak lustro.” 
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Edukacja 

 27.10.2011 uczennice klasy III i 
pod opieką p. Beaty Biały i p. Anny 
Najbuk-Backiel odwiedziły pacjentów 
Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Białymstoku. Dziewczęta 
zorganizowały zabawy w ramach Hal-
loween. Jak widać na zdjęciach, zaba-
wa była świetna. Mali pacjenci i ich 
opiekunowie już nie mogą doczekać 
się kolejnych spotkań. 

Zanim nadejdzie codzienność i za-
czną znikać ze sklepowych wystaw 
kolorowe lampki, drzewka bożonaro-
dzeniowe i stroiki, telewizory nie będą 
nas zagłuszać świątecznymi reklama-
mi, przeżyjmy magię Bożego Naro-
dzenia. Przecież na pewno chcemy by 

świat był dobry, a ludzie szczęśliwi. 
W tej magii świąt niech spełniają się 
nasze pragnienia. Być może przeznacze-
niem człowieka jest wiara, nie przesą-
dzając jej treści. Zatrzymajmy się, by po 
hałasie przygotowań do świętowania nie 
zgubić ciszy i otworzyć się na duchowy 

wymiar przeżywania – to nie potrzebuje 
blasku fleszy i rozgłosu.  

 
Maryla Boćkowska  

III LO Białystok 
Polskie Stowarzyszenie  
Nauczycieli Twórczych 

M. Ilnicka 
„Opłatek wigilijny” 

 
Łamię się z wami dziś opłatkiem białym, 

Wy wszyscy moi dalecy czy bliscy 
Wy, co za błędnej gwiazdy ideałem 
Po świecie się rozproszyli całym. 

Wy co pijecie z rzek lodowych zdroi 
Wy wierni, mocni, wytrwali- wy wszyscy, 

Których rząd jasny przed wzrokiem mi stoi, 
Związani ze mną węzłem wiecznie trwałym, 
Z wami się łamię dziś opłatkiem białym... 
Dla tego, co nam w nędz i trosk powodzi 
Zostaje jasnym, czystym i wspaniałym 

Łamię sie z wami dziś opłatkiem białym... 
 
 

Ks. Jan Twardowski  
„Wiersz staroświecki” 

 
Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  
by wszystko się nam rozplatało,  

węzły, konflikty, powikłania. 
 

Oby się wszystkie trudne sprawy 
porozkręcały jak supełki,  
własne ambicje i urazy  

zaczęły śmieszyć jak kukiełki. 
 

Oby w nas paskudne jędze  
pozamieniały się w owieczki,  
a w oczach mądre łzy stanęły  

jak na choince barwnej świeczki. 
 

Niech anioł podrze każdy dramat  
aż do rozdziału ostatniego,  

i niech nastraszy każdy smutek,  
tak jak goryla niemądrego. 

 

Aby się wszystko uprościło - 
było zwyczajne - proste sobie - 
by szpak pstrokaty, zagrypiony,  

fikał koziołki nam na grobie. 
 

Aby wątpiący się rozpłakał  
na cud czekając w swej kolejce,  

a Matka Boska – cichych, ufnych – 
na zawsze wzięła w swoje ręce. 

 
 

B. Ostrowska 
„Gwiazdka” 

 
Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, 

Jak małe ptaki z gniazd, 
Patrzą na niebo, czy już świeci 

Najpierwsza z wszystkich gwiazd. 
O zimne szyby płaszczą noski 

W okienkach miast i wsi, 
Czy już sfrunęła z ręki Boskiej, 

Czy już nad nami tli. 
Różowe niebo pociemniało, 

I cień błękitny legł 
Na ziemię białą, białą, białą, 

Na nieskalany śnieg. 
Anioły mogą zejść do ludzi, 

Przebiec calutki świat: 
Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi 

Białych anielskich szat. 
Białe opłatki, białe stoły, 
Świeżych choinek las... 

Doprawdy mogą dziś anioły 
Zagościć pośród nas. 

Tylko ta gwiazda niech zaświeci 
Nad ciszą białych dróg 

I zawiadomi wszystkie dzieci, 
Że się narodził Bóg. 
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Demokracja w szkole, czyli… 
rozważania o udziale uczniów i rodziców  

w procesach decyzyjnych w niej zachodzących 

Czy współczesna polska szkoła 
jest demokratyczna?  

Bardzo dynamicznie zmieniająca 
się nasza rzeczywistość wymaga rów-
nież od szkół zmiany sposobu działa-
nia we wszystkich płaszczyznach. 
Dotyczy to nie tylko roli nauczyciela, 
ale też ucznia i rodzica.  

Pewien nauczyciel – uczestnik 
panelu dyskusyjnego poświęconego 
demokracji w szkole zaproponował, 
aby „porzucić dywagacje, na ile szko-
ła może być demokratyczna, tylko 
założyć, że mieć ją możemy”. Dodał 
też, że „istotą demokracji w szkole jest 
suwerenna wspólnota trzech stanów 
szkolnych – rodziców, uczniów i na-
uczycieli, na wzór greckiej POLIS, 
gdzie prawo obowiązuje w tym samym 
stopniu wszystkich uczestników, a mło-
dzi mogą rozmawiać, krytykować i nikt 
się o to nie obraża”. Jednak aby tak 
było, potrzebne są wysokie umiejętno-
ści społeczne, których w tej chwili w 
naszych szkołach nie zawsze uczymy.  

Z kolei inny uczestnik tego pane-
lu, reprezentant rodziców powiedział: 
„Rodzice przychodzą do szkoły ze 
swoimi skarbami pełni lęku, ale i na-
dziei. Rolą gospodarzy placówki jest 
gasić lęki i umacniać nadzieje” – mó-
wił. Bezdyskusyjnie należy przyjąć, że 
uczeń powinien brać aktywny udział 
w procesie edukacji, ma bowiem 
wówczas większą szansę „stać się 
samodzielnym, potrafiącym krytycznie 
odnosić się do wielu sytuacji, zauwa-
żać problemy, zamiast reaktywnego, 
odtwórczego chodzenia po śladach 
postawionych przez innych” To samo 
zresztą w dużym stopniu dotyczy ro-
dziców.  

Partycypacja w procesie decyzyj-
nym w szkole może mieć różny po-
ziom – od zupełnego jej braku i wy-
łącznego decydowania przez dyrekcję, 
poprzez informowanie, konsultowanie, 
aż do pełnego udziału, kiedy to na-

uczyciele, uczniowie, jak i rodzice 
współdecydują, a nawet podejmują 
samodzielne decyzje. Rzeczywisty 
udział w tym procesie wszystkich wy-
mienionych podmiotów, nie pozorny 
czy jedynie formalny lub incydental-
ny, jest szansą na większy rozwój 
szkoły, a często też na rozwiązanie 
trudnych problemów. Czy jednak 
wszystkie strony są na to przygotowa-
ne? 

Szkoła jest jedną z pierwszych 
instytucji publicznych, z jaką styka się 
„młody obywatel”. Ważnym więc jej 
zadaniem jest podejmowanie takich 
działań wychowawczych i edukacyj-
nych, które wspierają aktywność dzie-
ci i młodzieży oraz umożliwiaj ą 
kształtowanie w nich postawy prospo-
łecznej.  

David Mathews – badacz edukacji 
obywatelskiej stwierdził, że „w szko-
łach konieczne jest stworzenie auten-
tycznych i systematycznych okazji do 
uczestniczenia uczniów w procesie 
zarządzania szkołą i społecznością, by 
przekonać ich, że partycypacja może 
prowadzić do ważnych efektów. Mówić 
o tym nie wystarczy. Młodzi ludzie 
muszą doświadczyć tego, by uwie-
rzyć”. 

Szkoła powinna być dla uczniów 
przykładem dobrze funkcjonującej 
instytucji demokratycznej. Krzysztof 
Stanowski powiedział kiedyś (pełniąc 
wówczas funkcję wiceministra w 
MEN), że młodzież szkolna obserwu-
jąc sposób funkcjonowania szkoły 
oraz relacje panujące między różnymi 
podmiotami społeczności szkolnej, 
poznaje mechanizmy, które przenosi 
potem do swojego dorosłego funkcjo-
nowania w społeczeństwie. Dlatego 
tak ważne jest, by poznała ona w szko-
le stosunki oparte na dialogu i aktyw-
nym udziale wszystkich członków 
szkolnej społeczności w życiu szkoły. 
Szkoła ma za zadanie kształtować 

ucznia, od którego nie tylko egzekwu-
je się obowiązki, ale który potrafi rów-
nież artykułować swoje potrzeby, zna 
swoje prawa i ma w szkole możliwość 
upominania się o nie. Szkoła powinna 
stwarzać uczniom warunki aktywnego 
działania, umożliwiać im rozwój zain-
teresowań, a przede wszystkim wspie-
rać i inspirować do podejmowania 
inicjatyw przez nich samych – dla 
siebie, rówieśników czy lokalnej spo-
łeczności. Nie bez znaczenia jest tu 
także stopień „otwarcia się” szkoły na 
jej otoczenie, bo poprzez współpracę 
ze środowiskiem zewnętrznym (np. 
organizacjami pozarządowymi) stwa-
rza się uczniom dodatkowe możliwo-
ści rozwoju, pełnego uświadomienia 
sobie i wykorzystania ich własnego 
potencjału, wyjścia na zewnątrz i współ-
działania na rzecz innych.  

Jeśli wi ęc chcemy, by w przy-
szłości absolwenci naszych szkół 
„brali sprawy w swoje ręce”, działa-
li na rzecz swojej społeczności lokal-
nej, trzeba nauczyć młodzież podej-
mowania decyzji, realizowania od-
dolnych działań. Szkoła, to doskona-
łe miejsce ćwiczenia się uczniów 
w byciu aktywnym, planowaniu i rea-
lizacji swoich projektów. By było to 
możliwe, niezbędne jest uczenie współ-
pracy, porozumiewania się, brania na 
siebie odpowiedzialności za szkolne 
wydarzenia, za podejmowane działa-
nia. Może się to odbywać m.in. w ra-
mach działalności samorządu uczniow-
skiego.  

Art. 55 Ustawy o systemie oświaty: 
5. Samorząd może przedstawiać 

radzie szkoły lub placówki, radzie pe-
dagogicznej oraz dyrektorowi wnioski 
i opinie we wszystkich sprawach szko-
ły lub placówki, w szczególności doty-
czących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się 
z programem nauczania, z jego 

„We współczesnej szkole uczniowie i rodzice winni uczestniczyć  
w życiu społeczności szkolnej na zasadach dialogu  
i partnerstwa, podejmować działania i być traktowani poważnie…” 
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treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami; 

2) prawo do jawnej i umotywo-
wanej oceny postępów w na-
uce i zachowaniu; 

3) prawo do organizacji życia 
szkolnego, umożliwiające za-
chowanie właściwych propor-
cji między wysiłkiem szkolnym 
a możliwością rozwijania i zas-
pokajania własnych zaintere-
sowań; 

4) prawo redagowania i wyda-
wania gazety szkolnej; 

5) prawo organizowania działal-
ności kulturalnej, oświatowej, 
sportowej oraz rozrywkowej 
zgodnie z własnymi potrzeba-
mi i możliwościami organiza-
cyjnymi, w porozumieniu z dy-
rektorem; 

6) prawo wyboru nauczyciela 
pełniącego rolę opiekuna sa-
morządu. 

 
W ustawie znajdziemy też zapisy 

gwarantujące prawo rodziców do 
udziału w procesach decyzyjnych za-
chodzących w szkole lub uczestnicze-
nia w podejmowanych decyzjach:  

Art. 54. 
1. Rada rodziców może występo-

wać do dyrektora i innych organów 
szkoły lub placówki, organu prowa-
dzącego szkołę lub placówkę oraz or-
ganu sprawującego nadzór pedago-
giczny z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły lub pla-
cówki. 

2. Do kompetencji rady rodziców, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu 
z radą pedagogiczną: 
a) programu wychowawczego 

szkoły obejmującego wszyst-
kie treści i działania o cha-
rakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, rea-
lizowanego przez nauczy-
cieli, 

b) programu profilaktyki do-
stosowanego do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz 
potrzeb danego środowi-
ska, obejmującego wszyst-
kie treści i działania o cha-
rakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców; 

2) opiniowanie programu i har-
monogramu poprawy efektyw-
ności kształcenia lub wycho-

wania szkoły lub placówki, 
o którym mowa w art. 34 ust. 2; 

3) opiniowanie projektu planu 
finansowego składanego przez 
dyrektora szkoły. (…) 

8. W celu wspierania działalności 
statutowej szkoły lub placówki, rada 
rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz 
innych źródeł. Zasady wydatkowania 
funduszy rady rodziców określa regu-
lamin, o którym mowa w art. 53 ust. 4.
(dop. regulamin rady rodziców). 

 
Należy jednak pamiętać, że samo-

rząd uczniowski i rada rodziców nie są 
jedyną płaszczyzną umożliwiaj ącą 
uczestniczenie w procesie podejmowa-
nia decyzji. Możliwość wpływania na 
działalność szkoły mają wszyscy 
uczniowie i rodzice, nie wyłącznie ich 
przedstawiciele. Odbywać się to może 
różnymi sposobami, poprzez np.: 

konsultacje – zasięganie opinii 
adresatów decyzji (np. zmiany w WSO 
i innej dokumentacji szkolnej, organi-
zacja imprez szkolnych i środowisko-
wych, udział szkoły w ogólnopolskich 
programach, takich jak np.: Młodzi 
Głosują, Góra Grosza, przebieg akcji 
w szkole, lista i tematyka zajęć poza-
lekcyjnych, opiniowanie pracy nauczy-
cieli, wystrój wnętrz, formy wynagra-
dzania uczniów, rodzaj kar i konse-
kwencji w stosunku dla uczniów). 

Mogą to być: 
– konsultacje otwarte dla wszyst-

kich uczniów/rodziców, doty-
czące konkretnych zagadnień;  

– stała obecność uczniów/rodzi-
ców w ciałach kolegialnych: 
rada pedagogiczna, rada ro-
dziców;  

– udział uczniów/rodziców w 
zbieraniu danych potrzebnych 
do podjęcia decyzji (ankiety, 
grupy dyskusyjne, grupy ro-
bocze).  

cykliczne spotkania dyrekcji z 
uczniami/rodzicami, które sprzyjają 
planowaniu wspólnych działań ucz-
niów, rodziców i nauczycieli, a także 
są okazją do wypracowywania wspól-
nych rozwiązań różnego rodzaju pro-
blemów. Dzięki takim spotkaniom 
uczniowie i rodzice będą też wiedzieli, 
jakie są plany dyrekcji dotyczące 
funkcjonowania szkoły. 

debaty – są okazją do wspólnego 
namysłu uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców nad najważniejszymi problemami 
szkoły i możliwymi ich rozwiązania-

mi. Do udziału warto zaprosić wszyst-
kich uczniów i nauczycieli oraz chęt-
nych rodziców. Przykładowe tematy 
debat: 

– Pomysły na upiększenie terenu 
wokół szkoły 

– Jakie produkty chcielibyście 
znaleźć w sklepiku? 

– Jak uczniowie klas starszych 
mogą pomagać młodszym? 

– Zmiana profilu klasy 
– Prawa i obowiązki 
– Regulamin „szczęśliwego nu-

merka” 
– Czy warto zbierać makulaturę? 
– Czy tolerujesz wulgaryzmy? 
– Dlaczego warto cenić patrona? 
– Być czy mieć? 
– Komputer – korzyści i zagro-
żenia 

– Palenie – korzyści i zagrożenia 
– Wzór – antywzór, czyli o na-

uczycielu 
 
(na podstawie „Opisu modelu 

działania samorządu szkolnego”) 
 
Istotne jest jednak, by nauczyciele 

i dyrektorzy stwarzali warunki do 
wspólnej rozmowy na temat szkoły, 
a mądre wnioski z takiej rozmowy 
wprowadzali w życie. Bez poczucia 
sprawczości uczestników życia szkoły 
i realnych możliwości wpływania na 
zmiany nie ma bowiem szans na de-
mokrację. Dobre wzorce samorządno-
ści w szkole, dbanie o dobro wspólne, 
to jest ten kapitał, który może zaowo-
cować w przyszłości szansą na lepszą 
demokrację.  

Jako przykład dobrej praktyki – 
kilka słów o samorządności, jakiej 
dopracowały się szkoły ze słynnej 
„Bednarskiej” (Zespół Szkół im. Ma-
haradży Jam Saheba Digvijay Sinhji 
„Bednarska” w Warszawie), gdzie już 
na głównej stronie internetowej czyta-
my: „tu każdy może uczestniczyć 
w podejmowaniu decyzji dotyczących 
szkoły przez przynależność do Rady 
Szkoły, Sądu Szkolnego lub Sejmu, 
(…) tu wyroki w kwestiach spornych 
wydaje Sąd Szkolny, gdzie swoich 
przedstawicieli ma każdy stan – 
uczniów, nauczycieli i rodziców – 
a nie dyrektor”.  

Ustrój Szkoły – Rzeczpospolitej 
Szkolnej – opiera się na pomyśle Mon-
teskiusza na trójpodział władzy na: 

– ustawodawczą, 
– wykonawczą, 
– sądowniczą. 

Edukacja 
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Już po raz dziesiąty podlascy gim-
nazjaliści będą mogli zaprezentować 
własne przemyślenia na temat tego, co 
nurtuje współczesną młodzież, przy-
gotowując spektakl w ramach projektu 
„Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”.  

Uroczysta inauguracja X jubile-
uszowej edycji przeglądu małych form 
teatralnych odbyła się 17 listopada br. 
w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. 

W konferencji udział wzięli za-
proszeni goście, a wśród nich Wice-

wojewoda Podlaski Wojciech Dzierz-
gowski, podinspektor Anna Kuźma z 
Gabinetu Komendanta Głównego Poli-
cji, Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego Policji – podinspektor Adam 
Petelski, nadkomisarz Jacek Adamski 
– Naczelnik Wydziału Prewencji 
KWP w Białymstoku, przedstawiciele 
Marszałka Województwa Podlaskiego, 
dyrektora Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Białymstoku, Prezy-
denta Miasta Białegostoku, dyrekto-

rzy, nauczyciele i uczniowie gimna-
zjów oraz wiele osób, które w różnych 
latach współpracowały przy realizacji 
przeglądu.  

W klimat przeglądu wprowadzili 
zebranych uczniowie z Zespołu Szkół 
Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku, 
prezentując spektakl pt. „Kwiatek” 
wyróżniony podczas Gali Finałowej 
w roku szk. 2010/2011. Zespół pracuje 
pod kierunkiem nauczycielki pani Lili 
Gudel.  

Uroczysta inauguracja X edycji  
przeglądu małych form teatralnych 

„Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” 

Raz do roku odbywają się wybory 
do szkolnych władz: 

– do Sejmu (władza ustawodaw-
cza); 

– do Rady Szkoły (władza wy-
konawcza);  

– do Sądu Szkolnego (władza 
sądownicza). 

 
W każdym organie władz równą 

liczbę przedstawicieli posiadają stany 
nauczycielski, uczniowski i rodziciel-
ski. Dodatkowo w Sejmie i Radzie 
Szkoły są absolwenci. 

Waga decyzji podejmowanych 
przez wszystkie organy jest bardzo 
wysoka. Sejm w swojej historii zade-
cydował m.in. o obowiązującym na 
Bednarskiej, czyli w ich najstarszym 
Liceum systemie profilowania. 

Rada Szkoły organizuje wszystkie 
szkolne imprezy, m.in. WOŚP, czy 
Dni Otwarte. Szefem Rady (Premie-
rem) bardzo często jest uczeń bądź 
uczennica. 

Sąd Szkolny zostawił kiedyś 
w szkole ucznia, który miał być wy-
rzucony za picie alkoholu w szkole, 
a w czasie procesu okazało się, że był 
niewinny. 

Szkolne prawo składa się z Ustaw 
Wielkich – obowiązujących we wszyst-
kich szkołach zespołu oraz Małych – 

obowiązujących w poszczególnych 
szkołach. Najważniejszą Ustawą Wiel-
ką jest Konstytucja Rzeczypospolitej 
Szkolnej, w preambule której czytamy: 
„My, uczniowie, nauczyciele i rodzice, 
by urzeczywistnić nasze zamiary i aspi-
racje związane z kształceniem i wycho-
waniem młodzieży, powołujemy do 
życia Rzeczpospolitą Szkolną. Będzie 
ona krzewić wiedzę, umiejętność współ-
pracy, wartości demokratyczne oraz 
poszanowanie praw człowieka.” 

I na koniec kilka zebranych lub 
wyczytanych „dobrych rad” na dobrą 
współpracę:  

– Regularna współpraca z radą 
rodziców i samorządem 
uczniowskim powinna być 
normą. Pozwala poznać pro-
blemy tych organów i wzajem-
nie inspiruje do ciekawych 
działań na rzecz szkoły. W 
wielu szkołach uczniowie i ro-
dzice pewnie nie raz pokazali, 
że mają pomysły na jej rozwój. 
Nie należy zmarnować tego 
potencjału. 

– Systematyczne spotkania w róż-
nych sprawach szkoły pozwa-
lają na wzajemne poznanie 
i budowę zaufania. 

– Współdecydowanie to ciągły 
proces, na który m.in. składa 

się dyskusja uczestników, zaś 
decyzje powinny być podej-
mowane po wysłuchaniu 
wszystkich zainteresowanych 
stron. 

 
Uczniowie i rodzice:  
– Choć czasem trudne jest to do 

zaakceptowania, bez zgody 
dyrektora nie da się wyegze-
kwować nawet najbardziej 
oczywistych i słusznych praw 
lub zrealizować ciekawych 
pomysłów rodziców czy 
uczniów. Stąd potrzeba syste-
matycznego „przełamywania 
lodów”, starannego doboru 
argumentów i ćwiczenia się 
w cnocie cierpliwości. 

– Nie należy się zniechęcać po 
usłyszeniu pierwszego „nie”. 
Być może trzeba użyć innych 
argumentów lub poczekać na 
„oswojenie” się ze zgłaszaną 
sprawą. 

 
Jolanta Lenkiewicz-Broda 

wizytator ds. ewaluacji 
Kuratorium Oświaty  

w Białymstoku 
■ 

„W życiu nie chodzi o to, by przeczekać burzę, 
ale o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.” 

Edukacja 
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Wicekurator Oświaty Pani Wie-
sława Ćwikli ńska przypomniała słowa 
stanowiące motto tegorocznej jubile-
uszowej edycji przeglądu i podkreśliła, 
że zawierają one najważniejsze prze-
słanie towarzyszące wszystkim działa-
niom wokół przeglądu i zawierają cel, 
który od początku towarzyszył jego 
twórcom. Bo przecież najważniejszą 
przesłanką jest to, by wskazując mło-
dzieży możliwe zagrożenia i trudności, 
ukazywać również możliwości ich roz-
wiązania lub uniknięcia. Ważne jest 
także i to, że te propozycje rozwiązań 
wskazuje sama młodzież. Dziękując za 
obecność wszystkim osobom, które na 
przestrzeni minionych lat brały udział w 
realizacji przeglądu i tworzyły jego for-
mułę, jeszcze raz zaprosiła wszystkie 
gimnazja do udziału w jubileuszowej 
edycji przeglądu i zapewniła, że organi-
zatorzy podejmują starania, aby do rąk 

finalistów trafiły nagrody, które sprawią 
im wiele satysfakcji.  

Wielu uczestników konferencji 
z pewnością zaintrygował wykład pro-
fesora Piotra Damulewicza z Akade-
mii Teatralnej w Białymstoku zatytu-
łowany „Los książek zależy od pojęt-
ności czytającego”. Pan Profesor przy-
pomniał nam wszystkim wagę SŁO-
WA i odświeżył definicję MÓWIE-
NIA jako sztuki komunikowania się 
CZŁOWIEKA z CZŁOWIEKIEM – 
„to dzielić się sobą przy pomocy sło-

wa, to służyć słowem innemu człowie-
kowi”.  

Spotkanie miało szczególny cha-
rakter, bo z jednej strony inaugurowa-
ło X edycję – a z drugiej – była to sen-
tymentalna podróż w czasie, przypo-
minająca historię realizacji projektu. 

Na pewno warto było być z nami!  
 

Bożenna Krzesak-Mucha 
Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

■ 

Małe nie znaczy gorsze 

W naszym społeczeństwie utarło 
się przekonanie, że małe wiejskie 
szkoły są gorsze od szkół miejskich. 
A w czymże to? – chciałoby się zapy-
tać. Może tylko rodziców nie stać na 
korepetycje, ale to temat na zupełnie 
inny artykuł. Moim pragnieniem jest 
natomiast udowodnienie, że są na tere-
nie województwa takie szkoły, które 
uczą nowocześniej niż niejedna pla-
cówka wielkomiejska. 

Przykładem może tu być nasze 
niewielkie Gimnazjum im. Grzegorza 
Chodkiewicza w Zabłudowie. Jedyna 
taka szkoła w całej gminie, z której 
terenu dzieci są do nas dowożone gim-
busami. Co takiego innego robimy? 
Otóż staramy się wykorzystywać zdo-

bycze techniki tak, żeby wszystkim 
podmiotom szkoły było wygodniej. 
Można powiedzieć, że naszym celem 
stało się ułatwianie życia sobie i in-
nym.  

Dysponujemy dobrym zapleczem 
sprzętowym – mamy dwie tablice inte-
raktywne, salę komputerową i kilka 
komputerów do dyspozycji nauczycie-
li, w bibliotece działa też Centrum 
Multimedialne. Ktoś mógłby rzec: 
„Nic nadzwyczajnego! Prawie wszy-
scy to mają!” Rzecz nie w tym jednak, 
co kto ma, lecz jak to wykorzystuje. 
Otóż do wykazu sprzętu powinniśmy 
dodać zintegrowany system dziennika 
elektronicznego, platformy edukacyj-
nej, programu do obsługi sekretariatu 

i układania planu lekcyjnego. I nagle 
okazuje się, że w szkole również moż-
na tak zorganizować pracę, by była 
ona efektywna i zajmowała jak naj-
mniej czasu. 

 
Początek roku szkolnego 

Przed wakacjami zwykle znany 
jest przydział godzin i przedmiotów, 
ale ... Nie ma chyba szkoły, w której 
przez wakacje coś by się nie zmieniło. 
Układanie planu lekcji w sposób tra-
dycyjny sprawia wówczas, że zajęcia 
do połowy września albo i dłużej pro-
wadzone są dość chaotycznie. My nie 
mamy z tym problemu. Wystarczą 
informacje przekazane pod koniec 
sierpnia, by już od pierwszego wrze-
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śnia rozkład był zapięty na ostatni 
guzik. Od razu jest też importowany 
na naszą stronę internetową i nawet 
pierwszoklasiści wiedzą, że mogą go 
stamtąd wydrukować.  

Zakładanie dokumentacji nowym 
uczniom – zmora wszystkich wycho-
wawców klas pierwszych! Nie u nas – 
wszystko wprowadza do systemu kom-
puterowego podczas rekrutacji nieoce-
niona sekretarka. Nauczycielom zosta-
je już tylko sprawdzenie poprawności 
danych. Wszyscy są zadowoleni, po-
nieważ te same informacje zwykle 
były przepisywane kilkakrotnie – do 
księgi uczniów, do ewidencji, do dzien-
ników lekcyjnych i do arkuszy ocen. 
Łatwo wyobrazić sobie sytuację, dość 
częstą przecież, gdy dziecko zmienia 
adres zamieszkania. W systemie trady-
cyjnym wymagałoby to dokonania 
wpisów w trzech lub czterech miej-
scach. Dziś jedna zmiana od razu skut-
kuje zmianą we wszystkich bazach 
danych.  

 
Rozpoczynamy zajęcia 

Lekcja biologii – film o układzie 
krwionośnym ssaków – nie musimy 
rozcinać żadnych biednych myszek 
(czego i tak się przecież w szkołach 
nie robi). Na ekranie (tablicy interak-
tywnej) oglądamy nie tylko każdy 
element w ogromnym przybliżeniu, 
ale także możemy go opisać, a następ-
nie wydrukować dzieciom gotową 
notatkę do zeszytu. Doświadczenia 
z fizyki lub chemii – nie ma problemu. 
Nie są nam potrzebne drogie odczyn-
niki czy urządzenia. Wszystko dzieje 
się na ekranie – uczniowie tylko pod-
chodzą do tablicy, by pokierować np. 
próbówką. Wybuch, w razie pomyłki 
ucznia, na tablicy interaktywnej jest 
równie spektakularny, a o ileż mniej 

groźny niż w rzeczywistości! I tak 
na każdej lekcji – muzyka– gramy na 
wirtualnych cymbałkach, historia – 
odtwarzamy bitwę, plastyka – zwie-
dzamy wirtualne muzeum, język an-
gielski – możliwości nieograniczone! 
A na koniec – sama przyjemność – test 
sprawdzający, który nie jest już dla 
ucznia istną katorgą tylko przyjemno-
ścią tak wielką, że od chętnych do 
odpowiedzi trudno się opędzić.  

Zbliża się sprawdzian wiadomości 
– również nic prostszego – zamiesz-
czamy na platformie edukacyjnej, 
z której korzystać mogą uczniowie 
i rodzice, zestaw ćwiczeń powtórze-
niowych i zagadnień do opracowania 
przed testem. W dowolnym tempie 
i czasie uczniowie mogą w domu jesz-
cze raz powtórzyć cały materiał. Uczą 
się dzięki temu szybciej i chętniej, 
a jaka to satysfakcja, gdy po kilku 
próbach wreszcie na ekranie kompute-
ra pojawia się uśmiechnięta buźka 
oznaczająca 100% poprawnych odpo-
wiedzi. Nie oszukujmy się, współcze-
sny gimnazjalista zdecydowanie czę-
ściej zasiądzie przed ekranem kompu-
tera niż z podręcznikiem w ręku. My 
możemy już tylko się do tego dostoso-
wać, ponieważ zmian nie da się cof-
nąć.  

 
Dziecka nie ma w szkole 

Wypadek, choroba, inne przyczy-
ny nieobecności – codzienność szkol-
na i codzienny problem zarówno 
uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. 
Co robić? Wystarczy wprowadzić 
lekcję do komputera i zamieścić ją na 
platformie edukacyjnej, wzbogacić o 
filmy instruktażowe oraz testy spraw-
dzające i już mamy materiał do pracy 
ucznia w domu. Nie zajmuje to na-
uczycielowi dużo czasu, a materiał 

pozostaje do wykorzystania przy róż-
nych okazjach. Pozwala to również na 
indywidualizację pracy z uczniem. 
Możemy bowiem wysyłać uczniom 
wybitnie zdolnym zadania konkurso-
we i materiały do opracowania, a ucz-
niom wymagającym uzupełnienia za-
ległości przypisać ćwiczenia na pozio-
mie ich możliwości. Każdy z gimna-
zjalistów uczy się we własnym tempie, 
nikt się nie nudzi, a my mamy korzyść 
i poczucie dobrze spełnionego obo-
wiązku. 

 
Rozwijamy zainteresowania 

U nas po lekcjach gimnazjalista 
się nie nudzi! Oprócz szeregu różno-
rodnych zajęć pozalekcyjnych może 
uczestniczyć też w projektach e-Twin-
ning. Uczniowie wykorzystują Internet 
we współpracy ponad granicami. 
Współdziałają, wymieniają się infor-
macjami i materiałami do nauki.  

E-Twinning motywuje do nauki 
i otwarcia na Europę. Wszystko to z wy-
korzystaniem nowoczesnych narzędzi, 
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SPOTKANIE Z HANNĄ KOWALEWSKĄ W III LO 
 
27 października 2011 r. w bibliotece III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysz-

tofa Kamila Baczyńskiego mieliśmy przyjemność gościć Hannę Kowalewską, poetkę 
i prozatorkę, znaną autorkę bardzo poczytnych książek, autorkę dramatów, słucho-
wisk i scenariuszy filmowych. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie z I, VI i XIII LO w Białymstoku 
wraz z opiekunami. Podczas wizyty autorka wręczyła nagrody laureatkom szkolnego 
konkursu „Czy znasz twórczość Hanny Kowalewskiej?” – Monice Godlewskiej z kl. II 
i oraz Emilii Żemojdzie z kl. I g. W trakcie spotkania autorka odpowiadała na liczne 
pytania czytelników. Mówiła o swoim warsztacie pracy, o pomysłach na nowe po-
wieści, udzielała porad młodym twórcom. Po zakończeniu części oficjalnej pisarka 
podpisywała swoje książki i pozowała do pamiątkowych zdjęć z czytelnikami. 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami” orga-
nizowanego przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziałowa w Białymstoku. Była to już druga edy-
cja tego projektu. Spotkanie z Hanną Kowalewską zachęciło młodzież do zapoznania się z twórczością autorki, rozbudziło zainte-
resowanie polską literaturą współczesną i zaowocowało udziałem naszych uczniów w poszczególnych etapach konkursu „Czy 
znasz twórczość Hanny Kowalewskiej?”.  

W wojewódzkim konkursie uczennica III LO – Monika Godlewska zajęła 2. miejsce. Natomiast w konkursie plastycznym pro-
mującym twórczość autorki praca uczennicy naszej szkoły Alicji Barbary Siemieniako zdobyła wyróżnienie.  

 
Teresa Leszczyńska-Koziak 

Katarzyna Maciejuk 
Małgorzata Tomaszewska 

Hanna Kowalewska 

m.in. komputera, Internetu, kamery 
itd. Niezastąpionym miejscem do tego 
typu działań jest Centrum Multime-
dialne w bibliotece szkolnej. W ten 
sposób łączymy tradycję z nowocze-
snością, bo jeśli już ktoś raz zajrzał do 
naszej biblioteki, z pewnością wróci 
do niej jeszcze nie raz. 

 
A rodzice? 

O rodzicach również nie można 
zapomnieć. Chcąc mieć w nich sprzy-
mierzeńców, musimy zapewnić im 
aktualną i rzetelną informację na temat 
ich dziecka. Dotyczy to nie tylko po-
stępów w nauce i frekwencji, ale rów-
nież zakresu aktualnie realizowanego 
materiału. Niezastąpionym narzędziem 
w kontaktach z rodzicami jest dziennik 
internetowy. Nauczyciel, po rozpoczę-
ciu lekcji, sprawdza obecność i zazna-
cza to w dzienniku elektronicznym. 
Rodzic od razu jest informowany, czy 
dziecko dotarło na zajęcia, może więc 
reagować szybciej na sytuacje proble-
mowe. Podobnie jest z otrzymywany-
mi przez młodzież ocenami i uwaga-
mi. Dzięki temu, że są bezpośrednio 
wpisywane do dziennika internetowe-
go, szybko trafiają do adresata. System 
zapewnia możliwość kontaktów mai-
lowych w obie strony. Rodzic może 
wysłać do nauczyciela np. pytanie 
o pracę domową lub prośbę o wyja-

śnienie oceny. W sytuacjach wyjątko-
wych mamy też do dyspozycji SMS 
szkolny. Opiekun ucznia otrzymuje 
informację bezpośrednio na swój tele-
fon komórkowy.  

Wróćmy na chwilę do ucznia nie-
obecnego w szkole. Skąd ma wiedzieć 
– dziecko czy rodzic – jaki temat po-
winien opracować samodzielnie? Wy-
starczy „kliknąć na daną nieobecność”, 
by pojawił się temat lekcji, na której 
uczeń nie był obecny. Drugie kliknię-
cie przenosi nas do platformy zinte-
growanej z dziennikiem. Platforma 
edukacyjna nie tylko pozwala rodzi-
com śledzić na bieżąco materiał opra-
cowywany w szkole, ale też ułatwia 
kontakt z nauczycielem w momencie 
wystąpienia trudności. System ten 
sprawdza się bardzo dobrze na wsi, 
gdzie odległości między miejscami 
zamieszkania kolegów z klasy są dość 
duże, a pożyczenie zeszytów – proble-
matyczne. 

 
Nadzór pedagogiczny 

Stresujący, męcząco monotonny, 
wypełniony „tonami” papieru i niko-
mu niepotrzebnymi sprawozdaniami? 
Nie u nas. Kontrola realizacji materia-
łu – jedno kliknięcie dyrektora 
w dzienniku internetowym, podobnie 
przy kontroli systematyczności ocenia-
nia. Tworzenie dokumentacji szkolnej, 

praca nad projektami pod nadzorem 
dyrekcji – platforma edukacyjna czyn-
na o każdej porze. Zastępstwo za nie-
obecnego nauczyciela? Również żaden 
problem – kolejny temat proponuje 
system komputerowy, do którego 
wprowadzono rozkład materiału, a na 
platformie e-learnigowej czekają zada-
nia. 

 
Czy zatem jesteśmy gorsi? Prze-

ciwnie – kreatywni, pomysłowi i z pa-
sją! Naszą ambicją jest uczenie w taki 
sposób, by jak najlepiej przygotować 
młodzież do życia w społeczeństwie 
informacyjnym. Chcemy nauczyć 
dzieci posługiwania się nie tylko dłu-
gopisem i kartką, ale też tabletem; 
mądrze korzystać nie tylko z podręcz-
nika, lecz także ze źródeł interneto-
wych. Sami też się nieustannie uczy-
my po to, żeby skutecznie uczyć in-
nych. 

 
Jak to wszystko osiągnąć? 

Nic prostszego – chcieć – to móc! 
 
 

Małgorzata Kossakowska 
– nauczyciel języka polskiego 

w Gimnazjum  
im. Grzegorza Chodkiewicza 

w Zabłudowie 
■ 
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Z kolejnych pytań, jakie postawi-
łem młodym ludziom w ramach bada-
nia ankietowego wynika, że 45,13% 
uczniów lubi chodzić do szkoły,  
24,9% nie lubi chodzić do szkoły, nie 
zawsze lubi chodzić do szkoły –  
24,12%. Pozostali – 5,85% pisali: ra-
czej nie, średnio, raczej tak, wiem, że 
muszę, chodzić tak – uczyć się nie, 
tylko po to, by spotkać się ze znajomy-
mi, nie, ale wiem ,że to konieczne, 
lubiłabym, gdybyśmy byli traktowani 
jak ludzie, zbyt dużo nauki zniechęca, 
jedna osoba napisała: „nienawidzę 
chodzenia do szkoły”. 

35,8% ankietowanych uczniów 
uważa, że nie wszyscy nauczyciele 
rozumieją uczniów, 29,15% uczniów 
uważa, że nauczyciele rozumieją 
uczniów, 21% uważa, że nie. 8,56% 
uważa, że trzeba zapytać o to samych 
nauczycieli. Pozostałych 5,49% odpo-
wiada: nie rozmawiam z nauczyciela-
mi, nie otwieram się, księża mnie lu-
bią, katecheci i wychowawca rozumie-
ją, nie rozumiem samego siebie, nasza 
katechetka traktuje nas jak dzieci 
z podstawówki. 

60% uczniów jest zadowolonych 
z aktualnej katechezy, niezadowolo-
nych jest 24,12%, średnio zadowolo-
nych jest 10,5%. 4,3% zostawiło to 
pytanie bez odpowiedzi. Pozostałe 
1,08% pisało tak: filmy naprawdę cze-
goś uczą, ksiądz przygotowuje fajne 
zadania, za mało problemów młodzie-
żowych i problemów współczesnego 
świata, za mało interesujących tema-
tów. 

Na pytanie o zmiany, jakie można 
byłoby wprowadzić w katechezie – 
15% zostawiło prace bez odpowiedzi, 
27,62% proponuje nie zmieniać nic, 
bo katecheza jest dobra, 8,2% nie wie 
co zmienić, 7,8% chce więcej filmów, 
8,6% proponuje zmienić tematy, 7,8% 
więcej rozmów, dyskusji, 7% – zmie-
nić nastawienie do uczniów. Pozosta-
łych 17,02% – chciałoby: wprowadzić 
metody praktyczne, zmienić katechet-
kę, więcej śpiewania, zmienić system 
nauczania, nie oceniać z religii, po-
zwolić wierzyć każdemu jak umie, cy-
tować Biblię, mniej nudy, więcej 
wyjść, organizować adoracje, zmienić 
nastawienie do uczniów, lepiej tłuma-
czyć, żeby katecheza nie była w szkole, 
zmniejszyć ilość godzin. 

Zainteresowanie młodzieży me-
diami(komputer – internet) jest znacz-
ne -54% ankietowanych poświęca im 
kilka(4-5) godzin dziennie. Niepokój 
wzbudza zafascynowanie młodzieży 
komórką. Uczniowie piszą: komórka 
jest ciągle przy mnie, jestem od niej 
uzależniona, korzystam cały wieczór 
po szkole, cały czas wolny, komórka 
jest częścią mojego życia, jest ze mną 
podczas wykonywania innych zajęć. 
30,73% poświęca mediom mniej czasu 
(od 1 do 3 godzin dziennie). 3,5% 
młodych nie jest zorientowana, ile 
czasu zajmują jej media. Inni – 11,7% 
piszą: komputer w weekendy, w week-
endy więcej, telewizja – tylko kanały 
edukacyjne, są ważniejsze rzeczy
(nauka, jazda na rowerze), nie mam 
czasu na takie rzeczy, większość czasu 
spędzam na czytaniu, bo to uwielbiam.  

Młodzi ludzie nie potrafiliby 
żyć :bez rodziców i rodziny – 54,86% 
odpowiedzi, bez przyjaciół – 42,8%, 
bez komórki – 1,34%. !% procent po-
zostałych – nie potrafiłoby żyć bez: 
jedzenia, picia, powietrza, książek, 
wsparcia, chłopaka, dziewczyny, mu-
zyki, sportu, miłości, marzeń, domu, 
pieniędzy, mamy, Pana Boga, Kościo-
ła, innych ludzi, ideałów, wakacji, 
zwierząt, elektryczności, zdrowia, mo-
dlitwy, teatru, rozmów, śmiechu, przy-
rody, wiary, nadziei, imprez, techniki, 
kina, kosmetyków, słodyczy.  

Największą radością w życiu mło-
dych ludzi jest rodzina – 33,85%, 
przyjaciele – 25,68%, chłopak, dziew-
czyna – 7,28%, Pan Bóg – 3,89%, 
muzyka – 5,45%, spotkania ze znajo-
mymi – 5,45%, życie – 5,83%, sport – 
3,89%, sukcesy – 4,66%. Reszta, sta-
nowiąca 4,02% uczniów, za swoją 
radość życia uważa: zdrowie, szczę-
ście, dom, sen, dobre oceny, wakacje, 
książki, mamę, psa, kota, imprezy, 
zainteresowania, pasje, pomoc innym, 
miłość, jedzenie, taniec, radość in-
nych, spełnienie marzeń, pisanie, da-
wanie prezentów, magiczne miejsca, 
modlitwa, święta, więź z Bogiem, szko-
ła, gotowanie, moda, sztuka, miłość, 
schola, KSM, możliwość rozwijania 
się, filmy, harcerstwo, przygody, teatr. 
Pojedyncze osoby napisały: „dobry 
humor”, „pogoda, bo wtedy nawet 
zaczynam wierzyć”, „moja mama, nie 
zmieniłabym jej na żadną inną”. 

Tylko 24,12% młodzieży nie ma 
większych problemów w życiu. Naj-
większym problemem w życiu mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych jest: 
szkoła – 10,89% odpowiedzi, brak 
czasu – 6,22%, lenistwo – 6,6%, brak 
wiary w siebie – 3,5%, zdrowie – 
2,33%, strach – 2%, złe oceny – 2%, 
nieśmiałość – 4,3%, brak odwagi – 
3,9%. Reszta – 34,14% odpowiada: 
stres, niezrozumienie, brak cierpliwo-
ści, brak systematyczności, poryw-
czość, mała asertywność, wady, słaba 
wola, rodzina, nietolerancja wśród 
ludzi, krzywdzenie się nawzajem, na-
uczyciele, muszę chodzić na religię, 
nie mogę schudnąć, mój wygląd, złe 
zachowanie, nałogi, niesprawiedli-
wość, niezdecydowanie, emocje, nie 
mogę dotrzeć do niektórych ludzi, nie 
ufam ludziom, niektóre cechy mojego 
charakteru, nerwowość, brak koncen-
tracji, zło we mnie, świadomość, że 
kiedyś umrę, brak rozrywki, problemy 
z przekazywaniem tego, co myślę, że 
moi rodzice nie żyją razem, codzienne 
zmęczenie, strach przed samotnością, 
zbytnia ufność. Przeraża mnie świat, w 
którym ludzie są coraz bardziej zapa-
trzeni w siebie i sprawy materialne.  

Na pytanie: „Kim jest dla ciebie 
twój ksiądz, katecheta?” – 13,22% 
uczniów nie potrafiło udzielić odpo-
wiedzi. Dla 53% młodzieży ksiądz, 
katecheta jest nauczycielem. 9,7% 
odpowiada, że może zawsze znaleźć 
u niego dobrą radę, 6,22% uczniów 
uważa, że ksiądz, katecheta rozumie 
ich problemy. Nauczyciel wiary jest 
wzorem dla 2,7% młodzieży, autoryte-
tem dla 2,33%, kimś obcym dla 
2,33%. Inni odpowiadają: jest osobą 
wyrozumiałą, pełną szacunku, przyja-
zną duszą, sympatyczną osobą, znajo-
mym, przewodnikiem, człowiekiem, 
przyjacielem, łącznikiem z Bogiem, 
jest ważną osobą, poszerza wiedzę 
o Bogu, ale rozumie też inne zdanie na 
ten temat, nie przywiązuję do tego 
uwagi, staram się słuchać, ale i tak 
słyszę tylko to, co chcę słyszeć.  

54% młodych poproszonych o 
kilka słów dla swojego księdza, kate-
chety nie potrafiło nic powiedzieć 
oddając puste zadanie. Tylko 8% napi-
sało: bardzo was cenię, jest ok., róbcie 
to, co robicie. Pozostali prosili: bądź-
cie bardziej wyrozumiali – 5,44%, 

Młodzież sama o sobie, ciąg dalszy 
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W dniu 7 października 2011 r. 
obchodzono w sposób niezwykle uro-
czysty Jubileusz 20-lecia VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Białymstoku. 
Bogaty program obchodów w dniu 
świętowania został poprzedzony wy-
darzeniami, które miały miejsce w 
dniach poprzedzających Jubileusz. 

30 listopada 2011 r. został zorga-
nizowany Międzyszkolny Turniej Piłki 
Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrekto-
ra VIII LO z okazji 20-lecia, koordy-
natorem turnieju był Tomasz Zaniew-
ski nauczyciel wych. fiz. i trener piłki 
ręcznej. W finale zmierzyły się druży-
ny: absolwenci VIII LO, Zespół Szkół 
Budowlano-Geodezyjnych Białystok, 
Uczniowski Klub Sportowy „Baciecz-
ki” Białystok i aktualna reprezentacja 
VIII LO. Po zmaganiach półfinało-
wych w meczu o III miejsce drużyna 
ZSB-G pokonała UKS „Bacieczki”. W 
meczu o I miejsce zmierzyli się absol-
wenci i obecni uczniowie naszej szko-
ły, lepsi okazali się aktualni szczypior-

niści VIII LO. Dyrektor Antoni Teo-
dor Grodzki wręczył wszystkim 
uczestnikom i opiekunom pamiątkowe 
medale, puchary i statuetki. 

Agnieszka Molska-Basiel nauczy-
ciel przysposobienia obronnego i tre-
ner strzelecki zorganizowała zawody 
o Puchar Dyrektora VIII LO z okazji 
20-lecia w strzelaniu z broni pneuma-
tycznej klas pierwszych. Zawody od-
bywały się przez dwa dni na strzelnicy 
UKS Kaliber, i choć nikt nie uzyskał 
maksymalnej ilości 100 punktów, wy-
niki były wysokie – najwyższy wynik 
93 punkty uzyskał Adrian Siemionko-
wicz z kl. I c.  

Dni bezpośrednio poprzedzające 
uroczystość wypełnione były zaanga-
żowaniem uczniów, nauczycieli i ro-
dziców w prace związane z montażem 
na korytarzach szkolnych gablot po-
święconych dwudziestoletniej historii 
liceum i okolicznościowej tablicy pa-
miątkowej ufundowanej przez Radę 
Rodziców z okazji Jubileuszu 20-lecia 
VIII LO. 

VIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w 
Białymstoku to dziś, po dwudziestu 
latach, szkoła, która wypracowała 
swoją markę i jest bardzo dobrze roz-
poznawalna na edukacyjnym rynku 
miasta. Jesteśmy prężnym ośrodkiem 
kulturotwórczym na mapie edukacyj-
nej Białegostoku. Od 11 lat organizu-
jemy we współpracy z Instytutem Hi-
storii UwB Ogólnopolski Konkurs 
Historyczny „Polska Piastów”. Uczest-
niczymy od początku z wielkim powo-
dzeniem w konkursie „Historia bliska” 
organizowanym przez Ośrodek Karta, 
którego efektem jest 10 tomów „Pod-
laskich losów”, książek w których 
znalazły się prace uczniowskie nagro-
dzone w w/w konkursie. Stanowi to 
niewątpliwie ewenement w historii 
działalności oświatowej w naszym 
regionie. Efekty działań w ramach 
programu Comenius są zaliczane 
przez Narodową Agencję do przykła-
dów „dobrej roboty”, stawiają nas od 
pięciu lat w czołówce polskich szkół 

Jubileusz 20-lecia 
VIII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku 

starajcie się nas zrozumieć – 5,83%. 
Pozostali w dość znacznej grupie, bo 
26,78% proponowali: wspólne wyjścia 
i wyjazdy, bardziej doceniać młodzież 
i pisali: miejcie cierpliwość, zmieńcie 
podejście do uczniów, traktujcie każ-
dego indywidualnie, bo każdy jest in-
ny, encykliki i pisma religijne mają 
mało informacji o życiu, to fajnie, że 
chcecie znać nasze zdanie, nie prze-
kładajcie swoich negatywnych emocji 
na nas, lekcje religii nie pogłębiają 
mojej wiary, wręcz przeciwnie, lubię 
swego księdza, czasami uczniowie też 
mają rację, nie oceniajcie nas pochop-
nie, na religii więcej problemów ludzi 
młodych, żeby tematy były na poziomie 
szkoły ponadgimnazjalnej, wykonujcie 
swoją pracę uczciwie i z powołaniem, 
cieszę się, że to ksiądz nas uczy, ksiądz 
jest bardzo miły i serdeczny, lubię 
lekcje religii, ksiądz jest fajnym czło-
wiekiem, a nauczyciele nie są w po-
rządku, religia powinna być nauczana 
w kościele, nie powinno być spraw-
dzianów na religii i tak mamy za dużo 

nauki, słuchajcie młodych, nie potę-
piajcie ich, tylko pomagajcie, nie my-
ślcie, ze wasz przedmiot jest najważ-
niejszy, traktujcie uczniów tak, jak 
sami chcielibyście być traktowani, nie 
narzucajcie nam swego zdania, współ-
pracujcie z uczniami, dziękuję za an-
kietę, doceniam pomysł przeprowadze-
nia tej ankiety. 

Podsumowując należy stwierdzić, 
że młodzież jest taka, jaka jest rodzi-
na, jaka jest aktualna rzeczywistość. 
Czasami mówi się: „Takie są czasy.” 
Czasy są takie, jacy są ludzie. Młodzi 
ludzie są bardzo żywi, aktywni, otwar-
ci, chętni do współpracy z dorosłymi, 
z rodzicami, nauczycielami, mają wie-
le dobrych pomysłów. I to jest najważ-
niejsze. Nauczyciel, katecheta na ogół 
widzi pewne braki, niedociągnięcia, 
które trzeba poprawić. Niniejsze bada-
nie w wielu przypadkach pokazało 
dlaczego jest tak jak jest i co trzeba 
zmienić, aby było lepiej. Warto z tych 
sugestii skorzystać i wprowadzić je w 
życie. Z pewnością z powyższych 

spostrzeżeń tej ankiety wynika wnio-
sek, że światopogląd i postawy dzisiej-
szej młodzieży kształtują się w dużej 
mierze na ideałach i wartościach, jakie 
młodzi ludzie wynoszą z domu, ze 
szkoły i z lekcji religii. 

Jedna z matek, której syna przy-
gotowywałem do bierzmowania jako 
„spóźnionego”, (sakrament przyjął w 
liceum), w podziękowaniu napisała: 
„Modliłam się o sakrament bierzmo-
wania dla mojego syna Damiana. Bóg 
postawił na naszej drodze księdza 
Czesława. Na ten czas ksiądz stał się 
Aniołem Stróżem dla mojego syna.” 
W całej naszej pracy katechetycznej 
chodzi o to, by stać się takim Aniołem 
Stróżem dla każdego z naszych kate-
chizowanych, by ustrzec ich przed 
złem i nie zatrzymać przy sobie, ale 
oddać Bogu. 

 
Ks. Czesław Walentowicz 

■ 
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realizujących wymianę międzynarodo-
wą. Jesteśmy organizatorami nauko-
wych konferencji poświęconych wie-
lokulturowości naszego regionu, pod-
czas których współpracując z UwB, 
IPN, Ambasadą Amerykańską, Polsko
-Francuską Fundacją Nowych Praktyk 
Demokratycznych przybliżamy mło-
dzieży białostockiej złożoną historię 
poszczególnych ludzi i naszego mia-
sta. Rozbudzamy aktywność poznaw-
czą gimnazjalistów organizując od 7 
lat Wojewódzki Konkurs Geograficz-
ny „Kontynenty Świata”. Bardzo waż-
nym elementem funkcjonowania szko-
ły jest sport. Zaszczepia on zdrową 
rywalizację, wpaja zasady fair play, 
uczy patriotyzmu, kreuje zdrowy styl 
życia, radzenia sobie z porażkami. W 
dwudziestoletniej historii liceum naj-
większe sukcesy odnosiły dyscypliny: 
sporty strzelecko-obronne, piłka ręcz-
na chłopców, koszykówka chłopców, 
siatkówka dziewcząt, szachy, łyżwiar-
stwo szybkie. „Ósemka” nieustannie 
wypracowuje nowe tradycje. Na trwa-
łe wpisały się w naszą historię: Święto 
Szkoły „Kaziki”, Święto Sportu Szkol-
nego, Królewskie pasowanie i ślubo-
wanie pierwszoklasistów, Dni Adapta-
cji „Jesteśmy razem”. 

Oficjalne uroczystości obchodów 
Jubileuszu 20-lecia VIII Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Kazimierza 
Wielkiego w Białymstoku rozpoczęły 
się liturgią św. w cerkwi katedralnej 

Św. Mikołaja i mszą św. w kościele 
parafialnym Św. Wojciecha.  

W budynku szkoły przy ul. Pia-
stowskiej 5 rozpoczęła się uroczysta 
akademia. Po wprowadzeniu sztandaru 
i odśpiewaniu hymnu państwowego 
dyrektor Antoni Teodor Grodzki przy-
witał znamienitych gości.  

Całość uroczystości poprowadzili 
nauczyciele VIII LO Agnieszka Piech 
i Tomasz Zaniewski. Artystyczną opra-
wę w postaci rewelacyjnie wykonywa-
nych utworów zapewnili uczniowie 
VIII LO Katarzyna Chudzik i Krystian 
Leszczyński. Ulotne chwile jubileuszo-
wych uroczystości zapisane zostały 
przez naszych gości w pięknej kronice 
szkolnej, o co zadbała Izabela Poniato-
wicz – bibliotekarz szkolny. 

Kulminacyjnym punktem jubile-
uszu była promocja monografii VIII 
Liceum Ogólnokształcącego im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Białymstoku, 
książki która powstała dzięki zaanga-
żowaniu nauczycieli „ósemki”.  

Uzupełnieniem treści książki była 
prezentacja multimedialna skupiająca 
się na ukazaniu niepowtarzalnej at-
mosfery liceum budowanej przez całą 
społeczność szkolną. 

Punktem programu, który poka-
zał, że VIII LO to szkoła z „duszą” 
była jeszcze jedna promocja. Dyrekto-
rowi A. T. Grodzkiemu udało się prze-
konać wszystkich pracowników szkoły 
do stworzenia niepowtarzalnego i chy-

ba jedynego w regionie „Kalendarza 
Pracowników VIII LO”, którego boha-
terami są nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi, kalendarza 
powstającego z przymrużeniem oka. 

Na chwile wspomnień zaprosili 
nas absolwenci VIII LO. W sercach 
uczniów obecnych na uroczystości na 
pewno zapadnie przesłanie absolwent-
ki z 2005 r. Emilii Sokołowskiej, która 
zwracając się do nich powiedziała: 
Zatem młodzieży, zawsze podążajcie 
do przodu, perspektywy są szerokie, 
nie bójcie się wyzwań! Tego nauczy-
łam się w moim liceum – marzyć i ma-
rzenia swe spełniać. 

W imieniu nauczycieli, pracowni-
ków, rodziców i uczniów VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego w Białymstoku 
dziękuję wszystkim uczestnikom uro-
czystości jubileuszowych za życzenia 
i życzliwą pamięć. 

 
Antoni Teodor Grodzki 

dyrektor VIII Liceum  
Ogólnokształcącego 

im. Króla Kazimierza Wielkiego  
w Białymstoku 

■ 

CHCESZ MIEĆ RODZICA ZA PRZYJACIELA? ZRÓB FESTYN! 
 
Współpraca z rodzicami, to bardzo ważny element pracy każdej placówki oświatowej. Wiemy, iż jest to zadanie bardzo trud-

ne i delikatne. Dlatego, chcąc bardziej zaangażować rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola, postanowiłyśmy zorganizo-
wać festyn rodzinny. Jest to wspaniała impreza integrująca dzieci, rodziców i nauczycieli. Wspólna zabawa to nie tylko okazja do 
miłego, aktywnego spędzenia czasu, ale również sposób promowania placówki. 

Wybrałyśmy odpowiedni termin tak, aby „nowi” rodzice mogli zobaczyć jak przebiega współpraca „starych” z naszą placów-
ką wychowawczą. Po raz pierwszy w naszym przedszkolu odbyła się jesienna impreza pt. „Święto ziemniaka”. Na ogłoszony 
wcześniej konkurs z nagrodami dla rodziców na „Najlepszy wyrób z ziemniaka” przyniesiono tyle potraw, że ilość zgłoszeń prze-
szła nasze oczekiwania. Dania przygotowane przez opiekunów były nie tylko pyszne, ale też wymyślne i starannie przygotowane. 
Jury, wybrane spośród Kadry Pedagogicznej, Rady Rodziców i zaproszonych gości, wyłoniło zwycięzców. Ale na tym nie koniec. 
Aby przełamać nieśmiałość rodziców, odbyły się konkursy sprawnościowe, w których uczestniczyły całe rodziny. Tatusiowie ska-
kali w workach, mamusie popisywały się sprawnością rąk podczas obierania kartofli na czas, a dzieci rzucały ziemniakami do celu. 
Wszyscy w nagrodę otrzymali „Super specjalne worki ziemniaków”. Zabawa była przednia, a humory wszystkim dopisywały! 
Jako, że to święto ziemniaka – królował on wszędzie. Na stołach wokół ogródka prezentowały się wytwory prac ręcznych naszych 
dzieci. To dopiero były cuda i dziwy! Niewiarygodne, co można wyczarować z ziemniaka! 

Nasz festyn mógłby trwać i trwać, i tylko zapadający zmrok zmusił rodziny do powrotu do domu. To się nazywa dobra 
współpraca! My też tam byłyśmy, świetnie się bawiłyśmy, a co widziałyśmy, to opisałyśmy i sfotografowałyśmy! Jednakże najważ-
niejsze jest to, że udało nam się zachęcić do wspólnej zabawy dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i środowisko lokalne.  

Nauczycielki! Jeśli chcecie mieć rodzica za przyjaciela zorganizujcie festyn! Przyniesie on wiele radości dzieciom i ich rodzi-
com, a organizatorom ogromną satysfakcję! 

 
Katarzyna Walińska i Agnieszka Maciorowska 

PS Nr 81 w Białymstoku 
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Od 1 grudnia 2010 r. Przedszkole 
Samorządowe Nr 30 im. Jana Pawła II 
„Radosne” w Białymstoku realizuje 
projekt unijny pt.: „Radosne Przed-
szkole – mądrze edukuje” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 
2007-2013, Osi priorytetowej VI: Roz-
wój infrastruktury społecznej, Działa-
nia 6.1. Rozwój infrastruktury z zakre-
su edukacji. 

W ramach powyższego projektu 
zostały przeprowadzone dwa przetargi 
nieograniczone powyżej 14.000 EU-
RO, w wyniku których wyłoniliśmy 
dostawców i wykonawców. 

W lutym 2011r. wykonaliśmy 
modernizację instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej m.in. zostały zamonto-
wane interkomy, zainstalowano moni-
toring na zewnątrz i wewnątrz budyn-
ku oraz podłączono sieć internetową 
do sal dydaktycznych. Urządzenia te 
pozwalają nam zachować większe bez-
pieczeństwo przedszkolaków i pracow-
ników przedszkola oraz usprawniają 
komunikację wewnętrzną. 

Od kwietnia 2011 r. wzbogaciliśmy 
przedszkole w nową bazę dydaktyczną. 
Zakupiliśmy nowe meble do szatni, me-
ble do sal, dywany, zabawki i pomoce 
edukacyjne do zajęć m.in. mikroskop, 
globus, lupy, program karaoke, plansze, 
gry, układanki, narzędzia do terapii pe-
dagogicznej i logopedii. Dzięki temu 
dzieci z naszego przedszkola chętnie 
spędzają czas w bajkowych, kolorowych 
salach oraz uczą się poprzez zabawę jak 
wykonywać poszczególne czynności i 
jak kulturalnie zachowywać się w naj-
bliższym otoczeniu. Między innymi 

uczestniczą w zabawach: „Gotujemy w 
kuchni”, „U lekarza”, „Robimy pranie i 
prasowanie”, „Konstruujemy robota”, 
„K ąpiemy lalę”, „Idziemy na spacer z 
niemowlakiem”,, „W supermarkecie”, 
„Zakupy na straganie”. Powstały rów-
nież nowe kąciki wraz z wyposażeniem 
np. „Kącik czytelniczy”, „Kącik teatral-
ny z kukiełkami”, „Kącik plastyczny”, 
„K ącik konstruktora”, „Lale w domku”, 
które pozwalają dzieciom świetnie się 
bawić z podziałem na role. Poprzez te 
wszystkie zabawy i czynności organizo-
wane przez nauczycielki dzieci rozwijają 
swoje zainteresowania, umiejętności, 
talenty, twórczość i kreatywność oraz 
doskonalą mowę w dialogu. Natomiast 
nowe pomoce dydaktyczne nauczycielki 
wykorzystują na zajęciach edukacyjnych 
wprowadzając metody poszukujące, 
rozwijając ciekawość i pomysłowość 
wychowanków. 

W czerwcu 2011 r. utworzyliśmy 
gabinet logopedyczny i terapeutyczny. 
Od września 2011 r. odbywać się będą 
w nim zajęcia indywidualne z dziećmi 
z zakresu logopedii i terapii pedago-
gicznej z nowymi pomocami dydak-
tycznymi i nowoczesnymi środkami 
technicznymi (laptopy, programy edu-
kacyjne, gry i zabawy logopedyczne). 
Na zajęciach w gabinecie logopedycz-
nym specjalista będzie korygował wa-
dy wymowy wychowanków i dosko-
nalił prawidłową mowę. Natomiast 
terapeuci pedagogiczni będą pracować 
z dzieckiem indywidualnie wyrównu-
jąc szanse edukacyjne. 

Środki unijne pozwoliły również 
na zakup nowoczesnego sprzętu RTV. 
Dzięki zakupowi 60 calowego telewi-

zora wraz z kinem domowym dzieci 
mogą oglądać kolorowe bajki oraz 
różnego rodzaju imprezy i uroczysto-
ści, które są nagrywane na zakupioną 
kamerę, a zabawa w „karaoke” pod-
czas wspólnego i indywidualnego śpie-
wania dostarcza mnóstwo wrażeń i ra-
dości. 

Do pięciu sal dydaktycznych trafi-
ły radioodtwarzacze CD, które umożli-
wiają prowadzenie zajęć w urozmaico-
ny sposób wykorzystując muzykę no-
woczesną i klasyczną, a audiobooki  
sprawiają, że dzieci z większym zain-
teresowaniem i uwagą słuchają bajek. 
Z kolei laptopy trafiły do każdej grupy 
i gabinetu logopedyczno-terapeutycz-
nego służąc na zajęciach grupowych 
i indywidualnych, natomiast przeno-
śny odtwarzacz z CD (tuba) będzie 
wykorzystany podczas spotkań z ro-
dzicami i uroczystości w przedszkolu. 

W roku 2010 r. w ramach termo-
modernizacji budynku powstała nowa 
sala do zajęć muzyczno-ruchowych. 
Ze środków unijnych wyposażyliśmy 
to pomieszczenie w nowoczesne piani-
no, instrumenty muzyczne oraz sprzęt 
sportowy. Dzieci mogą teraz uczestni-
czyć w ciekawych zajęciach muzycz-
nych i ruchowych prowadzonych 
przez nauczycielki oraz dodatkowych 
nauczycieli z rytmiki i gimnastyki 
korekcyjnej. 

 
Małgorzata Krystyna Maksim 

dyrektor 
Przedszkola Samorządowego Nr 30 

im. Jana Pawła II „Radosne” w Białymstoku 
■ 

KSIĄŻNICA PODLASKA INFORMUJE 
 
W dniu 8 listopada ruszyła nowa forma udostępniania książek i prasy skierowana do osób z dysfunkcją ruchu. Osoba niepeł-

nosprawna zainteresowana skorzystaniem z poszczególnych wydawnictw dostępnych w czytelniach może to zrobić na miejscu w 
Wypożyczalni Głównej przy ul. Kilińskiego 11 w Białymstoku. 

Przed przyjściem do wypożyczalni należy pamiętać o złożeniu zamówienia drogą telefoniczną, mailową bądź wykorzystując 
zamówienie online dostępne na stronie internetowej. Dyżurni bibliotekarze udzielą niezbędnej pomocy, dostarczą zamówione 
materiały, pomogą w obsłudze komputera. Zamówienie dla osób niepełnosprawnych będzie traktowane priorytetowo. 

Architektura budynku Wypożyczalni Głównej jest niewątpliwie bardziej korzystna dla osób z dysfunkcją ruchu, dlatego też 
gorąco zachęcamy do korzystania z nowej formy udostępniania zbiorów. 

Szczegółowe informacje : http:// WWW.ksiaznicapodlaska.pl/site/zo/bbb.html 
 

Joanna Martyniuk 
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego 

Dział Naukowy, Promocji i Wydawnictw 

„Radosne Przedszkole – mądrze edukuje” 

Edukacja 



18181818   Podlaskie Wieści Oświatowe 
grudzień 2011 

Projekt  
„Rozwijanie talentu uczniów zdolnych i wyrównywanie 

szans rozwoju uczniów szkół wiejskich” 

Projekt „Rozwijanie talentu ucz-
niów zdolnych i wyrównywanie szans 
rozwoju uczniów szkół wiejskich” 
opracował zespół powołany przez 
Związek Gmin Wiejskich Wojewódz-
twa Podlaskiego. Środki finansowe na 
jego realizację pozyskano ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego Pro-
gram Operacyjny Kapitał Ludzki 
Działanie 9.1.2. Honorowy Patronat 
objął Podlaski Kurator Oświaty – Je-
rzy Kiszkiel. Głównym Koordynato-
rem projektu był Zenon Białobrzeski, 
wójt gminy Zbójna. 

Projekt był realizowany w 19 
szkołach z 14 gmin województwa pod-
laskiego w okresie od września 2010 
do sierpnia 2011 roku. Jego celem 
było zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci z terenów wiejskich wojewódz-
twa podlaskiego. Z analiz statystycz-
nych wynikało, że dzieci z tej popula-
cji odnoszą mniejsze sukcesy eduka-
cyjne, niż dzieci z dużych miast. 
Wskazywały na to między innymi 
wyniki egzaminów do gimnazjów.  

Omawiany projekt był odpowie-
dzią na potrzeby edukacyjne dzieci i 
społeczeństwa. Podniesienie jakości 
edukacji zamierzano osiągnąć po-
przez: doskonalenie strony metodycz-
nej zajęć, dzięki kształceniu i dosko-
naleniu zawodowemu nauczycieli; 
dbałość o odpowiednią bazę material-
ną placówek edukacyjnych; wymianę 
doświadczeń w zarządzaniu szkołą 
pomiędzy kadrą kierowniczą oraz ści-
słą współpracę szkoły ze środowi-
skiem lokalnym, a w szczególności z 
rodzicami uczniów. 

Doskonalenie strony metodycznej 
zajęć objęło sferę teorii i praktyki. 
Opracowano pięć modułów edukacy-
jnych: 

1. Zastosowanie modelu inteli-
gencji wielorakich w procesie 
nauczania – uczenia się. 

2. Wykorzystanie nowoczesnych 
narzędzi i środków dydaktycz-
nych. 

3. Praca metodą projektów. 

4. Metoda Carla Orffa, Celestyna 
Freineta w pracy z uczniem 
zdolnym i dysfunkcyjnym 

5. Zorientowanie na sukces edu-
kacjny. 

 
Nauczyciele uczestniczyli w zaję-

ciach prowadzonych przez zespół wy-
kwalifikowanych nauczycieli złożony 
z doradców metodycznych i nauczy-
cieli akademickich. Każdy wykład 
został powiązany z właściwą mu for-
mą warsztatową. Nauczyciele otrzyma-
li także dodatkowe materiały z prze-
prowadzonych wykładów ze wskazów-
kami metodycznymi do realizacji za-
jęć rozwijających założone w celach 
projektu różnorodne kompetencje ucz-
niów.  

Projekt zakładał wzbogacenie 
bazy materialnej szkół w różnorodne 
media. Nauczyciele mieli możliwość 
uzupełnienia niektórych materiałów 
dydaktycznych kierując się potrzebami 
danej placówki. Poza tym szkoły 
uczestniczące w projekcie otrzymały 
nowoczesny sprzęt w postaci tablic 
interaktywnych, projektorów, notebo-
oków, kamer i słuchawek, co umożli-
wiło uczniom udział w zajęciach z 
informatyki i języka angielskiego z 
wykorzystaniem platformy – e-lear-
ningowej oraz korzystanie z konwer-
sacji w formie on-line.  

Trzecim obszarem związanym z 
podnoszeniem jakości kształcenia i re-
alizowanym projektem były kwestie 
zarządzania oświatą. Projekt wymagał 
współpracy i konsultacji między dy-
rekcjami szkół i władzami samorządo-
wymi. Dyrektorzy mieli możliwość 
zwizytowania przy okazji wspólnych 
spotkań innych placówek oraz wymia-
ny doświadczeń z kadrą zarządzającą i 
nauczycielami z innych szkół.  

Dużą wagę przywiązano do 
współpracy z rodzicami dzieci uczest-
niczących w projekcie. Zorganizowa-
no specjalne spotkania rodziców z 
twórcami projektu w celu pozyskania 
ich akceptacji i włączenia do działań 
na rzecz dzieci.  

Podstawą merytoryczną do przy-
gotowania projektu była koncepcja 
wielorakich inteligencji Howarda 
Gardnera – amerykańskiego psycholo-
ga, wykładowcy Harwardu, autora 
ponad dwudziestu książek przetłuma-
czonych na 24 języki.  

Gardner rozróżnia osiem rodza-
jów inteligencji: lingwistyczną, lo-
giczną, muzyczną, przestrzenną, kine-
stetyczną, interpersonalną, intraperso-
nalną i przyrodniczą. Listy tej nie za-
myka definitywnie. Każdy rodzaj inte-
ligencji uznaje za posiadany od uro-
dzenia a stopień jej za zależny w bar-
dzo dużym stopniu od edukacji oraz 
kultury, w której się jednostka wycho-
wała. Inteligencje stanowią więc we-
dług Gardnera biopsychologiczny po-
tencjał przetwarzania informacji, który 
można aktywować w otoczeniu kultu-
rowym, aby skutecznie rozwiązywać 
problemy lub tworzyć produkty warto-
ściowe dla kultury. Z teorii wielora-
kich inteligencji płynie ważne credo 
pedagogiczne : Jeśli dziecko nie uczy 
się w sposób w jaki nauczasz, wtedy 
musisz nauczać je w ten sam sposób w 
jaki się uczy.  

Nauczyciele w trakcie warsztatów 
poznali różne sposoby określania pro-
filów inteligencji wielorakiej oraz róż-
norodne metody i formy rozwijania 
tych inteligencji.  

Specjalnie zatrudnione osoby do-
konały określenia profilów inteligencji 
wielorakich uczniów biorących udział 
w projekcie. Rodzice po przeprowa-
dzonej diagnozie uzdolnień i deficy-
tów otrzymali szczegółowy opis pre-
dyspozycji, mocnych i słabych stron 
swoich dzieci. Na tej podstawie ucz-
niowie byli kierowani na dodatkowe 
zajęcia rozwijające według ośrodków 
zainteresowań:  

– kompetencji matematyczno-
przyrodniczych,  

– kreatywności,  
– kompetencji inicjatywności 

i przedsiębiorczości,  
– świadomości i ekspresji kultu-

rowej.  
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W trakcie realizacji projektu ze 
względu na preferencje dzieci oraz 
obserwacje nauczycieli niektórzy 
uczniowie byli przenoszeni do innych 
grup, niż to wynikało z diagnozy pro-
filów inteligencji wielorakich prowa-
dzonej metodami psychometrycznymi. 
Ta elastyczność organizacyjna projek-
tu wynikała z dwóch założeń. Pierw-
szego, że profile inteligencji są dyna-
miczne, a drugiego, że zastosowane 
metody psychometryczne nie mogą 
być tu akceptowane jako nieomylne.  

Po odbytych szkoleniach nauczy-
ciele prowadzili dodatkowe zajęcia w 
swoich szkołach według określonego 
wcześniej programu. Zalety tego roz-
wiązania wynikały z dążenia do wy-
wołania trwałej zmiany w szkolnic-
twie wiejskim na Podlasiu.  

Projekt zakładał także udział dzie-
ci w zajęciach korekcyjno-kompensa-
cyjnych, gimnastyce korekcyjnej oraz 
spotkania z psychologiem i logopedą.  

Programy rozwojowe wdrożono 
w 19 szkołach podstawowych. Wyge-
nerowano 1927 profili uzdolnień i pre-
dyspozycji uczniów.  

Na zakończenie projektu odbyły 
się trzy sześciodniowe wycieczki do 
Trójmiasta dla 135 uczniów, którzy 
otrzymali dyplom „Małego Rycerza 
Turysty” za dzielną postawę przy od-
krywaniu tajemnic Szlaku Piastow-
skiego, Krzyżackiego, Trójmiasta i 
Morza Bałtyckiego. Odbyło się też 
osiem jednodniowych wycieczek do 
Centrum Nauki Kopernik w Warsza-
wie, w których uczestniczyło 356 
uczniów. 

Ewaluację projektu dopisało też 
życie. Choć na dalszą realizację pro-
jektu nie zostały przyznane fundusze, 
niektórzy dyrektorzy szkół na prośbę 
rodziców i dzieci nadal organizują 
zajęcia według programów omawiane-
go projektu. Twierdzą też, że poprawi-
ły się oceny szkolne uczniów uczestni-
czących w projekcie oraz lepiej, niż 
w latach ubiegłych wypadły w ich 
szkołach egzaminy końcowe do gim-
nazjów. To tylko potwierdza tezę, że 
faktycznym beneficjentem tego pro-
jektu był uczeń. 

 
Ewa Romanowska 

Iwona Masalska 
■ 

Gimnazjum im. Abp. gen. dyw. 
Mirona Chodakowskiego w Narwi w 
lipcu 2010 roku otrzymało dofinanso-
wanie w wysokości 20.000 euro na 
realizacje 2-letniego projektu progra-
mu Comenius pt.: „Looking at the 
same view from different win-
dows” („Patrząc na ten sam widok 
z różnych okien”). 

W październiku 2010 roku miała 
miejsce pierwsza wizyta szkół partner-
skich projektu w niemieckiej szkole w 
Regensburgu. W spotkaniu brali udział 
nauczyciele ze szkoły włoskiej, nie-
mieckich, hiszpańskiej oraz dwóch 
nauczycieli z naszej szkoły. Ustalone 
zostały działania w ramach realizacji 
projektu. Zaplanowano tez wizyty w 
poszczególnych szkołach partnerskich. 

W marcu 2011 roku nasza szkoła 
musiała się zmierzyć z ogromnym 
przedsięwzięciem jakim było zorgani-
zowanie tygodniowej wizyty w naszej 
szkole. W spotkaniu uczestniczyli 
nauczyciele z Włoch i Hiszpanii oraz 
nauczyciele i uczniowie z Niemiec. 
Wizyta dostarczyła wielu emocji na-
szym uczniom, nauczycielom, ale też 
społeczności lokalnej. Zaangażowały 
się całe rodziny zapewniając gościnę 
i domowa atmosferę uczniom z Nie-
miec, przedstawiciele gminy Narew-
wójt Andrzej Pleskowicz oraz prze-
wodnicząca Rady Gminy – Anna Urba-
nowicz, jak również lokalne chóry 
i zespoły muzyczne, które miały szan-

sę zeprezentować swój dorobek arty-
styczny gościom z zagranicy. 

Rok szkolny 2011/2012 rozpoczął 
się od intensywnych przygotowań do 
wyjazdu naszych 7 uczniów i 4 nauczy-
cieli do Camunas w Hiszpanii. Wizyta 
została zaplanowana na 16-21.10.2011 
roku.  

16 października w godzinach po-
południowych wylądowaliśmy na lot-
nisku w Madrycie. Podczas pobytu 
mieliśmy okazję poznać Madryt, jak 
również zwiedzić Aranjuez – letnią 

rezydencję królów hiszpańskich oraz 
miasteczko Toledo.  

Na spotkanie z dyrektorem oraz 
nauczycielami szkoły w Camunas, 
przybyły też rodziny uczniów hiszpań-
skich, które w trakcie tygodniowej 
wizyty miały gościć w swoich domach 
dzieci z Polski i Niemiec. Pierwsze 
lody zostały przełamane – uczniowie 
udali się do swoich nowych domów.  

W kolejnych dniach mogliśmy 
obejrzeć jak wygląda i funkcjonuje 
hiszpańska szkoła, mogliśmy spróbo-

Narew w hiszpańskiej szkole 
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wać specjałów hiszpańskiej kuchni. 
Nasi uczniowie wspólnie z uczniami z 
Niemiec i Hiszpanii pracowali przy 
wspólnych zadaniach. W tym samym 
czasie nauczyciele omawiali realizację 

projektu oraz planowali ostatnia wizy-
tę, która ma się odbyć we Włoszech w 
maju lub czerwcu 2012 roku.  

Miało też miejsce kolejne spotka-
nie w Domu Kultury w trakcie którego 

każda za szkół opowiadała o swojej 
miejscowości wykorzystując do tego 
prezentacje Powerpoint. 

Podczas wizyty uczniowie jaki i 
nauczyciele mogli poznać inny kraj, 
kulturę, obyczaje. Mieli też okazję 
sprawdzić swoje umiejętności z języka 
angielskiego. Każdy z nich odbył 
pierwszą podróż samolotem, przez 
tydzień miał nową rodzinę w nowym 
kraju, co też jest niezwykle cennym 
doświadczeniem i doskonałą lekcją 
tolerancji oraz otwartości na to, co 
nowe i inne. 

Kolejne spotkanie partnerów już 
pod koniec bieżącego roku szkolnego. 
Zdobyte, podczas wizyty Hiszpanii, 
doświadczenia z pewnością przydadzą 
się w organizacji tej wizyty. 

Chętnie posłużę radą i pomocą 
osobom zainteresowanym realizują-
cym projekty programu Comenius. 
Ewentualne pytania proszę kierować 
na adres mailowy: barbami@wp.pl. 
Dokonania związane z projektem 
można obejrzeć na oficjalnej stronie 
projektu http://comenius.bimamue.de/ 
lub na stronie szkoły http://www.gim-
nazjum.narew.gmina.pl/gimnazjum/. 

 
Barbara Dudzicz 

■ 

PATRIOTYCZNE SPOTKANIE POKOLEŃ – JEZIORKO 2011’ 
 
Tegoroczna wieczornica patriotyczna – spotkanie pokoleń w Jeziorku odbyła się dnia 9 

listopada o godzinie 17.00 i trwała prawie trzy godziny. Uroczystość została zorganizowana 
przez Szkołę Podstawową w Jeziorku we współpracy z młodzieżą z koła teatralnego Publicz-
nego Gimnazjum im. Ofiar Katynia w Piątnicy, miejscowym Kołem Gospodyń Wiejskich oraz 
strażakami z OSP w Jeziorku . Takie wieczory szkoła w Jeziorku organizuje cyklicznie od 
ośmiu lat. Odbywają się zawsze w kontekście Święta Niepodległości, ale co roku omawiana 
jest inna tematyka. Tegoroczny wieczór poezji i pieśni patriotycznej w Jeziorku poświęcony 
był 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Remiza strażacka w Jeziorku zgroma-
dziła wielu uczestników, wśród których oprócz dzieci, młodzieży, nauczycieli, społeczności 
lokalnej znaleźli się zaproszeni goście. 

W konwencji uroczystości było, jak zwykle, coś dla ducha i coś dla ciała. Zaprezentowano krótki film o Powstaniu Warszaw-
skim wprowadzający w tematykę i nastrój, a potem montaż słowno – muzyczny „Pieśń o walczącej Warszawie” w wykonaniu 
chóru Szkolne Słowiki z SP w Jeziorku ze specjalnym udziałem uczniów z piątnickiego gimnazjum oraz P. Tomasza Gawrycha, któ-
ry przygrywał na akordeonie. Uczestnicy mieli także okazję obejrzeć prezentacje multimedialne, jedną – dotyczącą pieśni po-
wstańczej pt. „Pałacyk Michla” i drugą – prezentującą Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.  

Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez jeziorkowskie gospodynie. 
Uczestnicy wieczornicy ochoczo śpiewali, zwłaszcza że zostały na tę okoliczność przygotowane specjalne śpiewniki. W trak-

cie wieczoru chór Szkolne Słowiki zaprezentował 25 pieśni patriotycznych z różnych okresów dziejów Polski.  
W taki oto sposób, w świat pieśni patriotycznych udało nam się wprowadzić kolejne pokolenia dzieci i młodzieży, by pamięć 

o chlubnych kartach historii Polski była wciąż żywa, bo jak mawiał Oskar Kolberg , polski etnograf, folklorysta, muzyk i kompozy-
tor, żyjący w XIX wieku: „Naród, który przestaje śpiewać, przestaje żyć.” 

 
Beata Sejnowska-Runo,  

społeczny kustosz Miejsca Pamięci Narodowej w Jeziorku,  
opiekun chóru „Szkolne Słowiki” 
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Realizacja II edycji projektu czytelniczego  
Podlaskie spotkania z pisarzami  

(czerwiec – listopad 2011 r.) 

Projekt „Podlaskie spotkania z 
pisarzami ” (II edycja) miał na celu 
organizację spotkań autorskich z 
współczesnymi pisarzami w bibliote-
kach szkolnych województwa podla-
skiego. Do szkół zaproszono po jed-
nym autorze (Joanna Olech, Anna 
Onichimowska, Hanna Kowalewska) 
do każdego poziomu wiekowego. Spo-
tkania zostały poprzedzone ogłosze-
niem konkursu czytelniczego o zasię-
gu wojewódzkim na temat twórczości 
tych pisarzy oraz konkursu plastyczne-
go (na ilustrację, zaproszeni/ogłosze-
nie i plakat). Po spotkaniu szkoły gosz-
czące autora przygotowały fotorepor-
taż z przebiegu spotkania. Zaprezento-
wanie efektów projektu i uroczyste 
wręczenie nagród laureatom konkursu 
nastąpiło 16 listopada 2011 r. w IV 
Liceum Ogólnokształcącym w Bia-
łymstoku, podczas konferencji podsu-

mowującej obchody Międzynarodo-
wego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. 

 
Spotkania autorskie 

Zorganizowano 12 spotkań autor-
skich z współczesnymi pisarkami – 
Joanną Olech, Anna Onichimowską 
i Hanną Kowalewską. We wszystkich 
spotkaniach udział wzięło 1132 
uczestników. 

 
Spotkania autorskie z Joanną 

Olech – uczestniczyło 482 osoby, w 
tym: 

– SP Nr 4 w Białymstoku – 101 
uczestników 

– SP Nr 8, ZS Nr 3 w Białym-
stoku – 155 uczestników 

– SP Nr 50 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Białymstoku – 
111 uczestników 

– Szkoła Podstawowa i Gimna-
zjum w Narwi – 115 uczestni-
ków 

 
Spotkania autorskie z Anną Oni-

chimowską – uczestniczyło 254 osoby, 
w tym: 

– PG Nr 2 w Białymstoku – 100 
uczestników 

– PG Nr 9 w Białymstoku – 53 
uczestników 

– PG Nr 20 ZSS Nr 1 w Bia-
łymstoku – 62 uczestników 

– Zespół Szkół w Juchnowcu 
Górnym – 39 uczestników. 

 
Spotkania autorskie z Hanną Ko-

walewską – uczestniczyło 396 osób, 
w tym: 

– II LO. ZSO Nr 2 w Białym-
stoku – 80 uczestników 

BĄDŹMY BLIŻEJ NATURY! 
 
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 w Białymstoku prowadzi kampanię edukacyjną na temat pobliskiego Obszaru Natura 2000 - 

„Bagienna Dolina Narwi”. Młodzież chce w ten sposób zwrócić uwagę mieszkańców Białegostoku i okolic na bogactwo przyrodni-
cze naszego regionu oraz korzyści ekonomiczne, jakie niesie Natura 2000. Kampania jest częścią ogólnopolskiego projektu pt. 
„Bliżej Natury – identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych”, realizowanego przez Ogól-
nopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. 

„Bagienna Dolina Narwi” to obszar położony w obrębie Narwiańskiego Parku Narodowego, obejmujący dolinę Narwi pomię-
dzy Surażem a Żółtkami. Występują tu najrzadsze i najbardziej zagrożone wyginięciem gatunki ptaków w Unii Europejskiej m.in.: 
bocian czarny, dzięcioł czarny , dzięcioł zielonosiwy, sowa błotna, żuraw. W ramach kampanii  młodzież pod opieką animatora 
przyrodniczego pani Katarzyny Kowalko brała udział w szkoleniach, prowadziła wycieczki po dolinie Narwi, zorganizowała stoisko 
informacyjne poświęcone Naturze 2000 na Targach Szkolnictwa Zawodowego i Festynie Edukacyjnym. Odwiedziło je ponad 100 
osób. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 przeprowadził międzyszkolny konkurs pt. „Ptaki Podlasia”, który cieszył się dużym zaintere-
sowaniem. Celem kampanii jest również przekonanie mieszkańców Obszarów Natura 2000, że bogactwo przyrody nie jest prze-
szkodą na drodze rozwoju ekonomicznego i społecznego.  Przeciwnie – jest szansą na rozwój gospodarczy, który warto wykorzy-
stać. Coraz więcej osób decyduje się na turystykę aktywną, przyrodniczą i wypoczynkową w nieskażonym środowisku, gdzie do-
stępna jest zdrowa żywność, grzyby oraz owoce  z ekologicznych sadów i ogrodów. Piesze wędrówki, wycieczki rowerowe, spły-
wy kajakowe lub po prostu relaks z książką pod gruszą, to oferta dla każdego. Turyści chętnie zapłacą więcej za możliwość wypo-
czynku wśród malowniczych krajobrazów, czystego środowiska i unikalnej dzikiej przyrody, których gwarancję stanowi „etykieta” 
Natura 2000. Dlatego dzięki ochronie przyrody tworzone są nowe miejsca pracy, a ochrona i zachowanie bogactwa przyrodnicze-
go jest szansą na zapewnienie nam i przyszłym pokoleniom źródła dochodów. 

Młodzież biorąca udział w projekcie miała możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat Obszarów Natura 2000, poznać możli-
wość działania na rzecz ochrony przyrody. 

 
Katarzyna Kowalko 

animator przyrodniczy OTOP,  
nauczycielka biologii i geografii w ZSZ Nr 6 w Białymstoku 

 
Wykorzystano: Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000, M. Górska, OTOP,2011 

Projekty edukacyjne 



22222222   Podlaskie Wieści Oświatowe 
grudzień 2011 

„Listen! Children are talking!”  
– „Słuchaj! Dzieci mówią!”  

– kilka słów o projekcie Comenius z perspektywy  
rocznej współpracy z partnerami 

– II LO. ZSO Nr 2 w Białym-
stoku – 99 uczestników 

– Centrum Edukacji Nauczycie-
li w Białymstoku – 103 
uczestników 

– Zespół Szkół w Michałowie – 
114 uczestników. 

 
Konkurs czytelniczo-plastyczny 

„Czy znasz twórczość…?”  
Honorowy patronat nad konkur-

sem objęli: Podlaski Kurator Oświaty, 
Marszałek Województwa Podlaskiego, 
Prezydent Miasta Białegostoku. 

 
I. Konkurs plastyczny 
Konkurs odbywał się w trzech 

kategoriach wiekowych, uczniowie 
mieli za zadanie wykonać: 

– Ilustrację do ksiązki Joanny 
Olech (szkoły podstawowe), 

– Zaproszenie / ulotka na spo-
tkanie z Anną Onichimowską 
(szkoły gimnazjalne), 

– Plakat informujący o spotka-
niu z Hanną Kowalewską 
(szkoły ponadgimnazjalne). 

 
Na konkurs wpłynęło 216 prac 

konkursowych z 44 szkół. 
 
II. Konkurs czytelniczy 
Konkurs odbywał się na trzech 

poziomach edukacyjnych, przebiegał 
w dwóch etapach – szkolnym i mię-
dzyszkolnym. Polegał na sprawdzeniu 
znajomości treści książek zaproszo-

nych autorów, opowiedzeniu historyj-
ki ułożonej z tytułów książek autorek 
oraz przedstawieniu hasła reklamują-
cego ich twórczość . Ogółem do kon-
kursu przystąpiło 337 uczniów, z 55 
szkół. 

Realizatorzy projektu 
Olga Topolewska – koordynacja 

oraz: 
– Rada Oddziału TNBSP w 

Białymstoku, 
– Biblioteka Pedagogiczna CEN 

w Białymstoku, 
– Biblioteki szkolne:  

• szkoły podstawowe (Szkoła 
Podstawowa Nr 4 im. Sybi-
raków w Białymstoku, 
Szkoła Podstawowa Nr 8 
im. Świętego Kazimierza 
Królewicza Zespołu Szkół 
Nr 3 w Białymstoku, Szko-
ła Podstawowa Nr 50 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
im. Świętej Jadwigi Królo-
wej Polski w Białymstoku, 
Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Narwi), 

• gimnazja (Publiczne Gim-
nazjum Nr 2 im. 42 Pułku 
Piechoty w Białymstoku, 
Publiczne Gimnazjum Nr 9 
im. 2 Korpusu PSZ na Za-
chodzie w Białymstoku, 
Publiczne Gimnazjum Nr 
20 Zespołu Szkół Sporto-
wych Nr 1 im. Synów Puł-
ku w Białymstoku, Zespół 

Szkół im. Ks. Jerzego Po-
piełuszki w Juchnowcu 
Górnym), 

• szkoły ponadgimnazjalne 
(II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. księżnej Anny z 
Sapiehów Jabłonowskiej 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 2 w Bia-
łymstoku, III Liceum Ogól-
nokształcące im. Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego 
Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Nr 3 w Bia-
łymstoku, Centrum Eduka-
cji Nauczycieli. Biblioteka 
Pedagogiczna w Białym-
stoku, Zespół Szkół w Mi-
chałowie). 

– Inne placówki (komisja kon-
kursowa):  
• Książnica Podlaska w Bia-

łymstoku, 
• Uniwersytet w Białymsto-

ku, 
• Wojewódzki Ośrodek Ani-

macji Kultury w Białym-
stoku, 

• Liceum Plastyczne w Su-
praślu. 

 
Olga Topolewska, Rada Oddziału 

TNBSP w Białymstoku 
Źródło: http://

biblioteka.bialystok.edu.pl/cms/
serwis/?q=node/1468 

■ 

W ramach projektu Comenius 
Publiczne Gimnazjum nr 9 w Białym-
stoku już drugi rok podejmuje szereg 
działań ustalonych wspólnie z partne-
rami ze szkół w Anglii, Włoszech i 
Szwecji. Był to rok wytężonej pracy 
ale i czas zdobywania nowych do-
świadczeń, który przyniósł dużo satys-
fakcji nauczycielom naszego gimna-
zjum ale przede wszystkim młodzieży. 

W roku szkolnym 2010/2011 uda-
ło nam się, zrealizować wiele cieka-

wych pomysłów. Po pierwszej robo-
czej wizycie w szkole partnerskiej 
Instituto Comprensivo w Lerici, we 
Włoszech stworzyliśmy blog interne-
towy projektu http://listenthechild-
renaretalking.blogspot.com/. Na blogu 
umieszczane są prezentacje multime-
dialne, filmy video, prace uczniów 
oraz galerie zdjęć z realizacji projektu. 
Stworzyliśmy „Kącik Comeniusa”, w 
którym nasi uczniowie piszą o szko-
łach partnerskich oraz działaniach 

aktualnie realizowanych. Przygotowa-
liśmy i rozstrzygnęli śmy konkurs na 
logo projektu „Listen! Children are 
talking!”. Uczniowie stworzyli modele 
makiet pt. „Miasto Marzeń ”, na pod-
stawie których zrobiliśmy prezentację 
multimedialną. Kolejnym działaniem 
było przeprowadzenie konkursu pt. 
„Pokój na świecie”. Zwycięska praca 
uczennicy naszego gimnazjum została 
odwzorowana na ścianie każdej ze szkół 
partnerskich. Jednak najwięcej zadowo-

Projekty edukacyjne 
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lenia i satysfakcji dla uczniów PG 9 
dostarczyło spotkanie z partnerami z 
innych krajów w dniach 7-11.06.2011 r.  

Podczas wizyty goście zostali 
oficjalnie powitani przez 
dyrekcję Publicznego Gim-
nazjum nr 9 oraz Dyrektora 
Departamentu Edukacji Urzę-
du Miejskiego w Białymsto-
ku Wojciecha Janowicza. Na-
uczyciele i uczniowie naszej 
szkoły przyjęli gości w spo-
sób uroczysty, pełny sympa-
tii, radości i zaangażowania. 
Uczniowie dali popis wła-
snych umiejętności artystycz-
nych. Podczas spotkania za-
prezentowalśmy: przedstawie-
nie „Czerwony Kapturek” w 
wersji angielskiej, pokaz 
mody ekologicznej, pokaz tańców: 
polonez, walc, tango, rumba, cza-cza, 
grę na akordeonie.  

Chyba jednak najwięcej doznań 
dostarczyła nauczycielom z Włoch, 
Anglii i Szwecji nauka polskiej pio-
senki „Stokrotka”. oraz podstawowych 
kroków i figur poloneza. Tym razem 
to uczniowie byli nauczycielami i ich 
zadaniem było nauczenie gości prawi-
dłowej polskiej wymowy. Szczególnie 
Włoszkom nasze „sz”, „rz” stanowiło 
nie lada wyzwanie, jednak zabawa 

była przednia. Najlepsi okazali się 
partnerzy ze Szwecji. Nasi goście 
zwiedzili szkołę, a nawet poprowadzili 
lekcję w języku angielskim.  

Rosły nam serca, kiedy nasi 
współpracownicy z innych krajów 
bardzo pozytywnie wypowiadali się o 
młodzieży polskiej. Byli pod wraże-
niem zapału i zaangażowania wycho-
wanków na zajęciach oraz z jakim 
szacunkiem odnoszą się do nauczycie-
li i pracowników szkoły 

Spotkanie w Polsce umożliwiło 
naszym gościom zwiedzenie najpięk-
niejszych miejsc naszego regionu – 
muzeum przyrodniczego i rezerwatu w 
Białowieży, muzeum ikon w Supraślu 

oraz najciekawszych miejsc Białego-
stoku. Pełniąc rolę gospodarzy wizyty 
pokazaliśmy wszystkim swoją otwar-
tość, serdeczność, szczerość oraz wła-

sne zadowolenie i entuzjazm.  
 Wywiad z przedstawi-
cielami poszczególnych kra-
jów przeprowadzony przez 
uczniów klasy II b, utwierdził 
nas w przekonaniu, że nasze 
miasto jest piękne, rozwija 
się, a my jako gospodarze 
potrafimy być mili, uśmiech-
nięci i szczęśliwi. Bardzo nas 
podbudowały jako nauczycieli 
słowa jednego z gości z an-
gielskiej szkoły: Wydaje nam 
się, że dzieciom podoba się 
wasz system edukacji. Są w 
dobrych kontaktach z nauczy-

cielami. Wasi uczniowie uczą się lepiej 
niż nasi i bardziej dbają o swoją edu-
kację. Podoba nam się szacunek 
uczniów do nauczycieli. Kiedy wcho-
dzimy do klasy, wszyscy wstają. Jeste-
ście tacy wszystkiego świadomi i nie 
da się z wami głupio pożartować.  

Dokonując oceny pierwszego 
roku pracy przy Comeniusie, myślę, że 
najlepszą ewaluacją nie były ankiety, 
sprawozdania, wyliczenia ale zaanga-
żowanie uczniów w kolejny rok pracy. 
To jest chyba najbardziej wiarygodna 

„OPTYMIŚCI – TO MY!” 
 

„Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi (…) a nawet dłużej żyją.” Alan Loy McGinnis 
 
Współczesny świat żąda od nas wiele: wiedzy, zaradności, przebojowości, siły. Młodego 

człowieka bombarduje mnóstwem informacji, bodźców nie zawsze pozytywnych. Proces wy-
chowania młodego „obywatela świata” jest bardzo trudnym zadaniem, dotyczącym zarówno 
rodziców jak i nauczycieli. Postanowiłyśmy temu sprostać i wraz z dwoma białostockimi przed-
szkolami przystąpić do Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne przedszkole” autorstwa 
Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Program ten na celu ma rozwój i wyzwalanie optymizmu, 
wzmacnianie własnej samooceny oraz stwarzanie wielu możliwość do podejmowania działań 
konstruktywnych. Istotny jest fakt, iż w rzeczywistości w jakiej żyjemy ważne jest, aby dziecko 
– młody człowiek było tolerancyjne, zaangażowane w rozwój swoich zainteresowań oraz ta-
lentów jak też wrażliwe na krzywdę innych. 

 Dnia 18 listopada 2011 roku odbyła się długo wyczekiwana, uroczysta inauguracja 
programu. Wśród zaproszonych gości miło nam było powitać przedstawiciela Podlaskiego 
Kuratora Oświaty, przedstawiciela Departamentu Edukacji, radnych. Na spotkanie przybyli 
także dyrektorzy innych placówek wychowawczych oraz przedstawiciele Rady Rodziców. 
O programie, jego celach, działaniu, a także o wychowaniu mówiła sama autorka Mirela Na-
wrot.  
 Po roku realizacji i po wypełnieniu krótkiej ewaluacji nasze Przedszkole może ubiegać 
się o Certyfikat Jakości „Optymistycznego Przedszkola”. 
 Na nasze ręce została przekazana tablica, która umieszczona zostanie w widocznym 
miejscu na budynku przedszkola. Po uroczystym odsłonięciu będzie wszystkich informować 

o tym, że Nasze Przedszkole jest Optymistyczne. 
Dyrektor Barbara Beata Palewska 

oraz nauczycielki Katarzyna Walińska i Agnieszka Izabela Lipiec 
Przedszkole Samorządowe Nr 81 w Białymstoku 

Projekty edukacyjne 
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ewaluacja, gdy uczniowie sami z sie-
bie chcą podejmować się kolejnych 
zadań. Chętnie korespondują na blogu 
z kolegami z innych krajów, a przede 
wszystkim widzą wymierne efekty 
nauki języków obcych. 

 

Uczestnictwo w projekcie nie 
tylko daje wymierne efekty w postaci 
ciekawych kontaktów, poznawania 
nowych kultur, ale możemy czasami 
przejrzeć się jak w lustrze w innych 
systemach edukacyjnych i dostrzec 
wiele pozytywnych stron naszej oświa-

ty, dowartościować się i nabrać energii 
do dalszej pracy.  

 
Marzena Korolczuk 

Iwona Gawryluk 
Publiczne Gimnazjum nr 9  

w Białymstoku 
■ 

Święto szkoły to okazja do podsu-
mowań, a także zaprezentowania tego 
co najlepsze. Obchody „okrągłych” 
rocznic stanowią świetną okazję do 
pochwalenia się dorobkiem szkoły 
przed zaproszonymi gośćmi oraz ro-
dzicami. 

21 października b.r. świętowali-
śmy dwudziestolecie naszej szkoły. 
Nie chcieliśmy się ograniczać do uro-
czystej akademii, dlatego przygotowa-
liśmy szeroki wachlarz działań eduka-
cyjnych i wychowawczych. 

Uczniowie klas II-VI uczestniczy-
li w zajęciach otwartych, których ce-
lem było przybliżenie sylwetki patrona 
szkoły Jana Klemensa Branickiego. 
Nauczyciele wykorzystując prezenta-
cję multimedialną pokazywali XVIII 
wieczny i współczesny Białystok ze 
szczególnym uwzględnieniem obiek-
tów powstałych za czasów Branickich. 
Wyjaśniali, jak ważną i zasłużoną po-
stacią był Jan Klemens w ówczesnej 
Polsce, dlaczego warto o nim pamiętać 
i sławić jego imię. 

Uczniowie, nauczyciele i rodzice 
uczestniczyli w nabożeństwach, które 
odbywały się w kościołach obu wy-
znań, a intencję pomyślnego rozwoju 
szkoły podkreślał udział pocztu sztan-
darowego. Starannie przygotowaną 
uroczystość w siedzibie placówki za-
szczyciło wielu znakomitych gości z 
Podlaskim Kuratorem Oświaty, Je-
rzym Kiszkielem oraz zastępcą Prezy-
denta Białegostoku Aleksandrem So-
sną. Cieszyliśmy się także z obecności 

najważniejszych dostojników kościo-
łów obu wyznań, reprezentantów 
wszystkich instytucji samorządowych, 
związków zawodowych, służb mundu-
rowych, dyrektorów przedszkoli i 
szkół współpracujących z nami. 
Szczególną radość sprawiła niezwykle 
liczna grupa rodziców głównie klas 
pierwszych. Zgromadzonych wzruszy-
ła 133 osobowa gromada pięknie wy-
strojonych pierwszaków, którzy wraz 
z przedstawicielami rodziców oraz 
wychowawcami składali uroczyste ślu-
bowanie na sztandar szkoły. 

Ważny element części oficjalnej 
stanowiło wręczenie 39 osobom na-
gród dyrektora szkoły oraz uhonoro-
wanie 38 pracowników statuetkami za 
aktywny udział w życiu szkoły. Dy-
rektor Halina Hapunik podkreśliła, że 
to głównie dzięki tej pokaźnej grupie 
możliwe jest realizowanie wielu waż-
nych przedsięwzięć. 

Mnóstwo znakomitych recenzji 
zebrał występ szkolnego zespołu wo-
kalnego, który wykonał nowe, niezna-
ne szerszej publiczności pieśni o Pod-
lasiu, Białymstoku i… szkole Klemensa.  

Bardzo podobała się prezentacja 
tańców dworskich przygotowana przez 
dzieci z klas młodszych. 

Malowniczo wyglądała para ucz-
niów klas VI grających Izabelę i Jana 
Klemensa Branickich, którzy po latach 
zawitali w progi „swojej” szkoły i z 
uznaniem wypowiadali się o wszech-
stronności nauczania, ale również 
ogromnych zmianach, jakie zaszły w 
Białymstoku. 

Wysiłek bardzo licznej grupy na-
uczycieli, pracowników administracji i 
obsługi włożony w przygotowanie uro-
czystości docenili liczni goście podkre-
ślając nie tylko wysoki poziom wystę-
pów naszych uczniów, ale zwracając 
uwagę na piękny wystrój szkoły. Dzięki 
środkom pozyskanym od życzliwych 
nam władz miasta oraz częściowo Rady 
Rodziców i sponsorów zostały pomalo-
wane wszystkie korytarze szkolne, w 
oknach zawisły nowe firanki, a na ścia-
nach estetyczne tablice tematyczne.  

Święto minęło, a nam serca rosną, 
kiedy widzimy radość dzieci z nauki w 
kolorowych, czystych wnętrzach oraz 
wzajemne upominanie się, aby nie 
zniszczyć tego, co służyć nam będzie 
długie lata. 

 
Urszula Matela  

wicedyrektor SP 47 w Białymstoku 
■ 

XX-lecie Szkoły Podstawowej nr 47  
im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku 

Wydarzenia 
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Wydarzenia 

Zawody Sportowe dla Dzieci Niepełnosprawnych 

Po raz 46. dzieci niepełnosprawne 
spotykały się na zawodach sportowych 
w szkole położonej w pobliżu Katedry 
naszego miasta. Dzień 11 listopada 
2011 r. był okazją do spotkania w du-
chu patriotycznym, religijnym i spor-
towym. Nad zawodami sportowymi po 
raz kolejny honorowy patronat objął 
Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorow-
ski Metropolita Białostocki.  

Organizatorem zawodów była 
społeczność Zespołu Szkół Katolic-
kich im. Matki Bożej Miłosierdzia w 
Białymstoku we współpracy z ks. Pro-
boszczem Parafii Katedralnej, dyrek-
cją Miejskiego Ośrodka Pomocy Ro-
dzinie oraz organem prowadzącym 
szkoły – Stowarzyszeniem Rodzin 
Katolickich Archidiecezji Białostoc-
kiej. W przygotowaniach do zawodów 
pomogli harcerze z 56. Białostockiej 
Drużyny Starszoharcerskiej oraz wo-
lontariusze ze Szkolnego Koła Caritas. 

W programie imprezy znalazły 
się: olimpijka, kręgle, rzuty do celu, 
rzuty do kosza, rzuty karne, konkurs 
plastyczny pt. „Moja rodzina”, kon-
kurs piosenki patriotycznej oraz kon-
kurs recytatorski pt. „Polska, moja 
Ojczyzna”. Wielu sportowych emocji 
dostarczyła dzieciom olimpijka. Była 
to wyjątkowa konkurencja, bo prowa-
dzona przez Duszpasterza Sportow-
ców, księdza Dariusza Gutowskiego. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale 
sportowe. Na ich cześć został odegra-
ny hymn państwowy. W olimpijce 
wzięło udział 60 zawodników. Pucha-
ry w kręglach otrzymali: Kacper Poca-
łujko, Norbert Kułak, Krystian France-
wicz, Monika Kawka i Nicola Zimno-
wolska. W rzutach do celu najlepszy-
mi okazali się: Mirosław Minczewski, 
Marcin Rędziński i Amelia Podskarbi. 
Do kosza najcelniej rzucali: Dorota 
Petelska, Łukasz Golenko oraz Da-
mian Szempliński. W rzutach karnych 
triumfowali: Iza Apraksin, Sylwia 
Chodorowska, Łukasz Kalinowski i 
Katarzyna Paszkowska. Należy za-
uważyć, że w tej konkurencji wzięło 
udział ponad siedemdziesięcioro dzie-
ci.  

W konkursie plastycznym wyróż-
niły się: Kamila Nawrocka, Michał 
Tuchliński, Kasia Peterska i Andrzej 
Klepacki. Najlepsze piosenki usłysze-
liśmy w wykonaniu: Michała Kuleszy, 
Karoliny Łapińskiej oraz Zosi Kozak. 
Pięknie recytowali: Faustyna Dąbrow-
ska i Patryk Podskarbi. Apetyt wszyst-
kim dopisywał, więc można było 
skonsumować pyszny bigos, bułeczki i 
napoje. Wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody. Były puchary, piłki, maskot-
ki, książki oraz mnóstwo zabawek.  

Niespodzianką zawodów był wy-
stęp „Jarzębinek” z Zespołu Szkół im. 

Ks. Jerzego Popiełuszki w 
Juchnowcu Górnym. Ucz-
niowie w pięknych strojach 
narodowych przypomnieli 
wszystkim nasze polskie 
tańce i pieśni. Występ był 
długo oklaskiwany. 
 Rangę zawodów pod-
niosła obecność znakomitych 
osób. Byli z nami m.in.: Pre-
zes Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Archidiecezji 
Białostockiej Elżbieta Kau-
fman-Suszko, bez której nie 
powstałaby ta piękna hala 
sportowa, Mieczysław Czaj-
kowski – literat, główny or-
ganizator Konkursu Poetyc-
kiego Młodych „Przekroczyć 
próg nadziei”, autor wielu 
publikacji oraz ostatnio wy-
danej książki „W cieniu bia-
łostockiej Fary”, przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich Konstanty Seliga oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich 
im. Matki Bożej Miłosierdzia Małgo-
rzata Wyszyńska. 

Zaangażowanym w przebieg za-
wodów: Asystentowi Szkół Katolic-
kich Księdzu Dyrektorowi Adamowi 
Kozikowskiemu wraz z wolontariusza-
mi ze Szkolnego Koła Caritas, Dusz-
pasterzowi Sportowców Archidiecezji 
Białostockiej Księdzu Dariuszowi 
Gutowskiemu, Mirosławie Grochow-
skiej oraz nauczycielom z Zespołu 
Szkół Katolickich: Siostrze Teresie 
Bajdzie, Małgorzacie Kamińskiej, 
Markowi Matuszelańskiemu – z serca 
dziękujemy! 

Zawody mogły się odbyć dzięki 
sponsorom, którzy dzielą się z innymi 
wypracowanym dobrem.  

Wydarzenie to odbyło się w no-
wej, pięknej hali sportowej. Uczestni-
czyło w nich około 300 osób. Radość 
dzieci niepełnosprawnych oraz ich 
rodziców trudno jest opisać. My – jako 
organizatorzy – mamy również wielką 
satysfakcję, że możemy innym dać 
odrobinę szczęścia. 

Zapraszamy na kolejne, 47. Za-
wody Sportowe dla Dzieci Niepełno-
sprawnych miasta Białegostoku, które 
odbędą się w Święto Uchwalenia Kon-
stytucji, 3 maja 2012 r. 

 
Mirosław Heleniak 

■ 
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„Białystok. Zapomniane historie”  
– historia miasta w plenerze 

17-19 października 2011 w Cen-
trum Zasobów Dydaktycznych Języka 
Angielskiego (YLRC) przy Miejskim 
Ośrodku Doradztwa Metodycznego w 
Białymstoku odbyły się warsztaty me-
todyczne w ramach programu Depar-

tamentu Stanu USA zorganizowane 
dla nauczycieli języków obcych. 
Warsztaty zostały poprowadzone 
przez amerykańskiego specjalistę w 
zakresie nauczania języka angielskie-
go Efraina Diaza. 

Nauczyciele mogli wziąć czynny 
udział w zorganizowanych warszta-
tach oraz lekcjach pokazowych prze-
prowadzonych w Centrum Zasobów 
Dydaktycznych Języka Angielskiego 
oraz VI Liceum Ogólnokształcącym 

Dotychczasowe doświadczenie 
Regionalnego Oddziału PTTK oraz 
Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Białymstoku przy organi-
zacji zawodów na orientację, rajdów 
pieszych oraz akcjach promujących 
dziedzictwo kulturalne regionu skłania 
do zaproponowania młodym miesz-
kańcom Białegostoku nowej formy 
spędzania wolnego czasu – gry tereno-
wej.  

Niestety, w ostatnich latach wi-
doczne jest coraz mniejsze zaintereso-
wanie rajdami pieszymi. Przyczyn 
tego zjawiska jest wiele, niemniej nie-
trudno pominąć oczekiwań uczestni-
ków. Samo zwiedzanie obiektów hi-
storycznych z przewodnikiem stało się 
formą zbyt mało atrakcyjną, a dzisiej-
sza młodzież oczekuje większego dy-
namizmu oraz urozmaicenia oferty 
turystycznej.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom uczniów i nauczycieli białostoc-
kich szkół, Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Stanisława 
Staszica w Białymstoku przy współ-
udziale RO PTTK przeprowadził dnia 
25 października b.r.  Miejską Grę Te-
renową „Białystok. Zapomniane histo-
rie”. Gra terenowa w proponowanej 
formie jest połączeniem klasycznych 
zawodów na orientację z rajdem pie-
szym, a ponadto zmusza jej uczestni-
ków do inicjatywy przy udziale w 
„żywej lekcji historii”. 

Początkowe obawy o frekwencję 
podczas zawodów szybko poszły w 
niepamięć. Dotychczasowe doświad-
czenie ZSTiO w organizacji dwóch 
edycji zawodów na orientację „Inte-
gracja pod buławą” oraz optymistycz-
ne prognozy pogody spowodowały, że 

swój akces w grze terenowej potwier-
dziły 22 drużyny (ok. 110 osób). Na 
uwagę zasługuje fakt, że wśród uczest-
ników spotkaliśmy nie tylko znajo-
mych z zawodów w Tykocinie ale też 
tych, którzy w tego typu przedsięwzię-
ciu wzięli udział pierwszy raz. Nad-
mienić warto, że na nowym komplek-
sie boisk szkolnych ZSTiO, które 25 
października zamieniły się w miejsce 
startu i mety, pojawili się nie tylko 
przedstawiciele białostockich gimna-
zjów (PG Nr 3 i PG Nr 19) ale rów-
nież pokaźna grupa osób z II LO oraz 
UKS z ZSBG, jak również odważni 
uczniowie SP Nr 8 w Białymstoku. 

Uroczystego otwarcia zawodów 
dokonał dyrektor ZSTiO Mariusz Pęza 
i sędzia główny zawodów Paweł Janu-

kiewicz. Po słowie wstępnym obja-
śniającym zasady gry uczestnicy zma-
gań ruszyli w szranki. Każda z 4-oso-
bowych ekip otrzymała w chwili startu 
zdjęcie lotnicze Białegostoku z 1944 
roku z naniesionymi na nim punktami. 
Zadaniem każdej z drużyn było dotar-
cie do oznaczonych miejsc, a następ-
nie udzielenie odpowiedzi na pytania 
zawarte w przygotowanym formula-
rzu. Zawodnicy mieli do pokonania 
trasę położoną w centrum miasta, a 
biegnącą wzdłuż ulic Lipowej i Św. 
Rocha. Na trasie organizatorzy zapro-
ponowali odwiedziny m.in. byłego 

hotelu Ritz, miejsca w którym stał 
dom Ludwika Zamenhofa, dawnej 
wielkiej synagogi czy pozostałości po 
budynku Misji Barbikańskiej. Na me-
cie na zawodników czekała gorąca 
herbata i kawa oraz drobny poczęstu-
nek. Następnie tym razem bez pomocy 
opiekunów, otrzymały plik zdjęć Bia-
łegostoku w starej fotografii w celu 
identyfikacji obiektów na nich zapisa-
nych. Ostatecznie w ogólnej klasyfika-
cji najlepsi okazali się uczniowie z II 
LO przed PG Nr 19 i uczniami z SP 
Nr 8. 

Opiekunowie drużyn zgodnie 
stwierdzili, że z uwagi na niewielką 
świadomość młodzieży o dziejach 
miasta i regionu, a także ubogi zasób 
historii regionalnej w programach na-
uczania, tego typu inicjatywy są po-
trzebne. Spotkanie z historią bez po-
średnictwa tablicy, kredy i gąbki jest 
bardzo atrakcyjne. 

Honorowy Patronat nad Miejską 
Grą Terenową „Białystok. Zapomnia-
ne historie” objęli: Prezydent Miasta 
Białegostoku oraz Podlaski Kurator 
Oświaty. Fundatorami nagród i upo-
minków byli Prezydent Miasta Białe-
gostoku oraz Dyrektor ZSTiO Mariusz 
Pęza. 

Wszystkim uczestnikom zabawy, 
Honorowym Patronom oraz tym, któ-
rzy wsparli organizacji tych zawodów 
pragniemy z całego serca podzięko-
wać i zaprosić na kolejne lekcje żywej 
historii, tak w Białymstoku, jak i Ty-
kocinie. 

 
Mariusz Pęza, dyrektor ZSTiO 

Paweł Janukiewicz,  
nauczyciel historii w ZSTiO 

■ 
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Wizyta w Wilnie 

im. Króla Zygmunta Augusta w Bia-
łymstoku. 

Tematyka warsztatów dotyczyła 
m.in. Uniwersalnego modelu kształce-
nia vs. Indywidualizacji metod pracy 
w klasie, nauczania języka metodą 
projektów oraz umiejętności niezbęd-
nych uczniom w XXI wieku. 

Podczas warsztatów przeprowa-
dzonych w Centrum Zasobów Dydak-
tycznych Języka Angielskiego przy 
Miejskim Ośrodku Doradztwa Meto-
dycznego w Białymstoku uczestniczą-
cy nauczyciele uzyskali odpowiedzi na 
pytania: Czym charakteryzuje się uni-
wersalny model kształcenia (Universal 
Design for Learning) oraz indywidu-
alizacja metod pracy z uczniem 
(Differentiated Instruction) i jak moż-
na je zastosować w klasie? Dowiedzie-
li się na czym polega nauczanie meto-
dą projektów (Project-based learning), 
jakie są jej kluczowe elementy, i jakie 

wynikają z niej korzyści. Ponadto, 
zastanawiali się jak metoda projektów 
może pomóc uczniom osiągać lepsze 
wyniki w nauce? Zapoznali się z naj-
nowszymi technikami dydaktycznymi 
uzyskując odpowiedzi na pytania: 
czym są p21 framework oraz Common 
Core Standards i jaki mają one wpływ 
na współczesną edukację? Omówione 
zostały również wyzwania, które sta-
wiane są przed nauczycielem XXI 
wieku. 

Nauczyciele zastanawiali się 
wspólnie nad doborem odpowiednich 
metod pracy w celu zaspokojenia po-
trzeb ich uczniów oraz nad tym jak 
sprostać standardom i wymaganiom 
XXI wieku. Co więcej, uczestnicy 
warsztatów nauczyli się planowania 
lekcji z wykorzystaniem indywidualiza-
cji metod nauczania, kreowania warun-
ków sprzyjających uczeniu się, stosowa-
nia różnego rodzaju oceniania pracy 

uczniów, tworzenia projektów oraz włą-
czania ich do nauczania w klasie. 

Podczas lekcji otwartych przepro-
wadzonych w VI Liceum Ogólno-
kształcącym im. Króla Zygmunta Au-
gusta w Białymstoku nauczyciele mo-
gli obserwować sposób w jaki Efrain 
Diaz prowadził zajęcia z uczniami 
wybranych klas, uczniowie zaś doce-
nili przede wszystkim możliwość bez-
pośredniego kontaktu z „żywym” ję-
zykiem angielskim. Wywołało to spo-
ry entuzjazm i zaktywizowało do pra-
cy, motywując i mobilizując ich do 
dalszej nauki języka angielskiego. 

 
Anna Grabowska  

Specjalista ds. edukacji językowej  
Miejski Ośrodek Doradztwa  

Metodycznego w Białymstoku 
■ 

W dniach 22-23 listopada 2011 
roku Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator 
Oświaty, pracownicy Departamentu 
Edukacji – Lucja Orzechowska – za-
stępca Dyrektora Departamentu Edu-
kacji, Mariusz Tarasiuk wraz z dyrek-
torami zespołów szkół zawodowych 
gościli w wileńskich szkołach. Wizyta 
studyjna była kontynuacją współpracy 
nawiązanej wiosną 2011, kiedy w bia-
łostockich szkołach zawodowych go-
ściliśmy dyrektorów wileńskich szkół. 
Inicjatorem i głównym organizatorem 
naszego wyjazdu był Marek Józefo-
wicz – dyrektor Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych. 

Wizyta w Wilnie pozwoliła na 
nawiązanie kontaktów i współpracy w 
różnych dziedzinach. Obie strony są 
zainteresowane pozyskaniem partne-
rów do realizacji różnych programów, 
m.in. Comenius, Leonardo da Vinci. 
Nasza wizyta w Wilnie to również 
czas na wymianę doświadczeń w ra-
mach organizacji kształcenia zawodo-
wego. 

Każdy dyrektor nawiązał kontakt 
z wybraną szkołą litewską, co przynie-
sie wymierne efekty w kolejnych la-
tach współpracy. Takie kontakty dają 
możliwość wypracowania wspólnych 
wniosków do dalszej pracy, rozwoju 
edukacji zawodowej, ponieważ nasz 
system kształcenia i litewski są zbież-

ne, mamy takie same cele i podobne 
problemy, m.in. demograficzne. Dy-
rektorzy szkół wileńskich stwierdzili, 
że samorząd miasta Białegostoku dba 
o rozwój edukacji zawodowej, o czym 
świadczą m.in.: wyposażenie pracowni 
zawodowych, ale również – i to budzi-
ło podziw naszych wileńskich przyja-
ciół – budowa obiektów sportowych w 
Zespole Szkół Rolniczych oraz Zespo-
le Szkół Budowlano-Geodezyjnych. 

W ciągu dwóch dni odwiedzili-
śmy szkoły kształcące m.in.: w zawo-
dach mechanicznych, ekonomicznych, 
gastronomicznych, elektrycznych. Mie-
liśmy możliwość obserwacji zajęć pra-
ktycznych, mile zaskoczyła nas baza 
i wyposażenie pracowni zawodowych. 
Cenna dla każdego z nas była wymiana 
doświadczeń z nauczycielami przed-
miotów zawodowych. 

Uczestnicy spotkania – po stronie 
litewskiej i polskiej – zgodnie stwier-
dzili, że edukacja w każdym państwie 
jest inwestycją długoterminową ale 
przynoszącą wymierne efekty dla każ-
dej gospodarki, dla każdego społe-
czeństwa. 

Obie strony były zgodne, że każda 
szkoła zawodowa powinna propono-
wać młodzieży taką ofertę edukacyjną, 
która pozwoli im na godną pracę 
i zatrudnienie w swoim zawodzie. 

Reasumując, należy stwierdzić, że 
wymiana doświadczeń zawsze przyno-
si nowe rozwiązania, nowe pomysły, 
a  zajemne wyjazdy są potrzebne każ-
dej ze stron, mamy wtedy okazję 
i czas, aby porozmawiać o naszych 
problemach, nowych pomysłach na 
oświatę, a to przecież takie ważne. 

W spotkaniu uczestniczyli: Jerzy 
Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty, 
Lucja Orzechowska – zastępca Dyrek-
tora Departamentu Edukacji, Mariusz 
Tarasiuk – organizacja Szkół Zawodo-
wych, Geniusz Alicja – dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 16, Halicki Tadeusz – 
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 
Joszczyk Wiesław – dyrektor Zespołu 
Szkół Rolniczych, Kiebała Małgorzata 
– dyrektor Zespołu Szkół Mechanicz-
nych, Krasnodębska Bożena – dyrek-
tor Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go, Niczyporuk Anna – dyrektor Ze-
społu Szkół Elektrycznych, Nowicka 
Anna – dyrektor Zespołu Szkół Zawo-
dowych Nr 4, Sutuła Małgorzata – 
dyrektor Zespołu Szkół Budowlano – 
Geodezyjnych, Zadykowicz Beata – 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Technicznych, Tarasiuk Mał-
gorzata – tłumacz, pracownik CKU 

 
Beata Zadykowicz 

■ 
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