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Jakość w placówce oświatowej

udział w konkursach, które organizuje lubelski 
oddział Instytutu. Ostatnio Instytut wprowadził 
kolejną formę edukacji historycznych – gry plan-
szowe. Lubelski oddział organizował turnieje gier 
podczas ferii a także w czasie ubiegłorocznej Nocy 
Kultury.

Jak z perspektywy 13 lat działalności edukacyjnej 
Oddziału ocenia Pan współpracę z instytucjami 
oświatowymi i szkołami?
Bardzo dobrze, trwa nieprzerwanie. Współpracujemy 
ze wszystkimi typami szkół. Od lat naszymi partnera-
mi są również LSCDN w Lublinie oraz inne placówki 
oświatowe, takie np. jak Biblioteki Pedagogiczne czy 
muzea w regionie.

Ważną częścią działalności edukacyjnej IPN 
są wydawnictwa. Lubelski Oddział też ma na tym 
polu znaczący dorobek. Które z wydanych książek, 
w Pańskiej ocenie, wnoszą najistotniejszy wkład 
w udokumentowanie i wyjaśnienie najnowszych 
dziejów regionu?
Lubelski Oddział IPN wydaje zarówno monogra-
fie, edycje źródeł, jak i teki edukacyjne. Oddział 
specjalizuje się w badaniu dziejów polskiego 
podziemia niepodległościowego oraz mniej-
szości narodowych. Wystarczy wymienić pub-
likacje autorstwa Grzegorza Motyki, Mariusza 
Zajączkowskiego, Jacka Wysockiego (kwestie 
ukraińskie) czy Adama Puławskiego (kwestie 
żydowskie). Ogromnym zainteresowaniem cie-
szą się książki o polskiej partyzantce powojennej, 

Panie Dyrektorze – struktura terytorialna IPN 
różni się od podziałów wojewódzkich. Proszę 
naszym Czytelnikom przybliżyć zasięg i granice 
terytorialne kierowanego przez Pana Oddziału.
Struktura terytorialna IPN dostosowana jest 
do struktury sądowej. Oddziały IPN, jest ich 11, 
pokrywają się z apelacjami sądowymi. Oddział 
IPN w Lublinie jest jednym z największych tery-
torialnie oddziałów. Obejmujemy swoim zasięgiem 
całe województwo lubelskie oraz cześć woje-
wództwa mazowieckiego (b. województwa sprzed 
1999 r.: radomskie oraz siedleckie). Oddziałowi 
IPN w Lublinie podlega również Delegatura IPN 
w Radomiu.

Ze względu na charakter i odbiorców naszego pis-
ma najbardziej zainteresowani jesteśmy tą sferą 
działalności IPN, którą realizuje Biuro Edukacji 
Publicznej. Który obszar tych działań spotkał się 
dotychczas z największym odzewem ze strony 
nauczycieli i szkół? 
Największym zainteresowaniem nauczycieli cieszą 
się szkolenia wokół Tek Edukacyjnych IPN, które 
odbywają się w Lublinie i Zamościu, a także spot-
kania z jednym z twórców nowej podstawy progra-
mowej do historii panem Jerzym Bracisiewiczem. 
Szkoły chętnie korzystają z naszych propozycji 
wykładów i lekcji, które są uzupełnieniem i roz-
szerzeniem wiedzy historycznej ucznia. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszą się nasze wysta-
wy, które szkoły mogą wypożyczać i prezentować 
w swoich placówkach. Uczniowie biorą również 

Marcin Krzysztofik – absolwent historii KUL, w latach 2001-2006 pracował 
w Delegaturze IPN w Radomiu. Od 2006 naczelnik Oddziałowego Biura Udo-
stępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Lublinie. Od 30.06.2011 r. pełni 
obowiązki dyrektora Oddziału IPN w Lublinie. Zainteresowania naukowe: struk-
tura i działalność cywilnego aparatu bezpieczeństwa PRL

Rozmowa z Panem Marcinem Krzysztofikiem 
- dyrektorem Lubelskiego Oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej
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lat nie była aktualizowana. Czy w najbliższej przy-
szłości możemy liczyć w tym zakresie na pożądane 
zmiany?
Historia regionalna jest dość mocno obecna 
w naszej ofercie, świadczą o tym np. tytuły rajdów 
edukacyjno-historycznych (m.in. „Hubalczycy-
ostatni żołnierze września 1939 roku”, 
„Szlakiem walk wrześniowych 1939 roku” czy 
„Nadbużańskim szlakiem trzech kultur”), wysta-
wy poświęcone zagadnieniom regionalnym lub 
pokazujących region na tle szerszych wydarzeń, 
pokazy filmów z cyklu Z	archiwum	IPN. Podczas 
przeprowadzania każdej z tych form odbywają sie 
lekcje lub wykłady. Regułą w naszych działaniach 
jest otwartość na propozycje nauczycieli, jeżeli 
chodzi o wybór tematów. 

Istotnie, w tym momencie w zakładce 
„Internetowe publikacje” można przeczy-
tać jeden tekst. To się zmieni, pojawią się 
nowe.

W związku z rozwojem edukacji regio-
nalnej w szkołach rośnie liczba nauczy-
cieli zainteresowanych podjęciem źród-
łowych badań nad dziejami najnowszymi 
danych miejscowości. Jak na dzień dzi-
siejszy wygląda możliwość skorzystania 
przez nauczycieli – regionalistów z zaso-
bów archiwalnych IPN?
Prowadziliśmy warsztaty dla nauczycieli 
na temat wykorzystania źródeł znajdu-
jących sie w zasobach IPN. Archiwum 
IPN udostępnia zgromadzone materiały 

archiwalne na potrzeby badań naukowych oraz 
publikacji materiału prasowego, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – 
Prawo prasowe. Wniosek (formularze wniosków 
dostępne są na stronie internetowej IPN) powinien 
być skierowany do dyrektora oddziału IPN, właś-
ciwego ze względu na miejsce zamieszkania lub 
siedzibę wnioskodawcy. Wniosek musi zawierać: 
imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszka-
nia albo siedziby wnioskodawcy; rodzaj i numer 
dokumentu tożsamości osoby, której ma nastąpić 
udostępnienie; datę wydania dokumentu tożsamo-
ści osoby, której ma nastąpić udostępnienie oraz 
nazwę organu, który go wydał. We wniosku należy 
podać, w sposób możliwie jak najbardziej precy-
zyjny, dane ułatwiające odnalezienie dokumentów.
Ponadto, w przypadku prowadzenia badań nauko-
wych przez osoby niebędące pracownikami 
naukowymi zobowiązane są dołączyć do wniosku 

m.in. Atlas	polskiego	podziemia	niepodległościo-
wego	1944-1956, album Zaplute	 karły	 reakcji, 
Za	 pierwszego	 Sowieta	Rafała Wnuka, wspo-
mnienia: Zdzisław	Broński	 ‘Uskok’,	 pamiętnik	
(1941-maj	1949),	Edmund	Edward	Taraszkiewicz	
‘Żelazny’, trzy	pamiętniki, czy najnowsza publika-
cja ‘Bo	mnie	tylko	wolność	interesuje...’	Wywiad	
rzeka	z	Marianem	Gołębiewskim. Warto wspo-
mnieć także o publikacjach dotyczących polskiej 
opozycji demokratycznej lat 70. i 80. Małgorzaty 
Chomy-Jusińskiej oraz młodzieżowych ruchów 
oporu Jacka Wołoszyna czy problematyki emigra-
cyjnej Sławomira Łukasiewicza. 
Pełen wykaz tytułów można znaleźć na stronie 
internetowej Instytutu. Ich treść w dużej mierze 
dotyka, obok podjęcia niezwykle ważnych prob-

lemów polskiej historii najnowszej, zagadnień 
historii regionalnej.
Trzeba wspomnieć również o boxie filmowym 
„Z archiwum IPN”, który wysyłamy do szkół 
ponadgimnazjalnych. Są to dokumentalne fil-
my zrealizowane przez historyków z lubelskie-
go oddziału IPN oraz Telewizję Polską Oddział 
w Lublinie dotyczące najnowszej historii kraju, 
ze szczególnym uwzględnieniem polskiego pod-
ziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie.

Ze strony nauczycieli często słyszałem głosy, że w 
rozsyłanych do szkół Biuletynach IPN w niedo-
statecznym stopniu reprezentowane są „tematy 
lubelskie”. Lubelska oferta edukacyjna na rok 
2011/12 również sprawia wrażenie, że zbyt mało 
jest tematyki regionalnej, zwłaszcza z okre-
su po 1944 roku. Zakładka Oddziałowego BEP 
„Publikacje internetowe” jest bardzo uboga i od 



5

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli

Rozmowa z Panem Krzysztofem Nierojewskim 
koordynatorem projektu Scholaris-portal wiedzy dla nauczycieli

oryginał pisemnej rekomendacji pracownika 
naukowego uprawnionego do prowadzenia badań 
naukowych w dyscyplinach nauk humanistycz-
nych, społecznych, gospodarki lub prawa. Wnioski 
pracowników naukowych muszą być opatrzone 
pieczęcią instytucji naukowej lub urzędową pie-
częcią imienną. Natomiast w przypadku dzienni-
karzy, zobowiązani są oni dołączyć do wniosku 
pisemne upoważnienie redakcji albo wydawcy. 

Zgodę na udostępnienie dokumentów wydaje 
dyrektor oddziału IPN właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę wniosko-
dawcy. Po wyrażeniu zgody, materiały archiwalne 
są udostępniane w czytelniach jednostek organi-
zacyjnych IPN.

 Dziękuję	za	rozmowę.
  Rozmawiał Jerzy Masłowski

Coraz więcej nauczycieli sięga do zasobów portalu 
Scholaris, który staje się coraz popularniejszym 
źródłem ciekawych pomysłów i gotowych mate-
riałów dydaktycznych – także tych najbardziej 
aktualnych, interaktywnych, wykorzystujących 
multimedia i adresowanych do uczniów o różnych 
inteligencjach.

Czym jest Scholaris ?
Pełna nazwa projektu brzmi: Scholaris	-	portal	
wiedzy	dla	nauczycieli. Jest to projekt realizo-
wany obecnie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.3, 
współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Stanowi kontynuację wcześniejsze-
go projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Okres realizacji obecnego przedsięwzięcia trwa 
od 1 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2013.
Scholaris to bezpłatny portal wiedzy dla nauczy-
cieli, który gromadzi i udostępnia użytkowni-
kom gotowe materiały edukacyjne dostosowane 
do poszczególnych etapów kształcenia. Zasoby 
zgromadzone na tym portalu są zgodne z nową 
podstawą programową i z najnowszymi zalece-
niami odnoszącymi się do nauczania i wychowa-
nia. Scholaris powstał, aby gromadzić i dostar-
czać nauczycielom − wszystkich specjalności i na 
wszystkich etapach edukacyjnych − sprawdzone 
materiały edukacyjne. W chwili obecnej portal 
zawiera ponad 24 tysięcy interaktywnych zasobów 
- tekstów, ćwiczeń, scenariuszy lekcji itp. - pomoc-
nych do realizacji treści ze wszystkich przedmio-
tów, lekcji wychowawczych. Są tutaj także źródła, 

artykuły i teksty wzbogacające wiedzę nauczycieli. 
Jedną z funkcjonalności portalu jest łatwe i intui-
cyjne w obsłudze narzędzie dla nauczycieli do two-
rzenia lekcji, z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjnych, m.in. tablicy inter-
aktywnej. Nauczyciel ma możliwość edycji tre-
ści edukacyjnych i projektowania każdego ekra-
nu do swojej e-lekcji. Wykorzystać do tego może 
teksty, zdjęcia, filmy itd. Dodatkowo w narzędziu/
edytorze znajduje się moduł do tworzenia testów 
kontrolnych podsumowujących dany temat. 

Jakiego rodzaju materiały znajdują się w zaso-
bach portalu i jak można z nich korzystać?
Dzięki portalowi można różnicować pracę na lek-
cji, dobierając odpowiednie zasoby – ćwiczenia, 
testy, karty pracy, prezentacje w zależności od tem-
pa pracy poszczególnych uczniów. W zasobach 
Scholarisa znajdują się animacje, slajdy, symula-
cje, gry dydaktyczne, filmy, testy źródłowe – każ-
dy zasób może zostać odtworzony np. na tablicy 
interaktywnej. 

Czy każdy nauczyciel może zamieścić swój mate-
riał na portalu Scholaris?
Zamieszczać zasoby na portalu Scholaris mogą 
Instytucje Współpracujące, np. stowarzyszenia, 
fundacje, wydawnictwa, muzea, instytucje kul-
tury, które podpiszą odpowiednie porozumienie 
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W tej chwili 
wśród Instytucji Współpracujących znajdują się 
m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Muze-
um Miejskie we Wrocławiu, IBM Polska, Fundacja 
Dzieci Niczyje, Zachęta, Narodowa Galeria Sztuki.
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Nauczyciele mogą zamieszczać swoje materiały 
przez Instytucje Współpracujące. Na platformie 
zamieszczane są również zasoby będące efektem 
realizacji projektów edukacyjnych finansowanych 
ze środków publicznych, w szczególności finanso-
wanych ze środków unijnych.
Na portalu Scholaris publikujemy też materiały 
niszowe, czyli zasoby z obszarów edukacyjnych 
wymagających wsparcia ze względu na ich incy-
dentalny charakter, np. kształcenie uczniów ze spe-
cyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowo,
 z przeprowadzonej analizy zweryfikowanych (pod 
kątem dopasowania do nowej podstawy progra-
mowej) zasobów edukacyjnych portalu Scholaris 
wynika, iż wsparcia wymagają takie przedmioty, 
jak np. wychowanie przedszkolne, edukacja mate-
matyczna, edukacja przyrodnicza, język polski. 
Zasoby niszowe pozyskujemy w drodze zamówień 
publicznych. 

W konkursie na modelowe programy nauczania, 
organizowanym przez ORE, Redakcja portalu 
Scholaris przyznała osobne nagrody – tym auto-
rom, którzy w swoich propozycjach w szczególny 
sposób uwzględnili zasoby portalu. 
Przedstawione prace konkursowe oceniane były 
pod względem tego, czy i w jakim zakresie opisa-
ny program nauczania przewiduje wykorzystanie 
zasobów znajdujących się na portalu edukacyjnym 
Scholaris.
Autorom, którzy w swoich programach naucza-
nia powoływali się na materiały zamieszczone 
na	Scholarisie, wzbogacające warsztat dydaktycz-
ny nauczyciela, zostały przyznane nagrody rzeczo-
we w postaci laptopów lub tabletów. Nagrodzone 
zostały 34 osoby.
Wyróżnione programy nauczania zostaną zamiesz-
czone na Scholarisie.

Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów na temat poruszania się w portalu? 
W maju 2012 Portal	wiedzy	dla	nauczycieli	Scholaris zyskał nowy wygląd. Został wzbogacony o nowy 
funkcjonalny layout. Poprawiono również szybkość działania stron. Najważniejsze udoskonalenie stanowi 
pełna integracja zasobów w prostej i funkcjonalnej multiwyszukiwarce. Pozwala ona na wybór takich para-
metrów wyszukiwania jak tytuł zasobu, jego opis, rodzaj, przedmiot, typ zasobu. Nowością jest wyszukiwanie  
wg. kategorii „Autor” oraz „Etap edukacyjny”.
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Oprócz zmian w funkcjonowaniu serwisu, wprowadzono bardziej intuicyjną nawigację, przejrzysty wygląd 
bocznego menu, pozwalający na sprawniejsze poruszanie się po portalu:

Na stronie głównej pojawiła się również funkcjonalność pozwalająca śledzić informacje o instytucjach 
współpracujących z portalem. Również widok zasobów zyskał nowy wygląd. Dodatkowym elementem 
opisu każdego z nich jest lista słów kluczowych, pozwalająca wyszukiwać powiązane tematycznie zasoby.

Dziękuję	za	rozmowę.
Rozmawiała Teresa Kosyra-Cieślak.
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Podstawowym źródłem aktywności ucz-
niów jest potrzeba. Według Wincentego Okonia: 
„Potrzeba jest stanem, w którym jednostka odczu-
wa chęć zaspokojenia jakiegoś braku. Potrzebom 
zwykle towarzyszy silna motywacja”. W literaturze 
odnajdujemy wiele systemów klasyfikacji potrzeb. 
Najprostszym jest podział potrzeb na dwie grupy: 
potrzeby biologiczne i potrzeby psychiczne, wśród 
których występuje potrzeba poznawcza i potrzeba 
aktywności. Odczuwana przez dziecko potrzeba 
skłania je do podjęcia działania dla jej zaspokoje-
nia, czyli staje się motorem jego aktywności. 

Przejście od stanu aktywności słabszej do bar-
dziej intensywnej nazywamy procesem aktywizacji 
lub aktywizacją. Aktywizacja jest określana jako 
ogół poczynań nauczyciela i uczniów zapewnia-
jących dzieciom odgrywanie czynnej roli w rea-
lizacji zadań.

Aktywność i aktywizacja uczniów w procesie 
nauczania - uczenia się jest bardzo ważnym ele-
mentem, biorąc pod uwagę, że człowiek przycho-
dzi na świat jako istota aktywna. Im bardziej cel 
jest atrakcyjny i ciekawy, tym większą wywołuje 
motywację i zainteresowanie uczniów. Podstawo-
wym zabiegiem, jaki nauczyciel powinien wyko-
nać, jest uświadomienie uczniom celu ich działań 
wraz z umotywowaniem potrzeby jego osiągnięcia.

Uczeń będzie aktywny, gdy:
1. Cel jest dla niego bliski i wyraźny.
2. Uwzględnia jego potrzeby i zainteresowania.
3. Ma poczucie bezpieczeństwa (w tym prawo 

do błędu).
4. Działaniom towarzyszą odczucia i emocje.
5. Bierze udział w planowaniu i podejmowaniu 

decyzji.
6. Odczuwa satysfakcję.
7. Ma poczucie własnej wartości (ja to potrafię).
8. Dostrzega się jego wkład pracy, a nie tylko 

efekt.
9. Kiedy ma możliwość zrealizowania własnych 

pomysłów.
Zamiast podawać gotowe informacje, nauczy-

ciel zachęca uczniów do stawiania pytań i poszuki-
wania na nie odpowiedzi, stwarza warunki do bycia 
odkrywcą i eksperymentatorem. 

Najlepsze rezultaty daje umożliwienie uczniom 
uczenia się poprzez szeroko rozumiane działanie. 
W tym celu należy:
1. Ograniczyć stosowanie metod podających.
2. Stosować metody i techniki aktywizujące.
3. Organizować tak pracę, aby uczniowie mieli 

okazję zaspakajać swoje potrzeby.
4. Uatrakcyjniać zajęcia.
5. Wykorzystywać na zajęciach odpowiednio 

dobrane środki dydaktyczne.
6. Tworzyć małe grupy, które wymuszają aktyw-

ność wszystkich jej uczestników i sprzyjają 
aktywnej ocenie i samoocenie.

7. Tworzyć sytuacje, w których uczniowie stają 
się eksperymentatorami i odkrywcami.

8. Zadbać o odpowiednie zagospodarowanie 
przestrzeni w sali i zgromadzenie niezbędnego 
warsztatu dla ucznia.

Jolanta Golanko
LSCDN	Oddział	Biała	Podlaska

Jak rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów?
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Uczenie się jest efektywne, gdy angażuje nie tylko umysł, ale i emocje, gdy daje uczniom możliwość 
bycia częściej twórczym niż odtwórczym.

Nauczyciel
rozwijający aktywność poznawczą:

Nauczyciel
hamujący aktywność poznawczą:

•	 Uwzględnia zainteresowania dzieci.
•	 Szanuje decyzje podjęte przez dzieci.
•	 Zachęca dzieci do eksperymentów.
•	 Rozumuje razem z dziećmi.
•	 Traktuje dzieci partnersko.
•	 Jest gotowy do pomocy.
•	 Koncentruje się na myśleniu dziecka.
•	 W błędach widzi szansę nauczenia się.
•	 Ceni twórcze pomysły.
•	 Jest aktywnym słuchaczem.

•	 Lekceważy opinię dzieci.
•	 Niecierpliwi się.
•	 Przerywa.
•	 Dominuje.
•	 Ogranicza czas.
•	 Jest autorytarny.
•	 Krytykuje.
•	 Odrzuca nowe pomysły.
•	 Nie wykazuje zainteresowania.

Mechanizmy zahamowania aktywności poznawczej, np. znudzenie, znużenie, zmęczenie pojawiają się 
wówczas, kiedy aktywność jest zbyt długo kontynuowana, jednorodna lub nieprzynosząca rezultatów. Mogą 
pojawiać się też w sytuacjach, kiedy uczniowie pracują z materiałem niezrozumiałym, trudnym. Czynnikiem 
blokującym aktywność poznawczą jest też lęk (brak poczucia bezpieczeństwa), brak współpracy w grupie, 
uwagi i komentarze rówieśników. 

Wszystkie słowa, komentarze, które padną z ust nauczyciela mogą zmienić sytuację: albo umocni się kli-
mat swobody poszukiwań i porozumienia, albo zaszkodzi. Czasem nie jest ważne, co zostało powiedziane, 
ale w jaki sposób. 

Negatywne sformułowania, 
które mogą hamować aktywność uczniów:

Pozytywne sformułowania, 
które mogą wzmocnić aktywność uczniów: 

•	 Skąd bierzesz takie niemądre pomysły?
•	 Nie zadawaj głupich pytań!
•	 Czy potrafisz cokolwiek zrobić jak należy?
•	 Nie zachowuj się jak małe dziecko.
•	 To nie takie łatwe, jak ci się zdaje.
•	 Dlaczego ty nigdy nie myślisz?
•	 To wszystko, co masz do powiedzenia?
•	 Ile razy mam ci powtarzać?
•	 Kto widział, żeby tak zrobić?
•	 Dlaczego nie pomyślisz, zanim zaczniesz 

mówić?

•	 To interesujące.
•	 Opowiedz o tym więcej.
•	 Jak doszedłeś do tych wniosków?
•	 Dobrze, że sam na to wpadłeś.
•	 Czy przemyślałeś inne możliwości?
•	 Jak postanowisz, będzie dobrze.
•	 Najpierw spróbuj sam. Jak będzie potrzebna 

pomoc, daj znać.
•	 To bardzo pomysłowe.
•	 Dobre pytanie.
•	 Na pewno dasz sobie radę.

Przedawkowanie zwrotów negatywnych nie pomoże dziecku myśleć twórczo, obniży jego samoocenę, 
zahamuje aktywność. 

W szkole podstawowej przedmiotem stwarzającym duże możliwości rozwijania aktywności poznawczej 
uczniów jest przyroda nauczana w klasach IV-VI szkoły podstawowej od 1999 r. W założeniu miała poka-
zywać uczniom holistyczny obraz świata, rozbudzać pasje badawcze i chęć poznawania otaczającej rzeczy-
wistości, rozwijać zainteresowania.

Uczenie się przyrody i o przyrodzie wymaga bezpośredniego kontaktu z otoczeniem. Takie możliwości 
stwarzają zajęcia terenowe oraz samodzielne obserwacje i prace badawcze. Ważną rolę odgrywa w tych 
działaniach nauczyciel - jako koordynator. To nauczyciel planuje przedmiot i zakres badań, określa cel 
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i sposób prowadzenia obserwacji, wybiera miejsce 
zajęć terenowych, uczy prawidłowego dokumen-
towania badań. Ma przy tym obowiązek pamię-
tania o aspektach wychowawczych - ukierunko-
wuje aktywność uczniów tak, aby wdrażali się 
do rozumnego, systematycznego, skutecznego 
i etycznego działania.

Etapy nauczania - uczenia się problemowego:

I	Stworzenie	sytuacji	problemowej	i	sformuło-
wanie	problemów,	zadań.

Sytuacja problemowa ma na celu rozbudzenie 
ciekawości i motywacji poznawczej uczniów. Bar-
dzo ważna dla tego etapu działania jest strategia 
formułowania pytań - problemów, na które ucznio-
wie będą poszukiwać odpowiedzi. Najlepiej, jeżeli 
pytania - problemy formułują sami uczniowie pod 
kierunkiem nauczyciela.

Pamiętajmy, że pytania, na które uczeń bez tru-
du znajdzie odpowiedź, nie są pytaniami problemo-
wymi. Jednak pytania problemowe nie mogą być 
zbyt trudne, ponieważ zamiast zachęcać - zniechę-
cają do pracy i uczeń nie dochodzi do rozwiązania.

II	Rozwiązywanie	problemów	i	zadań.
Jest to szczególnie aktywizujący i twórczy etap 

pracy uczniów. Wytwarzanie pomysłów rozwią-
zania problemu jest procesem poszukiwawczym.

III	Weryfikacja	zdobytej	wiedzy.
Działanie to sprowadza się do sprawdzania, 

oceny i wyboru wygenerowanych pomysłów roz-
wiązania problemu. W zależności od charakteru 
problemu sprawdzanie hipotez może mieć charak-
ter rozumowy lub empiryczny. Empiryczny cha-
rakter ma prowadzenie obserwacji, wykonywanie 
doświadczeń, przeprowadzanie eksperymentów. 
Są to działania bardzo interesujące dla uczniów.

IV	Systematyzowanie,	utrwalanie	i	stosowanie	
nowo	nabytej	wiedzy.

Celem tego etapu jest włączanie nowo zdoby-
tych wiadomości do systemu wiedzy dotychcza-
sowej. W związku z tym nauczyciel uruchamia 
u uczniów różnorodne czynności, np.: znalezie-
nie przykładów funkcjonowania odkrytego prawa 
w najbliższym otoczeniu ucznia, wykorzystanie 
poznanych zależności w życiu codziennym. 

Obserwacje polegają na bezpośrednim 
„oglądzie” środowiska przyrodniczego i jego 

składników, np. roślin, zwierząt oraz innych obiek-
tów, w tym także świeżych i trwałych preparatów 
mikroskopowych. W ramach obserwacji mieści się 
również praca z wykorzystaniem modeli, szkiele-
tów, plansz dydaktycznych, foliogramów, filmów 
i innych pomocy dydaktycznych. Obserwacja jest 
też ważnym etapem doświadczeń przyrodniczych.

W zależności od wielkości obserwowanego 
obiektu i użytych przyrządów obserwacje dzie-
limy na makro- i mikroskopowe. Bez względu 
na rodzaj obserwacji nauczyciel powinien ukie-
runkować uczniów w ich działaniach i dopilno-
wać, aby ich obserwacje były prowadzone syste-
matycznie (dotyczy to np. obserwacji pogody, 
procesu kiełkowania i wzrostu rośliny nasiennej) 
i dokładnie (uczniowie powinni zwracać uwagę 
nawet na szczegóły, które wydają się im mało istot-
ne). Obserwacje należy systematycznie i dokładnie 
dokumentować. Dokumentacja powinna powsta-
wać w trakcie prowadzenia obserwacji, ponieważ 
zmniejsza to ryzyko nieścisłości i pominięcia waż-
nych szczegółów.

Oprócz obserwacji ważną rolę w nauczaniu – 
uczeniu się przyrody odgrywają doświadczenia 
przyrodnicze. Chociaż na etapie szkoły podsta-
wowej doświadczenia są bardzo proste, to nale-
ży je opisywać zgodnie z zasadami dokumentacji 
doświadczeń. Nauczyciel powinien dobrać spo-
sób dokumentowania do rodzaju prac badaw-
czych i zwracać uwagę na to, aby uczniowie 
czytali instrukcje doświadczeń ze zrozumieniem, 
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systematycznie prowadzili zapisy obserwacji 
i samodzielnie wyciągali wnioski. Formułowa-
nie problemów badawczych i hipotez, odnoszenie 
wyników doświadczeń do literatury, planowanie 
działań powinno się odbywać pod kierunkiem 
nauczyciela. 

Już na etapie szkoły podstawowej należy wpro-
wadzić pojęcia: hipotezy, próby kontrolnej i próby 
badawczej (nazywanej też doświadczalną). Trzeba 
być przygotowanym na trudne początki uczniow-
skich prac badawczych - pomyłki, a nawet niechęć 
uczniów. Wynikają one z innego niż w kształce-
niu zintegrowanym sposobu pracy i odmiennego 
dokumentowania jej efektów, dużej ilości nowych, 
często trudnych pojęć, obawy przed popełnieniem 
błędów. Rolą nauczyciela jest więc odpowiedni 
wybór przedmiotu doświadczenia, stopnia jego 
trudności, przydział zadań adekwatny do możli-
wości uczniów, tak aby każde dziecko było włą-
czone do pracy, mogło się wykazać aktywnością 
poznawczą, mieć satysfakcję ze swojej pracy.

Zajęcia terenowe są jednym ze sposobów przy-
bliżania uczniom tajemnic przyrody. Powinny być 
wkomponowane w plany edukacyjne przedmiotów 
przyrodniczych, ponieważ w trakcie ich trwania 
uczniowie mają ogromne możliwości obserwo-
wania otaczającego świata, rozwijania zaintere-
sowań i pasji przyrodniczych, dostrzegania tych 
elementów przyrody, na które często nie zwracają 
uwagi, a przy tym wykazania się kreatywnością, 
zaangażowaniem oraz współpracą w grupie i odpo-
wiedzialnością za powierzone zadanie. Warunkiem 
powodzenia zajęć terenowych jest ich staranne 
zaplanowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
ich uczestnikom.

Działania praktyczne kształtują i doskonalą 
wiele umiejętności nie tylko przyrodniczych, ale 
także ponadprzedmiotowych, niezbędnych na dal-
szych etapach edukacyjnych. Prace badawcze czę-
sto odbywają się w zespołach, co stwarza moż-
liwość rozwijania umiejętności pracy w grupie, 
przyjmowania odpowiedzialności za współpracu-
jących, wzajemnego wspierania się, ale też zdro-
wej rywalizacji między zespołami. Każdy badacz 
szybko się orientuje, że warunkiem powodzenia 
badań są też cechy jego osobowości - systematycz-
ność, dokładność, cierpliwość i spostrzegawczość. 
Bezsprzecznie uczniowie lepiej zapamiętują infor-
macje, które sami uzyskują. Podczas samodzielnej 
pracy badawczej mogą się też przekonać, że dobre 
zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu 

czy obserwacji wymaga czasu i niekiedy wyrze-
czeń - wzbudza to w nich szacunek dla ludzi nauki, 
uczy odpowiedzialności za przebieg doświadczeń, 
zwłaszcza gdy do badań wykorzystuje się żywe 
organizmy. Planowanie badań, opisywanie ich 
i wnioskowanie wymaga łączenia wiedzy z róż-
nych dziedzin, często wykorzystania matematy-
ki, co ma wpływ na ogólny rozwój intelektualny. 
Zakończone powodzeniem badania przyczyniają 
się do rozwoju zainteresowań, inspirują do dal-
szych poszukiwań, ułatwiają zrozumienie wielu 
problemów, wreszcie mobilizują do korzystania 
z różnych źródeł wiedzy. Jak widać, lista zarówno 
kształconych umiejętności, jak i korzyści, które 
odnoszą uczniowie, pracując metodami laborato-
ryjnymi lub prowadząc obserwacje, jest dość dłu-
ga i jednocześnie otwarta. Zachęcam wszystkich 
nauczycieli do jak najczęstszego wykorzystywania 
w swojej pracy z uczniami różnorodnych metod 
badawczych, obserwacji, wycieczek i zajęć tere-
nowych. Efektem tych działań będzie nie tylko 
do przyswojenie wiedzy przez ucznia, ale przede 
wszystkim nabycie umiejętności przedmiotowych 
- niezbędnych w dalszym kształceniu oraz ponad-
przedmiotowych - determinujących sposób funk-
cjonowania w określonej społeczności. Oprócz 
wymienionych metod pracy ważną rolę należy też 
przypisać metodom aktywizującym, które powinny 
być stosowane w celu dopełnienia działań pedago-
gicznych podnoszących aktywność i rozwijających 
zainteresowania przyrodnicze uczniów.

Literatura:
1. W. Okoń, Nowy	 słownik	 pedagogiczny, 

Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warsza-
wa 1998.

2. W. Strykowski, J. Strykowska, J. Pielachowski, 
Kompetencje	nauczyciela	szkoły	współczesnej, 
eMPi2, Poznań 2003.

3. R. Fisher, Uczymy	jak	myśleć, WSiP, Warszawa 
1999.

4. M. Łaguna, Szkoła	 tradycyjna	 a	 aktywne	
uczestnictwo, www.vulcan.edu.pl

5. J. Golanko, Nauczanie	przez	działanie..., Nowa 
Era, Biuletyn Internetowy dla nauczycieli 
przyrody nr 8, www.nowaera.pl
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Życie osób z niepełnosprawnością wyma-
ga przystosowania do warunków stawianych im 
przez środowisko społeczne. Proces ten powinien 
mieć charakter dwustronny - również środowisko 
społeczne powinno być dostosowane do potrzeb 
życiowych osób niepełnosprawnych. W wymia-
rze społecznym niepełnosprawność rozpatrywana 
jest jako ograniczenie możliwości pełnienia zwy-
czajowych ról społecznych, typowych dla wieku 
i norm kulturowych. Taką rolą jest między innymi 
rola pracownika. Według badań, praca zawodo-
wa osób niepełnosprawnych poprawia jakość ich 
życia (w kategoriach psychologicznych i ekono-
micznych) oraz pozwala na zmniejszenie kosz-
tów niepełnosprawności ponoszonych przez całe 
społeczeństwo. Właściwie zorganizowany proces 
edukacji i aktywizacji zawodowej tej szczególnej 
grupy osób powinien być istotnym elementem poli-
tyki społecznej i aktywnej troski o kapitał ludzki.1

Jednym z aspektów niepełnosprawności, jaki 
należy rozpatrywać w gospodarce rynkowej pań-
stwa, jest kategoria ekonomiczna. Jest to material-
ny wymiar skutków niepełnosprawności. Na ten 
aspekt składają się: koszty opieki medycznej, 
świadczeń rehabilitacyjnych, zasiłków celowych 
i okresowych oraz organizacja i wydolność źró-
deł ich finansowania. Wysokość świadczeń pomo-
cowych zazwyczaj nie pokrywa podwyższonych 
kosztów utrzymania, leczenia i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. Możliwości zarobkowania 
osób niepełnosprawnych ze względu na ich stan 
funkcjonalny są znacznie ograniczone. Wynika 
to w dużej mierze z niedostatku finansowania 
ze środków publicznych edukacji integracyjnej 
i zawodowej dzieci niepełnosprawnych oraz akty-
wizacji zawodowej i organizacji miejsc pracy dla 
niepełnosprawnych pracowników.2

1 Pracownik	 z	 niepełnosprawnością,	 Projekt	 „Mapa	
Drogowa	 do	 Pracy”	 współfinansowany	 w	 ramach	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 przez	 Fun-
dację	 Fuga	 Mundi	 pod	 nadzorem	 Państwowego	
Funduszu	 Rehabilitacji	 Osób	 Niepełnosprawnych, 
wyd. Norbertinum, Lublin 2007, s. 5.

2 S. Golimowska, Integracja	społeczna	osób	niepełno-

Eksponowanie w ostatnich latach troski o osoby, 
które z różnych przyczyn wymagają nieprzeciętne-
go zaangażowania środków i metod w efektyw-
nym przygotowaniu ich do życia w zmieniającej się 
codzienności stawia przed pedagogiką specjalną 
nowe cele. Jednym z nich jest możliwie najlep-
sze przygotowanie uczniów do pracy zawodowej, 
czyli wyposażenie ich w kompetencje zawodowe 
oraz uzyskanie przez nich określonych kwalifika-
cji do wykonywania pracy w określonym zawo-
dzie. Zmiany, które zaszły w ostatniej dekadzie 
ubiegłego stulecia, znacząco wpłynęły na funkcję 
oraz organizację procesu preorientacji i orientacji 
zawodowej uczniów o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych. Uczeń o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych to uczeń, u którego występują zabu-
rzenia dysfunkcji rozwojowych typu: dysleksja, 
dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, opóźnienie 
rozwoju intelektualnego, wady wzroku i słuchu 
(wpływające istotnie na ograniczenie możliwości 
korzystania z nauki masowej), wybrane schorzenia 
neurologiczne i psychiczne, które mimo prowa-
dzonego leczenia wymagają zmodyfikowanego 
podejścia dydaktycznego i wychowawczego, a tak-
że uczeń przewlekle chory z poważnymi schorze-
niami somatycznymi.3

W Polsce funkcjonuje system kształcenia 
specjalnego, który jest częściowo zintegrowany 
ze szkolnictwem ogólnodostępnym. Przez wiele lat 
kształcenie specjalne było nierozerwalnie związa-
ne z funkcjonowaniem szkoły specjalnej. Obecnie 
przebiega ono również w placówkach integracyj-
nych oraz ogólnodostępnych. W polskim szkolnym 
systemie kształcenia specjalnego można wyróż-
nić następujące formy kształcenia: segregacyjną 

sprawnych.	Ocena	działań	instytucji, „Raport Ipiss”, 
z. 25, Warszawa 2004, s. 4.

3 Informacje dotyczące specyfiki kształcenia specjal-
nego zamieszczane są na stronach:
http://www.menis.gov.pl/ksztspec/informacje/infor-
macje.php,
http://www.menis.gov.pl/ksztspec/programy/progra-
my.php,	
http://www.menis.gov.pl/ksztspec/linki/linki.php

Elżbieta Zielant
Zespół	Szkół	Specjalnych	w	Białej	Podlaskiej
Anna Ślifirczyk
Państwowa	Szkoła	Wyższa	im.	Papieża	Jana	Pawła	II,	Instytut	Zdrowia

Kształcenie zawodowe osób z niepełnosprawnością
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kształcenie umiejętności współżycia oraz funkcjo-
nowania w społeczeństwie, w tym przygotowanie 
- w miarę możliwości - do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych. 

Wybór zawodu przez uczniów z lekkim upo-
śledzeniem umysłowym jest ograniczony. Istnieje 
kilka determinantów znacząco ograniczających 
możliwości wykonywania określonych zawodów 
przez omawianą grupę uczniów. Należą do nich: 
zaburzenia charakterystyczne dla rozwoju i funk-
cjonowania społecznego osób z lekkim upośle-
dzeniem umysłowym, np. brak samodzielności 
i inicjatywy w działaniu, trudności w efektywnym 
organizowaniu sobie pracy, zaburzenia orientacji 
w nowym środowisku i sytuacjach złożonych, trud-
ności z wykorzystaniem posiadanych wiadomo-
ści i umiejętności w życiu codziennym, trudności 
w przejściu od poznania zmysłowego do racjonal-
nego, od konkretu do abstrakcji; wskazania bądź 
przeciwwskazania lekarza do wykonywania okre-
ślonej pracy zawodowej; dostępność kształcenia 
zawodowego specjalnego w rejonie zamieszkania 
ucznia; dostępność praktycznej nauki zawodu oraz 
realne możliwości podjęcia pracy zarobkowej. 
Przy doborze pracy dla osób niepełnosprawnych 
szczególną uwagę zwraca się na takie cechy, jak: 
zdolność podporządkowania się przełożonym, 
umiejętność współpracy z innymi, zdolność do pra-
cy w ustalonym tempie, zdolność oceny różnych 
zjawisk występujących w zakładzie. Najczęściej 
oferowanymi przez szkoły zawodowe specjalne 
zawodami są: stolarz, kucharz małej gastronomii, 
piekarz, cukiernik, krawiec, introligator, ogrodnik, 
malarz, a nawet mechanik-monter maszyn i urzą-
dzeń, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów 
samochodowych. 

Przygotowywani do zawodu, w szkołach spe-
cjalnych przysposabiających do pracy (w których 
nauka trwa przez okres 3 lat), mogą być uczniowie 
upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym. Głównym celem edukacji uczniów 
z takim stopniem upośledzenia jest rozwijanie 
umiejętności opanowania technik współżycia 
społecznego. Od umiejętności kontaktowania się 
z innymi zależy, bowiem jakość wykonywania 
przez nich przyszłej pracy. Szkoła powinna stwo-
rzyć warunki do zdobycia maksymalnej niezależ-
ności życiowej w zakresie zaspakajania podstawo-
wych potrzeb, tzn. uczyć zaradności w codziennym 
życiu, uczestniczenia w różnych formach życia 
społecznego, przestrzegania na równi z innymi 

(szkoły specjalne); częściowo segregacyjną (klasy 
specjalne przy szkołach ogólnodostępnych); inte-
gracyjną, a w jej obrębie: integracyjną instytucjo-
nalną (klasy integracyjne przy szkołach ogólno-
dostępnych, szkoły integracyjne), integracyjną 
naturalną (indywidualne kształcenie w klasie ogól-
nodostępnej), nauczanie indywidualne.

Jednym z podstawowych celów rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością jest przygotowa-
nie ich, w miarę możliwości, do podjęcia pracy 
zarobkowej w warunkach normalnych bądź chro-
nionych.4 W Polsce funkcję tę spełniają przede 
wszystkim zawodowe szkoły specjalne oraz szkoły 
przysposabiające do pracy.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół 
ponadgimnazjalnych specjalnych określa Rozpo-
rządzenie	Ministra	Edukacji	Narodowej	i	Sportu	
z	dnia	20	lutego	2004	r.	w	sprawie	warunków	i	trybu	
przyjmowania	uczniów	do	szkół	publicznych	oraz	
przechodzenia	z	jednych	typów	szkół	do	innych 
(Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232). Na podstawie 
tego rozporządzenia do szkoły ponadgimnazjanej 
specjalnej mogą uczęszczać uczniowie od 15 roku 
życia do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do ukoń-
czenia przez nich 24 lat. Przyjmowani są absolwen-
ci gimnazjów specjalnych oraz ci absolwenci gim-
nazjów, którzy na podstawie odrębnych przepisów 
mogą odbywać naukę w zasadniczych szkołach 
zawodowych specjalnych. 

Do szkoły specjalnej przysposabiającej do pra-
cy przyjmuje się uczniów z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy 
na podstawie odrębnych przepisów mogą odby-
wać naukę w szkole specjalnej przysposabiającej 
do pracy. 

O przyjęciu do szkoły zawodowej specjalnej 
decyduje brak u kandydata przeciwwskazań lekar-
skich do wykonywania określonego zawodu. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna prze-
znaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością 
fizyczną oraz z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu lekkim. Nauka w niej odbywa się w cyklu 2- 
lub 3-letnim, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Szkoła kształci w zawodach zgodnie z klasyfi-
kacją szkolnictwa zawodowego. Głównym jej 
celem jest przygotowanie uczniów do integracji, 

4 A. Hulek, Pedagogika	rewalidacyjna, PWN,
Warszawa 1980, s. 380.
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możliwości podjęcia pracy zawodowej stają się 
w pełni przygotowane do życia społecznego.6

W Polsce istnieją dwa rodzaje zakładów pracy, 
które są specjalnie przygotowane do zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. To zakłady aktywności 
zawodowej i zakłady pracy chronionej. Zakłady 
te otrzymują dotacje państwowe na stworzenie 
specjalnych warunków pracy dla osób niepełno-
sprawnych - jest to tak zwany chroniony rynek 
pracy. Osoby, które mają orzeczony umiarkowany 
lub znaczny stopień niepełnosprawności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, mogą pracować 
jedynie w ww. zakładach. W zakładzie aktywności 
zawodowej osoby niepełnosprawne pracują i jed-
nocześnie zdobywają doświadczenie, aby podjąć 
pracę w zwykłym zakładzie pracy.7

W państwach należących do Unii Europejskiej 
popularne jest zatrudnienie wspomagane na otwar-
tym rynku pracy.8 Otwarty rynek pracy to zwykłe 
zakłady pracy. Zatrudnienie wspomagane, to taki 
rodzaj pracy, kiedy osobie niepełnosprawnej poma-
ga trener (opiekun) pracy. W Polsce zatrudnienie 
wspomagane rozpoczęło się we Wrocławiu. Od kil-
ku lat działa tam program „Trener Pracy Wspo-
maganej”. Trener pracy pomaga osobie niepełno-
sprawnej intelektualnie znaleźć pracę i nauczyć się 
dobrze wykonywać swoje obowiązki.

 Najpoważniejszą przeszkodą w zatrudnianiu 
osób poszkodowanych na zdrowiu jest negatywne 
nastawienie społeczeństwa. Jedną z metod ułatwia-
jących zmianę tych postaw jest wykazywanie ich 
możliwości, a nie upośledzenia. Wydajność pra-
cy osób z różnymi odchyleniami od normy zwią-
zana jest bardziej z oddziaływaniem czynników 
psychologicznych i społecznych niż z upośledze-
niem.9 Większość zawodów, operacji lub czyn-
ności może być wykonywana przez różne osoby, 
w różny sposób poszkodowane na zdrowiu w tym 
sensie, że jeżeli danej czynności nie może wykonać 
niewidomy, to może ją wykonać osoba głucha lub 
osoba upośledzona umysłowo w stopniu lekkim 

6 W. Dega, Ochrona	zdrowia	człowieka	niepełnospraw-
nego [w:] A. Hulek (red.) Człowiek	niepełnosprawny	
w	społeczeństwie, PZWL, Warszawa 1986.

7 A. Barczyński, Zakłady	pracy	chronionej	w	polskim	
systemie	 rehabilitacji	 zawodowej	 osób	 niepełno-
sprawnych, 2001, Warszawa: Dz. Wyd. KIG-R. 

8 T. Majewski, Geneza	 zatrudnienia	 wspomaganego	
osób	 niepełnosprawnych,	 „Aktywizacja Zawodowa 
Osób Niepełnosprawnych,” 1 (1), 2005, s. 131-140.

9 A. Hulek, op. cit., s. 396.

ogólnie przyjętych norm, jednocześnie zachowu-
jąc prawo do swojej inności, rozumienia celowości 
pracy i czerpania z niej jak największej satysfak-
cji. Zajęcia edukacyjne z osobami upośledzonymi 
umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym 
są prowadzone przede wszystkim metodą prak-
tycznego działania.5 Proces nauczania, nieraz zbyt 
trudnych i skomplikowanych dla ucznia czynności, 
wymaga niejednokrotnie rozbicia na serię pojedyn-
czych „kroków”. Nauczyciel przeprowadza analizę 
zadania, które ma być wykonane i określa indy-
widualnie kolejność i liczbę realizowanych „kro-
ków”. Nauka w szkole przysposabiającej do pracy 
to etap przygotowawczy, który powinien pozwo-
lić uczniom podjąć pracę w warunkach chronio-
nych. Uczniowie w ciągu trzech lat nauki realizują 
materiał z zakresu trzech przedmiotów głównych: 
przygotowanie do wykonywania określonej pracy; 
funkcjonowanie osobiste i społeczne (które kształ-
ci u uczniów umiejętności i wiedzę związaną z: 
samoobsługą, dbałością o zdrowie, umiejętnością 
współpracy i porozumiewania się z otoczeniem, 
rozwija percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczy 
pamięć, czytanie i pisanie oraz wykonywanie pod-
stawowych działań matematycznych); wychowa-
nie fizyczne. Uczniowie szkoły przysposabiającej 
do pracy uczestniczą również w zajęciach plastycz-
nych lub muzycznych, a także w różnorodnych 
zajęciach specjalistycznych (rewalidacyjnych, 
logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej). 

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
mogą być przyuczane do zawodu także w trak-
cie warsztatów terapii zajęciowej. Oprócz zajęć 
z zakresu funkcjonowania w środowisku, np. nauki 
właściwego zachowania się w miejscach publicz-
nych (teatr, kino, kawiarnia), środkach komunika-
cji publicznej, korzystania z urządzeń AGD, uczy 
się je wykonywania prostych czynności w przy-
szłym wybranym zawodzie. 

Przygotowanie osób niepełnosprawnych inte-
lektualnie do możliwie najpełniejszej integracji 
społecznej wiąże się ściśle z przysposobieniem 
do wykonywania zawodu. W tym kontekście warto 
podkreślić, że praca zawodowa osób upośledzo-
nych umysłowo, oprócz ekonomicznego, ma także 
duże znaczenie rehabilitacyjne, ponieważ stanowi 
źródło satysfakcji i motywacji do dalszego rozwo-
ju. Ponadto, osoby upośledzone umysłowo dzięki 

5 K. Gorczyńska, Głos	w	sprawie	szkoły	przysposobie-
nia	zawodowego	dla	absolwentów	szkół	życia, „Szko-
ła Specjalna” 1987 nr: 4, s. 301-303.
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na konieczność aktywizacji zawodowej tych osób, 
zaznaczają zarazem, że oprócz wymiaru społeczne-
go ma ona także wymiar ekonomiczny. Wskazują 
przy tym na małą dynamikę wzrostu zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych oraz słabą nadal bazę 
dydaktyczną szkół i ich niewystarczającą liczbę.

(z doświadczenia zawodowego wynika, że czę-
sto upośledzenie to jest następstwem zaniedbania 
społecznego). Tak jak nie ma zdolności do pracy 
w ogóle, tak nie może być całkowitej jej utraty.

W Polsce sytuacja osób niepełnosprawnych 
na rynku pracy jest trudna. Pomimo wielu pro-
gramów wsparcia poziom zatrudnienia wzrósł 
w stopniu nieznacznym. Według danych, opubli-
kowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych, w 2010 roku aktywnych 
zawodowo było 17,0% osób niepełnosprawnych 
w wieku 15 lat i więcej, a w wieku produkcyjnym 
– 25,9%. (dla porównania, współczynnik aktyw-
ności zawodowej osób sprawnych w wieku 15 lat 
i więcej wynosił 60,4%, a w wieku produkcyjnym 
76,2%). W stosunku do 2006 roku udział osób nie-
pełnosprawnych w wieku produkcyjnym, aktyw-
nych zawodowo wzrósł jedynie o 3,8 %.

Szkoła zawodowa specjalna oraz przysposabia-
jąca do pracy powinna w pełni zabezpieczyć prak-
tyczną naukę zawodu. Jednakże, realizacja tych 
zadań jest często trudna do osiągnięcia z powodu 
braku odpowiedniej bazy dydaktycznej (np. pra-
cowni) w szkołach oraz ich zbyt małą liczbą. 

Streszczenie 

Artykuł w sposób skrótowy porusza proble-
matykę szkolnictwa zawodowego specjalnego 
w Polsce. Autorzy podkreślają wagę zawodo-
wego aktywizowania osób niepełnosprawnych, 
zarówno fizycznie, jak i umysłowo. Wskazując 
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W klasach specjalnych, ale także w szkołach 
integracyjnych od lat spotykamy uczniów potocz-
nie zwanych niemówiącymi. Najczęstsze powody 
ich problemów z mową to specyficzne uszkodzenie 
mózgu, choroby genetyczne lub poważne problemy 
rozwojowe. Wśród dzieci niemówiących możemy 
spotkać takie, które doskonale rozumieją język, 
są inteligentne i dowcipne, jednak pozbawione 
możliwości wypowiadania się nie mają szansy 
przekonać o tym nikogo. 

Brak umiejętności mówienia nie jest równo-
znaczny z niemożnością porozumiewania się. 
Wszystkim osobom niemówiącym można pomóc, 
stosując strategie i techniki komunikacji wspoma-
gającej i alternatywnej. Rodzaj tej pomocy, poziom 
zaawansowania i jej skuteczność zależą od pre-
dyspozycji niemówiącej osoby, od jej możliwości 
intelektualnych i wykonawczych.

Termin wspomagające i alternatywne sposoby 
porozumiewania	się to tłumaczenie angielskiej 
nazwy Augmentative i Alternative Communi-
cation (AAC). 

Komunikacja wspomagająca oznacza spo-
sób, w jaki ludzie przekazują informacje, kiedy 
nie mogą mówić na tyle wyraźnie, aby otoczenie 
zrozumiało ich komunikat. Komunikacja alterna-
tywna to metody używane zamiast mowy. W AAC 
zawierają się wszelkie działania, których celem 
jest pomoc w komunikowaniu się osobom niepo-
sługującym się mową lub posługującym się nią 
w ograniczonym stopniu. 

Istnieje wiele rodzajów wspomagających 
i alternatywnych sposobów porozumiewania, któ-
re dają dziecku możliwość komunikowania się lub 
rozwijania posiadanych przez nie umiejętności. 

Profesor von Tetzchner wyróżnił cztery grupy 
osób wymagających alternatywnych i wspomaga-
jących sposobów porozumiewania:
• Grupę języka ekspresyjnego, do której należą 

niepełnosprawni dobrze rozumiejący mowę, ale 
mający problemy z wyrażaniem własnych myśli 
za pomocą języka. Potrzebują oni stałego syste-
mu porozumiewania, którego mogliby używać 
w różnych sytuacjach przez całe życie. 

• Grupę wsparcia językowego, na którą składają 
się dwie podgrupy:
- rozwojowa z osobami, które przejściowo, tyl-
ko w pewnym okresie czasu, np. we wczesnym 
dzieciństwie lub po operacji laryngologicznej 
potrzebują alternatywnego systemu porozumie-
wania 
- i podgrupa sytuacyjna, w której są osoby 
uczące się mówić, ale mające poważne uszko-
dzenia narządów artykulacyjnych i potrzebują 
alternatywnych sposobów porozumiewania się 
tylko w niektórych sytuacjach. 

• Ostatnią jest grupa języka alternatywnego. 
Niepełnosprawni będący w tej grupie używają 
mowy i rozumieją ją w bardzo małym stopniu 
lub wcale. Dla nich alternatywny sposób poro-
zumiewania staje się językiem naturalnym.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepeł-

nosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu 
od początku swej działalności, tj. od dwudziestu 
już lat, bardzo dużą wagę przywiązywało do wspie-
rania komunikacji dzieci z poważnymi problema-
mi w mówieniu. W ośrodku, który Stowarzyszenie 
prowadzi od 1992 roku, uczniowie z mózgowym 
porażeniem dziecięcym uczyli się komunikować 
z pomocą symboli Blissa i Coghamo (systemu 

Od teorii do praktyki

Agnieszka Pilch
Zespół	Niepublicznych	Szkół	Specjalnych	„Krok	za	krokiem”		
w	Zamościu

Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się 
w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych  

„Krok za krokiem”
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gestów specjalnie dostosowanego do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową). Kolejne lata 
działalności ośrodka przyniosły nowe doświad-
czenia wykorzystywania w komunikacji dzieci 
„niemówiących” symboli PCS – Picture Cmmu-
nication Symbols oraz Widgit. Praca nad wspie-
raniem komunikacji stała się nieodłączną częścią 
zintegrowanych oddziaływań edukacyjno-rehabi-
litacyjno - społecznych wobec niepełnosprawnych 
wychowanków. 

Wieloletnie doświadczenia pokazują, jak 
istotnym i niezbędnym elementem edukacji osób 
niepełnosprawnych jest praca nad komunikacją. 
To kluczowy warunek dalszego rozwoju. Małego 
dwumiesięcznego dziecka nie uczymy mówić, nie 
każemy mu powtarzać wyrazów ani jeść samo-
dzielnie, za to mówimy do niego, uśmiechamy się, 
reagujemy na najmniejszy sygnał i nadajemy mu 
znaczenie. Uczymy się jego „języka”, a z czasem 
dziecko zaczyna uczyć się naszego. Biorąc pod 
uwagę te fakty, bardzo trudno jest zrozumieć, dla-
czego ten aspekt we wspomaganiu rozwoju dziecka 
niepełnosprawnego tak często jest pomijany. Dzie-
ci z zaburzeniami komunikacji musimy nauczyć 
tych samych kompetencji komunikacyjnych, któ-
rych w naturalnym rozwoju nabywają wszystkie 
dzieci. Musimy dać im takie strategie i narzędzia 
do „ręki”, by mogły poprosić o uwagę, czułość, 
o pomoc, by mogły zaprotestować lub wyrazić 
swoje emocje. Jest to możliwe pod warunkiem, 
że skorzystamy z metod AAC. 

W zamojskim Niepublicznym Przedszkolu 
Specjalnym „Krok za krokiem” dzieci zagrożone 
ryzykiem zaistnienia problemów w porozumie-
waniu się od najmłodszych lat rozwijają swoje 
kompetencje komunikacyjne i językowe, uczą się 
gestów Makaton i rozmawiania z pomocą symboli 
obrazkowych. Dzięki specjalnie przygotowanym 
pomocom wspierającym komunikację tzw. „tabli-
com tematycznym” i „książkom do komunikacji” 
z symbolami PCS niepełnosprawne ruchowo nie-
mówiące przedszkolaki mają zapewnione uczest-
nictwo językowe w zabawie, dzięki czemu mają 
większe szanse na prawidłowy rozwój emocjo-
nalny, społeczny, poznawczy i na kształtowanie 
się systemu językowego analogicznego jak u ich 
rówieśników.

Wczesna nauka strategii AAC sprawia, że do 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za kro-
kiem” trafiają już użytkownicy AAC, którzy spraw-
nie korzystają z różnych systemów komunikacji.

W ostatnich latach istotnym elementem budo-
wanych systemów komunikacji stało się wykorzy-
stywanie urządzeń, na których nagrywany jest głos, 
tzw. komunikatorów oraz komputerów ze specja-
listycznym oprogramowaniem dla osób „niemó-
wiących”. 

Dzięki tym urządzeniom „niemówiący” ucz-
niowie od pięciu lat biorą aktywny udział w uro-
czystych obchodach Międzynarodowego Miesiąca 
AAC w Zamościu, występując w przedstawieniach 
przygotowywanych z tej okazji. Zaś od trzech lat 
biorą także udział we wspólnym czytaniu w Zamoj-
skim Maratonie Bliblijnym, odtwarzając dzięki 
komunikatorom wcześniej nagrane ustępy Pisma 
Świętego.

Zamojskie doświadczenia „Krok za krokiem” 
w pracy z uczniami z poważnymi problemami 
w porozumiewaniu się dowodzą, że dzięki umie-
jętnemu wdrażaniu alternatywnych i wspomaga-
jących sposobów porozumiewania, uczniowie ci 
mogą stać się aktywnymi członkami lokalnej spo-
łeczności.

Bibliografia:

1.	 Biuletyn	Stowarzyszenia	„Mówić	bez	słów”; 
wyd. kwartalnie, subskrybcja na stronie inter-
netowej Stowarzyszenia www.aac.org.pl.

2. Brearley Gill, Psychoterapia	dzieci	niepełno-
sprawnych	ruchowo, WSiP, Warszawa 1999.

3. Błeszyński J., Alternatywne	i	wspomagające	
metody	komunikacji, Kraków 2006, oficyna 
IMPULS. 

4. Grycman M., Smyczek A. (red.), „Wiem	cze-
go	chcę!”	Z	praktyki	polskich	użytkowników	
i	terapeutów	AAC. Stowarzyszenie „Mówić 
bez słów”, Kraków 2004.

5. Jagoda M. (red.), Sztuka	 małych	 kroków.	
System	nauczania	kierowanego	w	przedszko-
lu, SPDN „Krok za krokiem” w Zamościu, 
Zamość 2010.

6. von Tetzchner S., Martinsen H., Wprowadze-
nie	do	wspomagających	i	alternatywnych	spo-
sobów	porozumiewania	się, Stowarzyszenie 
„Mówić bez słów”, Warszawa 2002.

7. Warrick A., Porozumiewanie	 się	 bez	 słów, 
Stowarzyszenie „Mówić bez słów”, Warsza-
wa 1999.
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do dziś wydaje się być stwierdzenie B. Russella 
„…Nie da się uniknąć władzy w edukacji, nauczy-
ciele muszą więc znaleźć sposób sprawowania jej 
w duchu wolności. Tam, gdzie władza jest nie-
unikniona potrzebny jest szacunek...”.3 Od współ-
czesnego nauczyciela wymaga się więc, aby był: 
wymagający i delikatny, stanowczy i otwarty 
na propozycje uczniów, mądry i pozwalał samo-
dzielnie dochodzić uczniom do mądrości. Nowo-
czesne szkolnictwo powinno koncentrować się 
na kształtowaniu w młodych ludziach umiejętno-
ści wnikliwej analizy, elastycznego i twórczego 
myślenia, uczenia tolerancji oraz budowania wiary 
we własne siły. Zadaniem współczesnego nauczy-
ciela staje się więc przygotowanie młodych ludzi 
do permanentnego samorozwoju, samokształcenia 
i samorealizacji. 

 Kierunki i przemiany rozwoju współczesnej 
edukacji stanowią temat do rozważań w większo-
ści społeczeństw. Współczesna cywilizacja istnieje 
i rozwija się dzięki edukacji i stawia przed oświatą 
ciągle nowe wyzwania. Rozwój edukacji przebiega 
w powiązaniu z sytuacją polityczną, gospodarczą 
i kulturową kraju (świata), stąd też znalezienie 
właściwych sposobów poprawy systemu (syste-
mów) edukacyjnych jest sprawą trudną. Nieustan-
ne przemiany społeczne, szybki wzrost postępu 
naukowo-technicznego stawia przed edukacją 
nowe wyzwanie. Współczesne problemy edukacji 
poruszane były i są przez różne organizacje i insty-
tucje szukające sposobów ulepszania systemów 
edukacyjnych.4 Uniwersalność przekazu koncepcji 
kształcenia E. Faure5 znalazło swe odzwierciedle-

3 R. Meighan, Współczesne	wychowanie	i	kształcenie, 
[w:] Z. Kwieciński (red), Nieobecne	dyskursy	cz.	V, 
UMK, Toruń 1997, s. 176.

4  Por. Za najbardziej znane uważa się raporty 
i dokumenty opracowane m.in. przez: Ph. Coomb-
sa - Światowy	kryzys	edukacyjny	–	analiza	syste-
mów	(1968 r.) oraz E. Faure’a – Uczyć	się,	aby	być 
(1972 .).

5  Por. E. Faure uważał, że: „rozwój	ma	na	celu	pełny	

Wstęp
Edukacja odgrywa ważną rolę w rozwoju każ-

dego systemu społecznego. W systemach demokra-
tycznych znaczenia nabiera szczególnego. Stwier-
dzenie: „To jak poważnie podchodzimy do demo-
kracji ujawnia się w tym, jak poważnie podchodzi-
my do edukacji”1 stanowi punkt zwrotny w rozwa-
żaniach na temat przemian współczesnej edukacji. 
Edukację postrzega się jako prawo do nauki każde-
go człowieka. Powinna więc być tak zaplanowana 
i realizowana, aby spełniała oczekiwania każdego 
obywatela. Współczesna edukacja jest utożsamiana 
z procesem, w którym nauczyciel prowadzi swoisty 
dialog z uczniem. Nie skoncentruje się na przeka-
zywaniu cudzych myśli i wniosków, ale mobilizuje 
uczniów do samodzielnego myślenia, rozumienia, 
wnioskowania, opiniowania i wartościowania. Tyl-
ko wolna edukacja2 jest w stanie wyrwać myśli 
i działania z rutyny, indoktrynacji i przymusu. 
Wolna edukacji stanowi wachlarz ochronny przed 
dowolnością, przypadkowością. To wolność umy-
słu, samodzielność, indywidualizm w rozwiązy-
waniu problemów, kreatywność, zdolność do for-
mułowania wniosków. Proces edukacji powinien 
przygotować młodych ludzi do sprostania wielo-
kierunkowym wymaganiom rzeczywistości, stąd 
też różne pojmowania edukacji; autonomiczne, 
autokratyczne i demokratyczne nie mogą się 
wykluczać, lecz muszą wzajemnie uzupełniać. 

Kierunki i przemiany rozwoju współczesnej 
edukacji

Oparcie współczesnego szkolnictwa wyłącznie 
o ideologię demokracji i odrzucenie elementów 
autokratywnego modelu edukacji jest rozwiąza-
niem w konsekwencji działań błędnym. Aktualne 

1 H. Peukertruth, Basic	problems	of	critical	theory	of	
education,	Journal	of	Philosophy	of	Education, t. 27. 
nr 2. s. 167.

2 Por. J. Dewey, Demokracja	i	wychowanie.	Wprowa-
dzenie	do	filozofii	wychowania, tłum. Z. Doroszowa 
Wrocław, 1972. s. 57.

Agata Waszek
LSCDN	Oddział	w	Zamościu

Nauczyciel wobec zmieniających się oczekiwań szkoły, 
czyli kompetencje współczesnego nauczyciela
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do reformowania systemu edukacji jest odpowied-
nie przygotowanie przyszłych oraz już pracujących 
nauczycieli. W zestawie kompetencji10 nauczycie-
la współczesnej szkoły za niezbędną uważa się 
m.in. umiejętność efektywnego posługiwania się 
informacją, która stanowi nieodłączny element 
podstawowego wykształcenia ogólnego. Wiedza 
i umiejętności, które w takcie procesu podnoszenia 
kwalifikacji nauczyciel zdobywa, potrzebne są, aby 
osiągać formułowane samodzielnie lub przyjmo-
wane do realizacji zadania. Nauczyciel powinien 
nie tylko dysponować umiejętnością skutecznego 
wykorzystywania posiadanej wiedzy, ale także 
odpowiednimi kwalifikacjami doświadczeniem 
zawodowym i uprawnieniami. Wiedza i kwalifika-
cje są kształtowane w ramach procesu kształcenia, 
natomiast kompetencje są uzyskiwane w trakcie 
pracy zawodowej. Niemożliwe jest więc posia-
danie kompetencji bez niezbędnych kwalifikacji. 
W obecnym stanie rozwoju edukacji i ciągłej jej 
transformacji nieodzowne stają się dzisiaj więc nie 
cechy, ale kompetencje nauczyciela. 11 

Oczekiwania stawiane nauczycieli wczoraj i dziś
Model nauczyciela szkoły współczesnej 

kształtował się długo w kategoriach cech osobo-
wościowych. Zagadnienia te mają bogatą trady-
cję i szeroko dyskutowane były w ramach wielu 
badań pedeutologicznych. Na szczególną uwagę 
zasługują tutaj prekursorzy tej dziedziny wiedzy: 
W. Okoń, J. W. Dawid, Z. Mysłakowski, S. Szu-
man, M. Kreutz, S. Baley. Wybitni znawcy prob-
lemu zajmowali się poszukiwaniem i projektowa-
niem pożądanych cech nauczyciela, które miały 
być charakterystyczne dla „duszy nauczycielstwa”, 
„talentu pedagogicznego” i „osobowości nauczy-
ciela”. Nauczyciel to zawód o wysokim stopniu 
złożoności, to pośrednik, osoba, która daje to, 

10  Kompetencja	rozumiana	jako	umiejętność	lub	spraw-
ność,	lub	szerzej	jako	zdolność	do	działania	będąca	
syntezą	trzech	komponentów:	wiedzy,	umiejętności	
i	postaw. Por. W. Strykowski, Kompetencje	nauczy-
ciela	szkoły	współczesnej, „Edukacja Medialna”, 
2002, nr 4, s. 5.

11  Por. Pojęcia wiedza	i	kwalifikacje	szerzej wyjaś-
nia B. Kędzierska	[w:]	Kompetencje	informacyjne	
w	kształceniu	ustawicznym,	Warszawa	2007,	s. 44.	
Autorka posiłkuje się m.in. def. wg W. Okonia, S.M. 
Kwiatkowskiego,	W. Kopalińskiego, definicją zawar-
tą w serwisie oświatowym WSIP, a także w dokumen-
cie opracowanym przez Komisję Wspólnot Europej-
skich pt. Kluczowe	kompetencje	w	uczeniu	się	przez	
całe	życie	–	Europejskie	ramy	referencyjne.

nie we współczesnych dokumentach,6 z których 
wynika m.in., że współczesna edukacja powinna 
realizować cztery podstawowe zasady: Uczyć się, 
aby żyć wspólnie - rozumiana jako umiejętność 
pokojowego współżycia wymaga wiedzy o innych, 
o ich historii, tradycji, potrzebach, sposobach poko-
jowego rozwiązywania konfliktów). Uczyć się, aby 
wiedzieć - człowiek wobec nieustannie rosnących 
pokładów wiedzy powinien znać i umieć wyko-
rzystywać narzędzia służące do jej zdobywania, 
powinien być przygotowany do samokształcenia 
i samorealizacji. Uczyć się, by działać – decydują-
ce znaczenie odgrywają sposoby wykorzystywania 
wiedzy w praktyce w sytuacjach trudnych do prze-
widzenia oraz w kształtowaniu przyszłości. Uczyć 
się, aby być – koniecznością rozwoju jednostki, 
a tym samym rozwoju całego społeczeństwa sta-
je się kształtowanie umiejętności samodzielnego 
myślenia, analizowania, wnioskowania i odpowie-
dzialności za wspólną przyszłość.7

Decydującą rolę w przeprowadzeniu każdej 
przemiany oświatowej odgrywa nauczyciel. Jego 
kompetencje i zaangażowanie, jak również treści 
programowe oraz metody pracy decydują o przy-
datności i efektywności wszelkich zmian wprowa-
dzanych w oświacie. Doniosła więc rola przypada 
nauczycielowi! Przedstawiany jest on jako promo-
tor zmian, ambasador tolerancji i wzajemnego zro-
zumienia. Warunkiem poprawy jakości i efektyw-
ności edukacji jest poprawa jakości i efektywności 
kształcenia i doskonalenia nauczycieli. F. Major8 
jako główne wyzwanie wymienia: „…dyspozy-
cyjność i ustawiczne aktualizowanie kompetencji 
nauczycieli na wszystkich poziomach”, zwracając 
uwagę, że: „…jakość edukacji zależy od jakości 
kadry nauczycielskiej i jej ofiarności…”.9

Podstawowym zadaniem powodzenia podej-
mowanych przez państwo działań zmierzających 

rozkwit	człowieka,	w	całym	bogactwie	jego	osobowo-
ści	i	w	różnorodnych	formach	ekspresji	i	zaangażo-
wania:	jako	jednostki,	członka	rodziny	i	społeczeń-
stwa,	obywatela	i	producenta,	wynalazcy	techniki	
i	twórcy	marzeń…”.

6  Por. Raport przygotowany w 1993 r. przez 
Międzynarodową Komisję UNESCO ds. Edukacji dla 
XXI wieku pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa.

7  B. Kędzierska, Informatyczne	kształcenie	i	doskona-
lenie	nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Akademii 
Pedagogicznej, Kraków 2005, s.14.

8  F. Major, UNESCO	1999, red. przekładu W. Rabc-
zuk, Warszawa 2001.

9  Por. B. Kędzierska, Informatyczne	 kształcenie	
i	doskonalenie, s. 18.
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wiedliwy, wymagający i zarazem cierpliwy, wyro-
zumiały i serdeczny.17 Zmiany zachodzące w spo-
łeczeństwie wywołują zmiany w treściach pracy 
nauczyciela, determinują też jej efektywność. 

Według Cz. Banacha nauczycielowi potrzeba 
wiedzy o rozwoju człowieka i jego potrzebach – 
szczególnie o rozwoju młodzieży i jej potrzebach 
i dążeniach. Nauczyciel potrzebuje wiedzy mery-
torycznej, dydaktycznej i wychowawczej nieustan-
nie odnawianej i wzbogacanej, a także znajomo-
ści zagadnień związanych z pracą, jej organiza-
cją i kwalifikacjami.18 Z. Mysłakowski twierdził, 
m.in., że dominującą cechą talentu pedagogiczne-
go jest kontaktowość, której znamienne są: aspekt 
twórczy pracy, żywość wyobraźni, instynkt rodzi-
cielski, zdolność do wyrażania uczuć oraz nasta-
wienie na zewnątrz19. Z kolei S. Baley prowadząc 
dywagacje na temat pożądanych cech osobowo-
ści nauczyciela za najistotniejsze uznał zdolności 
wychowawcze będące zbiorem m.in. takich cech, 
jak: przychylność dla wychowanków, rozumie-
nie ich psychiki, cierpliwość, potrzebę obcowa-
nia z ludźmi, takt pedagogiczny, powinowactwo 
duchowe z dziećmi, respektowanie indywidual-
ności, zdolności artystyczne. Nauczyciel z takim 
zestawem cech to, zdaniem S. Baley’a – „wycho-
wawca integralny”.20

Oczekiwania stawiane w przeszłości nauczy-
cielom (nawet tej bardzo odległej, sprzed 2000 lat) 
są pożądane również u współczesnego pedagoga. 
M. Fabiusz Kwintylian (35-95 n.e.), najwybitniej-
szy teoretyk wychowania w starożytności w dzie-
le Institutionis	oratoriae	 libri	XII	 (Kształcenie	
mówcy)	odniósł się do problematyki przygotowa-
nia merytorycznego i metodycznego nauczycieli. 
Domagał się selekcji przy doborze kandydatów 
do zawodu. Wg niego, nauczycielem może być 
jedynie człowiek o głębokiej wiedzy, wysokich 
walorach moralnych i odpowiednim stosunku 
do swoich uczniów. W części Obyczaje	i	powinno-
ści	nauczyciela pisał, że nauczyciel musi sam	być	
wolnym	od	błędów	i	u	innych	błędów	nie	tolerować, 

17  W. Okoń, Wprowadzenie	do	dydaktyki	 ogólnej, 
Warszawa 1987, s. 407-410.

18  Cz. Banach, Pedagodzy	o	oświacie	i	wychowaniu,	
Warszawa 1989, s. 64-65.

19  Z. Mysłakowski, Co	to	jest	talent	pedagogiczny, 
red: W. Okoń,	Osobowość	nauczyciela, Warszawa 
1962, s. 75-82.

20  S. Baley, Psychiczne	właściwości	nauczyciela-wy-
chowawcy, red: W. Okoń, Osobowość	nauczyciela, 
Warszawa 1962, s. 228-230.

co sama posiadła, dysponuje i obdarowuje wiedzą 
i własnym dobrem duchowym, bo jest w to bogata. 
Od nauczyciela, jego mistrzostwa pedagogicznego 
i mądrości zależy rozwój umysłowy, postawa oby-
watelska, miejsce i rola w życiu jego wychowanka. 
Od nauczyciela oczekuje się wysokich kompetencji 
pedagogicznych i merytorycznych, świadomości 
za decyzje, które podejmuje samodzielnie i ponosi 
za nie konsekwencje.12 

Cechy osobowości nauczyciela były przed-
miotem wielu naukowych dysput, Stały się też 
przedmiotem licznych publikacji.13 J.W. Dawid 
cechy nauczyciela określał jako „miłość dusz 
ludzkich, potrzeba doskonałości, poczucie 
odpowiedzialności”.14 Według S. Szumana osobo-
wość idealnego nauczyciela tworzą dwa elementy. 
Pierwszy mówi o tym co nauczyciel posiadł i ma 
do rozdania, a drugi w jaki sposób to będzie rozda-
wał i oddziaływał na innych. Prawdziwy nauczy-
ciel i wychowawca jest nie tylko pośrednikiem 
pomiędzy programem nauczania i jego wykona-
niem, ale kimś, kto uczy i wychowuje według włas-
nego stylu, manier, metod i osobowości.15 

Według W. Okonia, podstawową cechą osobo-
wości nauczyciela powinna być jego prawość i sta-
łość charakteru oraz sprawiedliwość w postępowa-
niu. Ważnym czynnikiem jest również jego poziom 
intelektualno-kulturalny. Twórcza postawa, osobi-
ste wartości stanowią spójny element wpływający 
na autorytet.16 Powodzenie w zawodzie jest rów-
nież uzależnione od tego, czy nauczyciel jest spra-

12  E. Musiał, Osobowość	nauczyciela	w	dobie	kształ-
cenia	przez	Internet, Kraków 2006,
http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2006, [odczyt: maj 
2008].

13  Por. Cechy	osobowości	nauczyciela	były omawia-
ne przez innych pedeutologów. M. Kreutz podawał 
zestaw cech – miłość ludzi, skłonność społecznego 
oddziaływania, zdolność sugestywnego oddziaływa-
nia, z kolei W. Furmanek – niepowtarzalne „ja”, każ-
dego człowieka jest podstawowym rdzeniem prob-
lematyki pedagogicznej, J. Korczak zwracał uwagę 
na odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy, pra-
cę nad sobą, kształcenie umysłu i doskonalenie. [w:] 
E. Musiał,	Osobowość	nauczyciela	w	dobie	kształce-
nia…

14  J. Dawid, O	duszy	nauczycielstwa, red: W. Okoń, 
Osobowość	nauczyciela, Warszawa 1962, s. 45.

15  S. Szuman, Talent	pedagogiczny, red: W. Okoń, Oso-
bowość	nauczyciela, Warszawa 1962, s. 106-112.

16  Por. Z. Gaś,	Nauczyciel	z	autorytetem, referat wygło-
szony podczas IV Wojewódzkiej Konferencji Dorad-
ców Metodycznych, Lublin LSCDN 30 marca 2012 
r.



21

ność nawiązywania kontaktów i rozwiązywania 
problemów.24 

System kompetencji współczesnego nauczy-
ciela był szeroko omawiany przez W. Strykow-
skiego25 w artykule pt.	Kompetencje	nauczyciela	
szkoły	współczesnej. Autor dokonał klasyfikacji 
kompetencji, wyróżniając bogaty zestaw, a ich 
wizualizację przedstawia schemat na str 24.

Prezentowana przez autora lista kompetencji 
nauczyciela szkoły współczesnej jest otwarta. Nie 
stanowi jedynego i wyczerpanego zestawu, moż-
na ja rozwijać, modyfikować i uzupełniać. Istotna, 
zdaniem autora jest świadomość, że profesjonalizm 
i skuteczność w działaniu nauczyciela determinu-
je jego różnorodne kompetencje, które ewoluują 
w kierunku ciągłego doskonalenia. 

Nauczyciel wobec edukacji online
Opis nauczyciela XXI wieku zaprezentowany 

przez R. Arendsa, wybitnego praktyka kształcenia 
nauczycieli na podstawie raportu A	Nation	Prepa-
red:	Teachrs	for	the	Twenty-First	Century - stano-
wi zestaw adekwatnych kompetencji nauczycieli 
i misji, jaką przychodzi mu pełnić w kształto-
waniu człowieka XXI wieku: Czytamy: nauczy-
ciele	muszą	umieć	pomóc	uczniom	dostrzec	sens	
tam,	gdzie	 inni	widzą	 tylko	chaos.	Nauczyciele	
powinni	umieć	współpracować	 i	 innymi	 ludźmi	
zarówno	w	zespołach,	jak	również	samodzielnie.	
Nauczyciele	muszą	cały	czas	uczyć	się	i	zgodnie	
ze	zdobytą	wiedzą	„radzić	sobie	z	nowymi	obo-
wiązkami	i	 tym	co	niesie	postęp	naukowo-tech-
niczny”.	[…]	Nauczyciele	powinni	umieć	dotrzeć	
do	potrzebnej	im	wiedzy	i	pomóc	innym	tę	wiedzę	
wykorzystać.	Nauczyciel	XXI	wieku	to	człowiek	
myślący	 samodzielnie,	 działający	 niezależnie	
i	współpracujący	z	innymi,	ale	zachowujący	zdol-
ność	krytycznego	sądu.	To	człowiek	o	szerokiej	
i	głębokiej	wiedzy.26 

Wiek XXI wymaga od człowieka myślenia 
innowacyjnego i alternatywnego. Działania zespo-
łowego i wielokierunkowego, większej mobilno-
ści i efektywnego uczenia się. Lifelong learning 
– uczenie się przez całe życie, kształcenie usta-
wiczne stało się niejako warunkiem ludzkiej egzy-

24  M. Taraszkiewicz, Jak	uczyć	się	lepiej!	Szkoła	pełna	
ludzi, Poznań 2001, s. 175.

25  W. Strykowski, Kompetencje	nauczyciela	 szko-
ły	współczesnej, „Edukacja Medialna”, 2002, nr 4, 
s. 7-12.

26  R. Arends, Uczymy	się	nauczać, Warszawa 1994, 
s. 34. 

a wobec ucznia być cierpliwym, opanowanym, 
życzliwym, chętnie odpowiadać na pytania, nie 
wymierzać kar pod wpływem gniewu i zbyt hojnie 
nie szafować pochwałami. 21	Nauczyciel	powinien	
być	uprzejmy,	grzeczny,	roztropny,	wykształcony	
i	sam	dobrze	wychowany - taki zestaw pożąda-
nych wymagań wobec nauczycieli przedstawiał 
z kolei S. Konarski (1700-1773). 22 

To niezwykle cenny katalog powinności 
nauczyciela. Pojawia się pytanie - jak dużo z tego 
przeszło do współczesnej praktyki szkolnej? Czego 
oczekuje się od współczesnego nauczyciela? Jakim 
zestawem powinności charakteryzuje się współ-
czesny nauczyciel- praktyk i nauczyciel - kandydat 
do zawodu?

Kompetencje współczesnego nauczyciela
Analiza kwalifikacji współczesnego nauczycie-

la rozpatrywana jest nie w kategoriach cech oso-
bowościowych, ale w kategoriach kompetencji. 
Według S. Dylaka23 analiza kompetencji nauczycie-
la szkoły współczesnej pozwala na wyodrębnienie 
trzech podstawowych grup kompetencji zawodo-
wych. Pierwszą grupę stanowią kompetencje bazo-
we - pozwalają na porozumiewanie się nauczycie-
la z uczniami, drugą grupę stanowią kompetencje 
konieczne - bez których nauczyciel nie mógłby 
skutecznie wypełniać szkolnych zadań edukacyj-
nych (mowa tu o kompetencjach interpretacyjnych, 
autokreacyjnych i realizacyjnych), a trzecią kom-
petencje pożądane – nie są niezbędne, ale mogą 
być pomocne, np. zainteresowanie sportem, sztuką. 

Inny zestaw grup kompetencji podaje 
M. Taraszkiewicz. Autorka wyróżnia również trzy 
grupy kompetencji, klasyfikując je jako: kompe-
tencje merytoryczne - nauczyciel ekspert i dorad-
ca przedmiotowy, kompetencje dydaktyczno-
metodyczne – nauczyciel doradca dydaktyczny 
- dotyczą warsztatu nauczyciela i ucznia (metod 
i technik nauczania-uczenie się ze zwróceniem 
uwagi na metody aktywizujące) oraz kompetencje 
wychowawcze dotyczące różnorodnych sposobów 
oddziaływania na uczniów – nauczyciel doradca 
wychowawczy i życiowy – do tych kompetencji 
zalicza się umiejętności komunikacyjne, zdol-

21  Por: Szerzej A. Winiarz,	O	genezie	i	rozwoju	zain-
teresowań	zawodem	nauczyciela, [w:] Nauczycie. 
Powołanie. Pasja. Lublin, UMCS 2009, s. 44-55.

22  Tamże, s. 49, tu również zawarty jest interesujący 
opis relacji nauczycieli z uczniami oraz nauczycieli 
z nauczycielami. 

23  S. Dylak, Wizualizacja	w	kształceniu	nauczycieli, 
Poznań, 1995, s. 38-39.
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stencji. W warunkach rozwijającego się społeczeń-
stwa informacyjnego i rozszerzającej się oferty 
kształcenia na odległość27 wiedza i umiejętności 
nauczyciela powinny wykraczać poza kompeten-
cje z dziedziny, której naucza. Atrybutem nauczy-
ciela staje się umiejętność prowadzenia zdalne-
go nauczania z wykorzystaniem sieci Internet 
i z zastosowaniem odpowiednich technik motywa-
cji, umiejętności komunikacyjnych w wirtualnym 
świecie oraz korzystania z Internetu jako wartoś-
ciowego źródła wiedzy. Nauczanie na odległość nie 
eliminuje z procesu nauczyciela, zmienia jedynie 
jego rolę. Nauczyciel to już nie tylko mistrz, ale 
doradca, to nie encyklopedysta, lecz przewodnik 
po sieciowych zasobach informacji. W nauczaniu 
na odległość nadal pozostaje niezmienna funkcja 
oceniającego, sprawdzającego poziom zdobytych 
przez uczestników procesu edukacji wiadomości 
i umiejętności. Zmieniają się narzędzia, wzra-
stają natomiast oczekiwania i zapotrzebowanie, 
w obszarze umiejętności, na tworzenia wartościo-
wych materiałów edukacyjnych, konieczne stają 
się umiejętności wynikające ze specyfiki komuni-
kowania się online i offline oraz znajomość narzę-
dzi służących tejże komunikacji. Nauczyciel stając 
w obliczu e-edukacji powinien posiadać zestaw 
odpowiednich kompetencji. 

M. Zając i W. Zawisza28 sugerują, że kompeten-
cje nauczycieli podejmujący kształcenie w syste-
mie edukacji na odległość powinny być spójne 
z kompetencjami współczesnego nauczyciela, ale 
uwzględniać specyfikę nauczania online. Wyróż-
niono kompetencje: techniczne i lingwistyczne, 
psychologiczno-pedagogiczne, diagnostyczne, 
kompetencje w dziedzinie planowania i pro-

27  Por. Nauczanie	na	odległość jest to metoda pro-
wadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, 
gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od sie-
bie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się 
w tym samym miejscu, stosując do przekazywania 
informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komu-
nikowania się - również współczesne, bardzo nowo-
czesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: 
głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały 
drukowane. Współczesne technologie umożliwiają 
również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym 
pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- 
lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jaka 
ich dzieli. [w:] M. J. Kubiak,	Wirtualna	edukacja, 
Warszawa 2000, s. 11

28  Szerzej: M. Zając, W. Zawisza, O	potrzebie	okre-
ślenia	 kompetencji	 nauczycieli	 podejmujących	
kształcenie	online,	http://www.e-mentor.edu.pl/arty-
kul/index/numer/14/id/264, [odczyt: czerwiec 2010].	

jektowania, dydaktyki i metodyki, kompetencje 
komunikacyjne i medialne, kompetencje związane 
z kontrolą i oceną oraz dotyczące projektowania 
i oceny programów i podręczników, a także kom-
petencje autoedukacyjne (związane z rozwojem 
zawodowym) oraz moralne (etyczne). 

Nauczyciel a konstruktywne procesy uczenia się
W procesie nauczania-uczenia się wg S. Jusz-

czyka koniecznym wydaje się zwrócenie uwagi 
na tzw. strategie metakognitywne.29 Do podstawo-
wych zalicza się: planowanie (systematyzowanie 
i analizowanie celów uczenia się i stosowanych 
środków), organizowanie i kontrolę procesu ucze-
nia się, kierowanie uwagi uczącego się na zasad-
nicze treści i umiejętności, utrzymanie koncen-
tracji, samoocena, podtrzymywanie motywacji, 
radzenia sobie ze stresem. Prowadzenie efektyw-
nego nauczania wymagać będzie od nauczyciela 
biegłości w przedmiocie i troski o dobro swoich 
uczniów. Nauczyciel powinien uczyć nowocześnie, 
tzn. wywoływać u uczniów konstruktywne procesy 
uczenia się, do których zaliczyć należy kreatyw-
ne, twórcze rozwiązywanie problemów, skuteczne 
wyszukiwanie informacji, gromadzenie ich, prze-
twarzanie i wykorzystywanie, a także umiejętności 
pracy w grupie i komunikowanie się. W kształto-
waniu tych kompetencji pomocna jest konstruk-

29  Podejście kognitywistyczne traktuje ucznia jako 
jednostkę samodzielnie przetwarzającą informa-
cje, która nie może być poddawana sterowaniu za 
pomocą bodźców zewnętrznych. W kognitywizmie 
nauka to przyjmowanie i przetwarzanie wiedzy, które 
odbywa się poprzez tworzenie mentalnych obrazów, 
symboli czy schematów i rozwiązywanie problemów. 
Konstruktywistyczny system pedagogiczny głosi 
zasadę uczenia się poprzez działania praktyczne. 
W myśl tej koncepcji do elementów procesu naucza-
nia należą doświadczenie, działanie, eksperyment 
i poszukiwanie. Nauczanie według modelu kon-
struktywistycznego polega na stworzeniu uczniowi 
warunków do tego, by mógł doświadczać. Wiąże się 
to z możliwością popełniania przez niego błędów, 
które konstruktywizm traktuje jako drogę rozwoju 
i metodę poszukiwania wielości rozwiązań. Uczeń, 
popełniwszy błąd, nie musi się zatem obawiać kary. 
Podejście humanistyczne odrzuca manipulowanie 
uczniem, akcentując jego godność, autonomię i wol-
ność. Kierunek ten przede wszystkim zbliża naukę 
do życia i podkreśla jego poszanowanie, wrażliwość 
na piękno, a także znaczenie aktywności umysło-
wej i twórczości. Wychodzi z założenia, że szkoła 
powinna mieć na celu nie tylko wyposażenie uczniów 
w wiedzę, ale uczynienie ich także wartościowymi 
ludźmi.
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tywistyczna idea pedagogiczna. Seymour Papert 
– wybitny współczesny autorytet w dziedzinie 
edukacji – wskazuje na konstrukcjonizm zarówno 
jako teorię uczenia się i rozwoju, jak i strategię 
edukacyjną. Wprowadzając dzieci w świat pro-
gramowania, czyni je „nauczycielami kompute-
ra”: Dzieci nie dostają idei, one je tworzą […]. 
Uczące się dzieci tworzą nowe idee szczególnie 
wtedy, gdy są aktywnie zaangażowane w konstru-
owanie różnego rodzaju artefaktów - może to być 
cokolwiek […], czym można się podzielić z inny-
mi i co może być przedmiotem wspólnej analizy 
i refleksji”.30 S. Papert wskazuje na osiem wielkich 
idei konstruktywistycznych, które są szczególnie 
ważne w kierowaniu postępowaniem nauczycieli. 
Pierwsza: uczenie się przez tworzenie  - uczymy się 
najskuteczniej, gdy możemy wykorzystać, to czego 
nauczyliśmy się do zaspokojenia naszych potrzeb 
lub pragnień. Druga: technologia jako tworzy-
wo - wykorzystując technologię możemy tworzyć 
znacznie więcej, a tworząc, znacznie więcej się 
nauczyć. Trzecia: ostra zabawa  - uczymy się i pra-
cujemy, gdy nas to cieszy, co nie znaczy, że jest 
łatwe, wręcz przeciwnie, sprawia trudność, ale 
przynosi radość. Czwarta idea: uczenie się jak się 
uczyć – nikt nie jest w stanie nauczyć tego wszyst-
kiego, co uczeń musi umieć; uczeń sam musi wziąć 
odpowiedzialność za swoje uczenie się. Piąta idea: 
daj sobie czas – aby tworzyć coś wartościowe-
go, trzeba nauczyć się gospodarować własnym 
czasem. Idea szósta – nie ma sukcesu bez niepo-
wodzeń - nic ważnego nie działa od razu dobrze; 
by odnieść sukces, trzeba uwolnić się od strachu 
przed błędami, porażką. Siódma idea: praktykuj 
sam, co zalecasz uczniom - najlepsza lekcja, jaką 
może pokazać nauczyciel uczniom, to to, jak sam 
się uczy. Ósma idea: najważniejszym celem jest 
posługiwanie się technologią cyfrową do ucze-
nia się teraz – wykorzystywanie technologii infor-
macyjnej jest kluczowe dla przyszłości uczniów, 
ale najważniejszym celem jest używanie ich teraz 
do uczenia się innych rzeczy.31 

30  Szerzej: S.	Papert	 i	 jego	 konstrukcjonizm [w:] 
A. Walat, Zarys	dydaktyki	informatyki,	Warszawa 
2007, s. 17-18, oraz S. Juszczyk, Edukacja	na	odle-
głość.	Kodyfikacja	pojęć,	reguł	i	procesów,	Toruń 
2003, s 77-79.

31  A. Walat, Zarys	dydaktyki	informatyki,	Warszawa 
2007, s. 18-26. 

Zakończenie
Efektywny nauczyciel powinien władać zaso-

bem wiedzy, na którym wspiera się sztuka naucza-
nia, dysponować repertuarem najlepszego postę-
powania pedagogicznego, wykazywać postawy 
i umiejętności niezbędne dla systematycznej 
refleksji i rozwiązywania problemów. Efektywny 
nauczyciel postrzega naukę nauczania jako pro-
ces ustawiczny.32 Nauczyciel XXI wieku powinien 
więc być przygotowany do kształcenia człowie-
ka autonomicznego, wolnego, twórczego, a tak-
że otwartego i samodzielnego. Ma kształtować 
wychowanka zgodnie z jego potrzebami, zainte-
resowaniami, postawami, temperamentem i zdol-
nościami. A sam powinien ciągle doskonalić się 
intelektualnie, estetycznie i moralnie. Powinien 
być projektodawcą własnego programu kształce-
nia. Biegły w przedmiocie i zatroskany o swoich 
uczniów. Sylwetkę nauczyciela powinno wzboga-
cać sprawne komunikowanie się. Stosunki między 
nauczycielami i uczniami są dobre, jeśli cechuje je: 
otwartość i przejrzystość i uczciwość we wzajem-
nych kontaktach, wzajemna troska, poszanowanie 
odrębności pozwalające obu stronom na rozwój 
swej twórczości i indywidualności.33 Umiejętność 
nawiązywania kontaktu jest dyspozycją, jakiej 
oczekuje się od nauczyciela, aby mógł skutecznie 
budować dobre więzi z uczniami. Nauczanie sta-
nowi nieodłączny element wychowania. Nauczy-
ciel informatyki to również wychowawca, który 
ma wpierać wychowanka w rozwoju i pomóc mu 
stać się osobą w pełni funkcjonującą w społeczeń-
stwie. Św. Augustyn pisał: Żeby	zdobyć	naukę,	nie	
wystarczy	wziąć	do	ręki	podręcznik,	lecz	ogromnym	
porywem	trzeba	rozpalić	serce….	

Wychowanie i kształcenie stanowią samoistną 
wartość życia. Uczyć	się,	aby	być	–	być,	aby	się	
uczyć to przesłanie, które powinno przyświecać 
każdemu nauczycielowi i jego uczniowi.34 

32  R. Arends, Uczymy	się	nauczać, Warszawa 1995, 
s. 36.

33  T. Gordon, Wychowanie	bez	porażek.	W	szkole, 
Warszawa 1995, s. 36.

34  W. Furmanek, Człowiek-Człowieczeństwo-Wycho-
wanie, Rzeszów, 1995, s. 83.
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System kompetencji współczesnego nauczyciela
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji: W. Strykowski, Kompetencje	nauczyciela	szkoły	współ-
czesnej, „Edukacja Medialna”, 2002, nr 4, s. 7-12.
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Szkolnictwo specjalne na całym świecie poszu-
kuje jak najskuteczniejszych metod usprawniania 
dzieci dotkniętych niepełnosprawnością intelek-
tualną. U podstaw każdej ze stosowanych terapii 
leżeć powinien rozwój psychomotoryczny dzie-
cka usprawnianego. Wszelakie działania mające 
na celu pomoc dziecku niepełnosprawnemu powin-
ny być prowadzone zgodnie z jego dojrzałością 
i etapem rozwoju. 

W Polsce triumfy święci ostatnio metoda opra-
cowana przez Jane Ayers, nazywana integracją 
sensoryczną. U jej podstaw leży praca nad zabu-
rzonymi, bądź pominiętymi, w rozwoju dziecka 
funkcjami ośrodkowego układu nerwowego. Tera-
pia nazywana jest naukową zabawą i sprawia ucz-
niowi wiele radości. Podczas zajęć nie ma on świa-
domości sztywnych ram i funkcjonalności danych 
zadań, gdyż są one dla niego przyjemnością. Dzia-
łania mające na celu usprawnianie poszczególnych 
funkcji układu nerwowego dziecka, przemycane 
są w ćwiczeniach, które dziecko często samo sobie 
wybiera i wykonuje pod czujnym okiem terapeuty. 

Metoda integracji sensorycznej stała się w ciągu 
ostatnich piętnastu lat na tyle popularna i ceniona, 
że w ramach specjalnego rządowego programu 
wiele placówek dla uczniów niepełnosprawnych 
intelektualnie zostało wyposażonych w pracow-
nie niezbędne do prowadzenia zajęć tą metodą. 
Obecnie stosowana jest ona nie tylko w szkolni-
ctwie specjalnym, ale także w wielu przedszkolach 
właśnie jako forma rozwijającej zabawy. Powstają 
także w dużych miastach pracownie integracji sen-
sorycznej dla dorosłych, w których osoby zmęczo-
ne codziennością, cierpiące na wypalenie zawo-
dowe bądź brak motywacji do działania udają się 
w poszukiwaniu takowych. Nowoczesne metody 
terapeutyczne opierają się na podstawach psycho-
logii rozwojowej ale wzbogacone o najświeższe 
odkrycia z dziedziny neurologii, dają o wiele więk-
sze pole manewru zarówno terapeutom, jak i rodzi-
com, a co za tym idzie zwiększają szanse dziecka 
na lepsze funkcjonowanie w życiu codziennym 
i odnalezienie się w środowisku. Kształcenie kadry, 
jak i ciągłe udoskonalanie wyposażenia niezbęd-

nego do usprawniania uczniów poprzez integrację 
sensoryczną jest obecnie przedmiotem zaintereso-
wania kierownictwa wielu placówek, ze względu 
na atrakcyjność dla dziecka i duże powodzenie, 
którym cieszy się ona wśród rodziców. 

Przykładem na realizację założeń metody Ayers 
jest Zespół Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej. 
Funkcjonuje w nim finansowana ze środków unij-
nych pracowania integracji sensorycznej. Mimo 
znacznych środków przeznaczonych na wyposa-
żenie pomieszczenia, władze szkoły oraz terapeuci 
wciąż starają się urozmaicać zakres oferowanych 
dziecku pomocy. Głównie dzięki własnym pomy-
słom, ale też dzięki obserwacji uczniów wycho-
dzą naprzeciw potrzebom, tworząc niejednokrot-
nie innowacyjne pomoce stosowane przy uspraw-
nianiu dziecka. Terapia daje możliwość zarówno 
wykorzystywania standardowych przyrządów, 
jak i innowacyjnego zastosowania przedmiotów 
codziennego użytku – pomoce tworzone są ze 
szczotek, piłek, owoców, produktów spożywczych 
takich jak: różnego rodzaju kasze, groch, fasola 
itp. Krótko mówiąc, terapeuci dopuszczają uży-
wanie oddziałujących jednocześnie na wiele zmy-
słów przedmiotów; przykładem może być mydło, 
które prócz węchu stymuluje także zmysł doty-
ku. Przejawy takiej kreatywności można mnożyć 
w nieskończoność. 

Szkoła specjalna jako placówka dla dzieci 
z dysfunkcjami intelektualnymi skupia osoby, 
które mają różnych rozmiarów deficyty integracji 
sensorycznej. Każda terapia powinna być stoso-
wana zgodnie z przebiegiem rozwoju psychomo-
torycznego dziecka, w związku z czym uczniowie, 
u których pominięto którykolwiek etap rozwoju, 
będą mieli większe problemy z przyswojeniem 
treści nauczania od uczniów, u których prawidło-
wo zdiagnozowano i wieloprofilowo usprawniano 
daną dysfunkcję. 

Żeby nauczyć dziecko bardziej zaawansowa-
nych czynności motorycznych, należy najpierw 
sprawdzić prawidłowość i zintegrowanie odruchów 
oraz dojrzałość ośrodkowego układu nerwowego. 
Obecnie takie badania przeprowadza w szkole tyl-
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nowaniem treści nauczania, co powoduje nie tylko 
konsekwencje intelektualne, ale także emocjonal-
ne – takie jak zamknięcie się ucznia na otoczenie 
i niskie poczucie własnej wartości. Biorąc pod 
uwagę efektywność terapii i stopniową popra-
wę obserwowaną u większości dzieci jej podda-
nych, należałoby wdrożyć integrację sensoryczną 
do zajęć obowiązkowych dla każdego z uczniów 
szkoły. Nie można jednak spodziewać się u każde-
go dziecka takich samych wyników terapii i takie-
go samego stopnia rozwoju po jej zastosowaniu. 
Integracja sensoryczna usprawnia i wydobywa 
z dziecka to, co zostało pominięte w dotychczaso-
wym jego rozwoju, w związku z czym jest przede 
wszystkim podstawą do dalszych działań rozwija-
jących dziecko zarówno na płaszczyźnie ruchowej 
i intelektualnej, jak i emocjonalnej czy społecznej.

Reasumując, bardzo ważnym dla jakości kształ-
cenia jest wieloprofilowe rozwijanie dziecka zgod-
nie z jego poziomem dojrzałości, a żeby tak się 
działo, należy przeprowadzać wnikliwe badania 
diagnostyczne w zakresie zaburzeń integracji sen-
sorycznej, a następnie niezwłocznie rozpocząć 
terapię. Bardzo ważnym elementem rozbudowy 
bazy dydaktycznej jest kształcenie kierunkowe 
kadry mającej za zadanie pracę z dziećmi niepełno-
sprawnymi w pracowniach integracji sensorycznej. 
Organizowanie zajęć pokazowych dla zespołów 
nauczycielskich, rad pedagogicznych oraz zespo-
łów samokształceniowych powinno być bodźcem 
do rozpoczęcia działań w kierunku budowania zin-
tegrowanego programu terapeutycznego dostoso-
wanego do indywidualnych problemów każdego 
z uczniów. Niezbędne jest włączenie do procesu 
terapeutycznego rodziców uczniów objętych tera-
pią integracji sensorycznej i prezentowanie im 
prostych ćwiczeń, dzięki którym będą oni mogli 
usprawniać swoje dziecko w warunkach domo-
wych. Terapię metodą integracji sensorycznej 
należy prowadzić w ścisłym porozumieniu zarów-
no z nauczycielami dziecka, jak i z jego rodzica-
mi. Powinna ona przebiegać wielotorowo, a do 
tego niezbędna jest wspólna płaszczyzna działań 
i wspólny cel, jakim jest dobro i harmonijny rozwój 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

ko terapeuta integracji sensorycznej. Biorąc pod 
uwagę, że po trafnie postawionej diagnozie efek-
tywność nauczania każdego z uczniów objętych 
terapią wzrasta, należałoby każdego ucznia szkoły 
specjalnej kierować na badania pod kątem zabu-
rzeń integracji sensorycznej. Spośród 142 uczniów 
do pracowni uczęszcza jedynie czterdziestu dwóch. 
Zajęcia prowadzi wykwalifikowany terapeuta oraz 
instruktor SI. Oprócz działań na gruncie pracow-
ni, osoby te przeprowadzają również szkolenia dla 
reszty personelu, w taki sposób, aby wdrażać głów-
ne założenia i zaznajomić z metodą także resztę 
kadry – co wspomaga efektywność typowych 
zajęć i jednocześnie daje możliwość korzystania 
z dobrodziejstw integracji sensorycznej uczniom 
niezakwalifikowanym na terapię. Zdecydowanie 
zawodzi tu system oświaty, który gwarantuje okre-
śloną liczbę godzin przysługujących placówce, nie 
uwzględniając potrzeb wszystkich uczniów. 

Proces diagnozowania dziecka niepełnospraw-
nego na terapię metodą integracji sensorycznej 
jest żmudny, gdyż terapeuta musi modyfikować 
obowiązujące narzędzia diagnostyczne pod kątem 
stopnia niepełnosprawności dziecka. Jednak, jak 
się okazuje, warto jest poświęcić wiele uwagi 
zarówno na diagnozę, jak i na ćwiczenia, gdyż 
efekty przerastają niejednokrotnie oczekiwania. 
Podsumowanie działań pracowni integracji sen-
sorycznej po dwóch latach działalności wykaza-
ło, że przynosi ona efekty zarówno na gruncie 
rozwoju motorycznego oraz intelektualnego, jak 
i społecznego. Dziecko uczęszczające na terapię 
przełamuje swoje bariery, otwierając się na dotąd 
nielubiane dziedziny i działania, stając się tym 
samym bardziej chętne do działania na wszystkich 
płaszczyznach. 

Nawet najlepsza metoda terapeutyczna, jeśli nie 
jest stosowana w zgodzie z rozwojem psychomo-
torycznym i bez uwzględnienia potrzeb dziecka, 
nie będzie efektywna. Biorąc pod uwagę, że w dzi-
siejszych czasach szkoła specjalna nastawiona jest 
na spełnianie oczekiwań rodziców i jej działania 
mają na celu głównie rozwinięcie zdolności pisania 
i czytania u dzieci z niepełnosprawnością intelek-
tualną, nie możemy mówić o efektywnej terapii, 
chociażby ze względu na tempo zajęć i niedosto-
sowanie ich do poziomu, na którym aktualnie znaj-
duje się uczeń. Brak wnikliwej diagnozy i opra-
cowania programu nauczania pod kątem rozwoju 
ośrodkowego układu nerwowego w dużej mierze 
sprawia, że dzieci mają znaczne trudności z opa-



27

Swoją misję realizowania się w pracy z osoba-
mi odbiegającymi od normy wymyśliłam w szkole 
średniej. Była to idea, która zakiełkowała we mnie, 
kiedy poszukiwałam sposobu na swoje życie. 

Pracę w Zespole Szkół Specjalnych rozpoczę-
łam w 1998 roku. Nie była to moja pierwsza praca 
- szlify jako początkujący pedagog specjalny otrzy-
małam w SOSW w Lublinie i Szkole Podstawowej 
Specjalnej przy Domu Pomocy Społecznej w Mat-
czynie. Tam właśnie, na początku drogi zawodo-
wej, zaczęła się krystalizować moja wizja pracy 
z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie ukrywam, 
iż osnową proponowanych przeze mnie działań 
była wiedza teoretyczna wyniesiona z dziennych 
studiów kierunkowych, podbudowa praktyczna 
zdobyta podczas dużej ilości praktyk studenckich, 
jak też indywidualne doświadczenia w lubelskich 
stowarzyszeniach działających na rzecz osób 
odbiegających od normy. Doskonale zdawałam 
sobie sprawę, że od osób wykonujących zawody 
typu pedagog, lekarz, sędzia, pielęgniarka - spo-
łeczeństwo oczekuje czegoś więcej niż tylko wie-
dzy fachowej i sprawności technicznej. Zwraca się 
tutaj uwagę na cechy osobowości i kwestie wyboru 
określonej postawy moralnej w życiu. Realizując 
się na płaszczyźnie pedagogiki specjalnej, miałam 
w pamięci wszystkie te wskazówki – „targały mną” 
różne pomysły na siebie. Jak żyć i pracować, aby 
mój kręgosłup moralny i osobowościowy napędzał 
mnie jako nauczyciela kształcenia specjalnego? 
W odpowiedzi na to pytanie, osoby studiujące 
dziennie mają, moim zdaniem, pewną przewagę 
nad innymi. Przez pięć lat rozwijają kwalifikacje 
i kompetencje oraz wewnętrzne przeświadczenie 
o elitarności swojego powołania. Maria Grzego-
rzewska przedstawiła podstawy deontologii zawo-
du pedagoga specjalnego, podkreślając, że obo-
wiązuje go to samo co pedagoga ogólnego, tylko 
w sposób jeszcze bardziej zintensyfikowany.

Nauczyciel pracujący w szkole specjalnej jest 
osobą, która powinna sprostać wielu wymaga-
niom. Kwalifikacje i takt pedagogiczny są rzecza-
mi oczywistymi. Trudno powiedzieć, czego w tej 
konfiguracji powinno być najwięcej. Pedagog 
specjalny musi więc prezentować należytą wie-
dzę w zakresie psychologii, rewalidacji, rehabi-
litacji, pediatrii, neurologii, pielęgniarstwa itp. 
Sami widzimy, jak szerokie kompetencje powinien 
posiadać specjalista do pracy z osobami odbiega-
jącymi od normy. Do tego należy dołożyć aspekty 
osobowościowe, poziom inteligencji emocjonalnej 
i empatii. M. Grzegorzewska W Listach	do	młode-
go	nauczyciela kładła nacisk na ciągłą twórczość 
i konieczność zbudowania w sobie spokoju, ładu 
i harmonii: Musi to być spokój człowieka, który 
był i jest sobą, spokój człowieka obcego wszelkiej 
krzywdzie ludzkiej. Człowiek, który obok tego 
spokoju ma siłę do walki, do przezwyciężania zła, 
łatwizny, rutyny i szarości, to jest ten nauczyciel, 
który stworzy w wychowanku tę atmosferę wyzwa-
lającą, w której będzie mógł rosnąć nowy człowiek 
( Grzegorzewska, 1998, s.18). 

Myślę, że właśnie zrozumienie istoty słów 
Grzegorzewskiej, ukształtowało mnie jako nauczy-
ciela i przyniosło mi odpowiedź na pytanie, kim 
jestem i kim będę w sferze zawodowej? Pierwsze 
doświadczenia szkolne dookreśliły już istniejącą 
we mnie wizję bycia dobrym pedagogiem - prak-
tykiem, terapeutą a nade wszystko wrażliwym 
człowiekiem. Aby sprostać wymaganiom sobie 
postawionym, sprecyzowałam kierunek i formę 
swoich działań edukacyjnych, rewalidacyjnych 
i wychowawczych. Nakreśliłam moją drogę dąże-
nia do profesjonalizmu w pracy nauczyciela, która, 
jak sądzę, nie odbiega znacząco od ścieżki obranej 
przez pedagoga specjalnego w Warszawie, Gdań-
sku czy Krakowie. Takiego komfortu, niestety, 
nie mają osoby kończące studia podyplomowe 

Z życia szkoły

Barbara Szostakiewicz-Lasota
Zespół	Szkół	Specjalnych	w	Białej	Podlaskiej

Kilka dygresji na temat filozofii pracy  
pedagoga specjalnego…
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czy kursy kwalifikacyjne. W ich przypadku wybór 
oligofrenopedagogiki często wymusza twardy 
rynek pracy, a nie powołanie czy predyspozycje 
do zawodu. Niekiedy dzieje się tak, że owa „misja” 
rozmywa się gdzieś po drodze i nie ma tam miej-
sca na celebrowanie i rozpatrywanie wyjątkowości 
pracy z osobami niepełnosprawnym, nie ma miej-
sca na bycie prawdziwym pedagogiem specjalnym. 

Obecna polityka oświatowa rozmija się z wizją 
wszechstronnie rozwiniętego i wykształconego 
nauczyciela placówki kształcenia specjalnego. 
Boli mnie to, że mój zawód można bardzo łatwo 
zdobyć w krótkim odcinku czasowym - kończąc 
kurs kwalifikacyjny. W ten sposób niszczymy całą 
filozofię naszej pracy. Zapomnieliśmy wszyscy, 
że dobry pedagog specjalny to człowiek uniwersal-
ny - pracujący nad swoją inteligencją emocjonalną, 
podwyższający kompetencje i kwalifikacje. Podbu-
dowa takiego pojmowania nauczyciela kształcenia 
specjalnego leży w nas samych i nie nauczymy się 
jej w ciągu roku. Nie jestem przeciwniczką posze-
rzania kwalifikacji - każdy ma do nich prawo, ale 
czy każdy czuje istotę swojego nowego zawodu? 

Pedagog specjalny „z krwi i kości” uczy się przez 
całe życie, bo pedagogika specjalna to dziedzina 
nie do ogarnięcia. 

 Nigdy nie wątpiłam w to, że moja profesja jest 
wyjątkowa. Filozofia bycia nauczycielem szkoły 
specjalnej rodzi się z pewnej konfiguracji emocjo-
nalności i racjonalności - trzeba do tego dojrzeć. 
Nie wystarczy na to rok, pięć czy 10 lat - nie wiem, 
czy całe życie to nie za mało1… 
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1 Artykuł jest subiektywną opinią pedagoga specjalne-
go z 15-letnim stażem pracy, który swoją pracę uważa 
za pewnego rodzaju misję. Zawiera osobiste refleksje 
związane z filozofią zawodu nauczyciela kształcenia 
specjalnego.

Teresa Kosyra-Cieślak
LSCDN	Oddział	Biała	Podlaska

Projekt edukacyjny 
„Kraszewski – twórca z naszego regionu”

W związku z ogłoszonym przez Sejm RP roku 
2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego 
bialski Oddział LSCDN ogłosił konkurs na pro-
jekt edukacyjny inspirowany życiem i twórczością 
wybitnego pisarza związanego z naszym regionem. 

Zgodnie z regulaminem, w szkołach, które 
zadeklarowały przystąpienie do konkursu, na prze-
strzeni kwietnia i maja 2012 roku realizowane były 
projekty edukacyjne zorientowane na życie i twór-
czość Józefa Ignacego Kraszewskiego, a następ-
nie, po zaprezentowaniu ich wyników, do Oddzia-
łu LSCDN w Białej Podlaskiej przesłane zostały 
sprawozdania – i niektóre prace uczniów.

Sprawozdania nadeszły z 4 szkół:
1) W Zespole Placówek Oświatowych w Cho-

tyłowie realizowany był projekt „Mam bzika 
na punkcie IJK-a”, koordynowany przez panie 
Urszulę Gliwińską, Stanisławę Lewik i Annę 
Wardę.

W konkursie wzięły udział klasy IV-VI szko-
ły podstawowej oraz I-III gimnazjum. Uczniowie 
m.in. opracowali komiks na podstawie Starej	baś-
ni, wykonali portrety J.I. Kraszewskiego i projekty 
okładek do jego utworów, przeprowadzili konkursy 
pięknego czytania, literackie i konkursy wiedzy 
o życiu pisarza, przygotowali prezentację multi-
medialną Śladami	Kraszewskiego oraz inscenizację 
utworu Dziad	i	baba.

2) W Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie 
zrealizowany został projekt  ,,Poznajemy J.I. 
Kraszewskiego – twórcę z naszego regionu”, 
którego autorem i koordynatorką była pani Wie-
sława Kopik, zaś współorganizatorką pani Renata 
Stawicka.

Projekt realizowany był dwuetapowo. W pierw-
szej części zadaniem uczestników – uczniów klas 
czwartych i piątych - było stworzenie dowolnej 
pracy dotyczącej życia i twórczości pisarza. Zespo-
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ły przygotowały albumy, prezentacje multimedial-
ne i plakaty. 

Przystępując do realizacji dalszej części pro-
jektu, uczniowie uczestniczyli w głośnym czyta-
niu utworów w świetlicy szkolnej i w bibliotece. 
Po zapoznaniu się z wybranymi tekstami np. baśnią 
Kwiat	paproci, wierszem Dziad	i	baba oraz innymi 
bajkami, a także fragmentami książki Stara	baśń 
uczniowie realizujący przedsięwzięcie do końca 
kwietnia mieli za zadanie przygotować pracę pla-
styczną (dowolną techniką) związaną z wybranym 
utworem.

Dwie grupy z największą ilością punktów prze-
szły do drugiego etapu konkursu – polegającego 
na przygotowaniu i wystawieniu inscenizacji wier-
sza Dziad	i	baba.

3) Szkoła Podstawowa im. Janiny Poraziń-
skiej w Styrzyńcu zaproponowała swoim uczniom 
projekt edukacyjny polegający na zaprojektowaniu 
i wykonaniu gry dydaktycznej na temat życia 
lub twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. 
Musieli w tym celu dokładnie poznać biografię 
pisarza lub – ci, którzy wybrali drugi wariant – 
wgłębić się w treść baśni Kwiat	paproci. 

W połowie kwietnia zespoły uczniowskie mia-
ły już wybrane kluczowe wydarzenia i napisaną 
instrukcję gry. Następnie przystąpiono do wyko-
nywania planszy, pionków i kostek. Prezentacja 
wypadła imponująco. Zwłaszcza gra dydaktycz-
na dotycząca życia J.I. Kraszewskiego wywarła 
ogromne wrażenie – także na konsultantach i pra-
cownikach bialskiego Oddziału LSCDN-u, którzy 
podziwiali monumentalną konstrukcję.

Poniżej zamieszczamy sprawozdanie koordyna-
torki projektu, pani Teresy Semeniuk.  

4) W Zespole Szkół w Zabielu realizowany był 
projekt pt. „Wędrówki szlakami Józefa Ignacego 
Kraszewskiego”, w którego realizację włączył się 
cały zespól nauczycieli: pani Bożena Pieśko (koor-
dynator), panie Monika Brus, Grażyna Korul-
czyk, Anna Lipska i Bożena Łobińska oraz pan 
Andrzej Dyczko.

Projekt obejmował szereg przedsięwzięć: 
konkurs na najciekawszą pracę związaną z pisa-
rzem, wydanie specjalne gazetki „Szkolny News” 
poświęcone Kraszewskiemu, relacja z wycieczki 
Śladami	J.I.Kraszewskiego, opracowanie mapy 
myśli poświęconej życiu i twórczości Kraszew-
skiego, przygotowanie albumu, a także insceniza-
cja utworu pisarza. 

Do działań w ramach projektu edukacyjnego 
włączono także dwa gminne konkursy poświęco-
ne J.I. Kraszewskiemu: plastyczny oraz wiedzy 
o pisarzu.

Wszystkie projekty obejmowały takie przedsię-
wzięcia, jak wycieczka Śladami	J.I.	Kraszewskie-
go, warsztaty w Muzeum w Romanowie, czytanie 
utworów pisarza i różnorodne konkursy. 

Efekty pracy przedstawione i udokumentowane 
w sprawozdaniach dobitnie pokazują, jak atrakcyj-
na dla uczniów może być praca metodą projektu 
edukacyjnego i jak żywa może być dla nich postać 
Józefa Ignacego Kraszewskiego. Prace związana 
z projektem były okazją nie tylko do twórczego 
spotkania z postacią wybitnego pisarza i jego dzie-
łami, ale także przyczyniła się do zdobycia i roz-
winięcia wielu ważnych umiejętności.

Teresa Semeniuk
Szkoła	Podstawowa	im.	Janiny	Porazińskiej	w	Styrzyńcu

Niezapomniane chwile z Kraszewskim
Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego obfitu-

je w bogaty program imprez w Białej Podlaskiej 
i Romanowie. W jego obchody włączyły się szkoły 
noszące imię pisarza, muzea, kluby kultury, biblio-
teki i wiele innych instytucji. Wszyscy pragną, aby 
postać autora Starej	baśni wciąż była żywa, i aby 
kolejne pokolenia pamiętały o człowieku, który 
prawie całe swoje życie poświęcił innym. Miesz-
kańcy Białej Podlaskiej dumni są z tego, że mogą 
spacerować ulubionymi ulicami pisarza, usiąść 
w najczęściej odwiedzanych przez niego miejscach 

i posłuchać śpiewu ptaków, który mimo upływu 
prawie dwóch wieków, wciąż brzmi tak samo.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janiny 
Porazińskiej w Styrzyńcu, pragnąc mieć również 
swój udział w tak ważnym wydarzeniu, bardzo 
chętnie przystąpili do konkursu na realizację pro-
jektu edukacyjnego „Kraszewski – twórca z nasze-
go regionu”, organizowanego przez LSCDN 
Oddział w Białej Podlaskiej.

Po wstępnej dyskusji w szkole została podję-
ta decyzja, iż klasa VI przygotuje grę dydaktycz-
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ną Życie	Józefa	Ignacego	Kraszewskiego, nato-
miast uczniowie klasy V zajmą się baśnią „Kwiat 
paproci”. Nad realizacją projektu czuwać miała 
nauczycielka języka polskiego Teresa Semeniuk, 
w związku z czym opracowała program projektu, 
zawierający dokładny plan działań oraz sposoby 
oceniania.

Uczniowie wywiązywali się ze swoich obo-
wiązków sumiennie, wszystko więc przebiegało 
zgodnie z harmonogramem. Poszczególne grupy 
zapoznały się z baśnią i życiorysem pisarza oraz 
wybrały kluczowe wydarzenia, na podstawie któ-
rych przygotowały instrukcję. Obie klasy wzięły 
też udział w wycieczce Śladami	Józefa	Ignacego	
Kraszewskiego, z której zdjęcia zostały później 
wykorzystane do ozdobienia gry. Następnie przy-
stąpiono do wykonywania planszy. To zadanie 
zajęło najwięcej czasu, zwłaszcza uczniom klasy 
VI, gdyż podjęli się oni niezwykle pracochłonne-
go przedsięwzięcia. Nie było jednak opóźnień – 
plansze, pionki i kostki były gotowe w terminie. 
Ostatnie tygodnie zostały przeznaczone na napisa-
nie sprawozdania z wykonania pracy oraz przygo-
towanie finałowej prezentacji, na którą zaproszo-
no panią dyrektor szkoły, nauczycieli i wszystkich 
uczniów.

Jako pierwsza swoją grę zaprezentowała kla-
sa VI. Kiedy autorzy ustawili na przygotowanych 
stolikach ogromną walizę, wszystkim zaparło 
dech w piersiach. Potem sprawnie odpięli rzepy, 
łączące dwie części pudełka i podnieśli jego górną 
pokrywę, a wtedy zaproszeni goście ujrzeli przed 
sobą błękitne niebo, ozdobione białymi obłokami. 
Nie były to jednak zwyczajne chmurki – jak się 
wkrótce okazało, każda z nich zawierała fragment 
życiorysu Józefa Ignacego Kraszewskiego, napi-
sany wierszem. Zanim goście zostali z nim zapo-
znani, uczniowie omówili długą i niełatwą drogę, 
jaką musieli pokonać, by oczom zgromadzonych 
ukazał się tak wspaniały widok.

Następnie szóstoklasiści zaprosili wszystkich 
do obejrzenia gry. Przypominała ona mapę Euro-
py, ale składała się tylko z tych miejscowości, 
w których przebywał pisarz. Łatwo można było 
się domyślić ich nazw, gdyż uczniowie oznaczyli 
je charakterystycznymi budowlami. Oczywiście, 
nie wszystkie dworki czy kościoły były dokład-
nymi kopiami znanych zabytków, jednak bardzo 
je przypominały. Gra zatem nie tylko przybliżała 
ważne fakty z życia pisarza, ale również umożli-
wiała wspaniałą podróż po niezwykłych miejscach 
Polski i Europy.

Zebrani goście zwrócili uwagę na staranność 
wykonania zadania i mrówczą wręcz pracę. Nie-
które domki zrobione zostały z pudełek oklejonych 
patyczkami i słomą, co wymagało wiele czasu 
i cierpliwości. Pięknie wyglądały maleńkie kro-
kusy rosnące w górach i inne kwiaty zdobiące plan-
szę. Do wykonania gry uczniowie użyli przeróż-
nych materiałów (pudełka, patyki, bibuła, tapeta, 
serwetki, karton, wstążki, korek, drewno, styropian 
itp.) oraz zastosowali wiele technik. Na planszy 
nie zabrakło elementów krajobrazu (góry, jezio-
ro, drzewa, kwiaty), obiektów architektonicznych 
(kościoły, domy, dworki, szkoła, wieża), ludzi, 
zwierząt i przedmiotów codziennego użytku. Śmia-
ło można powiedzieć, że został na niej ukazany – 
może zwyczajny, a może niezwykły - świat, w któ-
rym przebywał Józef Ignacy Kraszewski. 

Kiedy już wszyscy goście dokładnie napatrzyli 
się na dzieło szóstoklasistów, zostali zaproszeni 
do wspólnej gry. Jeden z uczniów rzucał w stro-
nę publiczności kostkę z gąbki, zaś ten, kto złapał 
kostkę, podawał liczbę oczek, by można było prze-
sunąć pionek na kolejne pole i odczytać fragment 
życiorysu pisarza, na przykład:
W	Romanowie	dziadkowie	wychowywali	go	przyzwoicie,	
spędził	tam	dziewięć	najlepszych	lat	swojego	życia.
Dzieciństwo	pisarza	Ci	się	przypomniało,	
więc	o	trzy	pola	do	przodu	idź	śmiało.

lub:

Gdy	do	Włoch	wyruszył,	
bardzo	się	wzruszył.
Podobały	mu	się	starożytne	ruiny,	
nie	były	to	więc	stracone	godziny.
Tam	skończyły	się	pisarza	troski,	
w	milczeniu	przeczekaj	dwa	rzuty	kostką.

Wspólna gra wywołała wiele emocji, mimo 
że nie było w niej zwycięzców ani zwyciężonych.

Następnie swoje prace zaprezentowali ucznio-
wie klasy V. Przygotowali oni gry planszowe Kwiat	
paproci, oparte na baśni J. I. Kraszewskiego. Pią-
toklasiści, podobnie jak ich starsi koledzy, omó-
wili etapy powstawania gry oraz zapoznali gości 
z przygotowaną instrukcją. Następnie zaprosili 
młodszych kolegów do zabawy. Gra tak pochłonęła 
chłopców, że trudno było ich od niej oderwać.

Wszystkie grupy nie tylko zdobyły wielkie 
uznanie publiczności, ale też zostały wysoko oce-
nione przez komisję.

Jak wynika z wypełnionych arkuszy samooce-
ny/ewaluacji, dzieciom podobał się temat projektu, 
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nad którym pracowały. Prawie wszystkim odpo-
wiadała taka forma pracy i nie chcieliby w niej 
żadnych zmian. Może tylko przydałoby się trochę 
więcej czasu, gdyż niektóre pomysły za bardzo 
„się” rozbudowały… Podczas przygotowywania 
gry zdarzały się problemy, na przykład ze znalezie-
niem miejscowości na mapie, z klejeniem różnych 
elementów, które bądź to rozpadały się, bądź nie 
mieściły się w pudełku. Zwykle dzieci starały się 
je rozwiązywać w grupie. Czasami jednak prosiły 
o pomoc nauczyciela, szkolnego konserwatora czy 
rodzica (wycinanie kostki z drewnianego klocka). 

Dzięki projektowi uczniowie nie tylko dokład-
niej poznali biografię Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, ale także odbyli z pisarzem niezwykłą 

wędrówkę. Każde z miejsc pobytu autora Starej	
baśni stało się dla nich bardzo bliskie, gdyż poświę-
cili mu wiele swojej uwagi, pracując nad jak naj-
bardziej wiernym jego przedstawieniem. Przyznać 
należy, że potrafili wybudować wszystko, poczy-
nając od prostych obiektów, a kończąc na wyjąt-
kowo skomplikowanych, wymagających współ-
pracy całej grupy. Właśnie umiejętność współpra-
cy w grupie i odpowiedzialność za powierzone 
zadania to kolejne plusy metody projektu. Ważne 
dla dzieci było również to, że mogły wykazać się 
swoimi zdolnościami literackimi, plastycznymi, 
organizacyjnymi oraz poczuć satysfakcję z dobrze 
zrealizowanego zadania, które wprawdzie zajęło 
im kilka miesięcy, ale z pewnością było warto! 

Agnieszka Pietrucha
Szkoła	Podstawowa	w	Wólce	Domaszewskiej

Patrycja finalistką Konkursu Ojczyzny Polszczyzny
W dniach 24-26 maja 2012 r. w Ossolineum we 

Wrocławiu odbył się trzeci etap, czyli Finał Ogól-
nopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny, 
nad którym patronat sprawuje prof. Jan Miodek. 
W tym roku reprezentantką regionu koordynowa-
nego przez Oddział LSCDN w Białej Podlaskiej 
była uczennica kl. VI SP w Wólce Domaszewskiej 
- Patrycja Porębska, która w kwietniu wygrała eli-
minacje rejonowe. Jest to duży sukces tej zdolnej, 
ambitnej, pracowitej jak pszczółka, a także skrom-
nej i sympatycznej dziewczynki. Chociaż ma sporo 
obowiązków domowych, do finału przygotowywa-
ła się bardzo solidnie. Wypadła dobrze, a gdyby 
nie ogromny stres i infekcja gardła, byłoby jeszcze 
lepiej. 

Każdy etap konkursu składał się z dwóch czę-
ści - pisemnej i ustnej. Część pisemna stanowiła 
zestaw zadań zamkniętych i otwartych, natomiast 
część ustna polegała na zaprezentowaniu opowia-
dania przed publicznością na wylosowany temat. 
Na finał zaproszono 42 uczniów szkół podstawo-
wych z całej Polski oraz dwie osoby ze Lwowa. 
Opiekunem Patrycji podczas wszystkich wypraw 
konkursowych (dwukrotnie: do Białej Podlaskiej 
oraz do Wrocławia) była Agnieszka Pietrucha.

Wspaniała organizacja konkursu wywarła 
na uczestnikach i opiekunach wielkie wrażenie. 
Luksusowe warunki pobytu, zwiedzanie piękne-
go Wrocławia, interesujące wykłady i warsztaty, 
atrakcyjne nagrody, sympatyczni uczestnicy oraz 

emocje związane ze zmaganiami konkursowymi 
sprawiły, że ten  trzydniowy pobyt we Wrocławiu 
stał się dla Patrycji fantastyczną przygodą, którą 
będzie długo i ciepło wspominać. W gimnazjum 
zyska nową szansę, aby zostać laureatką tego 
Konkursu.

Relacja Patrycji z Finału Ogólnopolskiego 
Konkursu Ojczyzny Polszczyzny

W kwietniu 2012 roku w Białej Podlaskiej odbył 
się drugi etap Konkursu Ojczyzny Polszczyzny. 
Solidnie się do niego przygotowywałam, marząc 
nieśmiało o tym, aby zdobyć.... wyróżnienie. 
Nawet nie przeszło mi przez myśl, iż mogłabym 
być pierwsza. Kiedy dowiedziałam się o wygranej, 
nie mogłam w to uwierzyć. Byłam bardzo szczęśli-
wa. Już po kilku dniach, pod opieką mojej nauczy-
cielki języka polskiego - pani Agnieszki Pietruchy, 
zaczęłam się uczyć do  następnego etapu.

Wczesnym rankiem 24 maja wyruszyłyśmy 
obie w długą podróż do Wrocławia. Gdy pojawi-
łyśmy się w Hotelu im. Jana Pawła II na Ostrowie 
Tumskim, gdzie finaliści wraz z opiekunami zostali 
zakwaterowani, nie mogłam uwierzyć własnym 
oczom. Było w nim tak pięknie, że nie miałam 
ochoty z niego wychodzić. Niedługo potem odbyły 
się zajęcia integracyjne dla uczniów, dzięki którym 
lepiej się poznaliśmy. Każdy sam się przedstawiał 
i mówił, ile godzin jechał do Wrocławia. Było 
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że taki sam Mistrz Słowa udziela mi wskazówek, 
dotyczących opowiadania przed publicznością.

Trzeciego i ostatniego dnia pobytu we Wroc-
ławiu czekała nas najtrudniejsza część konkursu - 
ustna. Od rana się denerwowałam, a kiedy w Osso-
lineum już wylosowałam temat swojego opowia-
dania, początkowo przestraszyłam się, że nic nie 
wymyślę, bowiem tytuł brzmiał ,,Istny Niemiec”. 
Na szczęście przyszedł mi do głowy pomysł, któ-
ry natychmiast zaczęłam udoskonalać w swojej 
wyobraźni. Kiedy stanęłam przed jurorami, wzię-
łam głęboki oddech i opowiedziałam wymyśloną 
przez siebie historię. Następnie oglądałam występy 
innych uczestników. Były one bardzo udane.

Po południu wszyscy obejrzeliśmy przedsta-
wienie przygotowane przez Teatr Furtka, a następ-
nie p. prof. J. Miodek ogłosił wyniki konkursu. 
Nie zostałam laureatką, ale bardzo ucieszyłam się 
z otrzymanego słownika - z dedykacją dla mnie 
własnoręcznie wpisaną przez samego pana pro-
fesora. Mimo że nie wygrałam, nie żałuję swojej 
ciężkiej pracy. Cieszę się, że dotarłam aż do finału, 
oczywiście, z pomocą mojej nauczycielki języka 
polskiego.

We Wrocławiu było cudownie i myślę, 
że doświadczenie, które tam zdobyłam, bardzo 
przyda mi się w przyszłości. Nigdy nie zapomnę 
tych wspaniałych chwil. Mam nadzieję, iż w gim-
nazjum także wezmę udział w Konkursie Ojczyzny 
Polszczyzny, ponieważ jest atrakcyjny.

Patrycja Porębska
SP w Wólce Domaszewskiej

mnóstwo śmiechu i super zabawa, wspólnie śpie-
waliśmy znane piosenki. Bardzo mi się to podoba-
ło. Moi rówieśnicy okazali się sympatyczni i szyb-
ko ich polubiłam. 

Po tych zajęciach odbyły się ciekawe warsztaty 
,,Tworzenie słowem”, prowadzone przez aktora 
– pana Pawła Pawlika. Uczestnicy chętnie brali 
w nich czynny udział, jednak ja nie zdecydowałam 
się zgłosić z powodu nie do końca jeszcze wyleczo-
nej infekcji gardła, z którą zmagałam się od kilku 
dni. Bardzo martwiłam się o moje opowiadanie 
pojutrze.  Już tego wieczoru odbyło się losowanie 
kolejności wystąpień w części ustnej konkursu. 
Poszłam spać, wiedząc, że w sobotę będę prezen-
tować swoje opowiadanie przed komisją i publicz-
nością jako jedenasta osoba.  

Następnego dnia w przepięknej Auli Ossoli-
neum odbyła się część pisemna konkursu. Na jej 
rozpoczęcie czekałam z wypiekami na twarzy. 
Zadania nie zaskoczyły mnie. Opowiadanie, jak 
się później okazało, poszło mi świetnie, ale zabra-
kło mi kilku minut, żeby lepiej zastanowić się nad 
niektórymi podchwytliwymi pytaniami testowymi. 
Stres nie pozwalał mi się skupić. Kiedy po konkur-
sie zaczęliśmy zwiedzać Wrocław, szybko się roz-
luźniłam. Jest to urocze miasto i wszystko robiło 
na mnie wielkie wrażenie. Byłam tu po raz pierw-
szy. Po obiedzie wróciliśmy do Ossolineum, gdzie 
odbyły się warsztaty ,,Od prostych słów do nie-
zwykłych opowieści”, a po nich kolejne - ,,Kultura 
gestu”. Wieczorem wysłuchaliśmy interesującego 
wykładu p. prof. Jana Miodka. Byłam zaszczycona, 
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najlepiej jej sympatia dla polskich poczynań nie-
podległościowych w dobie zaborów, a nawet udział 
w ruchach spiskowych i powstaniach narodowych. 
Nierzadkim zjawiskiem były tu małżeństwa mie-
szane pod względem zarówno etnicznym, jak 
i społecznym, a sakramenty przyjmowali katolicy 
w kościołach obu obrządków – z reguły decydowa-
ły o tym jedynie względy praktyczne. Szlachta pol-
ska opiekowała się cerkwiami i kaplicami unickimi 
w swoich dobrach, niejednokrotnie też fundowała 
nowe świątynie tego obrządku. Nigdy nie zaist-
niały tu na szerszą skalę konflikty na tle narodo-
wościowym czy społecznym. Dzięki tolerancyjnej 
z reguły polityce wyznaniowej utrzymywało się 
na terenie diecezji chełmskiej również prawosła-
wie, ale liczba wiernych spaść miała w roku 1827 
na całej Lubelszczyźnie – zdaniem Henryka Wier-
cieńskiego – do zaledwie 55. wyznawców (!).

W dobie reformacji szlachta ruska przechodzi-
ła masowo na protestantyzm, a potem najczęściej 
na katolicyzm. Prawosławie pozostało w tej sytua-
cji wyznaniem chłopskim. Cerkiew znajdowała się 
wówczas w stanie upadku (pod względem moral-
nym i oświatowym) i wymagała reform. Tymcza-
sem w Moskwie utworzony został w 1589 roku 
osobny patriarchat dążący do podporządkowania 
sobie hierarchii prawosławnej na wschodnich 
ziemiach Rzeczypospolitej. W dwa lata później, 
na zjeździe w Bełzie, czterej biskupi prawosławni 
(wśród nich znalazł się biskup chełmski Dioni-
zy Zbirujski) podjęli myśl o wznowieniu związ-
ku z Rzymem, co służyć miało zarówno sprawie 
odnowy Cerkwi, jak i interesom Rzeczypospoli-
tej. Rzecznikiem Unii na terenie Rzeczypospolitej, 
traktowanej jako pierwszy etap na drodze do przy-
wrócenia jedności z Kościołem Wschodnim, stał 
się papież Grzegorz XIII. Unię, którą poparli król 
Zygmunt III, Jan Zamoyski, kardynał Stanisław 
Hozjusz i ksiądz Piotr Skarga, zawarto na syno-
dzie w Brześciu Litewskim w latach 1595-96. 
Do głównych jej twórców należał biskup włodzi-
mierski i późniejszy metropolita Hipacy Pociej, 
pochodzący z Różanki pod Włodawą, a jednym 
z trzech oficjalnych delegatów papieża Klemen-
sa VIII był łaciński biskup chełmski (urzędujący 
w Krasnymstawie) Stanisław Gomoliński. Cerkiew 
uznała w Brześciu zwierzchnictwo papieża przy 
jednoczesnym zachowaniu odrębnej hierarchii oraz 
własnej liturgii.

Chełmska diecezja prawosławna była jedną 
z pierwszych, które opowiedziały się za przywróce-
niem jedności z Rzymem. Stopniowo doszło na jej 
terenie nie tylko do poważnego zbliżenia liturgii 
obrządku greckiego do łacińskiego (zwłaszcza 
po Synodzie Zamojskim w 1720 r.), ale i do polo-
nizacji unickiej ludności ruskiej, o czym świadczy 

Lubelszczyzna.
Tradycje i współczesność

Jan A. Paszkiewicz
regionalista,	emerytowany	nauczyciel	historii	II	LO	w	Chełmie

Pamięci chełmsko-podlaskich unitów /1864-1905/

Fotografia 6. unitów z Hołubli wykonana  na Syberii 
w r. 1890 /Ks. Kazimierz Dębski SDB, Bohaterstwo	
unitów	podlaskich	(1875-1905), Czerwińsk 1989, s. 75/
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na fakt, że miejscowe duchowieństwo stawiało 
pospołu z wiernymi zdecydowany opór, czekały 
nań gwałty, kontrybucje i więzienia.

W latach 1874-75 przeprowadzono ostatecz-
ną likwidację Unii. W tym celu wykorzystywano 
aparat przymusu: wojsko, żandarmerię i policję. 
Szeroko stosowano kary chłosty, więzienia i depor-
tacji. Nie wahano się też strzelać do bezbronnej 
ludności. Miejscowości Drelów, Pratulin, Polubi-
cze (śmierć kilkunastu i zranienie kilkudziesięciu 
osób), Piszczac (pierwszą ofiarą było tu dziecko 
roztrzaskane przez kozaka o ziemię), Łomazy 
(między innymi masowy gwałt na kobietach), 
Hrud, Horbów czy Biała urosły do rangi symboli 
oporu, a nierzadko też aktów determinacji i wręcz 
fanatyzmu religijnego unitów uporczywie trwają-
cych przy wierze swoich przodków. „Opornych” 
(takim mianem określa się ich w literaturze) trak-
towano jak buntowników nieposłusznych władzy 
carskiej. Tych wyznawców, którzy nie chcieli pod-
pisać aktu przejścia na prawosławie, traktowano 
jak analfabetów i podpisywano za nich w kancela-
riach deklaracje przejścia na to wyznanie. Liczne 
skargi unitów do władz centralnych nie przynosiły 
żadnych rezultatów. 

Sytuację targanej bólem Chełmszczyzny (zwa-
nej tak z rosyjska, obejmującej również wschod-
nią część Podlasia) porównać można jedynie 
do Poznańskiego w okresie Kulturkampfu i rugów 
pruskich. Tak jak na zachodzie etnicznych ziem 
polskich symbolem ucisku zaborców, a zarazem 
nieugiętości prześladowanych stały się dzieci 
wrzesińskie i Michał Drzymała, tak na ich wscho-
dzie unici chełmsko-podlascy i posługujący im 

Po upadku powstania listopadowego napły-
nęły na obszar Królestwa Polskiego rosyjskie 
kadry urzędnicze, oświatowe, policyjne i wojsko-
we, a na tereny wschodnich jego powiatów także 
fale kolonistów rosyjskich. Władze carskie dąży-
ły do umocnienia pozycji Cerkwi prawosławnej 
na kresach Królestwa, jako jednego z głównych 
– obok szkolnictwa i aparatu urzędniczego – narzę-
dzi panowania rosyjskiego. Unickiemu biskupowi 
chełmskiemu podlegały wówczas tereny łacińskich 
diecezji augustowskiej, podlaskiej i lubelskiej oraz 
placówki w Warszawie i Krakowie. Po administra-
cyjnej likwidacji Unii na „ziemiach zabranych” 
(w obrębie Cesarstwa Rosyjskiego) w 1839 roku 
chełmska diecezja unicka pozostawała jedyną 
w całym imperium Romanowów.

***
Po upadku powstania styczniowego w 1864 

roku rozpoczęto tutaj planową akcję rusyfikacyjną 
na niespotykaną dotychczas skalę. Zaczęto od prób 
demagogii agrarnej oraz antagonizowania chłop-
stwa unickiego z polską szlachtą. Próby te oka-
zały się nieskuteczne, gdyż kilkuwiekowy wpływ 
kultury polskiej i specyficzny splot stosunków 
wyznaniowych nabierały w sytuacji wzmagające-
go się zewnętrznego ucisku szczególne-
go znaczenia. Przeciwko unitom, uwa-
żanym przez Rosjan za wynarodowioną 
ludność rosyjską (nawet nie ukraińską, 
bo odrębności tejże w istocie nie uzna-
wały), prowadzono szeroko zakrojone 
działania, które zmierzały do „depoloni-
zacji” i „dekatolicyzacji” kraju. Ludności 
unickiej narzucono więc szkoły rosyjskie 
przy równoczesnej likwidacji polskich, 
z których unici dotąd korzystali. Zniesio-
no też patronat szlachecki nad parafiami 
unickimi. W 1867 roku podporządkowa-
no instytucjonalnie Kościół unicki orga-
nom państwowym i ingerowano odtąd 
jawnie w jego wewnętrzne sprawy. Zli-
kwidowano między innymi zasłużony dla 
kultury polskiej i oddany sprawie narodo-
wej zakon oo. bazylianów. Po nieudanych próbach 
zjednania sobie ludu i kleru unickiego, szantażu 
i korupcji, stosować zaczęto wobec duchownych 
dymisje, osadzano ich w więzieniach, zsyłano 
na Sybir lub zmuszano do ucieczki ze swoich 
parafii. Ich miejsce zajmowali często duchowni 
– karierowicze z Galicji, orientujący się na Rosję. 
Kościoły unickie zamieniano na cerkwie i wzno-
szono nowe świątynie, już prawosławne. Z uwagi 

Obraz Walerego Eliasza-Radzikowskiego  
„Męczeństwo	unitów	podlaskich” z 1974 r. /źródło – internet /
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ofiarnie rzymsko-katoliccy księża. O jednych 
i drugich głośno było wówczas w całej Europie, 
a nawet Ameryce.

Bohaterski opór unitów, opisywany między 
innymi przez Stefana Żeromskiego w Urodzie	
życia oraz przez Władysława Reymonta w zbiorze 
nowel zatytułowanym Przysięga	i Z	Ziemi	Chełm-
skiej	–	wrażenia	i	notatki, trwał, mimo oficjalnej 
likwidacji Unii, przez następne 30 – 40 lat. Znacz-
na część ludności unickiej uchylała się od uczest-
nictwa w obrzędach narzuconej jej siłą wiary 
prawosławnej i odbywała potajemnie katolickie 
praktyki religijne. Na terenie diecezji chełmskiej 
powstała rozległa tajna organizacja życia religijne-
go i kulturalnego. Przy niektórych dworach istniały 
tez szkoły polskie dla dzieci unickich. Organizo-
wano w konspiracji posługi duchowne, głównie 
z pomocą specjalnej misji katolickiej utworzonej 
w Krakowie.

W 1877 roku powstała komisja śledcza, która 
uznawała za prawosławnego każdego, kto choćby 
w trzecim pokoleniu wstecz miał jednego przodka 
unitę. Jako nieważne traktowano śluby (od 1880 
roku rozłączano nawet małżeństwa) i chrzty tzw. 
krakowskie, tj. dokonywane za kordonem galicyj-
skim (na terytorium c.-k. Austro-Węgier).

Kolejny krok w długim łańcuchu rosyjskie-
go bezprawia polegał na zamykaniu kościołów 
obrządku łacińskiego (po 1881 roku) i karaniu 
księży katolickich podejrzewanych o udzielanie 
posług religijnych unitom. W 1867 roku zlikwi-
dowano nawet łacińską diecezję podlaską, a w 

1902 r. postulowano zniesienie diecezji lubelskiej. 
W samym Chełmie czynny był jedynie kościół 
pod wezwaniem Rozesłania śś. Apostołów (do 
dziś zwany po prostu „parafialnym”, choć obecnie 
jest w mieście 9 parafii), zaś cerkwi prawosław-
nych było tutaj aż 10. Wacława Świątkowskie-
go, który w okresie po likwidacji Unii odwiedził 
Chełm, zaszokowały: duża ilość rosyjskich zakła-
dów naukowych – nieproporcjonalna bynajmniej 
do liczby mieszkańców, świetnie prosperująca kasa 
pożyczkowo-oszczędnościowa wyłącznie dla pra-
wosławnych i liczba kopuł cerkiewnych skłania-
jących do przypuszczeń, że nie Chełm miał przed 
sobą, lecz Suzdal czy Moskwę.1

Lata 1888-94 upłynęły na Chełmszczyźnie 
i Podlasiu pod znakiem przymusowego wysiedla-
nia opornych unitów, masowych zsyłek na Sybir 
osób uznanych przez władze za przywódców opo-
ru, rekwizycji dobytku i kar pieniężnych, przymu-
su ekonomicznego i ograniczeń prawnych – przy 
równoczesnym popieraniu akcji „misyjnych” pro-
wadzonych przez klasztory i bractwa prawosławne. 
Intensywnie rozbudowywano też sieć szkół rosyj-
skich. W samym tylko 1888 roku deportowano 
na Sybir około 1000 rodzin. 

Mimo tych prześladowań polityka rosyjska 
w tzw. kwestii unickiej poniosła klęskę. Przymu-
sowe „nawracanie” na prawosławie kompromito-
wało zarówno władze zaborcze, jak i duchowień-
stwo prawosławne, budziło powszechną nienawiść 
do wszystkiego, co rosyjskie i prawosławne. Ostre 
represje wobec chłopów unickich przyczyniły się 
do wzmocnienia solidarności chłopstwa ze szlach-
tą polską. Dwór zresztą najczęściej jako pierwszy 
udzielał prześladowanym pomocy i wsparcia.

Odczuwalną „odwilż” przyniósł dopiero ukaz 
tolerancyjny Mikołaja II spowodowany osłabie-
niem imperium wojną z Japonią i sytuacją rewo-
lucyjną w samej Rosji. W lutym 1905 roku car 
zatwierdził postanowienie Rady Ministrów, naka-
zujące „(…) zlecić ministrowi spraw wewnętrz-
nych, by niezwłocznie (…) zarządził cofnięcie 
wszystkich (…) rozporządzeń administracyjnych, 
krępujących wolność wyznania wiary, a nie opar-
tych wprost na prawie, bez względu na to, jakie 
władze rozporządzenie takowe wydały.”2 W kwiet-

1  W. Świątkowski, Lubelskie:	 czwarta	wycieczka	
po	kraju, Warszawa 1928.

2  K. Dębiński, Ukaz	tolerancyjny	z	dnia	30	kwietnia	
1905	roku	w	dyecezji	 lubelskiej.	Wolność	unitom	
porzucenia	prawosławia,	„Wiadomości Archidiecezji 
Warszawskiej” z 1918 r., s. 4. 

Unita hołubelski po powrocie z Syberii z odznaczenia-
mi państwowymi i kościelnymi /jw., s. 45/
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***
Sprawa unicka nie była ostatnim rozdziałem 

polityki Rosji wobec Chełmszczyzny (z Podla-
siem), bowiem likwidacja Unii na jej obszarze nie 
stanowiła celu samego w sobie. Oto w 1912 roku, 
po licznych wcześniejszych zabiegach, wyodręb-
niono (głównie dzięki staraniom prawosławnego 
biskupa chełmskiego Eulogiusza i polakożerców 
z kręgu prawosławnego Bractwa św. Bogurodzicy) 
ze wschodnich części guberni lubelskiej i siedle-
ckiej (tę całkowicie zlikwidowano) osobną guber-
nię chełmską. Jej utworzenie proklamowano uro-
czyście w roku następnym jako „centrum prawo-
sławia, narodowości rosyjskiej i oświaty rosyjskiej 
w Kraju Nadwiślańskim”. W marcu 1915 roku rząd 
ogłosił w trybie wyjątkowym ustawę, na mocy 
której postanowiono między innymi wydzielić 
ową gubernię z Królestwa Polskiego i przyłączyć 
ją – jako rzekomo etnicznie rosyjską – do Cesar-
stwa Rosyjskiego, co stanowić mogło podstawę 
do ewentualnych roszczeń terytorialnych Rosji 
na przyszłej konferencji pokojowej (w wypadku 
jej zwycięstwa w I wojnie światowej).

Ofensywa wiosenno-letnia państw centralnych 
uniemożliwiła jednak Rosjanom realizację tej usta-
wy. Władze gubernialne opuściły już na zawsze 
Chełm w lipcu 1915 roku. W miesiąc później roz-
poczęła się rewindykacja kościołów zamienio-
nych po upadku powstania styczniowego na cer-
kwie prawosławne. Na obszarze Chełmszczyzny 
i Podlasia zapanowała powszechna radość, a opisy 
pierwszych nabożeństw katolickich na tych zie-
miach poruszały później całą Polskę. 

niu tego roku rząd wydał ukaz carski, zapewniają-
cy wszystkim poddanym Rosji tolerancję religij-
ną. Bezpośrednie następstwa tego aktu prawnego 
dowieść miały niezbicie kompromitacji dotych-
czasowej polityki wobec unitów i przyczynić się 
do upadku wpływów Cerkwi prawosławnej, a zara-
zem osłabienia prestiżu władzy zaborczej. W latach 
1905-09 około 200-tysięczna rzesza „opornych” 
dotąd unitów z byłej diecezji chełmskiej powięk-
szyła liczbę katolików obrządku łacińskiego 
w Królestwie Polskim. Ubocznym może, lecz jak-
że znamiennym świadectwem tamtych wydarzeń 
pozostaje po dzień dzisiejszy na obszarze Nadbuża 
stosunkowo duża liczba pobudowanych wówczas 
ad	hoc	kościołów w modnym wtedy stylu neogo-
tyckim – tak odmiennych w bryle od znienawidzo-
nych cerkwi moskiewskich.

Tak więc procesy polaryzacyjne zakończyły się 
zasadniczo na Chełmszczyźnie i Podlasiu na prze-
łomie XIX i XX wieku. Nie mogła już mieć na tych 
terenach racji bytu Unia (zupełnie inaczej potoczyć 
się miały jej losy w austriackiej Galicji, późniejszej 
Małopolsce) – co potwierdziły nieudane, ograni-
czone zresztą próby jej wskrzeszenia w okresie 
międzywojennym w postaci obrządku bizantyjsko
-słowiańskiego (ostała się do dziś po nich jedynie 
neounicka parafia w Kostomłotach). Umocnił się 
jednak, wbrew intencjom rosyjskich zaborców, 
katolicyzm – a w konsekwencji zwyciężyła pol-
skość. Zadecydować o tym brzemiennym w skut-
ki po wsze czasy fakcie miała w istotnej mierze 
właśnie postawa chełmsko-podlaskich unitów 
(owszem, ruskich z pochodzenia – lecz nie ukraiń-
skich z wyboru bynajmniej!), będących przez trzy 
stulecia przysłowiową „solą” ziem nadbużańskich. 

Awers i rewers medalu „Braciom Rusinom”  (brąz) wydanego w Brukseli na zamówienie kół emigracyjnych  
– rysował C.K. Norwid, rytował P.E. Tasset /Adam Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1989, s. 143/
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szyć tynku) 3 reflektorki dające białe i czerwone 
światło w 3 miejscach. Na zewnątrz budynku, 
na poziomie okien I piętra, został zawieszony 
baner o wymiarach 2,8 x1,5 m, będący kopią 
obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 
roku”. Kopia została pomniejszona 1,64 - krot-
nie w stosunku do oryginału. Pod kopią obrazu 
wywieszono podświetlane 2 flagi narodowe.

Na drzwiach wejściowych do LSCDN umiesz-
czono kolorowy plakat o wymiarach 80x50 cm, 
na którym znajdował się opis tematyki obrazu 
oraz opis postaci historycznych, występujących 
w dziele J. Matejki.

Od 7 maja kopia wraz z opisem została prze-
niesiona na stałe do zabytkowej, reprezentacyjnej 
sali wykładowej w budynku LSCDN. Sądzimy, 
że kopia dobrze będzie się komponować na tle 
ścian pokrytych freskami (fragmenty fresków 
pochodzą z pocz. XVII wieku) oraz z zabytko-
wym stropem (również z pocz. XVII wieku).

W przyszłości budynek LSCDN będzie podob-
nie dekorowany podczas innych uroczystości. 

28 maja 2012 r. w Pałacu Prezydenckim w War-
szawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego. Podczas tej uroczystości Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski wręczył dyplo-
my oraz flagi laureatom akcji „Majówka z Polską”. 

Z satysfakcją informujemy, że Województwo 
Lubelskie zostało wyróżnione dyplomem za Naj-
piękniej Udekorowany Budynek Publiczny - dom 
z przełomu XVI-XVII w. na lubelskiej starówce, 
w którym mieści się Lubelskie Samorządowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli

Dyplomy uznania i flagi odebrali Tomasz Zając 
Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubel-
skiego oraz Andrzej Zieliński Dyrektor Lubel-
skiego Samorządowego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli jest wojewódzką jednostką orga-
nizacyjną Samorządu Województwa Lubelskiego. 
Mieści się w zabytkowym budynku, pochodzącym 
z przełomu XVI-XVII wieku i położonym na Sta-
rym Mieście w Lublinie przy ul. Dominikańskiej 
5. Budynek kilka lat temu został gruntownie odno-
wiony. Elewacja budynku LSCDN od strony ul. 
Dominikańskiej była podświetlona w kolorach 
białym i czerwonym zarówno w środę 2 maja 
(Dzień Flagi RP), jak i w czwartek 3 maja (Święto 
Konstytucji 3 Maja). W tym celu zamontowano 
przy pomocy specjalnych uchwytów (aby nie naru-

Recenzje/Komentarze/Informacje

Andrzej Zieliński
Dyrektor	LSCDN

Akcja Majówka z Polską
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Wakacyjna Galeria Nauczycieli w Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej zaprezentowała 
wystawę prac pani Doroty Kulickiej pt. W drodze...

Autorka jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół w Łomazach. Prezentowane w bibliotece obrazy sta-
nowią część pracy dyplomowej, którą obroniła w czerwcu 2012 r. w Zakładzie Rysunku i Malarstwa UMCS. 
Jak sama mówi: Inspirację	do	powstania	serii	pejzaży	stanowiła	droga.	Każda	z	prac	to	ślad	miejsca	widzia-
nego	przez	kilka	chwil.	Nie	jest	to	obraz	realny,	ale	obraz	przetworzony	przez	nastrój,	emocje,	zaciekawienie	
lub	znudzenie	powtarzalnością.	Wszystkie	przedstawione	miejsca	tworzą	„Moją	drogę”. 

Poza malarstwem akrylowym Dorota Kulicka prezentuje na wystawie ciekawe techniki graficzne, takie 
jak: linoryt, akwaforta, akwatinta czy sucha igła.

Wakacyjna Galeria Nauczycieli: W drodze…

dr Iwona Morawska 
Zakład	Edukacji	Polonistycznej	i	Innowacji	Dydaktycznych	UMCS

Obecność i potrzeba autorytetów
Książka prof. Małgorzaty Karwatowskiej 

„Autorytety	w	opiniach	młodzieży” porusza	temat	
bardzo	ważny,	który	w	realiach	współczesności	
bywa	często	pomijany,	 lekceważony.	Nierzadko	
kwestionuje	się	jego	sens	i	znaczenie,	wytyka	ana-
chroniczność	i	nieprzystawalność	do	warunków,	
jakie	generuje	kultura	spod	znaku	„płynnej	nowo-
czesności”,	„kultu	 ciała	 i	 przyjemności”,	 kon-
sumpcjonizmu	itd.	Odczuwanemu	dziś	powszechnie	
kryzysowi	tradycyjnych systemów wartości i auto-
rytetów, towarzyszy często trywializacja symboli 
kulturowych, podważanie sensu nawiązywania do 
tradycji, relatywizm i ambiwalencja postaw wobec 
kulturowego dziedzictwa, „niemożność ogarnię-
cia i przyswojenia „migotliwych” znaczeń, wciąż 
„rozpleniających się sensów” itd.  

Sygnalizowane zjawiska skłaniają do refleksji 
nad „współczesnym młodym pokoleniem”, którego 

wyjątkowość, „inność” podkreślają metaforyczne 
identyfikacje typu „pokolenie Google”, „genera-
cja X”, „cyber tubylcy” itp. Wydawać by się mogło, 
że wzrastający pod przemożnym wpływem nowych 
technologii, globalizacji, „kultury instant” młodzi 
ludzie wpisują się w postmodernistyczny paradyg-
mat kulturowy i w nim upatrują źródła inspiracji 
do „tworzenia siebie”, lekceważąc wszystko, co 
mogłoby w jakikolwiek sposób ograniczyć ich 
niezależność, indywidualizm, kreatywność, pęd 
ku przyszłości itd. Tak można by przypuszczać, 
ale wyniki badań Małgorzaty Karwatowskiej nad 
językowymi obrazami autorytetów w opiniach lice-
alistów pokazują coś innego. Opisane przez nią 
zjawiska przeczą nihilistycznym wizjom rozwo-
ju kultury i związanym z tym teoriom o „śmierci 
podmiotu”, „końcu historii”, kresie „wielkich nar-
racji”. Przywołane w książce i znakomicie opraco-
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bów definiowania autorytetów przez młodzież lice-
alną; konkretnych wyborów, motywacji i postaw 
związanych z ta kategorią. Ciekawym uszczegó-
łowieniem i rozszerzeniem omawianego rozdziału 
jest kognitywistyczne przedstawienie językowych 
obrazów matki, ojca i nauczyciela w rozdziale IV 
„Uczniowskie wzorce osobowe”. Zdaniem Autorki 
to właśnie „te trzy podmioty darzone są zaufaniem 
młodych ludzi” (s. 12), którzy wzięli udział w pro-
wadzonych przez nią badaniach. 

W zakończeniu książki odnaleźć można wiele 
bardzo cennych wniosków badawczych na temat 
<<autorytetów>> w językowych realizacjach mło-
dzieży. Bardzo ciekawie zostały tu też sformuło-
wane refleksje o charakterze pedagogicznym. Są 
one świadectwem i przykładem trafnie stawianej 
diagnozy potrzeb, oczekiwań, dylematów młodych 
ludzi w oparciu o „ich” rzeczywisty język, którym 
mówią, piszą, myślą, czują, wyrażają siebie. Książ-
ka Małgorzaty Karwatowskiej uczy - jak rozumieć 
ten język, jak nie zwątpić w sens, wartość i obec-
ność <<autorytetów>> w „epoce multimediów”. 

Na koniec warto podkreślić, że opiniowana 
książka została wyposażona w bogatą Bibliogra-
fię tekstów źródłowych oraz opracowań o cha-
rakterze ogólnym i szczegółowym. Na uwagę 
zasługują zamieszczone w Aneksie	„Przykłady 
uczniowskich wykonań” w formie wypełnionych 
przez licealistów kwestionariuszy ankiet oraz kse-
rokopii autentycznych wypracowań szkolnych na 
temat autorytetów. Dodatkową pomocą w lekturze 
jest z pewnością „Indeks nazwisk”	oraz	„Wykaz 
rycin i tabel”	zlokalizowanych w różnych miej-
scach książki. Ogromną  zaletą tej publikacji jest 
jej strona edytorska tj.: dobry papier, wyraźny druk 
ze zróżnicowaną (ułatwiającą czytanie) czcionką, 
twarda okładka itd. 

„Autorytety w opiniach młodzieży” przeczytać 
warto. Przystępny a zarazem bardzo ładny język 
książki, bogata egzemplifikacja omawianych zja-
wisk, nienaganny styl pisania, erudycja i dyscypli-
na badawcza, jaką prezentuje Autorka sprawiają, 
że lektura tej książki może stać się bardzo cennym 
doświadczeniem zarówno dla językoznawców, 
socjologów, pedagogów, socjo- i psycholingwi-
stów, ale też dla nauczycieli i studentów kierunków 
humanistycznych zainteresowanych sygnalizowa-
ną w tytule problematyką. 

Małgorzata Karwatowska, Autorytety	w	opi-
niach	młodzieży, Wydawnictwo UMCS, ISBN 
978-83-7784-081-8, Lublin 2012, s.224.

wane językowe świadectwa współczesnych nasto-
latków na temat autorytetów, nie tylko pozwalają 
upewnić się co do trwałości pewnych zjawisk, 
warunkujących ludzkie „bycie w świecie”, ale też 
prowokują do zastanowienia, jak odpowiadać na 
rzeczywiste potrzeby młodzieży związane z szuka-
niem i odnajdowaniem autorytetów, wzorców, god-
nych twórczego naśladowania stylów życia, dzię-
ki którym lepiej/łatwiej zrozumieć siebie, innych, 
świat. Po tym być może nazbyt długim, ale jednak 
potrzebnym wprowadzeniu w tematykę omawianej 
książki, pora odkryć jej zawartość i kompozycję.

We „Wstępie”, którego treść szczegółowo zapo-
znaje z założeniami i uzasadnieniami metodolo-
gicznymi przeprowadzonych badań, Autorka sfor-
mułowała kilka kluczowych pytań, które znajdują 
odpowiedź w kolejnych rozdziałach publikacji: Jak 
młodzież szkół średnich rozumie autorytet? Jaki 
jest stosunek młodych ludzi do tego pojęcia? Czy 
licealiści potrzebują autorytetów i kogo uznają za 
wzory do naśladowania? 

Pierwszy rozdział książki zatytułowany „Sądy 
badaczy o autorytetach” ma charakter teoretycz-
ny. Są tu przywołane w oparciu o bogatą litera-
turę przedmiotu wybrane eksplikacje, sposoby 
profilowania i stosowania pojęcia <<autorytet>>. 
W rozdziale drugim „Wartości młodzieży współ-
czesnej jako podstawa ustanawiająca autorytet” 
podjęta została próba zrekonstruowania i opisania 
świata wartości, z jakim identyfikuje się, czy po 
prostu preferuje współczesna młodzież. W tym 
celu Autorka nawiązała do wyników badań innych 
autorów, zajmujących się tą problematyką z per-
spektywy pokrewnych dyscyplin humanistycznych 
(m.in. socjologii, psychologii, filozofii, języko-
znawstwa). Działaniu temu towarzyszyło słusz-
ne - moim zdaniem - założenie, że: „Znajomość 
wartości preferowanych przez młodzież licealną 
istotna  jest również dlatego, że dokonywane przez 
nią wybory rzutują w konsekwencji na oświadcze-
nia dotyczące autorytetów, gdyż zmiany w sferze 
norm i wartości implikują zmiany w postrzeganiu 
autorytetów, prowadząc do ich ewolucji, a niekiedy 
kryzysów.” (s.52) „Autorytety w werbalizacjach 
licealistów”	to tytuł trzeciego rozdziału recenzo-
wanej książki, w którym przywołane i opracowa-
ne zostały autentyczne wypowiedzi licealistów 
na temat autorytetów (między innymi w formie 
wypracowań, wśród których były napisane przez 
licealistów eseje, charakterystyki, rozprawki). 
Zebrany materiał badawczy dostarczył Autorce 
ciekawych informacji zwrotnych na temat sposo-
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