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SPIS TREŚCI 

WOKÓŁ MYŚLI O WYCHOWANIU 

 

Andrzej Mielczarek  

 

Uczenie się jako wartość w strategii pozytywnego starzenia się 

Streszczenie: Proces starzenia się społeczeństwa w najbliższych dziesięcioleciach XXI wieku 

będzie podlegał dalszemu przyspieszeniu, co pociągnie za sobą wiele konsekwencji 

gospodarczych, społecznych i medycznych. Dlatego trzeba planować i organizować działania 

zarówno pomocy społecznej, jak i innych organizacje i instytucji, które służą zaspokajaniu 

różnych potrzeb osób starszych i poprawiają jakość ich życia. Wszystkie te działania wpisują 

się w strategię pozytywnego starzenia się obejmującą m.in.: aktywne życie, poszanowanie 

zasad zdrowego trybu życia i nauki, nawet w okresie choroby. 

Słowa kluczowe: starość, kryzys okresu starości, jakość życia, seniorzy, pozytywne starzenie 

się 

 

* 
 

Zofia Redlarska      

Styl groteskowy i humorystyczny Bohdana Butenki w ilustracjach książkowych 

i czasopismach dla dzieci 

Streszczenie: Zainteresowanie dziś sztuką w sposób niebanalny, jest sztuką samą w sobie. 

Zebrane informacje o Bohdanie Butence mogą być pomocne w ubogacaniu zajęć w ramach 

edukacji artystycznej i kulturalnej. Wybór grafika ilustratora jest nieco subiektywny. 

Ostatnie dziesięciolecie cechują pozytywne zmiany na rynku pięknej książki dla dzieci. Nowe 

wydawnictwa, które zainwestowały we współpracę z uznanymi klasykami polskiej ilustracji, 

można by rzec nestorami szkoły ilustracyjnej Olgi Siemaszko, Józefa Wilkonia i Bohdana 

Butenki, korzystają również z doświadczeń eksperymentujących młodych plastyków, 

absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie funkcjonuje młodsze, ale doświadczone 

artystycznie pokolenie, z dużymi sukcesami reprezentowane przez Marię Ekier, Joannę 

Marcollę, Ewę Poklewską-Koziełło, Pawła Pawlaka, Krystynę Lipkę-Sztrabałło, Mirosława 

Tokarczyka. Wprowadzili oni rzetelny warsztat plastyczny przy jednoczesnej świeżości 

współczesnych technicznych możliwości. Każdy z wymienionych artystów prezentuje odrębną, 

rozpoznawalną stylistykę. 

W artykule przedstawiona została postać nowatorskiego grafika Bohdana Butenki. Jest on 

naszym zdaniem niedoścignionym wzorem dla dzisiejszych grafików. Jest absolwentem 

Akademii Sztuk Pięknych, uczniem wielkiego mistrza Jana Marcina Wilkowskiego. Ilustrator 

stworzył własny oryginalny styl humorystyczny, kierując się przede wszystkim jak najlepszą 

integracją słowa i obrazu. Znany jako autor żartów artystycznych. Jego opracowania graficzne 

można zauważyć w ponad 200 publikacjach dla dzieci i młodzieży. Poeci bawią się 

kalamburami, humorami, związkami frazeologicznymi, animacją, a Butenko bawi się groteską 



i humorem obrazu. Przedstawia „świat na opak”. Mamy nadzieję na zainteresowanie 

nauczycieli tą niezwykłą postacią. 

Słowa kluczowe: Bohdan Butenko, ilustracje, styl bajkowy, styl groteskowy, styl realistyczny, 

styl karykatury 

 
 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 

Krystyna Żuchelkowska  

Zbliżanie dzieci przedszkolnych do przyrody nieożywionej 

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienie związane ze zbliżaniem dzieci 

przedszkolnych do przyrody nieożywionej i kształtowania u nich pierwszych intuicji 

niezbędnych przy uczeniu się fizyki w klasach starszych szkoły podstawowej. Zwrócono też 

uwagę na to, że aktywne oddziaływanie pedagogiczne w zakresie przyrody nieożywionej jest 

nie tylko możliwe, ale niezbędne do kształtowania twórczych umysłów dzieci.   

Słowa kluczowe: przyroda nieożywiona, edukacja przedszkolna, edukacja przyrodnicza 

w przedszkolu 
 

OBSZARY PRAKTYKI EDUKACYJNEJ 

Magdalena Malik 

 

Klasa szkolna miejscem działań wychowawcy i rodzica na rzecz dziecka ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

 

Szkoła, a zwłaszcza klasa szkolna jest miejscem, w którym spotyka się wychowawca, rodzic 

i uczeń. Mają tu możliwość dyskutowania o sprawach dotyczących zarówno edukacji, jak 

i  codziennego życia. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy do klasy uczęszczają 

uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagający wsparcia. 

Artykuł zrodził się na bazie doświadczenia zawodowego autorki uzyskanego w trakcie pracy 

w szkole masowej, w której były dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

Do ważnych problemów w relacjach z uczniem z autyzmem należą „autystyczne zaburzenie 

kontaktu uczuciowego” i występujące ograniczone zdolności tworzenia więzi emocjonalnych, 

co powoduje, że trudno jest budować relacje społeczne. Na uwadze należy mieć również to, że 

u każdego dziecka z autyzmem występuje inny przebieg rozwoju emocjonalnego. 

W klasie, w której jest uczeń z orzeczeniem, dzięki wysiłkowi jaki musi włożyć nauczyciel 

w prowadzenie lekcji, po pewnym czasie można dostrzec pozytywne efekty. Sytuacja jest 

zdecydowanie trudniejsza jeśli w klasie jest kilku uczniów z orzeczeniem. Wtedy praca 

dydaktyczno-wychowawcza staje się prawdziwym wyzwaniem dla grona pedagogicznego. 

Praca nauczyciela w klasie z uczniem z orzeczeniem to wyzwanie i trud, ale także satysfakcja 

z efektów, radość kiedy widzi się współpracę uczniów i rosnące możliwości dziecka w zakresie 

pokonywania przez nie trudności.  

Słowa kluczowe: szkoła, klasa, nauczyciel, uczeń, autyzm, rodzice 

 

 

* 



Julia Dziukiewicz 

(Nie)płynność mowy – krótki przewodnik po jąkaniu 

Streszczenie: Jedną z podstawowych form ludzkiej aktywności jest mowa. Język stanowi 

ważne narzędzie poznawania siebie i świata, sygnalizowania potrzeb oraz wymiany informacji 

z otoczeniem. Z komunikacją międzyludzką nieuchronnie wiążą się także rozmaite zakłócenia, 

które utrudniają interakcje. Do takich przeszkód niewątpliwie należą zaburzenia tempa 

i płynności mowy. Ich problematyka wciąż jest stosunkowo słabo opisana, zwłaszcza 

w polskim piśmiennictwie. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom poznawczym – 

w niniejszym artykule – podjęto próbę przeglądu i systematyzacji dotychczasowych ustaleń 

w tym obszarze, tworząc swoistego rodzaju kompendium wiedzy o jąkaniu. Czytelnik znajdzie 

tutaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Na czym polega fenomen jąkania? Czym jest 

a czym nie jest jąkanie? Jak rozpoznać zaburzenie? Dlaczego ludzie jąkają się? I wreszcie (być 

może najważniejsze) – z czego wynika złożony charakter zaburzenia? Dla wielu jąkanie, to 

tylko „potykanie się” w wypowiadaniu słów, tymczasem dla większości osób 

doświadczających tego typu trudności, to coś znacznie więcej… Te zauważalne i słyszalne 

przejawy są tak naprawdę jedynie wierzchołkiem góry lodowej. 

Słowa kluczowe: jąkanie, zaburzenia płynności mowy, jąkanie rozwojowe, etiologia jąkania, 

diagnoza jąkania  

LEKTURY STARE I NOWE 

Janusz Mariański 

W społeczeństwie człowieczeństwo. Czy w niepełnosprawności jest miejsce dla 

aktywności i przedsiębiorczości? 

 

 (Recenzja: Niepełnosprawność a społeczeństwo. Teoria i praktyka, Paweł Prüfer [red.], 

Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wielkopolski 2018, ISBN 

978-83-65466-47-1) 

 

* 

Urszula Kempińska 

 Dylemat Samarytanina –  dyskurs o potrzebie pomocy społecznej i pracy socjalnej. 

Wyzwania  XXI wieku 

(Recenzja: Pomoc społeczna i praca socjalna w dobie dynamicznych przemian społecznych, 

Ewa Grudziewska, Marta Mikołajczyk, Jolanta Zozula [red.], Wydawnictwo Akademii 

Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66010-28-4). 
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