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Wyjątkowo dużo wiedzą i potrafią, ale są
niesamodzielne. Przynajmniej tak dzieci
ze Zduńskiej Woli ocenia IFOR – Między-
narodowy Program Stypendialny narzecz
Pojednania, który prowadzi badania agre-
sji wśród przedszkolaków. Przedszkole
nr2wZduńskiejWoli jest jedynąplacówką

zPolski,którabierzeudziałw projekcie.To
nie przypadek, bo miasto jest partnerem
włoskiego Pietrasanata, gdzie koordyna-
torzy IFOR wcześniej rozpoczęli realizację
projektu.Oprócznaszegokrajuzgłosiłysię
do niego również Niemcy, Belgia, Włochy,
Szwecja i Norwegia. Biernym partnerem
jest Kosowo, a współpracą są zaintereso-
wane Indie, Palestyna, Izrael, Pakistan, Fi-
lipiny. Na razie jednak zbadano maluchy
z Polski, Belgii, Szwecji, Norwegii i Włoch.

Z badań wynika, że dzieci ze Zduńskiej
Woli, w przeciwieństwie do swoich kole-
gów z Niemiec czy Włoch, nie są agre-
sywne. – Do konfliktów między malu-
chami nie dochodzi, bo nauczycielki
temu zapobiegają, nie pozwalając, żeby
dzieci rozwiązywały je same – mówi Mał-
gorzata Wachecka, koordynatorka pro-

jektu IFOR w Polsce. – Dlatego przedszko-
laki są niesamodzielne i mogą mieć

w przyszłości problemy z zachowaniem
się w trudnych sytuacjach.

Według IFOR, warto byłoby zorganizo-
wać szkolenia dla nauczycieli, aby wie-

dzieli, w jaki sposób pozwalać dzieciom
na większą samodzielność. – Kiedy jedna
nauczycielka opiekuje się 25-osobową
grupą, woli zapobiegać niż czekać
na przykre konsekwencje – zaznacza Da-
nuta Michalska-Hunck, dyrektorka
przedszkola nr 2. – Gdybyśmy miały
w grupie kilkoro dzieci jak w Norwegii, to
mogłybyśmy się przyglądać, jak same roz-
wiązują konflikt. Zalecenia IFOR nie spo-
tykają się na razie z akceptacją rodziców.
– Oddajemy pod opiekę nasze skarby, więc
oczekujemy, że nic im się w przedszkolu
nie stanie – mówi Edyta Pokora, mama 6-
letniej Wiktorii, która brała udział w ba-
daniach.
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RadnyzSieradzanajpopularniejszymsamorządowcem

MieszkańcySieradzanajliczniej
wzięli udziałwplebiscycie
naSamorządowcaRoku2008,
organizowanymprzez „Polskę
Dziennik Łódzki”.Najwięcej głosów,
boaż 2453,oddali na radnego
MirosławaOwczarka.Dzięki temu

zwyciężył onw rankingu,który
honorowympatronatemobjął
marszałekwojewództwa
Włodzimierz Fisiak.Wczoraj
podczasnadzwyczajnej sesji
sejmikuwojewództwawPałacu
PoznańskiegowŁodziMirosław

Owczarekodebrał z rąkmarszałka
Fisiaka statuetkęSamorządowca
Roku2008.Drugiemiejsce zajął
ZdzisławGrzesiak, radnygm.
Burzenin, trzecie–Seweryna
Dudczak, radnapow.
poddębickiego. (amag)
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Nie chcą
ginąć
na drodze
bFotoradaru
odpolicji ipowiatu
domagająsię dzieci
zSuchoczasów.
Przezichwieś auta
pędzą. Uczniowie
czująsięzagrożeni
Region Strona14

w Polsce zostało wytypowane
do międzynarodowych badań dzieci

1 przedszkole

zgodziło się na sprawdzenie
poziomu agresji w przedszkolach

5 krajów

Jakprzedwojną

Pociągi z Łodzi do Warsza-
wy będą jeździły szybciej.
Od 16 czerwca podróż
potrwa 86 minut, teraz
o 37 minut dłużej.
Str. 3 i 25

Wyrokpo25 latach

Na cztery lata więzienia
sąd skazał byłego milicjan-
ta za udział w śmiertelnym
pobiciu Grzegorza Prze-
myka. Str. 6

Reprywatyzacja
jesienią

Polacy, Żydzi i Niemcy
po latach dostaną odszko-
dowania za utracone
kamienice, pałace i grunty.
Str. 18

Zabawki zabijają

Uwaga na zabawki. Co
trzecia zbadana przez
inspekcję handlową jest
niebezpieczna dla naszych
dzieci. Str. 5
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