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W jednym z wykładów przywołuje Pan 
motto z Arystotelesa: „Trzeba jasno zdać sobie 
sprawę z tego, co to jest wychowanie i jak należy 
je przeprowadzać, bo obecnie panuje pod tym 
względem rozbieżność poglądów”. Czy może 
P. profesor odpowiedzieć na zacytowane pytania 
autora „Etyki nikomachejskiej”?

Jest to temat na książkę. Ograniczę się do od-
powiedzi na pytanie: co to znaczy wychowywać? 
Przede wszystkim pomagać dziecku w tym, żeby 
się stawało odpowiedzialnym dorosłym - to jest 
główna idea wychowywania. A kto to jest odpo-
wiedzialny dorosły? To jest człowiek dojrzały 
fizycznie, czyli taki, który zna swój organizm 
i wie, jak on działa i żyje w zgodzie z nim. To jest 
również osoba dojrzała psychicznie, a więc świa-
doma tego, co przeżywa; to istota która radzi sobie 
ze sobą i nie obciąża otoczenia. Człowiek dojrzały 
wywiązuje się z ról społecznych. Jest ponadto 
ukształtowany duchowo, posiada stabilny system 
wartości i ma poczucie sensu życia - po prostu wie, 
po co żyje i egzystuje w sposób konstruktywny. 
Wychowywanie ma pomagać stać się takim 
właśnie człowiekiem! A jak wychowywać?  
Ilu wychowawców, tyle pomysłów. Każdy z nas ma 
swoje doświadczenie, pamięta jak był wychowy-
wany, wie jak sam wychowywał. Suma doświad-
czeń wychowanka i wychowawcy pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie - co jest skuteczne. Bo miarą 
skuteczności jest wychowanie dziecka - i to jest 
kwestia podstawowa, ale nie wszyscy zdają sobie 
z tego sprawę. Wychowawcy, przede wszystkim 
rodzice, zazwyczaj mają bardzo dobre intencje. 
Wychowujemy w „dobrej wierze” - jednak często 
też w „dobrej wierze” popełniamy błędy wycho-

wawcze. A miarą skutecznego wychowania jest 
efekt - przyzwoity człowiek. 

Czy możliwa jest korelacja pomiędzy cela-
mi nauczania a wychowania we współczesnej 
szkole? 

Taka relacja jest nie tylko możliwa, ale wręcz 
konieczna, natomiast wiele szkół tym się nie zajmu-
je. Coraz częściej słyszymy komunikat - „szkoła ma 
nauczać”. Tymczasem to nauczanie jest elementem 
wychowania. Powinniśmy nauczać dziecko takich 
rzeczy, które będą mu potrzebne do dojrzałego, 
odpowiedzialnego życia. Mówiąc odwrotnie - nie 
powinniśmy więc nauczać tego, co jest szkodliwe. 
Gdyby szkoła tak patrzyła na wychowanie, to było-
by oczywiste, że pewnych rzeczy naucza a pewnych 
nie. Natomiast instytucja często zajmie się tylko 
nauczaniem i nawet nie stawia pytań o kontekst 
wychowawczy. Nie docieka, czy nauczanie służy 
dziecku - realizuje program. Jak patrzę na pracę 
szkół, to myślę, że bardzo dużo zależy od ludzi - 
- a nie od systemu edukacji. Jeżeli w szkole jest 
mądry dyrektor i jeżeli są odpowiedzialni nauczy-
ciele, to podejmują ten trud - zgodności między 
nauczaniem a wychowywaniem. 

Jaka jest rola nauczyciela-wychowawcy 
w konstruktywnym prowadzeniu dziecka?

Jest ona olbrzymia! We współczesnej rodzinie 
dziecko „wybywa” rano z domu, wraca wieczo-
rem i z rodzicami ma, niestety, niewielki kontakt. 
Często dziecko dłużej przebywa z nauczycielami 
niż z rodzicami. Dlatego świadomy nauczyciel ma 
współpracować z rodzicami i przyjąć odpowiedzial-
ność za wychowanie. Jeżeli nauczyciel nie czuje 
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się kompetentny, to „ucieka od wychowywania”. 
Mówiąc inaczej - nauczyciel jest przede wszyst-
kim wychowawcą - czy chce, czy nie - ale jest. 
Nie stawiamy więc pytania - czy nauczyciel jest 
wychowawcą , tylko czy bierze odpowiedzialność 
za swoją pracę. I ci, którzy jej nie biorą, są niebez-
pieczni dla dziecka. Często w różnych wypowie-
dziach słyszymy, że nauczyciele mówią - „nauczam 
matematyki”. To są ci, którzy nie wychowują.  
Ci, którzy wychowują mówią - „uczę dzieci ma-
tematyki”. Jeżeli w pracy nauczyciela pojawia się 
„dziecko”, wówczas jest to wychowawca, jeżeli 
tam „dziecka” nie ma, to jest nauczyciel, który rea-
lizuje program. Nie pracuje z dzieckiem - realizuje 
program!

Czy istotnie nauczyciel może być autory-
tetem dla uczniów? Jeżeli tak, to jak powinien 
postępować, czym kierować się w relacjach  
nauczyciel - uczeń?

Powinien być autorytetem, ale tego nie da się 
zadeklarować. Nie można powiedzieć dziecku - 
„nauczyciel będzie dla ciebie autorytetem” a on się 
nim stanie. Czy może nim być? Może. Jak popa-
trzymy na karierę szkolną dziecka, uczeń w młod-
szych klasach bardzo liczy się z nauczycielem 
i często podkreśla to w słowach „moja pani” czy 
„mój pan”. W kolejnych klasach o nauczycielach 
wypowiada się coraz mniej pozytywnie, a często 
wręcz lekceważąco czy pogardliwie. W tym proce-
sie zauważamy, że nauczyciel traci autorytet. 

Co zrobić, by być autorytetem? Najprostsza 
odpowiedź: należy traktować ucznia tak, jakby się 
chciało być traktowanym przez niego. Jeżeli w ucz-
niu zobaczymy młodego człowieka - uszanujemy 
to kim jest i co sobą prezentuje. Uczniowie tak 
traktują szkołę, jak szkoła traktuje ich. 

Pierwszymi wychowawcami dziecka są 
rodzice. Jakie są powinności rodziców wobec 
dzieci i dzieci wobec rodziców?

Istotnie, rodzice są pierwszymi wychowawca-
mi i trzeba o tym pamiętać. Niestety coraz częściej 
dzieje się tak, że próbuje się ich zastępować innymi 
wychowawcami, czasem również instytucjonalny-
mi, którzy oddzielają rodziców od dziecka. Nie-
kiedy rodzice nie radzą sobie z wychowywaniem, 
wtedy oddają rolę wychowawcy, np. szkole (nie-
koniecznie nauczycielowi), ale również telewizji 
czy grom komputerowym. Rodzice pozbywają się 
więc tego, co jest dla nich niewygodne, działając 
na szkodę dziecka. Dlaczego to jest niebezpieczne 

dla dziecka? Ponieważ podstawą rodzicielskiego 
wychowywania jest wzajemna miłość. Żaden 
profesjonalny czy nieprofesjonalny wychowawca 
nie jest w stanie wejść w taki kontakt uczuciowy 
z dzieckiem jak rodzic. Często jest tak, że instytucja 
i zewnętrzni obserwatorzy dochodzą do wniosku, 
że dziecko w rodzinie nie powinno się wychowy-
wać. Obecnie media nagłaśniają sprawę Różyczki, 
którą odebrano rodzicom.1 Przyjeżdżają urzędnicy 
i orzekają, że należy zabrać dziecko od patolo-
gicznych rodziców a ono nie chce od nich odejść. 
Bo dziecko potrzebuje rodzicielskiej miłości. 

Jakimi powinniśmy być rodzicami? Z pewnoś-
cią kochającymi mądrze. Wówczas kierujemy się 
interesem dziecka, a nie tylko własnym. Rodziciel-
ska miłość idzie w parze z poczuciem troski o dzie-
cko i chęci niesienia pomocy. Rodzic powinien być 
rozsądnie troskliwy, czyli nie zastępować dziecka 
w tym, z czym sobie poradzi, a jednocześnie stawiać 
uzasadnione moralnie i rozwojowo granice. Muszą 
znaleźć czas dla dziecka, bo rodzice nieobecni też 
wychowują, ale wychowują pustką. Gdy znajduje-
my czas dla dziecka to codziennie ofiarowujemy mu 
ciepło, bezpieczeństwo i troskliwość. Jednocześnie 
jesteśmy gotowi na przyjmowanie od dziecka infor-
macji. Myślę, że są to najważniejsze postawy a za 
nimi idą następne. 

 
Jak skutecznie zapobiegać zaburzonym 

zachowaniom w środowisku szkolnym? 
Wszystkie te pytania są obszerne. Kiedy mówimy 
o zapobieganiu zaburzeniom, to trafiamy na obszar 
bardzo trudny zawodowo, myślę, że ryzykowny dla 
wielu osób. Pojawiają się wówczas pytania: co jest 
zachowaniem niewłaściwym w szkole? Co jest 
zachowaniem zaburzonym? Coraz częściej obser-
wujemy w szkole zachowanie dysfunkcjonalne, 
które jest przez nią ignorowane. Jak popatrzymy 
na szkolne programy profilaktyki, to szkoła próbuje 
ograniczać narkomanię czy alkoholizm, ale niewiele 
placówek zajmuje się zjawiskiem palenia papiero-

1 Nowonarodzona Róża nie wróci do biologicznych ro-
dziców. Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał decyzję Sądu 
Rejonowego w Szamotułach. Róża została odebrana Violetcie 
Woźnej sześć dni po porodzie. Sąd na podstawie opinii szpi-
talnego personelu i kuratora postanowił umieścić dziewczyn-
kę w rodzinie zastępczej” (23.08.09) Po ponownym wniosku 
o uchylenie decyzji o przekazaniu noworodka do rodziny 
zastępczej, Sąd w Szamotułach zadecydował, że niemowlę 
może powrócić do rodziców” (15.09. br.) - od redakcji.
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sów przez uczniów. Mamy wówczas do czynienia 
z ewidentną dysfunkcją, niejako zaakceptowaną 
przez środowisko. Obecnie dominuje problematyka 
cyberprzemocy, którą szkoły starają się ograniczać, 
ale niestety większość z nich właściwie toleruje 
wulgaryzmy poszerzając margines przyzwolenia 
dla zachowań dysfunkcjonalnych. Czy w szkole 
są osoby, które chcą zmieniać dysfunkcjonalność? 
Z punktu widzenia ogólnospołecznego każdy wy-
chowawca jest do tego zobowiązany. Jednak w zbyt 
wielu szkołach pracują dyrektorzy i nauczyciele, 
którzy świadomie ignorują tę niewygodną wiedzę 
o występowaniu na terenie ich placówki zjawi-
ska dysfunkcji. Kolejną sprawą są kompetencje 
zawodowe, tych którzy mają zmieniać. Niestety 
obowiązuje prawidłowość, że najwięcej oczekuje 
się od pedagogów i psychologów szkolnych, czyli 
wszyscy odpowiadają za dysfunkcyjne zachowanie 
dzieci, natomiast zmieniać tę rzeczywistość mają 
tylko specjaliści. To jest wielkie nieporozumienie, 
bo za dziecko wszyscy odpowiadamy. Dlatego też 
zmiana w zachowaniu dzieci powinna się zacząć 
od zmiany zachowania personelu szkoły. Przesta-
jemy być obojętni na zachowania, które są nie-
właściwe. Nauczyciele często nie chcą albo boją 
się reagować w niektórych sytuacjach. Wtedy jest 
potrzebne wsparcie zewnętrzne dla szkoły. I sprawa 
kluczowa - dzieci muszą mieć powody do zmia-
ny swojego zachowania. Dopóki dziecko czerpie 
korzyści z tego, że jest dysfunkcjonalne i nie jest 
premiowane za zachowania konwencjonalne, do-
póty nie zdecyduje się na zmianę. 

Proszę o wskazania do realizacji „Szkolnego 
Programu Profilaktyki” spójnego z „Progra-
mem Wychowawczym Szkoły”

Zalecenie podstawowe - szkoła bierze odpo-
wiedzialność za wychowanie. Program wychowa-
nia jest nie tylko dokumentem szkoły, ale również 
opisem pewnej szkolnej rzeczywistości. Aby 
przekonać się czy nasza koncepcja wychowania od-
zwierciedla rzeczywistość szkolną, należy dokonać 
ewaluacji szkolnego programu wychowania. Kiedy 
sprawdzamy efektywność, to wówczas odkrywamy 
obszary nieskutecznego działania. Wtedy pojawia 
się miejsce na profilaktykę. Nieskuteczne wycho-
wanie może się więc wiązać z jakością działań 
wychowawcy, wychowanka i wynikać z sytuacji 
środowiskowej, w której wychowujemy dziecko. 
Szkolny program profilaktyki powinien być odpo-
wiedzią na nisze dysfunkcji. Wówczas pracujemy 
z uczniem, dorosłymi - wychowawcami, zmie-

niając środowisko. Profilaktyka szkolna powinna 
więc odpowiadać na konkretne zapotrzebowania.  
Zupełnym nieporozumieniem są programy profi-
laktyki kopiowane z innych szkół. Kiedyś spraw-
dziłem szereg różnych takich programów przy 
pomocy specjalistycznego „Plagiatu”. Okazało się, 
że duże fragmenty szkolnych programów profi-
laktyki są przepisywane z innych. Różne szkoły, 
a szkolny program profilaktyki mają zupełnie 
zbieżny. Co to znaczy? Szkoła tworzy dokument. 
Dokumenty ma nawet piękne, ale profilaktyki tam 
nie ma. Podobna sytuacja jest z wprowadzaniem 
do profilaktyki standardowych programów ogól-
nopolskich. Taki program w szkole ma sens, kiedy 
jest potrzebny. Tworzenie programu dla programu 
jest wydawaniem pieniędzy i jednocześnie depre-
cjonowaniem profilaktyki. Profilaktyka w szkole 
musi więc wynikać z tego, co wiemy o konkretnym 
środowisku szkolnym. Podsumowując - tam, gdzie 
wychowanie nie spełnia swoich oczekiwań, tam 
jest miejsce na profilaktykę.

Kiedy mówimy o „dobrym klimacie szkoły” 
i co możemy zrobić, by go stworzyć?

Z dobrym klimatem w szkole, jest jak z do-
brym klimatem w domu. Są takie domy, do któ-
rych chce się wracać i być, gdzie ludzie potrafią 
rozmawiać o wspólnych sprawach, gdzie będąc 
razem - nie boją się siebie nawzajem. A jaki jest 
klimat w szkole? Gdy spytamy dzieci co się dzieje 
w szkole, jak na nią reagują, jak widzimy ich za-
chowanie w szkole i poza nią, to wiemy, jaki jest 
klimat szkoły. Podobnie jest z nauczycielami - jak 
oni czują się w szkole, jak na nią reagują, wówczas 
dowiemy się, czy czerpią radość ze swojej pracy.  
Szkoła odpowiada za jedną z podstawowych po-
trzeb psychicznych człowieka - potrzebę poznaw-
czą, bo chcemy poznawać świat i gromadzić o nim 
wiedzę, czyli teoretycznie szkoła jest to wymarzo-
ne miejsce dla każdego. Tymczasem realizacja tego 
poznawczego celu jest różna. Gdyby zapytać ludzi, 
którzy tworzą szkołę - co jest ci potrzebne do tego, 
by czuć się w niej bezpiecznym, by do szkoły 
chodzić z przyjemnością, żeby w szkole odważyć 
się być sobą, by w miejscu pracy zajmować się 
zadaniami, które przed tobą stoją, a nie samo-
obroną? Mimo, że w szkole pracują różni ludzie, 
to zazwyczaj odpowiedzi będą bardzo podobne.  
Najważniejszy dla określenia dobrego klimatu 
szkoły jest kontekst - jest nim człowiek, bo szkoła 
pyta o ucznia, nauczyciela, ale często w szkole 
słyszymy, że oni są mniej ważni, bo najważniejsze 
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są - system, programy i wymagania. Tam gdzie 
szkoła zajmuje się człowiekiem jest szansa na do-
bry klimat, a tam gdzie zajmuje się programami, 
rozporządzeniami, systemami tam nie ma miejsca 
na dobry klimat, bo tam nie ma człowieka. 

Trwają dyskusje o wychowaniu przedszkol-
nym. Czy obniżenie wieku szkolnego jest eduka-
cyjną szansą na lepszy start dla sześciolatków, 
czy raczej skróceniem beztroskiego dzieciństwa? 

Przed paroma dniami przeczytałem fragment 
wypowiedzi ministra Boniego: „Sześciolatki 
do szkoły, to jest szansa na nasze emerytury, 
bo inaczej nie będzie miał kto na nas pracować”2 
Gdy nad tym się zastanawiam jako psycholog, 
to myślę, że w tym jest mnóstwo racji. Wymagania 
szkoły rosną, również i zadania, które szkoła stawia 
przed dzieckiem. Czy nasze dzieci o rok wcześ-
niej w szkole są na tyle dojrzałe, by sobie z tymi 
zadaniami poradzić? Jeżeli szkoła dopasuje się 
do sześciolatka, jest na to szansa. Jeżeli będą próby 
dostosowania sześciolatka do szkoły, to sobie nie 
poradzą. Czy skracamy im dzieciństwo? Na pewno. 
To, że skracamy to mniejsze zmartwienie. Gorzej, 
że efektem tego jest zabranie im czasu na dojrzewa-
nie. Dziecko od razu zostaje postawione w sytuacji 
zadaniowej. Ma sobie radzić z czymś, do czego nie 
dorasta. Sześciolatek powinien mieć możliwości 
pełniejszego rozwoju niż do tej pory, ale szkoła 
to nie jest najlepszy pomysł, żeby te niedoskona-
łości nadrabiać. Często w dyskusji o sześciolat-
kach pada argument, że dzieci się szybciej uczą.  
Tak, ale czy z tej nauki wynika coś sensownego? 
Możemy dziecko dwu-trzyletnie uczyć dwóch, 
trzech języków naraz. Bardzo szybko się nauczy, 
ale traci poczucie tożsamości kulturowej, bo nie 
wychowuje się wówczas w jednolitym języku czy 
kulturze. Sześcioletnie dziecko bardzo szybko 
nauczy się obsługi komputera, będzie sprawnie ko-
rzystało z Internetu. Tylko co tam znajdzie i czym 
będzie się zajmowało? 

Czytałem na forach internetowych wypowie-
dzi Pana studentów. Niektórzy twierdzili wręcz, 
że wybrali kierunek studiów ze względu na Pana 
ogromną wiedzę i doświadczenie zawodowe. 

2 „Ale sześciolatki muszą iść do szkół. Bo chodzi również 
o to, żeby wcześniej kończyły edukację. To element polityki 
rynku pracy, bez tego nie będzie miał kto zarabiać na nasze 
emerytury”, Michał Boni, „Gazeta Wyborcza”, 24 listopada 
2008 - od redakcji.

Na uczelniach i w szkołach wyższych różnie 
bywa z wykładowcami, często akademicka wie-
dza to za mało, by pozyskać szacunek i sympatię 
zarówno u studentów, jak i nauczycieli, z który-
mi Pan współpracuje. Na czym polega fenomen 
dobrego wykładowcy i nauczyciela?

To pytanie jest takim dopełnieniem tego, 
o czym rozmawialiśmy wcześniej, bo to jest kolej-
ny poziom edukacji, kolejna szkoła, w której są inni 
uczniowie - dorośli, często dojrzali, aczkolwiek nie 
zawsze. Natomiast sama sytuacja edukacyjna jest 
wysoce podobna. Jak być wspaniałym wykładow-
cą, nauczycielem? Nie wiem. Bo to jest tak, że dla 
jednego pan X-iński jest wspaniały, dla drugiego 
niekoniecznie. To jest ciągłe stawianie sobie pytań 
- czego student oczekuje na studiach, po co on tutaj 
przychodzi? Myślę, że nie tyle warto odpowiedzieć 
na pytanie - jak być wspaniałym, ile jak z tej roli, 
w której zostaliśmy postawieni wywiązywać się 
w sposób odpowiedzialny. Widziałbym dwie spra-
wy: jedna to być człowiekiem, czyli to co robię 
na uczelni, to jak się zachowuje na uczelni jest do-
kładnie tym, co robię w życiu. Nie gram nauczycie-
la, nie bywam nauczycielem „na godziny”. Tak tutaj 
pracuję, jakim jestem na co dzień. To co mówiłem 
wcześniej - warunkiem dogadania się z człowie-
kiem jest wzajemny szacunek. Darzymy studenta 
szacunkiem i traktujemy go poważnie - otrzymuje-
my dokładnie to samo; jestem wobec niego uczci-
wy - on też jest uczciwy wobec mnie. Druga spra-
wa - jakim jestem specjalistą. Na psychologii często 
podkreślamy, że człowiek cały czas jest w drodze, 
cały czas się rozwija, czegoś się uczy. Często mó-
wię studentom, że gdy dojdą do wniosku, że umieją 
i wiedzą wszystko, to jest pora pójść na emeryturę, 
bo są niebezpieczni dla otoczenia. Jeżeli przez całe 
życie będą mieć poczucie, że jest coś do zrobienia, 
czegoś można się nauczyć, to wtedy będą twórczy 
i bezpieczni. Będą się cieszyli z tego, że się uczą 
i będą otwarci na sam proces uczenia się. Otwarcie 
na wzajemne uczenie się - to moja praca ze studen-
tami. Ciągle się uczę, więc studenci mogą się ode 
mnie więcej nauczyć, a ich prowokacyjne pytania 
zmuszają mnie, bym sięgał po kolejną wiedzę.  
W psychologii jest istotna praktyka zawodowa. 
Na świecie jest rzeczą naturalną, że na kierunkach 
stosowanych pracownik naukowy jest jednocześnie 
praktykiem. Taki luksus mamy w Zakładzie Psycho-
logii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki Instytutu 
Psychologii UMCS, bo pracownicy naukowi pro-
wadzą praktykę psychologiczną, również ja - już 
od trzydziestu lat. Wiedza, którą przekazujemy nie 
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jest teorią. Służy sprawom konkretnym. Student, 
który do nas przychodzi doświadcza siebie w sy-
tuacjach zawodowych, uczy się bycia, korzystania 
z wiedzy, rozwiązuje realne problemy. Bardzo 
często na naszej specjalizacji, na psychoprofilak-
tyce jest tak, że studenci ucząc się zawodu, uczą 
się na sobie. Po ukończeniu studiów nie proponują 
ludziom czegoś, czego nie doświadczali. Studenci 
nie stają więc po drugiej stronie, są też w procesie 
zmian. Specjalność - psychoprofilaktykę wybierają 
ci, którzy najpierw mają potrzebę zrobienia czegoś 
sensownego ze sobą. To doskonalenie siebie w sy-
tuacji zawodowej jest najlepszym sposobem na roz-

wój zawodowy. Myślę, że to jest ta grupa osób, 
która z różnych powodów pozytywnie wypowiada 
się o mojej pracy. Od nowego roku akademickiego 
2009/2010 pracuję i kieruję Zakładem Psychopro-
filaktyki i Pomocy Psychologicznej w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Pytania do rozmowy z P. prof. Zbigniewem  
Gasiem  - Jolanta Jarmołowicz i dr Dariusz 
Kiszczak

Arkadiusz Kwieciński
starszy	wizytator	Kuratorium	Oświaty	w	Lublinie

Korepetycje w szkołach - problem wciąż aktualny 
(część I)

no w nim na następujące przyczyny poszukiwania 
przez uczniów „pomocy w poszerzeniu i utrwaleniu 
uzyskanych w szkole umiejętności”: istnienie pew-
nej grupy uczniów, którzy z różnych powodów, np. 
bardzo duży zakres materiału programowego, duża 
liczebność klas, niewłaściwe metody nauczania 
i stosowane środki dydaktyczne, brak możliwości 
organizowania dodatkowych zajęć, brak umiejęt-
ności pracy z uczniem mającym trudności w nauce, 
nie są w stanie w czasie zajęć lekcyjnych opanować 
materiału wymaganego programem nauczania. 
Przyznano, ze zjawisko udzielania korepetycji jest 
szerszym zjawiskiem społecznym, wynikającym 
z potrzeby poszukiwania przez nauczycieli dodat-
kowych źródeł dochodu. Nie przyjmując programu 
stwierdzono, że „w naszym liceum podejmujemy 
już od wielu lat cały szereg działań rozszerzają-
cych ofertę programową i organizacyjną szkoły”. 
Wskazano tu na realizację zajęć fakultatywnych 
ze wszystkich przedmiotów, głównie dla uczniów 
klas IV, prowadzenie szeregu zajęć pozalekcyjnych 
- niepłatnych kół zainteresowań, kół olimpijskich, 
zespołów powtórkowych, zespołów wyrównaw-
czych, szkolenia Rady Pedagogicznej, działania 
w zakresie mierzenia jakości pracy, systematyczne 
podnoszenie umiejętności przez nauczycieli i zdo-
bywanie kolejnych stopni awansu zawodowego. 
W powtórzonej w 2004 roku ankiecie 67,5 % ucz-
niów liceum potwierdziło udział w korepetycjach. 

Do problemu korepetycji nawiązałem m.in. 
w lutowym numerze „Ad rem” z 2008 r. („Kilka 
słów o zjawisku korepetycji”). Teraz posta-
nowiłem wstępnie zdiagnozować to zjawisko 
w trzech dużych szkołach: liceum ogólnokształ-
cącym w dużym mieście, liceum ogólnokształ-
cącym w średnim mieście oraz zespole szkół  
(liceum ogólnokształcące i technikum) w dużym 
mieście.

I Liceum ogólnokształcące w dużym mieście
W odczuciu społecznym zjawisko korepetycji 

jest istotnym problemem tej szkoły. Zauważono je 
także w szkole. Jeszcze w 2003 r., podczas posie-
dzenia Rady Pedagogicznej, przedstawiono wyniki 
ankiety przeprowadzonej wśród absolwentów 
klas IV. Wynikało z niej, że, w stosunku do roku 
ubiegłego, odsetek młodzieży, który wybrałby to li-
ceum spadł z 90,6 % do 83,3 %. Jak się okazało, 
spośród ankietowanych uczniów 67,1 % uczęsz-
czało na dodatkowe zajęcia poza szkołą, z czego 
37,5 % twierdziło, że przyczyną jest niewłaściwe 
przygotowanie ze strony szkoły. W tym samym 
roku w opracowanym i nieprzyjętym (!) przez Radę 
Pedagogiczną programie „Szkoła bez korepetycji” 
zwrócono uwagę na negatywne opinie dotyczące 
problemu korepetycji w szkołach. Program miał 
doprowadzić do wzrostu zaufania do szkoły, jej na-
uczycieli i ich pracy. Poniekąd słusznie wskazywa-
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Mimo to w następnych latach zaprzestano badań 
w tym zakresie, nie podjęto analizy przyczyn zja-
wiska oraz nie wypracowano żadnych wniosków 
związanych z tą sprawą. 

W grudniu 2008 r. przeprowadziłem wśród 
wszystkich obecnych wówczas w szkole uczniów 
ankietę na temat ich udziału w korepetycjach i przy-
czynach tego zjawiska. W badaniu wzięło udział 
732 uczniów (na 856), z tego 202 uczniów klas I, 
268 uczniów klas II, 262 uczniów klas III. Z wy-
pełnionych anonimowo ankiet wynikało, że 427 
(58,3 %) biorących w badaniu uczniów uczęszcza 
na korepetycje, z tego:

- w klasach I - 78 (38,6 %) - kolejno: z ma-
tematyki - 55,1 % (spośród uczęszczających 
na korepetycje), języka angielskiego - 44,3 %, 
fizyki - 37,2 %, chemii - 24,4 %, języka niemie-
ckiego - 11,5 %, geografii - 2 %, historii - 1,5 %, 
z języka polskiego i języka rosyjskiego - po 1,3 %; 
78 uczniów uczęszcza na 156 korepetycji z 10 
przedmiotów (25 - 32 % - na jeden przedmiot, 
34 - 43,6 % - na dwa przedmioty, 14 - 17,9 % - na trzy 
przedmioty, 14 - 5,1 % - na cztery przedmioty, 
1 na pięć przedmiotów),

- w klasach II - 159 (59,3 %) - kolejno: 
z matematyki - 55,3 %, fizyki - 50,3 %, języka 
angielskiego - 47,2 %, chemii - 35,8 %, języ-
ka niemieckiego - 11,3 %, z języka polskie-
go - 5,7 %, z historii - 5 %, z biologii - 3,1 %, 
geografii - 1,9 %, historii - 1,5 %, i języka fran-
cuskiego i wiedzy o społeczeństwie - po 1,3 %; 
159 uczniów uczęszcza na 331 korepetycji 
(43 - 27 % - na jeden przedmiot, 51 - 32 % - na dwa 
przedmioty, 22 - 13,8 % - na trzy przedmioty,  
22 - 13,8 % - na cztery przedmioty, 5 - 3,2 % - na pięć 
przedmiotów, 1 na 7 przedmiotów),

- w klasach III - 190 (72,5 % ) - kolejno: 
z języka angielskiego - 54,7 %, z matematy-
ki - 30 %, z języka polskiego - 25,3 %, z bio-
logii - 16,3 %, z chemii - 14,7%, z wiedzy 
o społeczeństwie - 14,2 %; z historii - 13,7 %, 
z geografii - 11,6 %, z fizyki - 9,5 %, z języka 
niemieckiego - 5,3 %, z języka francuskiego - 1 %, 
z języka rosyjskiego - 0,5 %; 190 uczniów klas III 
uczęszcza na 371 korepetycji (72 - 37,9 % - na je-
den przedmiot, 65 - 34,2 % - na dwa przedmioty, 
36 - 18,9 % - na trzy przedmioty, 14 - 7,4 % - na czte-
ry przedmioty, 1 na 5 przedmiotów). W sumie 427 
uczniów uczęszczało na 858 korepetycji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn 
uczęszczania na korepetycje 56,4 % uczniów upa-
trywało ich w niewłaściwych działaniach ze strony 

szkoły (55,1 % uczniów klas I, 67,3 % uczniów klas 
II i 47,9 % uczniów klas III). Uczniowie wskazywa-
li m.in. na niewłaściwie prowadzone zajęcia, brak 
kompetencji ze strony nauczyciela, nierealizowanie 
programu nauczania, stawianie przez nauczycieli 
wymagań i ocenianie przy jednoczesnym braku re-
alizacji programu, niski poziom nauczania. 23,8 % 
uczniów (37,1 % klas I, 25,8 % klas II, 15,8 % 
klas III) wskazało jako przyczynę konieczność 
poszerzenia lub uzupełnienia wiedzy. Aż 103 ucz-
niów klas III i 23 uczniów klas II zdecydowało się 
na korepetycje ze względu na konieczność dobrego 
przygotowania się do matury.

Ponadto 6,4 % uczniów wskazało jako przy-
czynę zaległości wynikające z nauki w gimnazjum 
lub z powodu choroby, 5,2 % - zaletę indywidual-
nego nauczania i wzmożoną motywację do pracy, 
1,9 % - konieczność uporządkowania wiedzy, 
0,7 % - wniosek rodziców.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wskazanie jako przy-
czyny „potrzeby właściwego przygotowania się 
do egzaminu maturalnego” oraz „potrzeby uzupeł-
nienia lub poszerzenia wiedzy” można częściowo 
potraktować jako niewystarczające przygotowanie 
ze strony szkoły wyniki ankiet wskazują na pracę 
szkoły jako podstawową przesłankę podjęcia de-
cyzji o uczęszczaniu na korepetycje. Główna przy-
czyna korepetycji nie tkwi zatem w zaległościach 
z gimnazjum, ponieważ liczba uczniów pobierają-
cych korepetycje zwiększa się wraz z czasem poby-
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tu w liceum. Na uwagę zasługiwały też następujące 
fakty:

- w jednej z klas pierwszych na 26 uczniów 
po 3 miesiącach nauki aż 9 z nich (34,6 %) uczęsz-
czało na korepetycje z chemii,

- w jednej z klas II na 28 uczniów na korepe-
tycje uczęszczało 24, w jednej z klas III na 28 - 25 
uczniów. 

Z biegiem lat zwiększa się szczególnie liczba 
uczniów uczęszczających na korepetycje z języka 
polskiego (odpowiednio 1 uczeń, 9, 48), historii 
(3, 8, 26), wiedzy o społeczeństwie (2, 27), języka 
angielskiego (35, 75, 104), biologii (2, 5, 31), geo-
grafii (4, 3, 22). 

Nastroje części uczniów wyrażały następujące 
opinie umieszczane w wypełnianych ankietach: 
„nie uczęszczam na korepetycje, ale powinienem, 
bo szkoła nawet w 30 % nie przygotuje mnie do ma-
tury”, „poziom nauczania jest żałosny, lecz co zro-
bić, jeżeli w innych szkołach jest jeszcze gorzej”, 
„niektórzy nauczyciele wymagają od nas nic nas 
nie ucząc”, „nauczyciel (…) twierdzi, że wszystko 
powinniśmy umieć z gimnazjum”, „nauczyciele 
krzyczą, gdy zadaje się im pytania, więc lepiej spy-
tać kogoś z korków”, „poziom nauczania niezbyt 
wysoki, a wymagania ogromne”, „wielu nauczycie-
li nie realizuje materiału”, „z fizyki rozpoczęliśmy 
podręcznik do II klasy w listopadzie”, „zostawianie 
ucznia samego - [uczeń] przerabia cały materiał 
sam w domu, na lekcje ma przyjść z ugruntowa-
ną wiedzą, aby całą lekcję rozwiązywać testy”, 
nauczyciele „sami proponują korepetycje”, „słabe 
przygotowanie w szkole, więc trzeba nadrobić 
na korepetycjach. Potem uczniowie osiągają dobre 
wyniki na maturze, a szkoła przypisuje zasługi so-
bie i swojemu przygotowaniu”. 

Część uczniów nieuczęszczających na ko-
repetycje zwróciła uwagę na fakt, iż zamierzają 
na nie uczęszczać lub, że nie pozwalają im na to 
możliwości finansowe. Kilku uczniów uważało, 
że poziom nauczania w szkole jest wysoki, a ich 
udział w korepetycjach służy przede wszystkim 
ich indywidualnemu rozwojowi. Według rodziców 
część nauczycieli starała się pracować dodatkowo 
z uczniami poprzez organizację kół zainteresowań, 
część zadań jest jednak przenoszona na korepetycje. 

Z zebranych informacji wynikało, że w szkole 
dużo uwagi poświęcano pracy z uczniami zdol-
nymi, na ogół brak jednak wspomagania uczniów 
z trudnościami w nauce.

Jednocześnie nauczyciele zwrócili uwagę, aby 
podczas analizy przyczyn zjawiska korepetycji 

uwzględniać również takie okoliczności jak: zamoż-
ność rodziców (na ogół dobra sytuacja materialna 
rodziców umożliwia udział uczniów w zajęciach 
nawet wówczas, gdy nie są one konieczne, albo 
wówczas gdy ich celem jest wyłącznie poszerzenie 
wiedzy), uczęszczanie na korepetycje uczniów klas 
III, którzy zakończyli naukę wybranego przedmio-
tu na poziomie klasy II (uzupełnienie braku ciągło-
ści nauczania), skalę zjawiska w innych szkołach 
na terenie miasta i okolic oraz w skali kraju, niekie-
dy zbyt małą liczbę godzin na realizację materiału, 
potrzebę powtarzania materiału, chęć zdobycia 
certyfikatu z języka obcego, chęć poznania innego 
języka niż ten, który nauczany jest w szkole, bardzo 
niski poziom wiedzy wyniesiony z gimnazjum.

II Liceum ogólnokształcące w średnim mieście
W 2009 roku wśród wszystkich obecnych 

w dniu badania w szkole uczniów przeprowadziłem 
podobną jak w poprzedniej szkole ankietę, w której 
wzięło udział 441 uczniów (na 496), z tego 148 
uczniów klas I, 157 uczniów klas II, 136 uczniów 
klas III. Z wypełnionych anonimowo ankiet wyni-
ka, że 180 (40,8 %) biorących w badaniu uczniów 
uczęszcza na korepetycje, z tego:

- w klasach I - 46 (31,08 %) - kolejno: 
z języka angielskiego - 29 (19,6%), z matema-
tyki - 16 (10,8%), fizyki - 7 (4,7 %), chemii -  
6 (4,1 %), języka niemieckiego - 4 (2,7 %), z bio-
logii - (1,4 %), z języka francuskiego i rysunku 
po 1 - (0,7 %); 46  uczniów uczęszcza na 68 ko-
repetycji z 8 przedmiotów (26 - 17,6 % - na jeden 
przedmiot, 18 - 12.2 % - na dwa przedmioty, 
2 - 1,4 % - na trzy przedmioty,

- w klasach II - 58 (36,9 %) - kolejno: z ję-
zyka angielskiego - 36 (22,9%), z matematyki - 
26 (16,6 %), z chemii, fizyki i języka niemieckiego 
po 5 (3,2%), z języka francuskiego - 4 (2,5%) , z bio-
logii i informatyki po 2 (1,3 %), z języka polskiego, 
języka hiszpańskiego, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie i geografii po 1 (0,6%); 58 uczniów uczęszcza 
na 93 korepetycje (36 - 22,9 % - na jeden przedmiot, 
13 - 8,9 % - na dwa przedmioty, 6 - 3,8 % - na trzy 
przedmioty, po 1 na 5 i na 8 przedmiotów (3,2%),

- w klasach III - 76 (55,9 %) - kolejno: z ję-
zyka angielskiego - 50 (36,8 %), z matematyki -  
22 (16,2%), z biologii i chemii po 11 (8%), z fizy-
ki - 9 (6,6%), z języka polskiego - 7 (5,1%), z języ-
ka niemieckiego - 4 (2,9%), z języka francuskiego, 
geografii i historii sztuki po 2 (1,5%), z wiedzy 
o społeczeństwie - 1 (0,7%); 76 uczniów klas III 
uczęszcza na 127 korepetycji (45 - 32,1 % - na je-
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den przedmiot, 25 - 18,4 % - na dwa przedmioty, 
6 - 4,4 % - na trzy przedmioty, 1 - 0,7 % - na cztery 
przedmioty, 2 na 5 przedmiotów (1,5%).

W sumie 180 uczniów uczęszczało na 288 
korepetycji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn 
uczęszczania na korepetycje uczniowie 111 razy 
wskazali na błędy popełnione przez szkołę, 275 
razy - na czynniki niezależne od szkoły. Wśród 
czynników obiektywnych wskazywano na nastę-
pujące przyczyny:

- 79 (43,9%) - potrzeba dodatkowego wsparcia 
podczas przygotowania do matury (pomimo pozy-
tywnych działań w tym zakresie ze strony szkoły),

- 67 (37,2%) - chęć poszerzenia wiedzy zdoby-
tej w szkole,

- 61 (33,9%) - zaległości z gimnazjum,
- 34 (18.9%) - możliwość indywidualnej pracy 

nauczyciela - korepetytora z uczniem,
- 28 (15,6%) - potrzeba pomocy ze względu 

na brak predyspozycji do danego przedmiotu,
- po 2 osoby - konieczność przygotowania się 

na wyższe studia, utrwalenie wiadomości zdoby-
tych w szkole, nauka języka obcego nie realizowa-
nego w szkole.

Wśród czynników negatywnych wskazano 
na następujące przyczyny:

- 41 (22,8% uczęszczających na korepety-
cje) - potrzeba dodatkowego wsparcia ze względu 
na złe przygotowanie ze strony szkoły,

- 26 (14,4%) - nauczyciele wiele wymagają nie 
ucząc,

- 19 (10,6 %) - brak pomocy ze strony 
nauczycieli,

- 13 (7,2%) - niewłaściwa realizacja materiału 
przez nauczycieli,

- 8 (4,4%) - duża ilość zajęć, które się nie 
odbywają, 

- 2 (1,1%) - niski poziom nauczania w szkole,
- po 1 odpowiedzi - mała liczba godzin ty-

godniowo na realizację materiału, za dużo osób 
w grupie językowej.

Jak się wydaje, również w tej szkole główna 
przyczyna korepetycji nie tkwi w zaległościach 
z gimnazjum, albowiem liczba uczniów uczęsz-
czających na korepetycje zwiększa się także wraz 
z czasem pobytu w liceum. 

Z biegiem lat zauważalna jest tendencja zwięk-
szania się liczby uczniów uczęszczających na ko-
repetycje z języka angielskiego (29,36,50), języka 
polskiego (odpowiednio 0, 1, 7), biologii (2, 2, 11) 
i chemii (6, 5, 11). Stosunkowo niewielu uczniów 

uczęszczało na korepetycje z wiedzy o społe-
czeństwie, historii, geografii, i biorąc pod uwagę, 
iż wszyscy przystępują do egzaminu maturalnego 
z tego przedmiotu, z języka polskiego.

Negatywne dopiski na temat nauczycieli lub 
szkoły pojawiały się w analizowanych ankietach 
sporadycznie.

III Zespół szkół (liceum ogólnokształcące 
i technikum) w dużym mieście

W 2009 r. wśród obecnych w dniu badania 
w szkole uczniów 14 klas licealnych i 7 klas techni-
kum przeprowadziłem ankietę na temat ich udziału 
w korepetycjach i przyczynach tego zjawiska. 

W badaniu wzięło udział 303 uczniów liceum 
z 14 oddziałów (na 573 ogółem), z tego 120 ucz-
niów klas I, 107 uczniów klas II, 76 uczniów klas 
III. Z wypełnionych anonimowo ankiet wynika,  
że 94 (31 %) biorących w badaniu uczniów uczęsz-
cza na korepetycje, z tego:

- w klasach I - 29 (24,2 %) - kolejno: z matematy-
ki - 18 (15 %) , chemii - 14 (11,7 %), fizyki - 10 8,3 %), 
z języka angielskiego - 8 (6,7 %), języka polskie-
go - 4 (3,3 %), języka niemieckiego - 2 (1,7 %), 
z geografii - (0,8 %), z języka francuskiego i rysun-
ku po 1; 94 uczniów uczęszcza na 55 korepetycji 
z 7 przedmiotów (16 - 13,3 % - na jeden przedmiot, 
4 - 3,3 % - na dwa przedmioty, 6 - 5 % - na trzy 
przedmioty, 2 - na cztery przedmioty (1,7 %), 
1 na pięć przedmiotów - 0,8 %),

- w klasach II - 33 (30,8 %) - kolejno: z matema-
tyki - 28 (26,3 %), z języka angielskiego - 9 (8,4 %), 
z chemii - 6 (5,6 %) , z języka niemieckiego 4 (3,7%) 
fizyki i języka polskiego po 3 (2,8 %), z języka 
francuskiego, z biologii i geografii po 1 (0,9%); 
33 uczniów uczęszcza na 56 korepetycji z 9 
przedmiotów (16 - 15 % - na jeden przedmiot, 
12 - 11,2 % - na dwa przedmioty, 4 - 3,7 % - na trzy 
przedmioty, 1 na cztery przedmioty (0,9 %),

- w klasach III - 32 (42,1 %) - kolejno: z ję-
zyka angielskiego - 22 (28,9 %), z języka polskie-
go - 13 (17,1%), z języka niemieckiego - 3 (3,9%), 
z biologii i wiedzy o społeczeństwie po 2 (2,6%), 
z matematyki, geografii i historii sztuki po 1 (1,3%); 
33 uczniów klas III uczęszcza na 47 korepetycji 
z 9 przedmiotów (20 - 26,3 % - na jeden przedmiot, 
9 - 11,8 % - na dwa przedmioty, 3 - 3,9 % - na trzy 
przedmioty.

W sumie 94 uczniów uczęszczało na 158 
korepetycji.

Najwięcej uczniów uczęszczało w klasach I i II 
na korepetycje z matematyki, fizyki i chemii, w kla-
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sach III zwiększa się liczba uczniów uczęszczają-
cych na korepetycje z przedmiotów maturalnych 
(języka angielskiego i języka polskiego).

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn 
uczęszczania na korepetycje uczniowie 55 razy 
wskazali na błędy popełnione przez szkołę, 130 
razy - na czynniki niezależne od szkoły. Wśród 
czynników obiektywnych wskazywano na nastę-
pujące przyczyny:

- 48 (51 %) - zaległości z gimnazjum,
- 26 (27,7%) - potrzeba dodatkowego wsparcia 

podczas przygotowania do matury (pomimo pozy-
tywnych działań w tym zakresie ze strony szkoły),

- 26 (27,7%) - chęć poszerzenia wiedzy zdoby-
tej w szkole,

- 16 (17 %) - potrzeba pomocy ze względu 
na brak predyspozycji do danego przedmiotu,

- 11 (11,7%) - możliwość indywidualnej pracy 
nauczyciela - korepetytora z uczniem,

- 3 (3,2 %)- nadrobienie zaległości.
Wśród czynników negatywnych wskazano 

na następujące przyczyny:
- 21 (22,3%) - niewłaściwa realizacja materiału 

przez nauczycieli,
- 13 (13,8%) - duża ilość zajęć, które się nie 

odbywają, 
- 9 (9,6%) - niski poziom nauczania w szkole.
- 8 (8,5%) - nauczyciele wiele wymagają nie 

ucząc,
- 2 (2,1%) - potrzeba dodatkowego wsparcia 

ze względu na złe przygotowanie ze strony szkoły,
- 2 (2,1 %) - brak pomocy ze strony nauczyciela.

W badaniu wzięło również udział 134 uczniów 
technikum z siedmiu oddziałów (na 306 ogółem), 
z tego 23 uczniów klas I, 29 uczniów klas II, 44 ucz-
niów klas III i 38 uczniów klas IV. Z wypełnionych 
anonimowo ankiet wynika, że 32 (23,9 %) biorą-
cych w badaniu uczniów uczęszcza na korepetycje, 
z tego:

- w klasach I - 7 (30,4 %) - kolejno: z języka an-
gielskiego i fizyki po 3 (13 %), z matematyki i chemii 
po 2 (8,7 %), z języka rosyjskiego -1 (4,3 %); 7 ucz-
niów uczęszcza na 12 korepetycji z 5 przedmiotów 
(2 - 8,7 % - na jeden przedmiot, 5 - 21,7 % - na dwa 
przedmioty,,

- w klasach II - 7 (24,1 %) - kolejno: z ma-
tematyki i rachunkowości przedsiębiorstw po 
3 (10,3 %), z języka angielskiego - 2 (6,39 %), 
z chemii , fizyki, biologii i geografii po 1 (3,4 %); 
7 uczniów uczęszcza na 14 korepetycji z 7 
przedmiotów (3 - 10,3 % - na jeden przedmiot, 

3 - 10,3 % - na dwa przedmioty, 1 na cztery przed-
mioty (3,4 %),

- w klasach III - 8 (18,2 %) - kolejno: z języka 
niemieckiego - 3 (6,8%), z matematyki - 2 (4,4 %), 
z języka angielskiego, rachunkowości przed-
siębiorstw, biologii i wiedzy o społeczeństwie 
po 1 (2,2%); 8 uczniów klas III uczęszcza na 9 ko-
repetycji z 6 przedmiotów (7 - 15,9 % - na jeden 
przedmiot, 2 - 2 % - na dwa przedmioty), 

- w klasach IV - 10 (26,3 %) - kolejno: z języka 
angielskiego - 6 (15,8 %), z matematyki - 5 (13,2 %), 
z języka niemieckiego - 3 (7,9 %), z geografii 
i języka polskiego po 2 (5,3 %); 10 uczniów klas 
III uczęszcza na 15 korepetycji z 5 przedmiotów 
(3 - 7,9 % - na jeden przedmiot, 6 - 15,4 % - na dwa 
przedmioty, 1 - na trzy przedmioty (2,6 %).

W sumie 32 uczniów uczęszczało  
na 50 korepetycji.

Odpowiadając na pytanie dotyczące przyczyn 
uczęszczania na korepetycje uczniowie 18 razy 
wskazali na błędy popełnione przez szkołę, 
38 razy - na czynniki niezależne od szkoły. Wśród 
czynników obiektywnych wskazywano na następu-
jące przyczyny:

- 15 (46,8 %) - zaległości z gimnazjum,
- 11 (34,4%) - chęć poszerzenia wiedzy zdoby-

tej w szkole,
- 6 (18,8 %)- nadrobienie zaległości.
- 3 (9,4%) - możliwość indywidualnej pracy 

nauczyciela - korepetytora z uczniem,
- 2 (6,2 %) - potrzeba pomocy ze względu 

na brak predyspozycji do danego przedmiotu,
- 1 (3,1 %) - potrzeba dodatkowego wsparcia 

podczas przygotowania do matury (pomimo pozy-
tywnych działań w tym zakresie ze strony szkoły),

Wśród czynników negatywnych wskazano 
na następujące przyczyny:

- 6 (18,8%) - nauczyciele wiele wymagają nie 
ucząc,

- 5 (15,6%) - niewłaściwa realizacja materiału 
przez nauczycieli, niski poziom nauczania w szkole,

- 4 (12,5 %) - brak pomocy ze strony nauczycieli 
- 2 (6,3 %) - duża ilość zajęć, które się nie 

odbywają, 
- 1 (3,1% uczęszczających na korepetycje) - po-

trzeba dodatkowego wsparcia ze względu na złe 
przygotowanie ze strony szkoły.

Główna przyczyna korepetycji tkwi, według 
uczniów, w zaległościach z gimnazjum. Jak wynika 
z analizy ankiet na ogół korepetycje w tym typie 
szkoły mają charakter incydentalny, z większą 
grupą uczniów uczęszczających na korepetycje 
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z języka angielskiego i matematyki w klasie I.
W związku z tym, że zjawisko korepetycji 

występuje w szkołach w sposób nierównomierny, 
warto zwrócić uwagę na inne, ważne okoliczności 
mające wpływ na jego skalę w tym m.in. sposób 
realizacji programu nauczania i realizację zajęć 
pozalekcyjnych. 

Charakterystyka działań szkół, które 
 przyczyniają się rozwoju problemu korepetycji

1. Liceum ogólnokształcące w dużym mieście 
Pomimo odnoszonych przez szkołę sukcesów 

istotnym problemem jest absencja nauczycieli. 
Wiele zajęć nie odbywa się ze względu na choroby 
nauczycieli lub ich udział w konkursach, olimpia-
dach, zawodach, warsztatach szkoleniowych, wy-
cieczkach oraz ze względu na opiekę nad osobami 
przyjeżdżającymi do szkoły w ramach współpracy. 
Z tego powodu występują trudności związane 
z realizacją programu nauczania. W ubiegłym roku 
szkolnym nie odbyło się lub było zorganizowanych 
w sposób niewłaściwy ponad 3 tysiące godzin za-
jęć lekcyjnych - stanowi to sumę wszystkich zajęć, 
które odbywają się w szkole podczas trzech tygodni 
nauki. Niepełną realizację programów nauczania 
potwierdzają wpisy w dziennikach lekcyjnych. 
Na przykład część wpisów dotyczących realizacji 
programów nauczania z historii w klasie III kończy 
się na roku 1945, podczas gdy program nauczania 
obejmuje również okres powojenny (wg rozkła-
dów materiału obejmuje 14 jednostek lekcyjnych). 
W roku szkolnym 2006/2007 w jednej z klas III 
nauczyciel 24 razy z rzędu dokonał wpisu tematu 
„Powtórzenie wiadomości”. Tematyka zawarta 
w rozkładach materiału często nie jest skorelowana 
z wpisami w dzienniku. W szkole nie są organi-
zowane żadne zajęcia pozalekcyjne wynikające 
z godzin do dyspozycji dyrektora (wszystkie go-
dziny zostały przeznaczone na zajęcia lekcyjne). 
Organ prowadzący nie przeznaczył dodatkowych 
środków na koła zainteresowań. Nauczyciele sta-
rają się zapewnić uczniom rozwój zainteresowań 
i szczególnych uzdolnień jedynie poprzez zajęcia 
pozalekcyjne prowadzone społecznie z inicjaty-
wy nauczycieli na podstawie zdiagnozowanych 
potrzeb uczniów. Pomimo powyższych działań 
oferta szkoły w zakresie przedmiotowych zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań wydaje się 
niewystarczająca. Prowadzone społecznie zajęcia 
odbywają się z różnym natężeniem. Część zajęć 
prowadzonych z uczniami pozostaje nieudoku-

mentowana. Nauczyciele twierdzą, że dla ucz-
niów mających trudności w nauce organizowane 
są zajęcia wyrównawcze oraz organizowana jest 
samopomoc koleżeńska Brak jednak dokumentacji 
potwierdzającej tego typu działania. Pewną formą 
zajęć wyrównawczych są prowadzone w szkole za-
jęcia powtórzeniowe. Zdaniem uczniów, niektórzy 
nauczyciele udzielają im indywidualnej pomocy. 
Część nauczycieli jednak takiej pomocy odmawia. 
Według rodziców, pomoc uczniom mającym trud-
ności w nauce jest niewystarczająca (pomimo wielu 
pozytywnych przykładów ocena ta, jak twierdzą, 
wynika z postawy kilku nauczycieli). Zdaniem 
dyrektora, pomoc uczniom mającym trudności 
w nauce odbywa się w formie indywidualizacji 
procesu nauczania, organizacji kół powtórzenio-
wych, zajęć dodatkowych. Działania te są jednak 
niewystarczające ze względu na brak dodatkowych 
środków finansowych. W szkole brak programów 
innowacyjnych i autorskich. 

2. Liceum ogólnokształcące w średnim mieście
Absencja nauczycieli jest niższa niż w dwóch 

pozostałych szkołach. W szkole nie są realizowa-
ne programy innowacyjne i autorskie. Realizacja 
materiału nauczania na ogół odbywa się zgodnie 
z planami nauczania. Zdarza się, iż wpisy w dzien-
nikach lekcyjnych nie wynikają z zadań zaplanowa-
nych w rozkładach materiału (np. 12 - krotny wpis 
tematu „Ćwiczenia z arkuszami maturalnymi”), 
które mogą nasuwać podejrzenie, że nauczyciel 
nie realizuje programu nauczania lub realizuje 
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go w sposób niewłaściwy. Niektórzy uczniowie 
wskazują na fakt, iż nauczyciele sprawdzają i oce-
niają wiedzę, natomiast niewiele czasu poświęcają 
na realizację programu nauczania. Nauczyciele 
mają obowiązek zgłoszenia zaległości w realizacji 
programów nauczania. W ubiegłym roku szkol-
nym nikt nie zgłosił zaległości w realizacji treści 
programowych. W szkole nie są organizowane 
żadne zajęcia pozalekcyjne wynikające z godzin 
do dyspozycji dyrektora (wszystkie godziny zosta-
ły przeznaczone na obowiązkowe zajęcia lekcyjne). 
Organ prowadzący przeznaczył dodatkowe środki 
finansowe na koła zainteresowań - dodatkowo 7 go-
dzin zajęć tygodniowo. Obejmują one następujące 
zajęcia: koło biologiczne, koło języka angielskie-
go, koło matematyczne, koło geograficzne, koło 
historyczne, koło fizyczne, koło języka łacińskiego 
i kultury antycznej. W sumie uczestniczy w nich 
120 uczniów. Nauczyciele starają się zapewnić 
uczniom rozwój zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień również poprzez zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone społecznie z inicjatywy nauczycieli 
na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów 
oraz w wyniku kontynuacji zajęć realizowanych 
w roku 2008 w ramach programu „Nasza szkoła”, 
21 nauczycieli prowadzi indywidualne konsulta-
cje dla uczniów. Prowadzone społecznie zajęcia 
odbywają się z różnym natężeniem. Oferta szkoły 
w zakresie przedmiotowych zajęć pozalekcyjnych 
i kół zainteresowań wydaje się bogata, ale - według 
niektórych rodziców i uczniów - niewystarczająca 
pod względem potrzeby nauczania języka an-
gielskiego oraz w zakresie edukacji artystycznej. 
Twierdzą, że nauczyciele prowadzą konsultacje 
indywidualne (część uczniów korzysta z ich pomo-
cy), są przychylnie nastawieni i udzielają pomocy 
wówczas, gdy istnieje taka potrzeba. Część zajęć 
prowadzonych z uczniami społecznie pozostaje 
nieudokumentowana. Dla uczniów mających trud-
ności w nauce organizowane są zajęcia wyrównaw-
cze oraz samopomoc koleżeńska, pomoc uczniom 
mającym trudności w nauce odbywa się w formie 
indywidualizacji procesu nauczania, organizacji 
kół powtórzeniowych, zajęć dodatkowych, nieod-
płatnych konsultacji nauczycieli, realizacji progra-
mu wyrównywania szans edukacyjnych.

3. Liceum ogólnokształcące w zespole szkół
Duża liczba zajęć, ze względu na czynniki 

obiektywne, nie odbywa się zgodnie z planem. 
Stałe zastępstwa (a więc najbardziej efektywne) 
w roku szkolnym 2008/2009 zapewnione zostały 

w 12 % przypadków. W szkole, w rozumieniu 
określonym w przepisach oświatowych, nie są rea-
lizowane programy innowacyjne i własne. Na ogół 
nauczyciele realizują zajęcia edukacyjne zgodnie 
ze szkolnymi planami nauczania. W szkole są or-
ganizowane zajęcia pozalekcyjne wynikające z go-
dzin do dyspozycji dyrektora. Organ prowadzący 
nie przeznaczył dodatkowych środków na koła 
zainteresowań. Nauczyciele starają się zapewnić 
uczniom rozwój zainteresowań i szczególnych 
uzdolnień również poprzez zajęcia pozalekcyjne 
prowadzone społecznie z inicjatywy nauczycieli 
na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczniów. 
Zajęcia te są dokumentowane. Oferta szkoły w tym 

zakresie jest bogata. Dla uczniów mających trud-
ności w nauce organizowane są zajęcia wyrów-
nawcze, konsultacje indywidualne (69 konsultacji  
po 1 godzinie tygodniowo), organizowana jest  
samopomoc koleżeńska. Dodatkowe zajęcia odby-
wają się w okresie ferii zimowych. Według uczniów, 
niektórzy nauczyciele udzielają im indywidualnej 
pomocy. Według rodziców, pomoc uczniom ma-
jącym trudności w nauce jest na ogół wystarcza-
jąca, ale zdarza się sporadycznie niesprawiedliwe 
ocenianie oraz brak pomocy ze strony niektórych 
nauczycieli. Zdaniem dyrektora, pomoc uczniom 
mającym trudności w nauce odbywa się przede 
wszystkim w formie indywidualizacji procesu  
nauczania, zajęć dodatkowych i konsultacji. 

W następnym numerze wyniki badań przepro-
wadzonych przez szkoły.
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i zdrowemu życiu.
Szkolne programy profilaktyczne muszą 

uwzględniać całościową ocenę problemów i po-
trzeb swojego środowiska po to, by wprowadzać 
zmiany konieczne w poprawie klimatu społecznego 
szkoły.

Rola poradni PP w szkolnej profilaktyce
Szkolnej profilaktyce mogą pomóc specjali-

ści z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
specjalistycznej. Znają procedury tworzenia pro-
gramów oraz wymogi stawiane profesjonalnej 
profilaktyce środowiskowej. Dodatkowym atutem 
jest znajomość prawidłowego rozwoju i zdrowego 
funkcjonowania człowieka w odniesieniu do zmian 
wieku rozwojowego w sferze poznawczej, emocjo-
nalnej, społecznej, zawodowej. I niezależnie od sta-
żu doskonalą swoje kompetencje metodyczne i re-
alizacyjne w profilaktyce drugorzędowej. Porad-
nia psychologiczno-pedagogiczna prowadzi także 
identyfikacje zakresu i jakości problemów wystę-
pujących w środowisku przedszkolnym, szkolnym, 
internackim. Źródła osobowe i rzeczowe wykorzy-
stywane w procesie diagnozy są to: pedagog/psy-
cholog szkolny, wychowawcy klas, świetlicy, in-
ternatu, inni nauczyciele, uczniowie, rodzice, per-
sonel medyczny, instytucje w otoczeniu lokalnym 
działające na rzecz dzieci i młodzieży (policja, sąd 
rodzinny, kuratorzy sądowi, organizacje pożytku 
publicznego), dokumentacja szkolna, indywidualne 
dokumenty uczniów (świadectwa, karty informa-
cyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie i orzeczenia 
poradni), osiągnięcia uczniów (dyplomy, nagrody, 
prace plastyczne, literackie, publikacje), doniesie-
nia lokalnych i ogólnopolskich mediów, wyniki 
badań epidemiologicznych lokalnych i globalnych. 
Powyższe źródła dają informacje o sygnałach, za-
grożeniach i problemach wszystkich grup klientów 
poradni. Wpływają na rozwój poradni, który opiera 
się na systematycznych i pogłębionych analizach 

Pozytywna profilaktyka
Instytucje oświatowe ulegają intensywnym 

zmianom, a z nimi system edukacji i wspar-
cia w działalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej. W Polsce od nowego roku szkolne-
go 2009/2100 rozpoczyna funkcjonowanie nowy 
wariant spójnego procesu kształcenia. Szkoły, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie 
specjalistyczne, inne instytucje związane z eduka-
cją i pomocą małemu dziecku/uczniowi, nauczy-
cielowi, dostosują swoją ofertę działań profilak-
tycznych, do specyfiki nowej wizji programowej. 
Impulsem dla psychologów i pedagogów mogą być 
wyniki badania „Diagnoza szkolna 2008” przygo-
towanego w ramach programu społecznego „Szko-
ła bez przemocy”. W mediach towarzyszyła im 
debata ekspertów i praktyków, którzy dyskutowali 
nad skutecznymi sposobami przeciwdziałania prze-
mocy i agresji, której szczególne natężenie wystę-
puje w gimnazjach.

 We wrześniu 2008 roku Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, po krytycznych opiniach wcześ-
niejszego programu „Zero tolerancji …”, zleciło 
wszystkim placówkom oświatowym realizację 
zadań z rządowego programu „Bezpieczna i przy-
jazna szkoła”, który miał pomóc w rozwoju tzw. 
pozytywnej profilaktyki. 

Koncepcję działań zapobiegawczych obejmu-
jącą trzy obszary aktywności reprezentował prof. 
Zbigniew Gaś. Zgodnie z nią profilaktyka to wie-
loaspektowa interwencja korygująca niedostatki 
wychowania, obejmująca trzy nurty działania:
	wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trud-

nościami zagrażającymi prawidłowemu rozwo-
jowi i zdrowemu życiu,

	ograniczanie i likwidowanie czynników ryzy-
ka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezor-
ganizują zdrowy styl życia,

	inicjowanie i wzmacnianie czynników chronią-
cych, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

Od teorii do praktyki

Bożena Cioch
Dyrektor	Zespołu	Poradni	nr	3	w	Lublinie

Profilaktyka w szkole i poradni - razem czy osobno?
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w sytuacji ekspozycji społecznej, rywalizacja 
między uczniami, sposób bycia nauczyciela);

	analgezja pedagogiczna (niewrażliwość, znie-
czulenie na zgłaszany problem);

	rozstrzygający, decydujący ton w rozmowach 
(ex cathedra);

	deficyt czasu poświęconego rodzicowi.

Nauczyciel w oczach uczniów
Cechy ujemne nauczycieli według gimnazjali-

stów: mściwy, szminka na zębach, oczko w rajsto-
pach, kpina, uraz do młodzieży, brak stylu, niespra-
wiedliwość, wredny, nudny, tyran.

Cechy ujemne nauczycieli według uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych: huśtawka nastrojów, 
zakompleksiony, niesprawiedliwy, nerwowy, zmę-
czony, znudzony, arogancki, drżące ręce, niedbały 
wygląd. 

Czy nie są to symptomy wypalenia zawodo-
wego? Czy uczniowie dobrze widzą? Czy po-
trzebna jest konfrontacja. Wciąż brakuje finalnej 
odpowiedzi.

Jednak są uczniowie, którzy u tych samych 
nauczycieli dostrzegają cechy pozytywne. Według 
gimnazjalistów są to: cierpliwy, wyrozumiały, in-
teligentny, uprzejmy, przystojny, dobrze ubrany, 
pomysłowy, z poczuciem humoru.

Cechy dodatnie według uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych: sprawiedliwy, empatyczny, z po-
wołaniem, profesjonalista, kompetentny, kultural-
ny, uśmiechnięty, zaangażowany.

Cechy pozytywne nauczyciela, które mają 
wpływ na powodzenia szkolne uczniów są to: właś-
ciwości poznawcze (inteligencja, zainteresowanie, 
wyobraźnia, płynność werbalna), umiejętności 
pedagogiczne (sposób przekazywania wiedzy, 
umiejętność uważnego słuchania ucznia, zdolno-
ści organizacyjne) oraz właściwości charakteru 
(sprawiedliwość w ocenianiu uczniów i życzliwy 
do nich stosunek, takt, cierpliwość, empatia). 

Równie istotna u nauczyciela jest sfera zacho-
wania (łatwy kontakt z młodzieżą oraz kontrolo-
wanie własnych stanów emocjonalnych), następ-
nie duża odporność na stres (decyduje o stabilnym 
zachowaniu) oraz pogodne usposobienie wraz 
z optymistyczną postawą życiową, gdyż nauczy-
ciel jest ważnym modelem wnikliwej obserwacji, 
a przekazywany przez niego optymizm życiowy 
wpływa na stosunek uczniów do samych siebie, 
do obowiązków, ma też wpływ na ich stan zdrowia.

potrzeb i proponowanej oferty. Profilaktyka należy 
również do zadań poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, które od kilku lat organizują i realizują 
w placówkach oświatowych konkretne programy 
profilaktyczne oraz prowadzą działania interwen-
cyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Mają 
one pomóc ich uczestnikom w zrozumieniu istoty 
problemów oraz doprowadzić do zmiany bądź wy-
cofania się zachowania dysfunkcjonalnego.

Zachowania dysfunkcyjne wśród uczniów 
W percepcji nauczycieli niewłaściwe postawy 

uczniów i zachowania dysfunkcyjne przybierają 
najróżniejsze formy: 
	agresja i przemoc werbalna oraz fizyczna; 

jawna i ukryta; chłopców i dziewcząt; wobec 
młodszych i rówieśników, wobec nauczycieli 
(wulgarne słownictwo, wyśmiewanie, przezy-
wanie, agresja wobec przedmiotów, bójki, wy-
muszanie, szantażowanie);

	 wagary, niska frekwencja; 
	nikotynizm; picie alkoholu; eksperymentowa-

nie z narkotykami;
	trudności w nauce, słabe oceny;
	zainteresowanie pornografią i rozprowadzanie 

jej wśród kolegów;
	nieprzestrzeganie zobowiązań, łamanie umów 

i reguł; kłamstwa wobec rówieśników i nauczy-
cieli, podrabianie podpisów;

	brak szacunku i skrócony dystans wobec 
dorosłych;

	obojętność, bierność w życiu klasy, szkoły.
Najważniejsze problemy uczniów zaobserwo-

wane przez nauczycieli współpracujących 
z rodzicami:

	bezradność wychowawcza, przerzucanie odpo-
wiedzialności za wychowanie na szkołę;

	słaba orientacja w problemach własnego 
dziecka;

	nieadekwatne oczekiwania i aspiracje wobec 
dziecka (zawyżone lub zaniżone);

	porzucenie emocjonalne dziecka  
(brak uwagi i świadomej obecności rodzi-
ców), a w ostatnich latach nawet fizyczne 
porzucenie (,,eurosieroty’’);

	niska frekwencja na szkolnych zebraniach.
Refleksje rodziców o ich współpracy ze szkołą: 
	negatywne informacje nauczyciela na temat 

dziecka;
	niesprawiedliwość w ocenianiu ucznia;
	nieuwzględnianie szkolnych stresów, pomija-

nie ich (sprawdziany, klasówki, odpytywanie 
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przedstawianie się, mówienie komplementów, 
proszenie o pomoc, przepraszanie, wykonywa-
nie poleceń; 

	trening umiejętności emocjonalnych np. zna-
jomość i wyrażanie swoich uczuć, rozumienie 
uczuć innych osób, radzenie sobie z czyjąś 
złością, wyrażanie sympatii i miłości, radzenie 
sobie ze strachem;

	informowanie o błędach zachowań ryzykow-
nych w tym edukacja prawna; 

	nauka mediacji i negocjacji w klasie przez cer-
tyfikowanego mediatora z poradni; 

	program profilaktyczny dla młodzieży 
inter nackiej;

	zajęcia antystresowe z młodzieżą klas 
maturalnych.

Pomoc poradni dla rodziców
Oferta poradni dotycząca modyfikacji postaw 

i zachowań rodziców np.:
	zajęcia informacyjne dla rodziców - wykłady 

z psychologii rozwojowej, wychowawczej 
uwzględniające etapy rozwoju, trudności, po-
trzeby, oczekiwania, edukacja prawna;

	warsztaty umiejętności wychowawczych np. 
„Granice wolności”.
Wspierająca rola poradni psychologiczno-pe-

dagogicznej dla szkolnego programu profilaktyki: 
	pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

diagnozy środowiskowej (procedury badaw-
cze, metody, narzędzia);

	pomoc w interpretowaniu wyników i sformuło-
waniu celów programu;

	pomoc w zaplanowaniu ewaluacji programu;
	realizacja niektórych zadań z programu edu-

kacja psychologiczna nauczycieli, rodziców, 
działania informacyjne dotyczące zagrożeń dla 
zdrowego rozwoju dziecka (nauczyciele i ro-
dzice), działalność informacyjna i edukacyjna 
dla nauczycieli dotycząca zasad i standardów 
pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą 
szkolną, konsultacje z zakresu profilaktyki  
II stopnia (interwencja, doradztwo), grupa 
wsparcia dla nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów, superwizja dla nauczycieli - rea-
lizatorów zajęć edukacyjnych, pomoc w moni-
torowaniu i ewaluacji całościowego programu.

Szkoły i inne placówki oświatowe mogą 
w większym stopniu korzystać z potencjału 
psychologicznego poradni, nie tylko w sytuacji 
zagrożenia lub wystąpienia dysfunkcjonalnego 

Wzajemne pretensje, obwinianie się za złe 
wyniki w nauce, i za nieodpowiednie zachowanie 
uczniów prowadzi do dwóch obozów wzajemnie 
nieufnych, spala aktywność każdej ze stron.

Dysfunkcjonalne zachowania uczniów są w za-
wodzie nauczyciela jednym z ważniejszych streso-
rów i mogą prowadzić do wypalenia zawodowego 
ujawniającego się w trzech wymiarach: wyczerpa-
nia, cynizmu i osobistego poczucia braku zawo-
dowej skuteczności. W konsekwencji wpływają 
na jakość funkcjonowania i osiągnięcia uczniów.  

Wsparcie instytucjonalne dla środowiska 
szkolnego
Ważnym elementem działań profilaktycznych 

ze strony poradni i szkoły w odniesieniu do uczniów 
odgrywać powinna praca z deficytami w zakresie 
systemu wartości, norm i zasad postępowania w sy-
tuacjach społeczno - moralnych, umiejętności spo-
łecznych i emocjonalnych. Trzeba jednak pamiętać, 
że wartości nie mogą być nikomu narzucane jako 
sposób terapii, czy psychoprofilaktyki. Istotna jest 
raczej pomoc w ich samodzielnym odkrywaniu.

Wsparcie instytucjonalne poprzez wzmocnienie 
pomocy i oddziaływań psychologiczno-pedago-
gicznych całego środowiska szkolnego (uczniów, 
rodziców, nauczycieli), to determinant poprawy 
wzajemnego wizerunku i klimatu społecznego 
w szkole. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
może pomóc w poprawie (zmianie) klimatu w ze-
spole kadry pedagogicznej poprzez:
	trening interpersonalny dla wybranej grupy 

nauczycieli;
	trening w zakresie komunikacji dla dużej 

grupy;
	trening umiejętności wychowawczych;
	program rządowy dla nauczycieli gimnazjum 

„Golden Five”
	szkolenie dla rad pedagogicznych z zakresu 

psychologii rozwojowej, wychowawczej 
i związane z tym naturalne kryzysy rozwojowe 
adolescenta i całego systemu rodzinnego; 

	szkolenie dotyczące przyczyn dysfunkcjonal-
nych zachowań uczniów i zapobieganie im;

	szkolenie z mediacji, negocjacji.
Działania edukacyjne i informacyjne dla uczniów, 

które mogą zmniejszyć deficyty i zapobiec 
zachowaniom ryzykownym to: 

	przekazywanie wartości i norm społecznych; 
	trening umiejętności społecznych wstępnych 

i zaawansowanych np. słuchanie, zadawanie 
pytań, rozpoczynanie rozmowy, dziękowanie, 
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skutki stresu i wypalenia zawodowego. Wsparcie 
ze strony innych nauczycieli może okazać się w du-
żym stopniu niewystarczające.

zachowania, czy obowiązkowego priorytetu. Jak 
wykazało wiele badań, wsparcie społeczne poparte 
profesjonalizmem, w przypadku szczególnie po-
ważnych zachowań dysfunkcjonalnych, niweluje 
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Zastosowanie technologii informacyjnej i ko-
munikacyjnej we współczesnej szkole staje się co-
raz bardziej niezbędne, a komputer znajduje coraz 
szersze zastosowanie jako narzędzie dydaktyczne. 
Konieczność podnoszenia kwalifikacji w tym za-
kresie spowodowana jest nie tylko reformą systemu 
edukacji, ale świadomością szybko zachodzących 
zmian w wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
w życiu codziennym. Co prawda nauczycielowi 
nie grozi zastąpienie go komputerem, ale jeśli chce 
nadążać za rozwojem swych uczniów w zakresie 
technologii, świadomie podejmuje działania mają-
ce na celu zapoznanie się z możliwościami, jakie 
ta technologia oferuje. Zasoby Internetu umożli-
wiają uczniom i nauczycielom dostęp do różnych 
informacji, pomagają w ich gromadzeniu i prze-
twarzaniu. Dla każdego nauczyciela Internet jako 
bogate źródło aktualnych informacji oraz komputer 
z całym bogactwem oprogramowania są pomocą 
w realizacji działań edukacyjnych i jednocześnie 
poprawiają jakość naszej pracy.

Technologia informacyjna i komunikacyjna 
wykorzystywana jest zarówno do organizacji włas-
nego warsztatu pracy, jak i do tworzenia pomocy 
dydaktycznych, wzbogacania procesu nauczania 
czy projektowania publikacji. Wskazane jest, aby 
każdy nauczyciel doskonalił umiejętności w tym 
zakresie. Powinien zapoznać się z podstawową 
obsługą komputera, programami pakietu Office 
oraz usługami internetowymi. Na kursach pro-
wadzonych przez wyszkolonych trenerów można 
zapoznać się z zagadnieniami tworzenia prezen-
tacji komputerowych, lekcji internetowych jako 
sposobu wzbogacania podręcznika, wykorzystania 
poczty elektronicznej w nauczaniu, komunikato-
rów internetowych oraz stron WWW w nauczaniu 
i uczeniu się. Efektem podnoszenia kwalifikacji 
w tej dziedzinie jest urozmaicanie i doskonalenie 
własnego warsztatu pracy oraz możliwość tworze-
nia autorskich programów nauczania języka obcego 
czy programów kół naukowych z wykorzystaniem 
Internetu. 

Mirosława Podgórska  
LSCDN	Oddział	w	Zamościu

Technologia informacyjna 
w nauczaniu języków obcych
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Zajęcia tego typu motywują do lepszej pracy 
oraz sprawiają uczniom większą przyjemność niż 
zajęcia tradycyjne, a przede wszystkim idą w parze 
z zainteresowaniami młodych ludzi. Nauczanie 
wspomagane technologią komputerową przyczy-
nia się również do rozwijania autonomii ucznia 
i jego niezależności w nauce języka obcego. Będąc 
wystawionym na różne bodźce, język na różnym 
poziomie zaawansowania, uczeń wyrabia sobie 
intuicję językową i wzbogaca swoje słownictwo 
na różnych poziomach jednocześnie.

Internet służy także jako źródło licznych ma-
teriałów dydaktycznych, pomysłów i inspiracji 
do wykorzystania na lekcji. Istnieje już w sieci im-
ponująca ilość portali internetowych dla nauczycieli 
języków obcych, które oferują pomysły na tematy 
prac pisemnych, krótkie teksty literackie, eseje, 
poezję, teksty piosenek, artykuły prasowe itp. Sek-
cje dla nauczycieli zawierają użyteczne ćwiczenia 
rozwijające poszczególne sprawności językowe, 
fora dla nauczycieli, nowości z dziedziny metodyki 
oraz gotowe scenariusze lekcji. Nauczyciele coraz 
częściej zauważają przydatność Internetu w roz-
wijaniu poszczególnych sprawności językowych 
swoich uczniów. Możliwość rozwijania sprawności 
rozumienia tekstu czytanego wydaje się być bezdy-
skusyjna, coraz łatwiejsze staje się także korzysta-
nie z nagrań (tzw. „podcasts”) w celu doskonalenia 
rozumienia ze słuchu. Ogromna ilość materiałów 
wizualnych w sieci umożliwia przeprowadzanie 
atrakcyjnych dla uczniów dyskusji, a projekty 
współpracy z anglojęzycznymi rówieśnikami sty-
mulują do tworzenia tekstów.

Oficjalne strony wydawnictw również udostęp-
niają materiały wspomagające pracę na lekcjach 
oraz oferują dodatkowe ćwiczenia gramatyczne 
i leksykalne. Nauczyciele-egzaminatorzy egzami-
nów maturalnych (a od tego roku również gimna-
zjalnych) mogą korzystać ze strony internetowej 
www.oke.krakow.moodle.pl - serwisu dla egzami-
natorów, za pomocą którego mogą rozwiązywać 
quizy przygotowujące do oceniania otwartych 
zadań maturalnych czy gimnazjalnych.

Dynamiczny rozwój Internetu w ostatniej de-
kadzie zaoferował nauczycielom języków obcych 
wiele nowych możliwości, ale spowodował też nie-
mało zamieszania. Nowatorskie pomysły zawsze 
wzbudzają kontrowersje, ale jeśli w ostatecznym 
bilansie zauważamy korzyści, warto spróbować.

W pracy codziennej nauczyciele języków 
obcych chętnie wykorzystują swoją znajomość 
technologii informacyjnej, a w szczególności pro-
gramów Word, Excel i Power Point do konstruowa-
nia sprawdzianów, wykresów obrazujących osiąg-
nięcia uczniów podczas pomiaru jakości pracy, 
konstruowania ankiet, konkursów, czy tworzenia 
dyplomów dla laureatów konkursów. Zastosowanie 
technologii informacyjnej umożliwia ciągłą mody-
fikację i udoskonalanie tworzonych materiałów, 
gromadzenie ich w formie wygodnej bazy danych 
i dzielenie się nią z innymi nauczycielami, na przy-
kład za pomocą poczty elektronicznej.

Wykorzystanie Internetu w nauczaniu umoż-
liwia wprowadzenie do procesu dydaktycznego 
bardzo ważnego elementu, którym jest zwiększe-
nie motywacji uczniów. Internet jest przedmiotem 
żywego zainteresowania współczesnej młodzieży, 
umożliwiając jej rozwój zainteresowań muzycz-
nych, filmowych, jak również wzbogacanie wie-
dzy z interesujących ją dziedzin życia. Stosunkowa 
łatwość obsługi oraz coraz większa dostępność 
czyni ten środek przekazu szczególnie uprzywile-
jowanym. Autentyczność i aktualność materiałów 
znajdowanych w sieci, a także element nieprze-
widywalności tematyki, niemożliwy do uzyskania 
w pracy z drukowanym podręcznikiem skłania więc 
wielu nauczycieli do podjęcia prób samodzielnego 
konstruowania autorskich scenariuszy zajęć. Na-
uczyciel może wziąć pod uwagę specyficzne zain-
teresowania uczniów, rozszerzyć leksykę dotyczącą 
konkretnej dziedziny. Takie lekcje, spełniwszy kilka 
podstawowych warunków, mają szansę zawsze być 
sukcesem, gdyż są entuzjastycznie przyjmowane 
przez uczniów i wzbudzają bardzo duże zaintere-
sowanie. Dzięki takim lekcjom uczniowie mogą 
pracować na aktualnym materiale i rozwijać swoje 
pasje, co zwiększa ich motywację. Przyswajanie 
nowej leksyki zachodzi niemal niepostrzeżenie. 
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tematyce. Często sam tekst narzuca nam pewne 
działania, np. zbyt długi tekst może wymagać skró-
cenia lub częściowego przearanżowania. Bywają 
również teksty, które znakomicie sprawdzają się 
nie tylko jako typowa lektura nastawiona na pracę 
indywidualną, ale także jako baza do pracy w pa-
rach czy wręcz w grupach, a więc osiągamy wtedy 
podwójny cel - poszerzanie słownictwa nie tylko 
w wymiarze indywidualnego poznania, ale także 
poprzez komunikację z innymi osobami, umiejęt-
ność zdobywanie potrzebnej informacji. 

Zadania wstępne mogą mieć tradycyjną formę 
pytań ogólnych na temat danego zagadnienia czy też 
np. krótkiej dyskusji nad tytułem tekstu. Można też 
po prostu zrobić tzw. burzę mózgów - zgromadzić 
słowa, które studenci kojarzą z danym tematem. 
Fazę tę możemy wykorzystać na tzw. pre-teaching, 
czyli wprowadzenie nowego słownictwa, z którym 
studenci zetkną się w toku dalszych zajęć. Innym 
przykładem może być np. dopasowanie tytułów 
do poszczególnych paragrafów, bądź uporządko-
wanie paragrafów wg. logicznej kolejności.

Nauka języka angielskiego trwa niemal całe 
życie, wiele osób uczy się go lub doskonali perma-
nentnie - od wczesnego wieku, czyli od przedszkola 
aż do dorosłości, a nawet dalej - np. na kursach dla 
pracowników firm. Nauka rozpoczęta więc bardzo 
wcześnie, kontynuowana w ramach edukacji szkol-
nej, często wzmocniona uczestnictwem w kursach 
poza szkołą i możliwością wyjazdów zagranicz-
nych, kontaktów ze światem przez Internet spra-
wia, że mamy do czynienia ze stosunkowo dobrym, 
a nawet bardzo dobrym opanowaniem języka przez 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi 
ludzie na pewno nie mają większych oporów w au-
tentycznej komunikacji, nawet jeśli nie zawsze 
prawidłowo stosują zasady gramatyczne. Oczywi-
ście nie oznacza to, że tak zarysowana pozytywna 
sylwetka odnosi się do każdego absolwenta. Wiemy 
doskonale, że długość nauki nie zawsze jest rów-
noznaczna z jej jakością, a ponadto istnieją znane 
nam przyczyny obiektywne, dla których nie każ-
demu udaje się, czy też nie każdy ma szansę, aby 
zadowalająco opanować język obcy. Jednak nie jest 
przesadą stwierdzenie, że dużej liczbie młodzieży 
udaje się to, co ma również wyraz w zdobytych 
certyfikatach.

Wykorzystywanie w dydaktyce tekstów spe-
cjalistycznych nie jest przedsięwzięciem łatwym, 
ale też nie niemożliwym. Tzw. English for Specific 
Purposes (ESP), czyli język angielski dla celów 
specyficznych, a w jego ramach np. język technicz-
ny, to przecież nie jakiś niezrozumiały język sym-
boli, wzorów matematycznych, ale pewna odmiana 
języka, którym posługują się ludzie, a nie maszyny, 
a skoro tak, to podlega on takim samym prawid-
łom metodycznym jak język ogólny. Oznacza to, 
że w pracy nad tekstem ESP możemy stosować 
takie same techniki jak w przypadku „normalnego” 
tekstu. Zatem „obróbkę” takiego tekstu możemy 
podzielić na trzy fazy: pre-reading (wstępną), re-
ading comprehension (czytanie ze zrozumieniem) 
i follow-up (utrwalenie). Dobór odpowiednich ćwi-
czeń do każdej z faz zależy od wielu czynników - na 
pewno należy się liczyć z poziomem językowym 
studentów oraz ich merytoryczną wiedzą w danej 

Paweł D. Madej
Uniwersytet	Warszawski

Słownictwo specjalistyczne w dydaktyce  
języka angielskiego
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lega oczywiście na zdobyciu od kolegi/ koleżanki 
brakującej informacji. W ten sposób studenci 
dodatkowo ćwiczą prawidłowe zadawanie pytań, 
co często sprawia trudność nawet na wyższym 
poziomie zaawansowania. Dla lektora wymierną 
korzyścią jest także…oszczędzanie głosu! Oczywi-
ście każdy nauczyciel ma cały arsenał znakomitych 
pomysłów na ciekawe zajęcia. Ważne jest, aby mieć 
świadomość, że właśnie te wszystkie pomysły, które 
przecież wcielamy w życie przy okazji uczenia tzw. 
języka ogólnego możemy także wykorzystywać 
do pracy z tekstem technicznym, gdyż instrumenty 
metodyczne są w zasadzie takie same. 

Bywa też i tak, że słowa z po-
zoru banalnie proste, znane ucz-
niom na poziomie podstawowym, 
w języku technicznym oznaczają 
coś zupełnie innego niż w języku 
ogólnym. Miałem kiedyś pewne 
zabawne zdarzenie na zajęciach 
na Wydziale Inżynierii Mecha-
nicznej i Robotyki. Studenci 
czytali tekst o powierzchniach 
stycznych w łożyskach i wykony-
wali rozmaite ćwiczenia, między 
innymi analizowali przykłady 
zdań z użyciem słowa „contact” 
w różnych kontekstach. Wśród 
rozmaitych zdań, pełnych termi-
nów technicznych pojawiło się 
zdanie z jakże swojsko brzmią-

cymi wyrazami:
„The leaves of the spring are not in contact 

with each other. They are separated or kept apart by 
strips of rubber.” (cyt. A.J. Herbert “The structure 
of Technical English”, str.14). Studenci już byli 
pewni, że mowa jest o liściach i to wiosennych, 
ale po chwili zaczęli się zastanawiać , że coś im 
tu nie pasuje. Wiele było śmiechu, kiedy okazało 
się, że swojsko brzmiące słowo „spring” to wcale 
nie wiosna, tylko resor, a „leaves” to nie liście tylko 
… pióra resoru. Zgodnie stwierdziliśmy, że warto 
byłoby tworzyć listę słów tzw. „false friends” w ję-
zyku angielskim technicznym i ogólnym.

Lekcje języka obcego z użyciem słownictwa 
specjalistycznego wcale nie muszą być nudne, 
a wręcz przeciwnie, mogą dostarczyć wielu powo-
dów do radości i intelektualno-językowej rozrywki. 

W kolejnej fazie możemy ułożyć dobrze znane 
wszystkim pytania na zrozumienie np. w formie 
bezpośredniej lub typu „prawda czy fałsz”. Ćwi-
czenia leksykalne mogą dotyczyć nie tylko słów 
specjalistycznych, ale rozmaitych części mowy- 
np. odpowiednich przyimków, form liczby mno-
giej czy czasu przeszłego, podania antonimu czy 
synonimu, słowotwórstwa. Owocnym ćwiczeniem 
jest zadanie polegające na odnajdywaniu w tekście 
słów, których definicje podane są na osobnej liście. 
Oczywiście dobrze jest wcześniej ponumerować 
paragrafy i opatrzyć daną definicję numerem para-
grafu, w którym występuje dane słowo.

Ćwiczenia utrwalające mogą polegać np. 
na uzupełnieniu zdań wyrazami z listy lub dopaso-
wywaniem ich do podanych znaczeń. Wśród tych 
ćwiczeń znajdziemy także lubiane przez studentów 
tzw. jumbled words, czyli słowa, których litery 
należy uporządkować lub też słowa z brakującymi 
literami, a nawet domino. Inną odmianą ćwiczeń 
utrwalających są krzyżówki. Jeśli chcemy dodać 
do nich element komunikacji, to możemy przygo-
tować wersję A i wersję B. Student A ma na swojej 
krzyżówce wypisane słowa, których nie ma student 
B i odwrotnie. Zadaniem studentów jest opisanie 
swoimi słowami znaczenia, tak aby druga osoba 
odgadła dany wyraz.

Oczywiście te wszystkie zabiegi niestety 
są czasochłonne. Niekiedy można jednak sobie 
trochę „ulżyć”- np. kiedy nie mamy zbyt dużo 
czasu, możemy dany tekst przygotować kserując 
w dwóch wersjach: A i B, zamalować korektorem 
pewne fragmenty (inne dla każdej wersji), powielić 
odpowiednią ilość. Zadanie - praca w parach, po-
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szkoła została wybudowana w pobliżu dawnych 
jego granic. 

Kolejne lata przyniosły działania w ramach 
projektu „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - 
sprawiedliwi wśród nas”. Szukaliśmy osób odzna-
czonych medalem Sprawiedliwego, spisywaliśmy 
relacje i organizowaliśmy z nimi spotkania w szko-
le. Ten projekt przerodził się w poszukiwanie 
śladów żydowskich na terenie Chełma i w ramach 
współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego nie tylko poznaliśmy wielokulturową 
przeszłość naszego miasta, ale wytyczyliśmy i opi-
saliśmy trasę wycieczkową, uwzględniając ponad 20 
obiektów, kiedy oficjalny przewodnik wskazywał 
tylko 3 podstawowe. Nawiązany kontakt z Domem 
Anny Frank w Amsterdamie zaowocował sprowa-
dzeniem do szkoły wystawy i realizacją projektu 
„Anna Frank- historia na dzień dzisiejszy”. 

Wiele wrażeń dostarczyła praca nad projektem 
„Ślady PRL-u” kiedy uczniowie z zapałem przy-
stąpili do zbierania przedmiotów związanych z tym 
okresem. Nikt już nie pamiętał co kupowano w Pe-
wexie, do czego służy przyrząd do repasacji poń-
czoch i dlaczego babcia trzyma na strychu 20-letnią 
kawę „Kujawiankę”. Przygotowaliśmy wystawę, 
powstał kabaret, po to, by przedstawić gospodarkę 

Większość nauczycieli pragnie zainteresować 
uczniów swoim przedmiotem, zatem poszukuje 
skutecznych i ciekawych metod nauczania. Już 
kilkanaście lat temu, tworząc programy autorskie, 
starałam się nauczać zgodnie z zaleceniem profeso-
ra Andrzeja Leszka Szcześniaka:	„Historię trzeba 
poznać rozumem i sercem, trzeba ją przemyśleć 
i przeżyć - aby rzeczywistość stała się nauczycielką 
życia.” Wybierałam więc zajęcia interdyscyplinar-
ne, dzięki którym moi uczniowie lepiej poznawali, 
rozumieli i odczuwali przeszłość. Połączenie litera-
tury, sztuki oraz własne badania miały im przybli-
żać dawne dzieje. 

Odkryłam metodę, która nie tylko przynosi re-
zultaty, ale ciągle zaskakuje mnie jako nauczyciela, 
moich uczniów jako realizatorów oraz społeczność 
lokalną jako odbiorców. Chciałabym podzielić się 
kilkoma uwagami na temat realizacji projektów 
edukacyjnych, tym bardziej, że jest 
to metoda obecnie zalecana przez 
nową podstawę programową. Myślę, 
że mam do tego szczególne prawo 
jako nauczyciel - praktyk, który ma 
na swoim koncie sześć długotermino-
wych projektów edukacyjnych. 

Wszystko zaczęło się od współ-
pracy z Centrum Edukacji Obywa-
telskiej w Warszawie, która trwa 
nieprzerwanie od 2004 r. Ukończone 
szkolenia dały mi możliwość pozna-
nia najnowszych trendów w naucza-
niu, mogłam zdobyte doświadczenia 
przenieść do szkoły. 

„Ślady Przeszłości - uczniowie 
adoptują zabytki” to projekt, którego realizacja 
rozpoczęła przygodę moich uczniów z historią. 
Postanowiliśmy zaopiekować się cmentarzem 
jenieckim położonym w pobliżu szkoły. Pracom 
porządkowym towarzyszyły badania, szukaliśmy 
informacji, zbieraliśmy relacje świadków. Szybko 
odkryliśmy, że w Chełmie działał jeden z najwięk-
szych hitlerowskich obozów jenieckich, a nasza 

Z życia szkoły

Beata Łukaszewska - Breś
LSCDN	Oddział	w	Chełmie,	nauczycielka	ZSO	nr	6	w	Chełmie

Niezwykła lekcja historii
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spodzianka: wyjazd na Wołyń. Dzięki współpracy 
z miejscowym kołem 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty AK zorganizowaliśmy wspólną wycieczkę 
na Kresy. Uzbrojeni w kamerę, aparaty fotograficz-
ne, dyktafon wyruszyliśmy autokarem na Ukrainę. 
Wzięliśmy udział w uroczystościach z okazji 65 
rocznicy przebicia z niemieckiego okrążenia od-
działów dywizji Armii Krajowej. Na cmentarzu 
w Rymaczach uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy 
Świętej, złożyliśmy wieniec i zapaliliśmy znicze 
pod pamiątkową tablicą.

Z cmentarza poszliśmy zobaczyć tory kole-
jowe, przy których walczyli i ginęli żołnierze 27 
Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Tam 
też wysłuchaliśmy opowieści o tym, co stało się 
na Wołyniu w roku 1943. 

Zrobiliśmy sobie wycieczkę po Rymaczach 
w poszukiwaniu „śladów Polaków”: do kościoła 
katolickiego, którym opiekują się Polacy, do szkoły, 
w której uczyły się dzieci już przed wojną. Po dro-
dze usłyszeliśmy kolejne historie, które płynęły 
z ust kombatantów. Trudne historie.

To były niezapomniane przeżycia, staraliśmy 
się je utrwalić po powrocie. Zrobiliśmy prezentację 
multimedialną, a opowieści usłyszane w Ryma-
czach stworzyły kolejny obraz historii zapisany 
w cyfrowym archiwum wywiadów.

Kolejnym doświadczeniem dla młodych histo-
ryków był udział w całkiem poważnej konferencji. 
Sympozjum odbyło się w naszej szkole- ZSO nr 6 
w Chełmie 28 kwietnia 2009 r. Poświecone było 
sytuacji ludności polskiej na Wołyniowi w czasie 
II wojny światowej i 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Uczniowie	nie tylko słuchali 
referatów, lecz zadawali pytania. Poznali historię 
Wołynia, dzieje walk 27 Wołyńskiej Dywizji Pie-
choty Armii Krajowej. Pytania dotyczyły spraw 
związanych z polityką, ale także z odczuciami lu-
dzi, którzy szli do walki o ojczyznę. Interesowało 
ich przede wszystkim jak czuli się młodzi ludzie 
w czasie wojny, jak radzili sobie ze strachem, dra-
matem swoich bliskich, skąd czerpali siłę.

„I wszyscy mieliśmy podobne odczucia: wol-
ność, Bóg, honor, ojczyzna - to wartości, żołnierzy 
kombatantów, którzy byli nie tylko świadkami, lecz 
także jej współtwórcami.

niedoborów w PRL-u. Słuchaliśmy muzyki lat 60-
tych i każdy mógł spróbować jak smakuje kawa 
zbożowa. Poznaliśmy, jakie artykuły można było 
kupować na kartki.

Pracując z uczniami zauważyłam, że bardzo 
lubią słuchać opowieści ludzi starszych - świadków 
historii, jednocześnie zdawałam sobie sprawę jak 
ważne jest zbieranie i spisywanie ich relacji. Mimo, 
ze minęły tylko 4 lata, dzisiaj już nie moglibyśmy 
spisać historii jednej z naszych Sprawiedliwych. 
Postanowiłam zainteresować młodzież klasy dru-
giej gimnazjum historią mówioną i zrealizować 
projekt z pełnym wykorzystaniem aparatu nauko-
wego historyka. I tak w ubiegłym roku szkolnym 
wdrażałam projekt realizowany pod opieką CEO 
i IPN -u „Opowiem Ci o wolnej Polsce”. Oto relacja 
jednej z moich uczennic:

„Projekt z historii! To jest coś! Nigdy tego nie 
robiliśmy, pachniało prawdziwym wyzwaniem.

Kiedy nasza pani od historii przeczytała tytuł: 
„Opowiem ci o wolnej Polsce”, od razu wszyscy 
zapalili się do działania. Wydawało nam się to cie-
kawe, twórcze i chyba: „nic łatwiejszego”- jak 
twierdzili niektórzy. 

A jednak okazało się, że nie jest takim prostym 
zadaniem odnalezienie prawdziwego „Świadka Hi-
storii”, chociaż losy naszej ojczyzny były naprawdę 
burzliwe i dramatyczne”. 

W końcu udało się! Kombatanci 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej zgodzili się 
z nami porozmawiać. Przeprowadziliśmy cztery 
wywiady: z panem Władysławem Gąsiorowskim, 
panem Henrykiem Łukaszewskim, panem Czesła-
wem Zającem oraz panem Józefem Stockim. Mieli-
śmy prawdziwą tremę, bo przecież debiutowaliśmy 
w roli „redaktorów”. Trzeba było przygotować 
pytania i umiejętnie prowadzić rozmowę. 

„Nasi Świadkowie Historii okazali się otwarty-
mi, pełnymi ciepła osobami. Chętnie, z ogromnym 
wzruszeniem, niekiedy drżącym głosem opowiadali 
o tamtych czasach, gdy walczyli, przemierzając 
szlak bojowy widzieli śmierć i zniszczenia. Po-
znaliśmy ciekawe, poruszające, niewyobrażalnie 
straszne, ale i chwilami zabawne historie. Panowie 
pokazywali nam pamiątki z II wojny światowej, 
które każdy z nich przechowywał jak drogocenny 
skarb, który niósł wspomnienia o przyjaciołach, 
wydarzeniach, które na zawsze pozostały w ich 
sercach”.

Po przeprowadzeniu wywiadów nadszedł czas 
na żmudną pracę, czyli transkrypcję. Udało nam się 
przebrnąć przez to zadanie i spotkała nas miła nie-
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radiowa Jedynka, a w telewizji Trwam ukazał się 
reportaż. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, wysokie oceny takich osób jak Piotr 
Zaremba, Cezary Michalski czy Alicja Pacewicz 
budziły dumę uczniów. Cieszyły rozmowy z war-
szawskimi kombatantami i ich uznanie dla filmu. 
Jedno z naszych zdjęć zostało umieszczone na wrę-
czanych szkołom dyplomach i stało się wizytówką 
projektu.

Dzięki realizacji projektu	„Opowiem Ci o wol-
nej Polsce” wiele się nauczyliśmy o niedalekiej, 
niesamowicie ważnej i nieprawdopodobnej historii 
naszego narodu. Usłyszane opowieści niezmiernie 
nas zainteresowały. Wiemy, że po zakończeniu 
pracy z pewnością w dalszym ciągu będziemy 
zajmować się sprawą Wołynia. Postaramy się, aby 
pamięć o losach Rycerzy Kresowych przetrwała 
na zawsze”	-	tak podsumował swój udział w pro-
jekcie Bartek.

Bez młodzieńczego zapału	moich uczniów, 
życzliwości ze strony rodziców oraz wsparcia dy-
rekcji szkoły żaden z realizowanych przeze mnie 
projektów nie osiągnąłby takiego rozmachu. Pro-
ponuję więc nauczycielom, którzy lubią wyzwania 
i cenią sobie twórczy zapał swoich uczniów, reali-
zację zajęć metodą projektu jako zadania długoter-
minowego. Jedno jest pewne - nasi uczniowie mogą 
nas zaskoczyć pozytywnie i zawsze można znaleźć 
grupę entuzjastów. Czasami wystarczy spróbować!

Ostatnim zadaniem było przygotowanie fil-
mu. Opracowaliśmy scenariusz, przystąpiliśmy 
do realizacji. „Tu każdy miał swoje zdanie, praca 
nad koncepcją filmu była prawdziwą burzą móz-
gów, ale dzięki połączeniu sił wreszcie nam się 
udało. Nadaliśmy mu tytuł „Rycerze Kresowi.”. 
To niezwykły materiał o zwykłych ludziach, któ-
rzy walczyli o wolną Polskę. Najtrudniejsze było 
wybranie jedynie części wypowiedzi kombatantów, 

gdyż wszystkie były niezwykle ciekawe i warte 
pokazania. Na początku wspólnie opracowaliśmy 
scenariusz i podzieliliśmy się pracą. Nieco bardziej 
zorientowani w temacie, niż na początku, ucznio-
wie wiedzieli już, co zrobić, by film zainteresował 
widza”-	relacjonuje Bartek. Film podsumowujący 
projekt „Opowiem Ci o wolnej Polsce - rozmowy 
ze świadkami historii - Wołyń był moim domem” 
został dodany do popularnego serwisu video 
sevenload.pl. Można go obejrzeć pod adresem 
http://pl.sevenload.com/filmy/bMT73Hi-Rycerze
-Kresowi Została uruchomiona także specjalna 
strona internetowa projektu www.rycerzekresowi.
webpark.pl opowiadająca losy naszych Rycerzy 
i zawierająca zdjęcia, nagrania i prezentacje, które 
wykonaliśmy.

W projekcie wzięło udział 120 szkół z całej 
Polski, 40 z nich zostało zaproszone do Warszawy, 
aby zaprezentować rezultaty całorocznej pracy. 
Poczuliśmy się wyróżnieni prezentując nasz pro-
jekt jako jedna z czterech szkół województwa 
lubelskiego. Wywiad z uczniami przeprowadziła 
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janie o chrząszczach, bożych krówkach, pająkach 
i szerszeniach” wywiedzione z fragmentów poezji 
Brzechwy, Janczarskiego czy Gałczyńskiego udaje 
się naszym dzieciakom kapitalnie. 

Wyniki szkolnych eliminacji zostały przesłane 
do koordynatora regionalnego konkursu i wkrótce 
dowiedzieliśmy się, że do kolejnego etapu, osią-
gając określony pułap punktowy, zakwalifikowały 
się dwie reprezentantki naszej szkoły - Klaudia 
Hurko i Katarzyna Bielska. Osoby zainteresowane 
przykładowymi tematami i kryteriami oceny wy-
powiedzi odsyłam do strony internetowej - www.
konkursslowodaje.pl 

Krok drugi 
7 stycznia 2009 r. dziewczyny przystąpiły 

do części pisemnej II etapu konkursu, współza-
wodnicząc z innymi przedstawicielami regionu. 
Ponownie trudny test, pełen tzw. „szkolnych 
haczyków”. Tym razem tematyka kosmiczna 
pod wspólnym tytułem „Ziemia to ziarnko”, 
w pisemnym opowiadaniu niezwykła wyprawa 
z „makowym psem” z wiersza Czesława Miłosza. 
14 stycznia Klaudia i Kasia uczestniczyły w etapie 
rejonowym konkursu przedmiotowego z historii 

„I miejsce w finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Języka Polskiego „Słowo daję” w tym roku zdobyła 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Parczewie 
- Klaudia Hurko, przygotowana przez panią Ewę 
Howorus!” - tak zapamiętałam werdykt ogłoszo-
ny przez profesora Jana Miodka. Co poczułyśmy 
po usłyszeniu tych słów, nietrudno sobie wyobra-
zić. Wielka chwila! A jak do tego doszło? 

Krok pierwszy 
Do udziału w konkursie zachęcił nas dyrektor 

szkoły p. Jarosław Pastor. Formuła konkursu wydała 
nam się bardzo trudna, jednak w gronie nauczycieli 
j. polskiego podjęliśmy decyzję, że spróbujemy się 
z tym zmierzyć. 06.11.08 r. kilkunastu chętnych 
uczniów przystąpiło do pierwszego konkursowego 
etapu - części I składającej się z testu zamkniętego, 
który zawierał pytania sprawdzające wiedzę z ca-
łego zakresu materiału języka polskiego - od rozu-
mienia i interpretacji tekstu poetyckiego począwszy, 
a na zawiłościach gramatycznych skończywszy 
oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej - podróży 
w krainę fantazji „piwoniowych krain” - inspirowa-
nej poezją Czesława Miłosza. Do udziału w ustnej 
części II przystąpiło 7 osób. 13.11.08 r. uczennice 
miały za zadanie, po wylosowaniu tematu i półgo-
dzinnym przygotowaniu, wygłosić opowiadanie 
przed komisją i publicznością. Okazało się, że „ba-

Ewa Howorus 
Szkoła	Podstawowa	nr	1	w	Parczewie

Uczennica parczewskiej „Jedynki” najlepsza w Polsce
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nie może słyszeć wystąpień ją poprzedzających, 
taktycznie uznałam, że czas oczekiwania spędzimy 
najlepiej, oglądając arcydzieło, jakim szczyci się 
Wrocław „Panoramę Racławicką”. Po powrocie 
na miejsce rywalizacji Klaudia wylosowała temat, 
przygotowała się pięknie, przed szacowną komi-
sją opowiedziała „Historię dzielnego i pięknego 
motyla, który pojawił się w baśniowym ogrodzie 
pewnego ranka i pozostał …”. Jury udało się 
na naradę, a my oglądaliśmy bardzo interesujące 
przedstawienie pt.„Kraj lat dziecinnych” przygoto-
wane przez gimnazjalistów z Zespołu Teatralnego 
„Parnas”. Ogłoszenie wyników przerastało moje 
najśmielsze oczekiwania. Wiedziałam, że Klaudia 
zaprezentowała się świetnie, bardzo dobrze pora-
dziła sobie z testem. A okazało się, że jest najlepsza 
wśród wszystkich finalistów! I miejsce w Polsce 
- wspaniałe nagrody, gratulacje, słowo dla regio-
nalnej stacji TV i teraz już bardzo częste pytania: 
„A gdzie jest ten Parczew?”. Cudowne przeżycia, 
niezapomniane chwile! Gratuluję Klaudii! Gratu-
luję jej Rodzicom! 

Klaudia została również laureatką wojewódz-
kiego finału konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego. Sensem i radością pracy nauczycie-
la jest uczestnictwo w rozwoju jego uczniów. 
Gdy odnoszą oni tak wspaniałe sukcesy, satysfakcja 
jest ogromna!  

w szkole, a potem zaprezentowały swoje opowieści 
w Białej Podlaskiej. Opowiadając o „kosmicznej 
podróży na planetę, która była ósmym cudem 
świata”, Klaudia była na tyle przekonująca, że, 
po zsumowaniu punktów, zwyciężyła etap regio-
nalny, zwany „Małym Finałem”. Dyrektor, który 
towarzyszył naszym uczestniczkom, przywiózł 
do szkoły wiadomość - „Czekamy na zaproszenie 
do Wrocławia!”. W czasie ferii zimowych zapro-
szenie staje się faktem i po dopełnieniu formalności 
jedziemy na finał.

Krok trzeci
Obie z Klaudią uznaliśmy, że udział w etapie 

ogólnopolskim to wspaniałe wyróżnienie. Czter-
dziestu uczniów całej Polski wyłonionych spo-
śród wielu tysięcy - mamy święto! Jedziemy więc 
do Wrocławia!

Na miejscu okazuje się, że oprawa konkursu - 
doskonała organizacja, luksusowe miejsce pobytu 
i świetna, życzliwa atmosfera sprawiają, że na-
prawdę czujemy się ważnymi, specjalnymi gośćmi. 
Są oczywiście również emocje - trwa konkurs! 

6 marca uczniowie przystąpili do testu. Trzeba 
było wiedzieć wiele - fragmenty „Pana Tadeusza”, 
archaizmy, atrybuty bogów, sentencje łacińskie, 
przysłowia polskie, zdania wielokrotnie złożo-
ne, fonetyka, homonimy, synonimy, anagramy. 
Po zmaganiach pisemnych uczestniczyłyśmy 
w warsztatach prowadzonych przez dyrektora 
Muzeum Opowiadaczy Historii pana Michała 
Malinowskiego pt. „Tworzenie słowem”, następnie 
zwiedzaliśmy Wrocław.

Po południu był wykład Profesora Jan Miodka 
„Metaforyka współczesnej polszczyzny - językowe 
znaki czasu” oraz losowanie kolejności wystąpień 
w ustnej części konkursu. 7 marca odbyły się kolej-
ne tury finału. Klaudia wystąpiła jako ostatnia - wy-
losowała nr 40! Zgodnie z regulaminem konkursu 
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swoją agresję. Jej ofiary to kilka tysięcy Polaków, 
głównie uchodźców, osadników wojskowych 
i żołnierzy1.

Co motywowało zbrodnie na ludności polskiej 
dokonywane przez oficerów i szeregowych żołnie-
rzy Armii Czerwonej? Była to przede wszystkim 
ideologia wpajana przez aparat partyjny, według 
której żołnierz wkraczający na ziemie Polski nie 
podbija, lecz wyzwala. Wyzwala chłopów i ro-
botników zachodniej Białorusi i Ukrainy, którzy 
do tej pory żyli pod okupacją „panów polskich”. 
W propagandzie komunistycznej państwo polskie 
i Polacy przedstawiani byli jako burżuazyjno - ka-
pitalistyczni wyzyskiwacze i krwiopijcy żerujący 
na nieszczęściu umęczonych mniejszości narodo-
wych2. Wpajana na każdym kroku przez prasę, ulot-
ki, filmy, plakaty, wiece i oficerów politycznych 
propaganda nienawiści musiała zaowocować odpo-
wiednimi postawami czerwonoarmistów. Istotnym 
motywem zbrodni była też chęć zemsty ze strony 
oficerów i żołnierzy sowieckich za klęskę w wojnie 
polsko - bolszewickiej 1920 roku. 

Wyjątkowym motywem morderstw na bez-
bronnych jeńcach polskich (często rannych), była 
chęć zemsty za ich walkę z wkraczającymi oddzia-
łami Armii Czerwonej. Tam gdzie żołnierze Wojska 
Polskiego, KOP, policjanci czy harcerze stawiali 
zacięty opór, tam ilość zbrodni wojennych popeł-
nianych na wziętych do niewoli żołnierzach WP 
intensyfikowała się.

1 R. Wnuk, Za	pierwszego	sowieta.	Polska	konspira-
cja	na	Kresach	Wschodnich	(wrzesień	1939	czerwiec	
1941) , Warszawa 2007, s. 17.

2 C. Grzelak, Kresy	w	czerwieni	1939.	Agresja	Związ-
ku	Sowieckiego	na	Polskę, Warszawa 2009, 
s. 299 - 404.

Agresja Rosji Sowieckiej 17 września 1939 
była niewątpliwie „nożem w plecy” dla Polski 
walczącej już z III Rzeszą. O ile w Polsce liczono 
się z taką ewentualnością , o tyle nie dysponowano 
wystarczającymi środkami i możliwościami, aby 
skutecznie przeciwstawić się kolejnemu najeźdź-
cy. Na Kresach Wschodnich pozostawały jedynie 
strażnice i placówki Korpusu Ochrony Pogranicza, 
Policja Państwowa oraz ośrodki zapasowe jedno-
stek Wojska Polskiego, które w żaden sposób nie 
mogły zatrzymać Armii Czerwonej. 
Zbrodnie	sowieckie	na	Lubelszczyźnie

Tym bardziej nie można było zapewnić bezpie-
czeństwa ludności cywilnej. Jak się później okazało 
to właśnie na niej głównie czerwonoarmiści skupili 

Lubelszczyzna. 
Tradycje i współczesność

Michał Czachorowski, 
historyk

Zbrodnie sowieckie na Lubelszczyźnie  
we wrześniu i październiku 1939 roku
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na ramionach) odegrali agenci NKWD, licznie wy-
syłani w ostatnich latach II RP na Kresy Wschodnie3.

W szeregach „czerwonej milicji” na Lubel-
szczyźnie znaleźli się Ukraińcy i Żydzi z Komuni-
stycznej Partii Zachodniej Ukrainy, a także Polacy 
z Komunistycznej Partii Polski.

Z drugiej strony oprócz organizowanych przez 
NKWD oddziałów dywersyjnych i milicji istniały 
analogiczne oddziały (bojówki) ukraińskie dzia-
łające w ramach Organizacji Ukraińskich Nacjo-
nalistów4. Ich zbrodnicze działania były częścią 
przygotowanej na szeroką skale akcji sabotażowo 
- dywersyjnej organizowanej wywiad wojskowy III 
Rzeszy.

Zbrodnie sowieckie popełnione na Lubel-
szczyźnie w 1939 r. są dosyć dobrze udokumen-
towane i zbadane.5 Odnosi się to jednak do tych 
największych i najbardziej okrutnych. Przypadki 
mordowania pojedynczych żołnierzy i oficerów 
polskich, czy też osób cywilnych, ze względu 
na brak dokumentacji i badań naukowych przez 
cały okres PRL, a także przymusowe migracje miej-
scowej ludności (świadków zbrodni) całkowicie 
uległy zapomnieniu. O wielu z nich nie dowiemy 
się już nigdy. Podane niżej to te najbardziej znane 
i udokumentowane. 

Po walkach w rejonie Rogalina (pow. hrubie-
szowski) 24 września 1939 r. do niewoli sowieckiej 
dostało się trzech oficerów i dwudziestu trzech sze-
regowych. Czerwonoarmiści rozebrali do bielizny 
najstarszego stopniem oficera (majora) i zabrali 
do pobliskiej cukrowni w Strzyżowie. Wszelki 
ślad po nim zaginął, najprawdopodobniej został 
zamordowany. Pozostałych żołnierzy przewiezio-
no do majątku Husynne i zamknięto w dworskiej 
oborze. Tam dokonano zbrodni wojennej mor-
dując wszystkich Polaków bagnetami. Pośrednio 

3 P. Kołakowski, NKWD	i	GRU	na	ziemiach	polskich	
1939	-	1945, Warszawa 2002, s. 66.

4 R. Torzecki, Polacy	i	Ukraińcy.	Sprawa	ukraińska	
w	czasie	II	wojny	światowej	na	terenie	II	Rzeczpo-
spolitej, Warszawa 1993, s. 297 - 29.

5 Wielkie zasługi w tym dziele położył profesor 
Ryszard Szawłowski. (Karol Liszewski), autor 
monumentalnego studium militarno - polityczno - 
społecznego: Wojna	polsko	-	sowiecka	1939.	
Tło	polityczne,	prawno	międzynarodowe	i	psycholo-
giczne.	Agresja	sowiecka	i	polska	obrona.	Sowieckie	
zbrodnie	wojenne	i	przeciw	ludzkości	oraz	zbrodnie	
ukraińskie	i	białoruskie., t.1,Warszawa 1996, 
s. 377 - 387. 

Inny charakter miały niewątpliwie zbrodnie 
o podłożu materialnym, a także te popełnione z po-
wodu różnego rodzaju patologii, rozbestwienia, 
i zezwierzęcenia żołnierzy i oficerów sowieckich.

Tuż za regularnymi oddziałami Armii Czerwo-
nej podążały specjalne jednostki NKWD. Celem ich 
była likwidacja Polaków na podstawie specjalnych 
list, które przez cały okres międzywojenny sporzą-
dzały sowieckie służby wywiadowcze. Znaleźli się 
na nich wszyscy obywatele polscy mogący w opinii 
sowietów stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla no-
wej władzy: oficerowie WP, funkcjonariusze Policji 
Państwowej, wszyscy bez wyjątku żołnierze KOP, 
pracownicy i informatorzy wywiadu, urzędnicy 
administracji państwowej, terytorialnej i sadowej, 
działacze stronnictw politycznych, organizacji spo-
łecznych i paramilitarnych. Eliminacja wszystkich, 
którzy mogliby stawić opór miała ułatwić wchłania-
nie przez Związek Sowiecki „wyzwalanych” ziem.

Oprócz zbrodni Armii Czerwonej i NKWD, 
morderstw na cywilach i żołnierzach (najczęściej 
bezbronnych) dokonywali przedstawiciele mniej-
szości narodowych i wyznaniowych. Najczęściej 
ich antypolskie wystąpienia były inspirowane 
i kierowane przez wkraczających sowietów. Jednak 
duży odsetek tych akcji miała charakter samorzut-
ny, inicjowany oddolnie przez dość licznych miej-
scowych komunistów. 

W przypadku Lubelszczyzny biorący udział 
w antypolskich wystąpieniach niektórzy Ukraińcy 
i Żydzi uwierzyli w kłamstwa propagandowe so-
wietów. Osobliwością na tej płaszczyźnie, może 
być udział w grupach sabotażowo-dywersyjnych 
niektórych bogatszych Żydów (właścicieli ka-
mienic, fabryk, tartaków), którym ustrój sowiecki 
właściwie podcinał byt, a według kanonów walki 
klasowej to waśnie oni byli wrogami rewolucji. 
O ile w pierwszych dwóch tygodniach Kampanii 
Wrześniowej do antypolskich wystąpień mniejszo-
ści narodowych i wyznaniowych dochodziło spora-
dycznie, o tyle zjawisko to w momencie wkraczania 
na teren Polski Armii Czerwonej nasiliło się. 

W okresie przejściowym do momentu zainsta-
lowania się administracji sowieckiej i organów bez-
pieczeństwa tzw. „czerwona milicja” dopuszczała 
się wielu nadużyć, grabieży i zbrodni wobec lud-
ności polskiej. W jej szeregach znaleźli się często, 
obok ideowych komunistów, pospolici przestępcy. 

Istotną rolę w powstaniu tzw. Gwardii Ro-
botniczej i Drużyn Wiejskich zwanych potocznie 
„czerwoną milicją”, „czerwonymi opaskami” lub 
„opaskowcami” (od czerwonych opasek noszonych 



28

Masakra w Grabowcu pozostawiła w świado-
mości społeczeństwa ziemi grabowieckiej i całej 
Zamojszczyzny trwały ślad. Po latach pisał o niej 
ś. p. prof. Wiktor Zin. „Trzeba pamiętać, że my, 
mieszkańcy Zamojszczyzny, mamy także swój 
„Mały Katyń”6.	

25 września w położonym pod Hrubieszowem 
Teptiukowie czerwonoarmiści schwytali i rozstrze-
lali bezbronnego polskiego podchorążego Michała 
Bąka. 

Poprzedniego dnia wczesnym rankiem So-
wieci otoczyli również grupę żołnierzy Wojska 
Polskiego, przebywającą w folwarku Miętkie (gm. 
Mircze). Czternastu wziętych do niewoli oficerów 
i podoficerów, w tym młodziutką sanitariuszkę Ire-
nę Grzywacz rozstrzelali nad przydrożnym rowem.

Pod koniec września w Niemirówku w pobliżu 
szosy Tomaszów Lubelski - Zamość. Sowieci za-
skoczyli 12 lub 13 żołnierzy polskich nocujących 
w zabudowaniach dworskich. Poinformowano ich, 
ze zostaną skierowani do punktu zbiorczego jeńców. 
Po wyprowadzeniu na pobliskie wzgórze sowiecka 
eskorta wrzuciła miedzy polskich żołnierzy wiązkę 
granatów. Wszyscy jeńcy zginęli na miejscu. Żoł-
nierze tych pochowano niedaleko miejsca zbrodni. 
Tuż po wojnie dokonano ekshumacji i przeniesiono 
ich szczątki na cmentarz wojenny we wsi Antonów-
ka oddalony o parę kilometrów od Niemirówka. 
Miejscowe władze umieściły na ich bezimiennej 
zbiorowej mogile informację, że zginęli w walkach 
z niemieckim najeźdźcą. 

Zbrodnia na tle wyznaniowym miały miejsce 
we wsi Dub na Zamojszczyźnie. W miejscowości 
tej czerwonoarmiści zamordowali księdza, dwóch 
kleryków, organistę i sołtysa.

Krwawo zakończyły się dni okupacji sowieckiej 
Zamościa. W mieście tym wyjątkową brutalnością 
wyróżniali się Żydzi - komuniści z „czerwonej 
milicji”. Na rozkaz komendanta wojennego za-
trzymali zakładników, m.in. prof. Stefana Millera 
i adwokata Wacława Bajkowskiego. Aresztowali 
również żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów, 
pracowników administracji państwowej, działaczy 
Stronnictwa Narodowego i duchownych. Setki 
aresztowanych osób przetrzymywano pod gołym 
niebem, w więzieniu przy ul. Okrzei. Naczelnikiem 
więzienia był miejscowy komunista Józef Dziuba. 
W pobliżu Rotundy, miejsca słynnego z później-
szych mordów niemieckich, milicjanci rozstrzelali 
kilku aresztowanych policjantów. 

6 W. Zin, Półgłosem	i	ciszą, Warszawa 1998, s. 20 -27. 

w zbrodni tej uczestniczyli również okoliczni Ukra-
ińcy rozkradając rzeczy osobiste i umundurowanie 
zamordowanych Polaków. Kierował nimi komisarz 
miejscowej komunistycznej milicji Franciszek Ta-
raszkiewicz. Sowieci i Ukraińcy starali się ukryć 
tożsamość ofiar, niszcząc ich dokumenty. Udało się 
ustalić tylko jedno nazwisko: Stefan Pyszkowski 
z Warszawy. Zamordowanych żołnierzy pochowa-
no w indywidualnych, lecz bezimiennych mogiłach 
przy cmentarzu prawosławnym w Husynnem. Obok 
nich leżą, zabici przez załogę sowieckiego czołgu, 
cywile - młoda kobieta i starszy mężczyzna. 

W okolicy pobliskiego majątku Moroczyn 
zginęło zamordowanych 5 bezbronnych polskich 
żołnierzy. Podczas przygotowywania posiłku zo-
stali zmasakrowani ogniem karabinu maszynowego 
z przejeżdżającego czołgu. Również oni zostali po-
chowani na cmentarzu w Husynnem. Do tej samej 
mogiły został przeniesiony pochowany wcześniej 
poza obrębem cmentarza inny polski żołnierz za-
strzelony w bliżej nieokreślonych okolicznościach. 
Znajdują się tam również mogiły 6 osób cywilnych, 
które zastrzeliła załoga samolotu sowieckiego prze-
latującego nad nadbużańskimi łąkami. 

W okrutny sposób zamordowani zostali wzięci 
do niewoli żołnierze polscy po nocnym boju pod 
Tyszowcami z 24 na 25 września 1939. Jeńcy 
w liczbie kilkudziesięciu zostali zgładzeni bagne-
tami. W szczególny sposób sowieci i miejscowi 
Ukraińcy znęcali się nad majorem Jerzym Borowi-
czem, którego po wymyślnych torturach zastrzelili 
dwaj oficerowie sowieccy.

Znamiona wyjątkowego okrucieństwa żołnie-
rzy Armii Czerwonej miały mordy żołnierzy pol-
skich w Grabowcu 25 września 1939 r. W osadzie 
znajdowały się luźne grupy polskich żołnierzy 
w tym ewakuowany z Brześcia nad Bugiem Szpital 
Polowy nr 2. Podchodzące pod Grabowiec od-
działy Armii Czerwonej zostały ostrzelane przez 
polskich żołnierzy. Rozwścieczeni oporem czer-
wonoarmiści dokonali masowej zbrodni mordując 
wziętych do niewoli żołnierzy, personel medyczny 
oraz wszystkich pacjentów szpitala wojskowego. 
W pierwszej kolejności zamordowali lekarzy: 
kpt. Henryka Wiślickiego i kpt. Henryka Wasilew-
skiego. Innego lekarza ppor. rez. Mariana Fiutę, 
zastrzelili w sali szpitalnej wraz z dwoma rannymi 
podchorążymi. Pozostałych ok. 30 rannych zapę-
dzili do pobliskiej wsi Góra Grabowiec, gdzie już 
wcześniej zabili kilku polskich oficerów, i tam ich 
zamordowali. W zbrodni oprócz broni palnej użyto 
również bagnetów i szabel. 
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Tragiczny los spotkał 3 bezbronnych żołnie-
rzy: oficera i dwóch szeregowców, którzy wracali 
po bitwie pod Kockiem. Zostali osaczeni, ograbieni 
i rozstrzelani przesz czerwonoarmistów. Ciała ich 
zakopano w przydrożnym rowie. 

W przeddzień bitwy pod Jabłonią 28 września 
czerwonoarmiści schwytali dwóch kaprali WP, nie-
zwłocznie rozstrzelali ich w pobliskim lasku.

Następnego dnia w kolonii Jabłoń sowieci 
znaleźli w jednym z gospodarstw zmarłego czer-
wonoarmistę. Gospodarz, ideowy komunista, 
zabrał rannego z pola walki i próbował ratować. 
Jednak żołnierz zmarł, a sowieci stwierdzili, że zo-
stał zamordowany. Tłumaczenia gospodarza nie 
skutkowały, został pobity, a następnie zastrzelony.  

30 września w Antopolu pod Jabłonią roz-
strzelano wziętych do niewoli 5 bezbron-
nych żołnierzy WP.

Po klęsce sowieckiej piechoty pod 
Milanowem w walce z oddziałami dywizji 
„Kobryń” rozwścieczeni czerwonoarmiści 
mordowali wszystkich napotkanych żołnie-
rzy polskich. Pod stacją kolejową w Mila-
nowie sowieci rozstrzelali strzałem w tył 
głowy wziętego do niewoli ppor. rez. 2 pp. 
Szwoleżerów Rokitniańskich Stefana Mą-
czyńskiego. W innym miejscu w Milano-
wie w okrutnych mękach skonał nieznany 
plutonowy kawalerii którego bolszewicy 
przywiązali do brzozy i wielokrotnie prze-
bijali bagnetami. 

Kolejny przykład okrucieństwa Armii Czer-
wonej w stosunku do rannych żołnierzy polskich 
to wydarzenia jakie miały miejsce po bitwie pod 
Wytycznem. Sowieci rozkazali miejscowej ludności 
zabranie z pobojowiska zabitych i rannych i prze-
transportowanie ich na plac pod Domem Ludowym. 
Czerwonoarmiści zabrali wszystkich rannych, 
zamknęli na klucz w tymże domu i pozamykali 
okiennice. Dopiero następnego dnia do Wytyczna 
przyjechała sowiecka kolumna sanitarna, która 
rzekomo miała udzielić pomocy lekarskiej. Jednak 
wszyscy ranni wcześniej zmarli z ran i upływu 
krwi. Zmarłych żołnierzy wspólnie ograbili i od-
darli z mundurów sowieci i miejscowi Ukraińcy, 
a odnalezione przy nich dokumenty spalili. 

W tym samym czasie w okolicy dochodziło 
do pojedynczych morderstw na żołnierzach pol-
skich, np. w przydrożnym rowie czerwonoarmista 
zastrzelił bezbronnego szeregowca. Z ogólnej licz-
by 93 żołnierzy polskich którzy tracili życie w oko-
licach Wytyczna duży odsetek to zamordowani, lub 

Szlak bojowy jednostek Wojska Polskiego 
na północnej Lubelszczyźnie znaczony jest groba-
mi nie tylko poległych w walce żołnierzy lecz także 
zamordowanych przez sowietów i Ukraińców.

Wyjątkowym przykładem współpracy ukra-
ińskich komunistycznych bojówek z wkraczającą 
Armią Czerwoną są masowe mordy w Kodeńcu. 
Pierwszą zbrodnią był wspólny napad Ukraińców 
i konnych zwiadowców sowieckich na patrol 
saperski stanowiący część ubezpieczenia 50 Re-
zerwowej Dywizji Piechoty „Brzoza”. W wyniku 
obrzucenia granatami 28 września zginął por. rez. 
Erwin Poznański z 12 pp. oraz pięciu saperów  
z 5 baonu saperów. Inicjatorami tego ataku byli 
miejscowi Ukraińcy.

Mogiły	żołnierzy	polskich	w	Husynnem	zamordowanych		
przez	Sowietów

Następnie w nocy z 28 na 29 września Ukra-
ińcy zamordowali kpt. Bazylego Sobolewa z 85 
pp. Wszyscy zamordowani zostali pochowani 
na cmentarzu parafialnym w Parczewie. Najpraw-
dopodobniej wypadki te wpłynęły na decyzję 
dowódcy SGO „Polesie” gen. Franciszka Klee-
berga o pacyfikacji Kodeńca, jednak dynamicznie 
rozwijająca się na niekorzyść Polaków sytuacja 
zniweczyła te zamiary, co z kolei doprowadziło 
do następnych zbrodni. Powracających do domów 
po bitwie pod Kockiem bezbronnych polskich 
żołnierzy w liczbie około 20 w okrutny sposób 
wymordowali miejscowi Ukraińcy. Żeby zatrzeć 
ślady zakopali ciała w stodole. W latach 70 XX w. 
odnaleziono szczątki żołnierzy, potajemnie prze-
niesiono je na cmentarz w Parczewie, a sam fakt 
zbrodni umiejętnie wyciszono.
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grupę jeńców polskich spod Wytyczna eskortowaną 
w kierunku Trawnik, najprawdopodobniej również 
zamordowano, ponieważ wszelki ślad po nich 
zaginał. W obu przypadkach bardzo duży odsetek 
jeńców stanowili oficerowie.

Wszystkie wymienione wyżej zbrodnie, zarów-
no te popełnione przez żołnierzy Armii Czerwonej 
i funkcjonariuszy NKWD, jak i te których dokonali 
członkowie „czerwonej milicji”, stanowiły swoiste 
preludium do masowych represji i gehenny wywó-
zek setek tysięcy Polaków do Związku Sowieckie-
go w latach 1939 - 41 i po ponownym wkroczeniu 
Armii Czerwonej na ziemie polskie w 1944 roku.

ci którym celowo nie udzielono pomocy lekarskiej. 
Niemożliwe jest oszacowanie wszystkich ofiar 

zbrodni sowietów a tym bardziej wskazania miejsc 
ich pochówku. Potwierdzają to listy zaginionych, 
których nigdy nie odnaleziono po wkroczeniu Armii 
Czerwonej na Kresy Wschodnie. Bez śladu zniknę-
ło ok. 300 polskich żołnierzy wziętych do niewoli 
po bitwie pod Wytycznem. Ok. 200 z nich widzia-
no pędzonych przez sowietów w kierunku lasów 
pieszowolskich. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
można stwierdzić, że zostali oni zamordowani 
na terenie lasów włodawskich w analogiczny spo-
sób jak oficerowie polscy w Lesie Katyńskim kilka 
miesięcy później. Inną kilkudziesięcioosobową 

Stanisław Błaszczuk,	
emerytowany	konsultant	WODN	Chełm
Jerzy Masłowski,	
LSCDN	0ddział	w	Chełmie

Roman Germata - nauczyciel niezłomny

Roman Germata, urodził się 8 sierpnia 1902 roku. 
w Homonnem na Słowacji w rodzinie pracowni-
ka kolejowego. Szkołę elementarną i gimnazjum 
ukończył w Przemyślu. W 1918 roku brał udział 
w walkach z Ukraińcami. Dwa lata później uczest-
niczył w wojnie polsko - bolszewickiej. Walczył 
między innymi w okolicach Warszawy, Płońska, 
Mławy, Dorohuska, Kowla, Mozyrza i Sarn.

Po zakończeniu działań wojennych kontynuo-
wał naukę - po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie im. 
Jana Kazimierza we Lwowie. Niespodziewana 
śmierć ojca w 1924 r. spowodowała przerwanie 
studiów i podjęcie pracy. 1 marca 1924 r. został na-
uczycielem w szkole powszechnej w Łukowcach, 
powiat Biała Podlaska. W czerwcu 1924 r. uzyskał 
wykształcenie pedagogiczne, zdając egzaminy 
w Seminarium Nauczycielskim w Siedlcach. Pracę 
pedagogiczną kontynuował w szkołach powszech-
nych na terenie powiatu Biała Podlaska. W 1928 r. 
ożenił się z Anielą Wójcik, również nauczycielką. 
W 1930 r. rodzina przeniosła się do Chełma, żona 
zatrudniona została w Szkole Powszechnej nr 7  
im. Ks. Grzegorza Piramowicza, on zaś w Szko-
le Powszechnej nr 3 im. Adama Mickiewicza. 
W 1934 r. podjął studia zaoczne na Wydziale Prawa 
i Nauk Społeczno - Ekonomicznych KUL. 

W latach 1934 - 1939 pełnił funkcję sekretarza 
Oddziału Powiatowego ZNP w Chełmie. Po wy-
buchu II wojny światowej nie mógł wykonywać 
zawodu nauczyciela, dlatego też zatrudnił się w Ra-
dzie Okręgowej PSS Społem w Chełmie oraz został 
powołany na prezesa Nauczycielskiej Spółdzielni 
Księgarskiej „Promyk”, której lokal stał wkrótce 
miejscem kontaktowym organizatorów tajnego 
nauczania. Chełmskie kierownictwo Tajnej Orga-
nizacji Nauczycielskiej (TON) stanowili: Wincenty 
Zygmunt, Piotr Pruss, Jan Wasilewski i Roman 
Germata. Po śmierci W. Zygmunta (zginął w obo-
zie koncentracyjnym w Dachau) Roman Germata 
przejął funkcję prezesa. Ponadto działał aktywnie 
w ramach konspiracyjnej Powiatowej Komisji 
Oświaty i Kultury, gdzie odpowiedzialny był za 
sprawy tajnego nauczania w zakresie szkolnictwa 
powszechnego. W oparciu o nasłuch radiowy 
dostarczał wiadomości wywiadowi wojskowemu 
AK. Był zaangażowany w pracę konspiracyjną 
Stronnictwa Ludowego „ROCH”. Pełnił też pod 
pseudonimem „Zych” funkcję kierownika komórki 
„Opus” w Komendzie Obwodu Chełmskiego AK 
a po zakończeniu działań wojennych w Komendzie 
Obwodu Chełmskiego Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość (WiN), która udzielała szerokiej pomocy 
rodzinom aresztowanych oraz zamordowanych 
członków ruchu oporu. Za swoją aktywną działal-
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dzie Oddziału Powiatowego Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Z jego inicjatywy w 1947 r. został 
zakupiony budynek przy ulicy Lubelskiej 64, który 
przeznaczony został na potrzeby Związku.- przez 
wiele lat mieściła się w nim siedziba Zarządu Od-
działu Powiatowego ZNP oraz klub, gdzie mogli się 
spotykać nauczyciele emeryci. Po likwidacji PSL 
nie wstąpił do komunistycznego Zjednoczonego 

Stronnictwa Ludowego i całkowicie odsunął 
się od działalności politycznej i społecznej. 
Zapewne taka postawa, jak również donosy 
byłych kolegów z PSL, którzy 1946 r. poszli 
na współprace z komunistami i rozpoczęli 
tworzenie całkowicie kontrolowanego przez 
PPR PSL - Nowe Wyzwolenie spowodowały, 
że Germatą zainteresował się Wojewódzki 
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lubli-
nie. Naczelnik wydziału V pismem z dnia 16 
lutego 1949 r. zażądał od PUBP w Chełmie 
przysłania jego charakterystyki. W odpowie-
dzi z 26 lutego 1949 r. szef PUBP Bolesław 
Rycerz napisał miedzy innymi: „Ob. Ger-
mata Roman oficjalnie wrogiej działalności 
politycznej nie przejawia. Po linii radykalnej 
również się nie udziela. (…) jest przez nas 
rozpracowywany w znikomej formie ponie-

waż agentura [która] go opracowuje nie ma z nim 
bliższej styczności. Informator „Las”, który ma 
z nim bliska styczność, nie jest cennym informato-
rem. Podane zadanie w tym kierunku opracowuje 
okrężnie, konkretnych faktów nie podaje, po drugie 
dojeżdża on z terenu i nie ma możliwości syste-

matycznego opracowywania. Możliwości wpro-
wadzenia agentury w środowisko ww. są trudne, 
ponieważ ww. posiada wąskie otoczenie, szcze-
gólnie nauczycielstwa i w tymże otoczeniu trudno 

ność w walce z okupantem hitlerowskim, Komen-
dant Sił Zbrojnych awansował go z dniem 01 VI 
1945 roku do stopnia podporucznika czasu wojny. 
O tym, że był człowiekiem szczególnego zaufania 
podziemia, może świadczyć fakt, że Edward Woll 
ps. „Gruby” - Komendant Obwodu Chełmskiego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość powierzył mu 
pieczę nad archiwum obwodu.

Po zakończeniu wojny wraz z chełmskimi na-
uczycielami Janem Lachcikiem, Piotrem Prussem 
i Franciszkiem Wojnarem podjął się organizacji 
oświaty w mieście i powiecie chełmskim. Po dłu-
gich i trudnych rozmowach z przedstawicielami 
nowej komunistycznej władzy kandydatury ich zo-
stały oficjalnie zaakceptowane. Jednocześ-
nie większość z nich była aktywnie zaanga-
żowana w podziemie antykomunistyczne.

Roman Germata otrzymał od nowych 
władz nominację na podinspektora w Cheł-
mie. Był to okres bardzo trudny, jako 
że oświatę budować trzeba było od podstaw. 
Brak było nie tylko wykwalifikowanej ka-
dry nauczycielskiej, ale też podstawowej 
bazy materialnej. W połowie 1945 r. wraz 
z większością chełmskich członków konspi-
racyjnego Stronnictwa Ludowego ujawnił 
się (nigdy natomiast nie ujawnił swojego 
zaangażowania w konspirację w AK i WiN), 
a następnie przystąpił do tworzonego przez 
Stanisława Mikołajczyka Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego. Został wybrany członkiem Sądu 
Koleżeńskiego przy Zarządzie Powiatowym PSL.

W tym też okresie nie szczędził czasu na działal-
ność społeczną związaną głównie z pracą w Zarzą-
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gana MO i KP PZPR w Chełmie. Przez to Germata 
starał się ośmieszyć i skompromitować w oczach 
nauczycieli wymienione instytucje. Z drugiej stro-
ny artykuł ten występował w obronie wrogiego ele-
mentu nauczycielskiego powiązanego z Germatą. 
Przede wszystkim występował on w obronie takich 
nauczycieli jak Karczmarzyk Stanisław, Olkowski 
Zdzisław (były dowódca oddz. AK - WiN), Zyg-
munt Sławomir, Dudek Zofia i inni przedstawiając 
ich jako pokrzywdzonych”. 

Odważna i bezkompromisowa postawa wobec 
władz partyjnych przyniosła mu powszechne uzna-
nie w środowisku nauczycielskim i w maju 1959 r. 
został ponownie wybrany prezesem Oddziału ZNP. 
Oceniając przebieg zjazdu wyborczego funkcjona-
riusz SB zanotował: „Germata celowo nie zaprosił 
przedstawicieli kierownictwa KP PZPR, PPRN, 
PMRN i organizacji młodzieżowych. Wygłoszone 
przez niego sprawozdanie nosiło wiele wrogich 
akcentów i niesłusznych pretensji pod adresem or-
ganów władzy i administracji państwowej. Wrogie 
wypowiedzi notowano również w czasie dyskusji”. 

Do jego inwigilacji SB wykorzystywała kilku 

tajnych współpracowników. Znane są pseudoni-
my trzech z nich: „Bank”, „Roman” i „Mnich”. 
Z zachowanej fragmentarycznie dokumentacji  
UB/SB wynika, że najgroźniejszy z nich był 
„Bank” - nauczyciel i bliski kolega Germaty, który 
często spotykał się z nim na gruncie towarzyskim. 

wytypować cennego kandydata na werbunek”.
I zapewne nie udało się takiego kandydata 

pozyskać, gdyż w dokumentacji UB brak jest in-
formacji o Germacie do lutego 1956 r., kiedy to za-
łożono na niego sprawę ewidencyjno-obserwacyjną 
nr 1011. 

Na stanowisku zastępcy inspektora szkolnego 
pracował do 31 sierpnia 1950 r. Nie pogodził się 
z ideologizacją oświaty i usuwaniem nauczycieli 
związanych w czasie wojny z konspiracją niepod-
ległościową, odszedł więc z Inspektoratu na własną 
prośbę. Został nauczycielem w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Chełmie, a od 1 stycznia 1951 r. przeniesiony 
został do Państwowego Liceum i Technikum Han-
dlowego w Chełmie, gdzie uczył rachunkowości 
i prawoznawstwa. W tym też czasie usunięta zosta-
ła z funkcji radnej w Miejskiej Radzie Narodowej 
jego żona Aniela, jako: „element obcy klasowo 
i ideologicznie”.

Mimo grożącego ze strony UB niebezpieczeń-
stwa nie zaprzestał kontaktów z byłymi działacza-
mi chełmskiego ruchu ludowego i nauczycielami 
znanymi z działalności w konspiracji. Nadal było 
to jednak dość wąskie i hermetyczne środowisko.

Do szerszej działalności społecznej powrócił 
na fali „odwilży” 1956 r. Po Październiku został wy-
brany na prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Chełmie. 
Bardzo szybko swoja niezależną postawą naraził się 
miejscowym władzom politycznym. W opracowa-
nej w kwietniu 1960 r. „Analizie sprawy ewidencyj-
no - obserwacyjnej” podporucznik Jerzy Czubacki 
- oficer operacyjny Referatu SB w Chełmie zapisał: 
„Wykorzystując swe stanowisko w ZNP w latach 
1957 - 59 występował przeciwko obecnej polityce 
partii i rządu. Szczególnie w 1957 r. na wszelkich 
odprawach organizacyjnych i szkoleniowych czę-
sto podkreślał, że czynniki partyjne nie powinny 
ingerować w sprawy oświaty i ZNP uważając je 
za niepowołane. Walczył o utworzenie ZNP typu 
sanacyjnego, który byłby niezależny od jakichkol-
wiek wpływów PZPR. Poza tym w latach 1958 - 59 
często narzekał na trudności materialne nauczycieli 
podburzając ich przy tym do pisania skarg i zaża-
leń w różnych sprawach do Rady Państwa i innych 
organów władzy”. 

SB podejrzewała go o inspirację krytycznego 
w stosunku do miejscowych władz artykułu w „Gło-
sie Pracy” z dnia 18 stycznia 1959 r.: „Czy nie za 
wiele niezadowolonych nauczycieli w powiecie 
chełmskim?”. Ppor. Czubacki stwierdzał: „Artykuł 
ten napisany na podstawie nieobiektywnych danych 
przedstawiał złośliwie w niewłaściwym świetle or-
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jenieckiego w Niemczech, Maksymilian Szoc - żoł-
nierz gen. Władysława Andersa i Janina Grzego-
rzewska - więzień sowieckich łagrów. 

Por. Czubacki krytyczne oceniając społeczną 
działalność i poglądy polityczne Germaty pisząc 

o jego pracy na stanowisku dyrektora szkoły 
stwierdzał: „Jako dobry nauczyciel ze swych 
obowiązków zawodowych wywiązuje się 
należycie”.

Od 1961 r. szkoła rozpoczęła naukę w no-
wych obiektach przy ulicy Batorego i tu znów 
zaowocowały zdolności organizacyjne Ger-
maty. Odpowiednio zainspirowani przez niego 
nauczyciele, uczniowie i rodzice wykonywali 
prace wykończeniowe przy budynkach szkoły, 
internatu i warsztatów, porządkowali otocze-
nie i urządzali boisko szkolne. 

Pracujący z nim w tym czasie nauczyciele 
stwierdzają, że wyraźnie ciążyła mu ponowna 
ideologizacja szkoły, jej coraz większe upar-
tyjnienie i zbiurokratyzowanie. Rozbudzone 

w 1956 r. nadzieje na normalną pracę pedagogiczną 
i wychowawczą z każdym nowym zarządzeniem 
władz politycznych i oświatowych nieuchronnie 
zamierały. Zdawał sobie też doskonale sprawę, 
że z niepodległościową przeszłością i bez legity-
macji PZPR długo nie utrzyma się na stanowisku 
dyrektora. Obawy o przyszłość oświaty rodziły też 
konformistyczne i koniunkturalne postawy nowego 
pokolenia nauczycieli - tych wykształconych i po-
litycznie uformowanych w peerelowskich szkołach 
i uczelniach. Po raz drugi dane mu było też przeżyć 
usuwanie religii z programów i sal szkolnych. Do-
szedł do wniosku, że dalsza praca na tym stano-
wisku nie ma sensu. 15 grudnia 1963 r. rozstał się 
ze szkołą, której rozbudowie tak wiele poświęcił 
czasu i zdrowia. Wyprowadził się również z Cheł-
ma. 1 stycznia 1964 r. podjął pracę w Warszawskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W 1969 roku przeszedł 
na emeryturę. Zmarł 14 kwietnia 1992 r.

Za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej 
i społecznej uhonorowany został między innymi: 
Krzyżem za udział w wojnie 1918-1920 r., Złotym 
Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, Złotą Odznaką 
ZNP, Złotą Odznaką „Za zasługi dla m. Warszawy”. 
Przechował i przekazał rodzinie bezcenne doku-
menty chełmskiej konspiracji niepodległościowej 
z lat 1939 - 1947. 

SB wykorzystywała każdą okazję do zdobywania 
informacji - tw. „Roman” podczas naprawy pralki 
elektrycznej w domu Germatów miał wysondować 
ich opinie na tematy polityczne. 

Działalność funkcjonariuszy SB i ich tajnych 

współpracowników okazała się na tyle skuteczna, 
że w kwietniu 1960 r. porucznik Czubacki mógł 
z satysfakcją zameldować przełożonym: „Od maja 
1959 r. nie stwierdzono jakichkolwiek wrogich 
wystąpień z jego strony”. Ta opinia spowodowała, 
że 20 kwietnia major Władysław Woliński zatwier-
dził wniosek o zakończenie sprawy ewidencyjno - 
obserwacyjnej i złożenie zgromadzonych dokumen-
tów do archiwum. Nie oznaczało to jednak, ze SB 
już całkowicie nie interesowała się działalnością 
Germaty. Inwigilacja była prowadzona do chwili 
jego wyjazdu z Chełma.

Działalność społeczna, zdolności pedago-
giczne i organizacyjne Romana Germaty zostały 
docenione przez władze oświatowe województwa 
lubelskiego.1 maja 1958 r. został powołany na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Rzemiosł Budowlanych. 
Tę placówkę oświatową miał stworzyć od podstaw. 
Od władz miejskich otrzymał kilka pomieszczeń 
po byłej szkole felczerskiej w gmachu Okręgowej 
Dyrekcji PKP w Chełmie. W szkole brakowało 
wszystkiego. Wprawdzie był podstawowy sprzęt, 
jednak w bardzo złym stanie, wymagał poważnych 
prac renowacyjnych. Wykonywali je społecznie, 
zwykle po odbytych lekcjach, wychowawcy klas 
wraz z uczniami. W szkole znaleźli zatrudnienie 
głównie nauczyciele, którzy zdobyli doświadczenie 
pedagogiczne jeszcze w okresie przedwojennym. 
Byli to: Jan Łabeński - żołnierz AK, Stanisław Se-
rej - żołnierz gen. Franciszka Kleberga i partyzant 
BCh, Zygmunt Szymczakowski - więzień obozu 
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gami. Drugą nagrodę ex aequo zdobyły: Ewelina 
Kowalska z SP w Krzesimowie za projekt okładki 
do książki Clive Staples Lewis’a „Opowieści z Nar-
nii” oraz Beata Bryczkowska z SP nr 51 w Lublinie 
za projekt okładki do książki Frances Hodgson 
Burnett „Tajemniczy ogród”. Komisja konkurso-
wa przyznała 8 trzecich miejsc oraz 9 wyróżnień. 
Formą uhonorowania wysiłków dzieci było też 

wystawienie ich prac w gablotach 
holu głównego biblioteki, prac 
nagrodzonych zaś - w galerii sali 
konferencyjnej. 

Uczestnicy konkursu wzięli 
udział w uroczystym wręczeniu 
nagród w siedzibie Biblioteki.  
P. dyrektor Grażyna Stoma wrę-
czyła zwycięzcom nagrody książ-
kowe i dyplomy. Podziękowania 
i dyplomy otrzymali także opie-
kujący się laureatami nauczyciele, 
wśród których szczególną inicja-
tywą organizatorsko-artystyczną 
wykazały się panie: Bożena Stud-
niewska i Katarzyna Drzewińska 
z SP nr 20 im. J. Dąbrowskiego 
w Lublinie oraz Monika Woźniak
-Gołąb i Zofia Talarek z SP im. 
Jaworzniaków w Krzesimowie. 

Spotkanie zakończyło się przygotowaną dla ucz-
niów przez Magdalenę Kruk prezentacją multime-
dialną „Jak powstaje książka”.

W konkursie dominowały książki z gatunku 
fantastyki oraz baśnie, w dalszej kolejności zaś - 
lektury szkolne i powieści dla młodzieży. Najwię-
cej ilustracji wykonano do książek: Clive Lewisa, 

Blisko dziewięćdziesięcioro dzieci ze szkół 
podstawowych Lublina i okolic wzięło udział 
w konkursie plastycznym zorganizowanym przez 
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN 
w Lublinie. Uczniowie z klas IV-VI mieli wykonać 
projekt plastyczny okładki ulubionej książki. 

Ta forma promocji czytelnictwa wśród dzieci 
pobudziła ich wyobraźnię i co istotne także reflek-
sję czytelniczą. Mali czytelnicy 
potrafili przedstawić subiektywne 
walory lektury w ciekawej sym-
bolice i sugestywnych obrazach - 
o czym świadczy m.in. bogactwo 
zaproponowanych technik pla-
stycznych: od klasycznej grafiki 
czy rysunku, po collage, mozaiki, 
wycinanki przestrzenne czy tech-
niki mieszane wykorzystujące np. 
elementy origami.

Laureatów konkursu wyłoniło 
jury: Ewa Mazurek, Magdalena 
Kruk, Urszula Korupczyńska, 
Barbara Rzeszutko, Marek Krzy-
żanowski. Podczas oceniania 
kierowano się następującymi kry-
teriami: ogólnym wyrazem arty-
stycznym prac, oryginalnością in-
terpretacji tematu, różnorodności 
stosowanych technik, umiejętnością ich łączenia 
czy starannością wykonania.

Pierwszą nagrodę w konkursie zdobył Mateusz 
Zieleźnik z SP nr 20 w Lublinie za pracę prezentują-
cą okładkę książki Christine Aubrée „Czarna magia 
w szkole”. Jury doceniło tu walory kompozycyjne 
i umiejętne łączenie różnych technik, w tym ori-

Recenzje/Komentarze/Informacje

Ewa Mazurek
Magdalena Kruk
Pedagogiczna	Biblioteka	Wojewódzka	im.	KEN	w	Lublinie

Finał konkursu plastycznego  
„Poznaj moją ulubioną książkę”  

w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. KEN 
w Lublinie
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Po obejrzeniu spektaklu „Trzy świnki czyli los 
tres vagabundos” w reżyserii Stanislava Staško 
w Teatrze Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena 
pomyślałem, że aktorsko-reżyserski zespół chciał, 
by młody widz aktywnie i swobodnie uczestniczył 
w świecie przedstawianym na scenie. 

Każdy rodzic, który był w teatrze lalki i aktora 
widział, jak dzieci emocjonalnie reagują na słowo 
i obraz ze sceny. Ten mocny i bezpośredni kontakt 
z dzieckiem jest najlepszym kluczem do przeżywa-
nia przez młodego widza sztuki teatralnej. To tutaj 
zaczyna się istotny proces inicjacji dziecka w świat 
kultury - estetycznych przeżyć i wartości ducho-
wych. Dorośli nie powinni więc zapominać o waż-
nym znaczeniu teatru w rozwoju emocjonalnym 
i psychicznym naszych dzieci.

Aktorzy odgrywający tytułowe świnki impro-
wizowali wspólnie z widownią budując, zgodnie 
z pierwowzorem baśni, domki. Dzieci unosiły ręce 
do góry podając sobie elementy konstrukcji, przy-
trzymywały je, by „świnki” mogły wyprostować 
ścianę. Po zniszczeniu domków przez złe postaci 
wstawały z miejsc i krzyczały, że to „nie one zbu-
rzyły domek”, że „to sprawka wilka i czarownicy”, 
a dzieci nie mogły nic zrobić”. 

Freestyle w „Trzech świnkach” nie polegał tyl-
ko na bezpośrednim kontakcie z widzem. Najważ-

„Opowieści z Narnii”, Frances Burnett, „Tajemni-
czy ogród” i Joanne. Rowling, „Harry Porter”. 

Na stronach internetowych Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej (http://ken.pbw.lublin.pl 

Dzieci uwielbiają improwizację. Bawić się bez 
planu i przygotowania, o tak - według tego, co pod-
powie głowa. Jest to nie tylko ciekawe, ale i twór-
cze, bo „Trzeba mieć w sobie chaos, by narodzić 
tańczącą gwiazdę” - jak sentencjonalnie stwierdził 
jeden z modernistów. 

Dariusz Kiszczak
LSCDN	w	Lublinie

„Los tres vagabundos” czyli hip - hopowe freestyle 
u Andersena w Lublinie

- zakładka „Aktualności”), umieszczono galeria 
prac wszystkich uczestników oraz zdjęcia z finału 
konkursu wykonane przez Magdalenę Kruk.

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 20 im. J. Dąbrowskiego 
w Lublinie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ja-
worzniaków w Krzesimowie, Szkoły Podstawowej 
nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, Szkoły Podsta-
wowej w Woli Przybysławskiej, Szkoły Podstawo-
wej w Miłkowie, Szkoły Podstawowej im. M. Ko-
nopnickiej w Garbowie, Szkoły Podstawowej nr 46 
im. Króla Jana Sobieskiego w Lublinie, Szkoły 
Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich 
w Lublinie, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II Stopnia im. K. Lipińskiego w Lublinie.
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niejszy był pomysł reżysera na uwspółcześnioną 
interpretację tradycyjnej baśni. Jej podstawą jest 
poczucie cudowności. Zazwyczaj polega to na znie-
sieniu granicy między realizmem a magią, bo czary 
i postaci fantastyczne są czymś naturalnym dla 
bohaterów baśni. 

Młody słowacki reżyser Stanislav Staško dosyć 
przewrotnie ograniczył zjawisko cudowności. Zde-
cydowanie uwypuklił realizm szarego i brudnego 
blokowiska z jego dorosłymi mieszkańcami wiecz-
nie skłóconymi i zapętlonymi w kupowaniu i ku-
powaniu nijakości z super i hipermarketów. Ale oni 
są tylko groźnym i kontrastująco przedstawionym 

drugim planem dla młodzieży poszukującej na za-
mkniętej betonem przestrzeni własnego miejsca dla 
rozwoju subkultury hip-hopu. To dzięki niej mogą 
wyrazić swoje duchowe potrzeby. Troje bohaterów- 
tytułowi „vagabundo” czyli wędrujący, włóczący 
się, maluje na ścianach graffiti, śpiewa, tańczy 
i marzy o miejscu dla siebie, z którego nie wypędzi 
ich dozorca lub wrzaski plotkujących sąsiadek.  
Posługują się językiem młodzieżowego slangu, 
który w spektaklu niejako spełnia dwie funkcje 
- potwierdza środowiskowy realizm bohaterów, 
ale jest również źródłem komizmu słownego. 
Z pewnością słyszeliśmy niektóre zwroty czy po-
jedyncze słowa z tego języka. Jego metaforyzacja 
często utrudnia zrozumienie znaczenia słów przez 
niewtajemniczonego, a gdy chcemy porozmawiać 
w tym języku, popełniamy zabawne błędy. Postać 
magiczna - skrzat próbuje się nim posługiwać, 

nawet mówi jak hip-hopowcy: „ziomal”, „spoko”, 
wypasione”, czy „kurcze pióro”, ale ma już kłopot 
ze zrozumieniem skrótowców, np. zamiast „kpw-u” 
mówi „mpk” lub „zhp”. 

Znaleźć własne miejsce w realnym świecie, 
zwłaszcza w takim zabetonowanym i przeludnio-
nym jest niezwykle trudno. Troje hip -hopowców 
ma chyba trochę szczęścia, oto ich marzenia pod-
słuchał skrzat, który przemienia ich w tytułowe 
baśniowe świnki. Jednak cudowna metamorfoza 
przynosi bohaterom więcej smutku niż radości. Nie 
tylko oni ulegają czarowi, ale również mieszkańcy 
blokowiska. Magia sprawia, że dorośli nabierają 
cech diabolicznych - stróż zostaje wilkiem a ku-
moszki czarownicami. Realizm zmaga się z magią 
i co ciekawe, to on wygrywa. Hip-hopowe świnki 
nadmuchane do rozmiarów tucznika nie potrafią 
zbudować trwałego domku w bezpiecznym miej-
scu, bo te ustawione horyzontalnie i wertykalnie, 
czyli na podwórku i balkonie uległy zniszczeniu. 
Czują się źle w świńskiej skórze a ich świadomość 
utraty ludzkiego kształtu uwypukla język subkultu-
ry, którym wciąż się posługują, np. słowo „wypa-
siona” w odniesieniu do świnki rodzaju żeńskiego 
nie jest już komplementem, ale nabiera znaczenia 
dosłownego - otyłości i kalectwa ruchowego (ta 
z trudem wchodzi po schodach na pierwsze piętro). 

Bohaterowie znają podstawową zasadę panują-
ca w baśni- do trzech razy sztuka. Aby nie stracić 
ostatniej szansy, proszą skrzata, by ten ich odczaro-
wał. W ludzkiej już skórze budują domek, lecz tym 
razem w piwnicy, i co najważniejsze razem z doro-
słymi. Ta budowla jest wyrazem międzypokolenio-
wego porozumienia, znakiem trwałej wspólnoty. 

Freestyle w „Los tres vagabundos” okazał się 
interesującym pomysłem na odświeżenie i uatrak-
cyjnienie znanej baśni. W spektaklu aktorsko-
reżyserski zespół przedstawił młodych ludzi, ich 
subkulturę opartą na improwizacji, włącznie z ich 
muzyką i językiem, na tle ciekawej inscenizacji 
blokowiska i podwórka, które jest dla nich najważ-
niejszym miejscem na ziemi. 

Spektakl przypomina starą prawdę, żeby zrozu-
mieć innych, trzeba tego chcieć, a kontakt można 
nawiązać, dzięki wspólnej inicjatywie, poświęceniu 
czasu i sił. Najlepiej w miejscu, w którym lubimy 
przebywać i ludźmi, których darzymy sympatią.

Teatr Lalki i Aktora im. H. CH. Andersena 
w Lublinie, „Trzy świnki czyli los tres vagabun-
dos”, reżyseria - Stanislav Staško, tłumaczenia i ad-
aptacja oraz teksty piosenek - Dariusz Czajkowski.
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Umiejętności matematyczne uczniów
Po krótkim wprowadzeniu autor podkreśla 

doniosłość zrozumienia przez dzieci struktury sy-
stemu dziesiętnego. Jest on pomocny w rozwijaniu 
takich umiejętności jak: zapisywanie, odczytywa-
nie i porównywanie liczb; wykonywanie obliczeń 
pamięciowych; posługiwanie się liczbami w życiu 
codziennym. W przeprowadzonych testach przez 
CKE dwa zadania bezpośrednio nawiązywały 
do struktury systemu dziesiętnego. Po przedsta-
wieniu wyników uzyskanych przez dzieci, autor 
dochodzi do wniosku, że właściwa nazwa czy 
symbol matematyczny powinny pojawiać się do-
piero wówczas, gdy dziecko wie i rozumie, co będą 
one oznaczać, czyli najpierw sens, potem symbol! 
Na zakończenie rozdziału autor przedstawia kilka 
rozwiązań metodycznych, których stosowanie 
może zdecydowanie podnieść efektywność oddzia-
ływań edukacyjnych.

Drugi rozdział książki jest poświęcony oblicze-
niom prostym i złożonym - od działań na liczbach 
jednocyfrowych, do algorytmów działań pisem-
nych. Dąbrowski krytykuje zastosowane w latach 
siedemdziesiątych rozwiązania metodyczne oparte 
na zbiorach, grafach, osiach liczbowych, drzew-
kach, itp. Jego zdaniem język zbiorów nie jest po-
trzebny w nauczaniu wczesnoszkolnym i okazał się 
pozornym ułatwieniem metodycznym. Na koniec 
rozdziału autor przedstawia powiązania obliczeń 
złożonych z umiejętnością rozwiązywania zadań 
tekstowych, zwraca również uwagę na skuteczne 
metody wprowadzania kolejności wykonywania 
działań.

W następnym rozdziale autor omawia stosowa-
nie różnych strategii liczenia. Jej wybór powinien 
należeć do ucznia. Nawet jeśli nie będzie on zgodny 
z zamiarem nauczyciela, co na pewno często będzie 
miało miejsce, to będzie doskonałą okazją do dys-
kusji o różnych możliwych metodach wykonywa-
nia obliczeń, o plusach i minusach każdej z nich. 
Wystarczy pozwolić uczniom na zastosowanie 
własnych metod obliczeniowych, aby w naturalny 
sposób ujawniały się różne uczniowskie strategie 

Projekt CKE
Pod koniec 2005 r. Centralna komisja Egzami-

nacyjna rozpoczęła realizację projektu „Badanie 
podstawowych umiejętności uczniów trzecich klas 
szkoły podstawowej”. Jego celem było zebranie 
informacji na temat rzeczywistego zakresu oraz 
poziomu opanowania podstawowych umiejętności 
matematycznych przez uczniów kończących I etap 
kształcenia, a także określenie czynników środowi-
skowych i edukacyjnych wpływających na kształ-
cenie tych umiejętności (Dąbrowski M., „Pozwól-
my dzieciom myśleć!”). Badania przeprowadzono 
na przełomie maja i czerwca 2006 r. w 137 szkołach 
na terenie całej Polski, uczestniczyło w nich 2500 
trzecioklasistów. Uczniowie rozwiązywali siedem 
zestawów zadań - w tym cztery testy badające 
umiejętności matematyczne. 

W październiku 2006 r. przeprowadzono 
badania dodatkowe skierowane do grupy 400 
uczniów z klas czwartych w większości ze szkół 
wiejskich - uczestników badania trzecioklasistów 
sprzed kilku miesięcy, które miało na celu dokona-
nie oceny zmian, jakim uległy ważne umiejętności 
matematyczne na przełomie czasu od pierwszego 
do drugiego mierzenia. Czwartoklasiści rozwiązy-
wali dwa zestawy zadań, wśród których znalazły 
się zadania z testów wykorzystywanych w klasie 
trzeciej. [Więcej informacji na temat badań można 
dodatkowo znaleźć w raporcie końcowym na stro-
nie: www.cke.edu.pl ]

„Pozwólmy dzieciom myśleć”
W ”Pozwólmy dzieciom myśleć” dra Miro-

sława Dąbrowskiego zostały przedstawione wy-
niki badań wspomnianego projektu CKE, również 
przykładowe odpowiedzi uczniów w zakresie kilku 
najważniejszych umiejętności matematycznych, 
w tym rozwiązywanie zadań tekstowych, oblicze-
nia złożone, algorytmy działań pisemnych. M. Dą-
browski zamieścił w książce swoje uwagi dotyczą-
cą stanu polskiej edukacji wczesnoszkolnej, w tym 
o panujących w niej stereotypach, które niestety nie 
przyczyniają się do jej rozwoju. 

Wiesław Bednarczyk
Zespół	Szkół	nr	7	w	Lublinie

Umiejętności matematyczne uczniów  
szkoły podstawowej w „Pozwólmy dzieciom myśleć” 

Mirosława Dąbrowskiego
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liczenia. Autor radzi nam byśmy słuchali uważnie 
ucznia, obserwowali jego działanie i pozwalali mu 
na twórcze myślenie. 

Następnie poświęca uwagę algorytmom dzia-
łań pisemnych, które są najbardziej „stabilnym” 
obszarem tematycznym szkolnej matematyki. 
Algorytm wybrany przez dziecko pozwala na bez-
pieczny sposób osiągania celu. Umożliwia on indy-
widualny, ciągły i stopniowy rozwój umiejętności 
obliczeniowych - pozwala dziecku na uczenie się. 
Naszym zadaniem jest konsekwentne tworzenie 
uczniom warunków do zaangażowania intelek-
tualnego, do aktywności poznawczej związanej 
z konstruowaniem swojej wiedzy i świadomym 
stosowaniem jej w codziennych sytuacjach.

Kolejny rozdział książki jest poświęcony roz-
wiązywaniu zadań tekstowych. Moim zdaniem 
jest to najważniejszy rozdział w książce, ponieważ 
ta umiejętność od lat sprawia uczniom najwięcej 
trudności. O potrzebie doskonalenia metodyki na-
uczania matematyki, w tym szczególnie sposobów 
pracy z zadaniami tekstowymi już w latach dzie-
więćdziesiątych pisała p. prof. Maria Cackowska 
w książce „Rozwiązywanie zadań tekstowych 
w klasach I - III” (Warszawa 1990). Jej zdaniem 
trzeba m.in. rozwinąć umiejętności logicznego my-
ślenia u uczniów, by zadania tekstowe przestały być 
dla nich problemem.

W trakcie badań przeprowadzonych przez CKE 
trzecioklasiści rozwiązywali sześć zadań teksto-
wych o zróżnicowanym stopniu trudności i wza-
jemnie dopełniającej się strukturze. Oczywiście 
słabe wyniki uzyskane przez dzieci nie napawają 
optymizmem. Według Dąbrowskiego jest to re-
zultat stereotypów, które funkcjonują w edukacji 
i skutecznie obniżają poziom jej efektywności.  
Oto niektóre z nich:

- zbyt wczesne rozwiązywanie przez uczniów 
zadań tekstowych i wykonywanie odpowiednich 
obliczeń;

- traktowanie jako podstawowej pomocy przy 
rozwiązywaniu zadań tekstowych starannego wy-
pisywania danych szukanych;

- przerabianie z uczniami ogromnej liczby za-
dań typowych.

Prawidłowe zadanie tekstowe powinno być 
historyjką bliską doświadczeniom dziecka, które 
w treści ściślej nawiązuje do jego intuicji i stoso-
wanego na co dzień języka, co ułatwia znalezienie 
przez dziecko odpowiedzi na postawione pytania. 
Matematyzacja jest to jedna z najtrudniejszych 
umiejętności matematycznych, rozwijanych 

w procesie kształcenia, stąd najpierw należy dzia-
łać (enaktywnie), potem rysować (ikonicznie), 
a dopiero na końcu stosować symbole, działania 
(symbolicznie).

Wypisanie danych z treści zadania i pytania 
zwraca uwagę ucznia na te podstawowe informa-
cje, ale przy tym tworzy „zaporę” między treścią, 
a próbą rozwiązywania zadania, kieruje dziecko 
w stronę rozwiązania symbolicznego, ogranicza-
jąc jednocześnie szanse na zastosowanie innego 
sposobu rozwiązania. Zachęca ucznia do tworzenia 
„strategii obronnych”.

Rozwiązanie serii podobnych do siebie zadań, 
nie tylko nie pomaga opanować umiejętności roz-
wiązywania zadań, ale wręcz uniemożliwia ich 
zdobycie! Zamiast umiejętności matematycznych, 
dziecko zapamiętuje kilka schematów, czemu to-
warzyszy znudzenie i zniechęcenie, brak wiary we 
własne siły oraz intelektualna bezradność.

Na koniec rozdziału autor podsuwa czytelni-
kowi ciekawe rozwiązania metodyczne dotyczące 
zadań tekstowych godne indywidualnej analizy.

Trzy kolejne rozdziały książki są poświęcone: 
obliczaniu obwodu prostokąta, dostrzeganiu 
i stosowaniu prawidłowości, rozwiązywaniu 
problemów. Podobnie jak te wcześniejsze są bar-
dzo ciekawe i dostarczają czytelnikowi okazji 
do własnych przemyśleń. M. Dąbrowski uważa, 
że poznawanie geometrii powinno rozpoczynać się 
od tych obiektów, które są dostępne poznaniu dzie-
cka i których własności może ono, obcując z mo-
delami, samodzielnie obserwować i badać. Umożli-
wiając uczniom badanie figur i brył stwarzamy do-
bre podstawy do bardziej formalnych rozumowań 
w klasach starszych. Geometria rozumiana jako 
nauka eksperymentalna i empiryczna daje uczniom 
okazję do prób i doświadczeń, do samodzielnego 
poszukiwania i budowania, do wyciągania wnio-
sków z obserwacji, do formułowania hipotez i ich 
świadomego weryfikowania - czyli do myślenia. 

W testach trzecioklasistów znalazło się kilka 
zadań, których celem było między innymi zbadanie, 
czy uczniowie potrafią dostrzegać prawidłowości 
i wykorzystywać je w praktycznym rozwiązywaniu 
trudności matematycznych. Umiejętność ta została 
przez badanych opanowana na zróżnicowanym 
poziomie. Niestety wielu uczniów wykazało duże 
problemy z rozwiązaniem zaproponowanych zadań. 
Umiejętność dostrzegania i stosowania prawidło-
wości powinna być rozwijana od najmłodszych lat, 
bo to przekłada się bezpośrednio na matematycz-
ny rozwój dziecka. Nauczyciele powinni do tego 
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Na podstawie przeprowadzonych badań przez 
CKE okazało się, że trzecioklasiści mają trudności 
z opanowaniem treści matematycznych, a niestety 
to negatywnie rzutuje na ich dalszą ścieżkę eduka-
cyjną. Tę tezę potwierdzają wyniki badań polskich 
piętnastolatków. Nasi uczniowie dobrze radzą 
sobie z zadaniami, do rozwiązania których można 
zastosować algorytm rozwiązania znany ze szkoły 
albo algorytm opisany w treści zadania. Natomiast 
nie najlepiej wypadają, w porównaniu z uczniami 
z innych krajów, w sytuacjach, w których trzeba 
samodzielnie i twórczo myśleć. 

Przed nami realizacja nowej podstawy progra-
mowej, czyli ogrom trudnych zadań, dostosowań 
organizacyjnych i strukturalnych. Najważniej-
szym zadaniem szkoły jest tworzenie warunków 
do wszechstronnego rozwoju ucznia, aby to osiąg-
nąć trzeba odpowiednio się przygotować i ten obo-
wiązek dotyczy każdego z nas. 

Analiza wyników, jak i bogaty komentarz 
metodyczny zawarty w książce dra Mirosława Dą-
browskiego mogą być bardzo przydatne w procesie 
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, a tym 
samym podnoszenia poziomu świadczonych usług 
edukacyjnych. 

 
Mirosław Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom my-
śleć! O umiejętnościach matematycznych polskich 
trzecioklasistów, wydanie II zmienione, Centralna 
Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2008

celu wykorzystywać różnorodne sekwencje figur, 
symboli, znaków, liczb, itp. pamiętając o zasadach 
systematyczności i stopniowaniu trudności w pro-
ponowanych zadaniach.

Analfabetyzm  
czy alfabetyzm matematyczny?
W ostatnim rozdziale książki autor odpowiada 

na przytoczone wyżej pytanie. Wyboru pomiędzy 
analfabetyzmem i alfabetyzmem matematycznym 
u dzieci dokonują nauczyciele. To oni powinni 
od samego początku edukacji kłaść nacisk na in-
telektualną aktywność i samodzielność uczniów, 
zachęcać dzieci do matematycznych poszukiwań 
i matematycznych rozumowań na miarę ich moż-
liwości. Zatem:

- sięgajmy w procesie kształcenia po sytuacje 
bliskie i zrozumiałe dla dzieci,

- odwołujmy się jak najczęściej do doświad-
czeń uczniów i ich wiedzy pozaszkolnej,

- starajmy się, aby działanie i rysunek poprze-
dzały symbole,

- korzystajmy z języka potocznego, stopniowo 
wzbogacając go tylko o te pojęcia i symbole, któ-
rych sens jest już dzieciom znany,

- twórzmy okazje do dziecięcych doświadczeń 
i eksperymentów,

- zachęcajmy dzieci do budowania oraz stoso-
wania własnych strategii,

- pozwólmy im opowiadać i rozmawiać na te-
mat swoich spostrzeżeń i odkryć, ale także trudności 
i wątpliwości,

- zawsze bardzo uważnie ich słuchajmy,
- a przede wszystkim pozwólmy dzieciom 

myśleć! 
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Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
od wielu lat intensywnie współpracuje ze szkołami 
Lubelszczyzny. Historycy z Biura Edukacji Pub-
licznej IPN zapraszają nauczycieli na szkolenia 
i warsztaty, uczniów zaś na lekcje, urozmaicane 
projekcjami filmów czy wystawami. Wszystkie 
propozycje są bezpłatne. Młodzież, w ramach za-
jęć szkolnych lub pozaszkolnych, może skorzystać 
z dodatkowych lekcji z historii najnowszej oraz 
wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie, przy wyko-
rzystaniu aktywnych metod nauczania, zapoznają 
się z jednym z aspektów rzeczywistości PRL - 
od sztuki po gospodarkę i to wszystko w ciągu 90 
minut. Każda z lekcji, oparta na bogatym materiale 
źródłowym, dzięki zastosowaniu różnorodnych 
metod dydaktycznych, skłania ucznia do samo-
dzielnych poszukiwań. Proponujemy cały wa-
chlarz tematów, m.in.: praca ze źródłem do historii 
najnowszej, Polskie Państwo Podziemne, Polska 
konspiracja niepodległościowa w latach 1939-
1956, Lubelszczyzna - mozaika narodów. Stosun-
ki polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie (jeden 
temat lub odrębne zagadnienia), Zagłada Żydów, 
Trudne sąsiedztwo - Polacy i Ukraińcy w latach 
1939 - 1948, Wojenne dzieciństwo - sytuacja dzieci 
pod okupacją niemiecką i sowiecką w okresie II 
wojny światowej, Emigracja polska 1939-1989, 
Paryska „Kultura”, Opozycja demokratyczna 
w PRL, Kryzysy społeczno-polityczne PRL, Mło-
dzi w PRL, Lubelski Lipiec 1980, IPN - struktura 
i cele działania, Stereotypy narodowościowe i kul-
turowe - jak je postrzegamy i czy z nimi walczy-
my?, Wkład Polaków w budowę wizji „wspólnej 
Europy” oraz inne według propozycji nauczycieli. 
Odbywają się również zajęcia w ramach projektu 
Lekcje z historii najnowszej: Prześladowani i apa-
rat terroru 1944-1989, PRL - państwo totalitarne?, 
Dzieje pewnego eksperymentu. Gospodarka PRL, 
Sztuka w służbie propagandy - polski socrealizm, 
Z flagą narodową przez najnowszą historię Polski, 
„W samo południe”- wybory 4 czerwca 1989 r., 
A więc wojna... - polski wrzesień 1939 roku. 

Lekcje mogą być ilustrowane dokumentalnymi 
filmami realizowanymi przez Telewizję Lublin 
przy współudziale pracowników IPN. Tytuły ponad 

sześćdziesięciu filmów można znaleźć na stronie 
internetowej Instytutu. 

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi różno-
rodne projekty edukacyjne, które mają na celu przy-
bliżenie młodym ludziom wydarzeń z niedawnej 
przeszłości kraju. 

Projekt „Opowiem ci o wolnej Polsce - spotka-
nia młodzieży ze świadkami historii” ma pokazać 
w jaki sposób w okresie 1939-1989 kształtowało się 
społeczeństwo obywatelskie. Losy świadków służą 
młodzieży do zrekonstruowania wydarzeń sprzed 
lat. Uczniowie mają znaleźć świadka historii, który 
walczył o wolną Polskę w latach 1939-1989, prze-
prowadzić z nim wywiad i upowszechnić w spo-
łeczności lokalnej wiedzę o temacie. Metodę wy-
wiadu ze świadkiem można wykorzystać podczas 
lekcji historii, języka polskiego, WOS oraz zajęć 
pozalekcyjnych.

Projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci - znajdź 
bohatera Września” jest to kolejna propozycja uroz-
maicenia i wzbogacenia lekcji. Został przygotowany 
w ramach obchodów 70. rocznicy września 1939 r., 
aby upamiętnić bohaterstwo polskich żołnierzy 
i cywilów, ma odkrywać „ślady przeszłości”, które 
mogły po upływie lat ulec zatarciu w świadomości 
społecznej. Jego celem jest pokazanie wojny przez 
pryzmat losów jednostki i wydarzeń lokalnych. 
Uczniowie mają za zadanie upowszechnienie zdo-
bytej wiedzy poprzez artykuły, strony internetowe, 
wystawy, czy pamiątkowe tablice. 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin 
zaprasza również na wystawy, które są uzupełnie-
niem wiedzy szkolnej i mogą być prezentowane 
zarówno w szkołach, jak i w sali wystawienniczej 
IPN przy ul. Staszica 22A. Lubelskie Oddziałowe 
Biuro Edukacji Publicznej przygotowało do tej 
pory następujące ekspozycje: „Podziemie zbrojne 
na Lubelszczyźnie w latach 1939-1956 wobec 
dwóch totalitaryzmów”, „Lubelska edycja wy-
stawy ‘Stan wojenny - spojrzenie po dwudziestu 
latach’”, „Polacy-Ukraińcy 1939-1947”, „Z ar-
chiwum IPN...”, „Aktion Reinhardt - Zagłada Ży-
dów w Generalnym Gubernatorstwie”, „Lipcowe 
Święto”, „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie 
niepodległościowe 1944-1956”, „Twarze lubel-

Agata Fijuth
Instytut	Pamięci	Narodowej	Oddział	w	Lublinie

Historia z Instytutem Pamięci Narodowej
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wizje historii. Wykorzystanie filmu w kształceniu 
historycznym, Wrzesień 1939 na Lubelszczyźnie, 
„Walka z przeznaczeniem”. Partyzantka żydowska 
na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej, 
„Wielka wędrówka narodów”. Przesiedlenia i mi-
gracje po I wojnie światowej, Kultura niezależna 
w PRL.

Nauczyciele mogą również uczestniczyć 
w konferencjach naukowych. W ubiegłym roku 
w Słubicach odbyło się sympozjum „Obraz sąsiada 
w polskich i niemieckich podręcznikach do historii 
- 1918-1990”. Polscy i niemieccy nauczyciele za-
stanawiali się w jaki sposób uczyć o wydarzeniach, 
które konfliktowały oba narody. W tym roku zapra-
szamy na konferencję „Demokratyczne rewolucje 
w Polsce, Niemczech i Czechach jako wyzwanie 
dla edukacji” (13-17 października). 

W bieżącym roku Instytut Pamięci Narodo-
wej zainicjował projekt Rok Kultury Niezależnej, 
w ramach którego odbył się w Lublinie przegląd 
spektakli. Od października IPN wspólnie z New-
sweekiem rozpocznie wydawanie serię książek, 
które niegdyś były wydawane w drugim obiegu. 
W ramach Kanonu Literatury Niezależnej będzie 
można kupić (wraz z numerami Newsweeka) m.in. 
pozycje Z. Herberta, K. i M. Brandysów, P. Jasienicy,  
A. Kijowskiego, S. Kisielewskiego, T. Konwickie-
go i innych. 

Szczegółowe informacje na temat propozycji 
Instytutu Pamięci Narodowej znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl. Serdecz-
nie zapraszamy do współpracy.

skiej bezpieki”, „...ksiądz musi zaprzestać. Życie 
i działalność księdza Romana Kotlarza”, „Wolność 
jest tam gdzie są wolni ludzie. Studencki rok 1988 
w Lublinie”, „A więc wojna!!! Ludność cywilna 
we wrześniu 1939, „Dystrykt Radom 1939-1945”, 
„Twarze radomskiej bezpieki”, Chłopi ‘78”, „Te-
atr jest miejscem, gdzie najtrudniej kłamać. Teatr 
niezależny w Lublinie w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku”. 

Ciekawą propozycją uzupełnienia i rozsze-
rzenia szkolnej wiedzy, szczególnie dla uczniów, 
którzy chcą zdawać historię na poziomie rozsze-
rzonym na maturze są wykłady organizowane przez 
lubelski oddział IPN w ramach seminariów otwar-
tych z historii najnowszej. Wykłady odbywają się 
cyklicznie w sali konferencyjno-wystawienniczej 
przy ul. Staszica 22A. W ubiegłym roku gościliśmy 
między innymi prof. Pawła Machcewicza z odczy-
tem „Aparat bezpieczeństwa RPL a Radio Wolna 
Europa” czy prof. Marka Wierzbickiego, który 
mówił o okupacji sowieckiej na ziemiach polskich 
w latach 1939-1941. W listopadzie br. dr Jacek 
Wołoszyn zaprezentuje wykład „Walczyć o dusze 
młodzieży. Zmagania Związku Młodzieży Polskiej 
z Kościołem katolickim na Lubelszczyźnie w la-
tach 1948-1957”. 

Historycy lubelskiego oddziału IPN zapraszają 
grupy szkolne na rajdy edukacyjne. Do tej pory od-
były się wyjazdy: „Szlakiem żołnierzy wyklętych. 
Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie w latach 
1939-1956”, „Między Tanwią i Sołokiją. Pograni-
cze polsko-ukraińskie”, „Szlakiem walk wrześnio-
wych 1939 roku”, „Szlakiem zgrupowania majora 
Orlika”, „Nadbużańskim szlakiem trzech kultur”, 
„Hubalczycy - ostatni żołnierze września 1939 
roku”, „Szlakiem porozumień polsko-ukraińskich”. 

Warsztaty plastyczne, osadzone w tematyce 
historycznej są skierowane do młodszych uczniów 
i cieszą się dużą popularnością. W ubiegłym roku 
dotyczyły problematyki propagandy PRL, obecnie 
nawiązują do rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Uczniowie na kanwie autentycznych wypracowań 
wadowickich gimnazjalistów z października 1939 r. 
mają zilustrować przeżycia swoich rówieśników.

Jednocześnie zapraszamy nauczycieli historii, 
wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego 
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych 
do uczestnictwa w specjalnych warsztatach, pod-
noszących ich kwalifikacje zawodowe. W ubie-
głym roku odbył się cykl szkoleń z następujących 
obszarach tematycznych: Propaganda Polski 
Ludowej (wokół teki edukacyjnej IPN), Filmowe 
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Przy użyciu przeglądarki grafiki IrfanView możemy szybko utworzyć stronę z galerią zdjęć. Za pomocą 
programu NVU, nie znając języka HTML, możemy tworzyć proste strony internetowe. Poniżej dwie instrukcje 
tworzenia własnej strony internetowej.

Instrukcja tworzenia strony WWW w przeglądarce plików graficznych IrfanView
1. Utwórz na pulpicie folder o nazwie np. „Strona”.
2. Otwórz przeglądarkę IrfanView.
3. Z menu Plik otwórz polecenie „Ikony”.
4. W nowym oknie przeglądarki IrfanView Ikony odszukaj i otwórz folder ze zdjęciami.
5. Zaznacz zdjęcia do utworzenia strony (z wciśniętym klawiszem Ctrl możesz zaznaczać pojedyncze zdję-

cia, z klawiszem Shift ciąg zdjęć).
6. Z menu Plik wybierz polecenie „Zapisz zaznaczone ikony jako plik HTML”.
7. Nadaj plikowi nazwę „Galeria”.
8. Odszukaj folder docelowy „Strona” korzystając z przycisku Przeglądaj.
9. Wpisz rozszerzenie plików „_t”.
10. Zaznacz pole wyboru „Twórz pojedynczy plik HTML dla każdej ikony oraz (przeglądanie HTML)”.
11. Nadaj stronie tytuł np. „Moje zdjęcia”.
12. Zmień domyślną liczbę kolumn np. na 4.
13. Zaznacz „Wyświetl linki w głównym oknie przeglądarki”.
14. Możesz zaznaczyć „Wpisz nazwy plików do odnośnika”.
15. Naciśnij przycisk „Eksportuj”.
16. Zamknij okna IrfanView.
17. Na biurku w folderze „Strona” odszukaj plik o nazwie „galeria.html”. Kliknij go dwukrotnie.
18. Przeglądaj zdjęcia w przeglądarce internetowej.

Tworzenie strony internetowej w programie NVU
1. Założyć np. na pulpicie folder np. „Strona”.
2. W tym folderze należy zgromadzić wszystkie pliki, które będą tworzyły stronę internetową: 

obrazy i ich miniatury zoptymalizowane do Internetu (obrazy 640 x 480 lub 800 x 600,  
miniatury np.80 x 80 lub 120 x 120), pliki, które zechcemy udostępnić na stronie  
(starajmy się nadać im krótkie nazwy, bez spacji i polskich znaków diakrytycznych).

3. Uruchamiamy NVU, tworzymy nowy dokument (tego, który się uruchomi z programem niekiedy nie 
można edytować lub zachować).

4. Zapisujemy go jako... lub jeśli chcemy zmienić kodowanie, to „Zapisz i zmień kodowanie”. Nadaje-
my nazwę zakładce, określamy miejsce docelowe (w utworzonym wcześniej folderze) i nadajemy 
mu nazwę „index” (tylko jako strona główna - startowa; pozostałe strony mogą mieć inne nazwy). 
(Uwaga: pamiętajmy, by co jakiś czas zachowywać tworzone dokumenty).

5. Wpisujemy tekst lub wklejamy tekst z notatnika (nieformatowany). Formatowany tekst z innych doku-
mentów (np. Worda) musimy wkleić poprzez menu „Edycja - Wklej bez formatowania”.

6. Tekst możemy potem sformatować z menu „Format” i z paska narzędzi.

Leszek Mysiak
LSCDN	Oddział	w	Chełmie

Instrukcje tworzenia własnej strony internetowej
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7. Tło możemy zmienić z menu „Format - kolory strony i tło...” - zaznaczamy „Użyj własnych kolorów” 
i klikamy na biały prostokącik przy napisie „Tło” (lub możemy wybrać obrazek na tło, a jeśli wybrany 
chcemy potem usunąć, to kasujemy nazwę pliku).

8. Jeśli chcemy wstawić miniaturę obrazka na stronie (lub na podstronach duże obrazki), to klikamy ikonę 
„Obrazek” i wybieramy do niego ścieżkę dostępu „Wybierz plik..”, zaznaczamy „Nie używaj alternatyw-
nego tekstu”.

9. Miniatury dobrze wyglądają w tabeli. W tym celu klikamy ikonę „Tabela” i określamy ilość kolumn i wier-
szy (np. dla 3 miniatur robimy 3 kolumny i 2 wiersze). W kolumnach pierwszego wiersza umieszczamy 
miniatury, tak jak w punkcie 8, a w drugim wierszu dajemy podpisy.

10. Zaznaczamy tabelę i klikamy na narzędzie „Wyrównaj do środka”.
11. Klikamy gdziekolwiek w tabeli i zmieniamy rozmiary kolumn przeciągając krawędzie białych pasków 

w pasku bezpośrednio nad stroną (szare kreski za napisami 543 px. Nie zapominajmy o prawej kresce).
12. W tabeli klikamy ponownie na narzędzie „Tabela” i wybieramy zakładkę „Tabela” (obok „Komórki”). 

Zmieniamy szerokość obramowania na 10 i „Wyrównanie tabeli - Do środka”. Zastosuj. OK.
13. Przygotowujemy podstronę nadając jej inną nazwę (Plik - Nowy) i zachowując ją w tym samym folderze.
14. Wracamy do poprzedniej strony (klikamy u góry na zakładce poprzednio utworzonej strony).
15. Dodamy teraz hiperłącze do nowo utworzonej strony. Przy tworzeniu hiperłączy pamiętajmy o zaznacza-

niu opcji Adres URL jest relatywny do adresu strony (jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to plik nie będzie 
widoczny po przeniesieniu do Internetu).

16. Tworzymy napis np. DRUGA STRONA i zaznaczmy go. Klikamy narzędzie „Odnośnik - Wybierz plik” 
i zaznaczamy wybrany plik html. OK.

17. Jeśli chcemy utworzyć hiperłącza do zdjęć (po kliknięciu w miniaturę), to zaznaczamy miniaturę, klikamy 
narzędzie „Odnośnik”, wybieramy „Typ dokumentu - Wszystkie” i zaznaczamy wybrany plik. OK.

18. Jeśli chcemy zrobić hiperłącze do innej strony, to robimy napis np. „Moja ulubiona strona”, zaznaczamy 
napis i klikamy narzędzie „Odnośnik”. Wpisujemy pełny adres strony np. http://skokinarciarskie.pl OK.

19. Jeśli chcemy zrobić hiperłącze do adresu mailowego to wpisujemy np. KONTAKT, zaznaczamy tekst, 
klikamy „Odnośnik”, wpisujemy swój adres mailowy, zaznaczamy „Tekst wprowadzony powyżej jest 
adresem e-mail”. OK.

20. Jeśli chcemy zrobić hiperłącze do ściągnięcia lub otwarcia pliku to robimy napis np. POBIERZ PLIK, 
zaznaczamy go, klikamy „Odnośnik”, wybieramy „Typ dokumentu - Wszystkie” i zaznaczamy wybrany 
plik, kilikamy „Więcej właściwości” i określamy sposób otwierania odnośnika. Jeśli nic nie zaznaczymy, 
to użytkownik po kliknięciu będzie miał możliwość wyboru, czy chce otworzyć, czy zapisać.

21. Zapisujemy i zamykamy program, odszukujemy w naszym folderze plik „index.htm”l i uruchamiamy go. 
Teraz możemy sprawdzić efekty naszej pracy.

Przydatne linki:

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=667&IrfanView+4.10
http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=223&IrfanView+4.10+Spolszczenie
http://www.nvu.pl/

Forum dyskusyjne NVU:
http://mozillapl.org/forum/forum-27.html&sid=14588b41c02b91d58b8999e4f4b1e83f



44


