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Przeglàd otworzy∏ zespó∏ ludowy “Podolanki”,
który zagra∏ hymn narodowy, odÊpiewany
przez wszystkich obecnych. Muzycy zapre-
zentowali jeszcze kilka utworów nawiàzujà-
cych do tzw. kultury kresowej, nieobcej wielu
mieszkaƒcom naszego regionu. Po “Podolan-
kach” na scenie pojawiali sí  kolejno soliÊci i ze-
spo∏y, z∏o˝one z uczniów szkó∏ z terenu nasze-
go powiatu. Patriotyczny repertuar odÊpiewy-
wano w galowych strojach lub - jak w przy-
padku zespo∏ów - w przygotowanych specjal-
nie na t́  okazj́  kreacjach i mundurkach. Jury,
pod kierunkiem Andrzeja S∏owikowskiego, nie
mia∏o ∏atwego zadania, gdy̋  poziom przeglàdu
by∏a - jak zwykle - wysoki. Ostatecznie trzyoso-
bowa komisja przyzna∏a pierwsze miejsce w
kategorii solistów Wiktorii Wróbel ze Szko∏y
Podstawowej w Gŕ bocicach. Drugie miejsce
przyznano Ma∏gorzacie Zió∏ek ze Szko∏y Pod-

stawowej w Rzeczycy, a trzecie Joannie Gaj ze
Szko∏y Podstawowej w Gaworzycach. Jury wy-
ró˝ni∏o tak̋ e Stanis∏awa Staszkowskiego, rów-

nie̋  ze szko∏y w Gaworzycach. W kategorii ze-
spo∏owej pierwsze miejsce w VI Przeglàdzie
PieÊni Patriotycznej zaj́ li gospodarze z Zespo-

∏u Wokalnego Szko∏y Podstawowej Integracyj-
nej w J́ drzychowie. Drugie miejsce przyznano
zespo∏owi ze Szko∏y Podstawowej w Rzeczycy
a trzecie - Chórowi Szkolnemu ze Szko∏y Pod-
stawowej nr 2 w Polkowicach. Wyró˝nienie
otrzyma∏ Chór Szkolny ze Szko∏y Podstawowej
nr 1 w Polkowicach. Obecny na przeglàdzie
starosta powiatu polkowickiego Marek TramÊ
podkreÊlajàc jak wa̋ ne sà tego typu przedsí -
wzí cia patriotyczne doda∏, e̋ to realizowane
od szeÊciu lat w J́ drzychowie na sta∏e zwiàza-
∏o nazw  ́tej miejscowoÊci z pieĺ gnowaniem
uczuç patriotycznych. - Tutaj, w J́ drzychowie,
tradycja staje sí  dla mieszkaƒców niejako od-
ruchem warunkowych, czymÊ bardzo natural-
nym. - Bo patriotyzm to nie jest rzecz, której
mo˝na sí  nauczyç. To ca∏y proces, który prze-
istacza nasze wn t́rze i doprowadza do tego,
e̋ przyjmujemy w∏aÊciwe postawy. Ciesź  sí

bardzo, ̋ e takie w∏aÊnie postawy i zachowania
widoczne sà w naszych polkowickich szko∏ach,
czego niezbitym dowodem jest dzisiejszy kon-
kurs - mówi∏ starosta Marek Trams.
Celem konkursu organizowanego od szeÊciu
lat w j́ drzychowskiej podstawówce jest nie-
zmiennie ch ḉ uwra̋ liwienia uczniów na poj́ -
cie patriotyzmu oraz popularyzowanie polskich
pieÊni patriotycznych w Êrodowisku uczniow-
skim. Patronat honorowy nad przeglàdem pe∏-
ni∏o starostwo powiatowe, które ufundowa∏o
nagrody dla uczestników konkursu. Pozosta∏e
nagrody ufundowa∏a dyrekcja Szko∏y Podsta-
wowej Integracyjnej w J́ drzychowie oraz indy-
widualni sponsorzy. WÊród nich znalaz∏ sí  m.
in. ks. Daniel Wójcik SDB, proboszcz parafii
pw. Êw. Bart∏omieja Aposto∏a w J́ drzychowie.
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Patriotyzm majà we krwi
W auli Szko∏y Podstawowej Integracyjnej w J´drzychowie odby∏a si´ szósta ju˝ edycja Przeglàdu PieÊni Patriotycznej.

Do konkursu zg∏osi∏o si´ szeÊç zespo∏ów i dziewi´ciu solistów ze szkó∏ z terenu powiatu polkowickiego.

Podczas projektu wspó∏finansowanego ze Êrodków
Unii Europejskiej, rodzice i nauczyciele z Gminy Pol-
kowice b´dà sí  uczyç “màdrze” wychowywaç
dzieci. Realizatorem i pomys∏odawcà projektu jest
psycholog - Barbara JaÊkiewicz, prowadzàca w∏asnà
firm  ́szkoleniowà Competence i Gabinet Psycholo-
giczny Nowe Mo l̋iwoÊci w Polkowicach. Pomys∏
zrodzi∏ sí  podczas szkoleƒ przeprowadzanych dla
nauczycieli przedszkoli w naszej Gminie - mówi Bar-
bara JaÊkiewicz. Po przeprowadzonym szkoleniu na-
uczyciele zasypali mnie mnóstwem pytaƒ dotyczà-
cych problemów wychowawczych, które spotykajà
w swojej codziennej pracy z dzieçmi.  Wtedy za-
uwa̋ y∏am potrzeb  ́szkoleƒ z tego zakresu. Po kon-
sultacjach z dyrektorami wybranych placówek po-
stanowi∏am zbadaç w anonimowych ankietach to jak
radzà sobie rodzice z problemami wychowawczymi
swoich dzieci i jak oceniajà przydatnoÊç szkoleƒ z te-
go zakresu. Ankiety by∏y przeprowadzane w
Przedszkolu nr 2, nr 4 i ̊ ∏obku Miejskim nr 1 w Pol-
kowicach. Odpowiedê rodziców przeros∏a moje
oczekiwania - wí kszoÊç rozdanych ankiet wróci∏a
wype∏niona na drugi dzieƒ. Zainteresowanie rodzi-
ców by∏o ogromne. Dlatego te̋  postanowi∏am napi-
saç projekt i pozyskaç Êrodki unijne na realizacje
szkoleƒ z zakresu umiej́ tnoÊci wychowawczych.
Projekt uzyska∏ dofinansowane z Urź du Marsza∏-
kowskiego Województwa DolnoÊlàskiego i w∏aÊnie
rozpocź ∏a sie jego realizacja. W projekcie wezmà
udzia∏ nauczyciele i opiekunowie z przedszkola nr 2
, nr 4 oraz ∏̋obka, jak równie̋  rodzice którzy posia-
dajà dzieci w tych placówkach w wieku 2- 6 lat. Jesz-
cze w listopadzie odb´dà sí  w tych placówkach pre-
zentacje multimedialne dotyczàce projektu, a potem
rozpocznie sí  rekrutacja do projektu i pierwsze szko-
lenia. Do udzia∏u w szkoleniach szczególnie zach -́
caç b´d  ́tatusiów dzieci, którzy jak pokazujà bada-
nia, w mniejszym stopniu anga̋ ujà sí  w wychowa-
nie dzieci. Ca∏y cykl szkoleƒ “Akademia Màdrego
Wychowania” ma charakter prewencyjny - ma po-
magaç rodzicom i wychowawcom w rozwiàzywa-
niu trudnych sytuacji wychowawczych i zapobiegaç
ich wyst́ powaniu w przysz∏oÊci. Opiera sí  on na
opracowanym w Australii programie Triple P, który
zosta∏ opracowany przez dziecí cych psychologów
klinicznych na Uniwersytecie w Quaensland w Au-
stralli w ciàgu dwunastu lat intensywnych badaƒ i
wspó∏pracy z rodzicami i ich dzieçmi. EfektywnoÊç

programu zosta∏a naukowo potwierdzona w wielu
badaniach, a zadowolenie z warsztatów wyra̋ one
przez tysiàce rodziców na ca∏ym Êwiecie. Program
ten jest zupe∏nie nieznany w Polsce, stàd jego inno-
wacyjnoÊç. 
Celem warsztatów jest przekazanie rodzicom  i wy-
chowawcom niezb´dnej wiedzy na temat rozwoju
dziecka, mechanizmów psychologicznych wycho-
wania oraz wyçwiczenie umiej́ tnoÊci wychowaw-
czych “màdrego”, czyli konstruktywnego i nieagre-
sywnego dziecka. Reagowania w trudnych sytu-
acjach wychowawczych oraz radzenia sobie z zabu-
rzeniami zachowania u dzieci. W warsztatach nie sà
przekazywane uniwersalne recepty wychowawcze
bo tak naprawd  ́takich nie ma. - Ka̋ dy rodzic sam
decyduje jakie wartoÊci, umiej́ tnoÊci i sposoby za-
chowania chce kszta∏towaç u swojego dziecka. Ist-
niejà jednak pewne mechanizmy psychologiczne i
sprawdzone przez tysiàce rodziców metody post́ -
powania, których znajomoÊç u∏atwia rodzicielstwo i
czyni je przyjemnym - podkreÊla Barbara JaÊkiewicz. 
Dzí ki warsztatom rodzice i nauczyciele b´dà mogli
Êwiadomie budowaç pozytywnà relacj́  z dzieçmi,
wspieraç je w rozwoju ich umiej́ tnoÊci i zdolnoÊci,
budowaç wysokie poczucie w∏asnej wartoÊci. Wy-
chowanie mo e̋ staç sí  prostsze i przyjemniejsze -
zarówno dla rodzica, nauczyciela czy opiekuna, jak i
dla dziecka. 
Uzupe∏nieniem warsztatów b´dà indywidualne kon-
sultacje z psychologiem, podczas których b´dà wy-
pracowywane rozwiàzania konkretnych problemo-
wych sytuacji wychowawczych. Na koniec projektu
zostanie wydana broszura o standardach post́ po-
wania w okreÊlonych sytuacjach wychowawczych.
Szkolenia, jak i indywidualne konsultacje z psycholo-
giem b´dà bezp∏atne. Konsultacje b´dà sí  odbywa-
∏y popo∏udniami lub w weekendy.
Informacje o projekcie mo˝na uzyskaç w Gabinecie
Psychologicznym “Nowe Mo l̋iwoÊci” w Polkowi-
cach - Barbara JaÊkiewicz, tel. kom. 695 581 808,
oraz na www.psycholog.polkowice.pl w zak∏adce
Projekty EFS, “Z sercem i rozumem - Akademia Mà-
drego Wychowania” (Priorytet IX, Dzia∏anie 9.5. Od-
dolne inicjatywy na obszarach wiejskich), wspó∏fi-
nansowany ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
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Jak màdrze wychowywaç dziecko?
NNaa  ttoo  ppyyttaanniiee  bb´́ddzziiee  mmoo˝̋nnaa  zznnaalleeêêçç  

ooddppoowwiieeddêê  uucczzeessttnniicczzààcc  ww  bbeezzpp∏∏aattnnyycchh
sszzkkoolleenniiaacchh  zz  zzaakkrreessuu  uummiieejj´́ttnnooÊÊccii  

wwyycchhoowwaawwcczzyycchh  ddllaa  rrooddzziiccóóww  ii  nnaauucczzyycciieellii..
BBeezzpp∏∏aattnnee  sszzkkoolleenniiaa  ww  rraammaacchh  pprroojjeekkttuu  

““ZZ  sseerrcceemm  ii  rroozzuummeemm  --  AAkkaaddeemmiiaa  MMààddrreeggoo
WWyycchhoowwaanniiaa””  rruusszzàà  nniieedd∏∏uuggoo  ww  ggmmiinniiee  PPooll--

kkoowwiiccee..
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