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Drodzy Czytelnicy,

gdy piszę te słowa, za oknem świeci słońce, a w powietrzu unosi się zapach lata.
Dziś kończą się zajęcia dydaktyczne i rozpoczynają upragnione, nie tylko przez uczniów,
wakacje. Dziś nawet w busie, którym jechałem do pracy, panowała wyjątkowa atmosfera
za sprawą podróżujących nim na zakończenie roku szkolnego odświętnie ubranych
uczniów. Większość wiozła kwiaty dla swoich ulubionych nauczycieli, by w ten sposób
podziękować im za całoroczną pracę. Zamiast rozmów o tym, z czego będą dziś
klasówki, co trzeba jeszcze zaliczyć i z których lekcji trzeba się „urwać”, snuto wakacyjne
plany, mówiono o wyprawach, zarówno tych dalekich jak i bardzo bliskich. W głosach
rozmawiających wyczuwało się podniecenie i oczekiwanie na coś nowego, nieznanego,
tajemniczego… Coś, o czym we wrześniu można będzie opowiadać z wypiekami na
twarzy, nutą rozmarzenia i tęsknoty w głosie. Coś, co pozwoli przetrwać trudy kolejnego
roku nauki. W rozmowach uczniów przewijał się jeszcze jeden temat. Jedni, chwalili
się, że otrzymają świadectwo z czerwonym paskiem. Inni, że mają średnią 3,0. Byli też
i tacy, którzy z dumą obwieszczali, że przechodzą do kolejnej klasy. Niezależnie od
uzyskanego wyniku, każdego rozmówcę rozpierała mniej lub bardziej skrywana duma,
że osiągnął sukces, sukces na miarę swoich możliwości. Każde oczy jednakowo
błyszczały radością. Nie było wśród nich rankingowania, tego, bez czego my dorośli
jakoś nie wyobrażamy sobie życia. W pogoni za byciem najlepszymi w każdej dziedzinie,
biegniemy przez życie, zamiast je naprawdę przeżywać.

Rankingowanie wraz ze sprawdzianami i egzaminami zewnętrznymi zagościło także
w szkołach. Media i organy prowadzące ustawiają szkoły według średnich
arytmetycznych wyników, odnoszą te wyniki do lat poprzednich i na tej podstawie
formułują wnioski i ferują wyroki. Często bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące.
Zapominają, że wyniki wyrażone w średnich arytmetycznych w ogóle nie uwzględniają
trudności narzędzia badawczego i potencjału uczniów. Dlatego, oprócz wyniku
wyrażonego średnią arytmetyczną mamy jeszcze wyniki w przedziałach staninowych
i edukacyjnej wartości dodanej (EWD). Należy zdawać sobie sprawę z tego, że dopiero
ta ostatnia miara najlepiej i najpełniej oddaje wynik i jakość pracy edukacyjnej szkoły.
Cieszy fakt, że miara ta jest stosowana do przedstawiania wyników na kolejnych
etapach edukacyjnych, że coraz więcej szkół wie, czy jest „szkołą sukcesu”, „szkołą
wspierającą”, „szkołą straconych szans”, czy „szkołą wymagającą wsparcia”.
Niezależnie od tego, w której grupie usytuuje  szkołę osiągnięty na sprawdzianie
i egzaminach zewnętrznych wynik, to jest to cenna informacja, bo dzięki niej można
podjąć konkretne działania zmieniające obecny stan. Nawet najgorszy wynik może stać
się podstawą przyszłego sukcesu edukacyjnego, jeśli tylko zamiast szukać i „rozliczać”
odpowiedzialnych za niego albo obarczać odpowiedzialnością uczniów, cała energia
zostanie skoncentrowana na wygenerowanie działań zapobiegających niskiemu
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wynikowi w przyszłości. Niestety, chyba w naszej narodowej mentalności tkwi ciągłe
rozlicznie tego, co już było i obwinianie innych za swoje niepowodzenia. Tylko,
hołdując takiej postawie, nigdy nie osiągniemy sukcesu.

Drodzy Czytelnicy, życzę Wam sukcesów na miarę Waszych możliwości i potrzeb,
odpoczynku od codziennych zmagań oświatowych, tylu i takich wakacyjnych doznań,
aby wspomnień o nich starczyło na przetrwanie kolejnego roku szkolnego, a przede
wszystkim normalności.

Wojciech Tański

Byt niesprzeczny cebula,
udany cebula twór.
W jednej po prostu druga,
w większej mniejsza zawarta,
a w następnej kolejna,
czyli trzecia i czwarta.
Dośrodkowa fuga.
Echo złożone w chór.

Cebula, to ja rozumiem:
najnadobniejszy brzuch świata.
Sam sie aureolami
na własną chwałę oplata.
W nas - tłuszcze, nerwy, żyły,
śluzy i sekretności.
I jest nam odmówiony
idiotyzm doskonałości.

Wisława Szymborska

Cebula
Co innego cebula.
Ona nie ma wnętrzności.
Jest sobą na wskroś cebulą,
do stopnia cebuliczności.
Cebulasta na zewnątrz,
cebulowa do rdzenia,
mogłaby wejrzeć w siebie
cebula bez przerażenia.

W nas obczyzna i dzikość
ledwie skórą przykryta,
inferno w nas interny,
anatomia gwałtowna,
a w cebuli cebula,
nie pokrętne jelita.
Ona wielekroć naga,
do głębi i tym podobna.

Uwaga!

Konferencje przedmiotowo

-metodyczne dla nauczycieli odbędą

się w ostatnich dniach sierpnia bądź

w pierwszej połowie września.

Szczegółowe informacje ukażą się

na stronie internetowej W-M ODN

w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl
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Przedstawienie belgijskiego systemu edukacji

przez delegata Kuratorium Oœwiaty

– Claude`a Wachtelaera

Belgia leży w północno – zachodniej części Europy
nad Morzem Północnym, graniczy z Francją, Holandią,
Niemcami i Luksemburgiem. Jest to kraj stosunkowo mały,
jego obszar to około 30,5 tysiąca km2. Belgia to kraj
federacyjny, liczący niewiele ponad 10 milionów
mieszkańców, ma trzy wspólnoty językowe: flamandzko
-niderlandzką (55% społeczeństwa), niemiecką (b. mała
grupa ok. 150 tys.) i francuską (reszta populacji belgijskiej).
Francuski i flamandzki są językami urzędowymi. Belgia
składa się z 3 niezależnych terytoriów: Flandrii, Walonii
i regionu Brukseli. Kraj podzielony jest na 9 prowincji ze
stolicą w Brukseli, która jest również stolicą Unii
Europejskiej. Bruksela leży w środkowej części kraju nad
rzeką Senne. Oprócz miasta na prawach gminy nazwą
Bruksela określa się także Region Stołeczny Brukseli, który
skupia 18 innych gmin (między innymi Anderlecht,
Etterbeek, Saint-Gilles, Uccle, Schaerbeek) i liczy około
1 mln mieszkańców.

Bruksela to siedziba króla i parlamentu belgijskiego,
a ponadto NATO, Euroatomu i kilkudziesięciu organizacji
międzynarodowych. Bruksela jest także siedzibą instytucji
Unii Europejskiej. To ważny ośrodek handlowy, bankowo-
finansowy i kulturalno-naukowy kraju. Znajdują się dwie
królewskie akademie umiejętności (walońska
i flamandzka), Królewska Akademia Sztuki (zał. 1711 r.),
Biblioteka Królewska (zał. 1837  r.); dwa uniwersytety,
konserwatorium, instytuty naukowo-badawcze, teatry
i 30 muzeów.

Belgijski system edukacji

Szkolnictwo w Belgii odzwierciedla strukturę narodowo
-językową państwa. Stąd nie ma tu jednolitego
scentralizowanego systemu edukacji. Jest on kierowany
przez dwa odrębne Ministerstwa Oświaty, a nad szkołami

i programami kształcenia czuwają inspektorzy państwowi
i regionalni. Duży wpływ na programy oraz funkcjonowanie
poszczególnych placówek oświatowych mają władze
regionalne. To wspólnoty są odpowiedzialne za tworzenie
szkolnictwa. Sporą swobodę pozostawia się również
dyrektorom. I tak, np. wspólnota francuskojęzyczna
w Belgii odpowiada za: nadzór i kontrolę nauczania,
finansowanie szkół oraz organizację pewnej ich liczby.
W tym kraju każdy ma prawo założyć szkołę, ponieważ
istnieje zasada wolności nauczania (wpisano ją w 1830
roku do konstytucji belgijskiej). Jednak nie każdy może
otrzymać dofinansowanie na jej działalność.

We wspólnocie francuskojęzycznej jest 5 sieci
nauczania, połączonych w dwie podstawowe grupy:
� nauczanie oficjalne – organizowane przez władze

publiczne: szkoły państwowe, gminne (jak École
Fondamentale no13 a Bruxelles, w gminie
Schaerbeek, której byliśmy gośćmi) oraz
prowincjonalne, bezpośrednio przyporządkowane
prowincjom;

� nauczanie wolne – organizowane z prywatnej
inicjatywy: katolickie (50% uczniów), wolne
(np. Decroly’ego, Freineta, Montessori) i inne
wyznaniowe (protestanckie, muzułmańskie,
żydowskie).

W Belgii obowiązkowa jest nauka, nie uczęszczanie
do szkoły (uczyć można się np. w domu). Organizacja
szkolnictwa wg wieku przedstawia się następująco:

I etap - nauczanie przedszkolne od 2 do 6 roku życia;
II etap - nauczanie początkowe (podstawowe) od 6

do 12 roku życia;
III etap - nauczanie średnie (ponadpodstawowe) od 12

do 18 roku życiał
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IV etap - nauczanie wyższe – uniwersyteckie
i nieuniwersyteckie; system boloński – do licencjatu
(21 roku życia) i II stopień – magisterskie (23 roku życia).

Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 i trwa do
18 roku życia.

Struktura systemu edukacji

Przedszkole (École maternelle)
Pierwszym etapem, nieobowiązkowym, jest

przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w wieku od
2 do 6 roku życia. Rodzice chętnie posyłają dzieci do
przedszkola, by lepiej je przygotować do obowiązków
szkolnych. Przedszkola związane są organizacyjnie ze
szkołą początkową.

Szkoła początkowa (École primaire)
Pierwszym obowiązkowym i bezpłatnym etapem

w belgijskim szkolnictwie są tzw. szkoły początkowe,
będące odpowiednikiem naszych szkół podstawowych.
Trwają sześć lat, podzielonych na trzy dwuletnie bloki
edukacyjne (1-2 klasa - dla dzieci w wieku 6 – 8 lat, 3-4
klasa – dla dzieci w wieku 8 – 10 lat i 5-6 klasa – dla dzieci
11-12-letnich). Ciekawe jest, że stworzono system tzw. 5-
8, polegający na tym, że można mieszać dzieci
z przedszkola + 1 klasy szkoły początkowej i dzieci
z klasy 1 z dziećmi z klasy 2 szkoły początkowej.

Każdy z trzech dwuletnich bloków edukacyjnych
odpowiedzialny jest za realizację konkretnego materiału,
jednak nauczyciele mają obowiązek dostosować
wymagania do indywidualnych potrzeb i zdolności ucznia
w danej klasie. W pierwszej fazie nauki stosuje się oceny
opisowe. W wielu szkołach wprowadzane są obok
przedmiotów obowiązkowych także zajęcia fakultatywne,
które służą rozwijaniu zainteresowań. Coraz więcej szkół
wdraża również model pedagogiczny, w myśl którego
klasy tworzone są w oparciu o umiejętności, a nie rocznik.
Uczniowie, kończący pierwszy etap kształcenia otrzymują
dyplom, umożliwiający im kontynuowanie nauki w szkole
średniej lub zawodowej.

Nauczanie we wspólnocie francuskojęzycznej jest
nauczaniem przez kompetencje. By dzieci mogły je
zdobyć, musi zaistnieć tzw. kontinuum pedagogiczne,
podążające od ostatniej grupy przedszkolnej aż do

ostatniej klasy nauczania początkowego. Istnieje coś
w rodzaju egzaminu (certyfikat nauk podstawowych) na
koniec klasy 6.

Szkoła średnia (École d’Humanité)
Nauczanie ponadpodstawowe ma 3 kategorie:
� nauczanie ogólne – ma prowadzić do studiów

wyższych;
� nauczanie techniczne – przygotowuje do studiów

licencjackich, kwalifikacyjne – pozwala na
wykonywanie pracy po ukończeniu 18 roku życia;

� nauczanie zawodowe – przygotowuje pracownika
w wieku 18 lat. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
mogą zapisać się do szkoły wyższej uniwersyteckiej
lub nieuniwersyteckiej. System rekrutacji jest mało
wybiórczy, brak jest egzaminów wstępnych (poza
studiami medycznymi i do szkół politechnicznych
- to specjalne grupy szkół. Wstęp na uczelnie wyższe
jest w zasadzie wolny, zatem prawdziwa selekcja
następuje po pierwszym roku.

Daje do wyboru dwie drogi kształcenia:
1) kształcenie tradycyjne – dwa kolejne trzyletnie cykle

programowe, z podziałem na dwa typy szkół, dające
przygotowanie do podjęcia studiów wyższych:
klasycznych, humanistycznych;

2) kształcenie odnowione – z podziałem na dwie
specjalizacje umożliwiające:

� otrzymanie wykształcenia ogólnego, technicznego
lub artystycznego, co prowadzi do przygotowania
kandydatów na studia wyższe lub podjęcia pracy
zawodowej,

� otrzymanie wykształcenia artystycznego,
technicznego lub zawodowego, dające możliwość
natychmiastowego podjęcia pracy lub kontynuacji
nauki w szkole wyższej.

Szkoła wyższa
Szkoły wyższe w Belgii dzielą się na dwa typy:

1) kolegia wyższego szkolnictwa zawodowego
ukształtowane na wzór uniwersytecki; kolegia są
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nastawione głównie na praktykę; nauka w nich trwa
3-4 lata, absolwent takiej szkoły otrzymuje stopień
gegradueerde, po czym może podjąć roczne studia
zaawansowane;

2) uniwersytety - kładą nacisk głównie na badania
naukowe (student pod koniec nauki musi przedstawić
raport z uczestnictwa w programie badawczym)
i proponują typowo akademickie programy i kierunki
kształcenia; nauka na belgijskim uniwersytecie może
trwać nieco dłużej niż w Polsce. Podzielona jest na
dwa etapy – pierwszy trwa 2-3 lata, drugi: 2-4 lata.
Po 4 -7 latach otrzymuje się tytuł licencjata, po
kolejnym roku - tytuł magistra.

Naukę można kontynuować na studiach doktoranckich,
trwają one minimum dwa lata.

Trudności dydaktyczno – wychowawcze i kierunki
przeciwdziałania nim

Belgia jest to kraj, w którym dokonuje się dużego
przesiewu uczniów, sprawiających różnego rodzaju
problemy, na poziomie szkoły początkowej. Nauczyciele
wspierani są głównie przez sieć wyspecjalizowanych
ośrodków, w których po dokonaniu diagnozy zapada
decyzja o dalszych formach edukacji uczniów, którzy
wykazują trudności dydaktyczno – wychowawcze, czy też
jakiekolwiek cechy niepełnosprawności. Nauczanie oraz
praca korekcyjna odbywa się w ośrodkach szkolnych,
gdzie oprócz pedagogów, pracuje wielu specjalistów
w zależności od typu zaburzeń czy niepełnosprawności.

Pytania uczestników spotkania i odpowiedzi
przedstawiciela kuratorium

1. Od czego zależy dotacja do placówek
niepublicznych?

- Dotacja zależna jest od spełnienia kilku warunków,
takich jak: respektowanie programu, posiadanie
wykwalifikowanej kadry, podporządkowanie się nadzorowi
inspekcji, prowadzenie nauczania w odpowiednich,
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

2. Czy funkcjonują podstawy programowe?
- Istnieje standaryzacja. Jest to dokument określający

zestaw umiejętności i kompetencji, przyjęty przez rząd.
Szkoły pracują w oparciu o programy autorstwa
ministerstwa, ale gmina może napisać własne programy,
podlegające ministerialnemu zatwierdzeniu. Sieci szkół
są nadzorowane przez odpowiednie organy nadzorujące.
W Belgii jest wolność pedagogiczna i wolność nauczania.

3. Jak wygląda kontrola?
- Za nauczanie w szkole odpowiada dyrektor, częściowo

także inspektorzy. Gmina, spełniając wymogi ministerialne,
posiada inspektorów, kontrolerów, których zadaniem jest

sprawdzanie jakości nauczania. Jeśli inspektor stwierdzi
problem, wysyła odpowiedni raport do Kuratorium,
opisując dany problem i podając wskazówki, jak należy
go zlikwidować.

4. Jak wybiera się dyrektora placówki?
- Dyrektorzy szkół wybierani są przez jednostkę

organizującą szkolnictwo (np. gminę). By zostać
dyrektorem, należy się do tego przygotować,
przechodząc odpowiednie szkolenie.

5. Czy funkcja dyrektorska łączy się z pracą
pedagogiczną?

- Na ogół dyrektor szkoły liczącej powyżej 150 uczniów
jest zwolniony z nauczania. Gdy szkoła liczy mniej
uczniów, dyrektor ma obowiązek nauczania - około
1/2 etatu nauczyciela, czyli 12 godzin.

6. Jakie są warunki i organizacja pracy nauczycieli?
- Szkoła pracuje 182 dni w roku. Zajęcia odbywają się

w godzinach od 8.30 do 12.30 i po godzinnej przerwie
obiadowej, od 13.30 do 15.10. To jest 61 godzin
lekcyjnych tygodniowo. Lekcje trwają 50 minut. Etat
nauczyciela to 26 godzin lekcyjnych w przedszkolu,
24 godziny lekcyjne w szkole początkowej. W szkołach
średnich 18-22 lekcje. Wymiar urlopu (takie same zasady
obowiązują w szkołach i przedszkolu): 1 tydzień na
Wszystkich Świętych, 2 tygodnie na Boże Narodzenie,
1 tydzień w karnawale (od tłustego wtorku – w Polsce
mamy tłusty czwartek), 2 tygodnie na Wielkanoc
i 2 miesiące latem. Rok szkolny jest ciągły. Semestry
pojawiają się w nauczaniu wyższym.

7. Czy gmina zapewnia opiekę dzieciom w okresie dni
wolnych, wakacji?

- Istnieje centrum pozaszkolne, które przyjmuje dzieci
w godzinach 15.00-18.00 i środy (środy są wolne) oraz
w ferie, wakacje – przez cały tydzień od 7.30 do 18.00.
Ponieważ to opieka pozaszkolna, jest ona odpłatna,
chociaż nie są to duże opłaty.
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8. Jaka jest liczebność klas?
- W przedszkolach i szkołach początkowych – 27 dzieci,

są jednak i klasy liczące 15-16 dzieci – może to być
związane z tym, że szkoły mogą liczyć wielu uczniów, ale
są i mniejsze – w zależności od wyborów pedagogicznych
szkoły. I tak np. jeden nauczyciel ma więcej uczniów, by
dzieci mogły korzystać z zajęć wf lub indywidualnych.
Liczba uczniów wpływa na liczbę godzin lekcyjnych, które
z kolei tworzą etaty dla nauczycieli – w ramach potrzeb
danej szkoły. W chwili obecnej Bruksela przeżywa kryzys
– przybywa dzieci i konieczne jest tworzenie większej
liczby szkół, rozbudowywanie ich.

9. Jaką szkołę musi skończyć nauczyciel, by uzyskać
kwalifikacje?

- Do nauczania w przedszkolu i szkole początkowej
wystarcza licencjat. W szkołach średnich – stopień
magistra.

10. Czy szkolnictwo wyższe jest płatne?
- Szkolnictwo wyższe jest płatne, nie są to jednak

wygórowane ceny (około 800 euro rocznie). Ze względu
na to oraz na wysoki poziom, szkoły wyższe w Brukseli
mają bardzo dużo studentów zagranicznych (Belgia
kształci ok. 30% lekarzy dla Francji, ok. 90% weterynarzy
w Belgii to Francuzi).

11. Jak wygląda dokumentacja nauczyciela?
- Nauczyciele dokumentują w dziennikach pracę

z dziećmi. Prowadzą obserwacje, piszą konspekty.
Bardziej szczegółowe informacje, podczas wizytacji szkoły
Ecole Fondamentale no13 a Bruxelles przekazała jej
Dyrektor, Pani Anouchka Dobchies.

O szkole wspaniale opowiadała Pani Françoise Jurion
de Waha, która podczas pobytu w Belgii i Holandii była
naszym przewodnikiem.

Na koniec spotkania, w imieniu wszystkich
uczestników, podziękowania gospodarzom złożyła Teresa
Pupel konsultant W-M ODN.

Tekst: Benigna Pietrusewicz
Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie

Zdjêcia: Joanna Sternicka
Przedszkole Miejskie nr 40 w Olsztynie

Od redakcji: tym artykułem rozpoczynamy cykl
poświęcony funkcjonowaniu szkół belgijskich.
Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z wizyt w nich
oraz obejrzenia galeri zdjęć zamieszczonych na stronie
W-M ODN (www.wmodn.olsztyn.pl/pokaz-galerie/24/
edukacja-przedszkolna- i -wczesnoszkolna-w-
brukseli.html)

20 regu³ wychowania dzieci

wed³ug Janusza Korczaka

1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie powinienem
mieć tego wszystkiego, czego się domagam.
To tylko próba z mojej strony.

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie tego potrzebuję
poczucia bezpieczeństwa.

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków. Tylko Ty
możesz mi pomóc zwalczyć zło, póki jest to jeszcze
w ogóle możliwe.

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem.
To sprawia, że przyjmuję postawę głupio dorosłą.

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie
jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej
przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy
w cztery oczy.

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami. Czasami
dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych
i nieprzyjemnych.

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są
grzechem. To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że Cię
nienawidzę. To nie Ty jesteś moim wrogiem, lecz
Twoja miażdżąca przewaga!

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne
dolegliwości. Czasami wykorzystuję je, by
przyciągnąć Twoją uwagę.

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie muszę się przed
Tobą bronić i robię się głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuję się
przeraźliwie tłamszony, kiedy nic, z tego wszystkiego
nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie
wyrazić myśli. To dla tego nie zawsze się
rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.
Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy
tracę całą moją wiarę w Ciebie.

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię pytaniami. Może
się wkrótce okazać, że zamiast prosić Cię
o wyjaśnienie, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po
prostu są.

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na
Twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia.
Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz
autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować
miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju
eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie,
więc przymknij na to oczy.

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak
trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób,
co możesz, żeby nam się to udało.

20. Nie bój się miłości. Nigdy.
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Młodzież w urzędzie

projekt Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Olecku

Urzędy od zawsze dla przeciętnego obywatela kojarzyły
się z biurokracją i zawiłymi procedurami załatwiania
zdawałoby się prostych spraw. Uczniowie, pomimo zajęć
z przedmiotów takich jak wiedza o społeczeństwie czy
przedsiębiorczość, nie znają często praktycznej strony
funkcjonowania urzędów państwowych. Wchodząc
w dorosłe życie, są zwykle skazani na samodzielne
błądzenie po pokojach urzędników w celu załatwienia
prozaicznych spraw. Program nauczania w szkołach nie
jest często zintegrowany z praktyczną stroną
funkcjonowania administracji państwowej.

Reforma oświaty rozpoczęta w 2009 roku i związana
z tym zmiana podstaw programowych sugeruje większe
zaangażowanie uczniów i nauczycieli w pracę nad
projektami szkolnymi. W szkołach ponadgimnazjalnych,
jak zapisano w nowej podstawie programowej przedmiotu
wiedza o społeczeństwie, 10 % zajęć powinno być
przeprowadzonych metodą projektu. Młodzież powinna
praktycznie angażować się w poznawanie życia
społecznego.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w Warmińsko-
Mazurskim Ośrodku doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Filia w Olecku powstał we współpracy ze Starostwem
Powiatowym projekt zaangażowania uczniów oleckich
szkół ponadgimnazjalnych w praktyczną naukę
poznawania pracy organów samorządu terytorialnego. Już
za moment młodzi ludzie wejdą w dorosłe życie i jednym
z jego nieodłącznych elementów będzie wizyta
w niejednym urzędzie.

Pierwszym elementem projektu było seminarium dla
nauczycieli, uczących wiedzy o społeczeństwie. Poznali
oni tam założenia przedsięwzięcia i otrzymali zadania do
wykonania dla swoich uczniów. Podopieczni mieli za
zadanie załatwić typowe sprawy urzędowe, zapoznać się
z pracą poszczególnych wydziałów Starostwa
i zaprezentować efekty swojej pracy w postaci prezentacji
multimedialnej.

Efekty pracy nad zadaniami zostały zaprezentowane
na spotkaniu podsumowującym projekt, które odbyło się
1 czerwca 2012 w Starostwie Powiatowym w Olecku.

Prezentacje pokazane na spotkaniu w Starostwie
pokazały, że projekt był na pewno potrzebny. Okazało
się, że młody człowiek w urzędzie to nie tylko miłe
doświadczenie i proste sprawy do załatwienia. Młodzież
była życzliwie przyjmowana, nie obyło się jednak także
bez słów konstruktywnej krytyki pod adresem zawiłości
biurokracji.

Liczę, że udział uczniów oleckich szkół średnich
w projekcie przyniesie im szereg korzyści w dorosłym
życiu, pozwoli lepiej przygotować się do egzaminu
maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Nauczyciele na
pewno zapoznają się z metodą pracy, która w najbliższym
czasie stanie się wymogiem programowym w szkołach
ponadgimnazjalnych. Mam również nadzieję, że kontakt
urzędników z młodzieżą wpłynie na poprawę jakości pracy
w Starostwie Powiatowym i całego wizerunku placówki.
W przyszłości podobny projekt będzie realizowany
również w Urzędzie Miejskim w Olecku.

 Jacek Rutkowski
W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku
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V rok dzia³alnoœci

Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela

 Misją Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela jest
kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby,
doskonalącej się moralnie i intelektualnie, tak aby stała
się wykwalifikowanym kowalem własnego losu, czyli aby
potrafiła dobrze zarządzać kapitałem własnym. Uczestnik
UNO ma być świadomym i kreatywnym uczestnikiem
społeczństwa. Temu celowi służą bloki edukacyjne, które
konsekwentnie realizujemy w naszym uniwersytecie.

W  piątym roku działalności Uniwersytetu
Nowoczesnego Obywatela, odbył się cykl wykładów
z niezwykle ważnych tematów:

 1.„Zdrowa rodzina - pierwsza pomoc ratuje życie
i zdrowie", opracowany przez dr. hab.n.med.
Jadwigę Snarską, prof. UWM, dr. Rakesha Jalali
i mgr Karolinę Walczak oraz studentów z Katedry
Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk Medycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Krok po kroku poznaliśmy zasady prawidłowego
postępowania z osobą potrzebującą pomocy.
Świadomość, że możemy i potrafimy uratować
ludzkie życie i zdrowie, ponieważ dysponujemy
odpowiednią wiedzą, będzie miał wpływ na nasze
racjonalne zachowania.

 2.„Kalokagathia", program Heleny Rusieckiej, Dyrektor
Generalnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej o tym, jak
dbać o kręgosłup, czyli jak być pięknym i młodym.
Wady postawy są coraz częstszym zjawiskiem,
wynikającym z niewiedzy rodziców oraz złego stylu
życia dzieci i młodzieży.

 3.„Jestem bezpieczny i mądry", program brygadiera
Andrzeja Górzyńskiego, Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, st. kpt.
Sławomira Filipowicza i mł. kpt. Andrzeja
Grejfenberga o tym, jak zapobiegać zagrożeniom
życia oraz jak się zachować, gdy do takiego
zagrożenia dojdzie.

To właśnie codzienny trud nauki, który wymaga
poświęcenia i wysiłku prowadzi nas do
perfekcjonizmu i w efekcie tworzy tę piękną wartość.
Podczas programów w KM PSP w Olsztynie widzimy
efekty stosowania tej dewizy.
Program jest realizowany pod patronatem brygadiera
Jana Słupskiego, Warmińsko-Mazurskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie

 4.„Jak być dobrym dziennikarzem?", czyli warsztaty
Moniki Szczygło i Michała Poryckiego z Radia
Olsztyn o sztuce logicznego i etycznego
analizowania różnych tematów.

 5.„Moje prawa i obowiązki", program mgr Martyny
Seroka z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego i mec. Edwarda Ośko o tym,
dlaczego „musimy być niewolnikami praw, abyśmy
byli wolni". (Cyceron)

 6.„Poznaję las i jego mieszkańców", to program
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Olsztynie, Polskiego Towarzystwa Leśnego i Ligi
Ochrony Przyrody w Olsztynie, opracowany przez
mgr inż. Tadeusza Pampucha, mgr inż. Arkadiusza
Mrozowskiego, mgr inż. Andrzeja Sobania, w którym
- zgodnie ze słowami Jana Karetko, Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie
- uczymy się troski o swój las, gdyż „dbając o swój
las, pomagamy wszystkim lasom na Ziemi”.
„Nowy las za makulaturę", to kampania o ogromnym
znaczeniu ekologicznym i ekonomicznym.

 7.„Krav-maga, filozofią życia", program Krzysztofa
Lewickiego, o sztuce samoobrony
i samodoskonalenia moralnego.

 8.„Świadomi zagrożenia", program edukacyjny
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, o mądrym
korzystaniu z lasów, będący stałym elementem
edukacyjnym naszych rajdów.

 9.„Jestem przedsiębiorczy", program Zbigniewa
Majchrzaka o sztuce zarządzania kapitałem własnym.

 10.„Chcę być komandosem", program Anny
Humieńczuk, Dyrektor Leśnego Parku Linowego
w Olsztynie, pozwalający sprawdzić nasze możliwości
psychofizyczne w pokonywaniu toru przeszkód
o różnym stopniu trudności, które zupełnie inaczej
wyglądają z ziemi, a inaczej z powietrza!

 11.„Elektrośmieci-zagrożeniem dla Ziemi", program
Jolanty Giedrojć-Gorący, dyrektor Firmy Ekomar,
o bezpiecznym pozbywaniu się elektrozłomu.

 12.„Święto ulicy Dąbrowszczaków", program Marka
Marcinkowskiego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Kultury w Olsztynie, który integruje mieszkańców
i turystów. My mamy swój udział w bloku „Od
przedszkolaka do studenciaka".

 13.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz
program edukacyjny, w którym łączymy troskę
o chore dzieciaki z troską o dzieci, które biorą udział
w naszym programie.

14.„Polacy i Francuzi dla Europy", Kazimierz
Brakoniecki Centrum Polsko-Francuskie o polsko-
francuskim wkładzie w rozwój Europy oraz przyszłość
rozwoju wzajemnych relacji.

 15.„Polacy i Amerykanie dla Europy", Jeffrey Taylor,
Dyrektor Kings`s School of Englisch, odpowiadający
na pytania czy Demokracja amerykańska,
przedsiębiorczość amerykańska są wartościowe dla
Polaka?

 16.„Mamo, chcę psa!" program Beaty Kemesies
z „Terranova" uczy odpowiedzialności za zwierzęta
domowe.

Zbigniew Majchrzak
Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
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Z ¯YCIA SZKÓ£

2 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Budowlanych
im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie odbyło się
uroczyste otwarcie warsztatów szkolnych poddanych
modernizacji przeprowadzonej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-
2013. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz
olsztyńskich, dyrektorzy innych szkół naszego miasta,
grono pedagogiczne oraz uczniowie ZSB.

Po oficjalnych przemówieniach zacnych gości: pana
prezydenta Piotra Grzymowicza, pani Barbary Antczak
w imieniu Warmińsko - Mazurskiej Kurator Oświaty pani
Grażyny Przasnyskiej oraz pani marszałek Anny
Wasilewskiej i przemówieniu pani wicedyrektor Krystyny
Kalinowskiej, młodzież ZSB w formie prezentacji
multimedialnej przedstawiła zakres zmian, jakie zaszły
w budynku warsztatów szkolnym dzięki realizacji w/w
projektu.

Wykonany przez uczniów krótki program artystyczny,
humorystycznie przedstawiający kierunki kształcenia
w „Budowlance”, był miłym akcentem całej uroczystości.

Celem, trwającego od września 2010 r. kapitalnego,
remontu warsztatów była poprawa infrastruktury
technicznej oraz podniesienie jakości i atrakcyjności
nauczania.

Dzięki wyposażeniu pracowni i laboratoriów w ramach
projektu „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego
poprzez modernizację i doposażenie budynku warsztatów
w najnowocześniejsze urządzenia” uczniowie będą mogli
poznać aktualne technologie stosowane w branży
budowlanej i stolarskiej.

Kwota przeznaczona na remont i doposażenie wyniosła
ok. 4.249.000 zł.

Iwona Zabrzyjewska
Zespó³ Szkó³ Budowlanych w Olsztynie

Mamy nowe warsztaty!

W przecinaniu wstêgi uczestniczyli: p. prezydent Piotr Grzymowicz,

pani marsza³ek Anna Wasilewska i p. wicedyrektor ZSB Krystyna

Kalinowska. (fot. A Rutkowski)
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W marcu… w Marco,

w Porto, w Portugalii…
W dniach 12 - 16 marca 2012r. uczestnicy projektu

„Health4Life” spotkali się w Portugalii, w piątym,
przedostatnim już kraju, biorącym udział w tym
międzynarodowym przedsięwzięciu. Nasze gimnazjum
reprezentowali uczniowie: Partycja Głowacka, Natalia
Karaś, Jakub Remiszewski oraz nauczyciele: Elżbieta
Karaś (kordynatorka projektu) i Jolanta Motulewicz.

Plan spotkania wszystkich uczestników wyglądał
podobnie jak we wcześniejszych krajach: Hiszpanii, Belgii,
Grecji, Polsce. Nauczyciele spotykali się na
konferencjach, wymieniając przede wszystkim uwagi na
temat warunków pracy, metod nauczania oraz dotychczas
zrealizowanych zadań projektowych, a także tych
zaplanowanych. Uczniowie przebywali wśród swoich
zagranicznych rówieśników, spędzając z nimi cały swój
czas. Dzięki temu mogli poznać styl życia, kuchnię,
zwyczaje Portugalczyków. Już pierwszego wieczoru,
podczas kolacji poznaliśmy nowe smaki: gęstej zupy
Caldoverde, której głównym składnikiem jest kapusta
włoska, następnie gotowanych ryb, np. dorsza, i owoców
morza, tj. krewetek, małży z ryżem. Na deser z prawdziwą
przyjemnością smakowałam pierwszą w tym roku soczystą
truskawkę oraz mango.

W ciągu kolejnych dni wszyscy spotykali się podczas
wspólnych wyjazdów i wycieczek. Z dużym sentymentem
wspominamy pierwszą wycieczkę do Porto - drugiego
co do wielkości w Portugalii miasta położonego nad
Oceanem Atlantyckim. Wycieczkę zaczęliśmy od
zwiedzenia historycznego centrum Porto. Na uwagę
zasługuje niewątpliwie Se Cathedral – rzymskokatolicka
katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, znajdująca się na Liście Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Największym zabytkiem świątyni
jest srebrny ołtarz. Przemieszczając się jedną z głównych
alei miasta Avenidados Aliados, dotarliśmy do placu
z górującym nad nim pomnikiem Piotra IV na
wierzchowcu. W samym centrum Porto, w miejscu

dawnego klasztoru, wznosi się Palacio da Bolsa (Pałac
Giełdowy), będący jednym z ważniejszych symboli
i atrakcji miasta. Wewnątrz wzrok przyciągają przepiękne
ozdobne tynki, podłogi, artystyczne rzeźby, obrazy i freski
- bogate dekoracje sprawiają, że całość wygląda jak
wnętrze królewskiego pałacu. Jednak najbardziej
wyróżniającymi się i bez wątpienia najbardziej wartymi
zobaczenia są Sala Narodów i Sala Arabska.Duże wrażenia
zrobiła także niezwykła księgarnia Lello, funkcjonująca
od 1906 roku. Bogato zdobione sufity, wielobarwne
witraże, kręte czerwone schody zachwycały swoją
oryginalnością. Jak się dowiedzieliśmy, niedaleko tej
księgarni mieszkała autorka „Harrego Pottera”
– J. K. Rowling, kiedy pracowała jeszcze jako
nauczycielka j. angielskiego. Uwagę przykuł także
interesujący, dwupoziomowy most Don Luis I nad rzeką
Douro, umożliwiający dotarcie do dzielnicy Porto - Vila
Nova de Gaia, której atrakcją są piwnice składowe wina
porto. Kiedy płynęliśmy statkiem po rzece Douro, z daleka
widzieliśmy ogromne litery składające się na firmowe
nazwy piwnic i magazynów, widniejące na dachach czy
ścianach budynków. Oczywiście mieliśmy możliwość
zwiedzenia jednej z takich winiarni – Calem. A dla kibiców
FC Porto atrakcją był niewątpliwie Stadion Smoka Estádio
do Dragao.

Kolejny dzień pobytu w Portugalii również był
atrakcyjny. Zaczęliśmy go od wspólnego spaceru
„Comenius walk” wzdłuż rzeki Tamega. Spacerując,
podziwialiśmy uroki tutejszego klimatu i różnorodność
roślinną: eukaliptusy, pomarańcze, cytryny, drzewa
laurowe i piękny, jakby za mgłą oraz odbijający się
w rzece, krajobraz. Ścieżka spaceru biegła wzdłuż brzegu
rzeki i charakterystyczne były dla niej rozstawione na
trawie sprzęty rekreacyjne, np. rowery treningowe,
steppery, orbitreki.

Następnie zwiedziliśmy starożytne, rzymskie miasto
Tongobriga w miejscowości Freixo, niedaleko Marco de
Canaveses, gdzie zachowały się ruiny ówczesnych
domów, łaźni i obiektów publicznych. Małe, kolorowe
kamyki misternie poukładane zdobiły podłogi dawnych
rezydencji. Przewodnik przybliżył nam kulturę, tradycje
i życie starożytnych.
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Ostatnią atrakcją tego dnia był wyjazd do Guimaraes-
miasta zwanego „kolebką Portugalii”, pierwszej stolicy
tego państwa. Miasto to w bieżącym roku otrzymało status
Europejskiej Stolicy Kultury. Guimaraes słynie z licznych
budowli, takich jak: Kościół Matki Boskiej Oliwnej lub
zamek św. Michała. Zamek był pierwotnie twierdzą,
chroniącą mieszkańców miasta przed atakami Maurów
i Normanów. Pierwsza siedziba portugalskich królów
otoczona jest do dzisiaj siedmioma kamiennymi wieżami
obronnymi. Zaś kościół, ufundowany przez króla Joao I,
jest wotum królewskim za zwycięstwo pod Aljubarottą.
Chodząc wąskimi, brukowanymi (jak w całej Portugalii)
uliczkami (w tym jedną z najstarszych - Rua de Santa
Maria), mijaliśmy sklepy z pamiątkami, restauracje,
kawiarnie. Naszą uwagę zwróciły piękne, wszechobecne
płytki ceramiczne, tzw. azulejos, które można zobaczyć
niemal na wszystkich budynkach: od kościołów,
klasztorów zaczynając, przez domy, na sklepikach
kończąc.

Ostatni dzień pobytu upłynął w Marco de Canaveses,
gdzie znajduje się szkoła partnerska – EscolaSecundaria
– biorąca udział w projekcie. Mogliśmy wziąć udział w
zajęciach razem z naszymi gospodarzami – zaskoczyło
nas, że niektóre lekcje trwają 90 minut, a w dziennikach
są wyodrębnione strony z wklejonymi zdjęcia uczniów
danej klasy. Po zajęciach wspólnie zwiedziliśmy
miasteczko: park miejski, kościół, urząd miasta, muzeum.
Wieczorem odbyło się pożegnalne spotkanie, niezwykle
nastrojowe, przy muzyce, tańcach (prezentowanych przez
niezwykle radosnych przedstawicieli kolejnych pokoleń,
tworzących zespoły lokalne) i smakach Portugalii.

Ten wyjazd znacznie poszerzył naszą wiedzę językową
i historyczną. Każdy stał się bogatszy o nowe
doświadczenia i co niektórzy dowiedzieli się, czym jest
odpowiedzialność i samodzielność. Podróż do Portugalii
zawsze będę kojarzyć ze słońcem, życzliwymi ludźmi
i bogatą kulturą. Myślę, że tego wyjazdu nie zapomni
żaden z jego uczestników.

Natalia Karaœ, Jakub Remiszewski
Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach

W Szkocji w ramach

projektu „Health4Life”
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Wieliczkach zakończyło realizację międzynarodowego
projektu „Health4Life”, w którym uczestniczyły – oprócz
wspomnianego gimnazjum - szkoły z Belgii, Grecji,
Hiszpanii, Portugalii i Szkocji. 16 kwietnia 2012 r.
uczniowie: Weronika Rogaczewska, Kinga Żukowska,
Adrian Jaworowski i Bartosz Wróblewski oraz nauczyciele:
Elżbieta Karaś (koordynatorka projektu), Stanisław Bucki
i Bogumiła Masiarz udali się do Szkocji, by przez kolejne
4 dni poznawać historię i kulturę tego regionu oraz
podsumować dwuletnią pracę projektową.

Podróż zaczęła się 16 kwietnia 2012 r. od przybycia
na lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dwugodzinny
lot do Szkocji minął szybko, w dużej mierze dzięki
podziwianiu niesamowitych widoków z tak niecodziennej
wysokości. Po wylądowaniu w Glasgow Prestwick
udaliśmy się do oddalonego o 30 km miasta
Dalmellington, gdzie znajduje się Doon Academy - ostatnia
z partnerskich szkół projektu „Health4Life”.
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Następny dzień (wtorek, 17.04.) spędziliśmy w szkockiej
szkole. Uczniowie tamtejszej placówki przygotowali
oryginalne powitanie, podczas którego uczestnicy zetknęli
się z symbolami Szkocji, zobaczyli Szkotów w kiltach,
wysłuchali gry na dudach, recytacji wiersza „ Address to
Haggis” oraz śpiewu pieśni „Auld Lang Sine” autorstwa
najwybitniejszego poety narodowego – Roberta Burnsa,
poznali narodowe i popularne tańce szkockie: The Gay
Gordons, MilitaryTwo-step oraz Dashing White Sergeant.
Polska grupa została szczególnie wyróżniona, bowiem
poproszono nas o prezentację polskiego tańca
narodowego. Byliśmy oczywiście odpowiednio
przygotowani, bowiem było to jedno z zadań
projektowych, nad którym pracowaliśmy pod opieką
swojego nauczyciela wychowania fizycznego, Tomasza
Karnieja, dlatego pełni dystynkcji, w odświętnych strojach
zatańczyliśmy poloneza.

– Taniec się wszystkim spodobał i już po chwili na
parkiecie towarzyszyli nam uczniowie i nauczyciele
z partnerskich szkół, chcący nauczyć się poloneza –
wspomina Bartosz Wróblewski.

Po oficjalnym przywitaniu udaliśmy się na zwiedzanie
szkoły. Naszą uwagę przykuła szczególnie pracownia
plastyczna – zdecydowanie większa, przestronniejsza niż
pozostałe klasy. Oprócz potrzebnych materiałów: różnego
rodzaju farb, pędzli, płócien, sztalug i innych, znajdowały
się tu przyciągające wzrok i budzące podziw prace
uczniowskie – wyeksponowane w każdym możliwym
miejscu, łącznie z sufitem. Przechodząc korytarzem nie
sposób było nie zauważyć oryginalnej, eleganckiej ściany
z mosiężnymi tabliczkami z wypisanymi nazwiskami –
okazało się, że w ten sposób upamiętnia się najlepszych
absolwentów danego roku szkolnego. Naszą zazdrość
wzbudziła stołówka, a dokładnie bogactwo
i różnorodność menu. Codziennie uczniowie mogą
wybierać spośród kilku dań, dodatkowo we własnym
zakresie dokupić dowolne przekąski, sałatki, desery.

Dzień zakończyliśmy wycieczką do oddalonej
niedaleko Patny. Podczas drogi naszym oczom ukazał
się naprawdę piękny krajobraz -wodospad,rzeki,ogromne
szare góry wznoszące się ku niebu, pod którymi
rozciągały się cudowne zielone pola ze stadami białych
owieczek.

To było bardzo ciepłe, serdeczne powitanie.
Przekonaliśmy się, że pogłoski, które mówią o tym, że
Szkoci są poważni, ponurzy, skąpi, to czysta bujda. Oni
są bardzo bezpretensjonalni, towarzyscy, weseli,
uśmiechnięci, wyluzowani, łatwo nawiązujący kontakty
i przede wszystkim odporni na zimno.

Będąc w Szkocji, należy być przygotowanym na
wszystko. Dosłownie. Pogoda w Szkocji jest bardzo
zróżnicowana, nieprzewidywalna - z pięknej, słonecznej
w kilka sekund potrafi przejść w zimny, porywisty wiatr,
deszcz i grad. Naprawdę potrafi zaskakiwać. If you don’t
like the weather, wait a minute (Jeśli nie podoba ci się
pogoda, poczekaj minutę.) – o tym, że przysłowia są
mądrością narodu, mieliśmy przekonać się kolejnego
dnia, podczas wycieczki do Edynburga.

Kolejny dzień - 18 kwietnia 2012 r. - spędziliśmy
w stolicy Szkocji. W programie mieliśmy zwiedzanie
zamku, parlamentu oraz spotkanie z parlamentarzystami.
Powagę chwili, czuliśmy niewątpliwie, kiedy mieliśmy
okazję przyjrzeć się debacie w sali obrad, wykończonej
dębowym drewnem i szkłem, w której zasiada na co dzień
129 szkockich parlamentarzystów. Z kilkoma z nich
spotkaliśmy się nieco później. Parlament położony jest
przy Royal Mile, głównej ulicy Old Town, która łączy
ze sobą dwie królewskie rezydencje: Pałac Holyrood
(oficjalna szkocka rezydencja królowej i brytyjskiej rodziny
królewskiej) oraz Edinburgh Castle (jedna
z najpotężniejszych i najstarszych fortec w Wielkiej
Brytanii). Tę drugą, znajdującą się w samym centrum
miasta, na szczycie skalistego wzniesienia (120 m n.p.m.),
mieliśmy okazję zwiedzić.

W komnacie Crown Room przechowywane są klejnoty
koronacyjne szkockich królów, najstarsze monarsze
insygnia w Europie – korona z gronostajową podszewką,
berło zwieńczone kulą z górskiego kryształu i miecz.
Zwiedzając kompleks zamkowy, można przypatrzeć się
różnym stylom architektonicznym, świadczącym
o niezwykle bogatej historii tej twierdzy.

Później mieliśmy czas wolny. Razem z naszymi
rówieśnikami spokojnie przechadzaliśmy się uliczkami
Starego Miasta. Charakterystyczne były liczne sklepiki,
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na wystawach których wzrok przyciągały manekiny
ubrane w tradycyjne kilty, różniące się kolorem kraty na
materiale i jej wzorem, które – jak się dowiedzieliśmy -
zależą od danego klanu. Do tego dobiegająca z głośników
gra na dudach pozwoliła poczuć, klimat panujący w tym
magicznym miejscu.

Przedostatniego dnia pobytu zwiedzaliśmy Muzeum
Roberta Burnsa w Ayrshire - najwybitniejszego szkockiego
poety narodowego, którego pamięć Szkoci zwykli czcić
narodowym świętem i ceremoniałem wypicia whisky
przed jego pomnikiem. Obejrzeliśmy wnętrze domu oraz
piękny ogród założony na jego cześć. Dowiedzieliśmy
się, że pamięć o Robercie Burnsie Szkoci czczą
nieoficjalnym narodowym świętem w dzień urodzin poety
– 25 stycznia. Wtedy odbywają się tzw. Burns suppers –
„wieczorki burnsowskie”, którym towarzyszy specjalna
oprawa: tradycyjną potrawę haggis (przyrządzaną
z owczych podrobów:wątroby, serca i płuc wymieszanych
z cebulą, mąką owsianą, tłuszczem i przyprawami,
zaszytych i duszonych w owczym żołądku) kucharz wnosi
przy akompaniamencie dudziarzy, kolejna osoba recytuje
wiersz poety „Address to a Haggis”, który my mieliśmy
okazję usłyszeć już pierwszego dnia pobytu w Szkocji.
Obowiązkowo wznosi się toast, a na zakończenie
odśpiewuje się pieśń „Auld Lang Syne”.

Tego samego dnia, wieczorem odbyło się przyjęcie
pożegnalne. Dziewczęta z Grecji prezentowały nam swoje
tańce narodowe przy charyzmatycznej greckiej muzyce.
Natomiast nas uczono tańców szkockich, przy których
wszyscy się doskonale bawili. Szkoda, że czas wspólnie
spędzony tak szybko minął. Dopiero zawiązały się nowe
znajomości, a już trzeba było wracać do Polski.

 Ostatni dzień – 20 kwietnia 2012r. – spędziliśmy
w Glasgow (największym mieście Szkocji), ponieważ
powrotny lot mieliśmy dopiero o 21.00. Nasz podziw
wzbudziły niewątpliwie ogrody botaniczne (Glagow
Botanic Gardens), w których podziwialiśmy wiele
ciekawych, pięknych okazów roślin. Największą atrakcją
były szklarnie Main Range - bogata kolekcja roślin
tropikalnych, stepowych i pustynnych oraz otwarty po

renowacji piękny Kibble Palace, wewnątrz którego znajduje
się m.in. kolekcja roślin drapieżnych. W ogrodach
widzieliśmy np. ponad stuletnie drzewa paprociowe,
papaje, różne gatunki begonii, orchidee, tropikalne
storczyki, kaktusy i wiele innych.

Zwiedziliśmy także Muzeum i Galerię Sztuki Kelvingrove
- najstarsze muzeum w Szkocji, które posiada jedne
z największych zbiorów sztuki w Europie. Mogliśmy
zobaczyć m.in. skamieniałości prehistorycznych ryb
i gadów znalezionych na terenie Szkocji, eksponaty ze
świata historii naturalnej, stroje, zbroje i broń z różnych
okresów historii, bogatą kolekcję obrazów, zawierającą
wiele wspaniałych europejskich dzieł sztuki, głównie
francuskich impresjonistów oraz szkockich kolorystów.
Jednymi z najsłynniejszych dzieł w muzeum są
„Ukrzyżowanie” („Chrystus św. Jan od Krzyża”) Salvadora
Dali, „Vetheuil” Moneta oraz obrazy Botticelliego,
Rembrandta, Picassa.

 - Szkocję zapamiętam jako piękny, zielony, górzysty
kraj- nie licząc oczywiście miast, w których spędziliśmy
większość czasu, natomiast szkockich rówieśników jako
bezpretensjonalnych, towarzyskich, wesołych,
uśmiechniętych ludzi. – mówi Weronika Rogaczewska.

- To był wartościowy, ciekawy projekt realizowany
w ramach Comeniusa – jednego z czterech programów
sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Jego głównym celem było m.in. rozwijanie wśród
młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności
kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości.
W osiągnięciu tych celów pomogły niewątpliwie
różnorodne, inspirujące młodzież zadania do wykonania,
np. nagranie CD z muzyką relaksacyjną i ćwiczeniami,
zaprojektowanie koszulek ze sloganem i logo na temat
zdrowia, opracowanie w języku angielskim przepisów na
narodowe danie główne, przystawkę, deser i przekąskę
i stworzenie w ten sposób międzynarodowej książki
kucharskiej czy wykonanie przyrządów do ćwiczeń
z materiałów recyklingowych. – podsumowuje Elżbieta
Karaś, koordynatorka projektu.

El¿bieta Karaœ
Publiczne Gimnazjum w Wieliczkach
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Janusz Korczak

– patron naszej szko³y
W okresie od 13 lutego do 2 kwietnia 2012 r.

w Bibliotece Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 4 im.
Janusza Korczaka w Ornecie odbył się cykl zajęć
poświęcony Januszowi Korczakowi – patronowi naszej
szkoły. Rok 2012 jest „Rokiem Korczaka” pod hasłem:
„Nie ma dzieci, są ludzie”.

Zajęcia prowadzone były w klasach I-VI przez
nauczyciela bibliotekarza, Jolantę Dziuba. Miały formę
żywej opowieści, obrazowego i wyrazistego
przedstawienia faktów wojennych i sytuacji ludzi, żyjących
w tym okresie; szczególnie ludzi pochodzenia
żydowskiego.

Zapoznano uczniów szkoły i przypomniano im
biografię naszego patrona oraz wartości, jakie posiadał
i głosił. Spotkania pobudziły w uczniach „dociekliwość
historyczną”, która objawiała się zadawaniem wielu pytań
dotyczących tego okresu.

Takie zajęcia pozwalają na szerzenie ideałów
związanych z osobą Janusza Korczaka, które przyświecają
nam w codziennej pracy i nauce.

 Jolanta Dziuba
Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie

M³odzie¿

zapobiega po¿arom
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

w Ornecie zgłosiła swój udział w Ogólnopolskim
Konkursie Pożarniczym „Młodzież zapobiega pożarom”,
delegując trzech uczniów klasy VI: Sylwestera Ejkszto,
Jaceka Gopaniuka, Macieja Sławeckigo.

Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod
kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Jolanty Dziuba.

Eliminacje gminne konkursu miały miejsce 28 marca
2012 r. w Remizie Strażackiej w Ornecie. Uczniowie
odnieśli wielki sukces zdobywając trzy pierwsze miejsca:

I miejsce: Sylwester Ejkszto
II miejsce: Jacek Gopaniuk
III miejsce: Maciej Sławecki
Dwaj pierwsi chłopcy zakwalifikowali się do konkursu

powiatowego.
Powiatowy Konkurs Pożarniczy odbył się 3 kwietnia

2012 r. w Lidzbarku Warmińskim, a nasi uczniowie
ponownie odnieśli sukces zdobywając  I miejsce –
Sylwester Ejkszto oraz IV miejsce – Jacek Gopaniuk.

Do dalszego etapu zakwalifikował się Sylwester
Ejkszto.

Wojewódzki konkurs miał miejsce 27 kwietnia  2012 r.
w Iławie i tam nasz uczeń zdobył VI miejsce.

Jesteśmy bardzo dumni z wyników naszych uczniów,
tym bardziej że tematyka konkursu znacznie wykraczała
poza program nauczania, a sam konkurs przyczynił się
do rozwoju zainteresowań chłopców.

Dyrektor szkoły składa gratulacje i podziękowania
uczniom, rodzicom i Pani Joli Dziuba za przygotowanie
do konkursu.

 Jolanta Dziuba
Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie

Podró¿ po Europie
W Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka

w Ornecie w dniach od 22 do 24 maja 2012 r.
obchodzono już po raz dziesiąty „Tydzień Europejski”.
Punktem rozpoczęcia X Obchodów Tygodnia
Europejskiego był przemarsz uczniów i nauczycieli
z flagami państw Unii Europejskiej chodnikami miasta
Ornety. W ramach tego Tygodnia uczniowie klas III-VI mieli
za zadanie wykonać gazetkę klasową, zawierającą
informacje dotyczące prezentowanego państwa: flagę
państwa, kontur mapy z zaznaczoną stolicą i ważniejszymi
miastami, powitanie w danym języku, tradycje, np.: stroje
ludowe, tańce, przepis na potrawę, teksty piosenek,
baśnie i legendy, fotografie znanych artystów,
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sportowców, polityków oraz ciekawostki z danego kraju.
Natomiast klasy I- II wykonały gazetkę dotyczącą Unii
Europejskiej. Oprócz tego w pierwszym dniu obchodów,
uczniowie naszej szkoły odbyli „Podróż po Europie”. Dzieci
w parach otrzymywały mapę Europy, na której miały
zaznaczoną kolejność krajów, jakie należało odwiedzić.
Uczniowie otrzymywali również karty z pytaniami
i zadaniami, by zebrać informacje, dotyczące
odwiedzanych państw.

W drugim dniu Tygodnia Europejskiego odbyła się Mini
Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej. Po jednym
z przedstawicieli klas III-VI wykazywało się wiedzą o Unii
i państwach członkowskich.

Obchody Tygodnia Europejskiego zakończyły się 24
maja uroczystym apelem. Uczniowie klas V zaprezentowali
taniec „Zjednoczonej Europy”.

Chór szkolny pod kierunkiem nauczyciela muzyki,
Wiktora Chojnackiego, odśpiewał hymn Unii Europejskiej.

Dyrektor Szkoły, Małgorzata Szuba, wraz z jurorami
wręczyła dyplomy i nagrody poszczególnym klasom.

Wyniki za gazetkę klasową i podróż po Europie::
Wśród klas I-III:
I miejsce klasa IIa (informacje o UE)
II miejsce klasa IIIa (Włochy)
III miejsce klasa Ia (informacje o UE)

Wśród klas IV-VI

I miejsce klasa VIa (Szwecja)
II miejsce klasa Va (Francja)
III miejsce klasa VB (Czechy)
IV miejsce klasa IVa (Rumunia)
V miejsce klasa IVb (Dania)
 Wyniki testu z wiedzy o Unii Europejskiej i państwach

członkowskich.

1 miejsce – Agata Kudła kl. VIa
2 miejsce – Agata Sławecka kl. IIIa
3 miejsce – Natalia Lis kl. IVb
4 miejsce – Daria Zawadzka kl. Va
5 miejsce – Dawid Szydłowski kl. Vb
6 miejsce – Dominika Pachucka kl. IVa
Dyrektor i organizatorzy konkursu składają

podziękowania Centrum Informacji Europejskiej,
ambasadom Krajów Unijnych za otrzymane nagrody
i gadżety.

Magdalena Kuæ, Katarzyna Œwierszcz,
Monika Rudzka, Marta Sawicka

Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie
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VI Festiwal

Piosenki Religijnej
 19 kwietnia 2012 r w Miejskim Domu Kultury w Ornecie,

odbył się VI Festiwal Piosenki Religijnej, poświęcony
pamięci bł. Jana Pawła II i Janusza Korczaka.

 W festiwalu wzięło udział 21 zespołów w czterech
kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Nad całością czuwało Jury w składzie :  Mariusz Pilas-
Przewodniczący Rady Powiatu Bartoszyckiego, Hanna
Glińska – Szmatowicz - Inspektor do spraw oświaty
i wychowania ojciec Franciszek Laka z Pieniężna. Wśród
grona zaproszonych gości znaleźli się także: proboszcz
Parafii w Ornecie ks. kan. Krzysztof Józefczyk, proboszcz
Parafii Bażyny ks. Tomasz Kuciński. Alicja Goździkowska
Przewodnicząca Rady Rodziców, kleryk Kamil Wyszyński,
siostry Katarzynki z klasztoru w Ornecie, przyjaciele
z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ornecie z Grażyną
Chrypo, rodzice, nauczyciele, opiekunowie oraz
przedstawiciele poszczególnych szkół, którzy przyszli
kibicować swoim kolegom i koleżankom.

 Uroczyste otwarcie tegorocznego festiwalu rozpoczęły
uczennice z klasy II i IV tańcem chrześcijańskim do
piosenki „Otwierasz niebo”. Następnie Dyrektor
Małgorzata Szuba powitała przybyłych gości
i przedstawiała zespoły biorące udział w konkursie. Nad
całością czuwała Janina Krzyżanowska (pomysłodawczyni
festiwalu), Marta Sawicka, a także Jolanta Dziuba
i Katarzyna Świerszcz. Festiwal poprowadziły uczennice
klasy V: Julia Matuk i Agnieszka Kowalczuk.

Zwycięzcami tegorocznego festiwalu zostali w
kategorii:
� przedszkola:
Przedszkole nr 1 w Ornecie – I miejsce, Przedszkole

Wojskowe nr 32 w Braniewie – II miejsce, Przedszkole

nr 2 w Ornecie – III miejsce, Przedszkole w Miłakowie było
IV;
� szkoły podstawowe:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Lubominie zespół

„Biedronki”, II - miejsce Szkoła Podstawowa nr 4
w Ornecie, III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 w Ornecie.
(W tej kategorii wystąpiły także: Szkoła Podstawowa w
Mingajnach, Szkoła Podstawowa w Młynarach zespół
„Ambrozja”, Katolicki Ośrodek Wsparcie dla Dzieci
i Młodzieży w Braniewie, Miejski Dom Kultury w Ornecie
zespół „Smokowyje”, Zespół Szkolno- Przedszkolny
w Miłakowie.);
� gimnazja:
I miejsce: Miejski Dom Kultury zespół „Sweetes”,

II miejsce - Publiczne Gimnazjum w Młynarach zespół
„Lawa”, III- miejsce- Gimnazjum nr 1 w Ornecie.
� szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych z Mrągowa,

II miejsce - Zespół działający przy Internacie Zespołu
Szkół Budowlanych w Braniewie, III miejsce - ZSZ CKU
w Ornecie. (Pozostałymi uczestnikami byli: Liceum
Ogólnokształcące w Ornecie, Zespół Szkół Budowlanych
w Ornecie, Scholia działająca przy Świetlicy Wiejskiej
w Bażynach).

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody
książkowe ufundowane przez Instytut Żydowski
w Warszawie.

W przerwie festiwalu wystąpił kleryk Kamil Wyszyński,
który rozbawił wszystkich popisowym tańcem. Widzowie
mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu o Januszu
Korczaku.

Tradycyjnie pożegnaliśmy się ulubioną pieśnią Jana
Pawła II - „Barka’’.

Dyrektor szkoły złożyła podziękowania nauczycielom
– organizatorom festiwalu oraz wszystkim uczestnikom
i zaprasiła na kolejną edycję za rok.

 Janina Krzy¿anowska
Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie
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Przedszkolaki

w SP 4 w Ornecie
Już kolejny rok biblioteka szkolna w Szkole

Podstawowej nr 4 w Ornecie prowadzi cykl zajęć
bibliotecznych dla klas „0” orneckich przedszkoli (maj
2012r.). Całe przedsięwzięcie wypływa z realizacji
programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Inicjatorem
i organizatorem zajęć jest nauczyciel bibliotekarz Jolanta
Dziuba.

W zajęciach uczestniczyły trzy grupy z Przedszkola nr 1
i dwie grupy z Przedszkola n r 2 z Ornety. Przedszkolaki
zapoznały się z naszą szkołą, a szczególnie z biblioteką
szkolną. Głównym celem spotkań było przybliżenie
dzieciom książki jako źródła zabawy, przyjemności
i radości. zachęcanie do spędzenia czasu wolnego
z książką to rozwijanie w dzieciach zainteresowań
i zamiłowań czytelniczych.

Tematyka zajęć dotyczyła najbardziej znanych baśni,
bajek i wierszy. Przedszkolaki popisywały się znajomością

tych utworów, opowiadały najbardziej lubiane. Szczególny
nacisk położono na odpowiedni stosunek do książek.
Dzieci wypowiadały się na temat sposobów obchodzenia
się z książką i jej poszanowania. Zabawy uatrakcyjniające
zajęcie pozwalały dzieciom odkrywać treści
wychowawcze zawarte w książkach.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły
w zajęciach, uważnie słuchały i były bardzo aktywne.
Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, a podjęta
współpraca z przedszkolami będzie kontynuowana
w przyszłości.

Dyrektor szkoły oraz bibliotekarz złożyły podziękowania
przedszkolom za współpracę i zaangażowanie na rzecz
propagowania czytelnictwa wśród dzieci.

Jolanta Dziuba
Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie

 Dzieñ Dziecka

w SP 4 w Ornecie
1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza

Korczaka w Ornecie odbył się Dzień Dziecka, Dni Rodziny,
które na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości
szkolnych.

Pani dyrektor Małgorzata Szuba przywitała uczniów,
rodziców oraz nauczycieli. Na początku uświadomiła
zgromadzonym jak ważne jest budowanie więzi rodzinnej
poprzez wspólne działania. Zachęciła rodziców do
uczestnictwa w zawodach sportowych oraz do
kibicowania.

W ramach tej imprezy uczniowie klas I - III wzięli udział
w zawodach sportowych:

o bieg z przeszkodami,
o bieg z piłeczką na paletce,
o bieg w worku,
o rzut do celu.
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Uczniowie klas IV – VI wzięli udział w dyscyplinach
sportowych:

o rozgrywki piłkarskie chłopców,
o biegi sztafetowe dziewcząt.
A oto wyniki sportowe:

Klasa Ia – zespół A -I miejsce, zespół BII miejsce
Klasa IIa – zespół A – II miejsce, zespół B I miejsce
Klasa IIIa – zespół A –II miejsce, zespół B I miejsce
Klasa IIIb – zespół A –II miejsce, zespół B I miejsce
Klasa IVa – III miejsce
Klasa IVb – I miejsce
Klasa V a – III miejsce
Klasa Vb – I miejsce
Klasa VI – II miejsce

Dni rodziny zakończyły się gratulacjami  złożonymi
przez panią dyrektor i wręczeniem nagród poszczególnym
klasom.

 Magdalena Kuæ, £ukasz Kowalczuk,
Katarzyna Œwierszcz

Szko³a Podstawowa nr 4 w Ornecie

Oczarowali s³owem
 5 czerwca 2012 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego

w Ornecie odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski
„Korczak dzieciom”. Pomysłodawczyniami konkursu były
nauczycielki języka polskiego: Marta Nowicka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 i Katarzyna Kisielew ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ornecie. Po raz pierwszy uczestnicy
konkursu recytatorskiego mieli okazję zmierzyć się
z trudną sztuką recytowania prozy. Prowadzący przybliżyli
uczestnikom postać Janusza Korczaka-pedagoga,
lekarza, pisarza, przyjaciela dzieci. W skupieniu
i z zainteresowaniem jury wysłuchało wspaniałych
wystąpień uczniów ze szkół podstawowych z Ornety
i Bażyn. Uczestnicy dowiedli, że współczesna młodzież
jest wrażliwa, mądra i wartościowa. Wybór najlepszego
recytatora był bardzo trudny i po burzliwej naradzie jury
ogłosiło wyniki:

I miejsce: Kinga Stachacz z Szkoły Podstawowej nr 1
w Ornecie oraz Anna Czapska ze Szkoły
Podstawowej w Bażynach.

II miejsce: Martyna Butkiewicz ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Ornecie.

III miejsce: Julia Tomaszewicz ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Ornecie.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe
i pamiątkowe dyplomy.

Konkurs miał na celu upamiętnienie osoby Janusza
Korczaka, propagowanie piękna jego twórczości,
uwrażliwianie uczniów na słowo, na różnorodność oraz
bogactwo polszczyzny i niewątpliwie te cele zostały
osiągnięte.

Marta Nowicka, Katarzyna Kisielew
Szko³a Podstawowa nr 1 i nr 4 w Ornecie

Ojczyzna polszczyzna
Wrocław przywitał nas słońcem i feerią barw. Z każdej

strony monumentalne budowle szeptały swoje historie,
które natychmiast przechwytywał wietrzny chochlik – tak
sprytnie mieszał fakty, że do naszych uszu docierały
jedynie strzępy niespójnych, chaotycznych opowieści.

Zamieszkaliśmy w najstarszej części Wrocławia –
Ostrowie Tumskim, który ponad tysiąc lat temu dał
początek miastu. Przed nami strzelisty budynek kościoła
św. Krzyża i św. Bartłomieja. Tuż obok na niewielkim placu
przy uroczej cafeterii wznosi się pomnik św. Jana
Nepomucena.

Za świątynią rozciąga się rozległy ogród botaniczny
z cudownymi kwiatami i ozdobnymi krzewami. To z tego
właśnie miejsca dociera do nas, szczególnie rano,
efemeryczny zapach roślin.

Pomiędzy kościołem a ogrodem znajduje się
przepiękny hotel Jana Pawła II (wzniesiony 10 lat temu
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w hołdzie Ojcu Świętemu), w którym gościmy podczas
naszego pobytu we Wrocławiu.

Drugim miejscem, ale dla nas najważniejszym, biorąc
pod uwagę cel naszej wizyty, jest Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, obiekt historyczny, jeden z głównych
ośrodków naukowych w Polsce. To tutaj właśnie odbywa
się finał Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
organizowanego przez Stowarzyszenie Ojczyzny
Polszczyzny pod patronatem prof. Jana Miodka.

Żeby znaleźć się w tak niezwykłym miejscu i w tak
znamienitym towarzystwie, musieliśmy przejść bardzo
długą i trudną drogę.

Przystąpiliśmy do konkursu na zaproszenie
wydawnictwa „Nowa Era”. Swój udział zadeklarowało troje
uczniów z klasy 5b. Konkurs składał się z trzech etapów –
każdy z dwóch części:
� pisemnej – test (zadania zamknięte i dłuższa

wypowiedź pisemna),
� ustnej – uczniowie losowali temat, mieli 45 minut na

przygotowanie tekstu, który musieli wygłosić przed
publicznością.

Przeprowadziliśmy eliminacje szkolne i wyniki
wysłaliśmy do Elbląga. Wkrótce otrzymaliśmy odpowiedź,
że do drugiego etapu zakwalifikowało się dwoje uczniów:
Weronika Ośka i Konrad Karanowski.

12 kwietnia ruszyliśmy do Elbląga na część pisemną.
Wtedy też poznaliśmy autorkę programu nauczania
i podręcznika do języka polskiego „Słowa na start” –
Marlenę Derlukiewicz, która była koordynatorem II etapu.
Kilka dni później otrzymaliśmy od niej informację, że do
części ustnej zakwalifikowano 11 osób, w tym naszych
uczniów.

19 kwietnia znów podróż do Elbląga na część ustną.
Konrad wypadł świetnie. Wykazał się elokwencją
i erudycją. Jego „Herbatka u Chińczyka” zrobiła na
wszystkich wrażenie. Wiedziałam, że powinien znaleźć się
wśród wyróżnionych, ale nie spodziewałam się,
że współzawodnicząc z szóstoklasistami, zwycięży.
Dlatego też przeżyłam szok, gdy pani Marlena ogłosiła
wyniki i oznajmiła, że to właśnie on będzie reprezentował
nasze województwo w trzecim etapie.

Finał Konkursu Ojczyzny Polszczyzny miał miejsce we
Wrocławiu w dniach 24 – 26 maja 2012r. Drugiego dnia
pobytu odbyły się eliminacje pisemne, trzeciego – ustne.

Druga część była niewątpliwie najbardziej stresująca,
ponieważ uczestnicy wygłaszali swoje historie przed
znakomitym gremium: dr Gabrielą Dragun, mgr Jolantą
Góreczną, mgr Anną Urbaniak, dr. Tadeuszem
Patrzałkiem, dr. Markiem Pustowarukiem i mgr. Jerzym
Tarnackim. Przewodniczącym jury był prof. dr hab. Jan
Miodek.

Ogłoszenie wyników nastąpiło o godz. 15.00. Spośród
45 uczestników, którzy przybyli do Wrocławia z całej
Polski (m.in. ze Szczecina, Białegostoku, Bolesławca,
Inowrocławia) i Ukrainy (ze Lwowa), wybrano
10 najlepszych. Wśród nich był Konrad, który znalazł się
na 6. miejscu i otrzymał wyróżnienie.

Szczęśliwi i bardzo zmęczeni ruszyliśmy
w dziesięciogodzinną podróż powrotną.

Na zakończenie chciałabym podziękować
organizatorom konkursu, przede wszystkim p. Elżbiecie
Kielman – prezesowi Stowarzyszenia Ojczyzny
Polszczyzny. Życzliwe przyjęcie, bogaty program
i wspaniali ludzie, z którymi się zetknęliśmy – to wszystko
sprawiło, że poczuliśmy się naprawdę wyjątkowi.

Pragnę również podziękować p. Marlenie Derlukiewicz,
która w takim samym jak ja stopniu czuła się
odpowiedzialna za Konrada, wspierała go i podnosiła na
duchu. Jej wiara obudziła w nas pragnienie sukcesu, które
w rezultacie stało się faktem.

El¿bieta W¹sik
Szko³a Podstawowa nr 1 w Kêtrzynie

Profesor Jan Miodek Ossolineum


