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XXXVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Zanim jednak podejmiemy próbę 
skrótowego opisu spostrzeżeń z prze-
prowadzonego Forum, należy się Czy-
telnikowi niewielki wstęp wyjaśniający, 
czym jest Regionalne Forum Edukacyj-
ne i z jakiej idei się wywodzi.

Od 2001 roku Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności i Polska Fundacja 
Dzieci i Młodzieży realizują program pod 
nazwą „Równać Szanse“, którego głów-
nym celem jest aktywizacja środowisk 
z małych miejscowości poprzez wspie-
ranie inicjatyw społecznych służących 
wyrównywaniu szans edukacyjnych, a 
tym samym startu życiowego młodzieży. 
Działania programu opierają się przede 
wszystkim na rozbudowanym systemie 
wsparcia fi nansowego, ale też – co bar-
dzo ważne – stwarzaniu możliwości spo-
tkań i wzajemnej wymiany doświadczeń 
benefi cjentów realizujących lokalne ini-
cjatywy. To właśnie Regionalne Fora 
Edukacyjne (jest ich bowiem organi-

zowanych kilka w Polsce) są tym miej-
scem, w którym aktywni nauczyciele i 
młodzież z małych ośrodków spotykają 
się z przedstawicielami wspomnianych 
fundacji, a także lokalnymi działaczami 
samorządowymi, oświatowymi itd., na-
wiązując przy okazji nowe kontakty i 
podpatrując wartościowe pomysły.

Koordynatorem programu „Rów-
nać Szanse“ na terenie województw 
dolnośląskiego, łódzkiego, opolskie-
go i śląskiego jest Kłodzkie Towarzy-
stwo Oświatowe (KTO). Wrocławskie 
Forum przeprowadzono dzięki praco-
witemu współdziałaniu KTO oraz Fun-
dacji im. Tomasza Morusa, Urzędu Mia-
sta Wrocławia i Gimnazjum 14.

Pierwszy dzień Forum
Jaki uczeń, jaka szkoła, 
jaka edukacja?

Ideą pierwszego dnia Forum była 
próba wspólnej debaty na ten temat 

w gronie naukowców, władz oświato-
wych, działaczy organizacji pozarzą-
dowych, nauczycieli i młodzieży. Wie-
logodzinna – ale nawet przez chwilę nie 
nużąca – dyskusja miała charakter roz-
budowanego panelu z udziałem przed-
stawicieli wspomnianych powyżej grup, 

II Regionalne Forum Edukacyjne 
Programu Równać Szanse

Już po raz drugi w progach wrocławskiego Gimnazjum nr 14 odbyło 
się Regionalne Forum Edukacyjne, w którym tym razem wzięło udział 
kilkaset osób – przyjezdnych z kilku województw. Dwa dni niezwykle 
ciekawej debaty, rozmów kuluarowych, prezentacji osiągnięć i pomy-
słowości zarówno oświatowych włodarzy najwyższego szczebla, jak 
i nauczycieli oraz młodzieży. Dwa dni niepowtarzalnych możliwości 
bezpośredniej rozmowy ucznia z małej wsi z wiceministrem eduka-
cji, wzajemnej wymiany opinii przez samorządowców, pedagogów i 
dzieciaki z gimnazjum. Przede wszystkim zaś Forum stało się możli-
wością twórczego doładowania akumulatorów dla kilkuset aktywnych 
nauczycieli z dużego obszaru Polski.

Oto zwycięzcy z naszego Okrę-
gu:

Laureaci: Kamil Bałuk - nauczy-
ciel: Dariusz Romanowski, Jarosław 
Wójtowicz (specjalizacja teatrolo-
giczna) – nauczyciel: Marian Bed-
narek, III LO Wrocław; Anna Kli-
mowicz– nauczyciele: Jerzy Binie-
wicz, Dorota Czaja, Marta Szymań-
ska – nauczyciele: Dorota Czaja, Je-
rzy Biniewicz, XIV LO Wrocław.

Finaliści: Marta Koronkiewicz - 
nauczyciel: Stefan Ingot, III LO Wro-

cław; Ewa Przydatek – nauczyciel 
Renata Otolińska, V LO Wrocław; 
Hanna Sikorska – nauczyciel: Je-
rzy Jasiński VII LO Wrocław; Marek 
Gulanowski -  nauczyciel: Krystyna 
Lisiecka, IX LO Wrocław; Katarzy-
na Deja – nauczyciel: Jacek Grę-

bowiec, Aleksandra Swędrowska 
– nauczyciel: Magdalena Gumien-
ny, XII LO Wrocław; Joanna Bola-
nowska,  Zuzanna Kotuła– nauczy-
ciele: Jerzy Biniewicz, Dorota Cza-
ja; Tymoteusz Kowalski - nauczy-
ciel: Jerzy Biniewicz, Kornelia Pie-
la, Beata Rapińska– nauczyciele: 
Dorota Czaja, Jerzy Biniewicz, Na-
talia Koksztys -  nauczyciel: Je-
rzy Biniewicz, Agnieszka Giżew-
ska, XIV LO Wrocław; Marta Pu-
chalska – nauczyciel: Renata Mit-
ko – Barto, I LO Wałbrzych; Klau-
dia Malinowska – nauczyciel: Maria 
Woźnicka, II LO Wałbrzych; Marty-
na Nir – nauczyciel: Tomasz Dziu-
rzyński, I LO Legnica.

Ogólnopolski finał

Obecność Romów w Polsce, podob-
nie jak obecność innych grup uznawa-
nych za mniejszości narodowe i etnicz-
ne, liczy już kilkaset lat (są tu obecni 
od początku XV w.). Jednak w odróż-
nieniu od innych mniejszości narodo-
wych czy etnicznych poza pierwszym, 
stosunkowo krótkim okresem sympatii, 
grupa ta obdarzana była zawsze spo-
łeczną niechęcią, która miała przyczy-

ny w średniowiecznej mentalności (oba-
wa przed  INNYMI, innym ubiorem, ko-
lorem skóry, językiem, sposobem ży-
cia i zarobkowania). Wśród tradycyj-
nych sposobów zarobkowania wymie-
niało się zazwyczaj kowalstwo, które w 
średniowiecznej mentalności uchodzi-
ło za zajęcie na pograniczu magii, a 
zatem nieco podejrzane. Niezależnie 

Artykuł jest kontynuacją cyklu zapowiedzianego i rozpoczętego w 313. nu-
merze Dolnośląskiej Gazety Szkolnej przez współautorkę i koordynatorkę rzą-
dowego Programu na rzecz społeczności morskiej w Polsce. Dotychczas uka-
zały się trzy wypowiedzi dotyczące historii i kultury Romów i edukacji dzieci 
morskich (patrz: Dolnośląska Gazeta Szkolna nr 313, 314 i 317).

Sytuacja społeczna 
Romów w Polsce

Czytelnikom Dolnośląskiej 

Gazety Szkolnej życzymy, 

aby zaleźli w czas Wielkiejnocy 

chwilę zatrzymania w biegu, 

refleksji egzystencjalnej i otuchy 

w zmaganiach z przeciwnościami losu.
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że 7 kwietnia zmarł nagle nasz przyjaciel, redaktor naczelny 
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Alicja Badowska, Sławek Kowalik, Janusz Laska, Maria Paśko, Zbyszek Paśko, 
Jurek Pietraszek, Ewa Pietraszek, Janusz Wolniak
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Pogrzeb odbędzie się we środę 12 kwietnia o godz. 15.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. 

Msza św. żałobna odprawiona zostanie tego samego dnia o godz. 12.00 
w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 20.
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Eliminacje centralne XXXVI Olimpiady, które odbyły się dniach 23-25 

marca w Konstancinie i Warszawie, wyłoniły 45 laureatów i fi nalistów 

spośród 224 uczestników z kraju i zagranicy. 

Wędrówką jedną życie jest człowieka; 
Idzie wciąż, 
Dalej wciąż, 
Dokąd? Skąd? 
Dokąd! Skąd! 
Dokąd! Skąd! 

Jak zjawa senna życie jest człowieka; 
Zjawia się, 
Dotknąć chcesz, 
Lecz ucieka? 
Lecz ucieka! 
Lecz ucieka! 

Wędrówką jedną życie jest człowieka; 
Idzie tam, 
Idzie tu, 
Brak mu tchu? 
Brak mu tchu! 
Brak mu tchu! 

Jak chmura zwiewna życie 
jest człowieka! 

Płynie wzwyż, 
Płynie w niż! 
Śmierć go czeka? 
Śmierć go czeka! 
Śmierć go czeka! 

(Fragmenty piosenki Edwarda Stachury
Wędrówką jedną życie jest człowieka)


