
niebawem opolską szkołę  

w rzeczywisty wymiar men-

talnościowej rewolucji. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo ! 

Dyrektorzy,  

Nauczyciele,  

Rodzice, Uczniowie,  

Pracownicy Oświaty 

 

 Życzę Państwu  

w nowym roku szkolnym 

spokojnej realizacji założo-

nych planów, życzę utrwala-

nia dobrych przykładów po-

stępowania i twórczego po-

szukiwania nowych rozwią-

zań dla osiągania coraz lep-

szych efektów pracy dydak-

tycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. Życzę satys-

fakcji z osiągnięć wychowan-

ków, osobistego rozwoju  

oraz przekonania, że warto 

podejmować dalekosiężne 

wyzwania, dające szansę na 

skuteczny, konstruktywny 

rozwój.  

 

 

Halina Bilik         

Opolski Kurator Oświaty 

uwadze otwierający ten dział 

tekst Marka Białokura,  po-

święcony sylwetce naszej 

wybitnej noblistki, patronce 

Roku 2011 – Marii Skłodow-

skiej-Curie. Trudno byłoby 

chyba znaleźć lepszą reko-

mendację i przykład dla 

wszystkich, dla których na-

uka nie jest celem samym w 

sobie, ale stanowi prawdziwy 

klucz do otwarcia się na po-

trzeby innych. 

 

 Z a m i e s z c z a m y  

w tym numerze również in-

formacje z realizacji dwóch 

programów rządowych – Ra-

dosna szkoła i Moje Boisko – 

Orlik 2012, które w istotny 

sposób w ostatnich latach 

zmieniają oblicze infrastruk-

tury w placówkach oświato-

wych. Powstające w ich ra-

mach place, miejsca zabaw 

oraz nowoczesne kompleksy 

sportowo-rekreacyjne sku-

tecznie niwelują wieloletnie 

opóźnienia w dostępie dzieci 

i młodzieży do odpowiedniej 

bazy dydaktycznej. Promocją 

tego, co nowe i nowoczesne 

w szkole niech będzie tekst 

o opolskiej eSzkole – szkole 

ku przyszłości. Realizacja te-

go projektu wprowadzi już 

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

M. Skłodo-

wska-Curie 6 

Opolski 

Salon Ma-

turzystów 
28 

Opolska  

eSzkoła 30 

Oferta edu-

kacyjna 

CMJW  

w Opolu 

40 

   Oświata Opolska 
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T E M A T Y :  

 

 Dobre praktyki 

w szkołach  

 

 

 Kształcenie 

zawodowe  

w woj. opolskim 

           Biuletyn Kuratorium Oświaty 

                         w Opolu 

W W W . K U R A T O R I U M . O P O L E . P L  

Szanowni Państwo ! 

Drodzy Czytelnicy ! 

 

 U progu nowego 

roku szkolnego 2011/2012 

oddajemy do Państwa rąk 

numer wypełniony niezwykle 

różnorodnymi  treściami. 

Wracamy relacją do woje-

wódzkiej inauguracji  roku 

szkolnego, która odbyła się 

w Zespole Szkół w Oleśnie, 

przypominamy wydarzenia  

z ostatnich wakacji, takie jak 

XVI Międzynarodowy Obóz 

Młodzieżowy w Łambinowi-

cach, czy wypoczynek dzieci  

i młodzieży. Czas letniej ka-

nikuły był też okresem wytę-

żonej pracy nad edycją opra-

cowania poświęconego kon-

dycji i perspektywie kształce-

nia zawodowego w naszym 

regionie. To wszystko już za 

nami, to już się udało. Przed 

nami zaś Rok Szkoły z Pasją, 

rok zadań z zakresu nadzoru 

pedagogicznego, rok przybli-

żania i promowania  cieka-

wych i pożytecznych rozwią-

zań edukacyjnych. Stąd też 

uznaliśmy, że czas aby na ła-

mach naszego periodyku za-

prezentować, naszym zda-

niem, najciekawsze z cieka-

wych przykłady dobrych 

praktyk, nadesłane przez dy-

rektorów szkół i placówek  

w ostatnim okresie. Z uwagi 

na ramy pisma wybraliśmy 

tylko kilka z nich, zaznaczając 

jednocześnie że nie ma to 

nic wspólnego z ich rankin-

gowaniem. Ze wszystkimi 

przykładami dobrych prak-

tyk, jakie otrzymaliśmy i jakie 

do tej pory zostały opraco-

wane można się zapoznać na 

stronie internetowej Kurato-

rium Oświaty w Opolu                   

w zakładce DOBRE PRAK-

TYKI. Polecam Państwa 
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Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012 

Teodozja Świderska 

 

 1 września 2011 ro-

ku  w Zespole Szkół w Oleśnie 

odbyła się Wojewódzka Inaugu-

racja Roku Szkolnego 2011/2012 
połączona z uroczystym otwar-

ciem nowej hali sportowej. Go-

spodarzem uroczystości był Sta-

rosta Oleski - Jan Kus,  a współ-
organizatorami Wojewoda 

Opolski i Opolski Kurator 

Oświaty. Inaugurację poprzedziła 

uroczystość upamiętniająca rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej 

przy pomniku ku czci poległych 

lotników polskich na cmentarzu 

miejskim. Uczestników powitał 
Burmistrz Olesna, a kwiaty pod 

pomnikiem złożyli: Opolski Ku-

rator Oświaty, przedstawiciele 
Wojewody Opolskiego, władze 

miasta i powiatu, nauczyciele  

i młodzież oleskich szkół. Na-

stępnie odbyła się msza święta 
celebrowana przez Ordynariusza 

Opolskiego bp. Andrzeja Czaję, 

absolwenta Liceum Ogólno-

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

kształcącego w Oleśnie.  Kolej-

nym punktem były uroczystości 

w szkole, które swoją obecno-

ścią uświetnili posłowie i senato-
rowie Parlamentu RP. Ponadto 

obecni byli przedstawiciele władz 

wojewódzkich i samorządowych. 

Wojewódzką Inaugurację Roku 

Szkolnego poprowadzili Renata 

Płaczek-Zielonka – Naczelnik 

Wydziału Edukacji, Kultury  

i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Oleśnie i Marek Leśniak – Dy-

rektor tamtejszego Zespołu 

Szkół. Ministerstwo Edukacji Na-

rodowej reprezentował Zastęp-
ca Naczelnika Departamentu 

Zwiększania Szans Edukacyjnych 

– Aleksander Tynelski. Rangę 

uroczystości podniosło wystąpie-
nie Pani Haliny Bilik, Opolskiego 

Kuratora Oświaty, która w swo-

im wystąpieniu powiedziała m.in.: 

Przykładem dobrego wykorzystania 
szans na rozwój oraz dostosowanie 

d o  w y m o g ó w  n a u c z a n i a 

i wychowania jest Zespół Szkół 
w Oleśnie, w którym dziś mamy 

przyjemność gościć i być świadkami 

otwarcia nowej wielofunkcyjnej hali 

sportowej. Pani Kurator wręczyła 

również Dyrektorowi Zespołu 
Szkół komplet piłek do gier ze-

społowych. 

 Gratulacje i życzenia  

z okazji inauguracji nowego roku 

szkolnego oraz oddania do użyt-

ku nowej hali sportowej złożyli 

zaproszeni goście. Można było 

również zapoznać się z historią 
szkoły, a także obejrzeć program 

artystyczno-sportowy przygoto-

wany przez młodzież. Były poka-

zy walk, żonglerka piłką koszyko-
wą, pokazy tańców towarzy-

skich, występy solistów, chóru  

i orkiestry. Uroczystości zakoń-

czyły się zaproszeniem do zwie-
dzenia szkoły oraz wystaw pre-

zentujących dorobek Zespołu 

Szkół w Oleśnie. 

 
Teodozja Świderska - 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Andrzej Popiołek 

 

 Kuratorium Oświaty  

w Opolu wraz z Landowym Nie-
mieckim Ludowym Związkiem 

Opieki nad Grobami Wojennymi 

Nadrenii – Palatynatu organizuje 

już od 16 lat Międzynarodowy 

Obóz Młodzieżowy w  Łambino-

wicach. Głównym celem tego 

przedsięwzięcia jest umożliwie-

nie młodzieży spotkania się w 
trakcie prac pielęgnacyjnych na 

cmentarzach wojennych Central-

nego Muzeum Jeńców Wojen-

nych w Łambinowicach. Spotka-
nia takie umożliwiają realizację 

zasadniczych trzech idei, które 

przyświecają organizatorom: 

 

 Uczyć się z przeszłości dla 

przyszłości, 

 Praca dla pokoju, 

 Pojednanie nad mogiłami. 
 

 

Praca jest ważnym elementem 

tych obozów i stanowi pretekst 

do pogłębionej refleksji nad 

przeszłością, której tragiczną 
stronę młodzież może poznawać 

każdego dnia  i nie jest to tylko 

historia II wojny światowej, ale 

tragiczny ciąg dziejów od wojny 

francusko–pruskiej poprzez I i II 

wojnę światową do obozu prze-

siedleńczego po II wojnie świato-

wej. Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach 

jest w posiadaniu tak szerokiej 

przestrzeni dydaktycznej, że 

możliwe jest osiągnięcie założo-
nych celów. Młodzież nie tylko 

pracuje   w trakcie pobytu na 

obozie. Program umożliwia jej 

integrację i dzielenie się reflek-
sjami w ramach zamierzonych 

działań w formie popołudnio-

wych i wieczornych dyskusji, gier 

i zabaw integracyjnych. Bardzo 
ważnym elementem pobytu mło-

dych ludzi u nas są spotkania  

z ważnymi osobami dla regionu 

(wojewoda, marszałek, biskup, 

kurator oświaty itp.), które mają 

utwierdzić uczestników obozu o 

ważności ich działań na terenie 
muzeum, jak też potwierdzić 

słuszność idei, dla której pracują. 

Do tych tradycyjnych spotkań 

należy również wspólny grill  

z Konsulem Republiki Federalnej 

Niemiec w Opolu. Prawie co 

roku odwiedzają ten obóz 

przedstawiciele Niemieckiego 
Ludowego Związku Opieki nad 

Grobami Wojennymi. 

 

 
 Ważnym elementem 

realizacji zamierzeń ideowych 

organizatorów jest dobre pozna-

nie historii miejsca, w którym 
młodzież pracuje, co umożliwia 

duża życzliwość pracowników 

Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach – 
Opolu. Tę część programu uzu-

pełnia wyjazd do Muzeum  

w Oświęcimiu – Brzezince.  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  
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Międzynarodowe obozy młodzieżowe w Łambinowicach. 

Spotkanie z konsulem RFN w Opolu - Peterem Eckiem. 
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 Tradycyjnie w trakcie 

obozu odbywa się „Święto Pa-

mięci”, będące uroczystym 

wspomnieniem ofiar wojen  
i przemocy, organizowane przez 

młodzież pod pomnikiem głów-

nym Muzeum w Łambinowicach. 

Tego dnia gośćmi obozu jest 

wiele znaczących osób, które 

mają okazję do bezpośrednich 

rozmów z młodymi uczestnikami 

i organizatorami tego przedsię-
wzięcia w ramach wspólnego 

posiłku. Ta wymiana poglądów, 

refleksji oraz planowania kolej-

nych przedsięwzięć została na-
zwana „Wieczorem Gości”,  

a jego gospodarzem jest Wójt 

Gminy Łambinowice. 

 
 Młodzież oczywiście nie 

tylko pracuje i prowadzi dysku-

sje realizując główne założenia 

tego przedsięwzięcia, ale ma też 
okazję do aktywnego wypoczyn-

ku w formie sportu, rozrywki i 

rekreacji. Dzięki znaczącemu 
wsparciu finansowemu Zarządu 

Województwa Opolskiego moż-

liwy jest dwudniowy wyjazd do 

Krakowa, Wieliczki i Oświęci-

mia. 

 Organizatorzy dużo 

uwagi poświęcają temu, aby 

wszystkie wymienione wyżej 
rodzaje aktywności uczestników 

tych obozów stanowiły spójne 

działanie dla integracji grupy  

i wzajemnego zrozumienia jej 

członków opierającego się na 

faktach historycznych  i realiach 

dnia codziennego. 

 
 Międzynarodowe Obo-

zy Młodzieżowe w Łambinowi-

cach mają duży walor wycho-

wawczy nie tylko w stosunku do 
jego uczestników. Dzięki zaanga-

żowaniu mediów w przebieg 

obozów i relacjonowanie po-

szczególnych spotkań idea pojed-
nania między narodami jest po-

pularyzowana w społeczeństwie. 

 

 W ciągu 16 lat w orga-
nizowanych na Opolszczyźnie 

obozach brało udział 478 uczest-

ników głównie z Polski i Nie-
miec, a od 4 lat z Ukrainy.  

W spotkaniach tych brali udział 

również młodzi ludzie z Luksem-

burga, Włoch, Anglii i Francji,  

a w tym roku również z Czech. 

 

 Głównymi organizato-

rami tego przedsięwzięcia są: 
Opolski Kurator Oświaty i Lan-

dowy Niemiecki Ludowy Zwią-

zek Opieki nad Grobami Wojen-

nymi Nadrenii – Palatynatu, ale 

bardzo duże wsparcie płynie od 

takich instytucji jak: Niemiecko -  

Polska Współpraca Młodzieży w 

Poczdamie, Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego  

i Urząd Gminy w Łambinowicach 

oraz merytorycznie ze strony 

wspomnianego już Centralne go 

Muzeum Jeńców Wojennych.  

Andrzej Popiołek -  

Pełnomocnik  

Opolskiego Kuratora Oświaty 

 ds. Mniejszości Narodowych  
i Etnicznych 

oraz Kontaktów Zagranicznych 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. 



Dagmara Karońska - Maj 

 
 

1. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 

4 lipca 2011 r. w sprawie 
podstaw programowych 

kształcenia w zawodach: 
technik awionik, technik 

budownictwa okrętowego, 
technik eksploatacji portów 

i terminali, technik logistyk, 
technik mechanik lotniczy, 

technik mechanik okręto-
wy, technik nawigator mor-

ski, technik spedytor i tech-
nik żeglugi śródlądowej.(Dz. 
U. z 2011 r., nr 167, poz. 

998). 
Data wejścia w życie:  

27 sierpnia 2011 r. 
 

2. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 

9 sierpnia 2011 r. w spra-
wie dopuszczalnych form 

realizacji obowiązkowych 
zajęć wychowania fizyczne-

go.(Dz. U. z 2011 r., nr 175, 
poz. 1042). 

Data wejścia w życie:  
1 września 2011 r. 

 
 
3. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 

24 sierpnia 2011 r. zmienia-
j ą c e  ro zpo rzą dz en i e  

w sprawie warunków pro-
wadzenia działalności inno-

wacyjnej i eksperymentalnej 
przez publiczne szkoły  

i placówki.(Dz. U. z 2011 r., 
nr 176, poz. 1051). 
Data wejścia w życie: 

1 września 2011 r. 
 

4. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 

24 sierpnia 2011 r. zmienia-
j ą c e  ro zpo rzą dz en i e  

w sprawie organizacji 
kształcenia dzieci obywateli 

polskich czasowo przeby-
wających za granicą.(Dz. U. 

z 2011 r., nr 176, poz. 
1050). 

Data wejścia w życie: 
 29 sierpnia 2011 r. 

 
 
5. Rozporządzenie Rady Mini-

strów z dnia 23 sierpnia 
2011 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków udziela-
nia pomocy dzieciom  

i uczniom w formie zasiłku 
losowego na cele edukacyj-

ne w 2011 r.(Dz. U. z 2011 
r., nr 178, poz. 1062). 
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Data wejścia w życie:  

29 sierpnia 2011 r. 
 

5. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 

26 sierpnia 2011 r. zmienia-
j ą c e  ro zpo rzą dz en i e  

w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfiko-
wania i  promowania 

uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania spraw-

dzianów i egzaminów  
w szkołach publicznych.(Dz. 

U. z 2011 r., nr 179, poz. 
1063). 

Data wejścia w życie: 
1 września 2011 r. 

 
6. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 
21 lipca 2011 r. w sprawie 

podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie 

technik rybołówstwa mor-
skiego.(Dz. U. z 2011 r., nr 
194, poz. 1147). 

Data wejścia w życie:  
1 października 2011 r. 

 
Dagmara Karońska - Maj - 

referent prawny 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane 

w okresie od 08 sierpnia 2010 r. do 27 września 2011 r. 
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Marek Białokur 

 

 3 grudnia 2010 roku 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

przyjął uchwałę w sprawie usta-

nowienia roku 2011 Rokiem 

Mari i  Skłodowskiej -Cur ie .  

W uchwale czytamy, że Sejm 

postanowił oddać w ten sposób 

hołd jednemu z najwybitniejszych 

naukowców naszych czasów, 

którego przełomowe odkrycia 

przyczyniły się do światowego 

rozwoju nauki. Pretekstem stała 

się setna rocznica przyznania 

Marii Skłodowskiej-Curie Nagro-

dy Nobla w dziedzinie chemii za 

odkrycie nowych pierwiastków 

polonu i radu. Autorzy tekstu 

uchwały zwrócili uwagę, że po-

chodziła z rodziny, w której kul-

tywowano tradycje patriotyczne, 

była osobą wszechstronnie 

uzdolnioną, która znała pięć języ-

ków, interesowała się socjologią, 

psychologią i naukami ścisłymi. 

Bliskie jej ideały pozytywizmu 

spowodowały, jak czytamy  

w dalszej części dokumentu, iż 

pod koniec lat osiemdziesiątych 

XIX wieku organizowała zajęcia 

dla dzieci wiejskich, w ramach 

których uczyła języka polskiego, 

historii, matematyki, za co grozi-

ło jej nawet zesłanie w głąb Rosji. 

Posłowie zwrócili ponadto uwa-

gę, iż piękną kartę zapisała rów-

nież podczas Wielkiej Wojny, 

kiedy to zorganizowała ruchome 

stacje rentgenowskie dokonując 

prześwietleń rannych na froncie 

żołnierzy. W tekście rezolucji nie 

mogło zabraknąć odniesienia do 

największych naukowych laurów 

uzyskanych przez Skłodowską, 

czyli dwukrotnego zdobycia Na-

grody Nobla - w 1903 r. w dzie-

dzinie fizyki i w roku 1911  

w dziedzinie chemii oraz opraco-

wania teorii promieniotwórczo-

ści i techniki rozdzielania izoto-

pów promieniotwórczych. Tekst 

uchwały wieńczy informacja mó-

wiąca, że dzięki jej odkryciom 

powstała nowa gałąź chemii – 

radiochemia, a pod jej osobistym 

kierunkiem prowadzone były 

pierwsze badania nad leczeniem 

raka za pomocą promieniowania 

jonizującego.  

Ze wszech miar słuszna, po-

trzebna i oczekiwana uchwała 

Sejmu RP uruchomiła prawdziwą 

lawinę naukowych i popularno-

naukowych imprez,  które  

w 2011 roku odbywają się  

w największych miastach Polski, 

jak i małych ośrodkach, gdzie roli 

organizatorów podejmują się 

lokalne środowiska najczęściej 

skupione wokół szkół, niejedno-

krotnie noszących imię słynnej na 

cały świat noblistki. W programie 

obchodów obejmujących kilkaset 

różnego rodzaju przedsięwzięć 

zaplanowano: konferencje, kon-

kursy, wystawy, wykłady, wyda-

nie okolicznościowych publikacji, 

Warto być sobą i wierzyć w siebie.  

Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – szkic do biografii    

Logo roku Marii Skłodowskiej-Curie opracowane przez Polskie To-

warzystwo Chemiczne. 
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kart i znaczków pocztowych, 

spektakle teatralne, koncerty, 

projekcje filmów dokumental-

nych i fabularnych. Zaintereso-

wanie Marią Skłodowską-Curie 

nie powinno dziwić także w kon-

tekście wyników plebiscytów, 

które pokazały, iż nie tylko  

w Polsce, ale i na świecie należy 

ona do grona najpopularniejszych 

kobiet w historii. I tak w 2009 

roku międzynarodowy angloję-

zyczny tygodnik naukowy „New 

Scientist” uznał Marię Skłodo-

wską-Curie za największą kobie-

tę naukowca wszech czasów. Na 

Skłodowską, jako najwybitniej-

szego naukowca kobietę, wskaza-

ło 25,1 % ankietowanych z grona 

ośmiuset wybitnych współcze-

snych indywidualności świata 

nauki. Drugie miejsce w ankiecie, 

z wynikiem 14,2 %, zajęła Rosa-

linda Franklin, angielska badaczka, 

biolog, która przyczyniła się do 

odkrycia struktury DNA. Trze-

cie, matematyczka i filozof, Hypa-

tia z Aleksandrii, żyjąca na prze-

łomie IV i V wieku. Skłodowska, 

pierwsze miejsce zajęła również 

w konkursie, którego celem było 

jednak wyłonienie Polki wszech 

czasów, a nie tylko najwybitniej-

szej kobiety naukowca w dzie-

jach Polski. W 2011 roku zorga-

nizowały go wspólnie Muzeum 

Historii Polski i magazyn histo-

ryczny „Mówią Wieki”. Maria 

Skłodowska-Curie uzyskała  

w głosowaniu 3618 z 14548. 

Kolejne miejsca zajęły odpowied-

nio Elżbieta Zawacka (1909-

2009) z wynikiem 2964 oraz 

Irena Sendlerowa (1910-2008), 

która zdobyła 2479 głosów. 

 

        „Człowiek, aby żył w spo-

sób w pełni świadomy, musi być 

mocno osadzony w teraźniejszo-

ści, ale musi równocześnie mieć 

wiedzę i świadomość przeszłości 

oraz częściowo przynajmniej 

zarysowane horyzonty przyszło-

ści” (J. Rulka, Wartości w edukacji 

historycznej, [w:] Współczesna 

dydaktyka historii. Zarys encyklope-

dyczny dla nauczycieli i studentów, 

pod red. J. Maternickiego, War-

szawa 2004, s. 413). Bez wątpie-

nia taką właśnie osobą była Maria 

Skłodowska-Curie. Na jej przy-

kładzie w modelowy sposób zilu-

strować można ponadczasowe 

wzorce postępowania, których 

fundament ukształtował system 

wychowania (M. Hoszowska, 

Wzorce osobowe w nauczaniu 

historii na przykładzie Marii Skło-

dowskiej-Curie „Wiadomości Hi-

storyczne” 1999, nr 2, s. 92-97). 

Ukazując powyższą zależność 

warto odwołać się do najważniej-

szych etapów biografii dwukrot-

nej laureatki nagrody Nobla, 

patriotki, wspaniałej matki i jed-

nocześnie gorącego wyznawcy 

wszechludzkich ideałów, osoby 

która dla dobra ogółu była goto-

wa poświęcić własne życie. Jest 

to istotne także dlatego, iż 

współcześnie jej postępowanie 

może być z powodzeniem wyko-

rzystane w procesie kształcenia 

przyszłych pokoleń, które coraz 

częściej pozbawione są autoryte-

tów do naśladowania (G Witalec, 

Kanon wielkich Polaków w świado-

mości uczniów, „WH” 1995, nr 5, 

s. 277-285). 

Maria Skłodowska urodziła 

się w Warszawie w1867 r. Mimo 

rosyjskiego terroru i brutalnej 

rusyfikacji kraju w domu państwa 

Skłodowskich kultywowano do-

brą znajomość języka polskiego 

oraz historię ojczystą. Rodzice, 

jak większość polskiej inteligencji, 

wywodzili się z zubożałego zie-

miaństwa. Ojciec po wyższych 

studiach w Petersburgu był na-

uczycielem gimnazjalnym, a przez 

pewien okres czasu inspektorem 

oświatowym, matka prowadziła 

pensję dla dobrze urodzonych 

panien. Wszystkie dzieci państwa 

Skłodowskich chrzczone były  

w kościele na Nowym Mieście. 

Jako najmłodsze z pięciorga ro-

dzeństwa Maria od dziecka po-

zbawiona była matczynego ciepła 

i pieszczot. Pani Skłodowska, 

ciężko chora na gruźlicę, świado-

ma zagrożeń w trosce o dzieci 

unikała bliższych kontaktów.  

 

Szkołę podstawową Skłodo-

wska ukończyła na pensji Pani 

Sikorskiej przy zbiegu ulic Kró-

lewskiej i Marszałkowskiej. Jej 

ojciec po konflikcie z władzami 
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rosyjskimi (miał utrudniać rusyfi-

kację szkolnictwa) stracił pracę w 

szkolnictwie, przez co wraz  

z żoną zmuszony był prowadzić 

stancję dla młodzieży z okolic 

Warszawy. Od najmłodszych lat 

Maria Skłodowska była niezwykle 

uzdolniona. Według zachowa-

nych relacji samodzielnie czytać 

miała już w wieku czterech lat. 

Dyrektor warszawskiego Mu-

zeum Marii Skłodowskiej-Curie 

jest pewna, że „(…) wyróżniała 

się wśród innych dziewczynek. 

Wszystko, za co się brała, robiła 

zawsze w nadzwyczajnym skupie-

niu i koncentracji. Potrafiła też 

niezwykle panować nad swoimi 

emocjami. Kiedy do szkoły przy-

jeżdżał na wizytację przedstawiciel 

carskiej władzy, to wybierano Ma-

rię, żeby mu odpowiadała. Nie 

tylko dlatego, że biegle mówiła po 

rosyjsku. Zwykle przedstawiciele 

władz carskich chcieli, żeby dzieci 

wymieniły polskich królów – ale 

przez naszych władców rozumieli 

carów Rosji. Nauczyciele mogli na 

niej polegać, że ze strachu nie 

pomyli jakiegoś cara z którymś 

naszych Piastów czy Jagiello-

nów” (Maria, która wyprzedziła 

czas. Rozmowa z Małgorzatą So-

bieszczak-Marciniak, dyrektorem 

muzeum Marii Skłodowskiej-Curie 

w Warszawie, „Nowa Trybuna 

Opolska” z 29.04.2011, s. 16). 

Z wyróżnieniem ukończyła III 

żeńskie gimnazjum na Krakow-

skim Przedmieściu. Ogromną 

chęć kontynuowania dalszej 

nauki ograniczał jej jednak car-

ski zakaz podejmowania stu-

diów przez kobiety. Warto 

wspomnieć, iż pod koniec XIX 

wieku tylko paryska Sorbona 

przyjmowała kobiety na studia. 

Spowodowało to, iż początko-

wo związała się z kursami tajne-

go nauczania, określanymi mia-

nem Latającego Uniwersytetu. 

Zafascynowana pozytywizmem, 

rozczarowana zaś wobec wiary 

i Kościoła, u progu dorosłości 

pisała w prowadzonych notat-

kach, że nigdy dobrowolnie nie 

przyczyni się do odebrania ko-

muś wiary, gdyż szanuje praw-

dziwe uczucia religijne wszę-

dzie, gdzie je spotka, choćby 

były połączone z dość ograni-

czonym umysłem.  

 

Trudna sytuacja materialna 

w domu i chęć wsparcia finan-

sowo studiów siostry Bronisła-

wy w Paryżu zmusiły Marię 

Skłodowską do szukania pracy. 

Wyjechała do majątku Szczuki 

pod Płockiem jako nauczycielka 

domowa. W majątku Szczuki 

przeżyła swój pierwszy zawód 

miłosny. Podczas ferii zimo-

wych poznała i zakochała się  

Maria Skłodowska w młodości. 
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w synu swoich pracodawców 

Kazimierzu Żorawskim. Wobec 

zdecydowanego sprzeciwu pań-

stwa Żorawskich nie doszło do 

ślubu ich syna z, jak to określili, 

ubogą nauczycielką. Bardzo bole-

śnie przeżyła to upokorzenie. 

Ostatecznie spędziła jednak  

u Żorawskich cztery lata. Niemal 

wszystkie zarobione pieniądze 

wysyłała siostrze do Paryża i ojcu 

na utrzymanie domu w Warsza-

wie. Ten okres był bardzo ciężki 

w jej życiu także z uwagi na 

ogromne poświęcenie. Bywały 

dni, gdy brakowało jej środków 

nawet na znaczek listowy. Reszt-

ki oszczędności przeznaczała na 

książki. Kupowała nowości na-

ukowe, czytała po francusku an-

gielskich filozofów. Bliska załama-

nia w jednym z listów do przyja-

ciółki Henryki Michałowskiej 

napisała, że jej plan to belfrować 

póki się da, a jak się nie da, pu-

ścić się kantem. I mała szkoda. 

Krótki żal będzie po mnie, jak 

tylu innych. W 1889 r. z ulgą 

wróciła do rodzinnego domu. 

Tam zastały ją dobre wiadomo-

ści. Ojciec dostał pracę, może 

niewdzięczną, ale dobrze płatną 

w zakładzie poprawczym. Siostra 

Bronisława robiła w tym czasie 

już dyplom i postanowiła zostać 

nad Sekwaną.  

 

Stolica Francji przeżywała  

w tym czasie swoje słynne złote 

lata. Bronisława Skłodowska po-

znała na studiach młodego leka-

rza Kazimierza Dłuskiego, za 

którego po kilku latach wyszła za 

mąż. Rewolucjonista wykształco-

ny na zachodnich uniwersytetach, 

ścigany przez Ochranę carską 

miał zakaz powrotu do kraju. 

Dzięki temu małżeństwu środki, 

które Skłodowscy wysyłali na 

studia starszej córki, mogli za-

cząć odkładać na przyszłe studia 

Marii. I tak też się stało. Bronisła-

wa po kilku tygodniach przesłała 

jej zaproszenie do Paryża.  

W liście napisała, że nie będzie 

musiała martwić się o utrzyma-

nie. Jedynie czesne za studia na 

Sorbonie będzie miała opłacać  

z własnych środków. W liście do 

siostry Maria Skłodowska pisała 

wówczas: „Byłam głupia, jestem 

głupia i zawsze będę głupia po 

wszystkie dni żywota mego. Nie 

miałam i nigdy mieć nie będę 

szansy. Myślałam jak o zbawieniu 

o Paryżu, ale straciłam już chyba 

wszelką nadzieję. A teraz kiedy 

mi się taka możność przedstawia 

nie wiem sama co robić”.  

 

Na razie jednak na Krakow-

skim Przedmieściu, pod nume-

rem 66, w obecnym budynku 

Biblioteki Rolniczej, kuzyn Józef 

Boguski umożliwił jej dostęp do 

laboratorium w ówczesnym Mu-

zeum Przemysłu i Rolnictwa  

(L. Biliński, Z Mazowsza do sławy 

paryskiego Panteonu, Warszawa 

2003, s. 93-94). Wieczorami po 

pracy sama przeprowadzała 

pierwsze prymitywne doświad-

czenia. Tam właśnie po raz 

pierwszy zetknęła się z fascynują-

cym światem fizyki i chemii. Ta 

fascynacja miała jej nie opuścić, 

aż do śmierci, pomagając jedno-

cześnie w trudnych chwilach 

nieszczęśliwej miłości do Kazi-

mierza Żorawskiego.  

 

           W październiku 1891 r.  

Z dworca kolei warszawsko-

wiedeńskiej Maria Skłodowska 

wyruszyła na spotkanie najwięk-

szej przygody swojego życia - 

studiów na paryskiej Sorbonie,  

o której mówiono, że jest stresz-

czeniem świata. Przyszła noblist-

ka do Paryża podróżowała wago-

nem czwartej klasy na własnym 

składanym krzesełku, gdyż wago-

ny tej klasy nie były wyposażone 

w siedzenia. Po trzech dniach 

podróży dotarła do paryskiego 

Dworca Północnego, który nie 

zmienił swojego oblicza po dziś 

dzień. Paryż, naśladowany w tym 

czasie przez cały świat, po rozbu-

dowie przeprowadzonej w latach 

1852-1856 przez G.E. Haussman-

na olśniewał i zachwycał. W do-

mu Kazimierza i Bronisławy Dłu-

skich gdzie zamieszkała po przy-

jeździe do Paryża, wieczorami 

zbierała się część miejscowej 

Polonii. Miała wówczas okazję 

poznać młodego i nieznanego 

jeszcze powszechnie Ignacego 
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Jana Paderewskiego. Rankiem 3 

listopada 1891 r. pojechała po 

raz pierwszy do dzielnicy łaciń-

skiej. W tym dniu spełniło się jej 

ciężko zapracowane, długo ocze-

kiwane, okupione wieloma wy-

rzeczeniami marzenie o przyjęciu 

na studia. Rozpoczęła zajęcia jako 

studentka wydziału matematycz-

no-przyrodniczego paryskiej 

Sorbony. Miała wówczas 24 lata. 

Choć polska grupa na Sorbo-

nie była wówczas stosunkowo 

liczna. Maria Skłodowska nie 

zawierała jednak bliższych znajo-

mości. Na zajęciach zawsze sie-

działa w pierwszej ławce, zafascy-

nowana wykładami, na które 

profesorowie przychodzili we 

frakach. Codzienna jazda na zaję-

cia dwoma omnibusami z prze-

siadką przy dworcu nadszarpnęła 

jej budżet, ale nie zniechęciła do 

nauki. Po paru miesiącach takich 

uciążliwości zrezygnowała jednak 

z mieszkania u siostry. Nie bez 

znaczenia był także fakt, iż nie 

miała u niej odpowiednich wa-

runków do nauki. Przeniosła się 

do dzielnicy łacińskiej blisko Sor-

bony. Wynajmowała kolejno 

kilka mansard, w których pano-

wały surowe warunki. Najczę-

ściej były źle ogrzane zimą i dusz-

ne latem. Jeden z wynajmowa-

nych przez nią pokoi na podda-

szu po dziś dzień pozostał  

w niemal nie zmienionej postaci. 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

To, że pomieszczenia te były 

zazwyczaj wynajmowane służbie 

za parę groszy nie zrażało stu-

dentki z Polski. Za wszelką cenę 

starała się zaoszczędzić choć 

parę franków z pieniędzy, które 

przesyłał jej ojciec. Tym bardziej, 

że oszczędności przywiezione  

z Warszawy w drogim Paryżu 

bardzo szybko stopniały niemal 

do zera.  

Wyprowadzenie się od sio-

stry przypłaciła niedożywieniem. 

Przynajmniej dwa razy jak wynika 

z zachowanych relacji mdlała  

z głodu na zajęciach. Chudła  

w tym czasie w zastraszający 

sposób. Uczyła się z pasją po 

kilkanaście godzin dziennie. Sza-

ra, ubogo ubrana Polka nie utrzy-

mywała szerszych kontaktów  

z innymi studentami. Licencjat  

z fizyki otrzymała z pierwszą 

lokatą. Niemal natychmiast po-

stanowiła uzyskać także licencjat 

z matematyki. Wówczas to w jej 

życiu pojawił się Piotr Curie. 

Delikatny, nieśmiały, prawdziwy 

uczony, pozbawiony chęci walki 
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Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w paryskim laboratorium. 
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o zewnętrzne sukcesy. Jego oj-

ciec, z wykształcenia lekarz, daw-

ny komunard i zażarty republika-

nin wychował syna z dala od 

religii. Wraz z bratem Jakubem 

prowadził badania nad strukturą 

kryształów, piezoelektrycznością  

i magnetyzmem. W czasie I woj-

ny światowej ich prace umożliwi-

ły walkę z niemieckimi okrętami 

podwodnymi. Maria była pierw-

szą kobietą, która rozumiała co 

do niej mówi. Na pierwszej rand-

ce Piotr zamiast kwiatów ofiaro-

wał jej swoją pracę z dedykacją. 

Ma ł go r z a t a  S ob i e s z c z a k -

Marciniak uważa, iż Marię i Piotra 

nie połączyła w pierwszych mie-

siącach znajomości miłość tylko 

przyjaźń oraz wspólna pasja. 

„Dzisiaj byśmy powiedzieli, – 

dodaje – że spotkało się dwoje 

ludzi po przejściach. Piotr ma za 

sobą śmierć narzeczonej, a Maria 

jeszcze się zbiera po Kazimierzu 

Żorawskim. Ich uczucie dojrzewa 

powoli, przyjaźnią się i przede 

wszystkim spędzają bardzo dużo 

czasu w laboratorium. Piotr od-

krywa, że kobieta nie musi być 

tylko praktyczna. Choć wcze-

śniej, zanim poznał Marię, pisze, 

że wiążąc się z kobietą trzeba 

zrezygnować z części siebie. Tym 

razem nie musiał – konkluduje 

Sobieszczak – łączyła ich wspólna 

pasja” (Maria, która wyprzedziła 

czas…, s. 16). Rodzicom Piotra 

nie przeszkadzało, że wybranka 

ich syna jest ubogą studentką  

z odległej Polski. Wystarczało im, 

że Piotr jest z nią szczęśliwy. 

Potrafili docenić jej wiedzę oraz 

pasję, którą dzieliła z ich synem. 

O tym, że nie ma kompletnie 

pojęcia o prowadzeniu domu 

dowiedzieli się znacznie później.  

 

 Małżeństwo z Piotrem ozna-

czało dla Skłodowskiej pozosta-

nie we Francji. Nie była to dla 

niej łatwa decyzja. Ślub Marii  

i Piotra odbył się bez księdza  

i obrączek. Oboje należeli do tej 

części pokolenia, które odrzuciło 

Kościół i uważało, że religia zwal-

cza to co ukochali najbardziej - 

wiedzę i postęp. Podróż poślub-

na małżeństwa Curie także była 

inna niż nakazywała obowiązująca 

tradycja. Państwo młodzi obje-

chali część Francji na rowerach, 

które były ich prezentem ślub-

nym. Już bezpośrednio po uro-

czystości ślubnej młoda pani Cu-

rie, wbrew obyczajom, pedało-

wała w specjalnie skróconej na tę 

okoliczność spódnicy. O zgrozo, 

do połowy łydek (A. Chwalba, 

Historia Polski 1795-1918, Kra-

ków 2000, s. 114). Małżonkowie 

zamieszkali Paryżu i utrzymywali 

się głównie z pensji Piotra, który 

wykładał w szkole fizykę. Zako-

chany w żonie uczył się mówić 

po polsku, a nawet próbował 

pisać w języku Mickiewicza i Sło-

wackiego. Pierwsze lata po ślubie 

były bardzo szczęśliwym okre-

sem ich życia. Ich córka Ewa 

określiła go mianem harmonii 

ciał, serc i geniusza umysłów.  

W tym czasie przyszły na świat 

ich dwie córki. Jedną ciążę Maria 

poroniła. Było to już w czasie 

badań nad promieniotwórczo-

ścią, co zapewne nie pozostało 

bez wpływu. Obie córki Maria 

nauczyła mówić po polsku. Star-

sza Irena opromieniła nazwisko 

Curie trzecim w rodzinie No-

blem. Młodsza Ewa został dzien-

nikarką. Z ich wspomnień wyła-

nia się obraz matki jako kobiety 

kochającej kwiaty i zieleń, po-

chłoniętej przez pracę, ale odda-

nej dzieciom i rodzinie.  

            Po wielu naradach z mę-

żem Maria zdecydowała się osta-

tecznie na temat pracy doktor-

skiej (O promieniowaniu wysyłanym 

przez związki uranu i toru).  

W tym czasie prowadziła już 

badania nad promieniowaniem 

emitowanym przez sole uranu. 

W ich efekcie wysunęła pogląd 

o atomowym charakterze pro-

mieniotwórczości. Podczas syste-

matycznych badań promienio-

twórczych minerałów zawierają-

cych uran i tor stwierdziła, że 

niektóre z nich wykazują większą 

aktywność promieniotwórczą, 

niżby to wynikało z zawartości 

w nich uranu i toru. Na tej pod-

stawie wyraziła przypuszczenie, 

że minerały te zawierają silniejsze 

od dotychczas znanych pierwiast-
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ki promieniotwórcze. Jej dalsze 

badania doprowadziły do odkry-

cia w 1898 r., wspólnie z Piotrem 

polonu i radu. Wyniki tych badań 

jako pierwsze opublikowało uka-

zujące się w Warszawie czasopi-

smo „Światło”.  

           Badania prowadzone 

przez małżeństwo Curie, pomi-

mo prymitywnych warunków,  

w jakich je prowadzili - stara 

szopa po dawnym prosektorium 

w Instytucie Fizyki - zakończyły 

się powodzeniem. Decydowała  

o tym przede wszystkim ich de-

terminacja i upór w dążeniu do 

celu. W tym czasie Maria Skłodo-

wska dwa razy w tygodniu jeździ-

ła do miasteczka Sevres, gdzie 

przyjęła posadę nauczycielki  

w żeńskim seminarium pedago-

gicznym. Zarobione w ten spo-

sób pieniądze ratowały skromny 

budżet domowy rodziny Curie, 

choć przygotowania do zajęć 

prowadzonych z dziewczętami 

odbijały się na prowadzonych 

doświadczeniach, ale jak sama 

podkreślała: „Może jakiś młody 

umysł zafascynowałam fizyką  

i chemią, a nie tylko myśleniem  

o dobrym kandydacie na męża”. 

Co ciekawe, mimo nalegań mał-

żonkowie odrzucili intratną pro-

pozycję opatentowania opraco-

wanej przez nich metody otrzy-

mywania radu. Warto w tym 

miejscu podkreślić, że cena jed-

nego grama radu wynosiła wów-

czas blisko 100 tysięcy dolarów. 

Oboje zgodnie twierdzili, że na-

uka powinna należeć do wszyst-

kich.  

            Pierwsze naukowe za-

szczyty przyszły z Londynu. Insty-

tut Królewski zaproponował 

Piotrowi wygłoszenie odczytu,  

a Marię jako pierwszą kobietę 

wpuszczono na salę posiedzeń. 

Te sukcesy nie zmieniły Marii 

Skłodowskiej i jej męża. Potwier-

dzeniem tego może być fragment 

jej listu, który napisała do brata 

Józefa. Czytamy w nim między 

innymi: „Jesteśmy zasypywani 

listami i wizytami dziennikarzy  

i fotografów. Człowiek rad by się 

pod ziemię schować dla świętego 

spokoju. Otrzymaliśmy propozy-

cje z Ameryki pojechać tam na 

szereg wykładów o naszych pra-

cach, pytają nas jakiej sumy za to 

żądamy. Mamy zamiar odmówić 

bez względu na warunki. Z wiel-

ką biedą zdołaliśmy uniknąć obia-

dów na naszą cześć urządzanych 

– ale odmawiamy z odwagą de-

speracji, i ludzie widzą, że nie ma 

rady” (K. Stecka, M. Białokur, 

Maria Skłodowska-Curie przykła-

dem ponadczasowych postaw  

i ideałów. Konspekt lekcji historii  

w klasie pierwszej liceum ogólno-

kształcącego, „Modelowe Naucza-

nie” 2003, nr 4, s. 99). Kolejny 

dowód uznania za odkrycie polo-

nu i radu oraz badania nad pro-

mieniotwórczością małżonkowie 

Curie otrzymali w 1903 r. Był nią 

najważniejszy laur w świecie na-

u k i  -  N a g r o d a  N o b l a 

w dziedzinie fizyki. Równocze-

śnie z małżeństwem Curie nagro-

dę otrzymał francuski chemik  

i fizyk Antoine Henry Becquerel. 

Przyznając nagrodę Akademia 

Noblowska w pierwszym rozda-

niu nie wzięła pod uwagę wkładu 

Marii. Przeciwko tej decyzji za-

protestowali solidarnie jej mąż 

Piotr i Becquerel, podkreślając  

w piśmie skierowanym do człon-

ków Akademii, że byłoby niesto-

sownym nie przyznać Marii na-

grody, w sytuacji gdy to oni de 

facto realizowali jej pomysły,  

a ona wraz z nimi bez wytchnie-

nia pracowała w laboratorium.  

Z ich protestem zgodzono się, 

ale tylko połowicznie, gdyż na-

grody nie podzielono na trzy 

części, traktując Piotra i Marię 

jako jedność (M. Janicka, Wielka  

i skromna Maria Skłodowska-Curie, 

„Mówią Wieki” 2011, nr 3,  

s. 57). Niestety, stan zdrowia 

uniemożliwił małżeństwu Curie 

wyjazd do Sztokholmu. Siedem-

dziesiąt tysięcy franków nagrody 

oznaczało koniec kłopotów finan-

sowych małżeństwa Curie. Część 

tej kwoty pożyczyli Dłuskim na 

budowę sanatorium w Zakopa-

nem, którzy po amnestii ogłoszo-

nej przez władze carskie posta-

nowili wrócić do kraju. Za część 
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wykonali mieszkaniu remont 

obejmujący między winnymi wy-

dzielenie i urządzenie pomiesz-

czenia na łazienkę. Maria zaprosi-

ła ponadto do Paryża swoją na-

uczycielkę języka francuskiego, 

co było marzeniem życia starszej 

już wówczas osoby. Wraz z ro-

dzącą się sławą radu do ataku 

ruszył biznes. Powszechnie uwa-

żano, że leczy raka. Gazety rekla-

mowały towary napromieniowa-

ne radem dla dzieci, samoświecą-

ce żarówki, a nawet dzbanki 

wzbogacające wodę związkami 

radu.  

          W 1906 r. straszny cios 

spadł na rodzinę Curie. W wy-

padku ulicznym pod kołami kon-

nego furgonu zginął Piotr Curie. 

Maria nie zgodziła się na uroczy-

sty pogrzeb z honorami. Zadecy-

dowała, że w ceremonii udział 

wziąć może tylko rodzina. Naj-

bliższe jej osoby myślały już, że 

nie przeżyje tej tragedii. Z zacho-

wanych notatek wyłania się obraz 

ogromnego dramatu jaki musiała 

przejść. Pisała wówczas, że skoń-

czyło się dla niej wszystko, że  

z Piotrem byli dla siebie stworze-

ni. Z tej niezwykle trudnej sytu-

acji pomógł jej otrząsnąć się gest 

uznania ze strony władz Sorbony, 

które katedrę prowadzoną przez 

Piotra Curie od chwili uzyskania 

nagrody Nobla, postanowiły po-

wierzyć wdowie. I tak 5 listopada 

1906 r. odbył się pierwszy wy-

kład kobiety na Sorbonie, który 

poprowadziła Maria Skłodowska-

Curie, przechodząc tym samym 

kolejny raz w życiu do historii 

nauki.  

        Prawdopodobnie nie mniej 

istotne znaczenie w powrocie do 

normalnego funkcjonowania po 

śmierci męża miało dla Marii 

Skłodowskiej-Curie zainicjowanie 

swoistego eksperymentu dydak-

tycznego (E. Curie, Maria Curie, 

Warszawa 1972, s. 301-303). 

Polegał on na przygotowaniu  

i prowadzeniu zajęć przez grupę 

przyjaciół, w tym wypadku  

w większości wybitnych już 

wówczas naukowców, dla swoich 

dzieci, w które w latach 1907-

1908 miały około 10-12 lat.  

W ramach tego interesującego 

przedsięwzięcia edukacyjnego 

wykładowcami w „Spółdzielni” 

obok Marii Skłodowskiej-Curie 

byli także Jean Perrin (chemia), 

Henrietta Perrin (j. francuski  

i historia), Paul Langevin 

(matematyka), Henri Mouton 

(przyroda), Alice Chavannes  

(j. angielski i niemiecki), i rzeź-

biarz Magrou (rysunek). Istotą 

działalności tzw. „Spółdzielni” 

było odejście w nauczaniu od 

werbalizmu i skoncentrowanie 

się na włączeniu dzieci w ekspe-

rymentowanie,  obcowanie  

z przyrodą, dziełami sztuki i ży-

wym językiem. Zachowane i wy-

dane także Polsce notatki jednej 

z uczestniczek tych lekcji Isabelle 

Chavannes, nota bene w doro-

słym życiu jednej z pierwszych 

kobiet, która zrobiła karierę jako 

inżynier chemik, pokazują jak 

wielką wartość miały kameralne, 

dostosowane do percepcji dziec-

ka lekcje fizyki prowadzone 

przez Marię Skłodowską-Curie 

Karykatura Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie 
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(Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie. 

Notatki Isabelle Chavannes z 1907 

roku, tłum. M. Jarosiewicz, War-

szawa 2004, s. 23, S. Quinn, Życie 

Marii Curie, tłum. J. Pałęcka, War-

szawa 1997, s. 355). 

        W 1911 r. mając na koncie 

nagrodę Nobla oraz kilkadziesiąt 

publikacji naukowych Maria Skło-

dowska-Curie postanowiła kan-

dydować do Akademii Nauk. 

Niestety, jej decyzja uznana zo-

stała za próbę przekroczenia 

nienaruszalnej granicy. W prasie 

rozpoczęła się zajadła nagonka na 

jej osobę. Zarzucano jej, że jako 

kobieta a do tego cudzoziemka 

nie ma prawa rościć sobie pre-

tensji do zasiadania w najwyż-

szym gremium naukowym Fran-

cji. Katolikom wmawiano, że jest 

Żydówką, wolnomyślicielom  

z kolei, że jako ochrzczona pol-

ska katoliczka symbolizuje świa-

topoglądowe zacofanie. Atmosfe-

ra, w której czuła się zaszczuta 

przerażała ją, ale nie załamała. 

Nie zmienia to faktu, iż nie spo-

dziewała się, że jej kandydatura 

ożywi w tak wielu ludziach naj-

niższe instynkty. Niestety, dwa 

głosy przesądziły, że nie zasiadła 

pod kopułą Francuskiej Akademii 

Nauk (fr. Académie des sciences) 

korporacji uczonych założonej  

w 1666 roku przez Ludwika XIV.  

            

  Latem 1911 r. Maria 

Skłodowska-Curie odwiedziła 

Zakopane. Ci którzy ją znali wie-

dzieli jak bardzo kochała góry  

(E. Curie, Maria Curie..., s. 318). 

Nie mniejszą radość sprawiało jej 

także pływanie. Najczęściej odda-

wała się temu sportowi w małej 

wiosce w Bretanii, gdzie często 

spędzała letni urlop. Pod Gie-

wontem wraz z córkami zamiesz-

kała w pomieszczeniach admini-

stracyjnych sanatorium wybudo-

wanego przez Kazimierza Dłu-

skiego. Tam też miała okazję 

spotkać się z najbliższą rodziną, 

siostrami Heleną i Bronisławą 

oraz bratem Józefem. Kolejne 

lata przyniosły Marii dalsze suk-

cesy naukowe i rosnącą popular-

ność. W tym samym 1911 r., 

jako jedyna kobieta, wzięła udział 

w Światowej Konferencji Uczo-

nych w Brukseli. Bogaty w wyda-

rzenia rok 1911 r. zakończył się 

dla Marii sukcesem, który na 

trwałe ugruntował jej pozycję  

w świecie nauki. Po raz drugi 

otrzymała Nagrodę Nobla. Przez 

długie lata był to jedyny przypa-

dek uhonorowania tej samej 

osoby nagrodą noblowską. Dla 

środowisk przeciwnych awanso-

wi społecznemu, naukowemu  

i politycznemu kobiet był to do-

tkliwy cios. Podobnie jak w przy-

padku wyróżnienia z 1903 roku, 

także i tym razem nie obyło się 

bez prób podważenia sukcesu 

skromnej Polski. Tym razem 

chodziło o skandal, jaki miał wy-

wołać jej romans z Paulem Lan-

gevinem. Z Langevinem, który 

był przyjacielem jej tragicznie 

zmarłego męża łączyła Marię 

początkową tylko wspólna pasja 

badawcza. Z czasem zaczęło 

rodzić się jednak między nimi 

uczucie. Ich romans nie byłby 

zapewne problemem, gdyby nie 

fakt, że Langevin miał rodzinę – 

żonę i czwórkę dzieci. Odkryła 

go teściowa Langevina, która 

przechwyciła listy Marii do Paula. 

Informacją tą podzieliła się nie 

tylko ze swoją zdradzoną córką, 

ale także prasą brukową. Wy-

buchł skandal szeroko komento-

wany we Francji. W komenta-

rzach prasowych pojawiały się 

zdania w stylu: „Skłodowska to 

Żydówka i złodziejka cudzych 

mężów”. „Nie była Żydówką, – 

podkreśla M. Sobieszczak-

Marciniak – dop. M.B. – ale bru-

kowce tak pisały, bo w oczach 

katolickich i mieszczańskich Fran-

cuzów nic bardziej nie symboli-

zowało obcości” (Maria, która 

wyprzedziła czas…, s. 16). 

 

Szczególnie bolało ją to, że 

szkalującymi ją artykułami praso-

wymi zbrukano nazwisko jej mę-

ża. Pomimo protestów, oburzają-

cego w swoje treści listu z Komi-

tetu Noblowskiego, w którym 

napisano, że gdyby wiedzieli 

wcześniej o jej romansie to na-

grody by jej nie przyznano oraz 

kampanii prowadzonej przez 

prasę po odbiór nagrody udała 

się osobiście. Według zachowa-

nych relacji swoją zdecydowaną 
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postawą, w tym odpowiedzi na 

list z Komitetu, w którym napisa-

ła, że nagrodę przyznano jej za 

badania, a nie za to jak się pro-

wadzi, wywołała entuzjazm wy-

zwolonych kobiet w Europie,  

a w szczególności u Szwedek, 

które zgotowały jej entuzjastycz-

ne przyjęcie w swoim kraju.  

W podróży do Skandynawii to-

warzyszyły Marii córka i siostra. 

Co ciekawe władze carskie suk-

cesy naukowe Marii Skłodowskiej

-Curie celowo pomniejszały i nie 

nagłaśniały w obawie przed 

wzrostem nastrojów patriotycz-

nych wśród Polaków. Ogromną 

radość sprawiła jej w tym czasie 

decyzja władz Uniwersytetu Pa-

ryskiego i Instytutu Pasteur  

o budowie Instytutu Radowego 

w Paryżu, tym bardziej, że po-

wierzono jej kierowanie w nim 

działem fizyki i chemii. Pełne 

uruchomienie Instytutu opóźnił 

jednak wybuch I wojny światowej 

w 1914 roku.   

         Od początku działań wo-

jennych Maria Skłodowska-Curie 

dostrzegała braki w wyposażeniu 

wojskowej służby medycznej.  

W szpitalach frontowych brako-

wało m.in. urządzeń rentgenow-

skich. W tej sytuacji postanowiła 

zgromadzić jak najwięcej urzą-

dzeń do prześwietleń i przygoto-

wała specjalne samochody, na 

których instalowała dynama do 

produkcji prądu. Już po kilku 

miesiącach od wybuchu wojny na 

froncie pojawiły się pierwsze 

sanitarki rentgenowskie nazywa-

ne Małymi Curie (L. Biliński, Z 

Mazowsza do sławy paryskiego 

Panteonu, Warszawa 2003, s. 161

-170) Jedną z takich sanitarek 

Skłodowska obsługiwała osobi-

ście. W sumie przygotowała 

dwadzieścia takich samochodów 

i przeszkoliła sto dziewięćdziesiąt 

laborantek mających je obsługi-

wać. Ilość wykonanych dzięki jej 

tytanicznej pracy prześwietleń 

przekroczyła pod koniec wojny 

milion. W ten sposób uratowała 

życie i zdrowie tysiącom rannych 

żołnierzy. W ten sposób spłacała 

dług wobec przybranej ojczyzny 

za prawo do nauki, której nie 

miała na poziomie akademickim 

w podzielonej między zaborców 

Polsce. W tym miejscu należy 

odnotować, iż burzliwe wydarze-

nia Wielkiej Wojny mimo wszyst-

ko napawały Marię Skłodowską-

Curię nadzieją, która dotyczyła 

pomyślnego rozwiązania sprawy 

polskiej w wyniku działań militar-

nych i politycznych podejmowa-

nych w latach 1914-1918. Po-

twierdzenie jej jednoznacznego 

stanowiska w tej kwestii stano-

wią nie tylko oficjalne wypowie-

dzi prasowe z lat wojny, w któ-

rych opowiadała się za podjęciem 

przez mocarstwa sprawy pol-

skiej, ale także fragmenty jej ko-

respondencji z córką Ireną (List 

Marii Skłodowskiej-Curie do córki 

Ireny z 17 sierpnia 1914 r. [w:] 

Korespondencja Marii Skłodowskiej-

Curie z córką Ireną 1905-1934, 

przełożyła K. Dolatowa, Warsza-

wa 1978, s. 73). 

           Pod koniec wojny Maria 

Skłodowska-Curie powróciła do 

pracy w Instytucie. Niestety,  

w zniszczonym wojną kraju przy-

szło jej borykać się z poważnymi 

problemami, głównie natury fi-

nansowej. Środki przeznaczone 

na badania kierowane były 

przede wszystkim do ośrodków 

medycznych, co było uwarunko-

wane ogromną liczbą osób po-

szkodowanych w wyniku działań 

militarnych. W ten sposób środki 

przekazywane na badania z za-

kresu fizyki czy chemii były sto-

sunkowo skromne.  

           W latach dwudziestych 

Maria Skłodowska-Curie odbyła 

triumfalną podróż do Stanów 

Zjednoczonych. Odwiedzała 

uczelnie i instytuty naukowo-

badawcze. Jak zauważyli, śledzący 

niemal każdy jej krok dziennika-

rze, w żadnym z nich nie zgodziła 

się jednak wystąpić w paradnym 

birecie. Po USA podróżowała 

specjalnie oddanym do jej dyspo-

zycji wagonem kolejowym. Fina-

łem pobytu w Stanach Zjedno-

czonych była wielka gala w Bia-

łym Domu. Podczas tej uroczy-

stości prezydent Warren Har-

ding wręczył Marii Skłodowskiej-

Curie kluczyk od pojemnika  
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z radem. Zebraniem na ten cel 

100 tysięcy dolarów naród ame-

rykański pokazał jak wysoko ceni 

naukowy geniusz skromnej i, co 

podkreślały amerykańskie gazety, 

źle ubranej Polki z Paryża.  

         Lata dwudzieste minionego 

stulecia to okres największej 

sławy i hołdów składanych pod 

adresem polskiej uczonej. Pięć-

dziesiąt lat do doskonały wiek dla 

uczonego  choć zniszczone przy 

eksperymentach ręce (głęboko 

poparzone przez rad) i wzrok 

zaczynały jej coraz bardziej do-

skwierać. Pomimo tego była peł-

na zapału do pracy i naukowego 

entuzjazmu. Towarzystwa nauko-

we i uniwersytety ubiegały się  

o jej członkostwo i odczyty.  

Z całego świata napływały dokto-

raty honoris causa i dyplomy. 

Goszczona była przez koronowa-

ne głowy w całej Europie. Pomi-

mo wielu przemian, jakie zaszły 

na świecie po Wielkiej Wojnie 

Maria Skłodowska-Curie nadal 

była jedyną kobietą biorącą udział 

w światowych konferencjach 

naukowych. Angażowała się tak-

że w prace Komisji Współpracy 

Intelektualnej Ligi Narodów. 

Zawsze i wszędzie popierała 

niedocenianego Alberta Einste-

ina.  

            Kolejne naukowe marze-

nie noblistki spełnił jej kraj ojczy-

sty. W Warszawie powstał Ko-

mitet Budowy Instytutu Radowe-

go. W tym celu rozpisana została 

subskrypcja i, jak wynika z zacho-

wanych dokumentów, ludzie nie 

żałowali pieniędzy. Budowa Insty-

tutu zakończyła się po siedmiu 

latach od chwili wmurowania 

kamienia węgielnego (1925 r.), na 

którą to uroczystość specjalnie 

przybyła do Polski. Podczas tego 

pobytu wygłosiła jedyny w swojej 

naukowej karierze wykład uni-

wersytecki w języku polskim. 

Zaszczytu tego dostąpił Uniwer-

sytet Warszawski.  

W 1929 r. Skłodowska podję-

ła raz jeszcze trud podróży do 

Ameryki. Jego celem było uzyska-

nie kolejnego grama radu, tym 

razem dla placówki tworzonej  

w Polsce. Zadanie to, pomimo 

rozpoczynającego się wówczas  

w USA wielkiego kryzysu gospo-

darczego, zdołała jednak w pełni 

zrealizować. Na otwarcie Insty-

tutu Radowego w Warszawie 

Maria Skłodowska-Curie w latach 20.  XX wieku. 
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przybyła do Polski pełna nadziei  

i wiary w lepszą przyszłość ojczy-

zny. Ta szczególnie bliska jej ser-

cu placówka naukowo-badawcza, 

żywy pomnik pamięci, do dziś 

służy ludziom szukającym tu ra-

tunku i nadziei. Sama w tym cza-

sie leczona po błędnej diagnozie 

na chorobę płuc miała już wów-

czas zaawansowaną białaczkę. 

Niemal do ostatnich dni życia 

wykłada i starała się walczyć  

z chorobą. Zmarła 4 lipca 1934 r. 

na rękach córki Ewy we francu-

skiej miejscowości sanatoryjnej 

Sancellemoz. 

Wiadomość o śmierci wybit-

nej uczonej podały wszystkie 

agencje prasowe świata. We 

Francji pierwsze strony gazet 

informacje o jej śmierci dzieliły  

z wynikami drugiego etapu Tour 

de France. Pogrzeb Marii Skło-

dowskiej-Curie na cmentarzu  

w Sceaux 6 lipca 1934 r. odbył 

się, tak jak i Piotra Curie, tylko  

w gronie najbliższej rodziny. Na 

jej trumnę córki rzuciły garść 

ziemi przywiezionej z Warszawy. 

W 1995 r. prochy Marii Skło-

dowskiej-Curie i jej męża Piotra 

Curie spoczęły, w obecności 

prezydentów Polski i Francji 

w paryskim Panteonie. W osobie 

Marii Skłodowskiej-Curie odeszła 

wielka uczona, przy całej genial-

ności umysłu oraz pasji naukowej 

wspaniała matka oraz kobieta  

z przysłowiowej krwi i kości 

potrafiąca z życia czerpać także 

przyjemności.  

Podsumowując zaprezento-

waną w artykule sylwetkę Marii 

Skłodowskiej-Curie warto przy-

wołać słowa jej samej, które do-

bitnie pokazują jak bardzo zasłu-

żyła na przyznane dwukrotne 

przyznanie Nagrody Nobla oraz 

uznanie milionów ludzi na całym 

świecie. „Ludzkość potrzebuje 

zapewne ludzi praktycznych, – 

napisała w autobiografii wydanej 

rok po jej śmierci – dop. M.B. – 

którzy pracują przeważnie dla 

własnych celów, chociaż pamięta-

ją też o potrzebach ogółu. Lecz 

potrzebuje również marzycieli, 

których bezinteresowne dążenie 

do celu jest tak potężne, że nie 

potrafią oni zwracać uwagi na 

własną korzyść material -

ną” (Maria Skłodowska-Curie  

o swojej życiu i pracach. I. Autobio-

grafia. II.. Życiorys Piotra Curie, 

Warszawa 1935, s. 66). Maria 

Skłodowska-Curie bez wątpienia 

wyrastała ponad swoją epokę. 

Swoją postawą przyczyniła się, 

jak mało kto, do zmiany roli  

i pozycji kobiet w społeczeń-

stwach europejskich na przeło-

mie XIX i XX wieku. Albert Ein-

stein, którego broniła i wspierała 

w prowadzonych badaniach, tak-

że cenił ją bardzo wysoko. To on 

powiedział, że była jedyną osobą, 

której nie zepsuła sława. Wiel-

kość Mari Skłodowskiej-Curie 

współcześnie potwierdza także 

ogromne uznanie, jakim cieszy się 

np. w Japonii. Jak podkreślają 

znawcy jej biografii, śledzący zain-

teresowanie, jakim jej życie i do-

konania cieszą się w Kraju Kwit-

nącej Wiśni, Japończycy cenią ją 

za siłę charakteru, nieustanny 

rozwój, odwagę i determinację,  

z jaką dążyła do wytyczonego 

sobie celu. „Japończyka zachwyca 

też – zwraca uwagę Małgorzata 

Sobieszczak-Marciniak – dop. M.B 

– jej samodyscyplina i skupienie  

w codziennej pracy w laborato-

rium. Wschód ceni ją także za 

poświęcenie w pracy dla innych  

i za to, że nie pozwoliła, by poko-

nały ją jej własne smutki. A było 

ich w jej życiu niemało” (Maria, 

która wyprzedziła czas…, s. 16). 

Warto, aby także w swojej oj-

czyźnie była stawiano jako wzór 

do naśladowania. Ogłoszony 

przez Sejm RP rok 2011 Rokiem 

Marii Skłodowskiej-Curie jest do 

tego doskonałą okazją, także jako 

element promocji Polski, o której 

warto, aby na świecie mówiło się 

nie tylko w kontekście martyrolo-

giczno-powstańczym, ale także 

naukowym.  

 

Marek Białokur 
Instytut Historii Uniwersytetu 

Opolskiego, 

Liceum Ogólnokształcące nr III 

im. Marii Skłodowskiej-Curie  

w Opolu  



Iwona Polewska 

 

 Dobra praktyka to 

dobre jakościowo, a zarazem 

ciekawe, atrakcyjne lub nowa-

torskie rozwiązanie, działanie 

bądź przedsięwzięcie podejmo-

wane w różnych obszarach 

pracy szkoły/placówki, które 

warto szerzej propagować. 

 

 Celem gromadzenia  

i upowszechniania przykładów 

dobrych praktyk jest: 

 pokazanie innym zrealizowa-

nych pomysłów, które przy-

niosły pozytywne efekty  

w pracy szkół /placówek, 

 możliwość docierania przez 

osoby zainteresowane do 

innowacyjnych i skutecznych 

rozwiązań w oświacie, 

 inspirowanie dyrektorów  

i nauczycieli do dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniem, 

 promocja szkół, przedszkoli  

i placówek oświatowych wo-

jewództwa opolskiego.   

 

 Wprowadzone działa-

nia w szkole/placówce mają 

cechy dobrej praktyki, jeżeli: 

 wprowadzają pozytywne 

zmiany w organizacji lub pra-

cy, 

 są uniwersalne, możliwe do 

zaadoptowania przez inne 

szkoły, 

 są innowacyjne i oryginalne, 

 służą rozwiązaniu konkretne-

go problemu, 

 są zgodne z obowiązującym 

prawem oświatowym. 

 

Wnioski ze wspomagania za-

warte w informacji przygotowa-

nej na posiedzenie Sejmowej 

Komis j i Edukacj i ,  Nauki  

i Młodzieży „Nadzór pedago-

giczny po roku wdrażania refor-

my”. Podsumowanie działań 

kuratorów oświaty w zakresie 

wspomagania dyrektorów szkół 

i placówek oraz nauczycieli po-

zwoliło na wskazanie obszarów 

funkcjonowania szkół i placó-

wek, których wspomaganie 

(m.in. poprzez upowszechnianie 

przykładów dobrych praktyk) 

powinno być kontynuowane. 

 

 Do obszarów tych 

należą między innymi: 

 realizacja podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego 

oraz szkolnych planów na-

uczania, 

 zapewnienie uczniom bez-

piecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowa-

nia i opieki, 

 przestrzeganie zasad ocenia-

nia, klasyfikowania i promo-

wania uczniów oraz przepro-

wadzania egzaminów, 

 monitorowania realizacji 

wprowadzonych innowacji 

organizacyjnych, dydaktycz-

nych lub wychowawczych, 

 promowania szkół, które 

osiągają wzrost wyników, 

poprzez systematyczne wy-

korzystywanie wniosków  

z ewaluacji (system działań 

związanych z poprawą efek-

tywności). 

 

 

Przykłady Dobrych Praktyk 

w woj. opolskim 

 

W odpowiedzi na apel Opol-

skiego Kuratora Oświaty  

o wspomaganie szkół i placó-

wek poprzez upowszechnianie 

przykładów dobrych praktyk 

organy prowadzące wskazały na 

51 szkół, które mogą przedsta-

wić rozwiązania lub działania, 

które mają cechy dobrej prak-

tyki.  

 

W bieżącym roku szkolnym 

nadesłano 28 formularzy zgło-

szenia przykładów dobrej prak-

tyki. 

 

Na stronie internetowej KO 

zamieszczono 20 przykładów 

dobrych praktyk.   

 

Nadal trwają prace redakcyjne 

nad kolejnymi zgłoszeniami.  

 

Wykaz zamieszczonych na 

stronie KO  

Dobrych Praktyk: 

 

Dobre praktyki w przed-

szkolach 

 

1. Tęczowe zmiany - Publiczne 

Przedszkole nr 26 w Kędzie-

rzynie - Koźlu   

2.  Zdobywanie odznaki tury-

s t y k i  p i e s z e j  P T T K 

„Siedmiomilowe buty” - 

Przedszkole Publiczne nr 5  

w Brzegu   

  

Dobre praktyki w szkołach 

podstawowych 

 

1. Efektywne spędzanie wolne-

go przez uczniów naszej 

szkoły ze Szkolnym Kołem 

Krajoznawczo-Turystycznym. 

Szkoła Podstawowa w Ko-

mornikach  

2. Działania promujące czytel-

nictwo wśród dzieci klas 

młodszych – Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Korne-

l a  M a k u s z y ń s k i e g o  

w Gogolinie   

  

3.  Efektywne nauczanie języka 

niemieckiego Publiczna Szko-

ła Podstawowa w Popielowie 

    

4.   "Stawiam na Opolszczyznę" 

- trzyletni projekt dotyczący 

edukacji patriotycznej i re-
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Dobre praktyki —  

materiały ze szkół i placówek woj. opolskiego 
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Dobre praktyki w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

Uczeń jako animator kultury  

w środowisku lokalnym. Zespół 

Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja  

w Kędzierzynie - Koźlu  

1. Edukacja prozdrowotna  

w zasadniczej szkole zawo-

dowej. Zespół Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 Centrum 

Kształcenia Ustawicznego  

w Kluczborku      

2. Szkolny program pracy  

z uczniem zdolnym „Mam 

Talent”.Zespół Szkół Mecha-

nicznych w Opolu  

3. Projekt partnerski Come-

nius: „Budujemy Nasz Dom 

Europę” Specjalny Ośrodek 

Szko lno -Wychowawczy  

w Leśnicy  

4. Doskonalimy kształcenie 

zawodowe - Centrum 

Kształcenia Praktycznego  

w Zespole Placówek Oświa-

towych w Opolu. 

   
Iwona Polewska –  

wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu,  

 

gionalnej (program autorski). 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

w Olszowej    

5. Spotkania z ciekawymi ludź-

mi – Szkoła Podstawowa  

w Wierzbicy Górnej 

6. Twórcze techniki pracy  

z uczniem – wykorzystanie 

technik Celestyna Freineta  

i możliwości zastosowania 

ich w realizacji zadań i celów 

edukacji wczesnoszkolnej 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Kornela Makuszyńskiego  

w Gogolinie  

7. Realizacja autorskiego pro-

gramu – wychowanie patrio-

tyczne. Szkoła Podstawowa 

nr 1 im. Marii Konopnickiej 

w Wołczynie   

  

Dobre praktyki  

w gimnazjum  

 

1. Złote Klucze - impreza ogól-

noszkolna mająca na celu 

motywowanie uczniów do 

pracy i nagrodzenie ich wysił-

ku.. Publiczne Gimnazjum Nr 

7 im. Generała Władysława 

Andersa w Opolu  

2. Szkolna Kronika filmowa 

PG7 . Publiczne Gimnazjum 

Nr 7 im. Generała Władysła-

wa Andersa w Opolu    

3. „Życie bez tajemnic” oraz  

z chemii „W kręgu tajemnic 

chemii” z zajęciami laborato-

ryjnymi z tych przedmiotów. 

Publiczne Gimnazjum nr 5 

im. Aleksandra Kamińskiego 

w Opolu    

4. Działania szkolnego wolonta-

riatu „Klub Ośmiu”. Publicz-

ne Gimnazjum nr 1 w Strzel-

cach Opolskich  

5. „Żyć i uczyć się w demokra-

cji, czyli o nowej koncepcji 

pracy samorządu uczniow-

skiego w gimnazjum”. Pu-

bliczne Gimnazjum im. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego 

w Zdzieszowicach   

6. Gra przestrzenna "Odkryj II 

RP" - PG nr 6 im. Powstań-

ców Śląskich w Opolu  

 

 

 

 

Przykłady dobrych praktyk 

Publiczna Szkoła Podstawo-

wa im. Tadeusza Kościuszki 

w Olszowej  

 

Koordynator DP 

Mgr Kornelia Niemietz   

 

Temat DP  

"Stawiam na Opolszczyznę“ – 

trzyletni projekt dotyczący edu-

kacji patriotycznej i regionalnej  

(program autorski). 

 

Cel/cele DP 

 uświadomienie uczniom 

ogromnego wysiłku patrio-

tycznego poprzednich poko-

leń, podjętego w celu przy-

wrócenia polskości na zie-

miach Śląska Opolskiego, 

 docenienie zwyczajów i oby-

czajów panujących na tych 

terenach, 

 podtrzymywanie specyfiki 

religijności na Śląsku Opol-

skim, 

 dostrzeżenie piękna w przy-

rodzie i ukształtowaniu  tego 

terenu, dbałość o obejścia 

domostw,  

 zacieśnianie więzi z regio-

nem, nabywanie poczucia 

przynależności do niego, 

 dostrzeganie perspektyw 

inwestowania i rozwoju za-

wodowego w przyszłości, 

 zawiązanie współpracy z re-

gionalnymi grupami kulturo-

wymi. 

 wykonanie w szkole kącika 

regionalnego ze starymi zdję-

ciami, strojami śląskimi, sta-

rymi przedmiotami codzien-

nego użytku, 

 intensywne ukazanie działal-

ności szkoły w środowisku, 

 współpraca z instytucjami  

w środowisku lokalnym, 

 współpraca z uczelniami, 

 samodzielne poszukiwanie 

przez uczniów wiedzy na 

temat „małej Ojczyzny“, 

 

Krótki opis DP 

Koncepcja rozwoju patriotyzmu 

lokalnego jest realizowana  

w naszej szkole od wielu lat. 

Jednak w związku z wyjazdami 

jednego lub obojga rodziców za 

granicę w celach zarobkowych, 

bardzo jaskrawo wyłonił się  

w naszym środowisku problem 
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tzw. „eurosierot“. Chodzi  

o dzieci pozostawione bardzo 

często pod opieką dziadków lub 

dalszej rodziny, dzieci niejedno-

krotnie zaniedbane, pozosta-

wione samym sobie, dzieci  

z zaburzeniami w różnych sfe-

rach, rozwojowych, a zwłaszcza 

w sferze emocjonalnej.  

 Dostrzegając powyższe 

problemy postanowiłam zorga-

nizować i zrealizować w naszej 

szkole projekt pod hasłem 

„Stawiam na Opolszczyznę“. 

Głównym celem projektu było 

ukazanie piękna i bogactw opol-

skiej ziemi, możliwości rozwo-

jowych młodego pokolenia na 

tych terenach, odkrycie od no-

wa tradycji i bogactwa zwycza-

jów i religii naszych przodków, 

co w rezultacie ma zaowoco-

wać podejmowaniem decyzji 

życiowych związanych z tym 

regionem. 

 Do realizacji trzylet-

niego projektu postanowiłam 

włączyć wszystkich uczniów 

naszej szkoły, niektórych na-

uczycieli przedmiotowców, 

rodziców, przedstawicieli insty-

tucji samorządu lokalnego, 

członków rady parafialnej i ks. 

Proboszcza, twórców ludowych 

i artystów, przedsiębiorców 

działających na terenie wsi  

i gminy, przedstawicieli uczelni 

wyższych związanych z promo-

waniem regionu Śląska Opol-

skiego. 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno

- Wychowawczy w Leśnicy 

 

Koordynator DP 

Małgorzata Lepich, Ewa Przyby-

łek – Prus, Joanna Urbaniec 

 

Temat DP 

Projekt partnerski Comenius: 

„Budujemy Nasz Dom Europę” 

 

Cel/cele DP 

Celem projektu było pokazanie, 

że poprzez wprowadzenie re-

gionalnych zwyczajów i obycza-

jów, różnych doświadczeń  

i wiadomości, których połącze-

nie oraz wzajemne korzyści 

stworzą obraz międzykulturo-

wej Europy, wszyscy jesteśmy 

odpowiedzialni za budowę, 

kształtowanie i rozwój wspól-

nego Domu Europy. Uczniowie 

powinni stwierdzić, że wspólne 

działanie, wzajemne uczenie się  

i wzajemna pomoc sprawiają, że 

życie staje się przyjemne i war-

tościowsze.  Poznają, że po-

przez odrzucenie geograficz-

nych granic, różnorodność Eu-

ropy rozszerza się i jest dla 

każdego do poznania. 

 

Krótki opis DP 

 Temat projektu, euro-

pejski dom, jako fundament tej 

budowli , obejmował dla 

uczniów każdej szkoły partner-

skiej szczegółowe planowanie. 

Uczniowie wspólnie z nauczy-

cielami ustalali, które ważne 

wartości kulturowe, historycz-

ne i regionalne wykorzystają 

przy tworzeniu europejskiego 

domu.  

 Uczniowie decydowali 

w jaki sposób opracują te zało-

żenia i tworzyli plan budowy. 

Podczas swojej działalności każ-

da z goszczących szkół, jako 

mistrz, pracowała wraz z innymi 

szkołami nad zrealizowaniem 

swojego planu budowy. Na ko-

niec każdego spotkania została 

stworzona część domu.  

 Ostatnia działalność 

służyła do streszczenia wszyst-

kich założeń i zamiarów, które 

w rezultacie stworzyła nam 

europejski dom. Podczas uro-

czystej prezentacji zostały za-

prezentowane przez uczestni-

ków poszczególne części bu-

dowli. Również przy ocenie 

projektu widoczne było czynne 

działanie wszystkich uczestni-

ków.    

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 6 

im. Powstańców Śląskich w 

Opolu 

 

Koordynator DP 

Pracownicy Muzeum Historii 

Polski w Warszawie, koordyna-

tor projektu: Piotr Wiśnioch. 

Realizacja w PG nr 6 w Opolu: 

Beata Primke, Marek Wąsowski 

 

Temat DP 

Gra przestrzenna „Odkryj II 

RP” 

 

Cel/cele DP 

 Uczeń pozna podsta-

wową faktografię związaną  

z dziejami II RP. Lepsze przy-

swajanie wiedzy poprzez skoja-

rzenia. Kształcenie uniwersal-

nych umiejętności m.in.: myśle-

nie przyczynowo - skutkowe, 

samodzielna ocena wydarzeń, 

zdolność wnioskowania jak  

i podejmowania samodzielnych 

decyzji oraz kompetencji klu-

czowych. Łączenie w teorii  

i w praktyce umiejętności i wie-

dzy z różnych dziedzin życia, 

różne dziedziny wiedzy.  

 

Krótki opis DP 

 Zastosowanie gry jako 

aktywnej metody nauczania 

(uwzględniając popularność tej 

formy wśród młodzieży). 

 

 

Publiczne Gimnazjum nr 5 

im. Aleksandra Kamińskie-

go w Opolu 

 

Koordynator DP 

Anna Łada, Elżbieta Fuglewicz 

 

Temat DP 

 Innowacje pedagogicz-

ne z biologii „Życie bez tajem-

nic” oraz z chemii „W kręgu 

tajemnic chemii” z zajęciami 

laboratoryjnymi z tych przed-

miotów. 

 

Cel/cele DP  

 

Cel ogólny: rozwój i doskonale-

nie umiejętności praktycznego 
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zdobywania wiedzy  z zakresu 

biologii i chemii. 

 

Cele szczegółowe: 

 swobodne posługiwanie się 

podstawowym sprzętem labo-

ratoryjnym i mikroskopowym, 

 projektowanie oraz wykony-

wanie doświadczeń i ekspery-

mentów, 

 prowadzenie obserwacji ma-

kroskopowych i mikroskopo-

wych, 

 formułowanie hipotez i pro-

blemów badawczych wykony-

wanych doświadczeń, 

 dokumentowanie prowadzo-

nych obserwacji i doświad-

czeń, 

 twórcze rozwiązywanie pro-

blemów, 

 efektywna współpraca w gru-

pie, 

 skuteczne porozumiewanie się 

w różnych sytuacjach, 

 umiejętność prezentowania 

efektów pracy zespołowej. 

 

Krótki opis DP 

Główną przyczyną opracowania 

innowacji z biologii oraz chemii 

było przekonanie o istotnym 

znaczeniu zajęć praktycznych  

w zdobywaniu wiedzy oraz umie-

jętności w obrębie tych przed-

miotów. Nie bez znaczenia było 

również duże zainteresowanie 

uczniów zajęciami laboratoryjny-

mi z biologii i chemii, na których 

mogliby samodzielnie wykonywać 

doświadczenia, eksperymenty, 

hodowle, obserwacje mikrosko-

powe, a co za tym idzie rozwijać 

swoje pasje i zainteresowania  

z jednoczesnym kształtowaniem 

licznych umiejętności przedmio-

towych. Ze względu na dużą li-

czebność zespołów klasowych 

niezbędne stało się prowadzenie 

zajęć laboratoryjnych z podzia-

łem na grupy. 

 

 

 

 

 

Publiczne Gimnazjum Nr 7 

im. Generała Władysława 

Andersa  w Opolu 

 

Koordynator DP 

Wojciech Kusek 

 

Temat DP 

Szkolna Kronika filmowa PG7 

 

Cel/cele DP 

Uczniowie: 

 rozwijają zainteresowania 

dziennikarstwem telewizyj-

nym, 

 piszą  newsy telewizyjne, 

 poznają techniki montażu 

telewizyjnego, 

 doskonalą technikę głośnego 

czytania, 

 

Krótki opis DP 

Wykorzystując doświadczenia 

półrocznego stażu w regional-

nym ośrodku Telewizji Polskiej, 

postanowiłem stworzyć szkolną 

telewizję nazwaną ze względu 

na prawa autorskie: „Szkolną 

Kroniką Filmową PG7”. 

 W roku szkolnym  

2007-2008 rozpoczęliśmy dzia-

łania. Została zakupiona kamera 

cyfrowa oraz profesjonalny 

program do montażu filmów.  

Przeprowadzono  casting na 

prezenterów, lektorów i dzien-

nikarzy. W trakcie roku realizu-

jemy kilka newsów i filmów  

o tematyce związanej ze szkołą 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 2 

w Grodkowie 

 

Temat DP 

Kolorowe dni w przedszkolu 

 

Cel/cele DP 

Współpraca z rodzicami  

Uatrakcyjnienie pobytu dzieci  

w przedszkolu 

 

Krótki opis DP 

 Poszukiwaliśmy no-

wych form współpracy z rodzi-

cami. Chcieliśmy do współpracy 

włączyć jak największą liczbę 

rodziców, dzieci i pracowni-

ków. Szukaliśmy pomysłów  

w Internecie i znaleźliśmy. Przy-

stąpiliśmy do konkursu  optymi-

s t y c z n y c h  p r z e d s z k o l i  

pt.: „Kolorowa tęcza gra - 7 

barw w sobie ma. Maraton tę-

czowy - siedmiokolorowy” or-

ganizowanym przez przedszkole 

„ Jasia i Małgosi” w Warszawie. 

Po bardzo dobrych opiniach 

rodziców w kolejnym roku 

wzbogaciliśmy ofertę o kolor 

różowy i biały, a podsumowa-

niem programu był Dzień Pasia-

sty. 

 

 

Przedszkole Publiczne nr 5 

w Brzegu 

 

Koordynator DP 

mgr Lucyna Adwent 

 

Temat DP 

Zdobywanie odznaki turystyki 

pieszej PTTK „Siedmiomilowe 

buty” 

 

Cel/cele DP 

 Promowanie zdrowe-

go i aktywnego  stylu życia po-

przez zachęcanie do uprawiania  

pieszych wędrówek. 

 

Krótki opis DP 

 Nasze przedszkole od 

wielu lat realizuje programy 

ekologiczne i prozdrowotne, 

dlatego  dbanie o zdrowie wła-

sne i najbliższe środowisko to 

temat dla nas nie nowy. Obec-

nie obserwujemy zdecydowane 

zmotoryzowanie rodziców, co 

sprawia, że dzieci dowożone są 

do przedszkola samochodem, 

na spacerach szybko się męczą. 

Z rozmów z wychowankami 

wynika, że rzadko spacerują  

z rodzicami. Spacery i wycieczki 

to jedna z form pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym, dlate-

go postanowiłyśmy ją wykorzy-

stać do zmiany obecnego stanu 

rzeczy. Celem dalszych space-

rów i wycieczek stało się zdo-

bycie odznaki turystyki pieszej 

PTTK  ,,Siedmiomilowe buty”. 

Systematyczne wycieczki nie 
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tylko wzmocniły wytrwałość 
dzieci, ale również wzbogaciły je 

o podstawową wiedzę o naszym 

mieście oraz zachęciły do space-
rów rodzinnych. Dostosowując 

się do wymagań regulaminu 

wprowadziłyśmy zapis wycieczek 

w specjalnej książeczce. Przejście 
30 km piechotą w ciągu roku 

szkolnego daje możliwość zdo-

bycia odznaki srebrnej, a przej-

ście 50 km odznaki złotej.  

W zdobywaniu kolejnych kilo-

metrów mają swój udział rodzi-

ce, którzy do książeczki  wpisują  
wycieczki rodzinne. Uroczyste 

wręczenie odznak odbywa się 

zawsze w czerwcową sobotę  

z udziałem rodziców i zaproszo-
nych gości. 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Marii Konopnickiej  

w Wołczynie 

 

Koordynator DP 
dyrektor, wicedyrektor 

 

Temat DP 

Realizacja autorskiego programu 
– wychowanie patriotyczne 

 

Cel/cele DP 

 
1. Kształtowanie postawy pa-

triotyzmu u uczniów oraz 

poczucia przywiązania do 

Ojczyzny i Małej Ojczyzny. 
2. Poznawanie i zyskiwanie wie-

dzy historycznej od najmłod-

szych lat poprzez udział  
w uroczystościach szkolnych  

i spotkania ze świadkami hi-

storii. 

3. Przyswajanie wiedzy na temat 
historii Polaków pozostałych 

za wschodnią granicą. 

4. Uwrażliwianie na niesienie 

pomocy ludziom potrzebują-
cym (rodakom zza wschodniej 

granicy, miejscowe akcje 

PCK). 

5. Kultywowanie szacunku do 
miejsc pamięci w myśl maksy-

my A. Mickiewicza  „A jeśli-

bym o nich zapomniał, Ty 

Boże na niebie zapomnij  
o mnie” poprzez ratowanie 

polskich nekropolii na wscho-

dzie. 

 

Krótki opis DP 
 Program wychowania 

patriotycznego i obywatelskiego 

jest realizowany w naszej szkole 

od 2002r. Oprócz obowiązko-
wych treści wynikających z reali-

zacj i  śc ieżk i edukacyjne j 

„Wychowanie patriotyczne  

i obywatelskie”, został wzboga-

cony o treści dotyczące „białych 

plam” w historii Polski tuszowa-

nych przez władze PRL, święto-

wania rocznic patriotycznych, 
które były zakazane w ustroju 

komunistycznym, poznawania 

życiorysów wielkich Polaków  

i ofiar systemu totalitarnego 
oraz losów Polaków na Kresach 

Wschodnich, którzy do dziś 

pozostają tam wskutek przesu-

nięcia wschodniej granicy  
w 1945 r.  

 Do napisania tego pro-

gramu zainspirowała mnie praca 
wśród Polaków na Ukrainie. 

Miałam zaszczyt być nauczycielką 

języka ojczystego w polskiej 

szkole w Kamieńcu Podolskim w 
latach 1995-2000 jako pracownik 

CODN w Warszawie skierowa-

ny przez MEN do środowisk 

polskich na Wschodzie po roz-
mowie kwalifikacyjnej. Bogate  

w przeżycia 5 lat zapisały się  

w moim życiu jako niesamowite 

doświadczenie. Właśnie tam - 
wśród ludzi, którzy umiłowaną 

Ojczyznę wspominali z rozrzew-

nieniem i manifestowali swoją 

miłość do utraconej Macierzy - 
na nowo zrozumiałam pojęcie 

patriotyzmu. Od nich uczyłam 

się, co znaczy być prawdziwym 

patriotą we współczesnym świe-
cie. Mieszkając na co dzień  

w Polsce, człowiek nie wie, co to 

znaczy zostać pozbawionym 
Ojczyzny. Dopiero życie na ob-

czyźnie powoduje tęsknotę  

i skłania do refleksji. Uczy się, jak 

kochać i cenić Ojczyznę. 
 Działalność naszej szko-

ły na niwie krzewienia patrioty-

zmu na stałe wpisuje się  

w kalendarz szkolny i środowi-
skowy. Wszystkie te działania są 

bardzo chętnie wspierane przez 

władze samorządowe oraz 

mieszkańców gminy.  

 

 
Publiczna Szkoła Podstawo-

wa nr 14 im. Adama Mickie-

wicza w Opolu 

 
Koordynator DP 

Magdalena Sokołowska, Urszula 

Kostrzewska 

 

Temat DP 

Innowacyjna praca opiekuńczo-

wychowawcza świetlicy szkolnej 

- realizacja projektu społecznego  
„Pomocna Dłoń”  

 

Cel/cele DP 

 Głównym celem pro-
jektu jest uwrażliwienie dzieci na 

potrzeby i trudności innych ludzi 

oraz uświadomienie konieczno-

ści niesienia im pomocy. 
W ramach celu głównego wyod-

rębniono następujące cele szcze-

gółowe: 

 kształtowanie postaw twór-

czych otwartych na poznanie 

siebie i innych, 

 angażowanie się w działania na 

rzecz środowiska lokalnego, 

 przygotowanie młodego po-

kolenia do dorosłego życia, 

 kształtowanie adaptacji spo-

łecznej, 

 wprowadzenie młodzieży  

w życie społeczne, 

 budowanie zdrowego poczu-
cia własnej wartości, 

 inspirowanie i prowokowanie 

do samodzielnego kreatywne-
go działania, 

 kreowanie roli szkoły jako 
Centrum Lokalnej Aktywno-

ści Twórczej, 

 kształtowanie podstawowych 
nawyków zgodnego współży-

cia społecznego, 

 rozwijanie współpracy pomię-

dzy organizacjami użytku spo-

łecznego, 

 rozwijanie u dzieci wrażliwo-

ści na potrzeby starszych ludzi 

 wzmacnianie więzi międzypo-

koleniowej, integracja senio-

rów i juniorów, 

 kształcenie szacunku dla osób 

w podeszłym wieku, 
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 zacieśnianie więzów między 

rodzicami a dziećmi. 

 
Krótki opis DP 

 W roku szkolnym 

2010/2011 wychowawcy świetli-

cy szkolnej w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 14 podjęli się 

stworzenia i realizacji projektu 

pt.„Pomocna Dłoń”, ponieważ 

pomaganie innym sprawia, że 
stajemy się bardziej szczęśliwi, 

czujemy się potrzebni. Pomoc 

łączy nas, a także daje poczucie 

społecznej przynależności i od-
powiedzialności. Każdy z nas 

codziennie, nawet nieświadomie 

pomaga ludziom, dlatego też 
poprzez realizację projektu  spo-

łecznego uczymy dzieci sposo-

bów wspierania osób, które tego 

potrzebują: rodzicom, kolegom 
w szkole, a nawet sąsiadce. czas 

  „Pomocna dłoń” to nie 

tylko zadania opierające się na 

wyrobieniu wśród uczniów na-
wyków pomocy skierowanych 

do innych, ale także wyjście do 

środowiska lokalnego tj.: dzieci  

z innych świetlic oraz przedszko-
li; rodziców; ludzi starych, cho-

rych i samotnych z Domu Pomo-

cy Społecznej dla Kombatantów, 

Hospicjum oraz zaprzyjaźnio-
nych emerytów ze Związku Na-

uczycielstwa Polskiego. Świetlica 

szkolna to miejsce otwarte na 

środowisko, a jej nauczyciele 
oraz uczniowie chętnie uczestni-

czą w pracach na rzecz społecz-

ności, w której funkcjonują. By 
realizowane działania były sku-

teczne, wychowawcy podejmują 

stałą i aktywną współpracę  

z różnymi organizacjami środo-
wiska lokalnego, co pozwoliło 

ująć działania w następujące za-

dania: 

 „Spotkania z ludźmi dobrej 

woli” – spotkania z ludźmi, 

którzy na co dzień stykają się 

z ludźmi potrzebującymi, dla 
których los innych ludzi nie 

jest obojętny m.in.: policjant, 

wolontariusz, nauczyciel, 

strażnik miejski, lekarz, stra-
żak, żołnierz, itd.. 

 „Starszy brat, starsza siostra” 
- współpraca szkolno – przed-

szkolna mająca na celu przy-

gotowanie sześciolatków do 

roli uczniów oraz zintegrowa-

n i a  d z i e c i  s z k o l n y c h  

z przedszkolakami podczas 
wspólnej nauki i zabawy. Świe-

tliczaki mają doskonałą możli-

wość pełnienia pomocy oraz 

opieki nad przedszkolakami.  

 „Mamo, tato pobaw się  

z nami” - spotkania realizowa-

ne z udziałem rodziców, które 
stanowią okazję do wzajemne-

go poznania i integracji dzieci, 

rodziców oraz nauczycieli. 

Popularną formą włączania 
rodziców w życie świetlicy jest 

zapraszanie ich na uroczysto-

ści, imprezy okolicznościowe, 
przedstawienia teatralne, kier-

masze, prelekcje oraz warszta-

ty rodzinne.  

 „Spotkania pokoleń” - współ-

praca z mieszkańcami DPS dla 

Kombatantów. Wspólne spo-

tkania seniorów i juniorów 
umacniają integrację społeczną 

oraz uczą dzieci szacunku  

i miłości dla osób starszych, 

troski o drugiego człowieka. 
W naszym otoczeniu jest bar-

dzo dużo osób starszych  

i samotnych. Uczestnicy spo-

tkań biorą udział w ciekawych 
zajęciach, dających możliwość 

obcowania z różnymi dziedzi-

nami: muzyką, rzemiosłem 
artystycznym, teatrem.  

 „Wolontariat świetlicowy” - 

współpraca real izowana  
z udziałem wolontariuszy 

(gimnazjaliści, studenci). Dzia-

łania młodzieży zmierzają do 

organizowania imprez, poka-
zów, przedstawień, zabaw. 

Wychowankowie poprzez 

obserwacje działań podejmują-

cych przez starszych wolonta-
riuszy sami starają się wyjść 

naprzeciw potrzebom innych.  

 „Między nami świetlicami” -  

w ramach projektu dzieci 

świetlicowe, podczas spotkań 

z uczniami z innych szkół, pre-
zentują swoje „twórcze dzie-

ła” oraz uczą się współpracy  

z innymi dziećmi. Chcąc stwo-

rzyć uczniom odpowiednie 
warunki do realizacji ich zain-

teresowań i pomysłów wycho-

wawcy nieustannie poszukują 

nowatorskich rozwiązań  

w pracy świetlicowej. Wdra-

żanie dzieci do współdziałania  

i powierzanie im różnego 
rodzaju zadań uczy ich samo-

dzielności i pokonywania 

trudności. Poprzez realizację 

projektu ukierunkowanego na 
partnerstwo wciągniemy 

uczniów, rodziców i nauczy-

cieli do twórczego budowania 

społecznej kultury szkolnej. 

 

 

Szkoła Podstawowa w Ko-

mornikach 
 

Koordynator DP 

Elżbieta Jóźwiak 

 
Temat DP 

Efektywne spędzanie wolnego 

czasu przez uczniów naszej szko-

ły ze Szkolnym Kołem Krajo-
znawczo-Turystycznym 

 

Cel/cele DP 
1. Twórcze i aktywne spędzanie 

wolnego czasu. 

2. Rozwijanie kultury osobistej  

i fizycznej. 
3. Budzenie i pogłębianie zainte-

resowań związanych z krajem 

ojczystym, a także jego regio-

nami poprzez ich poznawanie. 
4. Kształtowanie postaw patrio-

tycznych poprzez upowszech-

nienie wiedzy o przeszłości, 

współczesności i perspekty-
wach rozwoju Polski. 

5. Krzewienie zamiłowań krajo-

znawczych i umiejętności tu-

rystycznych. 
6. Szerzenie kultury turystycznej 

poprzez wykorzystanie po-

znawczych, wychowawczych, 

wypoczynkowych i zdrowot-
nych walorów wędrowania. 

7. Propagowanie wiedzy ekolo-

gicznej inspirującej prace na 
rzecz ochrony środowiska 

naturalnego. 

8. Popularyzowanie dorobku 

Polski oraz ułatwienie pozna-
nia walorów krajoznawczych, 

życia i dorobku innych kra-

jów. 

9. Kształtowanie postaw tole-
rancji wobec tego co nieznane 

i ułatwienie możliwości nawią-
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zania stosunków interperso-

nalnych z innymi. 

10.Budzenie wrażliwości i sza-

cunku wobec przyrody i dru-
giego człowieka.  

11.Możliwość uaktywnienia  

i zaprezentowania swych 

umiejętności artystycznych  
i twórczych.  

 

Krótki opis DP 

 Pracu jąc wspó ln ie  

z uczniami klas IV-VIII  i będąc 

opiekunem Samorządu Uczniow-

skiego zaobserwowałam, że spo-

ro aktywnych uczniów w szkole, 
którzy mają dużo czasu wolnego, 

nie bardzo wie, co z nim zrobić. 

Brakowało ciekawych propozy-

cji. Byli również tacy uczniowie, 
którzy chociaż ambitni i praco-

wici, mieli spore kłopoty w na-

uce z powodu braku wiary we 

własne siły. Narastała agresja w 
szkole. W okolicy nie było wte-

dy żadnego klubu, ani świetlicy. 

Działał jedynie miejscowy LZS 
zrzeszający głównie starszych 

chłopców, którzy doskonalili 

umiejętność gry w piłkę nożną. 

Uczniowie często wyjeżdżali do 
Niemiec, poznając tamtejsze 

okolice. Ich wiedza na temat 

najbliższych miejscowości, przy-

rody i znaczących miejsc Polski 
sprowadzała się jedynie do czy-

sto teoretycznej. Postanowiłam 

to zmienić i zaproponowałam 

coś, co pozwoliło młodzieży 
oderwać się od ekranu telewizo-

ra i zmobilizowało do aktywno-

ści.  Dzięki przyjaciołom, dla 

których turystyka górska była 
pasją i którzy wspierali moje 

działania, zaczęłam organizować 

wy c i e c z k i  p o  Su de t a ch  

i Karpatach głównie z uczniami 
klas starszych. Szybko okazało 

się, że taka forma wypoczynku 

znalazła zwolenników w naszej 
szkole. W wycieczkach uczestni-

czyli nie tylko uczniowie klas VI-

VIII, ale także chętni rodzice  

i nauczyciele. Po kilku latach 
takiej działalności zdecydowałam 

nadać temu nieco inny kształt. 

W sierpniu 1994 roku skontak-

towałam się z wojewódzkim 

oddziałem PTTK w Opolu. I tak 

od września 1994 roku w naszej 
szkole zaistniało SKKT nr 111 

przy PTTK w Opolu, które dzia-

ła do dzisiaj. Wiele wycieczek 

organizowanych w czasie, gdy 
były jeszcze klasy VII i VIII,  to 

wycieczki górskie, kilkudniowe. 

Przy ich okazji mogliśmy też 

zwiedzać miasta Polski wraz  

z ich zabytkami. Obecnie domi-

nują wycieczki rowerowe lub 

piesze, podczas których zwiedza-

my najbliższą okolicę i poznaje-
my często nieodkryte wcześniej 

zakątki. Uczestniczą w nich nie 

tyko członkowie koła (uczniowie 

klas IV-VI),  inni uczniowie naszej 
szkoły, ale też nauczyciele, rodzi-

ce pełniący często funkcję opie-

kuna grupy. Poza wycieczkami 

dla członków koła odbywają się  
w szkole także imprezy mające 

charakter towarzyski. 

 
Zespół Szkół Nr 3 im. Miko-

łaja Reja w Kędzierzynie - 

Koźlu 

 
Koordynator DP 

mgr Jolanta Hyla 

 

Temat DP 
Uczeń jako animator kultury  

w środowisku lokalnym. 

 

Cel/cele DP 

 pobudzanie młodzieży do 

aktywnej współpracy ze śro-
dowiskiem lokalnym  po-

przez twórczą aktywność 

muzyczną i teatralną; 

 uczenie współodpowiedzial-

ności za swoje środowisko; 

 zapoznanie młodzieży z dzia-
łalnością organizacji samorzą-

dowych i pozarządowych 

działających na terenie osie-
dla; 

 uczenie świadomego odbioru 

sztuki 

 wyzwolenie aktywności 

twórczej, wrażliwości i cieka-

wości świata; 

 wzmocnienie poczucia więzi 

z grupą, własną szkołą i śro-

dowiskiem lokalnym; 

 wpajanie zasad zachowania 

się w teatrze, filharmonii  
i innych miejscach 

 

Krótki opis DP 

 Nowatorstwo opraco-
wania polega na zastosowania 

metod aktywizujących młodzież 

do współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, poprzez aktywną, 
twórczą i wrażliwą działalność 

teatralną i muzyczną. Spotkanie 

młodzieży z teatrem, muzyką to 

wielopłaszczyznowa scena roz-
woju intelektualnego i emocjo-

nalnego. Praca na rzecz środowi-

ska lokalnego to rozwój poczu-

cia odpowiedzialności za swoją 
małą ojczyznę, a poprzez to 

przygotowanie do aktywnego 

udziału w życiu społecznym. 
 Szkoła ponadgimnazjal-

na ma ograniczone możliwości 

ingerencji w rozwój artystyczny 

młodzieży, dlatego też wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów uzdolnionych, organizu-

jąc im zajęcia dodatkowe, któ-

rych celem będzie zaspokojenie 
ich potrzeb kulturalnych. 

 Udział w proponowa-

nych zajęciach zaspokaja potrze-

bę poczucia własnej wartości. 
Młodzi ludzie przełamują barierę 

strachu, uczą się kontaktu z in-

nymi ludźmi. Ponadto mają moż-

liwość zaprezentowania autor-
skich przedstawień przed szero-

ką publicznością. Program inno-

wacji daje możliwość poszerze-

nia wiedzy teoretycznej i prak-
tycznej o muzyce i teatrze po-

przez bezpośredni kontakt ze 

„sztuką”. 
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 W ramach programu 

„Radosna szkoła” organy prowa-

dzące szkoły podstawowe otrzy-

mują wsparcie finansowe na: 

 

• pomoce dydaktyczne do miejsc 

zabaw w szkole. Ich zadaniem jest 

zapewnienie możliwości organizacji 

zabaw ruchowych, zgodnie z natu-

ralnymi potrzebami rozwojowymi 

dzieci, związanymi z dużą aktywno-

ścią fizyczną. Miejsca zabaw powin-

ny być wyposażone w przyrządy 

pozwalające na zaspokojenie przez 

dziecko potrzeby ruchu, i obejmo-

wać w szczególności duże, miękkie 

klocki, miękkie piłki w różnych 

kolorach i wielkościach, materace 

do zabaw, tory przeszkód, elemen-

ty lub zestawy umożliwiające poko-

nywanie wysokości, a zarazem 

usprawniające koordynację wzro-

kowo–ruchową. Powinny też być 

wyposażone w sprzęt spełniający 

funkcje edukacyjne i usprawniający 

małą motorykę (układanki czy kąci-

ki tematyczne, zachęcające dzieci 

do zabaw i zajęć z rówieśnikami). 

Natomiast po intensywnym ruchu  

i zabawie każde dziecko powinno 

mieć możliwość wyciszenia, relaksu 

czy indywidualnej pracy. Służyć 

temu powinien obszar sali,  

w którym znajdą się urządzenia 

pozwalające na rozwijanie uzdol-

nień i zainteresowań (np. plastycz-

nych, konstrukcyjnych), ale jedno-

cześnie umożliwiające odpoczynek  

i wyciszenie w dogodnej pozycji 

(materace, pufy). 

 

• urządzenie szkolnego placu zabaw. 

Ma on umożliwić młodszym dzie-

ciom podejmowanie aktywności 

fizycznej w sposób pozwalający 

rozładować napięcia emocjonalne  

i fizyczne, wynikające z możliwego 

ograniczenia spontanicznej aktyw-

ności w trakcie zajęć prowadzonych 

w klasach. Szkolny plac zabaw powi-

nien być przygotowany do prowa-

dzenia z dziećmi różnych form zajęć 

ruchowych (na przykład pokonywa-

nia przeszkód, wspinania, czwora-

kowania, przeskoków, przeplotów 

czy zwisów). Dogodnym miejscem 

usytuowania szkolnego placu zabaw 

może być sąsiedztwo boiska lub 

bieżni, które mogą być wykorzysty-

wane do prowadzenia zabaw i gier 

ruchowych. Powinien być także 

wyposażony w różnorodne drabin-

ki, drążki, ścianki wspinaczkowe, 

pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, 

przeplotnie oraz kolorowe huśtaw-

ki. Plac zabaw urządzony przez 

szkołę powinien być bezpieczny. 

Ważne jest zastosowanie nowo-

czesnej, bezpiecznej nawierzchni 

pod urządzeniami, właściwe roz-

mieszczenie sprzętu znajdującego 

się na placu zabaw oraz przyjazne 

zagospodarowanie pozostałego 

terenu zielenią. 

 

 Ze względu na dużą przy-

datność edukacyjną oraz ruchową 

funkcję placu zabaw, wskazane jest 

umożliwienie dzieciom korzystania 

z niego po zakończeniu zajęć szkol-

nych oraz w soboty i niedziele, pod 

opieką rodziców lub opiekunów. 

W ten sposób plac będzie mógł 

stać się miejscem spotkań rodzin-

nych, pozwalając jednocześnie na 

kreowanie właściwego sposobu 

spędzania czasu wolnego przez 

dzieci i ich rodziny. 

 

 W woj. opolskim w ra-

mach programu powstało 281 

miejsc zabaw i 22 place zabaw  

w szkołach. 

„Radosna szkoła” - program rządowy przewidziany  
do realizacji w latach 2009-2014. 
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 Program „Moje Boisko 

– Orlik 2012” to program rzą-

dowy zakładający budowę ogól-

nodostępnych, bezpłatnych 

kompleksów boisk sportowych 

wraz z szatniami i zapleczem 

socjalnym, w każdej gminie na 

terenie całego kraju. Założe-

niem Programu jest udostępnie-

nie dzieciom i młodzieży nowo-

czesnej infrastruktury sporto-

wej w celu aktywnego uprawia-

nia sportu. 

 

 W latach 2008-2011 

na terenie woj. opolskiego po-

wstało 47 kompleksów „Orlik 

2012” (z uwzględnieniem inwe-

stycji przewidzianych do ukoń-

czenia do końca 2011 roku). 

Powstały one w następujących 

miejscach: Niemodlin, Namy-

słów, Prudnik, Opole, Strzelce 

Opolskie, Zawadzkie, Brzeg, 

Byczyna, Głuchołazy, Grodków, 

Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Łam-

binowice, Olesno, Otmuchów, 

Ozimek, Pokój, Tułowice, Woł-

czyn, Chrząstowice, Dobro-

dzień, Głubczyce, Gogolin, 

Izbicko, Kluczbork, Komprach-

cice, Krapkowice, Lasowice 

Wielkie Nysa, Paczków, Polska 

Cerekiew, Popielów, Skarbi-

mierz, Strzeleczki, Tarnów 

Opolski, Cisek, Dobrzeń Wiel-

ki, Jemielnica, Reńska Wieś, 

Rudniki, Olszanka, Gorzów 

Śląski, Kędzierzyn-Koźle. 

Moje Boisko – Orlik 2012 

Kształcenie zawodowe w woj. opolskim  

Maria Nowak, 

Adam Feusette 

 

 Prezentowane opraco-

wanie powstało z inicjatywy Spo-

łecznej Rady Konsultacyjno-

Programowej  działającej przy  

Opolskim Kuratorze Oświaty. 

Członkowie Rady wskazując naj-

istotniejsze dla opolskiej oświaty 

problemy, mając na uwadze zmia-

ny zaplanowane przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej 

w zakresie kształcenia zawodo-

wego, już od 1 września 2012 r., 

jako jedno z najistotniejszych 

zagadnień procesu edukacji  

w województwie, wskazali po-

trzebę diagnozy oraz perspektyw 

rozwoju szkolnictwa zawodowe-

go w naszym regionie. Taką też, 

pilną potrzebę, widziała Pani Hali-

na Bilik – Opolski Kurator 

Oświaty, która zaakceptowała  

inicjatywę i przez cały okres po-

wstawania raportu wspierała 

autorów we wszystkich przedsię-

wzięciach. Cenne uwagi Pani Ku-

rator w istotny sposób wpłynęły 

na ostateczną postać opracowa-

nia.  

 

 Na potrzeby publikacji 

przygotowana została szczegóło-

wa ankieta skierowana do dyrek-

torów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe. Informa-

cje, o które poproszono dyrekto-

rów (głównie liczbowe), ujęte 

zostały w dziewięciu głównych 

punktach: 

 

I. Dane identyfikacyjne placówki. 

II. Stan organizacyjny placówki  

(w zespole szkół dotyczy szkół 

zawodowych), na dzień   

I października 2010 r.  

III. Dane o absolwentach szkoły 

za lata 2006 – 2010. 

IV. Efekty kształcenia zawodowe-

go opisane przez dane  

o wynikach zewnętrznych 

egzaminów zawodowych ab-

solwentów za lata 2006 – 20-

10. 

V. Informacje o zasobach kadro-

wych szkół i placówek prowa-

dzących kształcenie zawodo-

we, za lata 2006 – 2010. 

VI. Infrastruktura szkoły w odnie-

sieniu do stopnia realizacji 

programów nauczania przed-

miotów zawodowych, zajęć 

praktycznych i praktyk zawo-

dowych . 

VII.Perspektywa kształcenia  

w szkole zawodowej –  

wg planów, warunków demo-

graficznych i oceny możliwości 

kształcenia za wiedzą organów 

szkoły i akceptacją organu 

prowadzącego szkołę (w la-

tach 2012 – 2016 i 2017 – 

2021). 

VIII.I n f o r ma c j e  d y r e k t o r a  

o czynnikach, które są brane 

pod uwagę w planowaniu ofer-

ty kształcenia zawodowego  

w latach 2012 ‑ 2016 i 2017 – 

2021. 

IX.Uwagi dyrektora szkoły doty-

czące zagadnień nie ujętych  

w ankiecie, a ważnych jego 

zdaniem dla perspektyw roz-

woju kształcenia zawodowego 

w regionie opolskim. 

 

 Zdecydowano się na 

taki właśnie wybór obszarów 

badawczych uznając, że mogą  

one, w zasadniczej części, zostać 

opisane liczbowo. Stąd treść 

opracowania jest kompatybilna   

z danymi uzyskanymi ze szkół. 

Publikacja skierowana jest głów-

nie do organów prowadzących 

szkoły zawodowe. Autorzy opra-

cowania wyrażają nadzieję, że 

również dyrektorzy szkół i pla-

cówek o profilu zawodowym,  

a także pracownicy instytucji 

związanych z kształceniem zawo-

dowym i rynkiem pracy, znajdą  

w niej informacje przydatne do 

kształtowania racjonalnej topo-
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grafii szkół zawodowych oraz 

przemyślanego planowania kie-

runków i poziomów kształcenia 

w zasadniczych szkołach zawo-

dowych, technikach i szkołach 

policealnych. Może celowym 

byłoby powołanie  do życia, np. 

przy Urzędzie Marszałkowskim, 

zespołu integrującego poczynania 

s a m o r z ą d ó w  l o k a l n y c h 

w zakresie projektowania szkol-

n i c t w a  z a w o d o w e g o 

w województwie opolskim. 

 

 Jednocześnie chcemy 

podkreślić, że problem kształce-

nia zawodowego w naszym kraju 

podnosiło i podnosi, wiele organi-

zacji i instytucji, uznając za bardzo 

istotne, dla gospodarki państwa, 

zagadnienie wyszkolenia kadr 

technicznych na poziomie ponad-

gimnazjalnym. Wskazują one na 

pilną potrzebę jakościowych 

zmian, zwłaszcza w zakresie uno-

wocześnienia procesu dydaktycz-

nego z naciskiem na umiejętności 

praktyczne. Chcielibyśmy, aby 

niniejsza praca stała się przyczyn-

kiem do konstruktywnych prze-

obrażeń kształcenia zawodowego 

na Opolszczyźnie. 

  

 Mamy nadzieję, że publi-

kacja którą Państwu rekomendu-

jemy, przyczyni się, przede 

wszystkim, do poprawy jakości 

kształcenia zawodowego w na-

szym regionie, a uzyskiwane 

przez młodzież kwalifikacje za-

spokoją jej aspiracje i będą ade-

kwatne do potrzeb rynku pracy. 

  

 Publikacja powyższa 

znajduje się na stronie interneto-

wej Kuratorium Oświaty 

w Opolu: 

www.kuratorium.opole.pl 

w wersj i  „do pobran ia” 

w zakładce:  Kształcenie zawodo-

we. 

 

 

 

Adam Feusette,  

Maria Nowak 

wizytator 

Kuratorium Oświaty w Opolu  

 

Prezentacja w ramach wizyty studyjnej realizowanej w programie 

Comenius Regio. „Kształcenie  zawodowe - duże wyzwanie nowo-

czesnej edukacji (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach 

Opolskich). 



2 8  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  8 — 9  /  2 0 1 1  

R
o

zm
a
ito

śc
i 

Mariusz Mueller 

 

 Po raz kolejny  ucznio-

wie ostatnich klas szkół ponad-

gimnazjalnych Opolszczyzny 

mogli wziąć udział w corocznym 

spotkaniu przeznaczonemu 

specjalnie dla młodzieży matu-

ralnej. Organizatorem  Opolskie-

go Salonu Maturzystów Perspekty-

wy 2011, który odbył się odbył 

się 16 września br., była po raz 

kolejny Politechnika Opolska 

oraz Fundacja Edukacyjna 

„Perspektywy”. 

 

Tegoroczny Salon Ma-

turzystów otwarto uroczystym 

przecięciem wstęgi, a następnie 

zebranych gości przywitał m.in. 

Rektor Politechniki Opolskiej 

prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis 

Przewodniczący Komitetu Ho-

norowego, Halina Bilik Opolski 

Kurator Oświaty  oraz Woj-

ciech Małecki Dyrektor Okrę-

gowej Komisji Egzaminacyjnej 

we Wrocławiu. Wszyscy zachę-

cali przyszłych maturzystów do 

skorzystania  z dostępnej pod-

czas Salonu szerokiej informacji 

o ofercie wyższych uczelni z na 

temat oferty studiów licencjac-

kich i magisterskich.  

 

Dyrektor OKE we 

Wrocławiu przekazał zebranym 

wiele cennych informacji na 

temat idei obecnie funkcjonują-

cej matury, jej obecnego statu-

su,  przywołując w kontekście 

historycznym róże obowiązują-

ce do tej pory modele tego 

doniosłego w życiu każdego 

młodego człowieka egzaminu.  

 

W sposób obrazowy 

pokazał, że każdy przyszły ma-

turzysta jest w rzeczy samej 

„architektem” swojej matury,  

a tym samym poprzez własne 

wybory decyduje o przyszłym 

kształcie kariery zawodowej. 

Bowiem prócz egzaminów  

z 3 przedmiotów obowiązko-

wych, abiturient może wybrać 

do sześciu egzaminów z przed-

miotów dodatkowych na pozio-

mie podstawowym, bądź roz-

szerzonym w zależności od 

własnych aspiracji i wymogów 

rekrutacyjnych określanych 

przez senaty wyższych uczelni 

na poszczególne kierunki stu-

diów.  Niezwykle pomocnym 

kontekstem, skłaniającym mło-

dzież a także nauczycieli do 

refleksji było omówienie wybo-

rów egzaminacyjnych a także 

wyników ubiegłorocznych ma-

turzystów. Prezentacja dowo-

dziła tego, że młodzież matural-

na coraz bardziej świadomie 

i odpowiedzialnie  wybiera 

przedmioty egzaminacyjne na 

maturze. Dowodzi tego rosnący 

z roku na rok odsetek  zdanych 

egzaminów. Dlatego tak ważne 

są zabiegi polegające na 

„oswajaniu” egzaminu przez 

uczniów ostatnich klas szkół 

Opolski Salon Maturzystów  
„Perspektywy 2011”  
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ponadgimnazjalnych, aby przy-

padkowe zaniedbania zarówno 

formalne czy też merytoryczne 

nie zaważyły na ewentualnej 

porażce.  

 

W tym celu omówiono 

silne strony  ubiegłorocznych  

maturzystów (trafne wybory 

egzaminów; dobre radzenie 

sobie z prostymi zadaniami czy 

właściwa znajomość terminolo-

gii), ale także słabe ich strony, 

na które należy zwrócić szcze-

gólną uwagę (skuteczne plano-

wanie uczenia się, trudności 

logicznego wnioskowania  

w przypadku bardziej złożonych 

zadań czy znajomość zasad zda-

wania egzaminów i ich prze-

strzegania).  Mając to  na uwa-

dze przypomniano procedury 

formalne, harmonogram przy-

gotowań do egzaminu oraz 

omówiono ku przestrodze na 

przykładach fikcyjnych postaci 

sytuacje, które były przyczyną 

problemów, a wynikały z zanie-

dbań abiturientów. 

 

Tegoroczny Salon Ma-

turzystów cieszył się jak zwykle 

dużym zainteresowaniem. Prócz 

wielu punktów informacyjnych 

były również dostępne konsul-

tacje z poszczególnych przed-

miotów zadawanych na maturze 

prowadzone przez pracowni-

ków Okręgowej Komisji Egza-

minacyjnej we Wrocławiu. Na-

leży mieć nadzieję, że dobrze 

zorganizowane i przeprowadzo-

ne spotkanie w ramach Salonu 

Maturzystów będzie impulsem 

do właściwego przygotowania 

się tegorocznych abiturientów 

do egzaminu, który czeka ich 

już za kilka miesięcy. 

Mariusz Mueller - 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 

Opolski Kurator Oświaty, Halina Bilik podczas otwarcia Salonu. 
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Ireneusz Podolak 

 

 Projekt „Opolska eSz-

koła, szkołą ku przyszłości” jest 

pierwszym podejmowanym na 

tak ogromną skalę przedsięwzię-

ciem na obszarze województwa 

opolskiego, a także w Polsce, 

które w sposób kompleksowy 

zwiększy wydajność, efektyw-

ność i przejrzystość pracy kadry 

administracyjnej prowadzącej 

placówki oświatowe i organów 

je prowadzących oraz wprowa-

dza szereg eUsług dla uczestni-

ków procesu edukacyjnego. 

 

 W imieniu Wojewódz-

twa Opolskiego projekt realizuje 

Wojewódzki Ośrodek Dosko-

na len i a  I n formatycznego  

i Politechnicznego w Opolu. 

 Projekt „Opolska eSz-

koła, szkołą ku przyszłości” po-

lega na stworzeniu systemu po-

zwalającego na wdrożenie eU-

sług skierowanych do wszystkich 

mieszkańców województwa 

opolskiego, w tym osób biorą-

cych udział w sposób, pośredni 

lub bezpośredni w procesie edu-

kacyjnym. W ramach projektu 

powstaje portal eSzkoła, na któ-

rym będzie dostępny pełen za-

sób wiedzy, dostępny dla dzieci, 

uczniów i nauczycieli oraz który 

umożliwi kształcenie na odle-

głość, czyli e-learning. Ta część 

projektu skierowana jest do: 

dzieci, rodziców/opiekunów, 

nauczycieli. Natomiast do kadry 

administracyjnej placówek 

oświatowych oraz administracji 

organów je prowadzących skie-

rowane są aplikacje  ułatwiające 

i przyspieszające wykonywanie 

codziennej pracy, ułatwiające 

kontakt i wymianę danych oraz 

informacji. 

 

 Projekt w wydatny 

sposób podnosi poziom wyko-

rzystania narzędzi informacyjno 

– komunikacyjnych (ICT) do 

komunikacji, wymiany danych  

i informacji, a tym samym 

zmniejsza cyfrowe wykluczenie 

mieszkańców.  Jego rezultatem 

jest nie tylko budowa nowocze-

snych eUsług, portalu eSzkoły 

i możliwości kształcenia na odle-

głość, ale również rozwój społe-

czeństwa informacyjnego wśród 

młodego pokolenia. 

 

 Realizacja projektu 

polega na budowie komplekso-

wego systemu edukacyjnego, 

wspomagającego zarządzanie 

edukacją w 111 szkołach opol-

skich poprzez wdrożenie specja-

listycznych aplikacji, umożliwiają-

cych świadczenie elektronicz-

nych usług edukacyjnych oraz 

zapewniających sprawną i szybką 

komunikację pomiędzy urzędami 

a placówkami oświatowymi,  

a także poszczególnymi placów-

kami a rodzicami i uczniami na 

drodze elektronicznej.  

W projekcie uczestniczą: 

 2 przedszkola, 

 20 szkół podstawowych, 

 61 gimnazjów, 

 28 szkół ponadgimnazjalnych. 

Infrastruktura teleinformatyczna 

Opolskiej eSzkoły:  

- sieciowa, składająca się z: 

 sieci okablowania struktural-

nego,  

 111sztuk: przełączników sieci 

komputerowych, kontrole-

rów sieci WiFi wraz z punkta-

mi dostępu bezprzewodowe-

go (Access Points), oprogra-

mowania zarządzającego i 

antywirusowego,  

 555 sztuk sieciowych zesta-

wów multimedialnych, 

 5550 sztuk kart chipowych, 

- sprzętowa, oparta o za-

awansowane technologie 

ICT: 

 111 sztuk zewnętrznych 

punktów dostępu do sieci 

Infokiosków, 

 5550 sztuk mobilnych punktu 

dostępu do sieci typu kompu-

ter notebook, 

 555 sztuk sieciowych projek-

torów multimedialnych, 

 222 sztuk sieciowych punk-

tów wizualizacji danych - wi-

zualizerów, 

 111 sztuk sieciowych urzą-

dzeń wielofunkcyjnych, 

 3270 sztuk terminali sieci. 

 

 W sumie, projekt anga-

żuje 75% gmin i 91% powiatów  

z terenu woj. opolskiego. Jego 

realizacja nie obejmuje podmio-

tów gospodarczych.  

 

 Realizowany jest przez: 

64 Partnerów tj. 11 powiatów 

(w tym Miasto Opole na Pra-

wach Powiatu) i 53 Gminy: 27 

wiejskich, 21 miejsko-wiejskich  

i 5 miejskich. 

  

 Projekt cechuje duże 

oddzia ływanie społeczno -

„Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” 
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Portal eSzkoła 

Blok Wirtualnej szkoły Realizacja eUsług wraz z poziomem 

Aplikacja e-portfolio poziom 1 (moduł informacyjny) 

Aplikacja elearning poziom 4 (zdalne testy i sprawdziany, wraz z ceną) 

Moduł Wirtualna klasa poziom 1 (wirtualna kronika szkolna i klasowa) 

Moduł Blog - 

Aplikacja Dzienniczek elektroniczny poziom 1(informacja o ocenach ucznia) 

Aplikacja Elektroniczny zeszyt kontaktów poziom 1 (elektroniczny zeszyt kontaktów) 

Moduł Wirtualny pokój nauczycielski poziom 1 (wirtualny pokój nauczycielski) 

Moduł Tablica ogłoszeń poziom 1 (tablica ogłoszeń) 

Moduł Grupa dyskusyjna / szkolna / klasowa / przedmio-

towa 

poziom 3 (praca grupowa nad dokumentami) 

Moduł Dedykowana poczta elektroniczna - 

Blok zarządzanie szkołą Realizacja eUsług wraz z poziomem 

Aplikacja wirtualnej biblioteki – 

  

2 usługi: poziom 1 (sprawdzenie dostępności pozycji) i 

poziom 4 (zamówienie książki) 

Aplikacje finansowo księgowe, - 

Aplikacje do obsługi kadr i płac, - 

Aplikacja Arkusz organizacyjny poziom 2 

Aplikacja Plan lekcji poziom 1 

Aplikacja Księga zastępstw poziom 3 

Aplikacja analiza wyników sprawdzianów i egzaminów poziom 2 

Aplikacja dokumentacji szkolnej poziom 1 

Aplikacja Dzienniki Lekcyjne – 

  

2 usługi: poziom 1: sprawdzenie frekwencji  + spraw-

dzanie wyników w nauce 

Aplikacja Arkusz Ocen poziom 2 

Aplikacja Wydruki dokumentacji   

Aplikacja Sekretariat   

Aplikacja nadzór poziom 3 

Blok usługi regionalne Realizacja eUsług wraz z poziomem 

Aplikacja Serwis Kompetencje poziom 3 (serwis kompetencje) 

Aplikacja rekrutacja poziom 4 (nabór elektroniczny) 

Aplikacja  elearning   

Moduł doskonalenia nauczycieli * Element elerningu skierowany do nauczycieli 

Aplikacja kontroli tożsamości i jednokrotnego logowania 
  

Aplikacja porady/obsługa prawne/a poziom 3 (moduł prawny) 

Regionalny moduł zasobów dydaktycznych poziom 2 (dostęp do modułu zasobów dydaktycznych) 

Aplikacja Serwer terminali oprogramowania - 

Regionalny Moduł oprogramowania 

(wypożyczalnia licencji czasowych) 

poziom 4 

Aplikacja Regionalny Katalog biblioteczny poziom 1 

Blok  samorządowy Realizacja eUsług wraz z poziomem 

Aplikacja System planowania i analiz w tym budżetowych 
- 

Aplikacja kontroli przestrzegania realizacji obowiązku 

nauki i obowiązku szkolnego, 

poziom 1 

Aplikacja Raporty statystyczne / uczniowskie / finanso-

we / organizacyjne / przekrojowe 

poziom 3 (elektroniczna sprawozdawczość) 

Aplikacja Zarządzanie majątkiem poziom 1 
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gospodarcze, przede wszystkich 

ze względu na szeroką grupę 

odbiorców, obejmującą około 

38 300 dzieci i uczniów, ich rod-

ziców/opiekunów prawnych, 

a także około 4 500 zatrudnio-

nych w placówkach oświato-

wych, tj. dyrektorów, nauczycieli 

oraz pracowników administra-

cyjnych. Implementacja projektu, 

z jednej strony usprawni pracę, 

zwiększy jakość i efektywność 

pracowników placówek oświa-

towych oraz ich organów nad-

zorujących, a z drugiej strony 

ułatwi dostęp do zasobów 

oświatowych, w tym: materia-

łów niezbędnych do nauki, bi-

bliotek czy elektronicznej infor-

macji na temat postępów  

w nauce ucznia oraz jego fre-

kwencji. Realizacja projektu nie-

sie wymierne korzyści nie tylko 

szkołom uczestniczącym w pro-

jekcie lecz również wszystkim 

mieszkańcom województwa 

opolskiego zaangażowanym  

w proces edukacyjny i umożliwi 

rozwój społeczeństwa informa-

cyjnego, opartego na wiedzy  

i szerokiej informacji. 

 

Ireneusz Podolak - 

Kierownik Projektu 

„Opolska eSzkoła, szkoła ku 

przyszłości”, 

główny specjalista  

WODIiP Opole 

 

 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej  
województwa opolskiego w 2011 roku 

Piotr Dańkowski, 

Tomasz Słodziński 

 

 Głównym celem dzia-

łań Opolskiego Kuratora 

Oświaty było zapewnienie bez-

piecznego wypoczynku dzieci  

i młodzieży szkolnej podczas 

wakacji letnich na terenie woje-

wództwa opolskiego.  W ra-

mach sprawowanego nadzoru 

zrealizowano następujące zada-

nia:  

1. Przeprowadzono naradę  

z organizatorami wypoczyn-

ku letniego  dla 1842 

uczniów szkół i placówek 

województwa opolskiego  

z udziałem przedstawicieli 

instytucji kontrolujących 

wypoczynek dzieci i młodzie-

ży /Policją, Strażą Pożarną, 

Sanepidem, Inspekcją Trans-

portu Drogowego, Inspekcją  

Handlową/. Spotkanie po-

święcone było nadzorowi 

nad wypoczynkiem dzieci  

i młodzieży przebywającej na 

koloniach i obozach zorgani-

zowanych na terenie woje-

wództwa opolskiego.  

2. Opracowano szereg infor-

macji i komunikatów dla 

rodziców i organizatorów, 

które  dotyczyły funkcjono-

wania kolonii, obowiązków 

organizatora i wychowaw-

ców wobec uczestników. 

Materiały te zostały umiesz-

czone na stronie interneto-

wej Kuratorium Oświaty  

w Opolu.    

3. Na bieżąco współpracowano 

z mediami /radio, prasa i TV/ 

w zakresie przebiegu bez-

piecznego wypoczynku dzieci 

i młodzieży szkolnej, przeka-

zując pełne informacje  

na temat sprawowania nad-

zoru nad wypoczynkiem 

przez Kuratorium Oświaty 

w Opolu. 

4. Od początku czerwca do 

końca sierpnia br. na bieżąco 

rejestrowano zgłoszone for-

my wypoczynku. Ponad 60% 

zgłoszonych form wypoczyn-

ku wymagało uzupełnienia 

dokumentacji, ponownej 

rejestracji elektronicznej lub 

papierowej. O wszystkich 

nieprawidłowościach organi-

zatorzy informowani byli 

pisemnie lub telefonicznie. 

5.  Opolski Kurator Oświaty 

przeznaczył na organizację 

wypoczynku 1.116.659 zł,  

z czego: 

    - sfinansował 100% kosz-

tów wypoczynku letniego dla

313 uczniów ze środowiska  

miejskiego pochodzących  

z rodzin o niskich dochodach 

w kwocie 266.050  zł.  Kolo-

nie zlokalizowane były nad 

J e z i o r e m  T u r a w s k i m  

i w Górach Opawskich. 

    - sfinansował 100% kosztów 

wypoczynku letniego dla 820 

uczniów ze środowiska  

wiejskiego, pochodzących  



3 3  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  8 — 9  /  2 0 1 1  

R
o

zm
a
ito

śc
i 

z rodzin o niskich docho-

dach w kwocie 738.000 zł. 

Kolonie zlokalizowane były 

nad  Jeziorem Turawskim  

i w Górach Opawskich. 

    - dofinansował 5 organizacji   

pozarządowych dla 709 

uczestników na kwotę 

112 .609zł.  

6. W Kuratorium Oświaty  

w Opolu zarejestrowano 

ogółem 562 form wypoczyn-

ku dla 30.583 dzieci i mło-

dzieży szkolnej, w tym: 

- 77 półkolonii dla 2868 dzie-

Jedna z wielu wypraw górskich. 
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ci pozostających podczas 

wakacji w miejscu zamieszka-

nia, 

-150 kolonii i obozów dla 

10.482 uczestników, zorgani-

zowanych na teren ie 

Opolszczyzny w rejonie Gór 

Opawskich, Nysy, Jezior 

Turawskich, Otmuchowa, 

Paczkowa, Olesna, 

- 101 kolonii i obozów poza 

granicami Polski dla 4.405 

osób. 

- 222 kolonii  i   obozów  na  

terenie  innych  województw  

dla   12.423 uczestników 

- 9 obozów wędrownych dla 

270 uczestników, 

- 3 wycieczek jednodnio-

wych dla 135 uczestników. 

- Na 561 różnych form  wy-

poczynku, 236 realizowanych 

było na terenie naszego wo-

jewództwa i podlegały one 

nadzorowi Opolskiego Kura-

tora Oświaty. 

7. Pracownicy Kuratorium 

Oświaty przeprowadzili 

kontrolę 88 form wypo-

czynku, co stanowi 37% 

ogólnej liczby kolonii zorga-

nizowanych na terenie wo-

jewództwa opolskiego.   

Uwagi wynikające z przeprowa-

dzonych  kontroli: 

a. W ośrodkach wypoczynko-

wych wszyscy organizatorzy 

zapewnili bezpieczeństwo 

uczestnikom podczas zajęć  

i snu. Budynki, w których 

mieszkała młodzież wraz  

z wychowawcami były ogro-

dzone, zamykane na noc, 

część z nich była monitoro-

wana. 

b. Wszyscy organizatorzy za-

pewnili bezpieczny przewóz 

uczestników wypoczynku, 

również w czasie wycieczek 

turystyczno-krajoznawczych. 

c. Ośrodki wypoczynkowe,  

w których zlokalizowany był 

wypoczynek dla  dzieci   

i młodzieży, posiadały  

w większości aktualną opinię 

Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej. 

d. Programy kolonii i obozów 

były realizowane zgodnie  

z założeniami programowymi 

organizatorów, formy zajęć 

zostały dostosowane do 

wieku uczestników i warun-

ków atmosferycznych, prze-

ważały zajęcia sportowe, 

turystyczne i kulturalne po-

wiązane z charakterem Zie-

mi Opolskiej. 

e. Na wyróżnienie wśród reali-

zowanych programów zasłu-

gują m.in. kolonie realizowa-

ne pod hasłem „Akademia 

Odkrywców Talentów”,  

„Z małej Szkoły w Wielki 

Świat” oraz „Średniowiecze 
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rycerstwo i życie dworzan”.  

f. Najbardziej popularne formy 

programowe realizowane na 

koloniach, obozach i półko-

loniach to wycieczki piesze  

i autokarowe, animacje fil-

mowe, zawody sportowe, 

imprezy sportowe i kultural-

ne, warsztaty językowe, mu-

zykalne i dyskusyjne. Uczest-

nicy wypoczynku korzystali 

także w sprzyjających warun-

kach atmosferycznych z ką-

pieli w akwenach wodnych 

dopuszczonych i wyznaczo-

nych do kąpieli, strzeżonych 

przez ratowników, a także  

w basenach krytych i aqu-

aparkach, 

g. W ramach programów, poza 

podstawowymi formami 

zajęć sportowych, turystycz-

nych i kulturalnych, odbywa-

ły się spotkania z przedstawi-

cielami Policji (połączone                        

z pokazem sprawnościo-

wym) oraz SANEPiD-

u. Przyjmowały one różne 

formy, w zależności od do-

boru tematów i wieku 

uczestników, np. bezpieczne 

opalanie, zasady racjonalnego 

żywienia, higiena osobista, 

właściwe zachowanie się  

w miejscach przeznaczonych 

do kąpieli, zasady udzielania 

pierwszej pomocy. 

8. Wszystkie kontrolowane 

formy wypoczynku posiadały 

wymagane  re gu l am in y  

/uczestnika, kąpieli, porusza-

nia się po drogach, przeciw-

pożarowy, plany ewakuacji/,              

z którymi zapoznano uczest-

ników, potwierdzono to 

zapisami w dziennikach zajęć 

wychowawców lub podpisa-

mi uczestników na specjal-

nych listach. 

9. Podczas realizacji wypoczyn-

ku, jak i po jego zakończeniu 

do Kuratorium Oświaty nie 

zgłoszono żadnej skargi na 

organizatora wypoczynku, 

warunki bytowe czy zatrud-

nioną kadrę pedagogiczną. 

Natomiast odnotowano wie-

le interwencji telefonicznych 

dotyczących pytań, uwag  

i wątpliwości  rodziców, 

wysyłających dzieci na wypo-

czynek, a także pytań samych  

organizatorów. Uwagi doty-

czyły przede wszystkim obo-

w iązków organ i z atora  

w trakcie zgłaszania organi-

zowanego wypoczynku, pro-

blemów wychowawczych  

z uczestnikami na kolonii, 

wymaganych kwalifikacji wy-

chowawców i kierownika 

wypoczynku. Każda zgłoszo-

na  przez rodziców uwaga 

została skrupulatnie zbadana 

i wyjaśniona. 

 

 Wnioski wynikające ze 

sprawowania nadzoru nad wy-

poczynkiem letnim przez Opol-

skiego Kuratora Oświaty: 

- organizatorzy nie przestrzega-

ją 21-dniowego terminu zgła-

szania wniosków na wypo-

czynek organizowanego dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, 

- składany wniosek o wypoczy-

nek nie zawsze zawierał wy-

magane załączniki, przede 

wszystkim kwalifikacje wy-

chowawców i kierownika 

wypoczynku, 

- w wielu przypadkach krótkie 

formy wypoczynku organizo-

wane przez szkoły, placówki 

samorządowe i stowarzysze-

nia nie były zgłaszane  w Ku-

ratorium Oświaty w Opolu. 

 

 

 

 

Piotr Dańkowski - 

starszy wizytator 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

Tomasz Słodziński - 

starszy wizytator 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Wieczorne ognisko. 



 

Sprawozdanie z udziału w delegacji młodzieży ze szkół 
województwa opolskiego na  

XVII SESJĘ SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY  
odbywającej się na temat  

„Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”  
31 maj - 1 czerwca 2011 r. 
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Uczestnicy podczas obrad. 

Marszałkiem Sejmu została Joanna Bigus, uczennica LO „Carolinum” w Nysie. 

XVII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY  
 

„Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”  
 

Jolanta Chwastowska 

 

Sejm Dzieci i Młodzie-

ży zbiera się raz do roku,  

1 czerwca w Międzynarodo-

wym Dniu Dziecka. Obrady 

Sejmu DiM (tak jak Sejmu RP) 

odbywają się w sali plenarnej. 

 

 Poprzedzają je obrady 

komisji sejmowej opracowują-

cej projekt uchwały, konsultacje 

projektu oraz organizowane 

przez organizacje pozarządowe 

warsztaty tematyczne dla posła-

nek i posłów. Posłowie mają 
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również możliwość spotkania 

się z parlamentarzystami i ich 

klubami. 

 

 Współorganizatorem 

całego przedsięwzięcia jest Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej. 

Organizatorem wyjazdu opol-

skiej delegacji - Kuratorium 

Oświaty w Opolu. 

 

 Kuratorium oświaty 

powołało Wojewódzki Zespół 

Organizacyjny Sejmu Dzieci  

i Młodzieży. Zespół ten, zgodnie 

z przekazywanym mu termina-

rzem prac, powiadomił uczniów 

szkół ponadpodstawowych na 

terenie całego województwa  

o tematyce sesji. Wojewódzki 

Zespół Organizacyjny Sejmu 

Dzieci i Młodzieży wybrał po-

słów spośród autorów nadsyła-

nych prac i zorganizował przy-

jazdy członków komisji proble-

mowych i posłów do Warsza-

wy. 

 

 Celem XVII Sesji Sej-

mu Dzieci i Młodzieży było 

wpłynięcie na podniesienie ak-

t ywn o ś c i  ob yw a t e l s k i e j  

a zwłaszcza zwiększenia zaanga-

żowania społecznego młodych 

ludzi pod hasłem:  „Wolontariat 

na rzecz aktywności obywatel-

skiej”.  

 

 Sejm DiM składa się, 

tak jak Sejm RP z 460 posłów. 

Każde z 16 województw otrzy-

muje proporcjonalną liczbę 

mandatów do liczby uczniów  

w gimnazjach i szkołach śred-

nich w danym województwie. 

 

 

 

 Organizatorem XVII 

Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

była Kancelaria Sejmu w poro-

zumieniu z Fundacją Centrum 

Edukacji Obywatelskiej, Funda-

cją Projekt: Polska i Minister-

stwem Edukacji Narodowej. 

 

 Organizatorem projek-

tu wyłaniania uczestników XVII 

Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 

są Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej i Fundacja Pro-

jekt: Polska, w porozumieniu  

z Kancelarią Sejmu. 

 

 Wystąpienia członków 

rządu poprzedziło przywitanie 

posłów przez Marszałka Sejmu 

Grzegorza Schetynę i zaprosze-

nie na miejsca marszałków wy-

branych spośród posłów dzie-

cięcych.  

 

 Marszałkiem SDiM 

została wybrana uczennica Li-

ceum Ogó lnok s z t a ł c ą ce 

"Carolinum" im. Jana III Sobie-

skiego w Nysie, a wicemarszał-

kami zostali uczeń z Liceum 

Stanisława Dubois w Koszalinie 
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(Błażej Papiernik – uczeń roku 

2010-2011) i uczeń 17 Gimna-

zjum z Gdyni (Adam Labuhn). 

 

 Tegoroczne posiedze-

nie SDiM było dla nas, Opolan 

bardzo ważne. Marszałkiem 

sejmu została wybrana posłanka 

z naszego z województwa, 

uczennica Liceum Ogólnokształ-

cącego z Nysy, Joanna Bigus, 

która otworzyła posiedzenie 

SDiM i prowadziła jego pierw-

szą część, podczas której na 

mównicę byli przez nią zapro-

szeni członkowie rządu m.in: 

wicepremier Waldemar Pawlak, 

minister Katarzyna  Hall, Rzecz-

nika Praw Dziecka Marek Mi-

chalak oraz Prezes Fundacji 

CEO Jacek Strzemieczny. 

 

 Dokumenty na posie-

dzenie SDiM zostały przygoto-

wane podczas  posiedzenia ko-

misji sejmowej 7 - 8 maja oraz 

podczas warsztatów, które od-

były się w 7 grupach w dniu 31 

maja 2011. Warsztaty przygoto-

wali i poprowadzili pracownicy  

i członkowie Fundacji CEO, 

Amnesty International, Fundacji 

Projekt: Polska i Fundacji Nowe 

Media.  

  

 Głos zabrało 21 po-

słów i posłanek. W swoich wy-

stąpieniach podzielili się własny-

mi doświadczeniami z pracy 

wolontariackiej oraz doświad-

czeniami swoich środowisk 

lokalnych. Przekonywali kole-

żanki i kolegów do przyjęcia 

zaproponowanych przez nich 

poprawek. 

 

 Wnioski SDiM maja 

rangę inicjatywy ustawodaw-

czej. Minister Edukacji Katarzy-

na Hall zapewniała, że MEN 

będzie zachęcać szkoły do sto-

sowania zaleceń uchwały,  

a treść samej uchwały znajdzie 

się na stronie internetowej oraz  

w newsletterze rozsyłanym 

przez MEN. 

 

 Ostatnim, kulminacyj-

nym momentem sesji SDiM 

było głosowanie nad wszystkimi 

zgłoszonymi poprawkami 

(ponad 20), a następnie nad 

całym tekstem uchwały. Zdecy-

dowaną większością głosów 

uchwała została przyjęta. 

 

 

Jolanta Chwastowska -  

starszy inspektor  

w Wydziale Wspomagania  

i Strategii Edukacyjnej 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Wystąpienie Katarzyny Hall, Ministra Edukacji Narodowej. 
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Magdalena Kruk-Kuchcińska  

  

 Centralne Muzeum 

Jeńców Wojennych w Łambino-

wicach-Opolu zaprasza do 

udziału w interesujących lek-

cjach historii i warsztatach mu-

zealnych, wchodzących w skład 

bogatej oferty edukacyjnej na-

szej placówki. Zajęcia mogą 

odbywać się w obu siedzibach 

muzeum lub poza nim – w Miej-

scu Pamięci Narodowej w Łam-

binowicach, ale także w placów-

kach oświatowych i kultural-

nych i województwa opolskie-

go. Część z nich jest bezpłatna. 

 

 Oferta obejmuje po-

nadto zajęcia cykliczne realizo-

wane w ramach dwóch projek-

tów: spotkania z filmem o te-

matyce jenieckiej „Świat za dru-

tami” oraz spotkania z młodzie-

żą pt. „Świadkowie trudnej 

przeszłości” (odbywają się one 

raz w miesiącu). W muzeum 

organizuje się także spotkania 

autorskie i spotkania ze świad-

kami historii. Informacje szcze-

gółowe zamieszczane są na bie-

żąco na stronie internetowej 

muzeum www.cjmw.pl 

Serdecznie zapraszamy do 

udziału! 

 

Lekcje i prelekcje muzealne 

Rok szkolny 2011/2012 

 

Z muzealnego archiwum. 

Zbiory Centralnego Mu-

zeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach-Opolu  

mgr Iwona Biegun (Centralne 

Muzeum Jeńców Wojennych  

w Łambinowicach -Opolu)  

dr Wojciech Szwed (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Katyń – prawda i kłamstwo 

mgr Przemysław Jagieła (CMJW 

w Łambinowicach-Opolu) 

mgr Andrzej Prajel (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Straty osobowe ludności 

polskiej pod okupacją nie-

miecką i radziecką (1939–

1945) 

mgr Przemysław Jagieła (CMJW 

w Łambinowicach-Opolu) 

 

„Dzieci do lat 12 wystąp!” - 

najmłodsi uczestnicy Po-

wstania Warszawskiego  

dr Joanna Lusek (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Powstańcy warszawscy  

w niewoli niemieckiej (1944

–1945) 

dr Piotr Stanek (CMJW w Łam-

binowicach-Opolu) 

 

On i Ona. Od bezintere-

sownej pomocy po dozgon-

ną miłość (losy jeńca  

i „mateczki wojennej”) 

dr Renata Kobylarz-Buła 

(CMJW w Łambinowicach-

Opolu) 

 

Wielkanoc i Boże Narodze-

nie w obozach polskich jeń-

ców wojennych (1939–

1945)  

dr Renata Kobylarz-Buła 

(CMJW w Łambinowicach-

Opolu) 

mgr Renata Wilkoszewska-

Krakowska (CMJW w Łambino-

wicach-Opolu) 

 

Historia kawałka materiału 

m g r  M a g d a l e n a  K r u k -

Kuchcińska (CMJW w Łambino-

wicach-Opolu) 

 

Na wesoło i na smutno. Ro-

la humoru w jenieckiej rze-

czywistości 

dr Anna Wickiewicz (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Z a s z y f r o w a n e  l i s t y , 

„podwójne” paczki - kon-

spiracja w obozach jeniec-

kich 

m g r  M a g d a l e n a  K r u k -

Kuchcińska (CMJW w Łambino-

wicach-Opolu) 

 

Niezwykły świat ekspona-

tów. Zbiory muzealne Cen-

tralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowi-

cach-Opolu 

mgr Elżbieta Góra (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

mgr Beata Madej (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Józef Czapski i polscy jeńcy 

w ZSRR w czasie II wojny 

światowej  

Zbrodnia katyńska w pol-

skie kinematografii 

mgr Dorota Musiał (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Obóz Pracy w Łambinowi-

cach 1945–1946. Historia  

i miejsce w relacjach polsko

-niemieckich 

mgr Elżbieta Góra (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

 

Niepokorni. Ucieczki z nie-

mieckich obozów jeniec-

kich (1939–1945)  

mgr Andrzej Prajel (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

dr Piotr Stanek (CMJW w Łam-

binowicach-Opolu) 

 

Sport w obozach polskich 

jeńców wojennych w latach 

II wojny światowej 

mgr Andrzej Prajel (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Książka w obozach polskich 

jeńców wojennych w latach 

II wojny światowej 

Poeci i prozaicy polscy  

w niewoli (1939–1945)  

dr Violetta Rezler-Wasielewska 

(CMJW w Łambinowicach-

Oferta edukacyjna Centralnego  
Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach 
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Opolu) 

 

Ignacy Jan Paderewski i po-

moc polskim jeńcom pod-

czas II wojny światowej 

mgr Joanna Ojdana (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Niezwykłe losy zwykłych 

ludzi – jeńcy brytyjscy  

w niewoli niemieckiej (1939

–1945) 

dr Anna Wickiewicz (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Praca przymusowa jeńców 

wojennych w III Rzeszy i na 

terenach okupowanych 

dr Joanna Lusek (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

dr Anna Wickiewicz (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

„...a losem naszym Polski 

los” - słowa malowane cier-

pieniem w poezji obozowej 

Stanisława Krzyżaniaka 

dr Joanna Lusek (CMJW  

w Łambinowicach-Opolu) 

 

Przywrócona pamięć. Rot-

mistrz Witold Pilecki – je-

niec Lamsdorf 

mgr Renata Wilkoszewska-

Krakowska (CMJW w Łambino-

wicach-Opolu) 

 

Dzieje obozów w Lamsdorf/

Łambinowicach (1870–

1946) 

Historyczny rodowód  

i współczesne przesłanie 

Łambinowic 

Losy polskich żołnierzy  

w latach II wojny światowej 

Niemiecki i radziecki sys-

tem jeniecki. Podobieństwa 

i różnice 

Wszystkie wymienione wyżej 

osoby 

 

Lekcje i prelekcje na wysta-

wach stałych w muzeum  

w Łambinowicach 

 

Obozy jenieckie w Lamsd-

orf/Łambinowicach (1870–

1945) 

Radzieccy jeńcy wojenni  

w Stalagu 318/VIII F (344) 

Lamsdorf 

W niewoli niemieckiej 

Jeńcy polscy w ZSRR 

mgr Joanna Lechowicz -

Jakubowska, mgr Dorota Mu-

siał, mgr Andrzej Prajel, dr An-

na Wickiewicz, mgr Renata 

Wi lkoszewska -Krakowska 

(CMJW w Łambinowicach-

Opolu) 

 

Lekcje i prelekcje połączo-

ne z prezentacją wystaw  

w szkołach 

 

„Bóg się rodzi, moc tru-

chleje …” Święta Bożego 

Narodzenia w niewoli nie-

mieckiej i radzieckiej pod-

czas II wojny światowej 

Książka w obozach polskich 

jeńców wojennych na tere-

nie III Rzeszy i krajów oku-

powanych (1939–1945) 

Portrety polskich jeńców 

wojennych 

mgr Joanna Lechowicz -

Jakubowska, mgr Dorota Mu-

siał, mgr Andrzej Prajel, dr An-

na Wickiewicz, mgr Renata 

Wi lkoszewska -Krakowska 

(CMJW w Łambinowicach-

Opolu) 

 

Ponadto w Opolu prowadzone 

są prelekcje na wystawach cza-

sowych. Więcej informacji na 

www.cmjw.pl 

 

Osoba odpowiedzialna za koor-

dynację współpracy w zakresie 

organizowania lekcji i prelekcji:  

m g r  M a g d a l e n a  K r u k -

Kuchcińska,  

tel./fax 4537872, 4539216;  

e-mail: m.kruk@cmjw.pl. 

 

Cykl spotkań z młodzieżą 

pt. Świadkowie trudnej 

przeszłości 

 

 „Era świadka” – tym 

terminem w historiografii czę-

sto określane są współczesne 

czasy. O roli świadka w kontek-

ście dramatu wojny i obozów 

dyskutują od wielu lat historycy, 

socjolodzy, psycholodzy, dzien-

nikarze i politycy. Świadek,  

z greckiego „martys” (świadek, 

męczennik) to ten, który swoim 

życiem daje świadectwo zbrod-

ni, pamięcią o niej dzieli się  

z innymi, nie pozwala zapo-

mnieć. Zwłaszcza wówczas, gdy 

należy do niewielu, którzy oca-

leli. Świadkiem historii jest za-

tem przede wszystkim czło-

wiek, chociaż może być nim 

także przedmiot, który prze-

chowuje przeszłość. Przedmiot 

codziennego użytku, dziennik 

spisany w obozie, list wysyłany 

do rodziny, wiersz czy piosen-

ka, które powstały w trudnych 

warunkach wojny, opowiadają 

nie tylko jednostkowe historie 

ludzi, którzy z nimi się zetknęli. 

Dokumentują rzeczywistość,  

w jakiej zostały stworzone. 

Właściwie odczytane i zinter-

pretowane mogą być cennym 

źródłem wiedzy. 

 

 W zbiorach Centralne-

go Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach-Opolu zna-

leźć można wielu świadków 

wydarzeń, przemawiają do nas 

bezpośrednio głosami byłych 

jeńców wojennych i ich rodzin, 

poprzez należące do nich pa-

miątki, czasami także przez wy-

tworzone w czasie wojny i po-

bytu w niewoli dzieła. Cykl spo-

tkań pt. „Świadkowie trudnej 

przeszłości”, organizowany 

przez nasze muzeum, ma przy-

bliżyć młodym ludziom historie 

świadków przeszłości, pobudzić 

do refleksji i przemyśleń nad 

dramatem ofiar wojny i niewoli, 

wreszcie pomóc w zdobywaniu 

umiejętności wyciągania wnio-

sków z historii i odpowiedzial-

nego kształtowania na tej pod-

stawie przyszłości.  

 

Terminy i tytuły spotkań: 

2011  

8 września 

Pamiętnik ppor. Zdzisława Za-

głoby-Zyglera – dokument obo-

zowej twórczości  
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Prowadzący: mgr Przemysław 

Jagieła 

13 października 

„Do rychłego zobaczyska  

w wolnej Polsce!” Wewnątrzo-

bozowa korespondencja po-

wstańców warszawsk ich  

w Lamsdorf   

Prowadząca: mgr Elżbieta Góra 

 

10 listopada 

Profesor Kazimierz Michałow-

ski. Kriegsgefangener 240 

Prowadząca: dr Violetta Rezler-

Wasielewska 

  

8 grudnia 

 „Ktoś upadł i do Kraju wyciąga 

rękę. Lecz inni idą dalej, śpiewa-

jąc piosenkę...”. Piosenka  

w służbie polskiego żołnierza  

Prowadzący: mgr Andrzej Prajel 

 

2012 

12 stycznia 

Pamięć – życzliwość – wymier-

na pomoc. Nietypowa służba 

„mateczek wojennych” w świe-

tle korespondencji jenieckiej 

Prowadząca: dr Renata Koby-

larz 

 

9 lutego 

Renata Lubińska. Z getta  

w Stryju do Lamsdorf   

Prowadząca: mgr Magdalena 

Kruk-Kuchcińska 

 

8 marca 

Bohaterowie życia codziennego 

– Janina Beaupré 

Prowadząca: dr Joanna Lusek 

 

19 kwietnia 

„Życie heroicznie dopełnione”. 

Wojna i niewola w twórczości 

Józefa Czapskiego    

Prowadząca: mgr Dorota Musiał 

 

10 maja 

Polscy żołnierze – uczestnicy 

kampanii wrześniowej interno-

wani w Rumunii w świetle do-

kumentów zgromadzonych 

przez kpt. Józefa Kobylańskiego 

Prowadzący: dr Wojciech 

Szwed 

 

14 czerwca 

„Wielce Szanowna i Kochana 

Pani, zwracam się z uprzejmą 

prośbą...” – korespondencja 

Heleny Lübke z polskimi jeńca-

mi i internowanymi 

 

Spotkania odbywają się w sie-

dzibie muzeum w Opolu, przy 

ul. Minorytów 3. Zgłoszenia 

przyjmuje mgr Magdalena Kruk-

Kuchcińska, pod numerem tele-

fonu: 77 / 453 78 72 lub pod  

adresem e-mail:  

m.kruk@cmjw.pl 

Zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych! Udział w spotka-

niach jest bezpłatny. 

 

 „Świat za drutami” 

Cykl spotkań z filmem o tema-

tyce jenieckiej to projekt edu

kacyjny, który ma na celu popu-

laryzowanie tematyki jenieckiej 

przy pomocy środków audio

wizualnych. We współczesnym 

świecie stały się one jedną  

z najważniejszych form przeka-

zu i wpływają silnie na percep-

cję młodego odbiorcy. Filmy 

fabularne, dokumentalne, para-

dokumenty czy gry komputero-

we odtwarzające realia histo-

ryczne to świat, w którym mło-

dzi ludzie poruszają się chętnie 

i sprawnie. 

 

 Z tego powodu filmo-

wa relacja o przeszłości, wzbo-

gacona analizą i oceną dzieła 

oraz dyskusją uczestników – jak 

proponujemy – może być waż-

nym instrumentem poznania 

historycznego. Może też pomóc 

zrozumieć dramat wojny i nie-

woli, a przy tym wykształcić 

umiejętność krytycznej analizy 

źródła, jakim jest film. Projekt 

skierowany jest do uczniów  

i studentów oraz miłośników 

kina i historii. Spotkania odby-

wać się będą cyklicznie, w każdą 

trzecią środę miesiąca, o godz. 

10.30 w siedzibie muzeum  

w Łambinowicach. 

 

 

 

Terminy spotkań oraz tytu-

ły prezentowanych filmów*: 

 

2011 r.  

21 września – Jezioro Bodeń-

skie, Polska 1985, reż. Janusz 

Zaorski (82’), 

19 października – Most na 

rzece Kwai, USA 1957, reż. 

David Lean (161’), 

16 listopada – The Colditz Sto-

ry, Wielka Brytania 1955, reż. 

Guy Hamilton (94’), 

21 grudnia – Jeniec – tak dale-

ko jak nogi poniosą, Niemcy 

2001, reż. Hardy Martins (158’), 

 

2012 r.  

18 stycznia – Król szczurów, 

USA 1965, reż. Bryan Forbes 

(134’), 

15 lutego – Zdrajca jest wśród 

nas, Wielka Brytania 1959, reż. 

Don Chaffey   (101’), 

21 marca – Hasło „Odwaga”, 

Wielka Brytania 1962, reż. An-

drew L. Stone (116’), 

18 kwietnia – Katyń, Polska 

2007, reż. Józef Gebski (77’), 

16 maja – Droga do wolności, 

USA, Wielka Brytania, Tajlandia 

2001, reż. David L. Cunningham 

 (125’), 

20 czerwca – Wesołych świąt, 

pułkowniku Lawrance, Japonia, 

Nowa Zelandia, Wielka Bryta

nia 1983, reż. Nagisa Oshima  

i Paul Mayersberg (128’). 

 

  

Przyjmujemy zgłoszenia udziału 

w spotkaniach we wszystkich 

w/w terminach w sekretariacie 

muzeum w Łambinowicach pod 

numerem telefonu: 77 / 434 34 

75 lub pod adresem e-mail: 

d.musial@cmjw.pl Osobą odpo-

wiedzialną za realizację projektu 

jest mgr Dorota Musiał.  

 

Zapraszamy wszystkich zainte-

resowanych! Wstęp jest bez-

płatny. 

 

* Informujemy, że tytuły niektó-

rych filmów mogą ulec zmianie. 
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„Wszystko musi mieć swój począ-

tek. Początek jednak wyznacza 

zarazem koniec czegoś, koniec 

zaś bywa z kolei początkiem 

wszelkiego nowego”.(P. Jędrosz) 

 

 

1 września 2011r. – początek 

roku szkolnego… 

…tego dnia odeszła od 

nas na zawsze Bogumiła Krzacz-

kowska-Gęsiewicz – od lat 

związana z opolską oświatą jako 

nauczyciel, wychowawca, star-

szy wizytator Wydziału Kształ-

cenia i Wychowania Kurato-

rium Oświaty w Opolu. 

 

Urodziła się 15 wrze-

śnia 1945 roku w Żółkwi.  

W roku 1972 ukończyła Wy-

dział Matematyki, Fizyki i Che-

mii w Wyższej Szkole Pedago-

gicznej w Opolu i uzyskała tytuł 

magistra matematyki. Swoją 

pierwszą pracę podjęła w Szko-

l e  Pods t awowe j  n r  2  

w Chróścicach. Następnie pra-

cowała w Szkole Podstawowej 

nr 24 w Opolu. W roku 1985 

związała się ze Szkołą Podsta-

wową nr 20 w Opolu, gdzie  

w latach 1987-1990 pełniła obo-

wiązki wicedyrektora. Od 1990 

roku była związana z Kurato-

rium Oświaty w Opolu. 

 

Stale doskonaląc swoje 

kompetencje zawodowe ukoń-

czyła wiele kursów i szkoleń  

z zakresu nadzoru pedagogicz-

nego. Od 1992 roku pracowała 

na stanowisku starszego wizyta-

tora, a w roku 2002 uzyskała 

stopień nauczyciela dyplomowa-

nego. W 2000 roku została 

odznaczona Medalem Komisji 

Edukacji Narodowej. W latach 

1999-2007 pełniła funkcję Za-

stępcy Rzecznika Dyscyplinar-

nego przy Wojewodzie Opol-

skim. 

 

Bogumiła Krzaczkow-

ska-Gęsiewicz była znakomitym 

fachowcem, a przede wszystkim 

wspaniałym człowiekiem, z któ-

rym praca i przebywanie przy-

nosiły nieustanne wzbogacanie 

o wiedzę oświatową, ale też, 

taką zwyczajną mądrość życio-

wą. 

 

Cieszyła się niekwe-

stionowanym autorytetem 

wśród dyrektorów szkół, na-

uczycieli, współpracowników. 

Była ceniona przez przełożo-

nych i wielokrotnie przez nich 

nagradzana za wzorowo wypeł-

niane obowiązki. 

 

Wszyscy będziemy Ją 

wspominać jako sumiennego, 

niezwykle życzliwego i oddane-

go człowieka, z którym spędzili-

śmy wiele pięknych chwil, 

przede wszystkim na płaszczyź-

nie zawodowej, ale często też 

prywatnej. 

 

We wdzięcznej pamię-

ci zachowamy sytuacje, kiedy 

służyła nam radą i pomocą – 

zawsze mogliśmy liczyć na Jej 

pogodny uśmiech, profesjonalną 

radę, a nieraz na pobłażliwość  

i ciepłą krytykę. Była człowie-

kiem wielkiej klasy, wielkodusz-

nym w ocenie innych i nader 

skromnym wobec własnych 

osiągnięć. 

 

Zapamiętamy Ją jako 

oddanego opolskiej oświacie 

nauczyciela, wychowawcę, dy-

rektora i wizytatora, a przede 

wszystkim jako człowieka, zaw-

sze otwartego na potrzeby in-

nych. 

Nie śmierć rozdziela 

ludzi, lecz brak miłości. (J. Morri-

son) 

 

Bogusiu zachowamy Cię głębo-

ko w naszych sercach i w naszej 

wdzięcznej pamięci. 

 

Pracownicy Kuratorium Oświa-

ty w Opolu 

Bogumiła Krzaczkowska-Gęsiewicz (1945-2011)  
Umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej.  (P. Coelho)  
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Propozycje oraz uwagi do biuletynu prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:  

kontakt@kuratorium.opole.pl z dopiskiem BIULETYN 

SPIS TREŚCI 

Halina Bilik  Słowo wstępne. 

 

WYDARZENIA 

Teodozja Świderska Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012. 

 

Andrzej Popiołek Międzynarodowe obozy młodzieżowe w Łambinowicach. 

 

PRAWO OŚWIATOWE 

Dagmara Karońska - Maj  Zmiany w przepisach prawa oświatowego. 

 

DOBRE PRAKTYKI 

Marek Białokur Warto być sobą i wierzyć w siebie. Maria Skłodowska-Curie (1867

-1934) – szkic do biografii.  

Iwona Polewska Dobre praktyki — materiały ze szkół i placówek woj. opolskiego 

 „Radosna szkoła” - program rządowy przewidziany do realizacji  

w latach 2009-2014. 

 Moje Boisko – Orlik 2012. 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

Maria Nowak Kształcenie zawodowe w woj. opolskim.   

Adam Feusette 

 

ROZMAITOŚCI 

Mariusz Mueller Opolski Salon Maturzystów  - Perspektywy 2011. 

 

Ireneusz Podolak „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”. 

 

Piotr Dańkowski Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej województwa  

Tomasz Słodziński opolskiego w 2011 roku 

 

Jolanta Chwastowska XVII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY  „Wolontariat na rzecz 

aktywności obywatelskiej”  

 

Magdalena  Oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych     

Kruk-Kuchcińska    w Opolu-Łambinowicach 
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