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Co z kumulacją roczników?
„Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał
miejsce w szkole od 1 września 2019
roku” - poinformowała dziś minister
Anna Zalewska podczas konferencji
prasowej z udziałem wiceministra
Macieja Kopcia i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych i przygotowują
większą liczbę klas (oddziałów). Centralna Komisja Egzaminacyjna jest przygotowana do przeprowadzenia egzaminów.
„Na bieżąco monitorujemy sytuację i wzmacniamy działania
informacyjne” - czytamy na stronie Ministerstwa Edukacji.
Wiemy z licznych doniesień medialnych, że szkoły w naszym rejonie utworzą więcej oddziałów i wydłużą godziny
nauki, adaptując, jeśli to możliwe, dodatkowe pomieszczenia. Ważną informacją jest też to, że absolwent gimnazjum
i szkoły podstawowej będzie mógł, logując się, wybrać więcej niż 3 szkoły.
Jak to się ułoży w praktyce, zobaczymy dopiero po pierwszym września bieżącego roku. Najważniejszy jest uczeń oby wszyscy o tym pamiętali, ale nie zapominajmy też, że do
udanego procesu dydaktycznego niezbędny jest zmotywowany i aktywny nauczyciel.
Z pozdrowieniami
Teresa Wójcik

Franciszek Rusak
STOPNICKA FANTAZJA HISTORYCZNA
Jacek Nowak, Anna Adamczyk, Sylwia Psica
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Teresa Wójcik
• Wicedyrektor i nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz doradca metodyczny w PODiDN
w Busku-Zdroju

ODESZŁA RENATA KOWALSKA...

W dniu 15 stycznia 2019 r. odeszła od nas Renata
Kowalska – doradca metodyczny w zakresie Terapii
pedagogicznej w Powiatowym Ośrodku Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju w latach 2002-2007 (01.09.2002 r. – 31.12.2007 r.). Pełniła także funkcję nauczyciela konsultanta w okresie
01.09.2006-31.08.2007.
Obowiązki doradcy metodycznego sprawowała
od 01.11.2000 r., początkowo przy Świętokrzyskim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Przez
wiele lat była kierownikiem kursów kwalifikacyjnych
z zakresu „Terapii pedagogicznej” i trenerem/wykładowcą na tych kursach. Prowadziła zajęcia także na
kursach kwalifikacyjnych z „Oligofrenopedagogiki”
i warsztatach metodycznych. Prowadziła szkolenia
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rad pedagogicznych oraz szkolenia dla
rodziców. Prowadzone przez nią zajęcia
cieszyły się dużą popularnością wśród
nauczycieli. To Jej działalność zawodowa…
Oprócz tego - co ważniejsze w szerszej perspektywie - była dobrym człowiekiem. Przez wiele wspólnej pracy,
zebrań, szkoleń zapamiętaliśmy Ją jako
człowieka zgodnego, skromnego i spokojnego. Renata była oddana swojej pracy, a dobro i zrozumienie dziecka było
dla Niej wartością nadrzędną. Należała
do tej generacji pedagogów, którzy stali krok za
dzieckiem, za uczniem, wspierając dobrym słowem,
fachową pomocą, dodając wiary we własne siły. Renata nie rywalizowała o to, by „jej było na wierzchu”,
rozumiała bowiem, że efekty pracy pedagogicznej
są często niewidzialne, odroczone i przynoszą efekty czasem po wielu latach. W charakterystyczny dla
siebie sposób ze spokojem, umiarem umiała porozmawiać z każdym, kto zwrócił się do niej po pomoc
czy poradę. Była przez nas lubiana i szanowana.
Jej śmierć przyniosła nam smutek i refleksję, że
„warto być w życiu przyzwoitym i dobrym człowiekiem”.
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Lidia Soja
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy oraz doradcą
metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

XVI „MAŁY” POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
„W OGRODZIE PRZYJAŹNI I DOBRYCH SŁÓW”
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku-Zdroju po raz szesnasty zaprasza uczniów klas „0”, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów do wzięcia udziału w XVI edycji „Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Temat tegorocznego konkursu brzmi „W ogrodzie przyjaźni i dobrych słów”. Konkurs ma na celu
rozwijanie zainteresowań i wrażliwości dzieci, do-

skonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci,
kształcenie odwagi i śmiałości. Stwarza uczestnikom
możliwość prezentacji własnych talentów na scenie
przy udziale publiczności.
Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do wzięcia udziału w XVI edycji „Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego.
•

REGULAMIN XVI „MAŁEGO” MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
,,W KRAINIE PRZYJAŹNI I DOBRYCH SŁÓW”
NA ROK SZKOLNY 2018/2019
Cele konkursu:
• Popularyzacja literatury dziecięcej.
• Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.
• Rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej.
• Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie
pamięci, kształcenie odwagi i śmiałości.
• Doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu.
• Podnoszenie poziomu kompetencji językowych oraz zasobu słownictwa.
• Uświadomienie konieczności respektowania
reguł konkursu.
• Integrowanie dzieci z różnych szkół i placówek.
Tematyka:
Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci i młodzieży, a także twórczość własna.
Uczestnicy:
Do konkursu przystępują uczniowie klas „0” – I – II
– III przedszkoli i szkół podstawowych z gmin:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busko-Zdrój
Chmielnik
Gnojno
Kazimierza Wielka
Nowy Korczyn
Opatowiec
Pacanów
Solec-Zdrój
Stopnica
Tuczępy
Wiślica

Warunki konkursu:
Każda gmina wyznacza miejsce eliminacji gminnych.
Uczestnicy w konkursach gminnym i międzypowiatowym podzieleni będą na dwie grupy wiekowe:
1. dzieci z klasy „0” i I.
2. dzieci z klas II i III.
Każdy uczestnik zaprezentuje jeden utwór w wyznaczonym czasie do 5 minut.
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Etapy konkursu:
I etap – szkolny przeprowadzony w poszczególnych placówkach (szkołach, przedszkolach).
II etap – gminny, w którym biorą udział uczniowie ze szkół i przedszkoli w danej gminie:
Komisja gminna wyłoni z każdej grupy wiekowej uczniów, którzy najlepiej zaprezentowali swoje
wiersze i zakwalifikuje ich do III etapu - finałowego.
• Gmina, w której znajduje się do 5 placówek 2 uczniów z każdej grupy wiekowej.
• Gmina, w której znajduje się powyżej 5 placówek - 3 uczniów z każdej grupy wiekowej.
Komplet dokumentacji z eliminacji gminnych
(protokół, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy składać do PODiDN w Busku-Zdroju
w terminie do 30.04.2019 r.
III etap - finałowy - międzypowiatowy:
• Konkurs finałowy odbędzie się w maju 2019
r. Informacje o terminie i miejscu etapu finałowego zostaną przekazane koordynatorom
gminnym z dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Ośrodka www.podidnbusko.pl
• Uczniowie będą prezentować wybrany utwór
zgodnie z porządkiem alfabetycznym przygotowanych list uczestników.
• W pierwszej kolejności wystąpią dzieci z klas
„0” i I, następnie z klas II i III.
• Dzieci podają tytuł wiersza.
Kryteria oceny:
• odpowiedni dobór tekstu,
• staranne pamięciowe opanowanie tekstu,
• intonacja i modulacja głosu,
• interpunkcja, artykulacja,
• tempo recytacji,
• zachowanie „ram czasowych”,
• postawa recytatora,
• strój szkolny,
• ogólne wrażenie estetyczne.

•
•

Wszystkich uczestników oceniać będzie profesjonalne jury.
Koordynatorów gminnych prosimy o składanie kompletu dokumentacji do 30.04.2019 r.
na adres:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa
i Doskonalenia Nauczycieli
28-100 Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 21,

lub e-mailem: podidn@busko.internetdsl.pl,
bądź faksem: (41) 378 45 04.
• Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub
opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dzieci biorących udział
w konkursie – w załączeniu wzór oświadczenia, które należy dołączyć do formularza
zgłoszeniowego.
• Regulamin konkursu zamieszczony jest na
stronie PODiDN w Busku-Zdroju.
• Na dzieci czekają nagrody.
• W sprawach dotyczących organizacji i przebiegu konkursu, zapraszamy gminnych koordynatorów „recytatorskich talentów” do
PODiDN na spotkanie, o którym zostaną Państwo poinformowani.
• Termin spotkania koordynatorów gminnych
zostanie zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka www.podidnbusko.pl.
• Informacji na temat przygotowań do konkursu udzielają nauczyciele doradcy metodyczni:
Lidia Soja tel. 605 362 844
Agnieszka Kaszewska tel. 509 596 856
Zapraszamy do udziału!

Patronat medialny: „Buski Kwartalnik Edukacyjny”, „Moje Ponidzie”.
Dodatkowe informacje:
• W konkursie finałowym wezmą udział uczniowie wyłonieni w eliminacjach gminnych.
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Agnieszka Kaszewska
• Autorka jest nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół Specjalnych
w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

KONKURS LITERACKI
„SKRZYDŁEM WIATRU PISANE”
Konkurs literacki zainaugurowany kilka lat temu
przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Bibliotekę
Pedagogiczną w Kielcach, Filię w Busku-Zdroju niezmiennie promuje twórczość własną uczniów szkół
podstawowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI edycji
konkursu. Tym razem temat przewodni dotyczy napisania legendy związanej z naszym regionem.

Serdecznie zapraszamy do udziału
w VI edycji Powiatowego Konkursu Literackiego
„Skrzydłem wiatru pisane”
Cele konkursu:
•
•
•
•
•
•

Motywowanie uczniów do staranności, poprawności stylistycznej i ortograficznej zredagowanej wypowiedzi pisemnej.
Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień
Kształcenie wrażliwości twórczej.
Pogłębianie świadomości dotyczącej tożsamości i dziedzictwa regionu.
Motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem
zdolnym.
Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest napisanie „Legendy
o mojej miejscowości’’.
2. Termin nadsyłania prac upływa 29.03.2019 r.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI.
4. Szkoła dokonuje weryfikacji prac uczestników i ustala listę uczniów zakwalifikowanych
do konkursu.
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5. Każda placówka ma prawo do nadesłania
3 prac konkursowych wybranych w trakcie
eliminacji szkolnych.
6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie
traktuje się przesłanie tekstu legendy (maksymalnie 2 strony A4, czcionka Times New
Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji
drukowanej oraz elektronicznej.
7. Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego, dotyczącą przetwarzania danych osobowych dzieci biorących
udział w konkursie.
8. Dane adresowe uczestnika powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, szkołę oraz
imię i nazwisko opiekuna (prace powinny być
opisane pismem drukowanym).
Prace z załączoną dokumentacją należy przesłać
na adres:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
Filia w Busku-Zdroju
ul. Armii Krajowej 19
28-100 Busko-Zdrój
e-mail:busko@pbw.kielce.pl
z dopiskiem: „Skrzydłem wiatru pisane”
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9. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
I etap
Rozpatrzenie nadesłanych prac, które zostaną zakwalifikowane do finału. Ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stronie Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
www.podidnbusko.pl w terminie do 8.04.2019 r.
II etap
Osoby zakwalifikowane do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie finałowe,
które odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej
w Busku-Zdroju przy ul. Armii Krajowej 19 w dniu
12.04.2019 r. o godzinie 1100.
Warunkiem udziału w części finałowej konkursu
jest odczytanie nadesłanej legendy przez autora. Po
zaprezentowaniu prac, nastąpi ogłoszenie wyników
konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych, dyplomów i wyróżnień.
10. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej
pracy konkursowej własnego autorstwa.
11. O kolejności zajmowanych miejsc finałowych
decyduje suma punktów uzyskanych przez
uczestników w I i II etapie konkursu.
12. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia
autorom najciekawszych legend.

13. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna.
14. Uczestnik konkursu ma prawo do zapoznania
się z punktacją jaką uzyskał w eliminacjach.
15. Jury oceniać będzie:
a) zgodność z tematem,
b) stopień samodzielności,
c) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
d) zachowanie cech gatunkowych legendy,
e) estetykę pracy,
f ) wymogi formalne,
g) sposób prezentacji pracy.
16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
17. Dane organizatorów:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku-Zdroju
tel. 41 378-18-56
Biblioteka Pedagogiczna w Busku-Zdroju
tel. 41 378-39-27
18. Koordynator konkursu – doradca metodyczny PODiDN w Busku-Zdroju: Agnieszka Kaszewska
tel. 509 596 856

Anna Masłowska
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Placówek Oświatowych nr 1
w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju
Ewa Charczuk
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN
w Busku-Zdroju

MOJE PONIDZIE
„Ziemio ty śliczna nad Nidy błękitem
złota od pszenic, posrebrzana żytem
nigdzie na świecie nie bywa tak cudnie
jak na tej ziemi w słoneczne południe
Tam u bezdroży, tam gdzie Boża Męka
Po całodziennej pracy naród klęka
I swoje modły zanosi w pokorze
Nam i tej ziemi – pobłogosław Boże.

6

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

Strofy tej popularnej pieśni ludowej zachęcają
wszystkich do zwiedzania naszej krainy, odkrywania jej najpiękniejszych zakątków. Nim wyruszymy
na szlaki Ponidzia warto sięgnąć do literatury, w
której znajdziemy istotne informacje dotyczące naszego regionu, urokliwych miejsc, miejscowości, perełek przyrodniczych. Największą osobliwością Ponidzia są relikty roślinności stepowej. Występują w
kilku zespołach: ostnicy włosowatej, seslerii błotnej
i omanu wąskolistnego. Ciekawostką jest też obecność roślin słonolubnych – halofitów w rezerwacie
Owczary. Roślinność stepowa jest objęta ochroną w
rezerwatach przyrody. Do najciekawszych rezerwatów przyrody należą m.in. Owczary, Skorocice, Przęślin, Polana Polichno, Grabowiec, Krzyżanowice. Ponidzie, a szczególnie parki krajobrazowe są terenami
ciekawymi pod względem krajoznawczym i kulturowym. Nagromadzenie osobliwości przyrodniczych,
obiektów archeologicznych, architektonicznych,
śladów wielkiej historii jest tu wyjątkowo liczne. Pomimo tego teren ten jest mało odwiedzany przez
turystów. Najczęściej podziwiają nasz region kuracjusze przebywający czasowo w Busku i Solcu.
Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu „Moje
Ponidzie” staną się ambasadorami naszego regionu
i zachęcą do zwiedzania Ponidzia.
REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU
WIEDZY REGIONALNEJ „MOJE PONIDZIE”
I. Cele konkursu:
• popularyzacja wiedzy o Ponidziu;
• rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej;
• kształtowanie postaw proekologicznych;
• rozwijanie umiejętności zespołowej współpracy.
II. Organizacja konkursu:
1. Organizator:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
Współorganizatorzy:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Busku-Zdroju
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych.
2. Patronat medialny:
Buski Kwartalnik Edukacyjny, Tygodnik Ponidzia.
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3. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół
podstawowych (kl. IV- VIII).
4. Organizacją i przebiegiem konkursu kieruje
Komitet Organizacyjny powołany przez Dyrektora PODiDN w Busku-Zdroju. Komitet
powołuje Komisję Konkursową w skład której
nie mogą wchodzić nauczyciele bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie drużyn.
5. Ustala się zespołowe uczestnictwo w konkursie.
• Zespół stanowi 2-osobowa grupa uczniów.
• Zespół pracuje pod opieką jednego nauczyciela.
• Każdą szkołę może reprezentować tylko jedna drużyna.
6. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:
I etap – gminny:
• Reprezentujący szkołę zespoły uczniowskie
rozwiązują test przygotowany przez Komisję
Konkursową.
• Zestawy pytań dla wszystkich gmin są identyczne.
II etap – powiatowy
• Dwuosobowe zespoły wyłonione w I etapie
przystępują do sprawdzianu wiedzy z zakresu:
- znajomości walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych Ponidzia;
- form ochrony przyrody na Ponidziu;
- charakterystycznej flory i fauny;
- zabytków kultury materialnej;
- legend Ponidzia;
- tradycji regionalnych (kuchni, ubioru, budownictwa, obrzędów);
- ludzi związanych z Ponidziem;
- znajomości mapy Ponidzia i heraldyki miast.
• Zespoły wykonują pracę plastyczną: Reklama
regionu techniką dowolną w formie plakatu,
w rozmiarze A1/B1.
7. Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu wg
załączonego wzorów należy nadsyłać do 29
marca 2019 r. na adres:
Powiatowy Ośrodek Doradztwa
Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
28-100 Busko-Zdrój
al. Mickiewicza 21
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Eliminacje gminne: 26 kwietnia 2019 r. godz.
1000

Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie PODiDN.

Wyniki eliminacji gminnych zostaną zamieszczone na stronie internetowej PODiDN w Busku-Zdroju:
www.podidnbusko.pl

Literatura:

Planowany termin finału - etapu powiatowego:
maj 2019 r.
Miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 1.
III. Uwagi końcowe:
We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do nauczycieli doradców
metodycznych:
Ewy Charczuk - nr telefonu 509 515 654,
Anny Masłowskiej - nr telefonu 507 117 623.
Informacje na temat konkursu można uzyskać
również na stronie internetowej: www.podidnbusko.pl lub pod numerem telefonu 41 378 18 56.
Organizator zastrzega sobie Prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu.
Szkoły biorące udział w konkursie zobligowane są do uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna
prawnego na przetwarzanie danych osobowych
dzieci biorących udział w konkursie.

•

•
•

K. T. Zającowie – Zespół Parków Krajobrazowych – Informator przyrodniczo-krajobrazowy, Parki krajobrazowe
Ponidzia Kielce 2013 r.
F. Rusak - „Buskie legendy”, Busko-Zdrój 2002 r.
M. Jurecki – „Ponidzie, w świętokrzyskim stepie”, Kraków
2005 r. „Ponidzie, w świętokrzyskim stepie” - Rozdział II.
Część krajoznawcza:
- Ukształtowanie terenu;
- Budowa geologiczna;
- Hydrografia;
- Przyroda;
- Dzieje regionu;
- Kultura regionu;
- Kuchnia regionalna;
- Ponidziańskie legendy;
- Kraina oczyma mieszkańców;
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego (tylko Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia).

Wiadomości dotyczące Szlaku Ordynacji Pińczowskiej oraz miejscowości: Busko-Zdrój, Stopnica,
Nowy Korczyn, Wiślica, Pińczów, Jędrzejów.
Mapa powiatu buskiego.
Materiały zamieszczone na stronie PODiDN.

Irena Sobieraj
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O HIV I AIDS?
Dlaczego powinniśmy edukować w zakresie HIV
i AIDS?
Liczba osób zakażonych HIV wciąż wzrasta. Nieleczone zakażenie HIV prowadzi do AIDS. Wbrew
obiegowej opinii na ryzyko zakażenia HIV narażeni mogą być wszyscy – bez względu na wiek, płeć,
orientację seksualną, religię, rasę.
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W związku z tym, wiedza na temat HIV i AIDS jest
niezbędna każdemu człowiekowi.
Edukacja zdrowotna jest zadaniem szkoły, rodzice stanowią bardzo ważne ogniwo tych działań.
Dlatego warto zadać im takie pytanie: Czy zdrowie
Twoje i Twoich najbliższych jest dla Ciebie ważne?
Jesteśmy pewni, że tak. Dlatego warto przekonać
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ich do rozmowy na temat HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Problem ten może dotyczyć każdej rodziny.
Ciekawostka: czy wiesz, że w Polsce wykryto HIV
u osoby, która miała 81 lat?
W powiecie buskim od 18 lat organizowany jest
konkurs „Co musisz wiedzieć o HIV i AIDS?” pod
patronatem Starosty Buskiego i Burmistrza Miasta
i Gminy Busko-Zdrój.
Organizatorzy konkursu:
• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdroju,
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju,
• Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach,
• Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Busku-Zdroju,
• PSB Sklep Mrówka w Busku-Zdroju,
• PCK Busko-Zdrój.
zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z okazji Światowego
Dnia AIDS obchodzonego 1 grudnia każdego roku
na eliminacje powiatowe.
Młodzież rozwiązuje test dotyczący tematyki:
• historia HIV/AIDS,
• drogi zakażenia wirusem HIV,
• zachowania bezpieczne,
• wrażliwość wirusa HIV na środki na środki dezynfekcyjne,
• rozpoznawanie zakażenia HIV,
• objawy AIDS,
• terapia i instytucje pomocowe,
• choroby przenoszone drogą płciową.

Zastanów się, czy znasz odpowiedź na następujące pytania, które uczestnicy konkursu otrzymali na
teście w tym roku szkolnym 29.11.2018:
• co to jest „okienko serologiczne”?
• kto powinien poddać się testowi na obecność wirusa HIV?
• co oznacza pozytywny wynik testu na obecność wirusa HIV?
• czy każdy kto jest nosicielem wirusa HIV
może zakazić inna osobę?
• wymień 5 zachowań człowieka, które nie niosą ze sobą ryzyka zakażenia HIV?
W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział
21 szkół.
Gdzie szukać wiedzy z zakresu HIV i AIDS?
Krajowe Centrum ds. AIDS prowadzi stronę internetową: www.aids.gov.pl. Materiały edukacyjne
znajdziemy również w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju. Zapraszam
również na spotkania sieci współpracy w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w szkołach prowadzonej
w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Dziś, dzięki nowoczesnej terapii antyretrowirusowej, zakażenie nie powinno już kojarzyć się z szybką
i nieuchronną śmiercią.
Obecnie osoby zakażone, które przyjmują leki
mogą normalnie pracować, zakładać rodziny, mieć
zdrowe dzieci. Jeśli są pod stałą opieką specjalisty
i są leczone zgodnie ze wskazaniami medycznymi,
żyją tak długo, jak osoby niezakażone.

Agnieszka Kaszewska
• Autorka jest nauczycielem bibliotekarzem w Zespole Szkół Specjalnych
w Busku-Zdroju oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

,,KSIĄŻKA TO MĘDRZEC ŁAGODNY…’’
Praktyka i teoria biblioterapii zwraca uwagę na
bardzo istotną rolę książki w życiu dziecka chorego,
hospitalizowanego, oderwanego od naturalnego
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środowiska, jakim jest rodzina. Za dziecko przewlekle chore uznaje się dziecko, które wskutek długotrwałej choroby, zostało pozbawione normalnych
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warunków życia dostępnych dzieciom zdrowym.
Wszystkie sposoby leczenia mniej lub więcej utrudniają realizowanie normalnych potrzeb psychicznych dziecka. Pojęcie biblioterapii sięga korzeniami
do czasów starożytnych. W bibliotece w Aleksandrii
widniały słowa: „Lekarstwo na umysł’’. Baśnie i opowiadania mają długotrwałą tradycję w leczeniu. Jak
głosi legenda, Szeherezada opowiadała je, by wyleczyć sułtana z depresji. Słowo pisane czy opowieść
mogą pomagać i nie jest to wynalazek XXI wieku. To,
że literatura może pełnić rolę pocieszyciela, odkryto przed wiekami, nie tylko za sprawą Szeherezady,
ale także rodzimych baśni. Samo pojęcie wywodzi
się z dwóch wyrazów greckich: biblion, co oznacza
książkę i therapeo – leczę. Biblioterapia traktowana
jest jako ,,działanie terapeutyczne oparte o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako
środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie. Jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, rodzajem oparcia w procesie osiągania bezpieczeństwa,
może być środkiem do realizacji potrzeb’’.
Pedagogiczny aspekt biblioterapii koncentruje
się wokół roli książki „jako metody leczenia opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają
wystąpić w zachowaniu i uczuciach’’.
Oddziaływanie książki polega na zmianie sposobu widzenia swojej sytuacji, siebie, pogłębianiu
samoświadomości i tym samym zmianie sposobu
odczuwania, zachowania. Biblioterapia jest szczególnie polecana chorym przebywającym w szpitalu.
Na specjalną uwagę zasługuje dziecko tam przebywające.
Szczególna rola przypada lekturze w pomocy
osobom niepełnosprawnym. Osoby niepełnosprawne intelektualnie stanowią dużą zbiorowość. Czytelnik niepełnosprawny po opanowaniu umiejętności
czytania pozostaje zwykle na etapie zainteresowań
bajką, baśnią lub książką przygodową.
Dziecko dotknięte chorobą potrzebuje konkretnej pomocy, by odzyskać stabilizację życiową. Przez
wskazanie odpowiedniej lektury możemy wytworzyć wokół niego pewną osłonę psychiczną, zapewniając mu w ten sposób konkretną pomoc. W stosunku do funkcji biblioterapeutycznej zwrócono
uwagę na możliwości, jakie daje dziecku książka
w kreowaniu własnych wyobrażeń o zjawiskach,
ideach występujących w lekturze oraz o rozumieniu
otaczającego świata i siebie. Bohater literacki może
oddziaływać podobnie jak osoba, która stanowi
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wzór, model. Posługując się literaturą, nie wpływamy na procesy spostrzegania, lecz na wyobraźnię.
Tekst oferuje nowe, nieznane wzory zachowań, które są atrakcyjne. Dziecko wybiera na swojego bohatera osobę najbardziej do siebie podobną z powodu
niezaspokojenia potrzeb i podobieństwa sytuacji,
w której samo się znajduje. Identyfikacja daje szereg gratyfikacji w postaci zastępczego zaspokajania
potrzeb, kształtowania pozytywnego obrazu siebie, buduje wiedzę przyjmowaną jako własną, a to
wszystko sprzyja powstawaniu zasobów, wzmacnia
wewnętrznie, redukuje lęk.
W utworach możemy też znaleźć próbę odpowiedzi na stawiane pytania dotyczące świata i reguł
jakie nimi rządzą, jak poradzić sobie z wieloma sytuacjami, z którymi człowiek ma do czynienia na co
dzień.
Typ baśni, który odnosi się do opisu rzeczywistości, odpowiada na pytanie jaki jest ten świat. Baśnie
są nazwane lekturą pocieszenia, bo tę rolę spełniają
bardzo skutecznie. Schematy fabularne: Brzydkiego
Kaczątka, Kopciuszka są powielane w niezliczonych
książkach. Są tworzone po to, aby uczynić świat bardziej zrozumiałym, by pokrzepić serce.
Baśnie są wspaniałym antidotum na samotność
dziecka i jego rodzica, pomagają odnaleźć drogę do
bycia razem, która raz poznana nigdy nie zostanie
zapomniana czy zagubiona.
Biblioterapia jest metodą psychoterapeutyczną,
która ma za zadanie wzmocnić i wzbogacić zasoby
dziecka, by lepiej potrafiło radzić sobie z trudnościami. Dziecko musi samo rozwiązać swój problem;
książka ma dać wsparcie w tym zmaganiu się, ma
uspokoić, zredukować lęki, pomóc w kształtowaniu
adekwatnego postrzegania świata, swego w nim
miejsca. Praca z książką pomaga w budowaniu zasobów, w poszukiwaniu siebie, bo przecież:
„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca
wzruszeniem; miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru; w martwotę domu wprowadza życie,
a życiu nadaje sens’’.
Bibliografia:
Kozakiewicz Wanda: Czytelnictwo chorych. Warszawa: PWN
Molicka Maria: Bajkoterapia. Poznań: Wydawnictwo Media
Rodzina,2002. ISBN 83-7278-041-2
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Renata Jankowska-Nowak
• Autorka jest psychologiem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju
oraz nauczycielem konsultantem w PODiDN w Busku-Zdroju

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ
Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach są zajęcia
związane z rozwijaniem umiejętności uczenia się. W
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju zajęcia takie prowadzone są przez psychologa
szkolnego od ubiegłego roku szkolnego. Uczniowie
chętnie w nich uczestniczą, ponieważ mają możliwość określenia własnego stylu uczenia się oraz
podniesienia własnych kompetencji.
Podczas zajęć tematem wzbudzającym zainteresowanie wśród uczniów był aspekt rozwijania zdolności pamięciowych. Omówiony został efekt przeuczenia, który obniża poziom przypominania oraz
techniki sprzyjające lepszemu przechowywaniu wyuczonego materiału: okresowe przeglądanie oraz
aktywne powtarzanie w pamięci, które umożliwia
utrzymywanie czynnej uwagi zamiast biernej percepcji, a ponadto sprawia, że materiał zostaje opanowany w stopniu umożliwiającym odtworzenie
go, a nie tylko rozpoznanie. Również zastosowane
ćwiczenia polegające na odszukiwaniu w pamięci
potrzebnych informacji były pomocne w opracowywaniu skutecznych strategii zapamiętywania.
Innymi omawianym z uczniami w trakcie zajęć
technikami zapewniającymi większą efektywność
kodowania były strategie mnemoniczne, których
podstawową ideą jest wykorzystanie posiadanej
już wiedzy jako punktu oparcia czy kontekstu dla
wiedzy nowo nabywanej. Osoba ucząca się może
wykorzystać sposób zorganizowania jakiejś już
dobrze znanej struktury jako schematu umożliwiającego uporządkowanie nowych informacji. Inne
strategie mnemoniczne polegają na nadawaniu
jakiegoś określonego znaczenia względnie bezsensownemu materiałowi oraz na wykorzystaniu
wyobrażeń wzrokowych. To, jaka strategia mnemoniczna będzie najwłaściwsza w danej sytuacji, zależy
w pewnym stopniu od rodzaju zapamiętywanego
materiału, jak również od wymaganego typu zapamiętywania. Strategie takie stosowane były już od
dawna m. in. przez Symonidesa z Keos (556 – 468 r
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p.n.e.), którego uważa się za twórcę mnemotechniki. Legenda głosi, że dzięki pomocy bogów: Kastora
i Polluksa, uniknął tragicznej śmierci. Uczestniczył
on w uczcie u bogatego kupca greckiego Skopasa.
Nie był gościem biesiadującym. Został wynajęty do
odśpiewania peanów (pieśni dziękczynnych i pochwalnych skierowanych do olimpijskich bogów).
W pewnym momencie poinformowano go, że przed
głównymi drzwiami budynku czekają na niego dwaj
młodzi ludzie. Wyszedł do nich, ale gości nie spotkał,
a komnata w której odbywała się uczta zawaliła się.
Jako jedyny ocalał, jak sądził - dzięki bogom, którzy
chcieli mu się odwdzięczyć za poemat napisany na
ich cześć. Symonides zapamiętał, gdzie siedział każdy uczestnik biesiady, a dzięki temu udało się zidentyfikować ich ciała. Odkrył, że podstawowym warunkiem skutecznego zapamiętania jest porządek
w tym co chcemy zapamiętać i tak powstał system
miejsc (lub mnemotechnika określana jako „pokój
rzymski”).
Mnemotechniki więc pochodzą już od starożytnych Greków, jednak nie zostały potwierdzone naukowo przez psychologów, dlatego zostały odrzucane przez prawie 2000 lat. Posługiwanie się nimi
przypisywano głównie cyrkowcom lub w najlepszym wypadku geniuszom. Uznawane były za niewyjaśniony wyczyn, któremu nie warto poświęcić
czas na badania naukowe. Przełom nastąpił w 1960
roku, kiedy ukazała się książka „Plans and structure
of behavior” Galantera, Millera i Pribrama nawiązująca właśnie do mnemotechnik.
W starożytnej Grecji korzystali z niej członkowie
z Rady Starszych. Nieco później zaczęli z nich korzystać Rzymianie, głównie do zapamiętania tysięcy danych statystycznych lub innych ważnych dla
Cesarstwa informacji. Rzymscy senatorowie posługiwali się mnemotechnikami, po to, aby zrobić wrażenie na plebsie i na innych politykach.
W mitologii greckiej Mnemozyna (pamięć) to
najpiękniejsza z bogiń, z którą Zeus posiadał 9 córek
- Muz: opiekunki poezji miłosnej i epickiej, muzyki,
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tańca, komedii i tragedii, hymnów (pieśni), historii
i astronomii. Tak, więc połączenie pamięci (Mnemozyny) z energią sprawczą (Zeusem) daje nam ludzką
kreatywność i wiedzę.
Starożytni nie mając odpowiedniej wiedzy instynktownie potrafili docenić wagę porządku, numeracji, kolejności i słów (co jest domeną lewej półkuli mózgu) oraz połączyć ją z wyobraźnią, rytmem,
kolorem, zmianą ilości i wielkości (co jest domeną
prawej półkuli). Obecnie naukowo zostało potwierdzone, że techniki którymi oni posługiwali się nie
są żadną sztuczką a narzędziem wykorzystywanym
przez mózg, służącym do znacznej poprawy pamięci przy ich odpowiednim stosowaniu.
Stosowanie strategii pamięciowych wymaga korzystania z wyobraźni i skojarzeń. To konieczny warunek, aby stworzyć niezapomniane obrazy na ekranie umysłu, cechujące się barwnością, humorem,
przesadą, zmysłowością, a nawet dramatyzmem.
Podczas zajęć z uczniami omawiano również prawidłowości, iż lepiej pamiętamy materiał sensowny,
„zakodowany znaczeniowo”, co wynika z faktu, iż
materiał sensowny składa się z wielu małych porcji,
których nie można zgrupować w większe jednostki
i dlatego każdą z nich trzeba przetwarzać oddzielnie. W zapamiętywaniu treści konkretnych dominuje pierwszy układ sygnałowy, spostrzeganie i śladowa aktywacja w postaci wyobrażeń, podczas gdy
w zapamiętywaniu treści abstrakcyjnych dominuje
drugi układ sygnałowy, myślowe odbicie i opracowanie materiału bodźców. Trudność wyodrębniania
poznawczego w procesie zapamiętywania wzrasta
więc ze wzrostem złożoności treściwego powiązania bodźców pierwszosygnałowych do drugosygnałowych, a w obrębie tych ostatnich wzrasta w miarę
zwiększania się stopnia ich abstrakcyjnego charakteru, który wpływa tym samym na przebieg zapamiętywania.
Inną cechą wpływającą na proces zapamiętywania jest preferencja dotycząca wykorzystania półkul
mózgowych w procesie uczenia się.
Przedstawione zostały także poglądy dotyczące asymetrii funkcjonalności mózgu zakładające,
iż półkula lewa przetwarza otrzymaną informację
w sposób logiczno – analityczny, jest przy tym autonomicznym podłożem mowy i myślenia werbalnego, półkula prawa natomiast jest odpowiedzialna
za procesy umożliwiające całościowe odbieranie
cech przedmiotów i odgrywa między innymi ważną
rolę w orientacji przestrzennej, jak również zapew-
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nia właściwy wyraz emocjonalny przekazywanych
treści.
Wiele osób ze zmienną dominacją półkul mózgowych używa obu półkul w niewłaściwy sposób i żyje
sądząc, iż mają słabsze możliwości skutecznego
uczenia się. Może to mieć wpływ na ich samoocenę i motywację do działania, zdarza się również, że
rezygnują z dalszego kształcenia się, myśląc o sobie
w ten sposób.
U osób ze zmienną dominacją półkul mózgowych wykształciło się więcej połączeń nerwowych,
dzięki czemu jedna z półkul stała się bardziej efektywna i szybsza w działaniu, jednak w tym wypadku
także druga z półkul może zostać rozwinięta lub też
dane zadanie tak przestrukturyzowane, by pasowało do aktualnie dominującej półkuli.
Uczniowie mieli także możliwość określenia własnego stylu uczenia się. Sami diagnozowali dominujący u nich podczas procesu uczenia się kanał sensoryczny w oparciu o percepcję wzrokową, słuchową,
dotykową, bądź kinestetyczną.
Powyższe informacje są szczególnie istotne, ponieważ kiedy się czegoś uczymy, musimy koncentrować się nad przyswajaniem nowych informacji,
procedur i umiejętności. Abyśmy mogli uczyć się
szybko i efektywnie, utrzymywać nowe informacje
zgodnie z najbardziej nam odpowiadającym stylem
uczenia się. Natomiast jeśli chcemy rozwinąć także
inne style uczenia się, możemy to zrobić wówczas,
gdy nie staramy się przyswoić nowego materiału.
Dlatego jeśli chcemy czegoś nauczyć się szybko,
powinniśmy korzystać ze stylu uczenia się, jaki preferujemy.
Edukacja szkolna kończy się zazwyczaj na pierwszym poziomie zapamiętywania faktów lub umiejętności. Generalnie nie uczy się nas, w jaki sposób
mamy się uczyć, aby ten proces był skuteczny. Powinniśmy zapamiętywać, ale nie mówi się jak to
zrobić. Na tym właśnie polega różnica na podaniu
komuś ryby, a nauczeniu go jak to zrobić.
Poniższy przykład trafnie obrazuje różnicę pomiędzy uczeniem się prostym i twórczym. Gregory
Bateson – realizator przebiegu badań dotyczących
komunikowania się delfinów prowadzonych w Instytucie Badań Morskich na Hawajach – pracował
z trenerami, gdy uczyli oni delfiny występowania
przed publicznością. Ale: w ciągu 14 dni Bateson
kilkakrotnie spostrzegł trenera rzucającego rybę
delfinowi w sytuacji nie związanej z treningiem. Był
ciekawy tej postawy i próbował zakwestionować ją.
Trener odpowiedział: robię to po to, aby zachować
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przyjazne stosunki z delfinami, ponieważ jeżeli nie
będziemy się lubili, zwierzętom nie będzie zależało,
by uczyć się czegokolwiek.
Myślę, że w ten sposób można podsumować rozważania i refleksje dotyczące motywowania do nauki oraz wspierania uczniów w tym procesie.
Bibliografia:
R. Linckman „W jaki sposób szybko się uczyć.”
H. Lorayne „Superpamięć dla uczących się.”

Anna Masłowska
• Autorka jest nauczycielką w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju
oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

POCZĄTKI KARIERY LEKARSKIEJ? PRZYSZLI LEKARZE?
11.01.2019 r. - odkrywamy tajemnice biologii.
Ekipa pasjonatów biologii wyruszyła na podbój
Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, by uczestniczyć w super projekcie pn. „Noc
Biologów” . Był to już kolejny wyjazd uczniów naszej szkoły i jak poprzednie zapowiadał się intersująco; świetne wykłady,
warsztaty tematyczne,
fascynujące pokazy to
tylko namiastka tego co,
co można było zobaczyć. Naszym młodym
biologom w tej ciekawej
wyprawie przyświecał
jednak główny cel - zobaczyć serce, naczynia
wieńcowe, zerknąć do
środka, dotknąć największej tętnicy, wypróbować
wytrzymałość zastawek przedsionkowo – komorowych. Udało się!!! Wyczekiwane warsztaty „Dysekcja
serca wieprzowego” znalazły się w naszym zasięgu.
Niczym młodzi chirurdzy, wyposażeni w skalpele,
krok po kroku pod czujnym okiem prowadzącej pani
prof. UJK dr hab. Elżbiety Nowak odkrywałyśmy tajniki serca. To było niesamowite! Szczęśliwe, w pełni
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usatysfakcjonowane biolożki wyruszyły w poszukiwaniu kolejnych atrakcji, a co było ich celem …
kolejne warsztaty „Komórki naszego ciała – hodowla in vitro”. Niestety nie udało się, czas oczekiwania
nieskończenie długi. Szkoda, miałyśmy nadzieję wyhodować komórki ludzkie. Trochę zawiedzone wyruszyłyśmy na poszukiwanie równie ciekawych
warsztatów. Okazało się,
że można zobaczyć interesujące roślinne kultury
in vitro. Tym razem młoda Ormianka dr Kristine Petrosyan odsłoniła
przed nami hodowlę in
vitro roślin, m.in. pomidora odpornego na patogeny, wyhodowanego
bez pestycydów. Zdrowa
żywność , zdrowa przyszłość !
Oczywiście w naszej biologicznej wyprawie nie
zabrakło techniki. W oczekiwaniu na kolejne warsztaty wkroczyłyśmy na ciekawie zapowiadające się
wykłady „Komórka w mikrowymiarze - transmisyjna mikroskopia elektronowa”. Niestety okazało się,
że to nie dla nas, technika owszem ale w domu, tu
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na uniwersytecie raczej zajęcia praktyczne. Ponownie wyruszyłyśmy na poszukiwania … i odkryłyśmy
warsztaty – „Alergenny pyłek roślin i zarodniki grzybów w powietrzu Kielc”. To było ciekawe. Naszym
oczom w różnym wydaniu, pod mikroskopem elektronowym ukazały się alergeny, niewielkie cząstki
o niesamowitej sile działania, sprawcy katarów siennych, astmy, zapalenia spojówek. Oczywiście mogły-

wyzwoliły w każdym chęć przeniesienia choć odrobiny zapachu na skórę. Znalazłyśmy również napary
z ziół na przemianę materii, cerę trądzikową, astmę,
alergię. Było to miejsce apteczno – kosmetyczne,
ale jakże zdrowe, wszystkie preparaty zostały wykonane z ziół, kwiatów bez dodatków konserwantów.
Kolejny zdrowy produkt!
Czas biegł nieubłagalnie, godzina zakończenia

śmy zobaczyć nabłonek jamy nosowej podrażniony
alergenami (dużo komórek nabłonka płaskiego)
i dla porównania zdrowy z „dorodnymi” rzęskami.
Dowiedziałyśmy się, że można wykonać cytologię
wymazu z nosa w celu zidentyfikowania poszczególnych typów komórek. W przypadku zapalenia
alergicznego pojawiają się eozynofile (granulocyty
kwasochłonne), natomiast neutrofili (granulocyty
obojętnochłonne) w zapaleniu infekcyjnym. Niestety nie mogliśmy wykonać tych badań, ale pod
okiem prowadzących, najbardziej odważne wykonały preparaty mikroskopowe nabłonka pobranego
z jamy ustnej. Wszystkie preparaty były wzorcowe.
Zmęczone niesamowitym tempem, wędrując
wśród sal wykładowych, pracowni badawczych, dotarłyśmy do interesującej wystawy „Roślinne eliksiry
- zapobiegają chorobom i zachowują młodość!” – to
była raj dla duszy, relaks dla ciała! Niesamowity zapach roznosił się już na korytarzu, mydła różane, lawendowe, piniowe, cynamonowe, olejki eteryczne

tego interesującego wydarzenia zbliżała się, wiec na
koniec chwila relaksu w planetarium i… „Niebo nad
Kielcami”. Tu pasjonatki biologii; gimnazjalistki Agata G., Dominika D., Natalka C., Dominika D., ósmoklasistki Zosia B., Marta L., Amelka W., siódmoklasistki Zuzia L., Agata P., Maja W. i absolwentka Karolina
P. udały się w podróż międzygwiezdną i dotarły do
końca swojej podróży.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych biologią i zdrowiem człowieka na kolejne wydarzenie
- Noc Biologów, ta noc jest jedyna i niepowtarzalna.
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Aneta Poniewierska
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie
oraz doradcą metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju

XV POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE
Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe
przygotowują się do podwójnego naboru. We wrześniu 2019 roku progi liceów, techników i szkół branżowych przekroczą absolwenci gimnazjów i szkół
podstawowych.
Jaką szkołę wybrać? Liceum ogólnokształcące, technikum, a może szkołę branżową I stopnia?
W jakim kierunku kontynuować naukę? Młodzież
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wkrótce stanie przed koniecznością odpowiedzi na
te pytania.
Być może podjęcie decyzji będzie łatwiejsze po
odwiedzeniu XV Powiatowych Targów Edukacyjnych zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju. Ich tegoroczna edycja odbyła się
1 lutego 2019 r. w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdro-
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ju. Targi Edukacyjne na stałe wpisały się do kalendarza wydarzeń organizowanych przez Powiat Buski.
Od lat cieszą się one dużym zainteresowaniem
zwiedzających.
Właściwy wybór szkoły to pierwsza z ważniejszych decyzji życiowych młodych ludzi. Targi dają
szansę, aby w jednym dniu i miejscu zapoznać się
z aktualnymi ofertami edukacyjnymi szkół naszego
powiatu. Dzięki pozyskanym informacjom młodzi
ludzie mogą dowiedzieć się jak zaplanować swoją ścieżkę edukacyjną, jak się usamodzielnić. Mają
również okazję na rozmowy z przedstawicielami
szkół i placówek. Foldery, ulotki i broszury, masowo
zbierane przez zwiedzających, będą wspierać ich
podczas przemyśleń w domowym zaciszu. Wszystko to po to, aby ułatwić im podjęcie najtrafniejszej
decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.
Swoje ekspozycje wystawiennicze przygotowały
szkoły prowadzone przez Powiat Buski:
• I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki w Busku-Zdroju,
• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
w Busku-Zdroju,
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•

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im.
Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju,
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego
w Busku-Zdroju.
Na Targach obecne były również jednostki szkolnictwa specjalnego prowadzone przez Powiat
Buski tj.:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Broninie,
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku-Zdroju,
• Zespół Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju.
Obok szkół zaprezentował się również Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli
w Busku-Zdroju, który jak co roku przedstawił swoją
ofertę edukacyjną skierowaną do nauczycieli. W tegorocznych Targach uczestniczyli również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Busku-Zdroju oraz Powiatowego Międzyszkolnego
Ośrodka Sportowego w Busku-Zdroju.
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Anna Śledzik
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz doradcą
metodycznym w PODiDN w Busku-Zdroju
Katarzyna Nowak
• Autorka jest psychologiem w Publicznej Szkole Podstawowej
w Zbludowicach oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju
Wychowanie do wartości we współczesnym świecie
jest bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem
dla całej społeczności edukacyjnej
Jan Paweł II

KONFERENCJA „ROLA NAUCZYCIELA W ODKRYWANIU
ŚWIATA WARTOŚCI”
a) wartości ostateczne (autoteliczne), najważniejsze cele ludzkiego życia;
b) wartości instrumentalne (podstawowe), dotyczące ogólnych sposobów postępowania, są to
pojedyncze przekonania. Te wartości są pomocnicze w osiąganiu wartości najwyższych.

Zdefiniowanie pojęcia „wartości” nie jest sprawą
tak oczywistą, ani prostą jeśli chcemy podejść do
tego zagadnienia w ujęciu aksjologicznym (nauki
o wartościach). Według M. Łobockiego wartości to
„wszystko co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki
i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy
się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich.” W inny sposób pojęcie to
przybliża jedna z bardziej znanych w psychologii
teoria(i) wartości, jaką jest koncepcja Miltona Rokeacha, która stanowi część ogólnej teorii osobowości. Według przyjętych przez Rokeacha założeń
świat wartości tworzy obszar zamknięty, niewielki
i dobrze zorganizowany. Jest dostępny dla każdego
człowieka, ale nie każda jednostka może cenić daną
wartość w tym samym stopniu co inni. Źródeł wartości można, zdaniem Rokeacha poszukać zarówno
w samym człowieku, w jego osobowości, jak również w społeczeństwie i jego wpływie na jednostkę
(…).
Opierając się na powyższych założeniach, Rokeach wyróżnił dwie grupy wartości:
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Jak wynika z przedstawionej koncepcji Miltona
Rokeacha, wartościami można nazwać to wszystko,
co stanowi cel wynikający z potrzeb, dążeń i aspiracji człowieka, co jest przedmiotem jego pożądania.
System wartości człowieka kształtuje się stopniowo, w miarę jego rozwoju i dorastania. Na każdym
etapie życia uświadamiamy sobie kolejno, co jest dla
nas ważne i według jakich reguł chcemy dalej żyć.
Niekiedy problemem, zwłaszcza dla młodego
człowieka w okresie dojrzewania, jest zagubienie
w wartościach, brak ich właściwej hierarchii oraz
ciągłe poszukiwanie i niejednokrotnie odnajdywanie antywartości, które nie są społecznie akceptowane, gdyż występują przeciwko ogólnie przyjętym
normom. Właśnie we współczesnym świecie, gdzie
stykają się ze sobą i kłócą odmienne światopoglądy
i idee, szczególnie istotne jest, by już najmłodszym
dzieciom wskazywać właściwy system wartości, który pozwoli im przeżyć satysfakcjonujące życie i ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie.
W bieżącym roku szkolnym jeden z kierunków
polityki oświatowej państwa to 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości
i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Umożliwiając wielopłaszczyznowe spojrzenie
na tak istotne zagadnienie Powiatowy Ośrodek Do-
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radztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizował konferencję pod
hasłem „Rola nauczyciela w odkrywaniu świata wartości”. Patronat nad konferencją objął Starosta Buski.
Omawianą tematykę ujęto w następujące moduły:
MODUŁ I - Fundamenty procesu wychowania –
tę myśl rozwiną prof. UJK Tadeusz Sakowicz, który
w swoim wystąpieniu wskazał ogromną rolę, jaką na
młodego człowieka ma dom rodzinny i „autentyczność” rodziców. Nie teorie, lecz zachowania rodziców, czyli ich system wartości najdobitniej przemawiają do młodego człowieka i pozostają na zawsze
w jego pamięci. Najważniejszym elementem tej nauki jest przykład dorosłych. Dlatego należy być bardzo uważnym by praktykowane przez dorosłych/rodziców wartości, które młody człowiek interpretuje,
były spójne z tymi, które głosimy.
MODUŁ II – Umiejętne wprowadzenie dziecka
w świat wartości – psycholog Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka
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w Busku Zdroju mgr Katarzyna Nowak przekonywała, że dziecko na
każdym etapie rozwoju może stać
się obiektem oddziaływań edukacyjnych. Świat wartości towarzyszy
każdemu od najmłodszych lat i jest
nieodłącznym elementem osobowości człowieka. Według Teorii
Społecznego Uczenia się Alberta
Bandury w różnych okresach życia
i etapach rozwoju ludzie są mniej
lub bardziej podatni na modelowanie. Szczególnie dzieci stanowią
grupę, u której w sposób wręcz naturalny pojawiają się nowe zachowania jako efekt obserwacyjnego
uczenia się „modela”. Dzieci mogą
naśladować osoby z najbliższego
otoczenia - w szczególności rodziców, ale także nauczycieli, rówieśników, bohaterów bajek, programów telewizyjnych czy osób
popularnych w Internecie. W ostatniej części wykładu dokonano
operacjonalizacji zadań szczegółowych dla dorosłych w stosunku do
dzieci, by umiejętnie wprowadzali
pociechy w świat wartości, który
pomoże w przyszłości dokonywać
dobrych wyborów.
MODUŁ III – Szkoła wspólnotą życia, nauki i służby Ojczyźnie – ujęcie historyczne przedstawił prof.
KUL – ks. Witold Janocha, który między innymi zwrócił uwagę na definicję patriotyzmu wczoraj i dziś.
W dalszej części wystąpienia wskazał, że człowiek
jako osoba wolna sam dokonuje wyboru wartości.
We współczesnym świecie, gdzie dokonują się szybkie przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne
następuje kryzys wartości tradycyjnych. Pojawia się
brak wizji życia z uporządkowaną hierarchią wartości. Chcąc uniknąć chaosu w świecie wartości należy
pamiętać, by wartości były praktykowane. Nie wystarczy wiedzieć, że człowiek powinien być uczciwy
i odpowiedzialny – należy takim właśnie być.
Liczba osób młodych cierpiących z powodu
kryzysu procesu wartościowania w swoim życiu
wzrasta. Jedną z przyczyn są zmiany cywilizacyjne.
Wartości wyniesione z domu rodzinnego niekiedy
wchodzą w konflikt z wartościami wpajanymi przez
grupę rówieśników, przez media. Wartości przekazywane przez kogoś ustnie kłócą się z wartościami
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„przekazywanymi” za pomocą jego konkretnych
i rzeczywistych zachowań. Warto zatem zapamiętać, że to przykład jaki „idzie” w postępowaniu nauczyciela, osoby ważnej dla dziecka inspiruje do
działania. Towarzyszenie młodym ludziom w procesie doświadczania trudności pozwala przez kryzys
przejść, by zbudować dojrzałą osobowość. Ważnym
elementem jest wsparcie. Każdy kryzys jest szansą
na rozwój. Nie chodzi o to by bać się kryzysów, ale
o to by w efektywny sposób sobie z nimi radzić.
Reasumując konferencję: „Rola nauczyciela w odkrywaniu wartości” należy zauważyć, że warto inspi-
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rować dorosłych pracujących z dziećmi do wprowadzania młodszych pokoleń w świat wartości.
Literatura:
Bandura A. Teoria społecznego uczenia się. Wydawnictwo
Naukowe PWN. Warszawa. 2007.
Łobocki M.: Pedagogika wobec świata wartości Kraków
1993r.
Nęcka E. Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2005.
Wojciszke B. Psychologia społeczna. Wydawnictwo Naukowe
Scholar. Warszawa. 2011.
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• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju

„KSZTAŁCENIE KU PRZYSZŁOŚCI”, CZYLI DZIEŃ
OTWARTY W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO
W BUSKU-ZDROJU

12 marca 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju miał miejsce organizowany
cyklicznie Dzień Otwarty pod hasłem „Kształcenie
ku przyszłości”. Była to okazja do pokazania bogatej
bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej placówki, nowoczesnych metod pracy oraz zapoznania z nowymi
technologiami dostępnymi na rynku. Jednak głównym celem spotkania było przedstawienie oferty

edukacyjnej dla uczniów gimnazjum oraz szkół
podstawowych i ich rodziców, którzy zagościli tego
dnia wyjątkowo licznie. Na uroczystej inauguracji
wydarzenia, którą poprowadził dyrektor Ośrodka
Waldemar Wójcik, zaszczycili nas swoją obecnością
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Wicestarosta Buski - Stanisław Klimczak, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju - Renata
Krzemień oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół
i placówek oświatowych i przedstawiciele sponsorów. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli dziennikarze Onetu: Janusz Schwertner, Daniel Olczykowski i Dawid Serafin, którzy poprowadzili warsztaty
dziennikarskie ze zgromadzoną licznie młodzieżą.
Uczniowie przybyli z różnych szkół, mieli także okazję oglądać pokaz robotów i drukarki 3D, a także

spróbować swoich sił w sterowaniu robotami jeżdżącymi po szkolnym korytarzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pracownie zawodowe, a także
wystawa fizyczna „Jak to działa” z serią eksperymentów i doświadczeń m.in. złudzeniami optycznymi,
kulą plazmową, zastosowaniem fal akustycznych,
modelami prezentującymi wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na koniec miała miejsce
tzw. „Wybuchowa nauka”, czyli zabawy z ciekłym
azotem, podczas których uczniowie mogli m.in. posmakować specjałów kuchni molekularnej. Mamy
nadzieję, że Dzień Otwarty w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych
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Ruchowo w Busku-Zdroju pomógł młodzieży, która
u nas gościła, w decyzji dotyczącej wyboru dalszej
ścieżki kształcenia i zdobycie atrakcyjnego zawodu.
A drzwi naszego Ośrodka są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych uczniów z całego kraju.

Anna Grosicka
• Autorka jest nauczycielką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie

BAJKA LOGOPEDYCZNA W PRACY Z DZIECKIEM
NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE
Już od urodzenia dziecko przygotowuje swoje
narządy artykulacyjne do mówienia dzięki ssaniu,
połykaniu, żuciu, głużeniu czy gaworzeniu. Około
drugiego, trzeciego roku życia dziecko wymawia łatwiejsze głoski i słowa, natomiast w wieku czterech,
pięciu lat – trudniejsze, wymagające pionizacji bądź
wibracji języka (np. głoska „r”). Często zdarza się, że
starsze dzieci w wieku szkolnym również mają takie
problemy.
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Terapia logopedyczna u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie wymaga jeszcze większego zakresu pracy niż z dziećmi bez deficytów. Obok zaburzeń mowy, współwystępują zaburzenia lateralizacji,
orientacji przestrzennej i kierunkowej, trudności natury emocjonalnej. Po uprzednim poznaniu dziecka,
jego upodobań, przyzwyczajeń, charakteru, należy
wyznaczyć sobie poszczególne etapy które chcemy
osiągnąć. Ważne jest, aby używać czynników motywujących dziecko (pochwały słowne, zbieranie
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punktów, drobne nagrody rzeczowe). Na sprawność
komunikacyjną ma wpływ czynnik intelektualny, ale
również osobowość dziecka, lęk przed komunikowaniem się, motywacja. Naszym zadaniem będzie
wzbudzić w dziecku chęć porozumiewania się oraz
dbanie o to, aby jego mowa była poprawna, zrozumiała dla otoczenia.
Powinniśmy wspomagać sprawność narządów
artykulacyjnych na każdym etapie rozwoju mowy
dziecka. W skład tych ćwiczeń wchodzą żmudne
ćwiczenia narządów artykulacyjnych (języka, warg,
policzków, podniebienia miękkiego i żuchwy), które
dla dzieci szybko stają się nudne. Poza tym kilkukrotne powtórzenie ćwiczenia nie przynosi zauważalnych efektów, więc dziecko szybko potrafi się
zniechęcić.
Aby zmotywować ucznia do ćwiczeń należy zajęcia przeprowadzać w formie zabawy. Dziecko staje
się rozluźnione, cieszy się z tego co robi, ćwiczenia
wykonuje spontanicznie ponieważ nie czuje, że jest
na tradycyjnych zajęciach. Wykorzystanie bajek logopedycznych wprowadza urozmaicenie podczas
ćwiczeń, a jednocześnie poprawia sprawność narządów mowy. Bajka logopedyczna rozwija również
wyobraźnię, uwrażliwia na dźwięki, przygotowuje
do nauki czytania poprzez usprawnianie słuchu fonemowego.
Czytanie bajki logopedycznej możemy uznać za
wstęp do całych zajęć. Bajka ma na celu „rozgrzanie”
całego aparatu mowy do dalszych, trudniejszych
ćwiczeń. Bohaterem historyjki jest język dziecka,
który wciela się w różne role i ćwiczy zaprezentowane przez logopedę ruchy oraz wraz z całym aparatem mowy- wydaje dźwięki. Logopeda siedząc
naprzeciw dziecka pokazuje ułożenie narządów
artykulacyjnych a dziecko ma za zadanie je powtórzyć. Dodatkową pomocą może być lusterko, dzięki któremu dziecko zobaczy ruchy swojego języka
i będzie kontrolowało dokładność swoich ćwiczeń.
Wszystkie ćwiczenia narządów artykulacyjnych
wplecione są w dość krótką bajkę, aby dziecko nie
było znudzone. Dodatkowo występują jeszcze ćwiczenia ruchowe lub dźwiękonaśladowcze. Dziecko
niepełnosprawne intelektualnie wymaga konkretów, więc warto w taką bajkę wpleść dodatkowe
gadżety (ilustracje dotyczące danej sceny z bajki,
wiatraczki, skrawki papieru, waty, wstążki itp.) Poniżej przedstawiam przykład bajki logopedycznej,
która można wykorzystać podczas zajęć:
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„Spacer małej świnki”
Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka –
Chrumoczka (naśladujemy odgłos świnki). Była ona
bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje
(otwieramy szeroko buzię i językiem oblizujemy wargę
górną i dolną, robiąc koło), dlatego też postanowiła
sprawdzić, co robią inne zwierzątka i wybrała się na
spacer.
Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie,
hasał koń Siwek razem ze swoim małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze
zwierzątkami i poszła dalej, kiedy doszła do lasu,
usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo przecież sowy w dzień śpią,
jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk wozu
strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki
(na przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno – potem coraz ciszej).
Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła
do swojego domu (dyszymy jak w trakcie męczącego
biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce okazało się, że strażacy gasili
pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym
podwórku, głośno gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem
wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły.
Gospodarz podziękował strażakom za pomoc,
a jego córka przesłała na pożegnanie buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była
taka zmęczona, że położyła się w swojej ulubionej
kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta
i chrapiemy).
(autor: I.Daniel, pedagogika-specjalna.edu.pl)
Zachęcam do korzystania z bogatych zasobów
internetowych, będących doskonałym źródłem pozyskiwania bajek logopedycznych oraz kart pracy,
które pozwolą urozmaicić nasze zajęcia, a jednocześnie zachęcą dzieci do aktywnego udziału podczas
ćwiczeń.
Literatura:
1. Nożyńska-Demianiuk A., Bajki logopedyczne 5-8 lat.
2. Rutkowska-Błachowiak I., Gimnastyka buzi na wesoło.
3. Tońska-Mrowiec A., Języczkowe przygody i inne bajeczki
logopedyczne.
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RODZICE NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI
„Niekiedy to życie przypomina nieustający maraton.
Niekiedy to życie przypomina nieustającą wspinaczkę.
Niekiedy to życie przypomina brutalną walkę.
Niekiedy to życie niczego nie przypomina.”
Odpowiedź na pytanie jak to jest być rodzicem
niepełnosprawnego dziecka jest trudna, jeśli chodzi
o dobór właściwych słów i często niejednoznaczna.
To nie jest sielanka, ale to nie jest żaden problem czy
przeszkoda, lecz ogromne wyzwanie, któremu nie
każdy mógłby sprostać.
Początki są najtrudniejsze tuż po usłyszeniu konkretnej diagnozy. Jest ciężko i często brakuje czasu na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji i brak
czasu na cokolwiek. Walka o lepsze jutro przysłania wszystko, a mianowicie: ambitne plany, marzenia, lepszą pozycję społeczną. Wszystko to zalega
w gruzach i odchodzi w ogromną przepaść. Na normalne życie brakuje miejsca zaś potrzeby dziecka
stają się sprawą priorytetową. Do rodziców trafia
świadomość, że pewne rzeczy w ich życiu nie będą
mieć miejsca. To staje się trudne do zrozumienia
i zaakceptowania. Często też pojawiają się pytania:,
Dlaczego my?”, „Dlaczego nasze dziecko?”. Takie dylematy coraz bardziej przytłaczają i przygnębiają.
W miarę upływu czasu może nastąpić jednak przełom i to, co do tej pory „rujnowało” codzienną egzystencję staje się bodźcem do wyzwolenia silnej
postawy i motywacji do dalszego działania.
Rodzice przestają się skupiać jedynie na niepełnosprawności dziecka. Dostrzegają przede wszystkim mocne strony swojej pociechy: uśmiech, sposób bycie, radość, jaką daje im, na co dzień. Proste
sprawy takie jak zepsute urządzenia domowe czy
też najnowsze wydarzenia w świecie nie są aż takie istotne i odchodzą na drugi plan. Na pierwszym miejscu w hierarchii wartości stają się przede
wszystkim sytuacje związane z niepełnosprawnym
dzieckiem. Radość dają najdrobniejsze osiągnięcia,
zwykły uśmiech i sposób, w jaki dziecko stara się komunikować z najbliższymi.
Postawa rodziców staje się inna ze względu na
nowe potrzeby. Stają się oni kreatywni, zdobywają
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środki na rehabilitacje swoich dzieci, pukają do wielu drzwi, aby uzyskać pomoc.
Z drugiej strony sytuacja może być odwrotna
choćby rozpad rodziny, alkoholizm czy też depresja.
Bycie rodzicem niepełnosprawnego dziecka może
przybierać różne oblicza. Wzrasta siła i motywacja
do działania lub też zupełnie opada i wydźwignięcie
z opresji nie zawsze jest możliwe.
Czego najbardziej boją się rodzice przedstawia
pytanie: „Co będzie, kiedy mnie zabraknie?” Im człowiek jest starszy tym strach jest większy zaś odpowiedź na to pytanie jest wręcz niemożliwa i nieprzewidywalna.
W całym tym zamieszaniu pojawia się dylemat,
czego potrzebują rodzice niepełnosprawnych dzieci? Okazuje się, że niekoniecznie jest to współczucie tylko pełna akceptacja, dostrzeżenie człowieka,
jego pasji, uśmiechu, a nie tylko niepełnosprawności. Rodzice pragną wychodzić do ludzi, czerpać
z życia w miarę swoich możliwości i zwyczajnie chcą
być sobą. Niepełnosprawność, choć brzmi jak wyrok
niekoniecznie musi nim być. Dla rodziców zaś może
pokazywać, że nie ma sytuacji bez wyjścia, tylko jest
impulsem do dalszej walki i otwartości na wszelkie
zmiany i na świat.
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JAK PRACOWAĆ Z NIEDOSŁYSZĄCYM UCZNIEM?
Zmysł słuchu pełni niesamowicie istotną rolę
w życiu człowieka, umożliwiając sprawną komunikację międzyludzką czy też ostrzegając go przed
sytuacjami stanowiącymi zagrożenie. Jest on stale
narażony na uszkodzenie przez czynniki wewnętrzne, takie jak proces starzenia się narządu słuchu,
czy też zewnętrzne, do których zalicza się np. hałas.
Zaburzenia narządu słuchu, polegające na nieprawidłowym przewodzeniu bądź odbiorze dźwięków,
określa się mianem niedosłuchu. W Polsce, liczba
osób mających problemy ze słuchem wynosi około
100 tysięcy. Międzynarodowe Biuro Audiofonologii opracowało klasyfikację, według której możemy
wyróżnić: niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny
i głęboki. W zależności od stopnia uszkodzenia narządu słuchu, należy podjąć odpowiednie działania
mające na celu poprawę zdolności słyszenia, do których zalicza się leczenie bądź protezowanie.
Jednak pomimo coraz większych możliwości
pomocy osobom z niedosłuchem, nadal dla wielu
z nich jest to sprawa wstydliwa, którą chcieliby ukrywać przed innymi ludźmi, nie zdając sobie sprawy,
że ich komfort i jakość życia dzięki podjęciu odpowiednich działań mogłaby ulec znaczącej poprawie.
Osoby z uszkodzonym słuchem, w większym
stopniu są zależne od innych. Ze względu na utrudnione porozumiewanie się z otoczeniem, mają problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Często czują się zagubione, niezrozumiałe, odczuwają
silny stres, nie mają szansy by wyrazić swoje uczucia
czy potrzeby.
Bardzo ważne jest, by zapewnić odpowiednie
wsparcie dzieciom i młodzieży z niedosłuchem
w szkole. Poznają one świat głównie za pomocą
zmysłu wzroku. Ich spostrzeganie jest wolniejsze
i nie tak dokładne jak słyszących rówieśników, bardziej przywiązują one uwagę do szczegółów, które
rzucają się w oczy, jak np. kontrast.
Ucznia słabosłyszącego definiuje się jako dziecko mające pozostałości słuchu, które wystarczają
do efektywnego odbioru informacji językowych,
najczęściej przy pomocy aparatów słuchowych.
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Przeważnie takie osoby realizują obowiązek nauki
w placówkach szkolnych ogólnodostępnych. Stanowi to wyzwanie zarówno dla ucznia jak i nauczycieli pracujących z nim. Najczęstsze oznaki trudności,
które wynikają z problemów ze słuchem i odnoszą
się do procesu dydaktycznego obejmują m.in. ubogie słownictwo, zaburzoną mowę, słabą technikę
czytania, gubienie liter, trudności z opanowaniem
gramatyki czy niezrozumienie treści poleceń.
Uczeń z niedosłuchem może mieć również problemy na płaszczyźnie relacji społecznych z rówieśnikami. Może on sprawiać wrażenie nieuważającego, nie usłyszeć poleceń wydawanych przez
nauczyciela, niechętnie angażować się w działania
klasy, błędnie reagować w zabawach, co wynika
z niezrozumienia zasad.
By zminimalizować ryzyko wystąpienia takich sytuacji, ważne jest by właściwie dostosować wymagania edukacyjne i przestrzeń dla takiego ucznia.
Odpowiednie przygotowanie nauczyciela do pracy z dzieckiem z niedosłuchem jest bardzo ważne.
Szczegółowej analizie przede wszystkim poddane
powinny zostać zapisy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Cennym źródłem
informacji są też rodzice takiego ucznia. Nauczyciel powinien zapoznać się z podstawami obsługi
aparatów słuchowych czy innych urządzeń wspomagających słyszenie, jak np. system FM. Warto też
przygotować pozostałą część uczniów, zaspokoić
ich ciekawość odnośnie aparatu słuchowego, opowiedzieć o nim oraz powiadomić w jaki sposób należy się zwracać do niesłyszącej koleżanki lub niedosłyszącego kolegi. Bardzo pomóc może stosowanie
w trakcie lekcji pomocy wizualnych czy przygotowywanie planu pracy dla takiego ucznia w formie
pisemnej.
W celu zwiększenia jego koncentracji nauczyciel
powinien często się do niego zwracać, zadawać pytania, co pomoże mu lepiej zrozumieć dany temat,
sprawdzamy też czy polecenia są dla niego czytelne,
w razie problemów należy mu je objaśnić w sposób
dla niego przejrzysty.
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Dziecko z niedosłuchem ma problemy z wykonywaniem w tym samym czasie kilku czynności, by
słuchać nauczyciela musi obserwować jego twarz,
przez co ma trudność z równoczesnym szukaniem
odpowiedniej strony w książce, zdarza się przez to,
że jego tempo pracy jest opóźnione w porównaniu
do reszty grupy. Potrzebuje więcej czasu na czytanie, z racji wolniejszego tempa czy też napotykania
w trakcie lektury niezrozumiałych zwrotów.
Uczeń z wadą słuchu może opanować z dobrym
skutkiem podstawę programową, jednak konieczne jest poświęcenie na to większej ilości czasu oraz
wkładu pracy niż w przypadku ucznia słyszącego.
Poza dostosowaniem wymagań edukacyjnych, należy zapewnić mu także odpowiednie warunki odnośnie sali lekcyjnej. Korkowe tablice na ścianach,
miękkie firanki mogą przyczynić się do zmniejszenia pogłosu, należyte oświetlenie pomieszczenia
jest bardzo ważne. Dobrze byłoby gdyby mógł on
widzieć jak najwięcej twarzy kolegów, poprzez odpowiednie ustawienie ławek, np. w kształcie litery
C. Jeżeli nie jest to możliwe, najkorzystniej takiego
ucznia umieścić w ławce w pierwszym rzędzie od
okna, co zapewni mu możliwość dobrego słuchania

i odczytywania mowy z ust nauczyciela. Powinno
się pozwolić uczniowi takiemu na odwracanie się
w stronę mówiących w trakcie lekcji kolegów by
mógł lepiej zrozumieć ich wypowiedź. Nauczyciel
nie powinien mówić odwrócony w stronę tablicy
czy też chodzić po klasie. Należy mówić wyraźnie,
unikać nadmiernej gestykulacji. Ważne by w klasie
panowała cisza, spokój, powinno się redukować
zbędny hałas gdyż to utrudnia odbiór mowy, zwiększa odczucie zmęczenia.
W przypadku osób noszących aparaty słuchowe
hałas stanowi problem, gdyż takie dźwięki niepożądane również podlegają wzmocnieniu. Istotne jest
także by dziecko z wadą słuchu siedziało w ławce
z uczniem chętnym mu do pomocy, zrównoważonym emocjonalnie.
Każda osoba z wadą słuchu powinna być traktowana indywidualnie i wymaga odpowiednio dopasowanego podejścia. Powinno się pozwalać na
wyrażanie jego uczuć, myśli, a także zapewnić mu
właściwe warunki do spełniania obowiązku szkolnego. To wpłynie na właściwe przygotowanie takiego
dziecka do dorosłego, samodzielnego życia.

Anna Rusak
• Autorka jest sekretarzem Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego UNIA Busko-Zdrój

JAN LIS - ZAWODNIK MUKS UNIA BUSKO-ZDRÓJ
JEDNYM Z NAJLEPSZYCH ŻABKARZY W POLSCE!
3
starty
i 3 Finały Mistrzostw Polski. To efekt
ponad rocznych
przygotowań do
zawodów 14 letniego Jana
Lisa - zawodnika
MUKS
UNIA Busko-Zdrój trenującego pod
okiem Adria-
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na Szumilasa. Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów
14 lat odbyły się w dniach 14 - 16 grudnia 2018r.
w Olsztynie.
W zawodach wzięło udział 554 zawodników ze
144 klubów z całej Polski. Podczas trzech dni zmagań można było zobaczyć prawie dwa i pół tysiąca
startów we wszystkich stylach pływackich. Rozgrywki podzielone były na eliminacje - dzięki którym możliwe było wyłonienie 20 najszybszych pływaków w danej konkurencji oraz finały A i B - walka
o podium i pozycję w elicie najlepszych z najlepszych.
W pierwszym dniu zawodów Janek walczył w eliminacjach z 93 konkurentami. Na dystansie 50 m
stylem klasycznym uzyskał czas 31.64 s. co dało mu
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13 pozycję i miejsce w Finale B. Warto zaznaczyć, iż
zawodnik KS Piątka Chorzów, który wygrał eliminacje był szybszy od Janka o zaledwie 1 sekundę
i 5 setnych. W popołudniowym Finale B Janek był
pierwszy z czasem 31.32 s.
Drugi dzień Mistrzostw to zmagania Janka na dystansie 100 m stylem klasycznym. Eliminacje przyniosły ogromne emocje, gdyż nasz zawodnik wywalczył 4 miejsce (1:07.45) z 77 konkurentami i pewne
miejsce w Finale A, w którym zajął 7 pozycję.
Najdłuższy odcinek w stylu klasycznym czekał
na buskiego pływaka w niedzielę. Dystans 200 m
Janek przepłynął w czasie 2:28.15 i zakwalifikował
się do Finału A. Przy okazji udowodnił jak twardzi
są pływacy, gdyż Finał Mistrzostw Polski przepłynął
z kontuzją barku i zmagając się z bólem wywalczył
9 pozycję.
Wyniki Janka to ogromny i uczciwie wypracowany sukces. To również nagroda za wysiłek wkładany w swoją pasję. 12 treningów tygodniowo to nie
mała liczba - a codzienne wstawanie przed 5 rano
zostało mu wynagrodzone.
W klasyfikacji generalnej MUKS UNIA zdobyła 59
na 89 miejsc (144 kluby) - jednym zawodnikiem.
Wyniki Jana Lisa realnie ukazują, że szkolenie zawodnika od najmłodszych lat przynosi efekty. Dla
jednych pływanie może być rekreacją i sposobem
spędzania wolnego czasu. W tym przypadku talent
i ciężka praca przekłada się na sukces. Janek ze swoimi „życiówkami” ma otwarte drzwi w najbardziej
prestiżowych, sportowych szkołach średnich w całej
Polsce. Już teraz dostaje propozycje dalszego szkolenia u najlepszych polskich trenerów.
Wyjazd zawodnika na tego typu zawody wiąże się z dużymi kosztami. Zarząd klubu serdecznie
dziękuje Panu Mieczysławowi Sasowi - Zakład Metalowo Kotlarski SAS, który był wyłącznym sponsorem
wyjazdu Jana Lisa na Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat.
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Barbara Żurek
• Autorka jest nauczycielką w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie

Z ŻYCIA SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W PACANOWIE
ZAPACH ŚWIĄT

Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam z kolorową choinką, stroikami, kolędami, prezentami,
składaniem życzeń, potrawami, ciastami, ciasteczkami, a szczególnie z ich zapachami.
W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie
dzieci w okresie przedświątecznym zapoznają się
i wzbogacają wiadomości na temat tradycji i symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Wykonują kartki
świąteczne, dekoracje, kolorowe łańcuchy na choinkę, ozdabiają bombki, śpiewają piosenki o tematyce świątecznej i kolędy. W tym szczególnym czasie
przedszkolaki z najmłodszych grup: 3-4 latki „Krasnoludki” i „Muchomorki” w ramach przygotowań
do świąt zajęły się pieczeniem ciasteczek- korzennych i tradycyjnych pierniczków. Najpierw poznały
i nazywały wszystkie potrzebne produkty a następnie z pomocą pani Ewy przygotowały dwa rodzaje
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ciasta. Po schłodzeniu w lodówce było wałkowanie
i wyciskanie foremkami w kształcie choinek, aniołków, gwiazdek, bałwanków i dzwoneczków. Starannie ułożone na blaszkach powędrowały do przedszkolnej kuchni gdzie zostały upieczone. Zapach
korzennych przypraw unosił się w całym przedszkolu.
Tak, to był już zapach świąt!
Najbardziej jednak oczekiwanym przez dzieci
momentem było dekorowanie ostygniętych pierniczków. Polewanie lukrem, posypywanie kolorowymi groszkami, malowanie cukrowymi pisakami
- to była świetna zabawa i największa frajda! Każde
ciastko dekorowane według pomysłów i fantazji
dzieci stawało się słodkim cudeńkiem. Niektórym
trudno było oprzeć się słodkościom i skosztowali
odrobinkę.
Był to naprawdę mile spędzony czas w przedszkolu podczas którego dzieci pracowały i jednocześnie świetnie się bawiły. Ozdobione ciasteczka
przedszkolaki zabrały do domu, by pochwalić się
swoją pracą i poczęstować najbliższych.
Dzieląc się cudnie pachnącymi ciasteczkami
w imieniu przedszkolaków życzę, by zapachy choinki i świątecznych wypieków sprawiły, że Święta
Bożego Narodzenia będą wyjątkowe, pełne ciepła,
radości i miłości.
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PRZEDSZKOLAKI W BAJKOWEJ ORKIESTRZE
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - POMAGANIE JEST
DZIECINNIE PROSTE
Od kilku lat przedszkolaki z Samorządowego
Przedszkola w Pacanowie rozpoczynają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Europejskim Centrum Bajki. Tak było też i w tym roku.
W 27 finale Bajkowej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Pomaganie. Jest Dziecinnie Proste
po krótkim powitaniu i otwarciu tej akcji przez panią
dyrektor Karolinę Kępczyk dzieci z grup: Biedronki

i Żabki zaprezentowały tańce-kujawiak i krakowiak,
a najmłodsze Krasnoludki i Muchomorki taneczną
interpretację ballady L.Cohena „Hallelujah”. Na wielkiej scenie maluchy zaprezentowały się wspaniale
i na pewno rozgrzały i otworzyły niejedno serce
biorących udział w tej imprezie. Niech ten pierwszy
występ będzie dobrym początkiem całej imprezy.

BABCIA I DZIADZIUŚ - KRÓLOWA I KRÓL NASZYCH
SERC !
Dzisiaj wszystkie smutki - precz!
Święto Dziadków - ważna rzecz!
Styczeń to miesiąc zimowy, ale są w nim takie
dwa dni kiedy każdemu robi się ciepło na sercu, bo
to święto naszych ukochanych Babć i Dziadziusiów.
W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie
uroczystość z okazji Ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Babcia
to ukochana osoba, która zrozumie, przytuli, nigdy
się nie gniewa i najskuteczniej ukoi łzy. Dziadziuś
daje nam swoją miłość, zawsze wysłucha i pomoże
gdy coś się nie udaje. Nic tak nie cieszy ich serc jak
z radością i uczuciem powiedziany wierszyk, zaśpiewana piosenka i drobny upominek przygotowany
przez wnuczęta.
W dniu 14.01.19 r. przedszkolaki zaprosiły swych
dziadków do Europejskiego Centrum Bajki na tę jakże wyjątkową uroczystość. W tym roku odbyła się
wcześniej ze względu na ferie zimowe przypadające w Dniu Babci i Dniu Dziadka (21 i 22 stycznia). Po
krótkim powitaniu zebranych gości przez panią dyrektor Zdzisławę Belon dzieci z grup najmłodszych
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zaprezentowały wiersze i życzenia przygotowane
pod okiem wychowawczyń Ewy Nowak i Barbary
Żurek. Przedszkolaki z grup starszych z wychowawczyniami Gabrielą Czechowską i Ewą Kapustą zaprosiły na Jasełka „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. Mali
aktorzy w odpowiednio dobranych strojach wcielili
się w role aniołków, pasterzy, trzech króli, Maryi i Józefa. Małemu Jezuskowi pasterze przynieśli owoce
swej pracy: koszyk jabłek, śmietankę w garnuszku
i chlebek świeżo upieczony. Trzej królowie ,których
do stajenki przyprowadziła gwiazda podarowali złoto, kadzidło pachnące i wonną mirrę.
Do maleńkiego Zbawiciela przyszły też dzieci z prośbą wyrażoną słowami: „Malutki Jezusie na
sianku złożony, w ręce Twej Matki kraj nasz powierzony, więc błagamy Ciebie, żebyś rączką małą raczył błogosławić naszą Polskę całą”. Wiele wzruszeń
dostarczyły kolędy, pastorałki, improwizacje ruchowe i tańce wykonane przed Dzieciątkiem, Maryją
i Józefem. Pasterze zatańczyli zbójnickiego z ciupa-
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gami, młodsi pastuszkowie pokłonili się Dzieciątku
przy kolędzie „Przybieżeli do Betlejem…”, były też
krakowianki i krakowiacy w pięknym układzie tanecznym, najmłodsze dziewczynki, przy balladzie L.
Cohena „Hallelujah” zamieniły się w śliczne, delikatne, tańczące białe gwiazdeczki. Jasełka zakończyła
pastorałka „Przyszły dzieci do stajenki”. Wspólne życzenia i najwspanialsze „Sto lat” od wszystkich małych serduszek dla ukochanych dziadków zakończyły występ przedszkolaków. Z wielkim wzruszeniem,
a niektórzy ze łzą w oku patrzyli na ukochane wnuczęta. Poprzez wiersze, piosenki, tańce i inscenizację Jasełek przedszkolaki wyraziły swą wielką miłość
dla tych szczególnych gości. To był jeden z najpiękniejszych dni w życiu naszych pociech a także tych,
którzy przybyli do swoich wnuków. Po występach
dzieci złożyły babciom i dziadziusiom serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i radości
wręczając im wcześniej wykonane laurki w formie
babeczek-słodkich jak prawdziwe. Przy melodii piosenki „…dziadziuś to czułe słowo, babcia to ciepły
gest…” przedszkolaki mocno uściskały i ucałowały
swoich dziadków. Potem nadszedł czas na słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców. Przy
słodkościach była okazja do wzajemnego poznania
się i rozmowy o wnukach. Uroczystości tego typu
dostarczają wszystkim uczestnikom wielu radosnych wzruszeń, łączą pokolenia i uczą dzieci wyrażania szacunku i miłości do najbliższych.
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Dla Babć i Dziadziusiów wnuczęta są radością życia, a dzieci wychowujące się w bliskości z najstarszym rodzinnym pokoleniem są szczęśliwe. Wszystkie starania i uczucia jakimi Dziadkowie darzą dzieci,
wzbogacają ich świat uczuć i doświadczeń o pozytywne wartości.
Kochane Babcie, kochani Dziadkowie! Dziękujemy Wam za obecność na tej uroczystości, tak ważnej
dla Waszych wnucząt, które od wielu dni przeżywały i przygotowywały się do tego spotkania z Wami.
Mamy nadzieję, że będziecie miło wspominać ten
czas spędzony z wnukami. Dołączając się do życzeń
ukochanych wnucząt oraz pani dyrektor Zdzisławy
Belon przekazanych podczas tej uroczystości, jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu i tego, żebyście
zawsze byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu.
„Bez Was smutny byłby świat!
Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadziusiu co najmniej
dwieście lat!”
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w uświetnienie tej uroczystości. Pani dyrektor Karolinie Kępczyk i pracownikom dziękujemy
za pomoc i możliwość zorganizowania tej uroczystości w Europejskim Centrum Bajki, gdzie dostojni
goście mogli małych artystów podziwiać na prawdziwej scenie.
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SKĄD SIĘ WZIĘŁY KOLORY?

Barwa podstawowa i pochodna, rozróżnianie kolorów podstawowych i pochodnych, umiejętność
mieszania barw podstawowych dla uzyskania barw
pochodnych to cele zajęcia „Skąd się wzięły kolory?”
Podczas zajęć pod takim tytułem w dniu
31.01.2019 r. przedszkolaki z grupy „Muchomorki”
z Samorządowego Przedszkola w Pacanowie wysłuchały „Bajki o Białej Krainie i czarnoksiężniku Koloruchu”, dzięki której dowiedziały się, że trzy barwy
mają czarodziejską moc. Trzy podstawowe kolory:
żółty, czerwony i niebieski przywiezione przez króla
do Białej Krainy, gdzie wszystko było koloru białego,
sprawiły wiele radości. Stała się ona piękna, ale nie
do końca, bo wciąż pozostawało dużo bieli. Bezsilny
król nie wiedział co zrobić. Kiedy niechcący upuścił
pojemniki z farbami one się wymieszały: niebieski
z żółtym utworzył kolor zielony, niebieski z czerwonym-fioletowy, żółty z czerwienią-pomarańczowy
itd. Wtedy zrozumiał, że trzy barwy zupełnie wystarczyły, aby Kraina Bieli stała się kolorową krainą.
Zagadka tkwiła w umiejętnym pomieszaniu barw.
Eksperymentowanie przez dzieci w mieszaniu kolorów i uzyskiwanie nowych sprawiło wiele radości.
Zabawy z kolorami, „kolorowe zagadki”, oglądanie
przyniesionych przez dzieci zabawek, przedmiotów i nazywanie ich kolorów a także kolorów ubrań
w których przyszły w tym dniu do przedszkola to
wszystko, co wydarzyło się w tym kolorowym dniu.
Ostatnie zadanie to wykonanie pracy plastycznej kolorowanie obrazków marchewki, śliwek i listków.
Wydawałoby się, że to bardzo łatwe, ale przedszkolaki miały tylko farbę czerwoną, niebieska i żółtą.
Praca polegała więc na wymieszaniu odpowiednich
kolorów podstawowych w celu uzyskania potrzebnej barwy pochodnej. Muchomorki zadanie to wykonały super!
Kolorowe zdjęcia będą pamiątką tego dnia.

30

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

BAJKOWY BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU
W PACANOWIE

Karnawał to wyjątkowy czas świętowania - okres
balów, maskarad i zabaw. Bal karnawałowy dla
przedszkolaków to dzień niezwykły i bardzo wyczekiwany. W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie odbył się on 12.02.2019 r. Już od rana pojawiały się kolorowe postacie. W salach przedszkolnych
można było zobaczyć księżniczki, strażaków, policjantów, Spider-Manów, czarownice. Był też Czerwony Kapturek, lisek, pszczółka, pantera, myszki
Miki i Minnie, pani doktor, Bob budowniczy, kowboj,
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syrenka Arielka, Batmanka, Zorro, Kotboy i groźnie
wyglądające wampiry. Nie sposób wyliczyć i wymienić wszystkich postaci, ale bal zdominowały
Elsy z Krainy Lodu - ślicznie prezentujące się w błękitnych sukienkach dziewczynki. Po śniadaniu na
wspólną zabawę zaprosiły panie Kasia i Gosia, które
poprowadziły dzieci do zabaw, tańców, konkursów
- słowem świetnej zabawy, aż do utraty tchu. Chwila przerwy i pyszna szarlotka z sokiem pozwoliły
zregenerować siły, by wrócić na bal. Przedszkolaki
świetnie się bawiły ze swoimi paniami i panią dyrektor w rytmach szybkich i wolniejszych, znanych
i lubianych piosenek i przebojów. Kolorowe migające światła, kolorowe postacie – jednym słowem
bajkowo i wesoło! Kiedy czas zabawy dobiegł końca
dzieci z żalem opuszczały salę balową, by tym razem
nabrać siły zjadając pyszny obiad.
Wspólna zabawa, zaprezentowanie się w niecodziennych strojach, miła atmosfera na długo zostaną w pamięci przedszkolaków, a zdjęcia przypomną
„szaleństwa” na parkiecie.
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8 MARCA
„BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ…”

Ósmego marca obchodzimy Dzień Kobiet.
Święto to celebrowane jest w kilkudziesięciu krajach świata. W większości z nich ten dzień obchodzi się podobnie. Kobiety z wdzięcznością i chętnie
przyjmują tego dnia kwiaty i upominki, a święto
to uważają za szczególnie piękne. Przecież to bardzo miłe, kiedy ktoś pamięta, przyniesie kwiatek,
uśmiechnie się, powie dobre słowo.
To święto to wspaniała okazja do tego, aby przypomnieć przedstawicielkom płci pięknej, jak są ważne i wyjątkowe.
Dla wszystkich pań i dziewczynek w Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie przedszkolaki z grup
najmłodszych - „Krasnoludki” i „Muchomorki” z wychowawczyniami E. Nowak i B. Żurek przygotowały
montaż słowno-muzyczny pt: „Wiwat kobiety”. Po
powitaniu przez jednego z najmłodszych mężczyzn
w przedszkolu pan „Marzec” wyjął „grosik srebrny”
i pobiegł do kwiaciarni po kwiaty, a Panie zostały
zaproszone na 1498 odcinek serialu „Ona i On”, czyli
„zwyczajną” rozmowę męża i żony. Serial rozpoczął
się oczywiście po reklamie w której „biedronka” zaprosiła panów na zakupy bukietów, słodkości ….
rzecz jasna - w niskich cenach. Odbył się też pokaz
mody - kilka najnowszych propozycji najsłynniejszych kreatorów mody z całego świata. Modelki
w wieku 3-5 lat przy melodii „Być kobietą” zaprezentowały się jak prawdziwe gwiazdy. Była też ankieta
„Po co na świecie są kobiety?” z której wynikało, że
mężczyźni mają różne zdania na ten temat. Tylko raz
do roku trafiają wreszcie w sedno - ósmego marca
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wszyscy odpowiedź mają jedną: „Po to są kobiety,
by mogły od mężczyzn przyjmować dziś bukiety”.
Piosenka „Dzień kobiet” w wykonaniu męskiego
zespołu „Kolorowe gitary” była prawdziwym hitem!
Po wspólnym tańcu elegancki „Marcowy Wiatr” rozdawał kwiaty przy melodii „Polskie dziewczyny najpiękniejsze są…”. Ten krótki, wesoły program artystyczny pełen humoru i radosnego uroku sprawił, że
marcowy zimny dzień „zakwitł” uśmiechami i miłymi
słowami. Chociaż tak naprawdę to od samego rana
panował ciepły i pogodny nastrój dzięki chłopcom
- prawdziwym dżentelmenom, którzy tego dnia
starali się wyręczać we wszystkim swoje koleżanki
i traktowali je jak księżniczki. Przynieśli też cukierki,
lizaki i kwiaty, którymi obdarowywali dziewczynki
i panie. Przedszkolaki wykonały też laurki dla mamy,
babci, cioci czy siostrzyczki. Dzień Kobiet to święto
dzięki któremu w naturalny sposób dzieci uczą się
i kształtują nawyk obdarowywania drobnymi upominkami bliskich sobie osób. W tym wyjątkowym
dniu niespodziankę wszystkim paniom pracującym
w przedszkolu sprawiły panie z Rady Rodziców, które wręczając herbaciane róże złożyły piękne życzenia i częstowały pysznym ciastem.
To był wyjątkowy dzień dla wszystkich kobiet tych dorosłych i tych małych.
W imieniu przedszkolaków, a szczególnie małych
mężczyzn życzę wszystkim kobietom radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet.
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Nie zapominamy też o Panach. Dzień Mężczyzn
obchodzimy 10 marca.

Panowie! Wszystkiego najlepszego!

WITAJ WIOSNO! ZIELONY DZIEŃ
Wreszcie jest! WIOSNA!
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest za magiczny i cudowny. Zima ustępuje miejsca budzącej świat do życia wiośnie,
która niesie ze sobą nowe nadzieje na rozwój,
szczęście i powodzenie. Świat staje się piękny
i kolorowy. Przyjście nowej pory roku - wiosny
- jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze
sobą budząca się do życia przyroda. W Samorządowym Przedszkolu w Pacanowie przygotowania do powitania wiosny zaczęły się kilka
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dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja w przedszkolu
z zimowej na wiosenną, pojawiły się zielone kąciki
przyrody, oraz prace plastyczne dotyczące pierwszych zwiastunów wiosny. 21 marca przedszkole zamieniło się w zieloną krainę. Dzieci przyszły ubrane
na zielono i aby przywołać Wiosnę wyszły na spacer z kolorowymi kwiatami, zielonymi balonikami
i Marzannami. Barwnym pochodem przemaszerowały ulicami miasta wyrażając w ten sposób radość
z przyjścia nowej pory roku. Dodatkowo w grupie
4-latków „Muchomorków” dzień ten był Dniem Żabki. Kojarzą nam się one z kolorem zielonym, wiosennym. Przedszkolaki śpiewały piosenkę „Była sobie
żabka mała”, były żabie zawody - najdłuższy żabi
skok, która żabka najszybciej dotrze do stawu, kto
dłużej będzie odbijał zielony balonik i praca plastyczna- kolorowa wydzieranka - portret żabki. Nagrodą
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za super wykonane zadania były lizaki - oczywiście
zielone. Podczas zabawy badawczej „Jak powstaje
kolor zielony?” mając do dyspozycji farby niebieską,
żółtą i białą dzieci starały się połączyć te kolory tak,
aby uzyskać różne odcienie zieleni. Co może być
zielone? O tym przekonały się „Muchomorki” oglądając przyniesione do przedszkola „zielone skarby”.
Były też rozmowy na temat „za co lubimy Wiosnę”?
W tym dniu nie można było zapomnieć o tym, jak
ważne i zdrowe są zielone owoce i warzywa. To był
wesoły przedszkolny dzień, w którym społeczność
przedszkolna integrowała się we wspólnej zabawie
i przeżywaniu. Było wesolutko i zieleniutko!
Z wiosennymi pozdrowieniami od wszystkich
przedszkolaków.

BUSKI KWARTALNIK EDUKACYJNY

Franciszek Rusak
• Polonista, społecznik, pomysłodawca i inspirator wielu działań społecznych i kulturalnych
w Busku. Był dyrektorem Buskiego Domu Kultury, współzałożycielem Towarzystwa
Miłośników Buska-Zdroju

STOPNICKA FANTAZJA HISTORYCZNA
Scenkę dramatyczną o Kazimierzu Wielkim i jego
związkach z naszym powiatem (wówczas wiślickim)
napisałem, gdy nawet mi na myśl nie przyszło, że
powstanie serial o królu, który jako jedyny ma przy
imieniu przymiotnik „wielki”. Ponidzie będące częścią rozległej Małopolski i leżące stosunkowo blisko
Krakowa było podregionem, który miał wielkie szanse szybkiego rozwoju gospodarczego i politycznego, bo nie gdzie indziej tylko tu mieli swe włości
możni rycerze, którzy decydowali o współrządzeniu
niedawno zjednoczonym państwem. Starałem się
nagromadzić w jednym miejscu maksimum postaci
historycznych. Nie mogło się obyć bez postaci fikcyjnych. Starałem się również poruszyć sprawy niezwykle ważne dla monarchii, i polityki dynastycznej
króla Kazimierza. Nie omieszkałem pominąć narodowych przywar naszych rodaków, tzn. kłótliwość,
tu: konflikt króla z biskupem krakowskim.
Jest też prawdą, że król Kazimierz pałał do Stopnicy
(wówczas Stobnicy) niezrozumiałym sentymentem.
Franciszek Rusak
Rzecz dzieje się w 1362 roku na zamku stopnickim. Do komnaty wchodzi Kazimierz Wielki w otoczeniu dworzan Janusza Suchywilka, Floriana
z Mokrska i Jana z Buska. Stół już nakryty i suto zastawiony.
Starosta stopnicki
Witaj miłościwy panie w naszych skromnych progach, witajcie dostojni panowie. Rad was wszystkich
ugościmy, chlebem godnie przyjmiemy a i miodu
przedniego nie zabraknie.
Król Kazimierz
Witaj mości starosto. Rad waszeci widzę w zdrowiu, bo mi doniesiono, że srodze was niemoc zmogła i śmierć wam w oczy zajrzała.
Starosta stopnicki
Nie turbujcie się moim zdrowiem miłościwy panie. Bóg dał przemóc niecne choróbsko by móc służyć memu panu i krajowi ile sił w kościach dostanie.
Siadajcie przy stole miłościwy królu i dostojni panowie, służba powiadomiona wcześniej zajęła się ja-
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dłem i napitkiem. Mniemam, jesteście setnie znużeni długą podróżą i potrzebny wam sielny wywczas.
Na zdrowie królu i jego miłościom.
Król Kazimierz
Rad jestem znów gościć w miłej mi Stobnicy,
z dala od dworskiego zgiełku, gdzie ściany mają
uszy i każdy mój krok jest przez wszystkich bacznie
obserwowany. Z lubością opuściłem wawelski zamek aby uciec od nieszczerych dworzan i skorych
do usług donosicieli. Tu w tym grodzie od lat czuję
się najlepiej.
Janusz Suchywilk
Prawdeście powiedzieli miłościwy panie. Tu łacno można zażyć miłego wywczasu i być pewien,
że nikt nie podsłyszy naszego gadania o sprawach
wagi państwowej.
Jan z Buska
A jest o czym rozprawiać mości panowie. Kraj ciągle nie ma sukcesora tronu. Po śmierci wielce miłościwej królowej Anny Litwa znów szykuje łupieżczą
wyprawę na Polskę. Nasz pan od lat zabiega u papieża o pozwolenie na otwarcie studium generale
to jest akademii w Krakowie. Trzeba też pogodzić
miłościwego pana z ujechałą do Hesji jego prawowitą małżonką, miłościwie nam panującą królową
Adelajdą.
Król Kazimierz
Mości podkanclerzu, nie przywołujże mnie do
gniewu. Królowa Adelajda jest mi żoną już dwadzieścia roków i nie dała mi dotąd żadnego potomka. Śle
ciągle listy do papieża i judzi go na mnie. Już mi ona
całkiem obrzydła. Przez nią zginął już niepotrzebnie
ksiądz Baryczka, choć głowę dać winien wrogi mi
biskup Bodzanta.
Janusz Suchywilk
Nie unoście się zbytnio miłościwy panie. Juści biskup Bodzanta nie jest królowi przychylny, ale cieszy
się za to przyjaźnią papieża Innocentego a bez niego niczego nie załatwimy.
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Król Kazimierz
Mogłem Bodzantę utopić gdy rządy w Awinionie
sprawował jeszcze papież Klemens. Dotąd by już
o tym wszyscy zapomnieli.
Jan z Buska
Nie przywołujcie miłościwy panie tych żałosnych
czasów. Gdyby biskup Bodzanta wtedy dał głowę,
to moglibyście królu tak skończyć jak jego sławny
przodek Bolesław Szczodry, który po śmierci biskupa Stanisława musiał uchodzić z kraju. Lepiej
wszystko załatwiać po dobroci.
Florian Mokrski
Prawdę mówi podkanclerzy Jan. Lepiej się układać niż podsycać gniew. Już dużo złego stało się za
przyczyną śmierci księdza Baryczki.
Król Kazimierz
Toteż pożałowałem swojego gniewu, pokajałem
się i obiecałem wybudować kilka kościołów
w Małej Polsce aby zmazać grzech. Już stoją
w Zagości, Szydłowie i Wiślicy. Budują się
w Kargowie, Stopnicy i Sandomierzu. Czy to
mało?
Janusz Suchywilk
Cały świat podziwia jego królewską wysokość
za godne pochwały działanie muratorskie. Już mówią o królu Kazimierzu, że „zastał Polskę drewnianą
a zostawił murowaną”. Godne to i chwalebne czyny,
które zrobią z naszego króla największym monarchą
po wiek wieków.
Król Kazimierz
I ja tak myślę, że mi nie będzie zapomniane com
dla kraju uczynił. Boję się jeno, że to wszystko com
zrobił może pójść na marne po mojej śmierci, gdy
nie zostawię dziedzica. Radźcie panowie co czynić.
Florian Mokrski
Jak radzić kiej sprawy pomotały się tak wielce
niby kłaki konopi na kądzieli. Tyś sam miłościwy
panie nie ułatwił rozwiązania. Królowa Adelajda
ujechała do Hesji nie dawszy ci rozwodu. Krystyny
Rokiczanki nikt nie chce uznać za prawowitą żonę,
a dziedzica jak nie ma tak nie ma skroś dwóch córek
z pierwszą żoną Anną-Aldoną. Twe liczne miłostki
też nie służą sprawie.
Król Kazimierz
Ty mi Florianie nie wypominaj romansów jeno
radź co uczynić aby udobruchać papieża by unieważnił małżeństwo z Adelajdą, która mi dać dziedzica niezdolna a do tego nie wniosła obiecanego
posagu.
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Jan z Buska
Aleć królu miłościwy, z Adelajdą łączy cię nierozerwalny sakrament a twe rozliczne romanse tylko
rodzą powszechne zgorszenie i pogarszają sprawę.
Król Kazimierz
Od tegoś ty podkanclerzy, abyś radził a nie ganił swego króla. Adelajda mi rychtyk obmierzła i nie
ma co liczyć na przyszłą ugodę. Jedyne rozwiązanie
widzę w unieważnieniu małżeństwa z Adelajdą i rychły ożenek z inną księżniczką z krwi.
Janusz Suchywilk
Dopóki żyje papież Innocenty, dopóty rozwodu
nie będzie.
Król Kazimierz
Azali i on nie wieczny i da Bóg, że wszystko odmieni się na lepsze.
Florian Mokrski
Oby jego wysokość te słowa wypowiedział w dobrą godzinę. Królestwo potrzebuje dziedzica, to
prawda, ale przecież najjaśniejszy pan cieszy się dobrym zdrowiem i da Bóg, będzie nam jeszcze długie
lata panował.
Król Kazimierz
Wszyscyśmy u Boga równi i nie wiadomo kogo
pierwszego nasz Pan wezwie do swego królestwa?
(nastała cisza a potem odezwało się ciche pukanie
i wszedł do sali starosta stopnicki)
Starosta stopnicki
Miłościwy królu, przed chwilą przybył samowtór
na zamek Jan z Oleśnicy i tuszy czym prędzej widzieć się z waszą miłością, gdyż przynosi okrutnie
ważne nowiny.
Król Kazimierz
Dawaj go czym prędzej mości starosto, bom ciekaw nowin z dalekiego świata, a najwięcej od mojej
siostry Elżbiety z węgierskiej Budy.
(starosta wprowadza do komnaty Jana z Oleśnicy,
który się kłania nisko królowi i oznajmia, że wiezie niezwykle ważne nowiny)
Jan z Oleśnicy
Tuszę miłościwemu panu donieść czym prędzej
nowiny zasłyszane od gońca z Węgier od królowej
Elżbiety, że w Awinionie pomarło się papieżowi Innocentemu i obrano na stolec papieski niespodziewanie opata benedyktynów z Marsylii, który przybrał imię Urbana V.
Król Kazimierz
Toś mi druhu Janie przywiózł wiadomości najwyższej wagi. Czekajcież panowie (zwraca się do
wszystkich) Wiem z pewnego źródła, że opat Wilhelm a obecnie papież Urban już dawno zamyślał,
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że gdy zostanie papieżem to z powrotem zechce
przenieść stolicę papiestwa z Awinionu do Rzymu
a ja mu w tym pomogę i pomoże mój siostrzeniec
król węgierski Ludwik. Ten wybór może rozwiązać
wszystkie moje zawiłe sprawy. (Chwila ciszy)
Byłbym zapomniał. Starosta rzekł żeś Janie z Oleśnicy przybył do Stobnicy samowtór. Gdzieżeś podział towarzysza podróży?
Jan z Oleśnicy
O tym miłościwy panie mogę ci rzec tylko na
osobności.
Król Kazimierz
Proszę was panowie zostawić mnie samowtór
z Janem Oleśnickim.
Starosta stopnicki
To się dobrze składa. Zaprowadzę wasze miłości
do komnat, gdzie spędzicie najbliższą noc.
(wychodzą wszyscy za wyjątkiem króla i Jana z Oleśnicy)
Król Kazimierz
Powiedzże mi Janie z kim przybyłeś do Stobnicy?
Jan z Oleśnicy
Jadąc przez Szydłów wziąłem ze sobą miłą twemu sercu Esterkę, nie wiem tylko czym dobrze zrobił?
Król Kazimierz
Inne mi sprawy teraz rozum zaprzątają, ale skoro przyjechała to niechże tu wejdzie, a ty nas Janie
ostawże samych.
(Jan z Oleśnicy wychodzi a wchodzi Esterka)
Esterka
Niech będzie pozdrowiony mój król i pan mojego
serca.
Król Kazimierz
Witajże moja luba Esterko i usiądź wedle mnie,
bo ci mam siła ważnych słów rzec.
Esterka
Cokolwiek powiesz mi panie, to wszystko przyjmę z pokorą bo przytomna jestem swojej osobie
i miejscu jakie zajmuję.
Król Kazimierz
Zawsze dziwiłem się nie tylko twojej urodzie, ale
również rozumowi. Nigdy nie dbałaś o zaszczyty
i majątki i za to cię prawdziwie miłowałem.
Esterka
I to mi w zupełności wystarczyło, a dziś przybywam pożegnać się z moim panem na zawsze.
Król Kazimierz
Gdybym był zwykłym człowiekiem, to bym cię
wziął dziewczyno za żonę, ale jako król muszę ode-
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pchnąć miłowanie dla dobra kraju i moich poddanych.
Esterka
Nie mów nic więcej mój panie. Ożeń się szczęśliwie i dochowaj się zdrowego dziedzica. Ja będę się
z dala cieszyć z twego szczęścia i smucić, gdy los ci
będzie niełaskaw.
Król Kazimierz
Uściśnijże mnie na odchodne moja Esterko. Będę
cię mile wspominał i nie zapomnę również o twoich
rodakach.
(klaszcze w dłonie – wchodzi starosta stopnicki)
Mości starosto, przygotuj najlepszą komnatę tej
niewieście i bacz aby jej niczego nie zabrakło a jutro
przygotuj podwodę i odwieź ją do Szydłowa.
Starosta stopnicki
Tak się stanie miłościwy panie. Co jeszcze rozkażesz?
Król Kazimierz
Zawołaj mi jutro wszystkich moich dworzan z samego rana i sam z nimi zasiądź. Oznajmię wam swoją wolę co czynić nam przyjdzie w nadchodzących
dniach.
(chodzi po komnacie, czasami siada popijając miód
z kielicha)
Wygaszenie świateł
Drugi dzień rano
(w komnacie wszyscy męscy uczestnicy wczorajszej
rozmowy)
Król Kazimierz
Długo wczoraj rozmyślałem, bo sen nie chciał
mi skleić powiek. Mam waszym mościom siła rzec
o najważniejszych sprawach naszego królestwa.
Po pierwsze – ty Janie z Buska wespół z Januszem
Suchywilkiem i Janem ze Strożysk przygotujecie dokument o powołaniu studium generale w Krakowie.
Rzecz przedyskutujecie z przyjaznym mi arcybiskupem Jarosławem ze Skotnik, ale trzymajcie się z dala
od biskupa Bodzanty, który może nam popsować
szyki. Po spisaniu dokumentu ty Janie z Buska pojedziesz do Awinionu z darami do papieża i z prośbą aby jego świątobliwość Urban unieważnił moje
małżeństwo z Adelajdą, dał pozwolenie na otwarcie
akademii w Krakowie, zgodził się na założenie arcybiskupstwa we Lwowie i dał zezwolenie na wyprawę
krzyżową przeciw pogańskiej Litwie.
(Jan z Buska – Tak się stanie najjaśniejszy panie)
Po wtóre – ty Florianie udasz się do Żagania na
Śląsk do mego kuzyna Henryka z prośbą o rękę jego
córki Jadwigi dla mnie. Użyj całego swojego sprytu,
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którego ci nie brakuje i spraw się łacno a nagroda
cię nie minie.
(Florian – Zrobię wszystko dla nowej królowej)
Po trzecie – wiedziałem, że Stobnica jest dla mnie
szczęśliwa. W nagrodę sprawię, że jeszcze tego roku
ukończymy budowę stobnickiej fary i podczas jej
konsekracji wydam akt lokacyjny Stobnicy, podnosząc ją do rangi miasta rządzącego się prawem
średzkim. A jak będziecie już miastem, opaszę go
solidnymi murami. Rękojmią prawdziwości moich
słów niech będzie ten cudowny klucz, który należał
ongi do biskupa krakowskiego Baldwina, będącego
wcześniej proboszczem w waszej parafii.

A teraz mości starosto nalej miodu w kielichy
i wznieśmy toast za pomyślność naszych planów.
Okrzyki: Niech żyje król! Niech żyje Korona Polska!
Boże pomagaj!
Starosta stopnicki
Stobnica i jej mieszkańcy będą cię wielbić najjaśniejszy panie po wiek wieków. Bóg ci zapłać wielki
królu. A klucza od ciebie danego będziemy pilnie
strzec po wsze czasy i umieścimy go w herbie królewskiego miasta.
Busko-Zdrój, 2004 r.

fara św. Piotra i Pawła w Stopnicy

Kazimierz Wielki

Herb Stopnicy
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Jan Nowak
• Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
Anna Adamczyk
Sylwia Psica
• Nauczycielki w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH –
SZKOŁA Z PERSPEKTYWAMI
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to
szkoła z 60-letnią tradycją, która odważnie patrzy
w przyszłość i nieustannie się rozwija. Do chwili
obecnej mury naszej szkoły opuściło ponad 6200
absolwentów. Początki Zespołu Szkół Rolniczych
w Cudzynowicach sięgają 1958 roku, kiedy powołano roczną Szkołę Gospodarstwa Domowego z siedzibą w Broniszowie. W kolejnych latach placówka
prowadziła edukację ogrodniczo – rolniczą, a efektem działań dydaktyczno – wychowawczych było
powstanie filii w Działoszycach, Koszycach i Opatowcu. Początkowo szkoła mieściła się w dawnym
pałacu rodziny Krzyżanowskich – pierwszych właścicieli dóbr w Cudzynowicach, jednak, z uwagi na
rosnącą liczbę uczniów, budynek przestał spełniać
swoją funkcję. W 1963 roku na terenie byłej posiadłości Krzyżanowskich rozpoczęto budowę nowej
szkoły, internatu, szklarni i warsztatów, zapewniając
tym samym właściwą bazę dydaktyczną uczniom
Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej, Zasadniczej Szkoły
Rolniczej i Technikum Rolniczego. Kilka lat później –
w 1977 roku, w wyniku reorganizacji, powstał Zespół
Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Szkoła cieszyła
się dużym zainteresowaniem, dlatego, pragnąc dostosować warunki nauczania do wzrastającej liczby
uczącej się młodzieży, ponownie podjęto starania
o budowę nowego budynku szkoły. Inwestycja ta
została zrealizowana w latach 1985-1989 i obejmowała: 17 klasopracowni, salę gimnastyczną z zapleczem, stołówkę, bibliotekę szkolną, szatnię oraz boisko sportowe. Najnowszą modernizacją placówki,
przeprowadzoną w 2013 roku, było zainstalowanie
niskotemperaturowego systemu ogrzewania pompami ciepła, wykorzystującymi wodę geotermalną
z odwiertu do głębokości 750 metrów wspomaganą
ogniwami fotowoltaicznymi. Inwestycja ta, w szerszym zakresie, stwarza nowe możliwości dla regionu kazimierskiego w obszarze planowanej strefy
uzdrowiskowej.
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Kierunki kształcenia
Na przestrzeni lat Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach proponował w swojej ofercie edukacyjnej różne kierunki nauczania. Początkowo
dominowały głównie specjalności rolnicze i ekonomiczne, jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rynku pracy, placówka zmieniła
profil kształcenia na ekonomiczno – techniczny.
W ostatnich 20 latach, nasza placówka zapewniała naukę w liceum, technikum i szkole policealnej.
Obecnie Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
prowadzi kształcenie w 4-letnim technikum w zawodach:
• technik agrobiznesu,
• technik ekonomista,
• technik informatyk,
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• technik usług fryzjerskich,
• technik budownictwa.
To, co nas wyróżnia…
Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych
w Cudzynowicach są stypendystami Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, a także
laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów
ogólnopolskich. Wysokie wyniki uzyskiwane na
egzaminie maturalnym i zawodowym, a także osiągnięcia olimpijskie, pozwoliły nam zdobyć w 2015
roku prestiżowy tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu
szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanym corocznie
przez miesięcznik „Perspektywy”. To dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż znaleźliśmy się w czołówce
techników województwa świętokrzyskiego. Jako jedyna szkoła w powiecie odnosimy sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Do tej
pory nasi uczniowie zdobywali tytuły finalistów
i laureatów oraz otrzymywali indeksy na uczelnie
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wyższe za zajęcie czołowych miejsc w kraju. Udziałem młodzieży szkoły są także znakomite lokaty uzyskane w ogólnopolskich konkursach: „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” oraz „Zobaczyć
matematykę”. Młodzież ma także możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności podczas udziału
w: Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiadzie Cyfrowej, Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości, konkursie „Poznaj
swoje prawa w pracy”, konkursie filmowym „Szybuj
bezpiecznie w internetowej chmurze”, konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”, Turnieju
Matematycznym, Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz
zawodach sportowych, w których wielokrotnie stanęliśmy na podium. Swoją kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w grupach uczniowie
ćwiczyli również podczas udziału w międzynarodowym programie „Odyseja Umysłu 2018”. Warto
podkreślić, że reprezentanci województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w Odysei po raz pierwszy
w historii tego konkursu, a spośród trzech drużyn
- dwie pochodziły z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
Nowoczesne pracownie to nasz atut
Młodzież naszej szkoły ma do dyspozycji nowocześnie urządzone sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, sprzętem komputerowym i audiowizualnym, pracownie językowe, bibliotekę szkolną
z centrum multimedialnym. W ostatnim czasie, dzięki funduszom unijnym, nasze klasopracownie zostały wzbogacone o zakup: 45 komputerów, 5 tablic
interaktywnych z laptopami oraz specjalistycznego
oprogramowania do pracowni informatycznej, fryzjerskiej i budowlanej.
W szkole zmodernizowano wewnętrzną sieć
przewodową i bezprzewodową, umożliwiając przyłączenie wszystkich pracowni do ogólnopolskiej
sieci Internetu światłowodowego. Uczniowie mają
do dyspozycji pracownie: informatyczną, fryzjerską, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
ekonomiczną, produkcji rolniczej i budowlaną, wyposażone w profesjonalny sprzęt do praktycznej
nauki zawodu. Korzystanie z pełnowymiarowej sali
gimnastycznej i odnowionej siłowni, dostosowanej
do ćwiczeń rewalidacyjnych i ogólnorozwojowych,
zapewnia młodzieży dobrą kondycję i sukcesy sportowe na szczeblu lokalnym, a także wojewódzkim.
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Realizowane projekty szansą na lepszą przyszłość
W latach 2011-2018 zrealizowaliśmy siedem projektów, które były współfinansowane przez Unię Europejską:
• „Wyrównuję, doskonalę i poznaję”
• „Gotowi na wyzwania”
• „Podnoszenie efektywności energetycznej
obiektów użyteczności publicznej na terenie
powiatu kazimierskiego i powiatu kieleckiego”
• „Staże zawodowe kluczem do europejskiego
rynku pracy”
• „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
• „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie
powiatu kazimierskiego poprzez modernizację wyposażenie ZSR w Cudzynowicach […]”
• „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”
W ramach projektów przeprowadzone zostały
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik multimedialnych z matematyki, języka
angielskiego oraz fizyki, zorganizowano warsztaty
z psychologiem i doradcą zawodowym. Działania te
wzbogaciły jakość i atrakcyjność nauczania, umożliwiły utworzenie nowego kierunku kształcenia,
który wynikał z potrzeb rynku. Uczestnicy projektów mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez
udział w warsztatach i praktykach, pozaprogramowych kursach oraz wyjazdach studyjnych. Młodzież
uczestniczyła także w bezpłatnych w kursach: prawa jazdy kategorii B, ECDL, kursie na wózki widłowe,
koparko-ładowarki oraz w warsztatach językowych
prowadzonych przez native speakera. Dzięki staraniom placówki zostały również zorganizowane staże zawodowe dla uczniów Technikum agrobiznesu
i Technikum budownictwa, za które uczniowie otrzymali wynagrodzenie. Ponadto utworzony został
Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), który organizował
spotkania z doradcą zawodowym i lokalnymi przedsiębiorcami oraz pikniki kariery. Przeprowadzono
również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli
technikum i doposażono bazę dydaktyczną, a także
dokonano termomodernizacji budynku szkoły.
Praktyki zawodowe w Grecji
Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych zdobywają
doświadczenie zawodowe nie tylko w czasie zajęć
lekcyjnych, ale także podczas staży zagranicznych,
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ponieważ szkoła została beneficjentem programu Erasmus+. Wiedzę z zakresu swojego kierunku
kształcenia poszerzali uczniowie klas Technikum
agrobiznesu, Technikum usług i systemów energetyki odnawialnej, Technikum ekonomicznego
i Technikum informatycznego. Wyjazd do Grecji dał
uczniom możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych, za które młodzież nie poniosła
żadnych kosztów finansowych. Dwutygodniowy
pobyt za granicą, w hotelu o wysokim standardzie
obejmował także całodobowe wyżywienie, możliwość korzystania z basenu, siłowni i minigolfa.
Oprócz nauki przeznaczono również czas na odpoczynek podczas wieczoru greckiego, rejsu statkiem,
a także wycieczek turystycznych m.in. do Thessalonik i na Meteory.
Uczymy się przedsiębiorczości
Zespół Szkół Rolniczych czynnie uczestniczy
w działaniach promujących inicjatywy na rzecz rozwoju szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego. W 2009 roku przystąpiliśmy do organizacji
działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, za co zostaliśmy wyróżnieni otrzymując tytuł
Laureata OTK. W ramach Tygodnia Kariery organizujemy między innymi: warsztaty zawodoznawcze dla
gimnazjalistów, spotkania z ludźmi biznesu i doradcą zawodowym, wycieczki oraz prezentacje filmów.
W tym roku szkolnym obchodziliśmy 10-lecie OTK
pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”.
Kolejnym ważnym działaniem podejmowanym
przez nauczycieli ZSR w Cudzynowicach jest Dzień
Przedsiębiorczości, organizowany od 2004 roku.
Młodzież ma wówczas możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, pozyskania informacji o wykształceniu i umiejętnościach
niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
a także poznania zasad organizacji i zarządzania firmą. Działaniami, które popularyzują wśród uczniów
gimnazjów świadome planowanie kariery zawodowej i wzbogacają wiedzę o krajach europejskich są
organizowane w naszej szkole: Dzień Ekonomisty
i Unijny Krąg.
Nasze życie naukowe, kulturalne i sportowe
Równie ważna, co praca dydaktyczno – wychowawcza, jest w Zespole Szkół Rolniczych działalność
pozalekcyjna, która umożliwia uczniom rozwijanie
ich zainteresowań i zaprezentowanie się szerszej
publiczności. Szkoła, współpracując z Biblioteką Publiczną w Kazimierzy Wielkiej, organizuje spotkania
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o charakterze kulturalnym, szkolenia rozwijające
kluczowe kompetencje uczniów, cyklicznie bierze
udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Młodzież klas przedmaturalnych i maturalnych,
planując swoją przyszłość zawodową, uczestniczyła
w projekcie „e-Mocni: Cyfrowe umiejętności, realne
korzyści”. Z kolei członkowie Szkolnej Grupy Teatralnej niejednokrotnie przygotowywali dla społeczności lokalnej programy artystyczne, takie jak: „Słowiańska potęga ognia i wody”, „Katyń – ocalić od
zapomnienia”, „Rej odkrywany na nowo”, „Mariolka
w Kazimierzy”, inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Grę aktorską uczniów, a czasem także
nauczycieli, wzbogacała zawsze wymowna scenografia i muzyka w wykonaniu młodzieży. Kontakt
ze sceną obejmował również coroczne wyjazdy do
teatru, lekcje aktorskie, udział w Jasełkach szkolnych
oraz „Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego”.
Od 10 lat w naszej placówce działa Szkolny Klub Filmowy, który organizuje wyjazdy na seanse i maratony filmowe, a także uczestniczy w ogólnopolskim
projekcie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej.
Członkowie klubu przygotowywali filmy i spoty na
takie konkursy, jak: „Nakręć się na zdrowie”, „Przytomni”, „Mój zawód – moja przyszłość”, a nasza ekipa
filmowa otrzymała wyróżnienie za film „Czas ucieka, ale Ty zachowaj swoją twarz” w ogólnopolskim
Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Ponadto
w szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz
działają aktywnie następujące koła przedmiotowe
i kluby: Koło Młodych Ekonomistów, Szkolny Klub
Przedsiębiorczości, Szkolny Klub Europejski, Klub
Sportowy „Tempo”. W ramach rozwijania sprawności
fizycznych szkoła organizuje wyjazdy na narty i łyżwy, spływy kajakowe, lekcje nurkowania oraz rajdy
rowerowe.
Cenimy gościnność
W 2018 roku zostaliśmy gospodarzami i współorganizatorami etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Gościliśmy w naszej szkole uczniów i ich opiekunów z 57 szkół
z 8 województw w Polsce: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Przez dwa dni olimpijczycy sprawdzali swoją wiedzę
w 9 blokach tematycznych, w etapie pisemnym
i praktycznym.
W październiku 2018 roku Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach gościł blisko 200 osób,
między innymi ze szkół podstawowych, gimnazjal-
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nych i średnich z naszego regionu w ramach realizacji projektu „Godność, Wolność, Niepodległość”
przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wieloletniego programu „Niepodległa”. Spośród 2500 wniosków złożonych do Ministerstwa wyłoniono 257 szkół i placówek oświatowych,
którym przyznano dofinansowanie na organizację
obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, a wśród wyróżnionych znalazła się nasza szkoła - jako jedyna z powiatu kazimierskiego. Projekt
obejmował biesiadę edukacyjno-historyczną, wystawę źródeł historycznych, konkurs fotograficzny,
program artystyczny, warsztaty i spotkania filmowe,
wycieczkę przedmiotową, turniej piłki nożnej i miał
na celu uświetnienie 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, integrację lokalnej społeczności, a także umacnianie tożsamości narodowej.
Przez wiele lat nasi uczniowie niejednokrotnie
doświadczali także gościnności uczelni wyższych
podczas udziału w spotkaniach, warsztatach i prelekcjach. Czynnie współpracujemy bowiem z takimi
placówkami, jak: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Akademia Górniczo-Hutnicza,
Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Pomagamy innym
Uczniowie naszej szkoły chętnie niosą pomoc
osobom potrzebującym. Każdego roku w szkole
organizowane są liczne akcje charytatywne: Szla-

chetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Akcja Krwiodawstwa, zbiórka przyborów szkolnych dla Świetlicy Socjoterapeutycznej
„Caritas” w Cudzynowicach i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej, Mikołajki
dla Zespołu Szkół Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnego w Cudzynowicach, zbieranie nakrętek,
pomoc dla schroniska dla zwierząt. W bieżącym
roku powstał Szkolny Klub Wolontariatu – „Pomocna Dłoń”, który obecnie zrzesza 22 wolontariuszy
i 3 opiekunów. Rozpoczął on współpracę z Dziennym Domem „Senior+” w Gorzkowie, Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju, Fundacją Miśka Zdziśka oraz z Fundacją „Dajemy Wybór”.
Podczas Dnia Wolontariusza członkowie klubu zorganizowali kiermasz wypieków i upominków mikołajkowych oraz uczestniczyli w XIII Świętokrzyskiej
Gali Wolontariatu w Kielcach.
***
Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach od
początków swojego istnienia budował swoją renomę i uznanie wśród uczniów, ich rodziców i władz
samorządowych, co czyni także po dzień dzisiejszy.
Od lat swój prestiż zawdzięczamy wysokim wynikom dydaktycznym, a także przyjaznej i życzliwej
atmosferze, która sprzyja budowaniu dobrych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. Pamiętając o historii,
śmiało patrzymy w przyszłość, w myśl łacińskiej sentencji: semper in altum - „zawsze wzwyż”.

Ślubowanie klas pierwszych

Inscenizacja „Wesela” Wyspiańskiego w wykonaniu uczniów i nauczycieli
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Na plantacji oliwek - praktyki zawodowe w Grecji
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Dzień Edukacji Narodowej – program artystyczny

Dzień Przedsiębiorczości – z wizytą w Państwowej Straży Pożarnej

Spotkanie z aktorką filmową Katarzyną Zawadzką

Szlachetna Paczka

Narodowe Czytanie

Olimpiada Cyfrowa

Wycieczka przedmiotowa – Technikum usług fryzjerskich

Akcja Krwiodawstwa
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Znów na podium – biegi przełajowe

10-lecie Szkolnego Klubu Filmowego

Nowoczesna siownia

Nauka jazdy na nartach

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Rajd rowerowy

Spływ kajakowy

Praktyki TUiSEO w Grecji
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