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Dzieci z dwóch przedszkoli
w Łodzi i Zduńskiej Woli jako
jedyne z Polski wezmą udział
w projekcie IFOR (The Interna-
tional Fellowship of Recon-
cilitation –Międzynarodowy
Program Stypendialny na rzecz
Pojednania), poświęconym ba-
daniom agresji wśród malu-
chów. Wynikiem ma byćstwo-
rzenie międzynarodowego
programu, który pozwoli zwal-
czać agresję już od najmłod-
szych lat.

Oprócz Polski do projektu
przystąpiły: Niemcy, Belgia,

Włochy, Szwecja, Norwegia.
Biernym partnerem jest
Kosowo. Współpracązaintere-
sowane są również: Indie,
Pakistan, Izrael, Palestyna oraz
Filipiny.

Przedszkola z poszczegól-
nych krajów były wybierane
przez koordynatorów projektu
na zasadzie prywatnych kon-
taktów. W taki sposób do pro-
jektu dołączyło przedszkole
nr 88 w Łodzi. Na razie będzie
miało status obserwatora, bo
przedstawiciele IFOR za późno
zgłosili się do placówki. Za to
od przyszłego roku szkolnego
powinno już aktywnie wziąć

udział w badaniach.
–Na partnerstwo zgodzimy
się, jeżeli wyniki pierwszej fazy
badańbędą zadowalające. Nie
ukrywam, że mam obawy, czy
tak małe dzieci należy uświa-
damiaćna temat agresji –wy-
jaśnia Dorota Szafran, zastępca
dyrektora wydziału edukacji.

Władze Zduńskiej Woli,
które wytypowały do projektu
przedszkole nr 2, nie miały ta-
kich dylematów. Placówka roz-
poczęła współpracęz IFOR już
w styczniu 2006 r., ponieważ
Zduńska Wola jest miastem
partnerskim włoskiego Pietra-
santa, gdzie koordynatorzy

wcześniej rozpoczęli realizację
projektu.

Na czym polegają badania
przedszkolaków? Najpierw
nauczyciele odpowiadająw an-
kietach na pytania dotyczące
agresji. Kwestionariusze są jed-
nakowe we wszystkich kra-
jach. Później, o ile rodzice wy-
rażą na to zgodę, zachowanie
dzieci będzie utrwalane na fil-
mie. Dyrekcje dwóch przed-
szkoli zapewniają, że dzieci
w ich placówkach nie przeja-
wiają wobec siebie agresji.
–Zdarza się jednak, że malu-
chy sąagresywne wobec rodzi-
ców –mówi Małgorzata Wą-

growska, dyrektorka przed-
szkola nr 88. –Dotyczy to zwła-
szcza domów, w których dzieci
wychowuje siębezstresowo.

Dr Krystyna Kamińska z Ka-
tedryPedagogikiPrzedszkolnej
i Wczesnoszkolnej Uniwersy-
tetuŁódzkiego,którabędzieod-
powiadaćw Polsce za badania
IFOR,przyznaje,żezagadnienie
agresji w przedszkolu nie było
jeszczetakszerokoanalizowane
przez polskich naukowców.

Kierownictwo projektu
IFOR, które ma status obser-
watora przy ONZ, ma zrealizo-
wać projekt do 2010 r., a jego
koszt wyniesie 218 tys. euro.

AgnieszkaMagnuszewska

Światowe badania łódzkich przedszkolaków

Udział w badaniach weźmie
m.in. przedszkole nr 88

FO
T.
KR

ZY
SZ

TO
F
SZ

YM
C
ZA

K

Rodzina więźnia odsiadujące-
go wyrok w Zakładzie Karnym
w Łowiczu próbowała prze-
mycić do więzienia narkotyki.
Wysłała mu „Smalec babuni”,
w którym amfetaminę ufor-
mowano w skwarki i zabar-
wiono na brązowo. Podczas
kontroli paczki przeznaczonej
dla 37-letniego mieszkańca
Żyrardowa, osadzonego
w Łowiczu za rozboje, podej-
rzane skwarki nie uszły uwagi
funkcjonariuszy Służby Wię-

ziennej. Czternaście skwar-
ków ważyło 5 gramów. Policja
poszukuje nadawcy paczki,
aby postawićmu zarzut próby
przemytu środków odurzają-
cych do więzienia. Grozi za to
do 2 lat więzienia.
–Kilka lat temu wykryliśmy
podobny sposób przemyce-
nia narkotyków –powiedzia-
no nam w łowickim ZK.
–Na dnie słoika ze smalcem
leżał gruby płat polskiej
heroiny. (rk)

Narkotykiw „Smalcubabuni” 41242-A REKLAMA

Nie ma podstaw do stawia-
nia zarzutów –takie są
wnioski z audytu najgłoś-
niejszych śledztw za czasów
ministra sprawiedliwości
Zbigniewa Ziobry. Poinfor-
mował o tym wczoraj m.in.
prokurator krajowy Marek
Staszak. Poza relacją z zaa-
wansowania kilkunastu
śledztw nie padły jednak
konkrety. –Czy prokuratura
i specsłużby były wykorzy-
stywane do celów politycz-
nych? –pytali dziennikarze.

–Na podstawie obecnego
materiału nie mogę postawić
kropki nad i. Trwa postępo-
wanie –odpowiedział Sta-
szak. Zdradził, że jest jeden
wniosek o postępowanie
dyscyplinarne i szykuje się
drugi. Nie wykluczył jednak,
że w przyszłości będą sta-
wiane zarzuty, bo badana
jest działalność CBA, proku-
ratury i ABW. Staszak dodał,
że w niektórych śledztwach
Ministerstwo Sprawiedli-
wości sugerowało ich zakres.

ZbigniewZiobrona raziemoże czuć siębezpiecznie
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Bez zarzutów dla Ziobry

Mecenas Leszek Piotrowski
złożył w łódzkiej prokuratu-
rze wniosek o przesłuchanie
prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego i detektywa Krzyszto-
fa Rutkowskiego. Mieliby sta-
wić się jako świadkowie
w śledztwie dotyczącym
śmierci Barbary Blidy, byłej
posłanki.
Adwokat rodziny Blidów
podkreśla, że prezydent
Kaczyński powinien zostać

przesłuchany, bo często spo-
tykał się z ówczesnym mini-
strem spraw wewnętrznych
Januszem Kaczmarkiem
i koordynatorem służb spe-
cjalnych Zbigniewem
Wassermannem. Zdaniem
mec. Adwokat rodziny
Blidów jest przekonany, że
prezydent wiedział o nara-
dzie przed śmiercią Blidy
u premiera Jarosława
Kaczyńskiego. (hod.)

Prokuratorwezwie prezydenta


