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Wprowadzenie

Oddane do rąk czytelników opracowanie wyrosło na gruncie badań w działa-
niu prowadzonych w gimnazjach zrzeszonych w Towarzystwie Gimnazjów Poszu-
kujących z Małych Miast i Wsi, które dane mi było założyć i być opiekunem nauko-
wym – inspiratorem badań, ich współautorem i współrealizatorem. 

Głównym celem naszych badań było poszukiwanie sposobów optymalizacji 
warunków stwarzających szanse edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej, która 
uczęszcza do szkół znajdujących się w środowisku wiejskim i małego miasta – szan-
se odkrywania wiedzy, urzeczywistniania wartości, nabywania kompetencji spo-
łecznych. Tytuł opracowania zawiera więc skrót myślowy.

Podjęcie realizacji celu badań podyktowane jest wieloma względami. Przede 
wszystkim:

–  pojawieniem się w strukturze systemu oświatowego nowego typu szkoły, 
jakim było gimnazjum;

– funkcją wartości w życiu człowieka;
–  nowymi wyzwaniami dla edukacji w obliczu funkcjonowania Polski w Unii 

Europejskiej;
– stanem badań nad szkołą wiejską;
– rozwojem badań w działaniu.
Konceptualizację badań rozpoczęto z  chwilą wejścia reformy struktural-

nej w kraju. Gimnazjum było nowym ogniwem strukturalnym. Budziło nadzie-
je i bardzo duże obawy. Stąd poszukiwanie dróg budowania jego tożsamości 
w aspekcie szans edukacyjnych w perspektywie aksjologicznej było wielce po-
żądane.

Przyjęcie perspektywy aksjologicznej znajduje uzasadnienie znaczeniem war-
tości w życiu człowieka. Wartościom przypisuje się wielostronną funkcję w egzy-
stencji człowieka. Upatruje się w nich czynnik budzenia świadomości, wzmacniania 
woli, dynamizowania myślenia, budowania życia duchowego, integralnego rozwo-
ju; warunek postępowania, kreowania tożsamości w indywidualnym i społecznym 
aspekcie, budowania projektu życia, integracji społecznej, rozwiązywania konfl ik-
tów. Wyróżnia się następujące funkcje:

– celowościową;
– treściową;
– sytuacyjną;
– informacyjną;
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– integracyjną;
– determinującą.
Wartości „mocą wołania” ku sobie budzą naszą świadomość własnego istnie-

nia, przykuwają uwagę, wyzwalają wolę ich akceptacji i interioryzacji. Wartości uj-
mujemy w pewnym kontekście, w którym dynamizowane jest myślenie zoriento-
wane na ich urzeczywistnianie lub odrzucanie, co implikuje postępowanie.

Wartości więc warunkują postępowanie człowieka. Należy przy tym podkre-
ślić, że związek między wartościami a postępowaniem nie jest związkiem prostym, 
jednoznacznie określonym. Całokształt tego stosunku, czynności, przyczyn i skut-
ku, łączący wartość z postępowaniem człowieka, S. Kunowski określa mianem in-
trocepcji wartości. „Pełna introcepcja ma ten skutek, że dana wartość jest z chęcią 
realizowana, nie jest więc czymś martwym, lecz czymś, co musi być realizowane 
w świecie rzeczywistym”1. Postępowanie człowieka ma więc podstawę aksjologicz-
ną, która dzięki introcepcji zostaje dynamizowana i owocuje pożądanymi skutkami. 

Wartości stanowią istotny czynnik aktywności człowieka, dynamizują, ukie-
runkowują, „tłumaczą sens”. Aktywność jest odpowiedzią na moc wołania płynącą 
z wartości, jest drogą do urzeczywistniania wartości i jego warunkiem zarazem. 

Na szczególną uwagę zasługują wartości „opisujące” osobę ludzką: godność, 
rozumność – mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, twórczo-
ści, transcendencji. Ich poznanie i urzeczywistnianie warunkuje wzbudzanie osoby 
w osobie, warunkuje pogłębianie człowieczeństwa. 

Wartości są „zakorzenione” w kulturze, wypływają z potrzeb i celów, stano-
wią czynnik regulacji potrzeb i  zachowań, są źródłem motywacji, przekonań, 
działań człowieka oraz nadają sens życiu. Wychowanie może przyczynić się do 
wykorzenienia z kultury oraz zakorzenienia w kulturze, prowadząc do pełni czło-
wieczeństwa.

Pytanie o edukację w gimnazjach wiejskich i małych miast to pytanie o czło-
wieka, o sposób bycia w tych środowiskach, o jego człowieczeństwo, ale też pytanie 
o projekt życia, o tożsamość społeczno-kulturową, o kompetencje integracji zako-
rzenienia w kulturę lokalną i globalną, o kompetencję urzeczywistniania wartości, 
rozwiązywania problemów obydwu układów w podmiotowym funkcjonowaniu2.

Pytanie o edukację uczniów w tych środowiskach to również pytanie o kształ-
towanie lokalnego środowiska wychowawczego. Tę funkcję wzmacniającą w budo-
waniu człowieczeństwa w człowieku i kształtowaniu środowiska wychowawczego 
mogą spełniać wartości wiejskie, małego miasta, jeśli są włączane w proces wycho-
wania szkolnego i rodzinnego.

Wychowanie ku wartościom wiejskim – godności rolnika, ziemi, gospodarstwa 
rolnego, domowego, pracy na roli, rodziny, kultury ludowej, przyrody – sprowadza-
jące się do wspomagania wychowanka w ich urzeczywistnianiu, stwarza mu szan-
sę bycia podmiotem działania zorientowanego na rozwój intelektualny, społeczny, 

1 S. Kunowski. Wartości w procesie wychowania. Kraków 2003, s. 60.
2  Por. K. Szafraniec. Młodzież wiejska jako efekt socjalizacji pogranicznej. Między lokalizmem a totalizmem. 

Warszawa 1991, s. 161–162.
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kulturalny, duchowy, religijny poprzez uczestniczenie w pracy rodziców oraz sferze 
publicznej o lokalnym i ponadlokalnym zasięgu. 

By tak się stało, należy przeorientować cele edukacji szkolnej. Na podstawie 
tych wartości włączanych w proces wychowania priorytetami stają się samorozwój, 
autonomia, odpowiedzialne wybory we wszystkich sferach życia, dbałość o dobro 
osobiste zintegrowane z dobrem wspólnym i zaangażowanie na rzecz jego budo-
wania.

Istotnego znaczenia nabierają osiągnięcia edukacyjne, poznanie i zrozumie-
nie istoty wartości wiejskich (małego miasta) oraz ich roli w życiu człowieka, ich 
akceptacja i włączanie we własną hierarchię wartości, budowanej na obiektywnej 
hierarchii, ich urzeczywistnianie; niezależność umysłu, świadomość swoich priory-
tetów i zaangażowanie w ich realizację, gotowość do daru z siebie drugiemu czło-
wiekowi, transcendencja3.

Poprzez urzeczywistnianie wartości wiejskich (małego miasta) wzrasta po-
czucie bezpieczeństwa i  własnej wartości, co stanowi wstępny warunek uczenia 
się. Poczucie wartości ułatwi wówczas dziecku wiejskiemu i z małego miasta dąże-
nie do harmonii życia, w której proces uczenia się staje się celem samym w sobie 
i czynnikiem kształtującym całe życie.

Urzeczywistnianie tych wartości kształtuje środowisko wychowawcze. Staje 
się ogniwem integrującym wychowanka ze społecznością lokalną, ale również po-
nadlokalną. Poprzez nie wychowanek staje się uczestnikiem stosunków społecz-
nych, krystalizuje się jego tożsamość społeczna i kulturowa, kształtowane są kom-
petencje współpracy i współdziałania, postawy prospołeczne, wzrasta rozumienie 
i potrzeba budowania dobra wspólnego integrującego autonomię i wspólnotę. Za-
angażowane uczestnictwo w kulturze ludowej, w kulturze regionu, pozwala rów-
nież rozwijać sferę emocjonalną i duchową.

Urzeczywistnianie wartości wiejskich, wartości zawartych w kulturze regionu 
zakorzenia w środowisku lokalnym, ale też stanowi „okno”, przez które postrzegane 
są problemy świata globalnego, dokonywane ich wartościowanie. Stanowi ofertę 
dla środowiska globalnego, ofertę zarówno w wymiarze materialnym, jak i ducho-
wym. I  ta oferta pozwala na zakorzenienie w środowisku globalnym. Jeśli jest to 
środowisko dodatnio wartościowe, to wówczas zwrotnie wzmacniana jest siła za-
korzenienia w środowisku lokalnym, co skutkuje nowymi ofertami dla środowiska 
globalnego.

Poziomy zakorzenienia zarówno w jednym, jak i w drugim środowisku, jeśli są 
zorientowane ku większym Być człowiekiem, mogą integralnie ze sobą funkcjonować.

Wychowanie ku wartościom wiejskim, kultury regionu znajduje swoje uzasad-
nienie w sytuacji wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Jedną z  idei edukacji europejskiej jest tożsamość wielowymiarowa. Jedność 
w  różnorodności stanowi wyzwanie dla Europejczyków. Wychowanie ku warto-

3  Zob. E. Potulicka. Promowanie rozwoju dziecka a  nowe teorie społeczeństwa i  szkoły. W: Eduka-
cja –  szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Red. J. Kuźma, J. Morbitzer. Kraków 2005, 
s. 139–140.
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ściom wiejskim i małego miasta stanowi czynnik kreowania tożsamości kulturowej 
i społecznej – zorientowanej postkonwencjonalnie – jeden z podstawowych wa-
runków wprowadzania mieszkańców wsi i tych, którzy opuścili wieś oraz żyjących 
w małych miastach w wielką europejską rodzinę, której korzenie wywodzą się ze 
środowiska wiejskiego.

Jedną z  idei edukacji w  Europie jest także kreowanie wspólnot. To właśnie 
urzeczywistnianie wartości staje się „mikroszkołą” budowania wspólnoty rodzinnej, 
szkolnej, lokalnej, które staną się ogniwami wspólnot ponadlokalnych.

Ważnym zadaniem edukacyjnym w tym względzie jest kształtowanie kompe-
tencji społecznych. Warunkiem optymalizującym czynny udział w życiu wspólnoty 
rodzinnej, klasowej, szkolnej, lokalnej są wartości. Stanowią one ogniwo integrują-
ce te wspólnoty, są osią, wokół której koncentrują się zachowania społeczne: dia-
log, otwartość, potrzeba daru z  siebie, właściwie rozumiana tolerancja, rozumie-
nie drugiego człowieka, poszanowanie innych kultur. Są to pożądane zachowania 
w wielkiej wspólnocie europejskiej. 

Funkcjonowanie szkoły wiejskiej stało się przedmiotem uwagi wielu badaczy 
zarówno w Polsce (R. Borowicz, T. Frąckowiak, M. Kozakiewicz, Z. Kwieciński, J. Nie-
miec, M.I. Szymański, M. Winiarski), jak i w innych krajach: Anglii – L.J. Francis, Kana-
dzie – H.A. Fennel, Stanach Zjednoczonych – A.C. Lewis. Problem jej funkcjonowa-
nia staje się przedmiotem rozważań zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Można wyróżnić dwa nurty badań. Pierwszy ukazuje uwarunkowania środowi-
skowe osiągnięć szkolnych oraz nierówność szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 
ze środowisk wiejskich. Drugi nurt badań, raczej nierozpowszechniony w Polsce, 
dotyczy wzorów edukacyjnych w szkole wiejskiej i poszukiwania strategii budują-
cych jej tożsamość w perspektywie rozwoju (Z. Kwieciński, H.A. Fennel).

Wyniki egzaminów gimnazjalnych wskazują, że zarówno uczniowie w szkole 
wiejskiej, jak również małych miast uzyskują znacznie niższe wyniki w stosunku do 
szkół z dużych miast. Stąd wyrasta zadanie poszukiwania sposobów rozwiązania 
tego istniejącego problemu w historii oświaty4. 

Badania w działaniu zyskują na znaczeniu w wielu krajach, w Polsce podjęte 
zostały analizy teoretyczne i w wąskim zakresie w działaniu praktycznym (S. Dylak, 
B.D. Gołębniak, E. Putkiewicz). Występuje ich brak na terenie edukacji szkolnej. Stąd 
zasadne stało się podjęcie ich na szerszą skalę. Wiodącym celem badań było po-
szukiwanie sposobów optymalizacji warunków stwarzania szans edukacyjnych dla 
uczniów gimnazjów wiejskich i z małych miast.

Za podstawę teoretyczną opracowanego i wdrażanego projektu działań wy-
chowawczo-dydaktycznych przyjęto: 

–  teorię pedagogiki personalistycznej eksponującą istotę osoby ludzkiej i war-
tości ją „opisujących”: godność, rozumność – mądrość, wolność, odpowie-
dzialność, zdolność do miłości, twórczości, transcendencji;

4  Szerzej na temat uzasadnień edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom wiejskim pisałam 
w K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin 
2007, s. 9–25.
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–  teorię środowiska wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem war-
tości środowiska lokalnego, w tym głównie wartości wiejskich – ze względu 
na usytuowanie środowiskowe większości gimnazjów;

–  teoretyczne przesłanki metody projektów – projektów edukacyjnych.
U podstaw naszych badań znajdują się strategie edukacji aksjologicznej i wy-

chowania ku wartościom. W ten sposób badaniom naszym nadaliśmy perspektywę 
aksjologiczną. Wyznacza ją triada:

–  wartości poznawcze;
–  wartości środowiskowe i wiejskie;
–  wartości „opisujące” osobę ludzką.
Strategiami integralnie związanymi z powyższą triadą były:
–  strategia integracji treści programowych z problematyką środowiska lokal-

nego, eksponując jego wartość;
–  wzbogacania procesu edukacyjnego szkoły z szeroko rozumianym środowi-

skiem ponadlokalnym i jego wartościami.
Przyjęcie podstawy teoretycznej i perspektywy aksjologicznej warunkowało 

przyjęcie zarysu struktury wdrażanego programu, jego ogólnych kierunków, które 
wypełnione były szczegółowymi zadaniami. O ich rodzaju, treści, sposobach reali-
zacji decydowali dyrektorzy i  nauczyciele w wewnątrzszkolnym dyskursie peda-
gogicznym. A doskonalenie działań, wzbogacanie, modyfi kacja odbywała się na 
skutek dyskursu dyrektorów, nauczycieli na forum Towarzystwa Gimnazjów Poszu-
kujących – podczas spotkań zespołowych.

Struktura opracowywanego i wdrażanego projektu działań przedstawiała się 
następująco:

–  wdrażanie metody projektów;
–  edukacja i wychowanie ku wartościom wiejskim (lokalnym);
–  edukacja i wychowanie ku wartościom „opisującym” osobę ludzką.
Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: W jaki sposób zoptymali-

zować warunki stwarzające szanse edukacyjne dla uczniów z gimnazjów wiejskich 
i małych miast?

Podstawową płaszczyzną, na której wyrastała odpowiedź na powyższe pyta-
nia, był dyskurs pedagogiczny toczący się w ramach form kształcenia i doskona-
lenia nauczycieli: konferencji metodycznych, seminariów wymiany doświadczeń, 
hospitacyjnych i ewaluacyjnych wyjazdów grupowych do poszczególnych szkół, 
środowiskowych sesji popularnonaukowych prezentujących realizację programu 
i jego efekty.

Badania zostały podjęte we wrześniu 2002 roku w 29 gimnazjach w różnych 
rejonach Polski. Zespół na stałe pozostający w procesie badawczym liczył 12 gim-
nazjów i przedstawiał się następująco:

●  Gimnazjum im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie, woj. małopol-
skie, dyr. Janina Grela;

●  Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, woj. zachodniopomorskie, dyr. 
Leszek Lenarcik;
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●  Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Piotrkowie Kujawskim, 
woj. kujawsko-pomorskie, dyr. Jacek Wiśniewski;

●  Gimnazjum nr 1 w  Sochaczewie im. Jana Pawła II, woj. mazowieckie, dyr. 
Małgorzata Gorgis;

●  Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, woj. mazo-
wieckie, dyr. Teresa Zawisza-Chlebowska;

●  Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie, woj. mazowieckie, dyr. 
Anna Zwierzchowska, Beata Grabarczyk-Tomaszewicz;

●  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, woj. dolnośląskie, dyr. Krystyna Pio-
sik;

●  Gimnazjum we Wróblewie, woj. łódzkie, dyr. Elżbieta Celer;
●  Gimnazjum im. ks. M. Sopoćki w Turośni Kościelnej, woj. podlaskie, dyr. Sta-

nisław Skorupski i Bożena Nienałtowska;
●  Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie, woj. podlaskie, dyr. Ewa Bojarzyń-

ska;
●  Gimnazjum we Wróblińcu, woj. dolnośląskie, dyr. Anna Miszkiewicz;
●  Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Zdzieszowicach, woj. 

opolskie, dyr. Mirosław Czernysz, Helga Bieniusa i Mariusz Pieszkała.
Do szczegółowych analiz, za zgodą dyrektorów wybrano 11 gimnazjów – wy-

łączono Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim na prośbę dyrektora, który przestał 
pełnić funkcję. Działalność tych szkół w aspekcie szans edukacyjnych została pod-
dana analizie i fragmentarycznie przedstawiona w poniższym opracowaniu. 

Przedstawiona praca adresowana jest do nauczycieli gimnazjów i tych wszyst-
kich, którzy zechcą podjąć się doskonalenia i  zmiany dotychczasowej praktyki, 
z tego względu przedstawione zostały głównie aspekty praktyczne. Strona teore-
tyczna prowadzonych badań będzie przedstawiona w oddzielnym opracowaniu. 
Takie rozwiązanie pozwoli wyeksponować nauczycielski trud, przynoszący owoce 
edukacyjne. 

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazana zosta-
ła charakterystyka Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z  Małych Miast i Wsi. 
Przedstawiono jego cele, historię towarzystwa oraz specyfi kę pracy.

Przedmiotem analiz rozdziału drugiego są podstawy metodologiczne prowa-
dzonych badań w działaniu nad optymalizacją szans edukacyjnych. Ukazano teo-
retyczny zarys badań w działaniu, przedmiot i cel badań TGP, podstawy teoretyczne 
budowanego i wdrażanego programu działań pedagogicznych, problemy badaw-
cze, program optymalizacji szans edukacyjnych i sposoby jego realizacji oraz tech-
niki zbierania danych.

W rozdziale trzecim został zawarty opis nauczania przez projekty w aspekcie 
szans rozwijania aktywności własnej uczniów. Ukazano realizację projektów dyna-
mizujących aktywność poznawczą, społeczno-kulturalną, praktyczną. Zawarte opi-
sy przedstawione są w większości w całości, by w pełni ukazać stwarzane szanse.

Wychowanie ku wartościom wiejskim i lokalnym małego miasta jest przedmio-
tem analiz rozdziału czwartego. Z uwagi na to, że większość gimnazjów funkcjono-
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wała w środowisku wiejskim, wartościom tego środowiska – wartościom wiejskim 
poświęcono znaczną uwagę. Ukazanie rozwiązań praktycznych poprzedzone jest 
analizą pojęcia wartości wiejskie, ich rodzajów; ukazaniem związku wartości wiej-
skich z integralnym rozwojem i wychowaniem. W zakresie praktycznej działalności 
ukazano przyrodnicze obozy naukowe, zorganizowane konkursy wokół wartości 
wiejskich.

Przedmiotem rozdziału piątego jest edukacja aksjologiczna i wychowanie ku 
wartościom „opisującym” osobę ludzką. Teoretyczne wprowadzenie stanowi zarys 
zagadnienia edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom. Część praktycz-
ną stanowią opisy sytuacji wychowawczo-dydaktycznych sprzyjające edukacji ak-
sjologicznej i wychowaniu ku wartościom.

W rozdziale szóstym ukazano „dobre praktyki” – dydaktyczną wartość dodaną. 
Autorami prezentacji są dyrektorzy i nauczyciele. Są to zwłaszcza te praktyki, które 
wyrosły na bazie doświadczeń realizowanego projektu, zainteresowania środowi-
ska oświatowego działalnością szkół i jej wysoką oceną oraz integracji gimnazjum 
z szerokim środowiskiem pozaszkolnym.

Zarys osiąganych wyników uczniów w konkursach i olimpiadach oraz egzami-
nach gimnazjalnych przedstawiony został w rozdziale siódmym. Kończy go ocena 
przez absolwentów stwarzanych szans edukacyjnych.

W zakończeniu dokonano skrótowo odniesienia do aspektów teoretycznych 
wyrosłych na grupie prowadzonych badań.

Serdecznie dziękuję przewodniczącym Towarzystwa: Panu dyrektorowi Mar-
kowi Sadowskiemu, od którego wszystko się zaczęło. Jego motywacja i  wysokie 
ambicje motywowały mnie do podejmowania działań. Serdecznie dziękuję Pani 
Ewie Staropiętce-Kunie, że podjęła się pełnienia funkcji przewodniczącej i towarzy-
szyła w procesie wdrażania projektu.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom gimnazjów TGP, za-
równo tym, którzy wiernie trwają po dziś dzień, jak również tym, którzy osłabli 
„w drodze” i odeszli. 

Gorąco dziękuję nauczycielom za ich nauczycielski trud i twórcze inwencje.
Szczególne podziękowania składam obecnemu wiceministrowi Tadeuszowi 

Sławeckiemu za życzliwość, solidarność, słowa otuchy w chwilach trudnych i po-
moc w organizowaniu ogólnopolskich spotkań.

Słowa podziękowania kieruję pod adresem posła Jarosława Kalinowskiego, 
który stworzył szansę zorganizowania przyrodniczych obozów naukowych.

Pragnę serdecznie podziękować Panu prof. zw. dr hab. Stefanowi M. Kwiat-
kowskiemu za napisanie recenzji, życzliwe uwagi, które starałam się uwzględnić.

Krystyna Chałas



RODZIAŁ I

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących 
z Małych Miast i Wsi (TGP) 
mikrośrodowiskiem edukacyjnym

Teren prowadzonych badań obejmował gimnazja zrzeszone w Towarzystwie 
Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Poniżej zostaną przedstawione 
cele Towarzystwa, jego historia oraz specyfi ka pracy.

1. Historia Towarzystwa

Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi TGP korzeniami 
sięga doświadczeń pracy innowacyjnej Towarzystwa Szkół Twórczych założonego 
z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej – założycielki i opiekuna naukowego.

W roku 1999, gdy powstała nowa struktura systemu oświatowego w Polsce, 
szkoły podstawowe zrzeszone w Towarzystwie Szkół Twórczych TST w sposób natu-
ralny oddaliły się swoim programem od liceów. Między szkołą podstawową a liceum 
powstało nowe ogniwo – gimnazja. Część dyrektorów szkół podstawowych należą-
cych do TST pozostała na swoich stanowiskach, część natomiast została dyrektorami 
gimnazjów połączonych ze szkołami podstawowymi. W tej sytuacji powstało zadanie 
utrzymania ciągłości pracy, zwłaszcza w zespole dyrektorów ze szkół wiejskich i ma-
łych miast. Tak wśród dyrektorów zrodziła się inicjatywa powołania nowego stowa-
rzyszenia, które zrzeszać będzie gimnazja wiejskie i z małych miast.

Gorącym orędownikiem tej inicjatywy był Marek Sadowski – dyrektor pierw-
szego w Polsce Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim, który objął 
funkcję przewodniczącego Towarzystwa. Człowiek niezwykle ambitny, wymagają-
cy wiele od siebie i swoich nauczycieli. Wyniesione doświadczenie z pracy w Towa-
rzystwie Szkół Twórczych posłużyło mu w poszukiwaniu nowych rozwiązań przy 
budowaniu tożsamości gimnazjum, którym dane mu było kierować.

Ważnymi osobami, dzięki którym powstało TST, była Lucyna Tępczyk, pełniąca 
funkcję dyrektora Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie, Urszula Całusińska – pełniąca 
funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Mstowie oraz Kazimierz Żurek – dyrektor 
Gimnazjum w Szczucinie. 
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Z tymi dyrektorami pracowałam 20 lat w TST, znałam ich osiągnięcia, poziom 
odpowiedzialności, twórczej postawy, zapał i zaangażowanie. Przez te lata współ-
pracy ubogacali mnie swym praktycznym doświadczeniem i  co bardzo ważne 
– a może najważniejsze – głębią człowieczeństwa. 

Wyrażając zgodę na przystąpienie do grupy założycielskiej i objęciem opieką na-
ukową, wiedziałam, że nie będzie łatwo pogodzić moja pracę uniwersytecką z kierowa-
niem Towarzystwem, ale wiedziałam też że budujemy na mocnych fi larach doświadczeń 
wyniesionych z naszej współpracy w TST i mocnych fi larach osobowości nauczycielskich.

Do komitetu założycielskiego dołączyli dyrektorzy studiujący zarządzanie 
oświatą , w ramach organizowanych przeze mnie studiów podyplomowych w Ka-
tolickim Uniwersytecie Lubelskim i Wyższej Szkole Języków Obcych w Częstocho-
wie (obecnie Akademia Polonijna).

Komitet założycielski przedstawiał się następująco:
 1. prof. dr hab. Krystyna Chałas,
 2. Marek Sadowski,
 3. Edyta Żukowska,
 4. Ewa Kuna,
 5. Marek Kępka,
 6. Hanna Witek,
 7. Alina Szufl ińska,
 8. Jan Szufl iński,
 9. Kazimierz Żurek,
10. Lucyna Tępczyk,
11. Katarzyna Ochnik,
12. Dorota Fidler,
13. Urszula Całusińska,
14. Zuzanna Winnicka-Kowalik,
15. Grażyna Kozanecka.
Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z  Małych Miast i  Wsi decyzją sądu 

w Łodzi zostało zarejestrowane dn. 31.08. 2000 r., posiada nr KRS: 0000173185. Sie-
dzibą TGP było Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.

Pierwsza grupa szkół należących do TGP obejmowała:
●  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim,
●  Gimnazjum w Puchaczowie (woj. lubelskie),
●  Gimnazjum w Mstowie,
●  Gimnazjum w Rykach.
Po decyzji sądu o  zarejestrowaniu Towarzystwa zwróciliśmy się z  pisemną 

prośbą do kuratorów oświaty, by byli uprzejmi zainteresować gimnazja naszą dzia-
łalnością i wytypować dwie szkoły, które zechcą podjąć się nowatorskiej działalno-
ści zapisanej w statucie, gwarantując tym samym, że są to szkoły otwarte na wdra-
żanie, wartościowanie i upowszechnianie naszej działalności.

Zainteresowanie było bardzo duże. Niektóre kuratoria w konsultacji z dyrekto-
rami wytypowały nawet trzy i więcej gimnazjów.
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W  grudniu 2000 roku na zjeździe dyrektorów z  centralnego regionu Polski 
było 39 dyrektorów, a na ogólnopolskim zjeździe w czerwcu 2001 roku przybyło 
32 dyrektorów. 

Stawiane przeze mnie zadania dla szkół, które najogólniej sprowadziły się do 
budowania procesu optymalizacji szans edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej 
w perspektywie aksjologicznej, szybko weryfi kowały przynależność do TGP. Zjawi-
sko dużego zainteresowania Towarzystwem było spowodowane potrzebą przyna-
leżności grupowej i postawą oczekującą na otrzymanie „czegoś”. Postawa „brania” 
z Towarzystwa była tak duża, że szybko szkoły wycofały się z przynależności. W celu 
weryfi kacji szkół przed ofi cjalnym otrzymaniem statutu członka TGP przewodni-
czący M. Sadowski wysłał w dniu 31.07.2001 r. pismo do szkół, w którym jasno okre-
ślił warunki przynależności do TGP. Czytamy w nim:

–  wdrażanie koncepcji pracy wspólnie wypracowanej, celem stworzenia szans 
edukacyjnych;

– czynny udział w formach kształcenia, doskonalenia, ewaluacji;
– godne reprezentowanie TGP na zewnątrz.
W ciągu dwunastoletniej pracy TGP następowała weryfi kacja przynależności 

do TGP. Podstawą była:
– obecność na konferencjach i seminariach metodycznych;
–  realizacja zadań nakreślanych przez opiekuna naukowego, zaakceptowa-

nych i wzbogacanych przez dyrektorów oraz nauczycieli;
– aktywność upowszechniająca wypracowany dorobek pedagogiczny;
– analiza całorocznych sprawozdań z działalności szkół.
Aktualnie TGP przynależy 15 gimnazjów.
W okresie dwunastoletniej pracy nastąpiła zmiana przewodniczącego Towa-

rzystwa. W dniu 30.03.2006 roku objęła tę funkcję Ewa Staropiętka-Kuna – dyrektor 
Zespołu Szkół w Puchaczowie.

Ważniejsze wydarzenia w pracy TGP – skrót kalendarium przedstawia się na-
stępująco:

●  Coroczne spotkania dyrektorów szkół, których celem było planowanie pracy 
i analiza efektów, doskonalenie programu (2000–2012);

●  Spotkania metodyczne nauczycieli wybranych przedmiotów, wychowaw-
ców klas, rodziców, władz samorządowych;

●  Spotkania członków samorządów szkolnych:
–  16–17.11.2003 Otwock – Praca samorządu szkolnego jako czynnik wzmac-

niania funkcji szkoły;
–  1–3.04.2005 Szczucin – Ogólnopolskie Forum Samorządów Szkolnych 

– Budujemy wspólnie nową jakość szkoły;
– 26–28.05. 2006 III Ogólnopolskie Forum Samorządów Szkolnych.

●  Spotkania nauczycieli pracujących metodą projektów:
–  Metoda projektów w  przedmiotach humanistycznych – 3–4.11.2006 

– Mielnik
–  Metoda projektów w nauczaniu języków obcych – 30–31.11.2006 – Mstów
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–  Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych – 18–19.05.2007 
– Mścice

●  Coroczne spotkania odbywające się na przełomie września i  paździer-
nika  promujące dorobek uczniów w  zakresie pracy naukowo-badaw-
czej w zakresie przyrody; w zakresie pracy literackiej pt. „Świat wiejskich 
wartości źródłem mojego wzrastania”; twórczej aktywności plastycznej 
„Piękno mojej okolicy, pejzaż wiejski” (2001–2011). Uroczystości odbywa-
ły się głównie w gmachu Sejmu RP, w Sali Kolumnowej i gromadziły na-
grodzonych uczniów, ich nauczycieli, rodziców, władze oświatowe i pań-
stwowe.

Ważnym i  przełomowym wydarzeniem było zorganizowanie przez TGP 
19.10.2009 roku w  gmachu Sejmu RP ogólnopolskiej konferencji pt. „Eduka-
cja aksjologiczna wyzwaniem i zadaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie”. 
Zgromadziła ona blisko 300 uczestników z całej Polski. Podstawę merytoryczną 
stanowiły referaty: ks. bp. Piotra Jareckiego pt. „Wartości – ogniwem integrują-
cym narody Europy”; K. Chałas pt. „Wartości – czynnikiem integralnego rozwoju 
i wychowania”.

Szczegółową egzemplifi kacją omawianych zagadnień była prezentacja do-
świadczeń dyrektorów gimnazjów z Mnikowa, Sułowa, Mścic.

Tematyka powyższej konferencji znalazła swój wyraz w  zorganizowanych 
przez poszczególne gimnazja TGP konferencji regionalnych:

– 9.11.2009 w Gimnazjum w Mnikowie;
– 11.11.2010 w Gimnazjum w Sochocinie;
– 15.03.2010 w Gimnazjum w Mścicach;
– 6.04.2010 w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim;
–  17.05.2010 w Gimnazjum w Sułowie, przy współpracy z Gimnazjum we Wró-

blińcu;
– 20.09.2010 w Gimnazjum w Woli Rębkowskiej;
– 20.04.2011 w Gimnazjum w Zdzieszowicach;
– 11.05.2011 w Gimnazjum we Wróblewie.
Upowszechnienie dorobku TGP w  formie prezentowanych doświadczeń na 

forum konferencji regionalnych miało charakter święta szkolnego z okazji X-lecia 
Towarzystwa  Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.

Z  inicjatywy dyrektora Gimnazjum w  Mstowie, Zuzanny Winnickiej-Kowalik 
była prowadzona kronika TGP, w której zapisywano istotne wydarzenia szkół zrze-
szonych w Towarzystwie.

2. Cele i zadania 

Wiodącym celem TGP jest poszukiwanie sposobów optymalizacji warun-
ków stwarzania szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów wiejskich i z małych 
miast.
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Należy na wstępie podkreślić, że u podstaw poszukiwań znajdowała się per-
spektywa aksjologiczna. Powyższy cel realizowany był poprzez projektowanie, 
wdrażanie, wartościowanie i  upowszechnienie innowacji szkolnych w  aspekcie 
aksjologicznych podstaw środowiska lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem 
wartości wsi oraz wartości opisujących osobę ludzką.

Podstawę pracy edukacyjnej stanowiły strategie:
●  integracji treści programowych z problematyką środowiska lokalnego, eks-

ponując jego wartości, 
●  wzbogacania procesu edukacyjnego szkoły z szeroko rozumianym środowi-

skiem ponadlokalnym, 
●  edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom.
Tak sformułowane cele i strategie działania implikowały szczegółowe zadania 

w aspekcie szans edukacyjnych. Przedstawiają się one następująco:
1.  Wprowadzenie uczniów w świat wartości i wspomaganie w ich urzeczy-

wistnieniu.
Realizacja tego celu odbywała się głównie poprzez:

●  wdrażanie metody projektów o tematyce aksjologicznej;
●  organizowanie szkolnych konkursów aksjologicznych;
● organizowanie sesji popularnonaukowych o tematyce aksjologicznej;
●   organizowanie różnorodnych form artystycznych: teatr szkolny, chór, ze-

społy muzyczne, grupy malarskie itp.
2.  Wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej i rozwijanie zaintereso-

wań.
Realizacja powyższego zadania odbywała się głównie poprzez:

●  prowadzenie przez uczniów działalności naukowo-badawczej w zakresie 
przyrody;

●  organizowanie obozów naukowych;
●  organizowanie sesji popularnonaukowych;
●  organizowanie festiwali nauki;
●  wprowadzenie metody projektów;
●  organizowanie kół zainteresowań;
●  organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów.

3.  Kształtowanie umiejętności społecznych – odbywało się głównie poprzez:
●  wprowadzenie metody projektów o tematyce społecznej;
●  tworzenie klubów, grup młodzieżowych, wolontariatu szkolnego, któ-

rych celem jest działalność prospołeczna;
●  wprowadzenie indywidualnych i klasowych programów służby społecz-

nej.
Realizacja powyżej zasygnalizowanych trzech zadań decydowała o specyfi ce 

kształcenia w gimnazjach TGP. Jednym z priorytetowych zadań reformującej się 
szkoły jest stworzenie wychowankowi szans twórczego rozwoju. Ważnym zada-
niem staje się wychowanie do twórczego rozwoju „tu i teraz”, w środowisku wiej-
skim i małego miasta. Stąd celem nauczycieli TGP było takie szanse stworzyć.
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3. Specyfi ka pracy

Podejmując pracę nad optymalizacją szans edukacyjnych młodzieży gimna-
zjalnej pochodzącej głównie ze środowiska wiejskiego powstało wiele podstawo-
wych pytań:

–  jakie zadania powinny być podjęte przez opiekuna naukowego – głównego 
inicjatora badań w działaniu?

–  jakie zadania powinni podjąć dyrektorzy szkół i nauczyciele będący głównymi 
realizatorami, ale też badaczami swojej praktyki będącej „w drodze zmiany”?

–  w  jaki sposób sterować wdrażaniem projektu z  pozycji opiekuna nauko-
wego?

–  jakiego rodzaju stworzyć sytuacje wzbogacające w wiedzę, która znajduje 
się u podstaw wdrażanego projektu, ale też w wiedzę, której źródłem będzie 
proces wdrażania projektu – w wiedzę praktyczną i teoretyczną?

–  w  jaki sposób zbierać dane, które zwrotnie będą czynnikami sterującymi 
proces wdrażania i modyfi kacji projektu?

–  w jaki sposób stworzyć wspólnotę pedagogiczną szkół, która będzie wspól-
notą dyskursu?

–  w  jaki sposób promować zdobyte doświadczenia w  środowisku oświato-
wym?

Odpowiedzi na te pytania były czynnikami decydującymi o specyfi ce pracy. Ta 
specyfi ka wyrażała się w rodzajach form doskonalenia dyrektorów szkół oraz na-
uczycieli, których rezultatem były wspólnoty pedagogicznego dyskursu.

Pierwszym zadaniem podjętym przez opiekuna naukowego było przedstawie-
nie charakteru celu badań i zarysu projektu. Służyła temu ogólnopolska konferencja 
dyrektorów szkół. Zainteresowanie ze strony dyrektorów szkół było bardzo duże. Był 
też ku temu bardzo dobry klimat społeczny, bowiem gimnazja rozpoczynały swoją 
pracę jako nowe ogniwa w systemie oświaty. Rodziło się wówczas wiele wątpliwości 
co do ich sensu istnienia, obaw czy nie staną się podobne charakterem do procesu 
wychowawczo-dydaktycznego szkoły podstawowej, czy nie będą jej przedłużeniem. 
Dyrektorzy postrzegali w pracy TGP wielką szansę pomocy w kreowaniu tożsamości 
gimnazjum. We wrześniu 2001 roku z grupą zdeklarowanych dyrektorów szkół i na-
uczycieli podjęto realizację projektu optymalizacji szans edukacyjnych pod kierun-
kiem opiekuna naukowego – współautora działań pedagogicznych.

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia prac było wyposażenie dyrektorów 
szkół i nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczącą metody projektów oraz podstaw 
aksjologii, w tym wartości wiejskich i wartości „opisujących” osobę ludzką. W tym 
celu organizowane były ogólnopolskie konferencje dla dyrektorów szkół – trzy 
w ciągu roku oraz nauczycieli.

Ich celem było:
– wyposażenie w wiedzę;
– wymiana pierwszych doświadczeń;
– ewaluacja wdrożonych działań.
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Źródłem wiedzy teoretycznej z  elementami sugerowanych rozwiązań prak-
tycznych była literatura autorstwa opiekuna naukowego:

– K. Chałas. W poszukiwaniu tożsamości szkoły wiejskiej. Rzeszów 1994;
– K. Chałas. W poszukiwaniu pedagogii szkoły wiejskiej. Lublin 1994;
– K. Chałas. Metoda projektów i jej egzemplifi kacja w praktyce. Warszawa 2000;
– K. Chałas. Pedagogia gimnazjum. Dzierżoniów 2001;
–  K. Chałas. W stronę kultury dawania. Program wychowawczy dla klas gimna-

zjalnych z obudową metodyczną. Kielce 2001;
–  K. Chałas. Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki TI godność, 

wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce 2006.

Biorąc pod uwagę, że podmiotami naszej zmiany są uczniowie, rodzice, przed-
stawiciele samorządu i  Kościoła, zorganizowano w  pierwszych latach wdrażania 
projektu ogólnopolskie spotkania dla uczniów, rodziców, przedstawicieli samorzą-
dów, katechetów. Miały one charakter seminariów, a głównym ich celem było bu-
dzenie świadomości możliwości aktywnego udziału w projekcie, ukazywaniu dla 
podmiotów zadań oraz motywowanie do czynnego włączania się w proces perma-
nentnej zmiany praktyki pedagogicznej w  kierunku rozwoju jakościowego. Upa-
trywaliśmy też w tych spotkaniach szansy na dyskurs pedagogiczny: w jaki sposób 
budować w każdej szkole szczegółową egzemplifi kację wdrażanego projektu oraz 
źródła pozytywnych wzmocnień poprzez prezentację rozwiązań i osiąganych suk-
cesów.

Ważnym zadaniem, które wypłynęło z  inicjatywy dyrektorów szkół i nauczy-
cieli, było upowszechnianie osiągnięć uczniów, głównie prac literackich, badań 
przyrodniczych, prac plastycznych. Stąd zorganizowano trzy konkursy pt.:

– Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania;
– Praca badawcza gimnazjalisty w zakresie przyrody;
– Piękno mojej okolicy.
Prace zawarte w dwóch pierwszych konkursach były publikowane corocznie 

w  formie zwartych publikacji i  wydawane przez TGP. Uroczyste rozdanie nagród 
dla młodzieży i nauczycieli odbywało się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, z udziałem 
przedstawicieli władz państwowych, posłów, senatorów, przedstawicieli nauki 
i Kościoła.

Organizowanie konkursów miało wiele celów. Do nich należy zaliczyć:
–  inspirowanie nauczycieli do trwania przy stałych zadaniach sprawdzonych 

i przynoszących efekty;
–  upowszechnianie doświadczeń w zakresie badań przyrodniczych;
–  stwarzanie szansy przeżywania sukcesu i  radości z  niego płynącej dla na-

uczycieli i uczniów;
–  upowszechnianie naszych doświadczeń w  szerszym środowisku oświato-

wym i prezentowanie wyników władzom oświatowym.
Wdrażanie projektu wyzwalało siły twórcze nauczycieli i dyrektorów. Po czte-

rech latach ograniczono liczbę konferencji i seminariów o charakterze kształcącym 
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i doskonalącym do dwóch spotkań rocznie. Podjęto natomiast organizowanie spo-
tkań w grupach dyrektorów i nauczycieli w poszczególnych szkołach. W ten sposób 
stworzony został w sposób naturalny zespół ewaluacyjny działalności goszczącej 
nas szkoły. Wyniki tej ewaluacji były bezpośrednio przekazywane dyrektorowi i na-
uczycielom. Ich źródłem była obserwacja prowadzonych zajęć lekcyjnych i poza-
lekcyjnych, analiza wytworów nauczycieli i uczniów – głównie projektów eduka-
cyjnych.

Po siedmiu latach pracy przystąpiono do prezentacji dorobku każdej szkoły 
w środowisku oświatowym poprzez zorganizowanie konferencji centralnej, a na-
stępnie wojewódzkich. Przedmiotem prezentacji były zagadnienia teoretyczne 
oraz praktyczne. Temat konferencji brzmiał: Edukacja aksjologiczna młodzieży za-
daniem i wyzwaniem dla szkoły w jednoczącej się Europie.

Konferencja stała się źródłem uzyskania informacji zewnętrznych o realizowa-
nym projekcie. Organizowanie konferencji było też źródłem mobilizacji nauczycieli 
do konstruktywnego dokumentowania swojej pracy, namysłu nie tylko w działa-
niu, ale również nad swoim działaniem.

W konferencjach tych uczestniczył zawsze opiekun naukowy, dyrektorzy szkół 
usytuowanych w bliskiej odległości, jak również pozostający w trwałych przyjaź-
niach, które wyrosły na bazie wdrażania projektu i dyskursu pedagogicznego.

W 2011 r. przystąpiono do gromadzenia sumarycznych danych o realizowa-
nym projekcie i  jego efektach. Stworzono bank zrealizowanych projektów edu-
kacyjnych, inicjatyw własnych poszczególnych szkół w  zakresie procesu wycho-
wawczo-dydaktycznego, losów absolwentów, oceny absolwentów działalności 
gimnazjum w aspekcie szans edukacyjnych, wyników egzaminów gimnazjalnych, 
sukcesów uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach na szczeblu szkol-
nym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Analiza danych i jej wyniki stały się źródłem doskonalenia projektu w kierunku 
opieki nad uczniami z defi cytami rozwojowymi, mającymi trudności dydaktyczne. 
Działania te rozpoczęto we wrześniu 2011 roku i staną się one przedmiotem dzia-
łań projektowo-wdrożeniowych i ewaluacyjnych w dalszych latach pracy TGP.



ROZDZIAŁ II

Badania w działaniu nad optymalizacją szans 
edukacyjnych zadaniem TGP 
– aspekty metodologiczne

Badania w działaniu prowadzone w TGP miały swoją specyfi kę. Wyraża się ona 
w przedmiocie i celach badań, teoretycznych przesłankach pedagogicznych będą-
cych podstawą realizacji celów, problemach badawczych, stosowanych technikach 
zbierania danych, sposobach prowadzenia badań. 

Poniżej zaprezentowane zostaną elementy metodologiczne pracy badawczej, 
poprzedzone zarysem istoty zagadnienia badań w działaniu.

1. Istota badań w działaniu

Badania w działaniu (action research) najogólniej charakteryzują się integracją 
myśli praktyki pedagogicznej teoretyków i nauczycieli w celu zmiany bądź rozwią-
zania problemu. W okresie reformowania polskiej oświaty mają one szansę znaleźć 
swe należne miejsce w statusie pedagogiki teoretycznie i praktycznie zorientowanej.

Należy podkreślić, że obserwowalnym zjawiskiem na scenie oświatowej jest 
narastający oddolnie reformatorski ruch nauczycieli poszukujących nowych prak-
tycznych rozwiązań problemów pedagogicznych. Do drugiej grupy należą ci, któ-
rzy z zapałem podejmują się wdrożenia różnych projektów edukacyjnych, często 
bezkrytycznie przyjmując ich walory, co nierzadko prowadzi do fanatyzmu peda-
gogicznego. Pewnym wyjściem z sytuacji są badania w działaniu, u podstaw któ-
rych jest zmiana i kierowane są zmianą, a więc dopuszcza się ingerowanie w prakty-
kę pedagogiczną, we wdrażany projekt, wnosząc zmiany podczas trwania procesu 
badawczego, a nie po jego zakończeniu5.

Za prekursora badań w działaniu na gruncie pedagogiki uważa się Kurta Le-
wina. Przedmiotem badań prowadzonych przez niego i jego uczniów była zmiana 
społecznego klimatu w szkołach i innych placówkach oświatowych w celu rozwoju 
demokratycznego stylu wychowania i nauczania6.
5 Zob. H.H. Krüger. Wprowadzenie w teorię i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005, s. 148.
6 Zob. tamże, s. 148.
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Drugi znaczący ośrodek badawczy powstał w Anglii. Program badawczy stano-
wił „alternatywę dla koncepcji programowych sterowanych administracyjnie z góry 
i zorientowanych na nauczyciela (teacher proof), tworzone były koncepcje rozwoju 
programów bliskich szkole i praktyce oraz plany badań nad nauczycielami”7.

Badania w  działaniu stały się przedmiotem dyskusji przedstawicieli krytycz-
nej nauki o wychowaniu (W. Klafki, K. Mollenhaur, H. Blankertz, A. Gruschka). Po-
szukiwali oni teoretycznego uzasadnienia dla badań w działaniu jako społeczno-
-krytycznej strategii badawczej i praktycznego jej zastosowania w ramach badań 
reformatorskich w oświacie. 

W powyższym kontekście W. Klafki sformułował trzy założenia:
–  badania w  działaniu powiązane są w  zakresie poznawczym i  treściowym 

od samego początku z praktyką społeczną lub pedagogiczną, mają one bo-
wiem służyć rozwiązywaniu problemów społecznych czy też wynikających 
z praktyki pedagogicznej;

–  badania w  działaniu ingerują bezpośrednio w  praktykę i  same muszą się 
otworzyć na sygnały zwrotne płynące z tej – przez nie same współkształto-
wanej – praktyki oraz na problematykę i metody badań;

–  badania w działaniu wnoszą – w pewnym stopniu świadomie i celowo – po-
dział między badaczem a pedagogiem praktykiem na korzyść możliwie jak 
najbardziej bezpośredniej współpracy naukowców i  praktyków w  samym 
działaniu oraz w procesie badawczym8.

Podstawą teoretyczną tak rozumianych badań Klafki uczynił teorię I. Haber-
masa, szczególnie jego model interesów poznawczych oraz teoretyczno-dyskur-
sywny model dialogicznego pojęcia prawdy.

Dyskurs staje się więc podstawową cechą badań w działaniu. Prowadzony w for-
mie równoprawnej komunikacji pomiędzy teoretykami oraz nauczycielami prakty-
kami nad prawdą i słusznością wypowiedzi i uzyskanych wyników. W dyskursie upa-
trywano ogniwa integrującego teorię z praktyką. „Stworzono dzięki temu osadzony 
dyskursywnie model badań naukowych oparty na dialogicznym pojęciu prawdy”9.

Badania prowadzone w latach siedemdziesiątych w Republice Federalnej Nie-
miec dotyczyły rozwoju programów szkolnych, kształcenia nauczycieli, zagadnień 
społeczno-pedagogicznych.

Cechami charakterystycznymi prowadzonych przez niemieckich pedagogów 
(teoretyków i praktyków) badań były:

–  otwartość założonych celów i form realizacji badań, co oznaczało efektyw-
ność postępowania badawczego – nakreślenie ogólnych celów i metod ba-
dawczych, które były doprecyzowane w trakcie procesu badawczego;

–  równoprawna współpraca między teoretykami i praktykami przy jednocze-
snym pragmatycznym i  elastycznym różnicowaniu zadań dla uczestniczą-
cych w projekcie;

7 Za: tamże, s. 149.
8 Za: tamże, s. 149.
9 Tamże, s. 150–151
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–  integracja procesu badawczego i  kształcącego oznacza ich kompleksowy 
i dynamiczny charakter. Kompleksowość dotyczy pola badawczego, by jak 
najpełniej ująć jego zakres, ale równocześnie zakłada się możliwość jego re-
dukcji;

–  proces interakcji „zespołów” uczestniczących w  projekcie traktowany jako 
źródło uczenia się, w którym to procesie chodzi o uczenie się uczestników 
badań oraz rozwój badań przez sprawdzanie, modyfi kowanie i zmianę zało-
żeń początkowych;

–  sformułowanie rozwoju interakcji pedagogicznych oraz kompetencji peda-
gogicznych do działania innowacyjnego pedagogów praktyków poprzez 
przekazywaną informację zwrotną o uzyskanych wynikach częściowych.

W  kontekście celów badań w  działaniu sformułowano problemy, których te 
badania są nośnikiem. Do nich zaliczano:

– problemy komunikacyjne pomiędzy naukowcami a praktykami;
– trudności w zagwarantowaniu anonimowości;
– wpływy zewnętrzne różnych podmiotów;
–  czasowe przeciążenie psychiczne spowodowane kompleksowością celów 

i zadań badawczych, a co się z tym wiążę dużą odpowiedzialnością;
–  trudności w samodzielnym realizowaniu przez praktyków działań innowa-

cyjnych10.
Badania w działaniu stały się przedmiotem zainteresowań polskich pedagogów. 

Ich gruntowną analizę prowadziła J. Rutkowiak, odnosząc się do edukacyjnej świado-
mości nauczycieli, które to zagadnienie było przedmiotem badań autorki. J. Rutko-
wiak dokonuje krytycznej oceny dotychczasowych modeli badań, zwracając uwagę, 
że w prowadzonych dotychczas badaniach tkwią ograniczenia. Ich głównym efek-
tem jest doskonalenie nauczycieli, ale tylko jako doskonalszych „techników” w wyko-
nywaniu zawodu. Główną pozycją był inicjator badań, który decydował o kierunku, 
zakresie i formie aktywności intelektualnej, a po części praktycznej nauczyciela11.

Nieco inne aspekty badań w działaniu stały się przedmiotem analiz S. Dylaka. 
Zwraca on uwagę na rozwój nauczycielskiej refl eksji nad praktyką pedagogiczną pod 
wpływem ich udziału w nauczaniu przez badania własnej praktyki pedagogicznej. 
Autor podkreśla integrację teorii z praktyką pedagogiczną, twórczą postawę wobec 
własnej działalności pedagogicznej, nabywanie kompetencji projektowania kon-
struktów pedagogicznych. Stanowi to drogę wiodącą do przełamywania barier mię-
dzy badaczem a praktykującym nauczycielem, rozwijania świadomości nauczycieli, 
dyskursu pedagogicznego, głębszej analizy złożonej rzeczywistości edukacji szkolnej.

S. Dylak analizując pracę Cliff orda Gowina zwraca uwagę, że: „Action research 
to zbiorowe poszukiwanie przez partnerów danej instytucji kierunków rozwoju, 
głównie poprzez analizę własnej praktyki oraz szeroko pojętego kontekstu, rozu-

10 Za: tamże.
11  Zob. J. Rutkowiak. Edukacyjna świadomość nauczycieli, intelektualizacja pracy nauczycielskiej jako 

wyzwanie czasu transformacji. W: Odmiany myślenia o edukacji. Red. J. Rutkowiak. Kraków 1995, 
s. 294–297.
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mianego tutaj w sensie dosłownym jako aktywne środowisko. Koncepcja ta oparta 
jest na traktowaniu nauczycieli jako badaczy, łączących teorię i praktykę w rozwią-
zywaniu konkretnych problemów napotkanych w ich działaniu zawodowym. Teore-
tycy natomiast raczej pełnią funkcję doradców i na swój sposób są odpowiedzialni 
przed nauczycielami – praktykami. Naukowcy mają służyć swą wiedzą wtedy, gdy 
będzie ona potrzebna (np. w zakresie zbierania i analizy danych). Taka koncepcja 
rozwiązywania problemów praktycznych i kształcenia nauczycieli ujmuje samych 
nauczycieli jako sceptycznych pragmatyków i nakłada większą odpowiedzialność 
na nauczycieli za generowanie teorii pedagogicznych”12.

Badania w  działaniu są „spokrewnione” z  badaniami rozwojowymi. Badania 
rozwojowe sprowadzają się do wdrażania programu zmiany dotychczasowej dzia-
łalności oświatowej13.

Jak zauważa S. Skulicz „badania rozwojowe można uznać (w kontekście uwa-
runkowań społeczno-kulturowych oraz metodologii badań pedagogicznych) za 
zmodyfi kowaną wersję action research”14. Zdaniem autorki: „ważny jest w obydwu 
tych typach badań ich aspekt jakościowy oraz nadrzędny cel, któremu badania te 
służą. Jest nim wiązanie teorii z praktyką pedagogiczną oraz praktyki z teorią peda-
gogiczną, a w wymiarze osobowym współpraca teoretyków i praktyków na rzecz 
doskonalenia edukacji wyrażającego się w  twórczych postawach pedagogów 
w stosunku do rzeczywistości pedagogicznej, którą nie tyle akceptują, ile starają 
się zmienić. Zmiana ta niemożliwa jest już dzisiaj z wypracowanymi przez peda-
gogikę algorytmami, modelami czy wręcz schematami postępowania w działaniu 
pedagogicznym. Stąd też to działanie wymaga nie tylko badania z zewnątrz, ale 
uczestniczenia w tym badaniu nauczycieli, pedagogów – osób bezpośrednio reali-
zujących działalność pedagogiczną”15.

Zakres analiz teoretycznych badań w działaniu poszerza studium pod redakcją 
M. Cervinkova i B.D. Gołębniak pt. „Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia 
zaangażowane”. Wrocław 2010. Autorzy i  redaktorzy tomu ukazują nie tylko kry-
tyczną wersję badań, ale również podejście zainicjowane przez Sola Taxa w ujęciu 
teoretycznym i praktycznym. Ukazano również skalę rozwoju teoretycznych pod-
staw badań w działaniu dokonanego w ostatnich 30 latach. Przedmiotem uwagi są 
również antropologia zaangażowana16.

Na uwagę zasługuje pojęcie „zaangażowanie”, oznacza ono „typ praktyki i dys-
kursu badawczego, w którym na pierwszym miejscu sytuowane są potrzeby eman-
cypacyjne konkretnych ludzi, grup, osób, w których badacze postrzegający swe bycie 
w świecie w kategoriach realizacji interesu komunikacyjnego (Habermas), angażują 

12  S. Dylak. Kształcenie nauczycieli dla refl eksyjnej praktyki: Zarys genezy, istoty i  rozwoju koncepcji (stu-
dium przypadku). „Rocznik Pedagogiczny” 1996, s. 35. 

13 Zob. S. Palka. Teoria pedagogiczna a praktyczne doświadczenia nauczycieli. Warszawa 1989, s. 96–97.
14  D. Skulicz. Badania w działaniu (action research). W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych. 

Red. S. Palka, s. 118.
15  Tamże.
16  Zob. Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Red. H. Cervinkova, B.D. Gołęb-

niak. Wrocław 2010.
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się w projekty, których celem jest zmiana społeczna (a nie tylko poprawa położenia 
faworyzowanych podmiotów), zaś istotą i warunkami brzegowymi tej praxis jest po-
czucie podmiotowości – badaczy i uczestników sytuacji społecznych oraz typ pod-
miotowej aktywności, mający swe źródło w dobrowolności i satysfakcji”17.

Badania w działaniu posiadają wiele uwarunkowań. Można wyróżnić podsta-
wowe grupy uwarunkowań:

– uwarunkowania osobowościowe podmiotów badań;
– uwarunkowania społeczne;
– uwarunkowania kulturowe;
– uwarunkowania etyczne.

2. Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań w działaniu była zorganizowana praktyka edukacyjna na 
rzecz stwarzania szans edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej. Należy przy tym 
dodać, że praktyka ta „zanurzona” była w świat wartości. „Zanurzenie” to polegało 
na ich urzeczywistnianiu, a przez to na ich poznawaniu, akceptowaniu, wartościo-
waniu, przeżywaniu – introcepcji wyrażanej w postępowaniu. Można więc powie-
dzieć, że tak rozumiane działanie było zorientowane etycznie, dzięki czemu były 
urzeczywistniane nowe wartości edukacyjne.

Według S. Kemmisa celem edukacyjnym badań w działaniu jest „dążenie do 
krytycznej odnowy praktyki, która przekształci ją w praxis, sprawując nad nią pełen 
namysłu krytyczny osąd i ożywiając ją przez odniesienie do wartości społecznych 
i edukacyjnych”18.

Celem prowadzonych badań w działaniu TGP było budowanie struktur oso-
bowych, dydaktycznych, organizacyjnych sprzyjających optymalizacji szans edu-
kacyjnych dla uczniów gimnazjów zrzeszonych w Towarzystwie, w perspektywie 
aksjologicznej. Sprowadzał się on do projektowania i wdrażania rozwiązań wycho-
wawczo-dydaktycznych w perspektywie aksjologicznej sprzyjającej optymalizacji 
szans edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej.

Powyższy cel implikował cele szczegółowe, do nich należy zaliczyć:
–  projektowanie przez opiekuna naukowego ogólnej koncepcji projektu dzia-

łań pedagogicznych w aspekcie optymalizacji szans edukacyjnych;
–  merytoryczne przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do wdrażania 

projektu;
–  opracowanie przez dyrektorów szkół i nauczycieli szczegółowej egzemplifi -

kacji proponowanej oferty – koncepcji projektu;
–  wdrażanie koncepcji, ewaluacja, wymiana doświadczeń, wzajemne dosko-

nalenie;

17  Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia... dz. cyt., s. XIV.
18  S. Kemmis. Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu. W: Badania w działaniu. Pedagogika 

i antropologia zaangażowane, dz. cyt., s. 50.
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– prezentacja osiągnięć poszczególnych szkół;
– zwrotne doskonalenie wdrażanych koncepcji i wzbogacanie o nowe oferty;
–  poznanie zależności między przyjętymi oddziaływaniami a  osiągnięciami 

wychowawczymi i dydaktycznymi.
Szansa edukacyjna to możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności, postaw 

i zachowań. Szanse edukacyjne odnosiły się do:
–  zdobywania wiedzy aksjologicznej w zakresie wartości „opisujących” istotę 

osoby ludzkiej i wartości środowiskowych lokalnych, a w szkołach wiejskich, 
wartości wiejskich oraz ich urzeczywistniania;

–  odkrywania wiedzy, zwłaszcza wiedzy przyrodniczej i samodzielnego budo-
wania jej struktur;

–  aktywności własnej o  charakterze innowacyjnym, twórczym, u  podstaw 
której znajdzie się refl eksyjność, wartościowanie rzeczy i zjawisk w aspekcie 
dobra, własne decyzje i odpowiedzialne, ambitne wybory. Ogólnie chodziło 
o stworzenie szans w zakresie: odkrywania wiedzy, urzeczywistniania warto-
ści, nabywania kompetencji społecznych.

Punktem wyjścia własnych działań była teza, że od wagi przypisywanej war-
tościom zależy w znacznym stopniu kultura i sposób życia człowieka. Implikuje to 
zadanie edukacyjne w gimnazjach TGP. Jest nim poznanie istoty wartości środowi-
ska lokalnego, wartości wiejskich, ich akceptacja, zaangażowanie się w ich urzeczy-
wistnianie w formie wewnętrznej – swojego rodzaju „kultury aksjologicznej w so-
bie” i zewnętrznej w formie działań kulturowych.

Priorytet wartości „opisujących” osobę ludzką implikuje cele edukacji, których 
centrum zogniskowane jest na osobie, jej integralnym rozwoju, wychowaniu, po-
stawach aksjologicznych. 

Kierowała nami troska o  jakość uczniów, naszych gimnazjalistów, jako ludzi 
otwartych, wrażliwych, posiadających rozwiniętą wyobraźnię, zdolnych do samo-
wychowania, samoedukacji, do intelektualnej autonomii19. 

Wyszliśmy z założenia, że idea humanizmu i wyrastająca z niej idea edukacji ak-
sjologicznej stanowi czynnik rozwijania i kształtowania kultury uczuć, której wskaźni-
kiem będzie gotowość do opieki nad słabszymi wyrażana w różnego rodzaju działa-
niach o charakterze altruistycznym, zdolność do zachowań empatycznych wyrażana 
w otwartości na drugiego człowieka; różnego rodzaju zachowaniach społecznych.

Z drugiej zaś strony chodziło nam o kształtowanie i rozwijanie indywidualne-
go „ja aksjologicznego” zanurzonego w drugim „ty”, w osobie.

Przyjęcie strategii edukacji aksjologicznej będzie nośnikiem zrozumienia wiel-
kiej wartości wiedzy, traktowania wiedzy jako wartości, którą trzeba poznać, zaak-
ceptować, zaangażować się w jej zgłębianie i odkrywanie.

Przyjęto założenie, że zaangażowanie w zdobywanie wiedzy, samodzielne bu-
dowanie jej struktur stanowić będzie płaszczyznę, na której wyzwalać się będą siły 
twórcze wychowanka. Celem stało się więc nauczanie przez projekty, rozpoczęte 
w 2001 roku. W zakresie dydaktycznym było to wówczas priorytetowe zadanie.
19  Por. I. Wojnar. Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000, s. 151.
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3. Problemy badawcze

Problematyka badawcza badań w działaniu koncentruje się na trzech obsza-
rach:

– programu zmiany i jego uzasadnień;
– procesu wdrażania zmiany i towarzyszących mu faktów i zjawisk;
–  efektów dotyczących ostatecznego kształtu programu, jak również jego 

skutków.
W kontekście tych obszarów badawczych sformułowano problemy badawcze, 

zdając sobie przy tym sprawę, że są to problemy orientujące nasze działania i inte-
grujące uczestników wdrażanego programu.

Do ich zakresu bowiem „dochodziły” problemy, których źródłem była zmie-
niająca się edukacyjna rzeczywistość, wyznaczana aktywnością, zaangażowaniem 
i siłą twórczą jej podmiotów, tj. opiekuna naukowego, nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców, przedstawicieli lokalnego i ponadlokalnego środowiska oświatowego.

Problematyka badawcza przedstawiała się następująco. Problem głów-
ny  zawiera się w  pytaniu: w  jaki sposób zoptymalizować warunki stwarza-

jące  szanse edukacyjne gimnazjalistom ze szkół wiejskich i  małych miast? 
W kontekście problemu głównego sformułowano następujące problemy szcze-
gółowe: 

● z obszaru programu zmiany
–  jakie przyjąć idee i podstawy teoretyczne budowanego i wdrażanego pro-

jektu?
–  jakiego rodzaju podjąć działania pedagogiczne stanowiące strukturę 

wdrażanego programu?
– jakiego rodzaju przyjąć idee?
– jakiego rodzaju przyjąć strategie działania?
–  w  jaki sposób stworzyć środowisko edukacyjne uczniów i  nauczycieli, 

orientując przy tym szkołę w kierunku szkoły uczącej się?
–  na jakich podstawach aksjologicznych budować proces wychowawczo-

-dydaktyczny szkoły, by sięgać do doświadczeń społecznych ucznia oraz 
pogłębiać jego człowieczeństwo?

● z obszaru procesu wdrażania programu
–  w jaki sposób wyzwalać siły twórcze uczniów, budzić w nich ambicje, głę-

bokie refl eksje, potrzebę dobroci i radości z sukcesu?
–  w jaki sposób budzić w nauczycielach potrzebę refl eksyjnej, innowacyjnej 

praktyki pedagogicznej?
–  w  jaki sposób wypromować doświadczenie pedagogiczne nauczycieli 

i osiągnięcia uczniów?
–  jakiego rodzaju czynniki natury interwencyjnej uwzględniać przy dosko-

naleniu programu, kto i co będzie źródłem tych czynników?
●  z obszaru efektów dotyczących ostatecznego kształtu programu, jak rów-

nież jego edukacyjnych skutków
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–  w jaki sposób tworzyć mikrośrodowisko twórczej pracy dyrektorów, nauczy-
cieli, uczniów, które będzie współdecydować o formie ostatecznego kształtu 
programu?

–  jak będą przedstawiały się osiągnięcia twórczej pracy nauczycieli, mierzone 
rodzajami i charakterem autorskich działań pedagogicznych?

– jak będą przedstawiać się osiągnięcia edukacyjne uczniów?
–  jak będą przedstawiać się oceny szans edukacyjnych przez absolwentów 

szkoły, które działania będą najwyżej cenione?
–  czy i jakie można będzie sformułować nowe przesłanki teoretyczne, których 

źródłem stanie się wdrażany program?

4.  Podstawy teoretyczne budowanego 

i wdrażanego programu działań pedagogicznych

Poszukując teoretycznych podstaw zmiany dotychczasowej praktyki pedago-
gicznej w grupie gimnazjów należących do TGP, w kierunku świadomej, krytycznej, 
racjonalnej, prorozwojowej działalności mającej na celu optymalizację szans edu-
kacyjnych, przyjęto triadę:

–  teorię personalizmu pedagogicznego eksponującą istotę osoby ludzkiej 
i wartości ją „opisujących”;

–  teorię środowiska wychowawczego, ze szczególnym uwzględnieniem war-
tości środowiska lokalnego, w tym głównie wartości wiejskich – ze względu 
na usytuowanie środowiskowe większości gimnazjów;

–  teoretyczne przesłanki metody projektów – projektów edukacyjnych.
Pierwsza kategoria przesłanek teoretycznych mieściła się w pedagogice persona-

listycznej. Jej punktem wyjścia i rdzeniem jest zrozumienie bytu ludzkiego jako takiego. 
Podstawowe twierdzenie pedagogiki personalistycznej brzmi: człowiek jest osobą.

Osoba ludzka jest różnie określana, jednak we wszystkich defi nicjach podkre-
ślana jest rozumność i wolność. W. Granat określa osobę jako „jednostkę cielesno-
-duchową mogącą działać w sposób rozumny, wolny i społeczny”20.

S. Kowalczyk analizując defi nicję różnych autorów zwraca uwagę na zespół 
właściwości osoby. Do nich zalicza: duchowość uzewnętrzniającą się w atrybutach 
samoświadomości, poznania intelektualnego i wolności; autonomię istnienia zwa-
ną samoistnością (oczywiście tylko relatywną); podmiotowość – zdolność samo-
kierowania swym życiem, indywidualność z właściwą jej niepowtarzalną specyfi ką, 
nieprzekazywalność własnej godności i posiadanych przymiotów, dynamika i zdol-
ność rozwoju, autorealizację poprzez czyn wewnętrzny i zewnętrzny, wrażliwość 
na wyższe wartości – na czele z prawdą, dobrem i pięknem, religijność – intuicyjne 
odkrywanie absolutu i nakierowanie na życie społeczne21.

20 W. Granat. Osoba ludzka. Próba defi nicji. Sandomierz 1960, s. 244.
21  Zob. S. Kowalczyk. Struktura narodu. W: Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. 

W: K. Chałas, S. Kowalczyk. Lublin – Kielce 2006, s. 19–20.
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M. Nowak syntetyzując istotę osoby zwraca uwagę, że „z jednej strony jest 
podkreślana struktura pojedynczości, gdzie osoba nie jest tylko «jedna», lecz jest 
«jedyna», z drugiej zaś strony podkreśla się jej «bycie» dla, a także «zmienianie się» 
i «doskonalenie», co zakłada egzystowanie w historii i w społeczności, a więc życie 
we «wspólnocie»”22.

Najogólniej ujmując, osobę ludzką „opisują” wartości osobowe: godność, ro-
zumność, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, zdolność do twórczo-
ści, zdolność do transcendencji.

Z istoty osoby ludzkiej wyrasta cel edukacyjny. Jest nim integralny rozwój 
i wychowanie człowieka. Ten cel implikuje zadanie poszukiwania koncepcji inte-
gralnego rozwoju.

Analizując prace K. Wojtyły, zwłaszcza dzieło „Osoba i czyn, koncepcję inte-
gralnego rozwoju”, można wielorako określić, np. jako: koncepcję jedności ciele-
sno-duchowej, syntezę osoby i czynu; zróżnicowań i jedności; integracji dynami-
zmów; integracji wolności, prawdy i miłości; integracji struktur samoposiadania, 
samopanowania, samostanowienia; transformacji podmiotowości metafi zycznej 
w podmiotowość osobową; spełniania człowieczeństwa23.

Przyjmując za punkt wyjścia istotę osoby ludzkiej, otwarta została prze-
strzeń wartości – „pierwszy horyzont” aksjologiczny, które trzeba przyjąć, za-
akceptować, przeżyć, urzeczywistnić i animować innych do urzeczywistniania. 
Stąd też wyrosło zadanie poszukiwania zakresu treści, metod, form, sytuacji wy-
chowawczo-dydaktycznych sprzyjających poznaniu, zrozumieniu, urzeczywist-
nianiu, animacji innych do zrozumienia kim jestem, jakim jestem, jakim mogę 
się stać poprzez wartości, które są mi „przypisane” jako osobie. Przyjęto założe-
nie, że poznanie i urzeczywistnianie wartości „opisujących” osobę ludzką stanie 
się szansą budowania struktury osobowej, której elementami będą poczucie 
własnej wartości, przyjęcie i kierowanie się w życiu własną, lecz właściwą hie-
rarchią wartości, dążenie do ideałów, odwaga obrony własnych racji, krytycyzm 
w stosunku do siebie i innych, otwartość na to, co jest nowe i godne uznania, 
ambicja wzrostu osobowego poprzez podejmowanie nowych zadań, które są 
nośnikiem różnego rodzaju dobra, mających charakter rozwojowy. Powyższe 
elementy były zarazem celami szczegółowymi pracy wychowawczo-dydaktycz-
nej – osiągnięciami edukacyjnymi uczniów.

Druga grupa przesłanek mieściła się w teorii środowiska wychowawczego. Od-
działywanie środowiska, w tym środowiska wychowawczego, jest jednym z istot-
nych czynników rozwoju człowieka. Środowisko wychowawcze jest przedmiotem 
uwagi pedagogiki społecznej i socjologii wychowania. Nie może być ono jednak 
pomijane przez pedagogikę szkolną, gdyż od jego charakteru i siły oddziaływania 
sytuacji wychowawczych uzależnione są osiągnięcia edukacyjne uczniów.

22 M. Nowak. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin 1999, s. 306.
23  Szerzej na ten temat pisałam w K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralne-

go rozwoju wychowania. Lublin 2007, s. 27–64. Por. także A. Rynio. Integralne wychowanie w myśli Jana 
Pawła II. Lublin 2004.
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Nie wdając się w tym miejscu w szczegółową analizę pojęć środowiska wycho-
wawczego, wydaje się zasadne przytoczyć te, które przyjęto jako bazę wykorzysty-
waną w praktyce. 

Bliska dla podejmowanych działań jest defi nicja H. Radlińskiej. Autorka defi -
niuje środowisko jako: „zespół warunków, wśród których bytuje jednostka i czynni-
ków kształtujących jej osobowość, oddziałująca stale i przez jakiś czas”24. Podkreśla 
jego wpływ na nasze wybory, decyzje, sposób zachowania się, styl życia etc.

Wśród składników środowiska autorka wyróżnia: „przyrodę, warunki bytu, 
wytworzone przez pracę ludzką i stosunki pomiędzy ludźmi z nich wynikające; 
osoby działające i regulujące oddziaływania różnorakich czynników i wytwory 
ducha ludzkiego: wierzenia, naukę, literaturę, sztukę, przeżycia, nastawienia psy-
chiczne. Do składników środowiska należy przeszłość na równi z teraźniejszo-
ścią”25.

Drugie stanowisko wobec środowiska wychowawczego, które bliskie było 
kreatorom badań, reprezentowane jest przez A. Przecławską. W centrum autorka 
stawia relacje międzyosobowe oraz wartości. Według A. Przecławskiej przez śro-
dowisko wychowawcze należałoby rozumieć „nie tyle wynik oddziaływania funk-
cjonujących w nim instytucji, ile przede wszystkim jako układ stosunków między 
ludźmi i światem symboli kulturowych, w którym żyje człowiek”26.

„Rdzeniem” środowiska wychowawczego jest sytuacja wychowawcza. To ona 
jest podstawą budowania interakcji młodego człowieka ze środowiskiem. Sytuacja 
wychowawcza warunkuje nadawanie znaczeń środowisku przez wychowawców 
oraz zjawiskom, które w nim mają miejsce, jak również wartościowanie tego środo-
wiska na podstawie zachodzących faktów, zdarzeń i procesów27.

Na użytek przedstawionego opracowania przyjmuje się ogólne określenia 
środowiska wychowawczego jako zespołu warunków przyrodniczo-społeczno-
-kulturowych, wśród których bytuje jednostka i na których podstawie tworzony 
jest układ sytuacji wychowawczych powodujących rozwój człowieka. Biorąc pod 
uwagę genezę oraz charakter bodźców, wyróżnia się środowisko naturalne, spo-
łeczne, kulturowe.

W aspekcie podjętych zagadnień badawczych na szczególną uwagę zasługuje 
lokalne środowisko wychowawcze i wartości w nim bytujące – wartości środowi-
skowe. T. Pilch podkreśla, że stanowi ono – obok rodziny, najważniejszy czynnik 
socjalizacji. Człowiek żyje i funkcjonuje w pewnym środowisku lokalnym. Jest ono 
nieodłącznym towarzyszem życia człowieka. Stąd jego siła oddziaływania28.

24 H. Radlińska. Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa 1935.
25 Tamże, s. 29–30.
26  A. Przecławska. Personalistyczne odniesienia pedagogiki społecznej – propozycje i pytania. W: Ewaluacja 

tożsamości pedagogiki (Materiały). Zjazd Pedagogiczny. Warszawa–Rembertów 1993, s. 89.
27  Por. A. Kargulowa. Kilka uwag na temat przesłanek metodologicznych pedagogiki społecznej (Relacje 

jednostka – środowisko). W: Pedagogika społeczna jako dyscyplina pedagogiczna. Stan perspektywy. 
Red. E. Marynowicz-Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska. Łódź 1998, s. 143.

28  Zob. T. Pilch. Środowisko lokalne – struktura, funkcja, przemiany. W: Pedagogika społeczna. Wychowanie. 
Red. T. Pilch, J. Lepalczyk. Warszawa 1993, s. 145.
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W prezentowanych badaniach przyjęto, że specyfi ka środowiska lokalnego 
i bytujące w nim wartości rzutują na treść i moralną siłę oddziaływania składników 
środowiska, a nade wszystko na charakter, wielość i siłę sytuacji wychowawczych 
jako źródła osiągnięć edukacyjnych.

Stąd zasadne staje się odkrywanie, akceptacja, przeżywanie, introcepcja, 
urzeczywistnianie i promowanie wartości środowiskowych. Z uwagi na fakt, że 
większość gimnazjów była usytuowana w środowisku wiejskim, w centrum peda-
gogicznej uwagi stały wartości wiejskie jako te, które z natury przypisane są do 
wsi, określają jej tożsamość, decydują, że wieś staje się wartością autoteliczną po-
żądaną dla jej mieszkańców, innych grup społecznych, całej społeczności ludzkiej. 
Należą do nich godność rolnika, ziemia, praca na roli, gospodarstwo rolne i do-
mowe, rodzina wiejska, kultura ludowa, przyroda, wartości środowiskowe – relacje 
zachodzące między jednostką i rodziną a jej lokalnym otoczeniem społecznym, są-
siedztwo, solidarność w stosunku do swoich, tradycja, etos, styl życia wiejskiego29.

Przyjęto założenie, że wartości wiejskie (środowiska lokalnego) mocą swej 
cenności staną się czynnikiem wyzwalającym motywację do aktywności poznaw-
czej, społecznej, kulturowej, ujawniającym mocne strony osobowości.

Ich introcepcja, urzeczywistnianie, animacja innych do budowania przestrzeni 
aksjologicznej stanie się źródłem szans zdobycia wiedzy, kompetencji społecznych, 
nabycia i ugruntowania cech charakteru, takich jak: odwaga, wiara w siebie, ambi-
cja, poczucie wartości, trwanie przy własnych przekonaniach, wierność ideałom. 
Powyższe cechy charakteru ułatwią podejmowanie różnorakiej aktywności, w tym 
głównie poznawczej.

Pragnąc innowacyjnie zaktywizować i angażować w proces dydaktyczny na-
uczycieli i  uczniów, jako trzecią grupę teoretycznych przesłanek przyjęto zasady 
realizacji metody projektów. Klasyczną defi nicję oraz charakterystykę metody pro-
jektów sformułował W.H. Kilpatrick. Za najważniejsze uważał planowanie i zaanga-
żowanie działania w środowisku społecznym. Według autora: „projekt to odważne, 
planowe działanie wykonywane całym sercem w środowisku społecznym”30.

Metoda projektów stała się przedmiotem zainteresowań J.A. Stevensona 
i A. McMurry’ego. Mimo zachodzących różnic łączy je uznanie w metodzie projek-
tów następujących cech:

–  podjęte zadanie i działanie dziecka oraz różnorodna aktywność są podstawą 
wzbogacenia jego doświadczeń;

–  problemowe ujmowanie materiału nauczania i odrzucanie systematycznego 
układu programu nauczania;

– zbliżanie szkoły do życia;
–  nauczyciel pełni funkcję animacyjną, wspomagającą ucznia na drodze zdo-

bywania kompetencji.
Na uwagę zasługuje zasada integracji treści i holistyczne ich ujmowanie. In-

tegrowane są zagadnienia z różnych dziedzin, potrzebne do realizacji projektów.

29 Zob. J. Styk. Chłopski świat wartości. Studium socjologiczne. Włocławek 1993, s. 14.
30 Za red. W. Okoń. Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975. Warszawa 1997, s. 58.
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W  dużym uproszczeniu projekty można określić jako cykl zaplanowanych 
działań, które:

–  mają wyznaczone cele (jakie zmiany w danej dziedzinie zajdą w wyniku re-
alizacji projektu?);

–  mają określone sposoby realizacji (w wyniku jakich działań zostaną osiągnię-
te cele?);

–  mają ustalone terminy ukończenia całości przedsięwzięcia oraz kolejnych 
etapów;

–  wykorzystują pewne zasoby (pieniądze zawarte w budżecie osoby czy insty-
tucje wspierające projekt, sprzęt, bazy danych itp.);

–  mają określonych odbiorców (osoby lub instytucje, do których projekt jest 
adresowany);

–  realizowane są przez określone osoby (nazywa się je czasami koordynatora-
mi projektu);

–  mają ustalone sposoby mierzenia tego, w jakim stopniu zakładane cele zo-
stały osiągnięte (w języku projektów pomiar nazywa się ewaluacją)31.

Budując strukturę działań w  aspekcie optymalizacji szans edukacyjnych dla 
gimnazjalistów wyszliśmy z założenia, że nauczanie przez projekty pozwoli złamać 
utarty schemat procesu wychowawczo-dydaktycznego realizowany przez nauczy-
cieli, a tym samym przejść od tożsamości przedkonwencjonalnej, konwencjonalnej 
do tożsamości zorientowanej postkonwencjonalnie.

Ta zmiana rozwojowa tożsamości ułatwi budowanie własnych koncepcji zin-
tegrowanych z  ogólną koncepcją działań zaproponowanych przez opiekuna na-
ukowego. W ten sposób nauczyciele staną się rzeczywistymi podmiotami badań 
w działaniu, ich kreatorami.

Drugie założenie odnosiło się do ucznia. Przyjęliśmy, że metoda projektów 
stworzy wiele szans dla naszych gimnazjalistów. Ich spektrum przedstawia się na-
stępująco:

–  rozwijanie i pogłębianie zainteresowań poznawczych;
–  odkrywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie problemów w  innowacyjny 

i twórczy sposób oraz odkrywania jej wartości;
–  poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źró-

deł oraz ich prezentowanie;
–  odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz doskonalenie tej praktyki, 

a przez to zdobywanie doświadczeń i nawyków;
–  nabycie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w gru-

pie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i gru-
powych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązują-
cych norm – nabycie kompetencji społecznych.

31  Por. E. Goźlińska. Metoda projektów. W: Reforma kształcenia zawodowego. Kształcenie w  zawodach 
wg  klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego z  1993. Warszawa 1997, s. 112. Por. także Pr. 
Zb.K.  rząkalik, K. Kowalski i inni. Kształcenie obywatelskie. Warszawa 1995. Szerzej na ten temat pisa-
łam w K. Chałas. Metoda projektów i jej egzemplifi kacja w praktyce. Warszawa 2000.
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Teoria personalizmu pedagogicznego, teoria środowiska wychowawcze-
go  oraz teoretyczne przesłanki realizacji metody projektów pełniły podwójną 
funkcję:

–  perspektywy obejmującej sposoby rozumienia rzeczywistości edukacyjnej 
w kategoriach aksjologicznych: zbiór pojęć, zasad, norm, strategii działania 
i to zarówno w ujęciu teoretycznym, jak również praktycznym;

–  perspektywy teorii powstającej z  zespolenia teorii i  praktyki, realizujących 
się wciąż na nowo powstających, rodzących się ofert edukacyjnych – projek-
tów zmieniającej się rzeczywistości szkolnej, powstałych na bazie zaangażo-
wania uczestników projektu zmian w praktykę i dyskurs badawczy.

Przyjmując powyżej wskazaną podstawę teoretyczną realizacji projektu opty-
malizacji szans edukacyjnych w  perspektywie aksjologicznej, wyrasta pytanie 
o spektrum wartości, które będą zaangażowane we wdrażany projekt poszukiwa-
nia owych szans. Tymi wartościami są:

–  wartości „opisujące” osobę ludzką – godność, rozumność, mądrość, wolność, 
odpowiedzialność, zdolność do miłości, twórczości, transcendencji;

–  wartości środowiska wiejskiego – godność rolnika, praca na roli, gospo-
darstwo rolne, gospodarstwo domowe, ziemia, kultura ludowa, przyroda, 
a w przypadku małego miasta wartości lokalne, których nośnikiem jest hi-
storia i kultura regionu;

–  wartości poznawcze: wiedza, prawda, twórczość, aktywność własna, inno-
wacyjna, twórcza, zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz sytuacyjnie róż-
nych przedmiotów szkoły, zaangażowanie i nadzieja32.

5.  Program optymalizacji szans edukacyjnych 

i sposoby jego realizacji

Przyjęte teoretyczne podstawy budowanego i wdrażanego programu działań 
pedagogicznych wyznaczyły trzy kategorie przedsięwzięć:

– nauczanie przez projekty; 
– wychowanie ku wartościom wiejskim (lokalnym);
–  edukacja aksjologiczna i  wychowanie ku wartościom „opisującym” osobę 

ludzką.
O jej szczegółowej egzemplifi kacji decydowali dyrektorzy szkół, nauczyciele, 

uczniowie, rodzice.
Powyższą triadę łączyła strategia edukacji aksjologicznej i  wychowanie ku 

wartościom oraz strategia integracji treści programowych z problematyką środo-
wiska lokalnego, eksponując jego wartości oraz strategię wzbogacania procesu 
edukacyjnego szkoły z szeroko rozumianym środowiskiem ponadlokalnym i jego 
wartościami.      

32 Por. K. Denek. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Toruń 2000, s. 37–38.
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5.1. Nauczanie przez projekty

Pierwszym przedsięwzięciem, które zostało podjęte w 2003 roku, było wdroże-
nie do procesu wychowawczo-dydaktycznego metody projektów. Celem było zakty-
wizowanie nauczycieli do odejścia od utartych schematów postępowania lekcyjne-
go w realizacji celów edukacyjnych oraz zaktywizowanie uczniów do poszukiwania 
i odkrywania wiedzy, zaangażowania w proces poznawczy, pracę zespołową.

Gimnazja wówczas rozpoczynały pracę pedagogiczną, stąd istniała szansa na 
bardziej podmiotowe kreowanie procesów edukacyjnych i budowanie tożsamości 
szkoły ku poziomowi postkonwencjonalnemu. Zaistniała potrzeba doskonalenia 
dyrektorów i nauczycieli, co do istoty metody projektów i możliwości jej wdraża-
nia. Podstawową lekturą była wówczas książka K. Chałas „Metoda projektów i  jej 
egzemplifi kacja w praktyce”. Warszawa 2000 r.

Zawarte w niej przykłady stały się inspiracją do wdrażania tej metody. Wiele 
szkół na początku procesu wdrażania zaczęło realizować opisane projekty, ale też 
bardzo szybko nauczyciele opracowali własne pomysły. By dynamizować proces 
wdrażania projektów organizowano formy doskonalenia dla dyrektorów i nauczy-
cieli, mające charakter seminariów wymiany doświadczeń. Ta forma stała się źró-
dłem wzbogacania wiedzy dotyczącej możliwości realizacji projektów, inspiracji do 
nowych poszukiwań rozwiązań we własnej szkole, wartościowania własnych dzia-
łań na tle innych, szansą budowania zespołu ewaluacyjnego.

Szczególny nacisk kładziono na projekty przyrodnicze i historyczne, zwłaszcza 
dotyczące historii środowiska lokalnego oraz społeczno-kulturowe.

5.2.  Wychowanie ku wartościom wiejskim 

(lokalnym – małego miasta)

Potrzeba wychowania ku wartościom wiejskim jest uzasadniona wieloma 
względami:

–  przebudzeniem europejskiej świadomości degradacji kultury wsi i  małych 
miast i konsekwencji tego procesu dla zdrowia i życia;

–  sytuacją wsi i małych miast powstała na skutek przemian społeczno-gospo-
darczych zachodzących w kraju;

–  wymogiem kreowania tożsamości szkoły zorientowanej ku poziomowi post-
konwencjonalnemu, jaki stawia proces reformowania polskiej szkoły;

–  specyfi ką wartości wiejskich, małego miasta i ich funkcją w rozwoju jedno-
stek i społeczności lokalnej.

Uwzględnienie w programie wychowania ku wartościom wiejskim (lokalnym) 
miało głównie na celu identyfi kację z problemami środowiska zamieszkania, po-
strzeganie wsi i  małego miasta jako źródła rozwoju osobowego, źródła wiedzy, 
przeżyć, transcendencji, motywowanie do działań innowacyjnych na rzecz środo-
wiska wiejskiego (małego miasta). Postrzeganie zagadnień i procesów o charakte-
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rze globalnym przez pryzmat lokalny i na odwrót, lokowanie problemów lokalnych 
w procesach globalnych.

Praca wychowawczo-dydaktyczna koncentrowała się więc na następujących 
wartościach: godność rolnika, rodzina wiejska, ziemia, praca na roli, gospodarstwo 
domowe, kultura ludowa, przyroda. Wartościami z obszaru małego miasta były: ro-
dzina, kultura ludowa, gospodarstwo domowe. Jak zostało wcześniej podkreślone, 
większość szkół pracowała na terenie wiejskim, stąd w programie naszych działań 
koncentrowaliśmy się na wartościach wiejskich. Nośnikiem wartości jest sytuacja 
wychowawcza. Jej elementami strukturalnymi jest natura, kultura, transcendencja33.

Dziecko wiejskie – uczeń gimnazjum żyje i rozwija się, pracuje w bezpośrednich 
kontaktach z naturą. Natura – świat roślin i zwierząt, ziemia, bogactwa naturalne, for-
my krajobrazu, zjawiska przyrodnicze, uwarunkowania klimatyczne, pory roku – ma 
istotny wpływ na jego wychowanie. Szczególnie na uczucia młodego człowieka, mo-
tywy działania, oczekiwania, budzenie się sił fi zycznych, duchowych, budowanie sty-
lu życia, w którym znaczące miejsce znajduje refl eksja fi lozofi czna i religijna.

Warunkiem oddziaływań natury na człowieka są relacje człowiek – natura 
i jego decyzje, postawy, działania. Uwzględniając wpływ wychowawczy przyrody 
podjęto zadania sprowadzające się do:

– poznania natury poprzez obserwację, prace eksperymentalno-badawcze.
W tym celu zorganizowany został przez TGP konkurs na pracę eksperymental-

no-badawczą w zakresie przyrody. W pierwszych latach prowadzone były obozy 
naukowe. Postawione zostało również zadanie wykonania pracy badawczej przez 
każdego ucznia gimnazjum;

–  poszanowania natury poprzez prace pielęgnacyjne, działania proekologicz-
ne, stwarzanie warunków rozwojowych, ochronę.

Cel ten był realizowany według pomysłu podmiotów szkoły;
–  odkrycia piękna natury i czerpania z niego sił duchowych; artystyczne utrwa-

lanie piękna natury.
Każda szkoła poszukiwała własnych rozwiązań wychowawczo-dydaktycz-

nych. W ramach Towarzystwa zorganizowany został konkurs plastyczny – piękno 
mojej okolicy.

Drugim składnikiem sytuacji wychowawczej jest kultura, jako obiektywna forma 
wyróżniania się ducha ludzkiego mająca swój aspekt przedmiotowy i podmiotowy. 
Z wychowawczego punku widzenia na szczególną uwagę zasługuje oddziaływanie 
na dziecko wiejskie i z małego miasta kultury ludowej, rozumianej jako całość kultury 
ludności wiejskiej, tworzonej w międzyosobowych kontaktach i w określonej prze-
strzeni międzyludzkiej, z zakorzenieniem w kulturze tradycyjnej34.

Zadaniem wychowawczym stało się wspomaganie uczniów w  poznawaniu 
tajników kultury ludowej, racjonalne jej wartościowanie, czynne włączanie się w jej 

33 Zob. M. Nowak. Podstawy pedagogiki... dz. cyt, s. 531–534.
34  Zob. L. Dyczewski. Kultura ludowa elementem istotnym społeczeństwa polskiego. „Twórczość Ludowa”. 

1994 nr 1–2. Szerzej na temat wartości wiejskich K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako 
szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin 2007.
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tworzenie i promowanie. Poprzez udział w budowaniu kultury ludowej w rodzinie 
i społeczności wiejskiej uczniowie mieli szansę w sposób naturalny wejść w spo-
łeczność obywatelską, wnieść do niej swój wkład poprzez zaangażowanie w różno-
rodną działalność prospołeczną. Stworzona została również szansa transcendencji 
– przekroczenia siebie w wychowawczych zadaniach, przekraczania siebie w rela-
cjach międzyludzkich i relacjach z Bogiem.

Płaszczyznę transcendencji stanowi rodzina wiejska – pierwsze środowisko 
społeczne, które tworzy dla młodego człowieka podstawę integracji natury, kultu-
ry i transcendencji. Stanowi źródło poznania istoty godności rolnika, wartości ziemi 
i pracy oraz gospodarstwa rolnego i domowego.

Działania pedagogiczne koncentrowały się na:
–  integracji problematyki wartości wiejskich z zagadnieniami programów na-

uczania;
–  organizowaniu przez TGP konkursu literackiego pt. „Świat wiejskich wartości 

źródłem mojego wzrastania”.
W  ten sposób została stworzona szansa poznania istoty wartości wiejskich, 

zrozumienia funkcji, jaką pełnią w  integralnym rozwoju człowieka, szansa ich 
akceptacji i  uczynienia z  nich drogowskazów budowania własnego życia teraz 
i w przyszłości.

5.3.  Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom 

„opisującym” osobę ludzką

Podstawowym celem podjęcia edukacji aksjologicznej i wychowania ku war-
tościom „opisującym” osobę ludzką, a więc godność, rozumność – mądrość, wol-
ność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, twórczości, transcendencji, było 
wspomaganie uczniów w odpowiedzi, kim jestem, kim chcę być, dokąd zmierzam, 
kim mogę się stać. Chodziło nam o budzenie autorefl eksji nad egzystencją mło-
dego człowieka, wyzwalanie sił moralnych, jakościowej orientacji w  budowaniu 
swojej przyszłości.

Pierwszoplanowym zadaniem było poznanie fenomenu poszczególnych war-
tości, ich funkcji w życiu człowieka oraz zmotywowanie do urzeczywistniania i ani-
macji innych do odpowiadania swoim życiem na podstawowe pytanie egzysten-
cjalne – kim jestem?

W kontekście tak rozumianego celu podjęto następujące zadania:
–  integracji wiedzy o wartościach z problematyką zagadnień przedmiotowych 

poszczególnych przedmiotów;
–  organizacji sesji popularnonaukowych na temat istoty poszczególnych warto-

ści, ich funkcji w życiu człowieka, sposobów urzeczywistniania. Sesje te miały 
charakter wewnątrzszkolny i środowiskowy. Każda z nich miała więc dwa eta-
py. Ich podmiotami byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele władz 
oświatowych, kościelnych, ludzie profesjonalnie zajmujący się aksjologią.     
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Zarys Programu wdrażanych działań przedstawia poniższy schemat

5.4. Sposoby realizacji programu

U podstaw prowadzonych badań starano się trzymać założenia „jedności teo-
rii i praktyki myślenia i działania, teoretyzowania i badania”35. W procesie naszych 
poszukiwań projektowo-wdrożeniowych opartych na koncepcjach refl eksyjno-
-krytycznych w aspekcie teorii i praktyk jako inicjator i opiekun naukowy nie byłam 
osamotniona. W sposób naturalny stworzony został zintegrowany zespół dyrekto-
rów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, przedstawicieli różnych środowisk edu-
kacyjnych, instytucji oświatowych – przyjaciół TGP.

35  B.D. Gołębniak, H. Cervinkova. W poszukiwaniu emancypacyjno-transformacyjnego wymiaru badań pe-
dagogicznych i antropologicznych. W: Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane..., 
dz. cyt., s. XIV.

Nauczanie przez projekty

Wychowanie ku wartościom wiejskim (lokalnym)

Edukacja i wychowanie ku wartościom „opisującym”

osobę ludzką

Tematyka projektów do decyzji szkół

● praca naukowo-badawcza w zakresie przyrody
● przyrodnicze obozy naukowe

●  konkurs literacki pt. „Świat wiejskich wartości źródłem 
mojego wzrastania”

● konkurs plastyczny „Piękno mojej okolicy”
●  integracja wartości wiejskich z zagadnieniami 

programowymi poszczególnych przedmiotów

●  integracja wiedzy o wartościach z wiedzą zawartą
w programach poszczególnych przedmiotów

●  aksjologiczne sesje popularnonaukowe o zasięgu 
wewnątrzszkolnym i środowiskowym
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Tak więc wizja podejmowanych działań wejściowych, dokonywania zmian, 
udoskonaleń, podejmowania nowych zadań miała charakter wspólnotowy. Na 
uwagę w tym względzie zasługiwała rola opiekuna naukowego. Pierwszoplanowe 
zadania sprowadzały się do: 

–  opracowania oferty zadań mających charakter zmiany rzeczywistości edu-
kacyjnej;

– zainspirowania do jego autorskiego wdrażania;
– wzmacniania merytorycznego (teoretyczno-refl eksyjnego);
– monitorowanie sposobu realizacji i uzyskiwanych efektów.
Ważnym zadaniem było stworzenie dla nauczycieli i dyrektorów szkół szans 

wzajemnych wzmocnień poprzez prezentację doświadczeń, ich wartościowanie, 
twórczą aplikację na własny grunt rzeczywistości szkolnej. W ten sposób realizowa-
ne koncepcje miały charakter zintegrowanego potrójnego autorstwa: autorstwa 
opiekuna naukowego, własnego autorstwa zespołów nauczycielskich oraz rozwią-
zań zaczerpniętych od innych.

Poprzez interakcje na seminariach, konferencjach – formach doskonalenia na-
uczycieli i dyrektorów na bazie wspólnych przekonań, doświadczeń, wypracowa-
nych rozwiązań rodziły się nowe wizje praktyki.

Kształtowanie „praktyki” dokonywało się również na skutek dyskursu społecz-
no-kulturowego i materialno-ekonomicznego, który toczył się w miejscu funkcjo-
nowania szkoły. Nie bez znaczenia były tu kultura, w której szkoła funkcjonowała, 
i historia.

Chodziło nam o intersubiektywne porozumiewanie co do pojęć, zwłaszcza że 
pojęcia sytuowane były w aksjologii, która to dziedzina wiedzy nie znajduje swego 
miejsca w  kształceniu nauczycieli. Drugą ważną kwestią była prawda o trafności 
podejmowanych działań i szczerości przebiegu zaangażowanej praktyki. W ten 
oto sposób budowana była „otwarta przestrzeń komunikacji” między uczestnikami 
prowadzonych badań. Znajdowała ona swoją szczegółową egzemplifi kację w dys-
kursie pedagogicznym.

Należy podkreślić, że budowanie przestrzeni komunikacji było bardzo wysoko 
cenione przez dyrektorów i nauczycieli. Za główne walory uważali: 

–  możliwość zaprezentowania swojej działalności, jej osiągnięć, uwarunkowań; 
–  możliwość poznania sposobów realizacji wspólnych celów przez dyrektorów 

i nauczycieli innych szkół;
–  możliwość wzajemnej oceny sposobów działania, osiąganych efektów, prze-

konań, stanowisk, racji;
–  możliwość uczenia się od innych, zaszczepiania na swój grunt kulturowo-

-społeczny dobrych doświadczeń;
– możliwość korekty działań;
–  szansę wewnętrznej mobilizacji, nabrania ducha, wzmocnień pozytywnych, 

„rzutu w górę” w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Powyższe oceny potwierdzają stanowisko S. Kemmisa, że: „umieszczanie wy-

miaru «otwartej przestrzeni komunikacji» w  centrum perspektywy krytycznych 
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uczestniczących badań w działaniu podkreśla inkluzyjną, kolektywną i przekształ-
cającą naturę stawianych przez siebie celów, które służą interesom własnym po-
szczególnych uczestników i jednocześnie je przekraczają. Związani z tą orientacją 
badacze prowadzą swe badania nie tylko po to, by się «udoskonalić», lecz by dzia-
łać właściwie z  punktu widzenia konsekwencji historycznych wynikających z  ich 
działania”36.

U  podstaw prowadzonych badań znajdowało się zespołowe podejmowanie 
decyzji w wielu kwestiach dotyczących doskonalenia sposobów stwarzania szans 
edukacyjnych dla gimnazjalistów oraz szans rozwojowych nauczycieli. Decyzje 
te poprzedzone były indywidualną i zespołową autorefl eksją, prowadzonymi ob-
serwacjami, analizą osiągniętych rezultatów. Powyższe elementy były zanurzone 
w „przestrzeni komunikacyjnej” podczas form doskonalenia nauczycieli i dyrekto-
rów. Dzięki temu występowała analiza budowanej rzeczywistości szkolnej w celu 
jej doskonalenia w badaniach.

Można było wyróżnić trzy oblicza zaangażowanej praktyki edukacyjnej. Pierw-
sze [Wi1] to wizja praktyki, której źródło było zanurzone w ofercie opracowanej przez 
opiekuna naukowego. Druga wizja powstawała na bazie powyższej wizji [Wi1], ale 
skorygowanej przez pryzmat nauczycielskiego doświadczenia, własnego subiektyw-
nego spojrzenia na postawione zadanie. Określam ją jako [Wi2]. Była ona też uwarun-
kowana wieloma czynnikami wewnątrzszkolnymi. Do nich należy zaliczyć stosunek 
dyrektora szkoły, stopień uznania stawianego zadania za priorytet, umiejscowienie 
zadań w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia nauczycieli, utożsamianie się na-
uczyciela z podejmowanymi zadaniami, innowacyjną postawą, itp.

W tym względzie odnotowano zjawisko fi ltracji danych zawartych w zadaniach 
mieszczących się w [Wi1]. Miało ono charakter redukcyjny i sprowadzało się do frag-
mentarycznej realizacji zadań, jako dodatki do istniejących programów i  utartego 
stylu pracy. Te szkoły, w których takie zjawisko nastąpiło, w sposób naturalny rezy-
gnowały z udziału na zasadzie „nie można nowego wina nalać do starych bukłaków”.

Drugim rodzajem zjawiska mieszczącego się w [Wi2] było wbudowanie ofer-
ty, nadając jej nową jakość w określanych warunkach. Określam je „transformacją” 
oferty zawartej w  [Wi1]. U  podstaw tej transformacji znajduje się podmiotowe, 
wspólnotowe zaangażowanie nauczycieli gimnazjum w  odpowiedzi na pytanie: 
co oznacza w naszych warunkach oferta, której nośnikiem jest [Wi1]. Na bazie we-
wnątrzszkolnego dyskursu wyrastała nowa jakość praktyki edukacyjnej, u podstaw 
której był dialog nauczycielski, twórcze działanie, potrzeba nowej lepszej jakości, 
ambicja zawodowa, zaangażowanie we własny rozwój. Można najogólniej powie-
dzieć, że w tym przypadku [Wi2], u podstaw której była transformacja [Wi1], stawa-
ła się czynnikiem rozwijania postkonwencjonalnej tożsamości nauczyciela i zwrot-
nie – ta rozwijająca się tożsamość postkonwencjonalna wzmacniała transformację 
[Wi1] i [Wi2], potęgując realizację celu.

Trzecia wizja była generowana poprzez diagnostyczny dyskurs nad sposoba-
mi realizacji zadań i osiąganymi efektami, prowadzonych wówczas ogólnopolskich 
36 S. Kemmis. Teoria krytyczna... dz. cyt, s. 61.
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spotkań dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców ze szkół TGP. Spotkania miały 
charakter seminariów, warsztatów, konferencji metodycznych. Nie bez znaczenia 
były również konferencje regionalne organizowane przez szkoły dla nauczycie-
li, dyrektorów szkół. Ich celem było upowszechnianie dorobku szkoły – zarówno 
zaangażowanej praktyki, jak i osiągnięć uczniów. W ten sposób zrodziła się [Wi3] 
– skorygowana. Ta korekta, wyrastająca na bazie perspektywy dialektycznej, odno-
siła się do [Wi1], jak również do [Wi2].

W prowadzonych badaniach można wyróżnić pięć faz:
–  diagnozowanie problemu optymalizacji szans edukacyjnych dla gimnazjali-

stów w perspektywie aksjologii przez kreatora badań (opiekuna naukowego 
TGP);

– planowanie działania
● wstępne planowanie wizji zaangażowanych praktyk przez kreatora,
●  planowanie zaangażowanych praktyk wspólnie z nauczycielami i dyrek-

torami w „przestrzeni komunikacyjnej”;
–  podjęcie działania – budowanie zaangażowanej praktyki w dyskursie peda-

gogicznym;
– ewaluacja, ocena uzyskiwanych efektów;
–  specyfi kacja nabywanego doświadczenia pedagogicznego w aspekcie prak-

tycznym i teoretycznym.

Proces badawczy można przedstawić w formie następującego schematu37

37  Por. Gerald I. Susman, Roger D. Evered. Ocena naukowych badań w działaniu. W: Badania w działaniu. 
Pedagogika i antropologia... dz. cyt, s. 97.
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Należy przy tym podkreślić, że cele szczegółowe, szczegółowe problemy ba-
dawcze oraz techniki zbierania danych były generowane w trakcie badań. Również 
wiele decyzji, na przykład usunięcia szkół, które pozorowały działania, w nadmier-
ny sposób fi ltrowały stawiane cele, ustalone w dyskursie pedagogicznym strategie 
i sposoby działania.

Podsumowując, szczegółowa egzemplifi kacja badań w działaniu w prowadzo-
nym procesie badawczym przedstawiała się następująco:

–  badania były zorientowane na przyszłość w  aspekcie rozwoju uczniów 
i przyszłość działań pedagogicznych nauczycieli. W ich proces wbudowane 
było planowanie;

–  opierały się na współpracy dyrektorów, nauczycieli oraz opiekuna naukowe-
go TGP (kreatora badań), którego funkcja sprowadzała się między innymi do 
wyjaśnienia uzasadnień planowanych zadań (zawartych w ogólnym planie 
zaangażowanej praktyki), by wspólnie z nauczycielami i dyrektorami opra-
cować jego szczegółową egzemplifi kację oraz wskaźniki służące ocenianiu 
wspólnie planowanej zaangażowanej praktyki;

–  proces badań w działaniu wspierał rozwój zdolności uczestników badań, jak 
również zdolności szkoły jako organizacji do diagnozowania, planowania 
działania, oceny, nabywania doświadczeń i  ich refl ektowania, zwrotnego 
doskonalenia procesu;

–  w  badaniach w  działaniu wykorzystano teorię wartości środowiskowych, 
osobowych, przesłanki dydaktyczne, metody projektów oraz teoretyczne 
przesłanki wynikające z zaangażowanej praktyki;

–  podejmowane działania, ich doskonalenie opierało się na wiedzy, której 
źródłem było defi niowanie obecnej sytuacji nauczycieli i dyrektorów szkół. 
W zależności od tej wiedzy istniała potrzeba wzmocnienia merytorycznego 
ze strony opiekuna naukowego, wzmocnienia duchownego, dodania wiary 
w ich możliwości, ale zdobyta w ten sposób wiedza wynikająca z defi niowa-
nia sytuacji wzmacniała wiedzę kreatora badań38. Służyły temu konsultacje 
indywidualne, zbiorowe seminaria wymiany doświadczeń wzbogacane wie-
dzą poprzez wykłady, dostarczenie materiałów pomocniczych.

6. Techniki zbierania danych

W  prowadzonych badaniach podstawową metodą wspomagającą był son-
daż diagnostyczny. Zastosowano w nim szereg technik badawczych. Podstawową 
techniką była obserwacja uczestnicząca w procesie budowania programu zmiany 
i jego wdrażania. Prowadzona była podczas spotkań z dyrektorami i nauczyciela-
mi mających charakter seminariów wymiany doświadczeń, konferencji metodycz-
nych, sesji popularnonaukowych, wizyt studyjnych w  poszczególnych szkołach 
połączonych z hospitacjami zajęć wychowawczo-dydaktycznych.
38 Por. Gerald I. Susman, Roger D. Evered. Ocena naukowych... dz. cyt, s. 99–100.
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Celem obserwacji było zebranie danych dotyczących faktycznego przebiegu 
realizacji projektu, ustalenia postaw nauczycieli wobec podejmowanych zadań wy-
rażających się w refl eksyjnym zaangażowaniu, oceny własnych pomysłów nauczy-
cieli dotyczących realizowania zadań strategicznych. Obserwacji poddane zostały 
również zachowania uczniów, szczególnie podczas zorganizowanych aksjologicz-
nych sesji popularnonaukowych.

Drugą techniką mającą istotne znaczenie w ewaluacji programu była rozmo-
wa z dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami. Jej celem było wykrycie sła-
bych stron i trudności napotykanych przez szkołę, jak również ustalenie rozmiarów 
odnoszonych sukcesów we wdrażaniu projektu, a  nade wszystko jego autorska 
modyfi kacja. Istotną rolę w doskonaleniu i kreowaniu programu odegrała wspól-
notowa ewaluacja, wyrażana w  dyskusjach nad dalszymi pracami dotyczącymi 
wdrażanego programu.

W celu ustalenia konkretnych szans edukacyjnych, jakie stworzyła każda szko-
ła, zastosowano analizę dokumentów szkoły – planów pracy, jak również materia-
łów wytworzonych przez nauczycieli i uczniów. Analizie poddano nauczycielskie 
i uczniowskie opisy realizowanych projektów, aksjologicznych sesji popularnonau-
kowych, sprawozdań z realizowanych programów, obozów naukowych, uczniow-
skich prac konkursowych.

By ustalić ocenę uczniów stworzonych dla nich szans edukacyjnych, posłużo-
no się techniką swobodnych wypowiedzi skierowaną do absolwentów gimnazjów 
na temat – gimnazjum, które ukończyłem/łam, źródłem szans edukacyjnych.



ROZDZIAŁ III

Nauczanie przez projekty 
w aspekcie szans edukacyjnych

Głównym celem wprowadzania do programu zmiany praktyki pedagogicznej 
metody projektów było częściowe zerwanie z dotychczasowym stylem pracy klaso-
wo-lekcyjnej. Chodziło głównie o wyzwolenie twórczej pracy nauczycieli i uczniów. 
Metoda projektów stwarza wiele szans edukacyjnych dla ucznia, głównie szansę 
odkrywania wiedzy, a  przez to postrzegania jej w  kategoriach wartości. Poniżej 
zostaną skrótowo przedstawione szanse, jak również obszerne opisy wybranych 
projektów, które były realizowane w szkołach.

Zamieszczając obszerne fragmenty realizowanych projektów kierowaliśmy się 
intencją ukazania nauczycielskiego i uczniowskiego trudu, jak również nadzieją, że 
staną się one inspiracją dla czytelników ich realizacji bądź realizacji badanych lub 
zupełnie innych projektów.

1. Metoda projektów w aspekcie szans edukacyjnych

Metodę projektów można najogólniej określić jako system dydaktyczny, który 
polega na zastąpieniu systemu klasowo-lekcyjnego projektami stanowiącymi ośrod-
ki nauki i pracy. Bardziej szczegółowe określenie – cykl zaplanowanych działań podej-
mowanych w związku z wykonywaniem przez uczniów, pod kierunkiem nauczyciela, 
(dużego) zadania (przedsięwzięcia) opartego na przyjętych wcześniej założeniach.

Metoda projektów ma długą historię. Według badań M. Szymańskiego począt-
ki metody projektów sięgają końca XVI stulecia. Zastosowano ją po raz pierwszy 
w kształceniu architektów.

W  pedagogice termin projekt pojawił się w  literaturze amerykańskiej przed 
1900 rokiem. Pod tym pojęciem rozumiano uczniowską działalność natury prak-
tycznej, nastawioną na wykonanie produktu.

Nowy wymiar pojęcia „projekty” nadała fi lozofi a i  pedagogika J. Deweya. 
Wówczas zrodził się postulat przebudowy szkoły na zasadzie „metody projektów”. 
Głównymi rzecznikami metody projektów byli Kilpatrick, A. McMurry, J.A. Steven-
son, A. Harold. 
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W Polsce metoda projektów stała się przedmiotem zainteresowania: Micha-
ła Siudaka w szkole w Turkowiczach, Piotra Szczypińskiego w szkole w Hołobach, 
w szkole w Kosinie pod Poznaniem, w Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Żeńskim w Warszawie, w Gimnazjum im. St. Czarnieckiego w Chełmie, Gimnazjum 
im. St. Batorego w Warszawie, Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie – słynnej 
szkole T. Łopuszańskiego. W okresie reformowania polskiej szkoły powrócono do 
tej metody głównie za sprawą Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
(E. Goźlińska, J. Królikowski, J. Kowalski, K. Brząkalik i inni).

Powstaje pytanie zasadnicze: jakie szanse edukacyjne stwarza metoda projek-
tów? Analiza literatury i rodzajów projektów oraz wyniki obserwacji uczestniczącej 
we wdrażaniu tej metody poprzez dyrektorów szkół – słuchaczy studiów podyplo-
mowych z zakresu zarządzania szkołą w KUL w latach 1998–2000, upoważniają do 
skategoryzowania szans edukacyjnych. Przedstawiają się one następująco:

–  Szansa integracji aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej – żad-
na metoda w tak wysokim stopniu nie dynamizuje tych rodzajów aktywno-
ści i nie scala w spójną całość. Stanowi to rdzeń wielostronnego rozwijania 
osobowości. Stanowi podstawę integralnego rozwoju;

–  Szansa kształtowania zespołu umiejętności wzajemnie ze sobą zintegrowa-
nych. Płaszczyzną kształtowania tych umiejętności są etapy (ogniwa) reali-
zacji projektów:
 wybór i sformułowanie tematów, określenie celów:

●  umiejętność podejmowania decyzji, formułowania celów i problemów 
 motywacja do działania;

 analiza warunków merytorycznych i materialnych:
● umiejętność analizy aktualnej rzeczywistości, syntezy danych;
●  umiejętność wartościowania sytuacji z punktu widzenia sposobu roz-

wiązania;
● umiejętność opracowania potrzebnych informacji;

 wybór sposobu realizacji i opracowanie planu:
●  umiejętność projektowania i planowania (rozwój pomysłowości, my-

ślenia twórczego, wyobraźni);
 przygotowanie konspektu:

● doskonalenie umiejętności projektowania i planowania;
 przygotowanie merytoryczne i rzeczowe:

●  umiejętność uzupełniania potrzebnych informacji  umiejętności sa-
mokształceniowe;

● umiejętność wartościowania sytuacji;
● umiejętności organizacyjne i menedżerskie;

 realizacja projektu:
● typu poznawczego:

❍ umiejętność doboru źródeł informacji, ich selekcji, klasyfi kacji;
❍  umiejętność nadawania zdobytym informacjom nowej formy, prze-

twarzania informacji;
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● typu praktycznego (zależnie od charakteru projektu)
❍ umiejętności techniczne;
❍ umiejętności muzyczne;
❍ umiejętności plastyczne;
❍  umiejętności organizacyjne (zależnie od dziedziny, której projekt do-

tyczy);
❍ umiejętności współpracy;
❍  umiejętności komunikacji (przekazywanie i odbiór informacji, słu-

chanie opinii, inspirowanie innych do pracy, rozwiązywanie konfl ik-
tów)

❍ umiejętności wartościowania swojej pracy;
 opracowanie projektu i prezentacja

● umiejętność strukturalnego przedstawiania informacji;
● umiejętność wartościowania swojego działania;
● umiejętność formułowania wniosków;
● umiejętność doboru środków prezentacji;
● umiejętność przedstawiania własnych osiągnięć;

 ocena
●  umiejętność wartościowania efektów w aspekcie założonych celów, 

sporządzania wniosków, rejestru problemów oraz poszukiwania roz-
wiązań na przyszłość.

–  Szansa wdrażania uczniów do pracy naukowo-badawczej – odkrywania wie-
dzy:

● umiejętność formułowania celów badań;
● umiejętność formułowania problemów badawczych;
● umiejętność formułowania hipotez;
● umiejętność doboru metod i technik badań;
● umiejętności praktyczne związane z badanym problemem;
● umiejętność opracowania wyników;
● umiejętność formułowania wniosków;

– Szansa rozwijania zainteresowań:

[ i  ? P~~  + ] xN

i   zainspirowanie ucznia do podjęcia działania
?  problem, wobec którego uczeń stanął w wyniku inspiracji nauczyciela
 wskazówka, którą mu udzielamy
P~~  samodzielne rozwiązanie problemu
+  społeczna aprobata wyniku prezentacji projektu; 

– Szanse natury wychowawczej:
 samodzielność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 doskonalenie cech charakteru zależnie od rodzaju projektu:
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●  typu wykonać – dokładność, precyzja, cierpliwość, upór w pokonywa-
niu trudności;

●  typu służby społecznej – rozwijanie kultury dawania, ofi arności, miłości 
bliźniego;

●  projekty badawcze – ciekawość poznawcza, motywacja poznawania, 
chęć odkrycia czegoś nowego;

●  projekty na rzecz środowiska lokalnego – zaangażowanie poznawcze 
i emocjonalne, budowanie więzi ze środowiskiem, gotowość działania 
na rzecz budowania lepszej rzeczywistości.

Działania podejmowane w ramach projektu są mikroszkołą organizacji, koor-
dynacji, sprawnego i skutecznego zarządzania, zintegrowanego działania39.

2. Projekty zorientowane na aktywność poznawczą

Wśród tematyki projektów można wyróżnić wspólną dla wszystkich gimna-
zjów, która dotyczy:

–  poznania historii i kultury miejscowości (miasta), w którym funkcjonuje szko-
ła. Ich efektem była wiedza z zakresu historii, kultury, życia społecznego, go-
spodarki, jak również umiejętności budowania struktur, dokumentowania 
i ocalania rodzinnych skarbów;

–  poznania zagadnień przyrodniczych i  ekologicznych z  próbą rozwiązania 
problemów;

–  zgłębiania wiedzy z  zakresu przedmiotów humanistycznych, matematycz-
no-przyrodniczych.

Projekty historyczno-kulturowe zasługują na szczególną uwagę, bowiem 
poprzez nie realizują uczniowie zdobytą wiedzę postrzeganą w kategorii wielkiej 
wartości, swojego rodzaju „skarbu regionalnego”.

Mimo podobnej tematyki sposób realizacji w  poszczególnych szkołach 
nieco się różnił, co wzbogacało doświadczenia dydaktyczne nauczycieli. Poni-
żej zostanie przedstawiony opis projektów sporządzony przez nauczycieli pro-
wadzących.

Projekt, który wzbudził zainteresowanie i zdobył szczególne uznanie, nosił ty-
tuł „Znaki wiary i pamięci”. Zrealizowany został w gimnazjum w Korycinie, osobą 
prowadzącą była B. Szypulska – nauczyciel bibliotekarz. Zespół realizacyjny składał 
się z  uczniów i  nauczycieli i  przekształcił się w  swojego rodzaju wspólnotę edu-
kacyjną. Jednym z podstawowych warunków natury materialnej było utworzenie 
w szkolnej bibliotece Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Było ono 
nowoczesnym narzędziem zdobywania umiejętności i  twórczego wykorzystywa-
nia specjalistycznych programów komputerowych.      

39  Szerzej na temat metody projektów pisałam w K. Chałas. Metoda projektów i jej egzemplifi kacja w prak-
tyce. Dzierżoniów 2000.
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Cele projektu przedstawiały się następująco:
● poznanie przez uczniów architektury sakralnej na terenie gminy;
● poznanie historii powstałych obiektów;
● nabycie umiejętności dokumentowania danych i inwentaryzacji;
●  zainteresowanie procesem tworzenia książki oraz publikacji okolicznościo-

wej w specjalistycznym programie;
●  nabycie umiejętności wykonywania składu poligrafi cznego publikacji 

w programie Microsoft Publisher.
Powyższe cele implikowały szczegółowe zadania. Ich rejestr przedstawia się 

następująco:
✓ inwentaryzacja obiektów na terenie (okolice miejsca zamieszkania ucznia);
✓ opracowanie wzoru Karty obiektu;
✓  zbieranie informacji faktografi cznych, opisywanie krzyży i kapliczek, wyko-

nanie dokumentacji zdjęciowej;
✓  komputerowe opracowanie materiału opisowego i fotografi cznego;
✓  wykonanie rysunków (grafi k) wybranych obiektów służących wzbogaceniu 

szaty grafi cznej publikacji;
✓ opracowanie aparatu pomocniczego książki;
✓  przygotowanie składu poligrafi cznego publikacji w  programie Microsoft 

Publisher, opracowanie grafi czne okładki;
✓  promocja publikacji – przygotowanie wystawy grafi k wykonanych przez 

uzdolnioną plastycznie uczennicę oraz okolicznościowego folderu.
Efektem materialnym jest piękna książka pt. „Znaki wiary i pamięci” pod re-

dakcją B. Szypulskiej, Korycin 2010. Jest ona napisana przez uczniów i nauczycieli.

Szczegółową realizację projektu opisuje tak jego koordynatorka B. Szypulska:
„Od września 2009 r. do połowy stycznia 2010 r. z  uczniami i  nauczycielami Ze-

społu Szkół w Korycinie realizowałam w bibliotece (głównie z wykorzystaniem sprzętu 
i  oprogramowania ICIM), opracowany przeze mnie projekt edukacyjny, którego celem 
było wykonanie dokumentacji fotografi cznej i opisowej krzyży i kapliczek z terenu gmi-
ny Korycin. O projekcie, który zatytułowałam „Znaki wiary i pamięci” uczniowie po raz 
pierwszy usłyszeli na apelu szkolnym, podczas którego zostali poinformowani o celach 
i  zadaniach przedsięwzięcia i  zachęceni do czynnego włączenia się w  jego realizację. 
O  szczegółach dowiadywali się na lekcjach historii oraz w  trakcie spotkań i  indywidu-
alnych rozmów w czytelni. Grupa uczniów z obu klas pierwszych i drugich gimnazjum, 
a także członkowie prowadzonego przeze mnie koła redakcyjno-edytorskiego z ogrom-
nym zaangażowaniem przystąpiła do realizacji poszczególnych zadań przedsięwzięcia.

Na początku czerwca 2009 r., podczas zebrania wszystkich zainteresowanych udzia-
łem w projekcie, zostały przedstawione kolejne fazy organizacyjne pracy i przydzielone 
indywidualne zadania do wykonania. Uczniowie mieli za zadanie ustalić liczbę i opisać 
dokładną lokalizację krzyży i kapliczek w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Moim 
natomiast zadaniem było zgromadzenie w bibliotece różnych opracowań i materiałów 
dotyczących tematu. Na początku września, już w  nowym roku szkolnym, uczennice 
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z  koła redakcyjno-edytorskiego działającego przy bibliotece przyjmowały zgłoszenia 
od uczniów, w oparciu o które sporządziły spis krzyży i kapliczek występujących w po-
szczególnych wsiach naszej gminy. Dla uczniów posiadających własne aparaty cyfro-
we przeprowadziłam mini-szkolenie na temat wykorzystania możliwości technicznych 
sprzętu oraz sztuki fotografowania. Aby ułatwić uczniom szczegółowe opisywanie obiek-
tów, wspólnie z nauczycielką historii opracowałam formularz ankiety pod nazwą Karta 
obiektu oraz przygotowałam instrukcję jego wypełniania. Dla uczniów, którzy podjęli 
się zbierania informacji o  krzyżach i  kapliczkach, zorganizowałam szkolenie na temat 
prawidłowego opisywania obiektów (wielkość, kształt, materiał), ustalania okoliczności 
ich wystawienia oraz fundatorów. Przy odtwarzaniu faktów z przeszłości należało prze-
prowadzić rozmowy ze starszymi mieszkańcami, sołtysami oraz właścicielami gruntów 
i  posesji, na których zlokalizowane były krzyże i  kapliczki. Dostarczony przez uczniów 
materiał wspólnie z nauczycielką historii dokładnie analizowałyśmy, porównywałyśmy 
fakty, a w przypadku kontrowersji lub nieścisłości, albo braku jakichkolwiek informacji, 
same weryfi kowałyśmy i uzupełniałyśmy. W ten sam sposób zbierana była również do-
kumentacja fotografi czna opisywanych obiektów. Niestety, część zdjęć dostarczonych 
przez uczniów nie była zbyt dobrej jakości (w  większości przyczyna leżała po stronie 
aparatu), byłam więc zmuszona wspólnie z  p. Celiną Baranowską wykonać brakujące 
fotografi e. Zgromadzony materiał opisowy i zdjęciowy uczniowie na bieżąco (przerwy 
śródlekcyjne, czas wolny przed i po lekcjach oraz zajęcia koła redakcyjno-edytorskiego) 
wprowadzali do komputera, tworząc pliki tekstowe i  grafi czne z  podziałem na miej-
scowości należące do gminy. Do uczniów należało również redagowanie tekstów pod 
względem językowym z  uwzględnieniem fachowego słownictwa przy opisie obiektów 
oraz edytowanie zdjęć w programie Microsoft Offi  ce Picture Manager (poprawianie wy-
glądu, retuszowanie, ujednolicanie rozmiaru, przycinanie itp.). Około 30 zdjęć przedsta-
wiających charakterystyczne dla naszej gminy krzyże i kapliczki zostało wydrukowanych 
i posłużyło uczennicy klasy IIA, Urszuli Lengiewicz, do wykonania na ich podstawie czar-
no-białych rysunków. Gotowe prace członkowie koła skanowali, edytowali i utworzyli od-
powiednie pliki, które zostały wykorzystane przy opracowaniu grafi cznym książki. Mając 
zgromadzony na komputerach ICIM główny materiał do publikacji, zwróciłam się do ks. 
proboszcza z parafi i w Korycinie o napisanie wstępu. W tym czasie uczniowie z koła do-
konywali przeliczania i spisywania, z podziałem na rodzaje i czas powstania, wszystkich 
zinwentaryzowanych obiektów. Informacje te wykorzystałam do napisania przedmowy. 
Następnie na zajęciach koła ustaliliśmy listę wyrazów i sformułowań, które należałoby 
wyjaśnić. W tym celu opierając się na materiałach źródłowych opracowaliśmy Słowni-
czek, który później został zamieszczony w publikacji. Uczniowie sporządzili również spis 
bibliografi czny wszystkich książek i czasopism, z których korzystaliśmy, opracowując te-
mat naszego projektu. Zważywszy na stopień trudności oraz bardzo krótki czas na elek-
troniczne złożenie książki (musiała ukazać się drukiem przed 20 marca 2010 r.), stroną 
edytorską zajęłam się sama, korzystając z programu Microsoft Publisher. Opracowałam 
skład komputerowy, wykorzystując utworzone przez uczniów pliki tekstowe i grafi czne, 
dokonałam adiustacji językowo-stylistycznej oraz technicznej (format, karta tytuło-
wa, marginesy, wyrównywanie obrazów względem tekstu, oblewanie ramek tekstem, 
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podpisy pod zdjęciami, paginacja, żywa pagina, spis treści), a  także pierwszej korekty. 
W następnej kolejności przekazałam wydrukowaną wersję roboczą do korekty nauczy-
cielce języka polskiego i naniosłam poprawki do wersji komputerowej. Zaprojektowałam 
i  opracowałam okładkę, wykorzystując program Adobe Photoshop CS4 do tworzenia, 
edycji i obróbki grafi ki. Gotowy skład poligrafi czny zapisany w formacie PDF przesłałam 
pocztą elektroniczną do drukarni. Na potrzeby promocji książki członkowie koła mieli za 
zadanie przygotować wystawę grafi k zamieszczonych w publikacji. Ze względu na róż-
ną wielkość oryginałów należało ich skany powiększyć do formatu A4 i wydrukować na 
specjalnym papierze. Następnym etapem było wycięcie z kartonu dostosowanych do wy-
miaru antyram i kopii rysunków passe-partout oraz ich oprawa. Informacje o wystawie 
oraz książce zamieszczone zostały w opracowanym przez uczniów folderze stworzonym 
w programie Microsoft Publisher.

Podczas uroczystego rozpoczęcia X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
dyrektor szkoły pani Ewa Bojarzyńska zaprezentowała książkę zgromadzonej publicz-
ności oraz otworzyła wystawę prac plastycznych naszej uczennicy. Wśród zgromadzo-
nych gości obecni byli: metropolita białostocki ks. abp Edward Ozorowski, wicekurator 
Wiesława Ćwiklińska, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w  Białymstoku ks. 
prof. Adam Skreczko, wójt gminy Korycin Mirosław Lech. Gościom, opiekunom uczniów 
biorących udział w konkursie oraz zwycięzcom przekazano publikacje wraz z foldera-
mi informacyjnymi. Od uczestników uroczystości usłyszeliśmy dużo ciepłych słów na 
temat książki i wystawy.

Realizacja tak rozbudowanego projektu, który zakładał wydanie publikacji książ-
kowej, nie byłaby możliwa bez utworzonego w bibliotece Internetowego Centrum Edu-
kacji Multimedialnej. Zarówno sprzęt, jak i odpowiednie oprogramowanie umożliwiły 
przygotowanie wszystkich etapów publikacji bez konieczności ponoszenia dodatko-
wych kosztów związanych ze składem poligrafi cznym. Szkoła opłaciła jedynie druk 
500 egzemplarzy książki.

Analiza tekstu opisu projektu wskazuje na następujące szanse edukacyjne:
●  wykorzystanie ICIM jako nowoczesnego warsztatu pracy do realizacji pro-

jektu edukacyjnego;
●  umożliwienie uczniom pogłębienia już posiadanych oraz zdobycia nowych 

umiejętności związanych z  obsługą i  twórczym wykorzystaniem specjali-
stycznych programów komputerowych;

●  promowanie niekonwencjonalnych działań i osiągnięć młodzieży znacznie 
wykraczających poza program nauczania w gimnazjum;

●  stworzenie warunków do rozwijania własnych zainteresowań i  uzdolnień 
oraz aktywnego spędzania czasu wolnego;

●  budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki jako nowoczesnego i przy-
jaznego uczniom środowiska dydaktyczno-wychowawczego;

●  ugruntowanie własnej tożsamości regionalnej;
●  radość z dokonanego dzieła;
●  wzmocnienie poczucia własnej wartości.    
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W podsumowaniu sprawozdania z projektu B. Szypulska pisze:
Projekt zawierający scenariusz, instrukcję i  harmonogram działań, sprawozda-

nie z  realizacji, prezentację multimedialną przedstawiającą kolejne etapy pracy nad 
przedsięwzięciem, książkę „Znaki wiary i pamięci” oraz folder szkolnej wystawy rysun-
ków Małgorzaty Lengiewicz został zgłoszony na konkurs organizowany przez Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na najciekawszy projekt realizowany w Interneto-
wym Centrum Informacji Multimedialnej. W konkursie tym projekt zajął I miejsce w ka-
tegorii szkól gimnazjalnych.

W uzasadnieniu werdyktu napisano m.in.: „Zdecydowanie wyróżniającym się pro-
jektem była praca przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Korycinie. Jury bardzo 
wysoko oceniło wartość merytoryczną i edukacyjną tego jakże rozbudowanego pro-
jektu. Dokonano wyboru interesującego tematu, bardzo potrzebnego społeczności lo-
kalnej, ale nie tylko, bo krzyże i kapliczki stanowią niezwykle ciekawe zagadnienie kul-
turowe. Doskonałym pomysłem okazało się zaangażowanie uczennicy do wykonania 
rysunków, a potem włączenie ich do książki i zaprezentowanie tych prac na wystawie. 
Należy wyrazić duże uznanie pani Barbarze Szypulskiej za podjęcie wraz z uczniami 
tak trudnego i  ciekawego projektu, za zaangażowanie nauczycielki historii i  księdza 
z parafi i w Korycinie. Projekt jest doskonałą promocją szkoły, biblioteki i regionu.

Książka i  prezentacja multimedialna były prezentowane 16 czerwca 2010 r. 
podczas konferencji „Przyszłość bibliotek szkolnych”, którą w Warszawie zorganizo-
wał Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz 
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wystawa grafi k Małgorzaty 
Lengiewicz prezentowana była od października do listopada 2011 r. w Galerii na 
Złotej mieszczącej się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

W tej samej szkole B. Szypulska była koordynatorem projektu „Gmina Korycin 

i jej mieszkańcy w pożółkłej fotografi i”.

U podstaw tej decyzji było przekonanie, że rozwijanie zainteresowań uczniów 
miejscem zamieszkania jest niezwykle ważne dla procesu wychowania do życia 
i funkcjonowania w lokalnej społeczności, do tworzenia jej oblicza i przejmowania 
odpowiedzialności. Wiedza na temat przeszłości ziemi, na której mieszkają i uczą 
się, jest podstawą do świadomego akceptowania wielowymiarowości lokalnego 
dziedzictwa. Jak pisze B. Szypulska w sprawozdaniu z realizacji projektu:

Koncepcję projektu „Gmina Korycin i  jej mieszkańcy w pożółkłej fotografi i” mia-
łam opracowaną już od dawna, jednak jego realizacja wiązała się ze znacznymi kosz-
tami. Jedynym sposobem na pozyskanie środków było wystąpienie z  wnioskiem do 
lokalnej fundacji. Napisałam projekt do Sokólskiego Funduszu Lokalnego i z programu 
„Działaj Lokalnie V” otrzymałam dofi nansowanie w wysokości 3000 zł. Dzięki dotacji 
zorganizowałam w szkole wystawę reprodukcji starych fotografi i oprawionych w an-
tyramy i opłaciłam wydanie 400 egzemplarzy kalendarza na 2008 r.

Projekt realizowałam od 1 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 r. z  osiemnastoma 
uczniami gimnazjum, a  w  niektórych zadaniach wspierali mnie nauczyciele: języka 
polskiego p. Elżbieta Malewicz oraz informatyki p. Józef Guziejko. Myślą przewodnią 
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całego przedsięwzięcia była idea odtworzenia obrazu ludzi i miejsc dawnego Korycina 
i okolic. Zdjęcie to przecież wizualny zapis historii. Dostarcza nie tylko wiedzy ikonogra-
fi cznej, ale również historycznej i faktografi cznej. Obraz przemawia bardziej sugestyw-
nie niż słowo pisane czy ustnie opowiadanie. Zależało mi, aby uczniowie poprzez po-
szukiwanie starych fotografi i w rodzinnych albumach i sięgając do skarbnicy pomięci 
starszych ludzi poznawali historię losów swoich krewnych, a  przez to historię swojej 
małej ojczyzny.

Analiza opisu projektu wskazuje, że jego cele przedstawiały się następująco:
●  wzbogacenie wiedzy o dziejach własnej rodziny i gminy udokumentowa-

nych fotografi ą;
●   nabycie umiejętności dialogu międzypokoleniowego (dziadkowie – wnuko-

wie, rodzice – dzieci);
●   wzrost zamiłowania do gromadzenia pamiątek rodzinnych stanowiących 

bezcenną spuściznę po przodkach;
●  nabycie umiejętności w posługiwaniu się nowoczesną technologią kompu-

terową;
●  nabycie umiejętności obsługi i twórczego wykorzystania specjalistycznego 

programu do katalogowania i obróbki zdjęć Adobe PhotoshopElements 5.0;
●  wzrost poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez poznanie 

historii rodziny, parafi i, gminy;
●  ocalenie od zapomnienia faktów, miejsc i  ludzi uwiecznionych na starych 

fotografi ach;
●   tworzenie ikonografi cznej bazy danych jako źródła informacji dla badaczy 

dziejów gminy Korycin.
Rejestr realizowanych działań obejmował:
●  opracowanie niezbędnej dokumentacji, m.in. schematu metryczki zdjęcia 

i redagowanie treści ogłoszenia skierowanego do mieszkańców gminy Ko-
rycin z  prośbą o  udostępnienie starych fotografi i do zeskanowania (treść 
tego ogłoszenia została zamieszczona m.in. na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Korycinie oraz szkoły);

●  poszukiwanie starych fotografi i i innych ciekawych pamiątek rodzinnych;
●  opisywanie zdjęć według opracowanego schematu (wypełnianie metryczki 

zdjęcia), sięganie do skarbnicy pamięci rodziców, dziadków, członków bliż-
szej i dalszej rodziny,

●  gromadzenie zebranych materiałów, skanowanie ich i archiwizowanie kopii 
zdjęć, segregowanie i opisywanie za pomocą programu do katalogowania 
i obróbki zdjęć Adobe PhotoshopElements 5.0;

●  grupowanie zarchiwizowanych dokumentów wg kategorii:
– wydarzenia z życia społecznego i religijnego mieszkańców gminy Korycin,
– rodzina i jej historia,
– miejsca i budowle,

●  utworzenie pokazu wybranych zdjęć opatrzonych komentarzem w formie 
wirtualnego albumu i  opublikowanie go na stronic internetowej Zespołu 
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Szkół w Korycinie (http://www.gimkorycin.pl) oraz Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Turystyki (http://www.goksitkorycin.pl/);

●  obróbka komputerowa wybranych zarchiwizowanych zdjęć za pomocą do-
stępnych narzędzi edycyjnych w programie Adobe PhotoshopElements 5.0 
(kadrowanie, regulacja kontrastu i koloru, wyostrzenie itp.). zapis na nośniku 
CD i przekazanie do zakładu fotografi cznego w celu wywołania ich w forma-
cie A-4;

●  poszukiwanie koncepcji grafi cznej kalendarza ściennego, wybór zdjęć i pra-
ce edycyjne w programach Adobe PhotoshopElements 5.0 i Microsoft Pu-
blisher;

●  przygotowanie kalendarza zatytułowanego „Gmina Korycin i jej mieszkańcy 
w pożółkłej fotografi i” na 2008 r. w wersji elektronicznej gotowej do druku;

●  zapisanie kalendarza na nośniku CD i  przekazanie do zakładu poligrafi cz-
nego;

●  przygotowanie w szkole wystawy 30 zdjęć opatrzonych komentarzem;
●  zorganizowanie uroczystego otwarcia wystawy z  udziałem mieszkańców 

gminy, społeczności szkolnej, przedstawicieli duchowieństwa, władz samo-
rządowych oraz przedstawicieli Sokólskiego Funduszu Lokalnego;

●  promocja kalendarza w czasie otwarcia wystawy.

Autorka podkreśla, że pierwszy etap projektu (poszukiwanie, gromadzenie 
i opisywanie starych fotografi i) adresowany był do wszystkich chętnych uczniów 
Zespołu Szkół w Korycinie. Bezpośrednio w realizację pozostałych etapów projektu 
zaangażowało się 18 uczniów, którzy pracowali w 5 zespołach.

Efekty projektu w ocenie koordynatora projektu przedstawiają się następu-
jąco:

●  uczestnicy projektu zdobyli nowe umiejętności związane z obsługą i twór-
czym wykorzystaniem specjalistycznego programu komputerowego do ob-
róbki zdjęć oraz opracowania kalendarza;

●  poszukiwanie, gromadzenie i  opisywanie fotografi i wzbogaciło osobistą 
wiedzę uczniów, pobudziło wyobraźnię, zaktywizowało twórczo, wpłynęło 
na rozbudzenie zainteresowań przeszłością swojej rodziny i historią gminy;

●  udział w pracach nad projektem umożliwił zagospodarowanie czasu wolne-
go w sposób twórczy, rozwijający intelektualnie;

●  została utworzona baza ikonografi czna „Gmina Korycin i  jej mieszkańcy 
w  pożółkłej fotografi i” w  formie plików na płytach CD, które są dostępne 
w bibliotece szkolnej i publicznej;

●  powstała w szkole stała wystawa z 30 reprodukcjami starych zdjęć z prze-
łomu XIX/XX w. oraz początku XX w. przedstawiających codzienne życie 
mieszkańców naszej gminy, ich stroje, pracę, dzień świąteczny i uroczysto-
ści rodzinne, a także miejsca i budowle, których już nie ma lub zmieniły swój 
wygląd na przestrzeni tego czasu;
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●  wydany jedyny w swoim rodzaju kalendarz stał się wizytówką niekonwen-
cjonalnych działań młodzieży i jej twórczych osiągnięć, których realizację 
umożliwiła szkoła;

●  wystawa zdjęć, kalendarz i fotoalbum służą do promocji szkoły i gminy.

B. Szypulska formułuje następujący wniosek:
Uczestnicy projektu dokumentując przeszłość „małej ojczyzny” nabyli przeświadcze-

nie o wartości swoich działań, z których efektów mogą czerpać wszyscy zainteresowani 
dziejami gminy Korycin. Jest to rzecz nie do przecenienia. Wykorzystując nawet niewielkie 
środki pomocowe można, a nawet trzeba, angażować dzieci i młodzież do wielostronnej 
aktywności, której wyniki będą namacalnym dowodem ich twórczej pracy. Dzięki temu 
młodzi ludzie budują lepszy obraz samych siebie oraz otaczającej ich rzeczywistości40.

W gimnazjum we Wróblińcu realizowany był projekt „Moja mała ojczyzna 

– Historia mojej miejscowości”. W realizację projektu była włączona grupa nauczy-
cieli: A. Miszkiewicz, D. Piec, A. Majchrzak, A. Wąsik, I. Ptak oraz uczniowie wszyst-
kich klas, a więc projekt miał charakter ogólnoszkolny.

Cele projektu przedstawiały się następująco:
●  poznanie historii miejscowości, w której mieszkają uczniowie;
●  wzrost emocjonalnego stosunku do swojej miejscowości;
●  nabycie umiejętności prowadzenia wywiadów;
●  nabycie umiejętności selekcji informacji, analizy treści i porównywania oraz 

kategoryzacji;
●  nabycie umiejętności pracy w zespole.

Rejestr zadań obejmował:
●  zebranie możliwie jak najstarszych fotografi i i widokówek danej miejscowości;
●  dotarcie do prasy lokalnej i zebranie ważnych informacji o miejscowości;
●  przygotowanie i przeprowadzenie wywiadu z najstarszym mieszkańcem, oso-

bą znaną publicznie w celu zgromadzenia legend, opowieści, ciekawostek;
●  zilustrowanie wybranych danych;
●  prezentacja osiągnięć.

Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania w realizację projektu członków ro-
dziny, najstarszego pokolenia, mieszkańców miejscowości oraz forma prezentacji 
efektów materialnych projektu.    

W sprawozdaniu A. Miszkiewicz czytamy:
Aby zdobyć jak najciekawsze informacje, fotografi e, uczniowie angażowali do 

tego swoich najbliższych, rodziców, rodzeństwo, dziadków, często pomocą służyli rów-
nież najstarsi mieszkańcy poszczególnych miejscowości.

Po zakończeniu przygotowań uczestnicy projektu, w zależności od wybranej przez 
siebie formy prezentacji, dokonali selekcji zebranych informacji i materiałów. Najbardziej 
40 Opis realizacji projektu sporządzono na podstawie sprawozdania B. Szypulskiej. 



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 55

popularną formą prezentacji okazał się poster, chociaż nie zabrakło także wystaw, al-
bumów, prezentacji multimedialnej oraz nagrań świetnie przygotowanych wywiadów.

Prezentacja była najbardziej ofi cjalnym etapem pracy uczestników projektu. Do-
konania młodzieży zostały zaprezentowane rodzicom uczniów, społeczności lokalnej 
oraz przedstawicielom władz podczas Festynu Rodzinnego w dniu 29 maja 2004 r.

Zamknięciem pracy nad projektem było wypełnienie przez uczniów arkusza ewa-
luacyjnego, dotyczącego przebiegu pracy nad przygotowaniem prezentacji. Analiza 
wypowiedzi uczniów pozwoliła stwierdzić, iż najwięcej problemów sprawiło młodzieży 
dotarcie do kronik i źródeł historycznych. Nie udało im się także zgromadzić zbyt wielu 
widokówek. Mieli też trudności z uzyskaniem danych statystycznych, a co za tym idzie, 
z przygotowaniem analizy porównawczej miejscowości „dawniej i dziś”. 

Zaskakujący dla mnie okazał się fakt, iż wszyscy zaproszeni goście przybyli na 
prezentację projektu. Z ogromnym zaciekawieniem oglądali przygotowane postery, 
albumy, wystawy m.in. sprzętów, naczyń, narzędzi używanych dawniej. Pełni podziwu 
i uznania gratulowali młodzieży znakomitych efektów pracy.

Na uwagę zasługuje projekt z tego gimnazjum pt. „Skarby naszego regionu”, 
którego koordynatorami były: A. Majchrzak, A. Wąsik, M. Wysocka, A. Miszkiewicz.

Jego podstawowym celem było dostrzeżenie piękna kultury regionu i rozwój 
tożsamości regionalnej.

Rejestr głównych celów projektu przedstawiał się następująco:
●  poznanie skarbów kulturowych miejsca zamieszkania;
●  poznanie osób zasłużonych dla środowiska;
●  dostrzeganie najważniejszych zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym;
●  wzrost emocjonalnego stosunku wobec kultury regionu;
●  wzrost odpowiedzialności wobec kultury regionu;
●  nabycie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
Sposób realizacji tak opisuje w swoim sprawozdaniu A. Wąsik – jedna z koor-

dynatorek projektu.

Projekt miał charakter wewnątrzszkolnego konkursu przeprowadzonego w róż-
nych kategoriach:

●  literackiej, np. opis, fraszka, wspomnienie, wiersz;
●  fotografi cznej;
●  multimedialnej.
Uczniowie przystępujący do projektu otrzymali szczegółowe instrukcje, m.in. jak 

dotrzeć do „skarbu”, czy na jakiej podstawie zakwalifi kować „skarb”. Następnie podej-
mowali trud odszukania miejsc, spełniających kryteria projektu, zbierali informacje 
na dany temat, przygotowywali pracę konkursową fotografi czną lub pracę literac-
ką. Zebrany podczas spotkania materiał gimnazjaliści selekcjonowali pod względem 
wartości, uwzględniając wymagania poszczególnych konkursów. Tak przygotowany 
materiał uczniowie przedstawiali do oceny komisjom konkursowym w wyznaczonym 
terminie. W realizacji projektu uczniowie brali udział indywidualnie lub zespołowo.
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Sposób realizacji. Ostatecznym efektem realizacji projektu była publikacja, która 
ukazała się w kwietniu 2010 roku. W publikacji zamieszczone zostały prace uczniów 
wyróżnione w  konkursach literackim i  fotografi cznym. Wcześniej wszystkie złożone 
przez uczniów prace oglądać można było na specjalnej wystawie zorganizowanej 
w szkole dla uczniów, ich rodziców, bliskich i wszystkich chętnych. Przygotowane przez 
uczniów prezentacje multimedialne można było oglądać w tym samym czasie, w spe-
cjalnie do tego przygotowanej sali lekcyjnej. 

A oto jak przedstawiają się szanse edukacyjne w aspekcie efektów według ko-
ordynatora projektu:

Analiza efektów projektu na poziomie rezultatów wskazała przede wszystkim 
bardzo pogłębioną wiedzę na temat Małej Ojczyzny, jaką uzyskali uczniowie, począw-
szy od etapu przygotowywania się do konkursów przez przygotowywanie prac zarów-
no literackich, jak i fotografi cznych, aż do ostatecznych efektów, które zaskoczyły na-
wet biorących udział w realizacji projektu. U wszystkich realizujących projekt widoczne 
stało się większe zainteresowanie regionem na różnych płaszczyznach, pogłębienie 
umiejętności patrzenia na walory regionu, zaangażowanie i  aktywność przy zdoby-
waniu informacji. Uczniowie podczas kolejnych etapów pracy wykazywali się umie-
jętnością twórczego myślenia oraz doskonale dokonywali selekcji i analizy zdobytych 
przez siebie informacji. Realizacja projektu sprawiła, iż uczniowie wykazują większe za-
interesowanie regionem, jednocześnie wśród tych uczniów widoczna staje się większa 
odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją41.

Inspiracją do opracowania projektu dla nauczycieli jęz. polskiego z  Gimna-
zjum we Wróblińcu była lektura „Kamieni na szaniec” A. Kamińskiego. 

Tytuł projektu brzmiał: Kamień. Ludzie z piętnem wojny żyją wśród nas. 
Główne cele projektu:
●  poznanie wojennej rzeczywistości z  perspektywy indywidualnego czło-

wieka;
●  zrozumienie przez uczniów, że II wojna światowa to nie fi kcja literacka, lecz 

fakt; dramatyczny okres w dziejach świata;
●  poznanie losów mieszkańców miejscowości podczas II wojny światowej;
●  nabycie umiejętności gromadzenia informacji, opracowywania i prezento-

wania zgromadzonej wiedzy;
●  prezentowanie postawy dialogu, zrozumienia drugiego człowieka, pokoju.     

Sposób realizacji projektu przedstawia A. Majchrzak w  sposób następujący.
Czas realizacji wynosił 2 miesiące (wrzesień–październik 2010). Na początku listo-

pada uczniowie dokonali prezentacji na lekcjach języka polskiego. Uczniowie przystępu-
jący do projektu otrzymali szczegółowe instrukcje, m.in. mieli za zadanie odpowiednio 
przygotować się do spotkania z osobami, które przeżyły II wojnę światową, poprzez zdo-
bycie wcześniej niezbędnej wiedzy historycznej. Następnie podejmowali trud dotarcia do 
żyjących jeszcze krewnych bądź znajomych ze swojego najbliższego otoczenia, którzy 
41 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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przeżyli II wojnę światową, by uwiecznić ich wojenne wspomnienia. Zebrany podczas 
spotkania materiał gimnazjaliści selekcjonowali pod względem wartości historycznej, 
uwzględniając indywidualizację przedstawianych treści – ważne były odczucia rozmów-
ców i subiektywne przedstawienie wojennych wspomnień. Niezbędne było również uzy-
skanie zgody rozmówcy na publiczną prezentację wspomnień. Tak przygotowany mate-
riał uczniowie prezentowali na forum klasy w wyznaczonym terminie.

Sposób prezentacji zależał od pomysłowości i zaangażowania uczniów. Najczę-
ściej był to pisemnie zredagowany wywiad, nagranie – słuchowisko, ilustrowany zdję-
ciami album oraz prezentacja multimedialna.

Szanse edukacyjne w aspekcie osiągnięć tak charakteryzuje A. Majchrzak:
Analiza efektów projektu na poziomie rezultatów wykazała przede wszystkim 

bardzo pogłębioną wiedzę na temat II wojny światowej, jaką uzyskali uczniowie, po-
cząwszy od etapu przygotowywania się do przeprowadzenia wywiadu, a szczególnie 
podczas prowadzenia rozmowy z seniorami. U wszystkich uczniów realizujących pro-
jekt nauczyciel zaobserwował wzrost zainteresowania tematyką II wojny światowej, 
pogłębienie umiejętności patrzenia na jej problematykę z pespektywy zarówno żołnie-
rza, jak i cywila oraz zmianę postawy wobec tej tematyki: większy szacunek do osób 
starszego pokolenia, dostrzeżenie bogactwa ich doświadczeń. Uczniowie podczas 
kolejnych etapów pracy i w trakcie prezentacji wykazali się ogromnym zaangażowa-
niem emocjonalnym w omawianą tematykę; w końcowym etapie realizacji projektu, 
po zaprezentowaniu efektów swoich działań, na forum klasy głośno wyrażali swoje 
przemyślenia, jakie narodziły się po rozmowach z bezpośrednimi świadkami wojennej 
rzeczywistości. Kilkoro bardziej dojrzałych emocjonalnie uczniów i  uczennic zwróci-
ło uwagę na doświadczenia wojenne swoich przodków w aspekcie ludzkiej godności 
– akcentowali sytuacje, w których ludzie byli traktowani przez okupantów w sposób 
poniżający, upokarzający, zostawali brutalnie odarci z godności. Wielu uczniów odnio-
sło się w swoich wnioskach do znaczenia wolności w życiu naszego narodu i ogrom-
nej determinacji swoich przodków w walce o jej odzyskanie i zachowanie. Co również 
istotne, zdecydowana większość gimnazjalistów podkreślała, iż wcześniej zagadnienie 
II wojny światowej odbierali jako bardzo odlegle, głęboko osadzone w  dziejach wy-
darzenie, tymczasem podczas realizacji projektu uświadomili sobie „bliskość” tego 
zdarzenia i jego wpływ na życie ich prababć i pradziadków, a więc pośrednio także na 
obecne losy ich rodzin42.     

Interesującym projektem integrującym wiedzę historyczną, przyrodniczą, 
wiedzę z zakresu kultury był projekt realizowany przez T. Skoniecznego, nauczycie-
la historii w Zespole Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach, w skład którego wchodziło 
gimnazjum.

Tytuł projektu brzmiał: Miejscowości gminy Będzino – historia i  teraźniej-

szość. Realizowało go 12 uczniów. 
Charakter projektu i  sposób realizacji oddaje fragment opracowania autor-

stwa T. Skoniecznego.
42 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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Głównym celem projektu edukacyjnego było poznanie gminy Będzino w różnych 
aspektach, przede wszystkim: historycznym, kulturowym i  przyrodniczym, a  także 
uwrażliwienie uczniów na ich przynależność do społeczności lokalnej oraz kształtowa-
nie własnej tożsamości związanej z miejscem pochodzenia i życia. Związane to było 
brakiem tego typu gotowego opracowania.

Projekt miał zachęcić uczniów do:
– dostrzeżenia piękna miejscowości naszej gminy;
– spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z regionem;
– poznania zabytków;
– uwrażliwiania na piękno lokalnego środowiska przyrodniczego;
–  poznania historii, geografi i i kultury miejscowości, z których pochodzą ucznio-

wie;
–  zapoznania z działalnością przedsiębiorstw i instytucji działających na terenie 

gminy.
Uczniowie już podzielili się na grupy i sami wybierają (lub już wybrali) temat pro-

jektu. Umówiliśmy się, że temat będzie ciekawy i tak wybrany, żeby wyniki pracy można 
było gdzieś wykorzystać. Np. jedna z grup postanowiła zbadać opinie uczniów o dzia-
łalności Samorządu Uczniowskiego w  naszej szkole. Wyniki przekażemy SU. Może je 
wykorzystają? W ramach projektu uczniowie zapoznali się z historią gminy Będzino, 
zabytkami.

W ramach projektu uczniowie podzielili się na cztery grupy:
– fotografi czną,
– przeprowadzających wywiady z mieszkańcami gminy,
–  dwie komputerowe: przygotowującą prezentacje multimedialną oraz opraco-

wującą zebrany podczas wywiadów materiał na postać elektroniczną.
Na wspólnych zebraniach przedstawiłem uczniom dzieje gminy Będzino. Po-

nadto wszyscy uczniowie poszukiwali dodatkowych informacji w  literaturze oraz 
Internecie.

Raz na pół roku uczniowie dokonywali samooceny swoich działań wg poniższej 
tabeli:

Etap realizacji projektu Umiejętności Ocena

Formułowanie tematu – precyzyjne sformułowanie tematu,
– jasne określenie celów projektu.

Zbieranie 
i opracowanie 
materiałów

– selekcja informacji,
– krytyczna ocena informacji,
–  przetwarzanie informacji – nadawanie im nowej 

formy.

Praca w grupie – udzielanie sobie informacji,
– podejmowanie decyzji,
– słuchanie się nawzajem,
– rozwiązywanie konfl iktów,
– zaangażowanie innych w pracę,
– samoocena postępów w pracy.



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 59

Materialnym efektem realizacji projektu edukacyjnego są prezentacje multime-
dialne: główna – przybliżająca walory turystyczne i kulturowe gminy Będzino oraz pre-
zentujące poszczególne miejscowości naszej gminy. Ponadto pozostał liczny materiał 
źródłowy (w postaci elektronicznej), który może zostać wykorzystany w nowym projek-
cie edukacyjnym „Encyklopedia gminy Będzino”.

Jednak ważniejszym efektem jest rzeczywiste i głębokie zainteresowanie się grup-
ki osób dziejami ich najbliższej okolicy.

Przykładem projektu łączącego zdobycie wiedzy o kulturze regionu, ochronę 
dziedzictwa kulturowego i promowanie kultury regionu w szerokich kręgach spo-
łecznych był projekt pt. Dziedzictwo narodowe – opieka nad Doliną Mnikowską. 
Realizowany był w gimnazjum w Mnikowie.

Głównymi celami projektu były:
●  uwrażliwienie na piękno Doliny Mnikowskiej;
●  poznanie historii obrazu Matki Boskiej Skalskiej namalowanego na szkle, 

sięgającego czasów powstań narodowych;
●  poszanowanie „skarbu” regionu;
●  nabycie umiejętności promocji dziedzictwa kulturowego regionu.
Realizacja projektu obejmowała szereg działań:
●  powołanie Młodzieżowego Koła Przyjaciół Doliny Mnikowskiej; 
●  zorganizowanie kursu dla młodzieżowej służby przewodnickiej;
●  powołanie młodzieżowych przewodników po Dolinie Mnikowskiej;
●  opracowanie folderu Doliny i okolic;
●  rozesłanie folderu do szkół krakowskich i powiatu krakowskiego;
●  promocja Doliny w gazecie lokalnej „Ziemia Lisiecka” oraz dodatku lokal-

nym w „Dzienniku Polskim” i „Gazecie Krakowskiej”;
●  zaproszenie szkół oraz mieszkańców Krakowa do organizowania wycieczek 

turystycznych, udostępnienie tablicy informacyjnej na terenie szkoły, zaofe-
rowanie usług przewodnickich w soboty i święta oraz spotkań z gawędziar-
ką ludową panią Krystyną Powrożnik;

●  zainteresowanie nauczycieli plastyki, sztuki, religii, biologii, geografi i, histo-
rii walorami poznawczymi Doliny Mnikowskiej i okolic;

●  przekazanie do prasy religijnej kalendarza uroczystości religijnych odbywa-
jących się u stóp ołtarza Matki Boskiej Skalskiej;

●  ogłoszenie konkursu plenerowego na najładniejszy obraz z Doliny Mnikowskiej;
●  zorganizowanie pleneru malarskiego. Prezentacja prac, wydanie albumu 

z najpiękniejszymi pracami;
●  zainteresowanie walorami Doliny Mnikowskiej organizacji działających na 

rzecz niepełnosprawnych w związku z możliwością poruszania się po niej 
na wózkach;

●  ocena skuteczności działań43.
43 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrektorkę gimnazjum.
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Podsumowując, należy podkreślić, że projekt ten stworzył szansę pogłębiania 
wiedzy o kulturze lokalnej, nabycia umiejętności promowania tej kultury i tworze-
nia marketingu. Stwarzał szansę rozwoju zdolności artystycznych – rozwoju sfery 
duchowej uczniów.

Wiele gimnazjów funkcjonuje w miejscowościach, gdzie przed II wojną świa-
tową zamieszkiwała ludność żydowska, wpisując się w historię i kulturę miejsco-
wości.

Zagadnienie tradycji i kultury żydowskiej było tematem projektów zrealizowa-
nych w wielu gimnazjach. Przykładem jest projekt pt. „Tu jeszcze pozostał blask 

szabasowych świec”. Projekt realizowany był w Publicznym Gimnazjum im. Orła 
Białego w Sochocinie.

Główne cele projektu przedstawiają się następująco:
●  zainteresowanie tradycją, kulturą duchową i życiem codziennym Żydów za-

mieszkałych w regionie;
●  nabycie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z różnych źródeł;
●  prezentowanie postawy szacunku wobec drugiego człowieka – innego wy-

znania religijnego, innej narodowości, kultury;
●  poszanowanie pamięci i kultury Żydów.

Działania realizujące projekt obejmowały:
●   wycieczkę do Warszawy w celu poznania zachowanych śladów kultury ży-

dowskiej (były teren Getta, Pomnik Powstania w Getcie, Umschlagplatz, 
cmentarz żydowski, Synagoga Nożycka, sierociniec i pomnik Janusza Kor-
czaka);

●  nawiązanie współpracy z potomkami Żydów oraz najstarszymi mieszkańca-
mi Sochocina;

●   zebranie dokumentacji dotyczącej śladów kultury żydowskiej i miejsc pa-
mięci w naszym regionie;

●   przygotowanie ekspozycji pt. „Wielcy nieznani” prezentującej sylwetki i do-
konania Żydów pochodzących z naszego regionu (Samuel Posner, Dawid 
Ben Gurion).

Efektem o charakterze materialnym była szkolna wystawa prezentująca zgro-
madzone pamiątki, materiały, fotografi e dotyczące społeczności żydowskiej re-
gionu. W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum. Koordynatorkami 
projektu były nauczycielki historii: K. Kmiecińska i G. Rybicka44.

Drugą kategorię projektów poznawczych stanowiły projekty koncentrujące 
się na zagadnieniach przyrodniczych, ekologicznych z próbą rozwiązania proble-
mów w tej dziedzinie.

Wśród projektów natury ekologicznej na uwagę zasługuje projekt pt. 50/50 

– bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Ba-

44 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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ryczy. Był on realizowany w gimnazjum w Sułowie, a koordynatorem projektu byli 
K. Piosik, R. Ziębikiewicz, E. Solatycka.

Cele projektu przedstawiały się następująco:
●  poznanie sposobów zużycia energii poprzez zmianę nawyków użytkowania 

energii;
●  zrozumienie konieczności ochrony środowiska poprzez zmniejszenie obcią-

żenia środowiska emisją CO2;

●  nabycie umiejętności odczytania liczników energii oraz obliczania kosztów 
zużycia energii;

●  nabycie umiejętności obliczania budżetu domowego w przypadku oszczę-
dzania mediów;

●  nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji comiesięcznego zużycia 
energii we własnym domu;

●  zaangażowanie w oszczędzanie energii.

Realizacji celów służyły następujące działania:
●  konkurs na najlepszy plakat, fraszkę, wiersz, prezentację multimedialną, fol-

der, piktogram, rzeźbę ekokrasnala;
●  warsztaty ekologiczne, gdzie przez czynne uczestnictwo uczniowie pogłę-

biali swoją wiedzę ekoenergetyczną oraz świadomość ekologiczną;
●  comiesięczne odczytywanie z  liczników stanu zużycia prądu elektrycz-

nego i wody, wyniki te wykorzystywane są na zajęciach matematyczno-
-przyrodniczych, do konstrukcji wykresów zużycia prądu elektrycznego 
i  wody, a  także do porównywania zmian zużycia w  poszczególnych la-
tach;

●  obliczanie zadań, polegających na obliczaniu kosztów zużycia energii w do-
mach rodzinnych, sposobów oszczędzania energii i wody, mających na celu 
skłonienie uczniów, a także ich rodziców i rodzeństwa do oszczędzania, bo 
każda zgaszona żarówka to nie tylko oszczędność fi nansowa, ale przede 
wszystkim przyrodnicza, to ograniczenie emisji CO2, które przyczynia się do 
powstawania efektu cieplarnianego;

●  przedstawianie podczas spotkań innych przedsięwzięć ekologicznych re-
alizowanych w naszej szkole, m.in. działanie Międzynarodowego Programu 
Badawczego Globe;

●  wycieczki dydaktyczne m.in. do Wrocławia, podczas której uczniowie za-
poznali się z  budowlami hydrotechnicznymi Wrocławia, do Krośnic, gdzie 
zwiedzali podziemny zbiornik gazu w Wierzchowicach;

●  przygotowanie okolicznościowego wydanie gazetki szkolnej „Luzak” w ca-
łości poświęconej projektowi 50/50, na łamach gazety zamieszczone są 
krótkie artykuły dotyczące realizacji projektu oraz wywiady m.in. z p. dr. inż. 
Aureliuszem Mikłaszewskim, prezesem Dolnośląskiego Oddziału Polskiego 
Klubu Ekologicznego.     
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Rozpatrując aspekty szans edukacyjnych należy podkreślić, że projekt stwa-
rzał przede wszystkim szansę zdobycia wiedzy ekologicznej i jej integrację z prak-
tyką życia codziennego.

Regionalny projekt badawczy GLOBE realizowany jako wirtualna ścieżka dy-
daktyczna w gimnazjum w Sułowie nosił tytuł „Woda bogactwem Doliny Baryczy”. 

Koordynatorem był R. Ziębikiewicz.
Cele projektu przedstawiały się następująco:
●  poznanie walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia;
●  poznanie różnych metod badawczych;
●  budzenie zainteresowań szeroko rozumianej przestrzeni geografi cznej;
●   nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczej w terenie przy 

użyciu prostych przyrządów badawczych;
●  nabycie umiejętności posługiwania się atlasami, przewodnikami do ozna-

czania roślin i zwierząt, m.in. sprzętem GPS;
●   praktyczne wykorzystanie wiedzy matematycznej do rozwiązywania pro-

blemów z zakresu innych dziedzin przyrodniczych;
●  ocenianie jakości wody najprostszymi metodami laboratoryjnymi;
●  zrozumienie zależności między działalnością człowieka a środowiskiem; 
●   doskonalenie umiejętności obserwacji i  interpretacji wyników, wyciągania 

wniosków;
●  wzrost poczucia więzi i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

A oto rejestr działań, które podejmowali uczniowie:
●  opracowanie koncepcji merytorycznej i  metodycznej badań tereno-

wych (dokonywania pomiarów i obserwacji), uwzględniając pracę metody 
projektu badawczego oraz dorobek (metodologię, materiały) Programu 
GLOBE;

●   wyznaczenie w  okolicach szkoły ścieżki dydaktyczno-badawczej, prowa-
dzącej przez teren urozmaicony pod względem możliwości dokonywania 
różnorodnych obserwacji i pomiarów zgodnie z zagadnieniem wiodącym 
projektu;

●   rejestracja trasy ścieżki oraz wyznaczonych przystanków edukacyjnych 
i  punktów pomiarowych/obserwacyjnych za pomocą odbiornika GPS; za-
mieszczenie pliku GPS, zdjęć i materiałów opisowych dotyczących wybra-
nych punktów pomiarowych na stworzonej podstronie Programu GLOBE;

●   dokonywanie obserwacji i pomiarów parametrów środowiska w terenie na 
wyznaczonej ścieżce dydaktyczno-badawczej; opisywanie i  dokumento-
wanie pracy (opisy, zdjęcia, mapki, wykresy, tabele danych, fi lmy, pobrane 
próbki itp.); 

●   opracowywanie (podsumowanie, interpretacja) uzyskanych wyników45.

45  Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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W Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie zrealizowano wiele projektów o tematyce 
ekologicznej i przyrodniczej. Między innymi projekt pt. Młody Manager Środowi-

ska. Segregowanie odpadów i  ich powtórne wykorzystanie oraz Grzyby w po-

wietrzu.

Celem projektu ekologicznego było budowanie odpowiedzialności młodego 
człowieka w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie dobrych praktyk 
w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Podstawowe działania obejmowały:
●   inwentaryzację odpadów powstających w otoczeniu szkoły, określenie ro-

dzajów rozpoznawanych odpadów, ich ilości, analiza możliwości ogranicza-
nia ich ilości;

●   podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży związanej z gospodaro-
waniem odpadami.

Na uwagę zasługuje projekt pt. Grzyby w powietrzu, którego koordynatorem 
była B. Franczuk. 

Głównym celem projektu było:
●  zbadanie obecności zarodników grzybów w powietrzu oraz określenie na 

podstawie dostępnej literatury ich wpływu na zdrowie człowieka;
●   weryfi kacja hipotezy: Grzyby są organizmami szeroko rozpowszechnionymi 

na kuli ziemskiej, a zatem występują również w powietrzu, którym oddycha-
my i mają wpływ na nasze zdrowie.

Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: Czy w powietrzu, w śro-
dowisku, w którym żyjemy występują zarodniki grzybów i czy mają one wpływ na 
nasze zdrowie?

Stworzona została następująca hipoteza: Grzyby są organizmami szeroko roz-
powszechnionymi na kuli ziemskiej, a zatem występują również w powietrzu, któ-
rym na co dzień oddychamy i mają wpływ na nasze zdrowie. 

A oto rejestr podjętych przez uczniów w konsultacji z nauczycielem działań:
●  określenie zasad współpracy – kontrakt;
●  określenie kryteriów oceny projektu;
●  omówienie formy prezentacji projektu;
●  opracowanie harmonogramu projektu;
●  opracowanie harmonogramu prowadzenia badań;
●  zakup płytek Petriego z pożywką stabilizowaną gentamycyną;
●  nastawienie próbek badawczych i ich opis oraz dokumentowanie;
●  zebranie dokumentacji fotografi cznej i opracowanie prezentacji multime-

dialnej;
●   zebranie informacji i opracowanie ulotek informacyjnych „Jak ochronić się 

przed szkodliwym wpływem grzybów?”;
●   przygotowanie ulotek informacyjnych: „Jak ochronić się przed szkodliwym 

wpływem grzybów?” dla uczestników prezentacji;
●  przygotowanie dekoracji;
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●   udział w prezentacji;
●  samoocena46.
Podsumowując: projekty poznawcze stworzyły szansę odkrycia wiedzy 

przyrodniczej, w tym ekologicznej, historycznej i wiedzy w zakresie kultury miej-
scowości i regionu. Umiejętności integracji wiedzy teoretycznej z praktycznym 
działaniem, rozbudzenia ciekawości poznawczej, dociekliwości, badawczego na-
stawienia do zjawisk i procesów, kształtowania szacunku do drugiego człowieka, 
umiejętności współdziałania w realizacji obranego celu.

3. Projekty dynamizujące aktywność społeczno-kulturalną

Jednym z czynników społeczeństwa obywatelskiego jest wychowanie młode-
go pokolenia zdolnego do działań prospołecznych, do animacji społecznej. Waż-
nym w tym względzie zadaniem staje się uzdolnienie wychowanków do służby 
drugiemu człowiekowi, wykształcenie w nich kultury dawania. 

Na uwagę w powyższym kontekście zasługują projekty mające charakter wo-
lontariatu. Przykładem jest między innymi projekt pt. Pomagam innym – to lubię, 
zrealizowany pod kierunkiem Małgorzaty Stefańskiej z Gimnazjum im. Ludzi Morza 
w Mścicach. A oto zadania, które postawiła sobie M. Stefańska:

●  zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
●  nabywanie i kształtowanie właściwych postaw prospołecznych i obywatel-

skich;
●  umożliwienie młodzieży podejmowania działań na rzecz ludzi potrzebują-

cych pomocy zarówno w sferze materialnej, jak też duchowej;
●  wspieranie ciekawych inicjatyw dla dobra innych;
●  rozwijanie poczucia, że jest się kimś potrzebnym i ważnym;
●  przygotowanie do współdziałania z innymi organizacjami i instytucjami;
●   wskazywanie sposobów i inspirowanie do aktywnego oraz racjonalnego 

spędzania wolnego czasu;
●  przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej w do-

rosłym życiu.
Realizacja zadań podejmowanych w ramach projektu koncentrowała się na 

dwóch obszarach środowiskowych:
●  środowisku szkolnym;
●  środowisku lokalnym.
W środowisku szkolnym młodzież podejmowała działalność edukacyjną, sa-

mopomocową, charytatywną.
W środowisku lokalnym podjęte zostały działania na rzecz placówek pomocy 

społecznej, placówek edukacyjnych, organizacji pozarządowych.
A oto rejestr konkretnych zadań, które zostały podejmowane przez zespół 

uczniów realizujących projekt:
46 Na podstawie opracowania nadesłanego przez B. Franczuk.
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●  współpraca z parafi alnym oddziałem CARITAS (pomoc przy robieniu palm 
wielkanocnych, wykonywanie paczek z okazji mikołajek, odwiedziny ludzi 
starszych przed świętami z paczkami żywnościowymi, dofi nansowanie wy-
cieczek i imprez szkolnych, zakup podręczników szkolnych, sprzedaż świec 
wigilijnych, włączenie się do organizacji DNIA PAPIESKIEGO);

●  zbiórka żywności dla zwierząt i wycieczka do schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Koszalinie;

●   wyjazd na cmentarz komunalny w Koszalinie i porządkowanie mogił najbar-
dziej zaniedbanych;

●  aktywne włączenie się i organizacja na terenie szkoły akcji GÓRA GROSZA;
●  zbiórka zeszytów, przyborów szkolnych i przekazanie ich uczniom najbar-

dziej potrzebującym;
●  udzielanie „korepetycji” koleżeńskich;
●  zbiórka środków czystości, ubrań i  słodyczy na rzecz DOMU SAMOTNEJ 

MATKI w Koszalinie (wycieczka i poznanie specyfi ki miejsca);
●   zbiórka środków pieniężnych dla HOSPICJUM IM. MAKSYMILIANA KOLBEGO 

w Koszalinie (wycieczka i zapoznanie z działalnością);
●  zbieranie plastikowych nakrętek i przekazanie osobom potrzebującym (dla 

chłopca na wózek inwalidzki oraz dla absolwentki naszej szkoły na specjali-
styczny aparat słuchowy);

●   włączenie się w  zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych dzieci (np. Nikola, 
Grześ).

Końcowym efektem projektu była prezentacja multimedialna dla uczniów 
szkoły, zaprezentowana w ramach godziny wychowawczej, oraz wykonany album 
– kronika.

Według opiekuna projektu podstawowymi faktycznymi osiągnięciami eduka-
cyjnymi w aspekcie szans edukacyjnych są:

●  zdobycie przez uczniów wiedzy społecznej i życiowego doświadczenia;
●  zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych i pracy 

w grupie;
●  nabycie umiejętności opiekuńczych nad dziećmi, osobami starszymi i nie-

pełnosprawnymi;
●  wzrost wrażliwości na człowieka w potrzebie;
●  wzbudzenie w sobie potrzeby opieki nad zwierzętami;
●   poznanie i wartościowanie siebie – swoich reakcji w konkretnej sytuacji;
●  nabycie umiejętności spędzenia wolnego czasu.
Opiekun projektu pisze: Jestem przekonana, że uczniowie będą chcieli kontynu-

ować swoją pracę na rzecz drugiego człowieka w różnych instytucjach i będą się anga-
żować we wszelkie działania na rzecz drugiego człowieka47.

Innym przykładem projektu łączącego służbę drugiemu człowiekowi z naby-
waniem kompetencji teatralnych mogą być działania o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym i integracyjnym.
47 Na podstawie opisu nadesłanego przez M. Stefańską.
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Projekt nosił tytuł „Z pasji dla słowa” i był przeprowadzony w Gimnazjum Sa-
morządowym im. Ludzi Morza w Mścicach pod kierunkiem A. Baczyńskiej. W pro-
jekcie brało udział 21 uczniów. W ramach projektu podjęto następujące działania:

●   czytanie dzieciom w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej książek – ba-
jek, opowiadań i wierszy;

●  wyjazdy do teatru;
●  warsztaty teatralne;
●  warsztaty autoprezentacji;
●  przygotowanie przedstawienia;
●  wystawianie przedstawienia dla różnych środowisk społecznych.
A oto jak przebiegała realizacja projektu w refl eksji A. Baczyńskiej – opiekuna 

uczniowskich działań z jednoczesnym ukazaniem szans edukacyjnych.
●  Najbardziej znaczącym działaniem było czytanie dzieciom zainspirowane akcją 

„Cała Polska czyta dzieciom”, upowszechnianą przez nas jeszcze przed rozpoczę-
ciem projektu. Od września do stycznia odwiedziliśmy Przedszkole Samorządowe 
w Mścicach, Przedszkole Samorządowe w Będzinie, Szkołę Podstawową w Łeknie 
oraz Szkołę Podstawową w Mścicach. Czytając dzieciom, chcieliśmy zwrócić uwa-
gę na to, że nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie, aby zaowo-
cować w  przyszłości. Słuchanie czytającego głośno zapewnia dziecku emocjo-
nalny rozwój, korzystnie wpływa na język, pamięć i wyobraźnię, uczy myślenia, 
poprawia koncentrację, a tym samym ułatwia naukę, przede wszystkim jednak 
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera. Wszędzie, gdzie byliśmy, witano 
nas z entuzjazmem, najbardziej żywiołowo reagowały najmłodsze dzieci, one też 
potrafi ły głośno wyrazić podziw bądź krytykę. Również sami czytający widzieli 
efektywność swoich działań, odczuwali satysfakcję z pokonania tremy, ale przede 
wszystkim z faktu, że byli słuchani z zainteresowaniem. Cieszyło ich również to, że 
dzieci czekały na kolejne spotkania.

●  Kolejnym przedsięwzięciem projektu były wyjazdy do teatru. Po dwa razy od-
wiedziliśmy Teatr Współczesny w  Szczecinie oraz Bałtycki Teatr Dramatyczny 
w Koszalinie. Dzięki tym wyjazdom młodzież przygotowywała się do świado-
mego odbioru sztuki i uczyła się właściwego zachowania w teatrze, a ponadto 
mądrze i ciekawie spędzała czas.

●  Bardzo dużo dały uczniom warsztaty teatralne dotyczące ruchu scenicznego 
i  operowania głosem. Prowadzącymi byli profesjonalni aktorzy i  dzięki nim 
uczestnicy zajęć uczyli się świadomie posługiwać gestem, mimiką, ruchem 
i mówić w sposób wyrazisty, artykulacyjny i przejrzysty intencjonalnie.

●  Równie ważne okazały się zajęcia dotyczące autoprezentacji, dzięki którym 
młodzież zrozumiała między innymi, jak ważna w kontaktach międzyludzkich 
jest mowa ciała. Przede wszystkim jednak ćwiczenia pozwoliły uczestnikom 
podnieść poczucie własnej wartości, ponieważ większość zadań wymagała 
myślenia i mówienia o sobie w sposób pozytywny.

●  Przez cały okres realizacji projektu trwały działania zmierzające do przygoto-
wania przedstawienia. Najpierw, na kolejnych próbach, rodził się scenariusz, 
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potem następowało „szlifowanie” poszczególnych elementów spektaklu, który 
zatytułowaliśmy „Z kuglarskiego worka”. Był on popisem zręczności i sprawno-
ści zarówno ciała, jak i  języka, zdobytej podczas warsztatów i prób. Spektakl, 
będący zwieńczeniem projektu, zgromadził liczną publiczność złożoną nie 
tylko z rodzin występujących uczniów Zespołu Szkół, ale i mieszkańców Mścic 
i okolic zachęconych plakatami reklamującymi występ.

●  Podczas trwania projektu regularnie dokumentowaliśmy poszczególne dzia-
łania w formie zdjęć i fi lmików oraz wzmianek na stronie internetowej szkoły. 
Ogromne wrażenie robiły na wszystkich zainteresowanych profesjonalnie przy-
gotowane zaproszenia oraz plakat. Największą satysfakcję dało nam przygoto-
wanie pamiątkowej pocztówki, którą wręczaliśmy na fi nale projektu.

Podobny przykład projektu zrealizowany został w Gimnazjum im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach. Nosił on tytuł „Czas to miłość” i zrealizo-
wany został pod kierunkiem T. Kierel i E. Jantos – nauczycieli tej szkoły.

Projekt miał bardzo szeroki zasięg i obejmował kilka sfer.
Sfera I – praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną;
Sfera II – pomoc dzieciom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych;
Sfera III – zajmowanie się ludźmi starszymi, samotnymi;
Sfera IV – włączenie się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”;
Sfera V –  dbanie o reklamę, przygotowanie ulotek informacyjnych i plakatów;
Sfera VI – pomoc w przedszkolach;
Sfera VII – angażowanie się w pracę świetlic wiejskich;
Sfera VIII – praca na rzecz bibliotek miejskich i wiejskich;
Sfera IX – pomoc przy hipoterapii.

Partnerami w realizacji projektu byli przedstawiciele miejscowych organizacji 
pozarządowych oraz innych instytucji znajdujących się na terenie gminy. Działania 
podejmowane były na rzecz:

●  Stowarzyszenia „Otwarte Serce” w Zdzieszowicach;
●  Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych;
●  Wiejskich świetlic środowiskowych;
●  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
●  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
●  Parafi i Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach;
●  Przedszkola;
●  Miejskiej biblioteki;
●  Wiejskiej biblioteki;
●  Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

W projekt ten włączone zostały osoby współpracujące ze szkołą, zwłaszcza 
pracownicy instytucji, na rzecz których podjęto działania służebne. Dla wielu zor-
ganizowano kurs koordynatora wolontariatu. W ten oto sposób zadbano o facho-
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wą opiekę nad uczniami – wolontariuszami pracującymi w poszczególnych insty-
tucjach. 

A oto fragment sprawozdania koordynatorów projektu ukazującego przebieg 
i charakter pracy wolontariuszy.

„Propozycja wolontariatu została przyjęta przez uczniów naszej szkoły z wielkim 
zainteresowaniem. W ciągu trzech lat przewinęło się około 150 uczniów.

We wrześniu na pierwszym spotkaniu dyrekcji z rodzicami uczniów klas I opiekun 
wolontariatu prezentuje rodzicom innowację, aby pomogli swoim dzieciom podjąć de-
cyzję o zaangażowaniu się w wolontariat. Celem tych wystąpień jest wyjaśnienie idei 
wolontariatu i zapoznanie się z funkcją wychowawczą, jaką pełni wolontariat.

Na pierwszym spotkaniu z wolontariuszami inaugurującym rok pracy omawiamy 
zasady wolontariatu, uzupełniamy bazę danych, przedstawiamy harmonogram dzia-
łań oraz możliwości zaangażowania się.

Pierwszą propozycją pracy dla wolontariuszy, bo już we wrześniu, jest pomoc w przy-
gotowaniach i realizacji olimpiady sportowej dla niepełnosprawnych. Organizatorem jest 
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych. Angażuje się wtedy ok. 10 wolontariuszy.

W październiku trwają szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy. Prowadzi je 
pani Iwona Kulczycka – psycholog z Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Zapoznajemy kandydatów z terminami spotkań z psychologiem oraz otrzymują 
formularze Deklaracji i Zgody dla rodziców. Młodzież deklaruje swoją chęć pracy w po-
szczególnych proponowanych placówkach. Mając do wyboru następujące placówki:

●  Świetlica środowiskowa w Rozwadzy;
●  Świetlica środowiskowa w Krępnej;
●  Świetlica środowiskowa w Oleszce;
●  Świetlica środowiskowa w Jasionej;
●  Świetlica środowiskowa w Stowarzyszenia „Otwarte Serce”;
●  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych;
●  Caritas (pomoc ludziom starszym);
●  Ochronka – przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 

NMP;
●  Przedszkole nr 2;
●  Przedszkole nr 3;
●  Przedszkole nr 5;
●  Przedszkole nr 6;
●  Biblioteka Publiczna – fi lia w Żyrowej;
●  Hipoterapia w Rozwadzy.

W przedszkolach wykonywali podobne zadania:
●  organizowali zabawy tematyczne;
●  prowadzili zabawy ruchowe;
●  wykonywali pomoce dydaktyczne: puzzle, dekoracje, zaproszenia dla babć na 

występy do przedszkola;
●  czytali baśnie i opowiadania dzieciom;



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 69

●  pilnowali dzieci na placu zabaw;
●  pomagali w prostych czynnościach: jedzenie, ubieranie, higiena osobista.

Wolontariusze przebywali z dziećmi zawsze w obecności wychowawcy.
W świetlicach wiejskich w Żyrowej i Rozwadzy:
●  przygotowywali inscenizacje związane z regionalnymi obyczajami (kolędowa-

nie i wodzenie niedźwiedzia);
●  prowadzili zajęcia plastyczne dla młodszych dzieci.

W świetlicy w Krępnej:
●  ćwiczyli czytanie z młodszymi dziećmi;
●  dbali o wystrój świetlicy;
●  organizowali konkursy tenisa stołowego.

Świetlica Stowarzyszenia „Otwarte Serce”
Do świetlicy środowiskowej uczęszczają dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym. Codziennie jest tam prowadzone odżywianie. Wolontariusze:
●  nakrywali stół;
●  sprzątali;
●  pomagali odrabiać zadania domowe;
●  czytali z młodszymi dziećmi;
●  organizowali konkursy plastyczne;
●  przygotowywali konkurs kolędowania;
●  uczyli korzystania z Internetu;
●  towarzyszyli w czasie pracy z komputerami;
●  przygotowywali jasełka;
●  organizowali zajęcia sportowe.

Pragniemy podkreślić, że we wszystkich placówkach opiekują się naszymi ucznia-
mi przeszkoleni koordynatorzy wolontariatu.

Pojawiła się inna forma wolontariatu. Nasze dwie uczennice, miłośniczki koni, po-
magają rehabilitantce w hipoterapii, zajmując się dziećmi lub prowadząc konie.

Warto wspomnieć, że nasi wolontariusze nie zapominają o tych najczęściej po-
mijanych, czyli o ludziach starszych i schorowanych. Staramy się utrzymywać w miarę 
bliski kontakt z Domem Opieki Społecznej w Porębie. Jeździmy tam zaprezentować 
nasze jasełka, przygotowane przez podopiecznych i wolontariuszy ze Stowarzysze-
nia „Otwarte Serce” w Zdzieszowicach. Również odwiedzamy ich z okazji Dnia Babci 
i Dziadka z wcześniej przygotowanym programem artystycznym i prezentami. Czas 
wakacji też nie jest czasem przerwy. Jeździmy do nich z zabawą i piosenką48.

Działalność uczniów w wolontariacie jest promowana i nagradzana, stwarza szan-
sę przeżycia sukcesu w różnego rodzaju konkursach. Jak czytamy w sprawozdaniu:
48 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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Staramy się doceniać zaangażowanie wolontariuszy, toteż Karolina Kołdrzak 
w 2008 r., jako najlepsza wolontariuszka, pojechała na sponsorowaną trzydniową wy-
cieczkę do Warszawy. Również w 2011 r. tego zaszczytu dostąpiła grupa wolontariuszy. 
Najbardziej zaangażowani uczniowie zostali uhonorowani przez Radę Rodziców Zło-
tymi Piórami. Nasi wolontariusze są wyróżnieni zarówno w konkursach szkolnych, jak 
i w wojewódzkich.

Wyróżnieni wolontariusze w  Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”:

●  Bonk Małgosia, Anna, Karolina, Rafał, Sebastian – laureaci w kategorii grupa
●  Kamila Jantos – laureatka;
●  Karolina Kaszuba – wyróżnienie;
●  Małgorzata Tabaczyszyn – wyróżnienie;
●  Michał Misiorek – laureat, reprezentował województwo opolskie w Warszawie;
●  Natalia Plichta – wyróżnienie;
●  Ines Lepich – wyróżnienie;
●  Simona Lepich – wyróżnienie.
Nasi uczniowie razem z opiekunami są corocznie zapraszani na Galę Wolontaria-

tu w Urzędzie Marszałkowskim. Każdy z nich musi napisać kilka słów o sobie, o swoim 
doświadczeniu wolontariusza. 

W tej szeroko podjętej działalności w służbie drugiemu człowiekowi opieku-
nowie projektu pokładali nadzieję, że stanowić ona będzie szansę nabycia wielu 
cech osobowości, którymi powinien cechować się człowiek odpowiedzialny, doj-
rzały, szansę rozwijania kreatywnego myślenia, rozwijania wrażliwości na drugiego 
człowieka. Te szanse tak charakteryzują koordynatorzy projektu.

„Zakładamy, że nasi uczniowie ukształtują w sobie wiele cech osobowości. Nale-
żą do nich: cierpliwość, umiejętność słuchania, wrażliwość, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów, otwartość, miłość do bliźnich, odpowiedzialność, spokój, uczciwość, em-
patyczność, pracowitość, wiara, takt, delikatność, pokora, kultura osobista, bezinte-
resowność, dyskrecja, wytrwałość, czułość, prawdomówność, siła ducha, skromność, 
współczucie.

Nauczą się organizowania zajęć, prezentacji swoich pomysłów, wprowadzania 
ich w życie. Pozwoli to rozwijać własną twórczość i kreatywne myślenie.

Ważną korzyścią powinno być zintegrowanie środowiska wokół niesienia pomo-
cy bliźniemu. Będzie to możliwe, jeśli uczniowie nauczą się patrzeć i widzieć, słuchać 
i  słyszeć. Odwróci to uwagę od własnego egoizmu i  egocentryzmu, wypełni twórczo 
czas, nauczy wywiązywania się z podjętych obowiązków i odpowiedzialności za dru-
giego człowieka.

Powinno to wpłynąć na bliższe kontakty z rodzicami, którzy wyrażają zgodę na 
pracę wolontariuszy. Poznają swoje dzieci jako bardziej dorosłe i odpowiedzialne. Li-
czymy również na większe ich zaangażowanie w  działania, jakie będzie promowała 
nasza młodzież ze swoimi koordynatorami.

Elementem życia człowieka jest cierpienie. Z tym nasi uczniowie również się spo-
tykają. Przekonują się, że czasami wspólna zabawa, rozmowa, wysłuchanie przynosi 
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ulgę, radość i wiarę, że nie jest się całkiem samym. Szczególnie ważne jest spotkanie 
z innością. Ta inność, jak się domyślą, to nie jest gorsza jakość, ale bogactwo, z którego 
można czerpać. To będzie rezultatem spotkania ze sprawnymi inaczej w szkole i na co-
miesięcznych spotkaniach organizowanych w auli domu katechetycznego.

A oto jak postrzegają szanse dla siebie w pracy wolontariackiej sami ucznio-
wie.

„Odkąd tylko pamiętam, lubiłam pomagać. Jako dziecko podchodziłam do 
mamy czy babci i  pytałam: „pomóc ci?”. Zawsze znalazło się dla mnie jakieś drobne 
zadanie, ależ byłam wtedy szczęśliwa. Taka sytuacja powtarzała się również poza do-
mem, w przedszkolu, a później w szkole podstawowej. Już wtedy wiedziałam, że kiedyś 
będę wolontariuszem.

Teraz jestem w III klasie gimnazjum i od trzech lat spełniam moje postanowienie 
z dzieciństwa. Pracuję aktualnie w żyrowskiej miejsko-gminnej bibliotece i w zdzieszo-
wickim żłobku. Ponadto od kilku lat chodzę z kolędą i wodzę niedźwiedzia wraz z mo-
imi znajomymi ze szkoły, w zorganizowanych grupach. Część uzbieranych pieniędzy 
i słodyczy przeznaczamy zawsze na cele charytatywne: misje, na Domowe Hospicjum 
w  Opolu, na Stowarzyszenie „Otwarte Serce” i  Katolickie Stowarzyszenie Niepełno-
sprawnych w Zdzieszowicach oraz na niepełnosprawnego chłopca z Zakrzowa. Biorę 
także udział w obsłudze Gali Plebiscytu „Najlepsi z Najlepszych”, gdzie ubrana w ludo-
wy strój śląski pomagam przy rozdawaniu nagród.

W tym roku razem z moją klasą zorganizowaliśmy akcję charytatywną na rzecz 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Wraz z wychowawczynią przygoto-
waliśmy przedstawienie, zaprosiliśmy orkiestrę, klub karate, zespół taneczny oraz dzie-
ci specjalnej troski z Czarnowąs, które również zatańczyły na scenie. Podczas tej impre-
zy zebraliśmy sporo pieniędzy, między innymi dzięki sprzedaży ciasta, kartek i ozdób 
świątecznych, loterii fantowej oraz aukcji, na której można było wylicytować obrazy, 
garsonkę i piłkę z autografami miejscowej drużyny piłkarskiej. Ja oraz dwie moje kole-
żanki malowałyśmy też obrazy. Byłyśmy bardzo zaskoczone i zadowolone, widząc, jak 
popularne były nasze dzieła wśród licytujących.

Dla wielu ludzi taka praca bez zapłaty jest bezsensowna, ale nie dla mnie! To takie 
wspaniałe uczucie, gdy się widzi wdzięczność w oczach potrzebującego, uśmiech na 
twarzy mówiący „dziękuję”. Aż chce się dalej pomagać i uszczęśliwiać innych. Widząc 
ich radość, cieszy się i moje serce.

Kamila

A oto inny przykład wypowiedzi.
Moja praca wolontariuszki w aspekcie szans edukacyjnych:
Mój wolontariat w gimnazjum trwa już trzy lata, chociaż wcześniej już pasjono-

wała mnie taka forma pracy i pomocy.
Pracuję w Publicznym Przedszkolu nr 6 w Zdzieszowicach i w Żłobku Samorządo-

wym w Zdzieszowicach. Co roku biorę czynny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy oraz udzielam się w organizowaniu mityngu dla niepełnosprawnych przy Ka-
tolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach.
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Od 2007 roku pracuję jako wolontariuszka w przedszkolu. W tym czasie bawię się 
z  dziećmi w  różne gry (najbardziej lubią grę w  pająka, bo wtedy mogą sobie trochę 
pobiegać), czytam im bajeczki, rysujemy, pomagam w nauce i tańczymy. Pani przed-
szkolance pomagam w  układaniu prac dzieci, wywieszam je na tablicach, chowam 
do segregatorów, podpisuję prace maluchów itp. Dzieci mają dużą wyobraźnię, więc 
zazwyczaj bawię się z nimi w wymyślone przez nich zabawy. Kiedy widzę, jak bardzo 
przeżywają to, w co się bawią, i kiedy widzę ich uśmiechnięte buzie, gdy komplikują 
sobie pewne wydarzenia w zabawie, od razu się uśmiecham i bardziej staram się, aby 
moja postać też była dość wiarygodna.

To nie tylko my możemy uczyć dzieci, one także nas czegoś uczą. Dzięki pracy 
z  dziećmi mogę pochwalić się większą wyobraźnią, cierpliwością, systematyczno-
ścią, punktualnością, wyrozumiałością. W  pierwszej klasie gimnazjum pracowałam 
w przedszkolu jako wolontariuszka 2 godziny tygodniowo, w drugiej i trzeciej klasie, ze 
względu na większą ilość obowiązków, pracuję w przedszkolu systematycznie 1,5 go-
dziny raz w tygodniu.

Jako wolontariuszka pracuję również w  miejscowym żłobku. Tam zaczęła się 
moja przygoda z pracą wolontariuszki, byłam wtedy jeszcze uczennicą szkoły podsta-
wowej i nie byłam zrzeszona w żadnej organizacji wolontariackiej. Od 2007 roku dzieci 
w żłobku poznawały mnie jako osobę przedstawiającą nadchodzącą porę roku. Wcie-
lałam się w Panią Wiosnę, w Panią Zimę itp. Były to dla maluchów zajęcia tematyczne, 
aby dzieci mogły w formie zabawy zobaczyć, co daną porę roku charakteryzuje. Mam 
nadzieję, że dzięki mojemu wkładowi dzieci łatwiej odkrywały otaczający nas świat. 
Dzieci były bardzo zainteresowane moimi propozycjami zabaw, okazywały mi zaufa-
nie i uśmiech, chęć uczestnictwa w zajęciach. Przepracowałam w tej placówce ponad 
30 godzin, które były źródłem wielkiej satysfakcji z tego, co zrobiłam.(...)

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych organizuje co roku mityng. Od 
dwóch lat pomagam w organizowaniu tej imprezy. Wymyślam zabawy, pilnuję bez-
pieczeństwa, a także wpisuję punkty, jakie zdobyli zawodnicy. Każdą chwilę spędzoną 
z tymi osobami wspominam jako dobrą zabawę, pełną entuzjazmu, dobrego humoru, 
zdrowej rywalizacji. Podczas tych mityngów poznałam wiele osób, które od razu obda-
rzyły mnie zaufaniem, chęcią poznania i do dziś są moimi przyjaciółmi

Karolina 

Wśród projektów zorientowanych na lokalne środowisko społeczno-kulturo-
we na uwagę zasługuje projekt pt. „Multimedialna Encyklopedia Gminy Będzi-

no”. Został on zrealizowany przez uczniów Gimnazjum im. Ludzi Morza w Mścicach 
pod kierunkiem Tomasza Skoniecznego. W sprawozdaniu nadesłanym przez T. Sko-
niecznego czytamy:

Głównym celem projektu edukacyjnego było poznanie gminy Będzino w różnych 
aspektach, przede wszystkim: historycznym, kulturowym i  przyrodniczym, a  także 
uwrażliwienie uczniów na ich przynależność do społeczności lokalnej oraz kształtowa-
nie własnej tożsamości związanej z miejscem pochodzenia i życia. Związane to było 
z brakiem tego typu gotowego opracowania.



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 73

Projekt miał zachęcić uczniów do: dostrzeżenia piękna miejscowości tej gminy; 
spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z regionem; poznania zabytków; uwrażli-
wiania na piękno lokalnego środowiska przyrodniczego; poznania historii, geografi i 
i kultury miejscowości, z których pochodzą uczniowie, poznania działalności przedsię-
biorstw i instytucji działających na terenie gminy.

Projekt był realizowany przez 12 uczniów z dwóch klas w 4 grupach:
●  fotografi cznej – podstawowym zadaniem było wykonanie dokumentacji foto-

grafi cznej i publikacji na temat gminy;
●  badań sondażowych – przeprowadzającej sondaż z mieszkańcami za pomocą 

techniki wywiadu;
●  redakcyjnej – redagującej materiał podczas wywiadów i  przetwarzającej na 

postać elektroniczną;
●  medialnej – przygotowującej z  dostarczanych materiałów prezentacje multi-

medialne.
Zadaniem wszystkich uczniów było poznanie historii gminy Będzino, jej zabyt-

ków, zakładów pracy oraz poszukiwanie dodatkowych informacji. Cyklicznie ucznio-
wie spotykali się w całej grupie, by dokonać samooceny swoich umiejętności w zależ-
ności od grupy w różnym zakresie: precyzji sformułowania poszczególnych tematów; 
selekcji informacji, krytycznej oceny, przetwarzania informacji, nadawanie im nowej 
formy; udzielania sobie informacji, oceny wzajemnej trafności podejmowanych de-
cyzji, słuchania siebie nawzajem, rozwiązywania kwestii spornych, zaangażowania 
w pracę; prezentacja osiągniętych wyników.

Finalnym efektem materialnym jest prezentacja multimedialna ukazująca walory 
turystyczne i kulturowe gminy Będzino wraz z prezentacją poszczególnych miejscowo-
ści. Ten zgromadzony materiał został zaprezentowany całej społeczności szkolnej na 
specjalnym apelu szkolnym. Stał się on również materiałem źródłowym wykorzysty-
wanym na lekcjach historii, godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, lek-
cjach wychowania obywatelskiego i geografi i. 

Zainspirował inną grupę uczniów do wykonania projektu w ramach Wojewódz-
kiego Konkursu „Pomorze Zachodnie – Moją Ojczyzną”. Projekt ten zdobył III miejsce 
w tym konkursie. Można rzec: sukces jednej grupy uczniów zrodził sukces innej grupy 
uczniowskiej49.

Podsumowując, można sporządzić rejestr szans edukacyjnych, których źró-
dłem stała się realizacja projektu. Do tych szans należy zaliczyć:

– szanse integracji aktywności poznawczej, emocjonalnej, praktycznej;
– nabycie umiejętności:

●  podejmowania decyzji, formułowania celów i zadań;
●  poszukiwania wiedzy, selekcjonowania danych oraz ich syntezy;
●  strukturalnego przedstawienia zdobytej wiedzy, jej dokumentowania 

i prezentowania;
●  wartościowania swojego działania.     

49 T. Skonieczny. Sprawozdanie z projektu.
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Ale jak pisze nauczyciel T. Skonieczny – nauczyciel opiekujący się projektem 
„Najważniejszym efektem jest rzeczywiste i głębokie zainteresowanie się grup-

ki 12 osób dziejami ich najbliższej okolicy”.
Na uwagę w aspekcie poznawania i zachowania kultury regionalnej zasługuje 

projekt pt. „Jestem stąd...” zrealizowany w Gimnazjum we Wróblewie pod kierun-
kiem B. Bonieckiej-Markiewicz i D. Włodarczyk. Koordynatorki projektu tak opisują 
jego przebieg:

Tematyka projektu dotyczyła historii, zabytków, przyrody oraz znanych ludzi 
i twórców ludowych gminy Wróblew.

Celem projektu było:
●  zebranie informacji na temat dorobku kulturalnego, historii, zasobów i bogac-

twa naturalnego gminy Wróblew;
●  przedstawienie życia i działalności ludzi, którzy tworzyli historię regionalną;
●  ukazanie związków pomiędzy dziejami Polski a dziejami regionu;
●  budzenie szacunku dla tradycji i obyczajów własnych przodków oraz zabytków 

architektonicznych i przyrodniczych;
●  kształtowanie postawy patriotyzmu lokalnego i odpowiedzialności za własny 

region.
Działania podjęte podczas realizacji projektu:
●  zbieranie informacji na temat historii poszczególnych miejscowości, zabytków 

architektury (kościoły, kapliczki, dworki), znanych ludzi związanych z regionem 
(Wł. St. Reymont, rodzina Wawelskich, K.I. Piątkowska) oraz twórców ludowych 
opierając się na źródłach pisanych oraz rozmowach z mieszkańcami i przedsta-
wicielami różnych instytucji;

●  przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami na temat tradycji i obyczajów lu-
dowych oraz legend związanych z regionem;

●  wycieczki rowerowe po okolicy – gromadzenie materiałów informacyjnych 
i dokumentacji fotografi cznej;

●  analiza, selekcja i opracowywanie zebranych informacji;
●  przygotowanie albumu, przewodnika turystycznego pt. „Wycieczka rowero-

wa szlakiem dworków gminy Wróblew”, posterów fotografi cznych, prezentacji 
multimedialnej.

Uczniowie zaprezentowali swoje dokonania na forum ogólnoszkolnym oraz pod-
czas wojewódzkiej konferencji „Edukacja ekologiczno-kulturowa” zorganizowanej 
przez WODN w Sieradzu.

Efektem zrealizowanego projektu jest zgromadzenie materiałów informacyjnych 
dotyczących gminy Wróblew, a  poprzez przybliżenie historii i  dorobku kulturowego 
regionu oraz ukazanie piękna okolicy rozbudzenie poczucia dumy i  ważności małej 
ojczyzny w budowaniu historii całego kraju50.

Podsumowując: projekty społeczno-kulturowe stworzyły szanse:
●   urzeczywistniania wartości społecznych mieszczących się w służbie drugie-

mu człowiekowi;
50 Na podstawie sprawozdania dyrektora szkoły.
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●  urzeczywistniania wartości kulturowych „bytujących” w kulturze regionu;
●  rozwijania i kształtowania kompetencji społecznych.

4. Projekty zorientowane na aktywność praktyczną

Aktywność praktyczna jest jednym z  głównych warunków wielostronnego 
kształcenia osobowości. Jak podkreśla F. Bereźnicki „wyraża się przede wszystkim 
w  działaniu podmiotu i  polega na udziale jednostki w  przekształcaniu rzeczywi-
stości i głównie wykonywaniu zadań praktyczno-wytwórczych, na rozwiązywaniu 
problemów technicznych przy wykorzystaniu zdobytej wiedzy o rzeczywistości”51. 
Działalność praktyczna warunkuje zastosowanie wiedzy teoretycznej w  prakty-
ce, poznawanie i  rozumienie związków i  zależności występujących w  zjawiskach 
i procesach, nabywanie umiejętności samodzielnego planowania i działania, war-
tościowanie swoich dokonań. Poprzedzona jest ona projektowaniem działań lub 
wytworów.

Przykładem projektowania praktycznej działalności być może podejmowanej 
w dalszej przyszłości, a aktualnie w formie „pozorowanej” jest realizacja projektu pt. 
„Moja restauracja”, zrealizowanego w Zespole Szkół – Gimnazjum im. Ludzi Morza 
w Mścicach, pod kierunkiem B. Kotwis – nauczycielki j. niemieckiego.

Cele projektu koncentrowały się na nabyciu przez uczniów wiedzy dotyczącej 
rodzajów i nazw potraw w języku polskim i niemieckim:

– dań artykułów spożywczych;
– sposobów konstruowania karty dań;
–  sposobów prowadzenia rozmowy w restauracji w sytuacji zapytania o wolne 

miejsca;
–  zamówienia posiłku, wyrażenia swojej opinii na temat skonstruowanego da-

nia, wyrażenia prośby o wystawienie rachunku;
– nabycia umiejętności projektowania nazwy restauracji i jej logo;
– projektowania wnętrza restauracji;
– praktycznego przygotowania sali restauracyjnej;
– praktycznego przygotowania krat konsumpcyjnych.

Sposób realizacji i prezentacji projektu tak opisuje B. Kotwis.
Na początku uczniowie podzieleni na 3-, 4- lub 5-osobowe grupy „zakładali” wła-

sną restaurację, tzn. nadawali jej nazwę, opatrzali jakimś logo/symbolem, układali 
kartę dań. Następnie po konsultacji ze mną przygotowali się do zaprezentowania swo-
jej restauracji. W sali lekcyjnej uczniowie tworzyli takie małe sale restauracyjne, usta-
wiając odpowiednio stoliki, a każda grupa na swój sposób przystrajała swoją restaura-
cję i podawała gościom opracowane przez siebie karty dań.

Po przygotowaniu sal restauracyjnych w każdej z grup pojawiali się goście oraz 
kelner. W każdej z grup odgrywana była scenka „W restauracji”; uczniowie ubrani byli 
51  F. Bereźnicki. Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2007, s. 213.
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odpowiednio do odgrywanych ról, często przebierali się za znanych ludzi ze świata 
sportu czy fi lmu. Aby wszystkie grupy mogły się odpowiednio zaprezentować odbywa-
ło się to na trzech kolejnych lekcjach jęz. niemieckiego. Uczniowie znakomicie bawili 
się, przygotowując i realizując ten projekt.

A oto jak przedstawia opiekun osiągnięcia uczniów.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani, szukali różnych, często wymyślnych dań 

w rozmaitych książkach kulinarnych, byli zmuszeni do intensywnego korzystania ze 
Słownika Polsko-Niemieckiego, co wzbogaciło ich słownictwo i pomagało nabrać bie-
głości w posługiwaniu się słownikiem. Poza tym osoby biorące udział w tym projekcie 
musiały nauczyć się na pamięć swoich wypowiedzi. Dzięki temu w razie potrzeby będą 
mogli wykorzystać je w praktyce52.

W aspekcie nabywania umiejętności praktycznych na uwagę zasługuje pro-
jekt pt. „Matematyka w praktyce” realizowany w Gimnazjum im. Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Zdzieszowicach pod kierunkiem Jadwigi Kajdy i Justyny Klink-
-Jelito. U podstaw koncepcji projektu znajdowała się integracja treści kształcenia 
matematyki z treściami z zakresu przedsiębiorczości. Główne zadania, jakie posta-
wiły przed sobą pomysłodawczynie projektu, koncentrowały się na:

●  rozwijaniu ducha przedsiębiorczości;
●  dostarczaniu elementarnej wiedzy ekonomicznej w zakresie pojęć i praw 

rachunkowych;
●  rozbudzaniu wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności spo-

łecznej, zawodowej i gospodarczej;
●  pomocy w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej;
●  przygotowaniu uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji, rozwią-

zywania problemów życia codziennego oraz umiejętnego wykorzystywa-
nia własnej wiedzy;

●  doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną.
Powyższe zadania posiadały swoją szczegółową egzemplifi kację w postaci ce-

lów szczegółowych. Ich spektrum w aspekcie szans edukacyjnych przedstawia się 
następująco:

– w zakresie wiedzy:
●  poznanie podstawowych pojęć z zakresu ekonomii;
●  poznanie praw rynku;

– w zakresie umiejętności:
●  trafnego rozpoznawania swoich predyspozycji (określenie swoich moc-

nych stron jako czynnika warunkującego osiągnięcie sukcesu);
●  dokonywania oceny swoich możliwości;
●  planowania własnej kariery;
●  radzenia sobie w nowych sytuacjach i szukania konstruktywnych rozwią-

zań problemów;
●  samodzielnego podejmowania decyzji;

52 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez szkołę.
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●  konsekwentnego dążenia do celu;
●  przewidywania skutków własnych działań i ponoszenia za nie odpowie-

dzialności;
●  planowania własnej kariery zawodowej;
●  współpracy w grupie;
●  korzystania z różnych źródeł informacji;
●  gromadzenia istotnych informacji i ich przetwarzania;
●  wykorzystywania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin;
●  dokonywania samooceny własnej pracy;
●  korzystania z komputerów;
●  prezentowania własnej pracy na forum klasy.

– w zakresie postaw i zachowań:
●  zaangażowanie w podejmowane zadania;
●  odpowiedzialność za podjęte działania i ich efekty;
●  samodzielność w podejmowaniu decyzji i wykonywaniu działań;
●  odwaga w podejmowaniu działań;
●  rzetelność wykonywanych działań.

Zasięg projektu obejmował następujące obszary:
●  planowanie przyszłości;
●  remontujemy mieszkanie;
●  remontujemy i urządzamy swój pokój;
●  moja działka;
●  budżet rodzinny;
●  zakładamy własną fi rmę.

A  oto jak przedstawiały się szczegółowe treści i  zadania stawiane uczniom 
w poszczególnych obszarach.

W obszarze planowanie przyszłości plan działań i sposób realizacji obejmował:
– Wizytę w kantorze

Zakres treści kształcenia zawierał:
●  zbieranie i porządkowanie danych;
●  porównywanie liczb wymiernych;
●  działania na liczbach wymiernych.

Sposób realizacji koncentrował się na następujących zadaniach dla uczniów:
– sprawdzenie kursu walut;
–  dokonanie wyboru najbardziej korzystnych warunków w ofercie danego 

banku.
–  Wizyta w banku
Zakres treści kształcenia:

● zbieranie i porządkowanie danych;
● obliczenia procentowe;
● oprocentowanie oszczędności i kredytów.     
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Sposób realizacji – zadania dla uczniów:
●  sprawdź stopy procentowe konta walutowego i złotówkowego w róż-

nych bankach;
● wybierz odpowiedni bank;
● załóż wirtualne konto.

–   Obliczanie kapitału
Zakres treści kształcenia:

● działania na liczbach wymiernych;
Sposób realizacji – zadania dla uczniów:

●  przelicz, jaką kwotę uzyskasz w założonym przedziale czasowym od kwo-
ty uzyskanej w akcie darowizny od bliskiej osoby.

–   Plan mieszkania
Zakres treści kształcenia:

● plan i skala.
Sposób realizacji – zadania dla uczniów:

●  zaprojektuj mieszkanie i sporządź jego plan w wybranej przez siebie 
skali;

–   Oferty hurtowni
Zakres treści kształcenia:

● zbieranie i porządkowanie danych;
● porównywanie liczb wymiernych.

Sposób realizacji – zadania dla uczniów:
● zapoznaj się z cenami okien i drzwi oraz ich parametrami;
● dokonaj najkorzystniejszego wyboru.

–   Wymarzone studia
Zakres treści:

●  zbieranie i porządkowanie danych;
● działania na liczbach wymiernych;
● wartościowanie swoich możliwości.

Sposób realizacji – zadania dla uczniów:
● zapoznaj się z ofertą uczelni;
● dokonaj analizy własnych predyspozycji i wybierz kierunek studiów;
● wykonaj zestawienie wydatków związanych ze studiami.

–   Oferty sklepów
Zakres treści:

● zbieranie i porządkowanie danych;
● porównywanie liczb wymiernych;
● działania na liczbach wymiernych.

Sposób realizacji – zadania dla ucznia:
●  artykuły gospodarstwa domowego, meble;
● zapoznaj się z parametrami i cenami wybranych artykułów;
● dokonaj najkorzystniejszego wyboru;
● wykonaj zestawienie wydatków związanych z zakupami.
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–  Zestawienie wydatków
Zakres treści:

● działania na liczbach wymiernych;
● sporządzenie wykresów i diagramów;

Sposób realizacji – zadania dla uczniów:
● wykonaj zestawienia wszystkich wydatków tabele, diagramy;

Powyżej przytoczony zakres treści i spektrum zadań wskazuje, że uczniowie 
mieli szansę zdobywania umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy i umie-
jętności matematycznych w  sytuacji, która potencjalnie z  dużym prawdopodo-
bieństwem zdarzyć się może w ich życiu. Kontynuacją tych zamierzeń był obszar 
pt. Remontujemy mieszkanie. Główne zadania uczniów obejmowały:

● zaprojektowanie kilkupokojowego mieszkania;
● sporządzenie jego planu;
● obliczanie powierzchni do remontu – wykończenie;
●  zapoznanie się z technicznymi parametrami elementów technicznych;
● dokonanie najkorzystniejszego wyboru;
● zestawienie o kredyt;
●  szczegółowe planowanie wykończenia mieszkania z uwzględnieniem kredytu.
Kolejne obszary pt. Remontujemy swój pokój, Moja działka oraz Budżet domo-

wy jeszcze bardziej niż poprzednie miały charakter praktyczny. Dotyczyły bowiem 
bardziej realnej rzeczywistości. Dla przykładu rejestr zadań dla uczniów w obszarze 
budżet domowy przedstawiał się następująco:

●  wykonanie zestawienia dochodów własnej i trzech innych rodzin za okres 
ostatnich 3 miesięcy;

● obliczanie średnich dochodów rodziny;
●  opracowanie planu oszczędnościowego dla własnej rodziny w  okresie 3 

miesięcy;
●  opracowanie zestawienia budżetu własnej rodziny w sytuacji początkowej 

i podczas oszczędzania – wykonanie diagramów.
Uczniowie mieli szansę nabycia praktycznych umiejętności oszczędnego go-

spodarowania budżetem rodzinnym. Powyższe zadania stały się płaszczyzną, na 
której odbywała się rodzinna refl eksja nad sytuacją ekonomiczną rodziny, wspól-
nych planów i decyzji natury fi nansowej. W ten sposób uczniowie stali się współ-
gospodarzami gospodarstwa domowego, kreatorami działań oszczędnościowych.

Finalnym obszarem tego projektu było zakładanie własnej fi rmy – projekt.
Sposób realizacji obejmował spektrum następujących zadań ucznia:
● dokonywanie analizy własnych predyspozycji i potrzeb na rynku pracy;
● podjęcie decyzji co do rodzaju planowanej działalności;
● opracowanie i przedstawienie wizji własnej fi rmy;
● wykonanie kosztorysu dla swojego przedsięwzięcia;
● podjęcie decyzji co do miejsca funkcjonowania fi rmy;
● podjęcie decyzji co do formy własności lokalu;
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●  poznanie procedur otrzymania kredytu w różnych bankach i dokonanie wy-
boru najbardziej korzystnych warunków;

● planowanie wydatków związanych z wyposażeniem fi rmy;
● zaprojektowanie reklamy dla fi rmy;
●  poznanie procedur zakładania działalności gospodarczej i  przygotowanie 

dokumentów do rejestracji fi rmy;
● zakładanie konta;
● zatrudnianie pracowników;
●  opis zasad prosperowania fi rmy wraz z zestawieniem wszystkich wydatków 

i zakupów w ciągu jednego roku;
● określenie kierunków rozwoju fi rmy.
Analiza treści kształcenia i zadań wykonywanych przez uczniów wskazuje na 

bogactwo szans edukacyjnych stwarzanych dla uczniów. Dotyczą one głównie 
wiedzy z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i zarządzania zintegrowanej z mate-
matyką. Na uwagę zasługują umiejętności praktyczne dotyczące planowania i pro-
jektowania działań.

A  oto jak postrzegają szanse edukacyjne inicjatorki projektu Matematyka 

w praktyce.
Podczas realizacji projektu uczniowie zdobyli następujące umiejętności praktycz-

ne, związane z przedsiębiorczością:
●  sporządzania planu powierzchni w odpowiedniej skali;
●  analizy sytuacji na rynku walut i dokonywania najkorzystniejszych wyborów;
●  analizy ofert bankowych i zakładania konta;
●  wypełniania druków bankowych, m.in. potrzebnych do założenia fi rmy;
●  dokonywania operacji bankowych;
●  wyszukiwania, zdobywania i  selekcjonowania informacji, m.in. banków, hur-

towni, sklepów, fi rm usługowych lub od rodziców;
●  sporządzania biznesplanu;
●  uzasadniania swoich wyborów;
●  umiejętnego gospodarowania pieniędzmi;
●  dokonywania podsumowań wydatków;
●  współpracy w grupie.
Bardzo cennym doświadczeniem było przedstawianie efektów pracy przez po-

szczególne grupy na forum klasy. Uczniowie prezentowali efekty swojej pracy w bar-
dzo różny sposób, np. wykonując makietę lub prezentację multimedialną, co stanowiło 
dodatkowe źródło kompetencji.

Każdy projekt był oceniany przez uczniów z pozostałych grup oraz przez nauczy-
ciela koordynującego.

Po podsumowaniu pracy wszystkich zespołów przeprowadzana była ankieta 
ewaluacyjna. Wyniki tej ankiety są dla nas cennymi wskazówkami metodycznymi do 
pracy na lata następne.

Uczniowie pisali o problemach, z jakimi się borykali podczas realizacji projektu, 
podkreślali ścisły związek zadania z życiem codziennym.



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 81

Stawiane uczniom zadanie jest niewątpliwie trudne, ale wykonywanie go niesie 
ze sobą dużo radości, a efekt końcowy cieszy zarówno autorki projektu, jak i samych 
uczniów.

„Matematyka w praktyce” cieszy się dużym uznaniem uczniów, ich rodziców oraz 
naszej dyrekcji. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyniła się do uzyskania przez 
szkołę certyfi katu jakości SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI53.

Podsumowując, analiza tematyki i sposobów realizacji projektów praktycz-
nych realizowanych w gimnazjach była źródłem szans:

● nabywania umiejętności praktycznych „bytujących” w charakterze projektu;
●  integrowania wiedzy teoretycznej z praktyczną;
●  analizy i syntezy związków i zależności między faktami, zjawiskami, proce-

sami;
● rozwijania twórczego myślenia i wyobraźni;
●  nabywania kompetencji współpracy w grupie – planowania przydziału za-

dań, wartościowania zespołowego działania.

53  Na podstawie materiału opracowanego przez J. Kajda, J. Klink-Jelito. Matematyka w pigułce (wydruk 
komputerowy).



ROZDZIAŁ IV

Wychowanie ku wartościom wiejskim szansą odkrywania 

wiedzy przyrodniczej i identyfi kacji ze środowiskiem54

Jak już zostało podkreślone, większość gimnazjów należących do TGP praco-
wała w  środowisku wiejskim. Stąd w strategii edukacji aksjologicznej i integracji 
treści programowych z problematyką środowiskową znalazły one szczególne miej-
sce. Poniżej zostanie ukazane pojęcie i rodzaje wartości wiejskich. Dokonana zosta-
nie analiza wartości wiejskich jako czynnika integralnego rozwoju. Przedstawione 
zostaną działania pedagogiczne mające na celu edukację i wychowanie ku warto-
ściom wiejskim. Wśród nich znajdują się przyrodnicze obozy naukowe i konkursy 
organizowane dla całej młodzieży z gimnazjów TGP.

1. Pojęcie i rodzaje wartości wiejskich

Przed zdefi niowaniem wartości wiejskich wydaje się zasadne przytoczenie 
ogólnej defi nicji wartości, która staje się podstawą defi niowania wartości wiejskich. 
Na użytek przedstawionego opracowania przyjęto defi nicję wartości J. Szczepań-
skiego oraz defi nicję wartości społecznej J. Styka. Według J. Szczepańskiego war-
tością „jest dowolny przedmiot materialny czy idea lub instytucja, przedmiot rze-
czywisty lub wyimaginowany, w stosunku do którego jednostki lub zbiorowości 
przyjmują postawę szacunku, przypisują mu ważną rolę w swoim życiu i dążenie 
do jego osiągnięcia odczuwają jako przymus. Wartościami są te przedmioty lub 
stany rzeczy, które jednostkom, grupom, zapewniają równowagę psychiczną, dają 
zadowolenie. Dążenie do nich lub ich osiągnięcie daje poczucie dobrze spełnio-
nego obowiązku, lub też które są niezbędne do utrzymania niezbędnej spójności 
grupy, jej siły i jej znaczenia wśród innych grup”55. Należy podkreślić, że powyższa 
defi nicja ujmuje wartości w kontekście świata kultury, potrzeb jednostki, wyborów 
w aspekcie indywidualnym i społecznym, łącząc aspekt subiektywny i obiektywny. 
Wartości zakorzenione są w kulturze i w człowieku żyjącym w tej kulturze, budują-

54  Dwa pierwsze podrozdziały pochodzą z książki K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako 
szansa integralnego rozwoju i wychowania. Lublin 2007, s. 100–103, 180–220.

55 J. Szczepański. Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 97–98.
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cym ją, a przez to siebie, własne człowieczeństwo. Fakt bytowania wartości w kul-
turze stanowi kryterium wyróżnienia wartości wiejskich.

Analizując wartości wiejskie w aspekcie pedagogicznym, nale ży je odnieść do 
wartości społecznych, gdyż to one powinny być celem aspiracji środowiska wiej-
skiego, jak również środowiska globalnego. Poziom ich urzeczywistniania bowiem 
warunkuje w swo isty sposób poziom egzystencji środowisk pozawiejskich.

J. Styk defi niuje wartość społeczną jako „dowolny przedmiot materialny lub 
niematerialny, aktualny bądź potencjalny, zewnętrzny lub wewnętrzny w  sto-
sunku do podmiotu, do którego posiadania lub pomnożenia aspiruje uczestnik 
życia zbiorowego”56. W powyższym kontekście zadaniem pedagogicznym staje 
się spowodowanie, by urzeczywistnianie wartości wiejskich „wpisało” się w aspi-
racje życiowe uczniów, by stały się one wartościami o cha rakterze wychowaw-
czym.

Wieś rozumiana jest tu jako społeczność lokalna, a więc zbiorowość zamiesz-
kująca daną miejscowość, która jest środowiskiem życia i pracy dla ludzi zatrud-
nionych na roli oraz dla innych grup społecznych żyjących w środowisku wiejskim, 
połączonych więza mi nieformalnymi i formalnymi z danym terytorium57.

Wartości wiejskie będą stanowiły te, które są z natury „przypisane” do wsi, 
cenione przez mieszkańców wsi i inne grupy społecz ne. Zdaniem J. Styka moż-
na dziś mówić o  wartościach specyfi cznie chłopskich. Są nimi te, które stano-
wią podstawę chłopskiej egzy stencji oraz wartościowania świata wewnętrznego 
i zewnętrznego. Bez nich, według autora, nie ma ani klasy chłopskiej, ani zawodu 
rolnika, ani wsi jako systemu osadniczego. Należą do nich: ziemia jako podsta-
wowy składnik gospodarstwa rolnego, rodzina oraz jej praca w gospodarstwie 
rolnym i domowym58. Autor podkreśla, że z powyższymi wartościami integralnie 
połączone są: wartości środowiskowe, ponadlokalne, wartości kultury uniwer-
salnej59.

Nieco inne podejście do wartości wiejskich prezentuje B. Urgacz. Podstawą 
ich określenia i  wyróżnienia jest empiryczny system wartości, rozumiany przez 
autorkę jako „zbiór wytworów działalności psychofi zycznej człowieka, wobec któ-
rych zajmuje on czynną, pozytywną lub negatywną postawę oceniającą. Owymi 
wytworami mogą być istniejące realnie bądź idealnie: rzeczy, zjawiska psychiczne 
oraz dyspozycje osobnicze, które (...) są dla człowieka ważne i nabierają określo-
nych znaczeń”60. Jak podkreśla autorka, wartości wiejskie zatem to system wartości, 
który charakteryzuje wieś w kategoriach kulturowych i który można wyanalizować 
z codziennych działań ludzkich61.
56 J. Styk. Chłopski świat. Włocławek 1993, s. 29.
57  Zob. J. Turowski. Socjologia wsi i rolnictwa. Lublin 1992, s. 167–168; zob. także S. Janik. Kwestia chłop-

ska w świetle nauczania społecznego Kościoła. Ząbki 2002, s. 14.
58 Zob. J. Styk. Chłopski świat wartości. dz. cyt..., s. 14–33.
59 Zob. tamże, s. 57–116.
60  B. Urgacz. Osobowa koncepcja kultury wsi. (W  analizie strukturalno-funkcjonalnej). Warszawa 1991, 

s. 29.
61 Zob. tamże, s. 29.
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Według badań B. Urgacz wartości wywiedzione z działań chło pów i stano-
wiące swego rodzaju własność kulturową są zawarte w  czterech kategoriach, 
tworząc zespół wartości naczelnych. Są nimi: styl życia, dziedzictwo kulturowe, 
uczucia, praca62.

Wartości wiejskie stały się przedmiotem uwagi Jana Pawła II. Ojciec Święty 
podkreśla, że stanowią one źródło wychowania i rozwoju osobowego człowieka, 
którego korzenie sięgają wsi. We dług Jana Pawła II wartości wiejskie to te, któ-
re zakorzenione są w środowisku wiejskim. Tymi cennymi wartościami są: praca 
na roli, miłość do ziemi, przyrody, ugruntowana miłość rodziny, duch przyjaź-
ni, ofi arność w  niesieniu pomocy bardziej potrzebującym, głęboki humanizm, 
poczucie religijne, ufność i  otwarcie na Boga, pielęgnowanie miłości do Naj-
świętszej Maryi Panny i wiele inny ch63. Zdaniem papieża wartością podstawową 
integrującą rodzinę rolniczą oraz wieś jest ziemia, która stanowi podłoże życia 
zbioro wego i czynnik produkcji. Drugą wartością jest tradycja i kultura ludowa. 
Jan Paweł II apeluje o  wierność tradycji i  zachęca, aby sta ła się ona podstawą 
budowania nowej rzeczywistości przy jedno czesnym otwarciu się na to, co nowe 
i dobre64.

W powyższym kontekście defi niowania wartości i ich podziału przez wyżej 
wskazanych autorów, wartości wiejskie defi niuję jako zespół wartości ze sobą 
zintegrowanych „bytujących z natury” w środowisku wiejskim, określający tożsa-
mość wsi i decydujący, że wieś staje się wartością autoteliczną, pożądaną dla jej 
mieszkańców, innych grup społecznych, całej społeczności ludzkiej. Do wartości 
tych zaliczam: godność rolnika, rodzinę wiejską, ziemię, pracę na roli, gospodar-
stwo rolne, gospodarstwo domowe, kulturę ludową, przyrodę. Oprócz przyro-
dy, rodziny i gospodarstwa domowego, które występują również w środowisku 
miejskim, wszystkie wymienione wartości charakteryzują wyłącznie wieś. Nale-
ży przy tym podkreślić, że przyroda na wsi, jak również domowe gospodarstwo 
wiejskie oraz rodzina wiejska mają swoją specyfi kę charakterystyczną dla tego 
środowiska.

Za kryterium wyróżnienia tych wartości przyjmuję antropologię człowieka 
– osoby oraz sytuację życiową dziecka wiejskiego, którego rodzice są rolnikami, 
a którą to sytuację charakteryzuje aktywny udział dzieci w pracy rolników i wrasta-
nie w sferę publiczną o charakterze lokalnym.

Z tą sytuacją integralnie jest złączona wartość osoby – godność rolnika i jego 
członków rodziny, w tym godność dziecka wiejskiego. Jak zostało już podkreślone, 
wyżej wskazane wartości mają swoje usytuowanie w sposób bezpośredni lub kon-
tekstowy w podstawie programowej kształcenia ogólnego. I ten fakt zadecydował 
o ich wyborze do analiz w przedstawionym opracowaniu.

62 Zob. tamże, s. 30.
63  Zob. Jan Paweł II. Przemówienie podczas spotkania z Indianami 29.01.1979. W: Ojciec Święty do rolników. 

Włocławek 1991, s. 13.
64  Zob. Jan Paweł II. Homilia podczas mszy świętej. Łomża 5.06.1991. „Osservatore Romano” 1991, nr 7, 

s. 39.
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2.  Wartości wiejskie jako czynnik integralnego rozwoju 

wychowanka

W rozdziale tym zostanie podjęta próba ukazania funkcji war tości wiejskich 
w integralnym rozwoju wychowanka. Nie jest to zadanie łatwe: w sposób „czysty” 
ukazać funkcje poszczególnych wartości, gdyż ich urzeczywistnianie jest ze sobą 
zintegrowane. Godność rolnika, wartość ziemi, gospodarstwa rolnego, domowego, 
rodziny, pracy na roli, kultury ludowej, przyrody łączą się ze sobą i przenikają. Stąd 
też funkcje poszczególnych wartości wykazują związek.

Pierwszym, podstawowym warunkiem odegrania istotnej funk cji wartości 
wiejskich w  integralnym rozwoju jest siła moralna śro dowisk wychowawczych: 
szkoły, rodziny, społeczności lokalnej w odkrywaniu istoty tych wartości, motywo-
waniu do ich urzeczy wistniania i  wspomaganiu w  ich urzeczywistnianiu. Innymi 
słowy, chodzi o  wprowadzanie wychowanków w  proces wychowania ku warto-
ściom wiejskim. Stąd powyżej wskazane środowiska – szczególnie środowisko ro-
dziny i społeczno-kulturowe miejscowości – winno stać się pierwszą mikroszkołą 
wychowania ku wartościom wiejskim, wspomagając szkołę w pełnieniu swej funk-
cji w tym względzie, ale również szkoła powinna wspomagać rodzinę i środo wisko 
lokalne.

Można wyróżnić dwie podstawowe funkcje wartości wiejskich w  integral-
nym rozwoju człowieka. Są to: funkcja dynamizująca rozwój poszczególnych 
warstw funkcjonowania człowieka oraz funkcja integrująca te warstwy. Każda 
urzeczywistniana wartość „wpisuje się” w sposób szczególny swą mocą spraw-
czą w określoną warstwę, ale też „porusza” inne warstwy. To wielopłaszczyznowe 
„bytowanie” poszczególnych wartości prowadzi do integracji sfer rozwoju czło-
wieka. W ten oto sposób wartości wiejskie dynamizują i scalają obraz człowie-
czeństwa.

Poniżej zostanie dokonana szczegółowa analiza poszczególnych wartości 
w aspekcie funkcji, jakie pełnią w integralnym rozwoju wychowanka, gdy wycho-
wanek je urzeczywistnia w swoim życiu.

Godność rolnika „wpisana” jest w życie dziecka wiejskiego z ra cji faktu, że jest 
ono dzieckiem rolników, żyje i rozwija się w śro dowisku wiejskim; na miarę swego 
rozwoju staje się członkiem społeczności wiejskiej. Obserwuje, przeżywa i bierze 
udział w roz wiązywaniu problemów swojej rodziny i społeczności lokalnej, tworząc 
wspólnie kulturę.

Powyższa sytuacja staje się naturalnym podłożem nabywania przez młodego 
człowieka godności rolnika, zarówno osobowej, jak i osobowościowej. Ta wartość 
„rośnie” i rozwija się wraz z proce sem rozwoju dziecka, towarzysząc mu na różnych 
etapach rozwo jowych i  w  różnych sytuacjach. Najmocniej i  najpełniej to widać 
w sytuacji związania swego życia z pracą na roli, z wybraniem za wodu rolnika.

Godność rolnika staje się celem życia, w którego realizacji bie rze udział dziec-
ko wiejskie. Implikuje to uznanie jej jako wartości, określone zachowania godno-
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ściowe, kreowanie tożsamości zawo dowej, społecznej, kulturowej, religijnej. Jak 
podkreśla A. Rodziński: „człowiek żyje też na tym świecie po to przede wszystkim, 
aby prawdę o godności osobowej uznał, wyrażając ją i potwierdzając własnym czy-
nem, a  przez to określił sam siebie w  sposób godny tego, kim jest od początku. 
Takie bowiem jest najogólniejsze jego powołanie”65.

Znaczenie godności rolnika w integralnym rozwoju wywodzi się z dwustron-
nego znaczenia wartości w  ogóle w  życiu człowieka – „człowiek urzeczywistnia 
wartości i wartości tworzą i «realizują» człowieka od wewnątrz i od zewnątrz”66.

Uznanie godności za wartość zobowiązuje wielostronnie, we wnętrznie i  ze-
wnętrznie; tu, teraz i w przyszłości; dla siebie, dla in nych, dla społeczeństwa; dla 
wąskich i  szerokich kręgów społecz nych – aby być człowiekiem na miarę swego 
człowieczeństwa.

Godność osobowa zobowiązuje do:
–  kreowania projektu swojego życia ku pełni człowieczeństwa, do doskonało-

ści, która przysługuje Dziecku Bożemu,
–  aktywności własnej: skierowanej na siebie, życie w rodzinie, funkcjonowanie 

w szkole, w społeczności lokalnej; celem tej aktywności jest działanie moral-
nie dobre, a więc czyn,

–  twórczej pracy,
–  rozwiązywania konfl iktów moralnych, urzeczywistniania własnej i właściwej 

hierarchii wartości.
Jak zostało podkreślone, godność rolnika jest nieodłącznym ele mentem życia 

dziecka wiejskiego. Szanowana, afi rmowana, dowar tościowuje go, deprecjonowa-
na zaś powoduje brak poczucia wła snej wartości, powstawanie kompleksów, po-
czucie bycia ludźmi drugiej kategorii, brak wiary we własne siły.

Godności rolnika nie można wykluczyć z egzystencji dziecka wiejskiego ani 
zniszczyć. Można jednak mieć wobec niej niewła ściwą postawę. Z tego też względu 
jest ona również zadana. Jest wyzwaniem dla dziecka wiejskiego, a stosunek do 
niej jest też sprawdzianem postaw wobec godności własnej jako dziecka rolnika 
i drugiego człowieka67.

W  powyższym kontekście godność rolnika stanowi siłę, czynnik rozwojowy 
osoby. „Woła” o poszanowanie samego siebie, swojego zdrowia, swoich potencjal-
ności i możliwości; o pomnażanie wła snych talentów, kreowanie własnej kultury, 
rozwoju społecznego, moralnego, religijnego; o transcendowanie w realizacji sta-
wianych przed sobą zadań i celów, w perspektywie dobra jednostkowego i spo-
łecznego. Godność „woła” o  poszanowanie drugiego człowie ka, jego godności, 
przychodząc do niego w darze.

Poznanie istoty godności rolnika i zaakceptowanie jej jako war tości staje się 
czynnikiem motywacyjnym, decyzyjnym, dynami zującym działanie; czynnikiem 

65 A. Rodziński. Osoba i kultura. Warszawa 1985, s. 92.
66 Tamże, s. 118.
67  Zob. J. Gałkowski. Jan Paweł II o godności człowieka. W: Zagadnienie godności człowieka. Red. J. Czer-

kawski. Lublin 1994, s. 109.
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kierującym losem; czynnikiem rozwoju indywidualności i tożsamości dziecka wiej-
skiego68; czyn nikiem poruszającym wszystkie warstwy rozwojowe człowieka69.

Godność osobowa rolnika zakorzeniona jest ze swej natury w sferę duchową 
i religijną wychowanka. Ta wielka wartość motywuje i zobowiązuje do budowania 
własnej, lecz właściwej hierarchii wartości, do łączności i dialogu z Bogiem, gdyż 
to rolnik, a przez to dziecko wiejskie są tymi osobami, które w sposób bezpośred-
ni pra cują na ziemi i czynią ją sobie poddaną, służąc gatunkowi ludzkie mu. Stąd 
wypływa „nakaz” łączności z Bogiem i budowania siebie na obraz i podobieństwo 
Boże.

Uznanie szczególnej godności rolnika i  jego pracy wzmacnia wy miar religij-
ny człowieka. Wyraża się on w uznaniu Boga za Stwórcę wszechrzeczy, w poczu-
ciu związku z Bogiem, w łączności z Nim poprzez modlitwę, we współpracy z Nim 
w trudzie pracy w gospo darstwie rodziców, na kanwie stworzenia natury, zmagając 
się z jej siłami. Wymiar religijny implikuje doskonalenie siebie w perspek tywie bu-
dowania dobra wspólnego, tzn. doskonalenie predyspozy cji poznawczych i dzia-
łaniowych, wrażliwości sumienia, poszerzanie pola wolności i odpowiedzialności 
na wzór dziecka Bożego, jak również doskonalenie wykonywanej pracy. Uznanie 
źródeł godno ści osobowej rolnika staje się ogniwem integrującym wymiar reli gijny 
i psychiczny w aspekcie poznawczym i działaniowym.

Zrozumienie i uznanie źródeł godności osobowej rolnika pozwa la transcendo-
wać w trzech wymiarach, a poprzez tę trójwymiaro wą transcendencję integrować 
godność osobową z osobowościową, a więc zdążać do pełni człowieczeństwa. Po-
wyższe zagadnienie dochodzenia do pełni człowieczeństwa poprzez triadowy wy-
miar transcendencji podkreśla J. Gałkowski. „W pierwszym wymiarze transcenden-
cja oznacza przekroczenie swoimi jakościami jako ści świata nieosobowego, «bycie 
bardziej i  więcej» niż ten świat. Człowiek jest «czymś więcej niż świat». I  to «coś 
więcej» to nie tylko dodatek do jakości posiadanych przez świat, ale nowa, inna 
całość. Drugi wymiar transcendencji to możliwość przekraczania własnej podmio-
towości i wychodzenia ku rzeczywistości zewnętrz nej – możliwość poznawczego 
jej ujmowania i aktywnego, twórcze go odniesienia się do niej, także jej przekształ-
cania, a  wszystko to na zasadzie samostanowienia. Trzeci wymiar to możliwość 
prze kraczania własnego stanu aktualnego, możliwość kształtowania własnej egzy-
stencji, możliwość «bycia więcej», «bycia bardziej», stawania się”70.

Godność rolnika w wymiarze osobowym staje się podstawą god ności osobo-
wościowej, a więc doskonałości w procesie pracy – pro dukcji żywności, budowania 
życia społecznego, kultury wsi. „Zobo wiązuje” do aktywności własnej wyrażanej 
w  postawach, mierzo nych jakością podejmowanych działań poznawczych, spo-
łecznych, technologiczno-technicznych, kulturalnych i religijnych.

Pierwszoplanowym zadaniem staje się poszukiwanie stylu by cia, stawania się 
i stylu życia jako dziecka wiejskiego. Na uwagę w tym względzie zasługuje strate-

68 Zob. J. Kozielecki. O godności człowieka. Warszawa 1977, s. 8.
69 Zob. S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 195.
70 J. Gałkowski. Jan Paweł II o godności, dz. cyt... s. 107.
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gia permanentnego rozwoju oso bowości. U jej podstaw znajduje się pytanie: Kim 
mogę być i kim chciałbym być? Rozwój sprowadza się do systematycznego kształ-
towania swoich zdolności intelektualnych i zwiększania umiejęt ności, doskonale-
nia systemu wartości oraz stylów działania w celu stawania się sobą i przekraczania 
siebie71 jako dziecka rodziny rol niczej, ucznia szkoły wiejskiej, członka społeczności 
lokalnej, ale również w perspektywie przyszłości, w którą zamierza „wpisać” zawód 
rolnika lub tego nie zamierza.

W tej drodze stawania się dojrzałą osobowością, której wskaź nikiem jest jed-
ność myśli i czynów, ważną sprawą jest wierność sobie, swoim przekonaniom, war-
tościom, ideałom. Tę wierność ogniskuje szczególna wartość rolnika oraz źródła 
tej godności. Zo bowiązują one do wierności rodzinnej ziemi, pracy na roli, zacho-
wania dziedzictwa kultury ludowej. Wierność wartościom wiejskim stanowi waru-
nek obrony własnej tożsamości i systemu przekonań, dopominania się o przestrze-
ganie praw rolników, mieszkańców wsi, w  tym dzieci wiejskich, bez względu na 
okoliczności. W ten oto sposób godność staje się czynnikiem rozwoju duchowego 
oraz społecznego wy chowanka.

Poszanowanie godności osobowościowej rolnika wyzwala u dziec ka wiejskie-
go aktywność własną, skierowaną ku innym ludziom – szczególnie członkom ro-
dziny: rodzicom, rodzeństwu, dziadkom, krewnym; członkom grup rówieśniczych 
formalnych i nieformal nych; członkom kręgów sąsiedzkich. Staje się więc czynni-
kiem roz woju sfery społecznej poprzez podejmowanie działań moralnie do brych.

Własna aktywność na rzecz rodziny wyraża się w solidarności z trudem rodzi-
ców, w pomocy w wykonywaniu przez nich obo wiązków, w wyrażaniu szacunku, 
miłości, w budowaniu dobrej at mosfery. Na uwagę zasługuje opieka nad młodszym 
rodzeństwem i osobami starszymi w rodzinie. Stanowi ona źródło umiejętności na-
wiązywania i  utrzymywania kontaktów interpersonalnych, bu dowania trwałych 
więzi przyjaźni i miłości rodzinnej. Starsze po kolenie staje się źródłem przekazy-
wania różnorodnych doświad czeń życiowych, norm, wartości, całego dziedzictwa 
kulturowego.

Współuczestniczenie dziecka wiejskiego w  wieloaspektowym ży ciu rodziny 
wynosi do społeczności lokalnej. Im silniejsza pozy cja rodziny w budowaniu sfery 
społecznej w środowisku lokalnym, tym silniejsza w nim pozycja dziecka wiejskie-
go, tym większa szan sa wrastania w kapitał społeczny miejscowości. Poprzez dzia-
łania o charakterze altruistycznym – na rzecz rodziców, rodzeństwa, osób starszych 
w rodzinie, kolegów z grup rówieśniczych – kształ tuje się osobowość altruistyczna, 
osobowość dobrego człowieka.

Poszanowanie godności osobowościowej rolnika i potrzeba jej budowania ge-
neruje aktywność twórczą wyrażaną w  tworzeniu nowych wartości technicznych 
i  humanistycznych. Szczególna wartość godności osobowej rolnika ukierunkowu-
je ową twórczość – jej cele, treści, środki pracy twórczej, efekty – na człowieka i ze 
względu na człowieka, tj. jego człowieczeństwo, w tym przypadku na rolnika, miesz-
kańca wsi, na jego człowieczeństwo, pełnię jego rozwoju osobowego i zawodowego.
71 Zob. J. Kozielecki. O godności człowieka, dz. cyt... s. 23–24.
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Z drugiej zaś strony twórczość tak rozumiana wzmacnia poczu cie godności 
i warunkuje budowanie go na mocnych podstawach. Nie bez znaczenia jest tutaj 
twórczość artystyczna, której celem jest urzeczywistnianie dziedzictwa kulturowe-
go. Ona to przenosi dziec ko w świat kultury ludowej, zakorzenia go w nim, kreuje 
i umac nia tożsamość kulturową. Staje się źródłem rozwoju kulturalnego. Świado-
mość dokonania czegoś nowego i ważnego dla teraźniejszo ści i dla współczesnej 
kultury zwrotnie daje poczucie godności.

Poszanowanie godności osobowej i osobowościowej rolnika oraz potrzeba 
jej rozwijania zobowiązuje również do kształtowania umiejętności rozwiązywania 
konfl iktów wewnętrznych, u których podstaw znajdują się antynomie:

–  rywalizacja – współpraca,
–  konkurencja – poświęcenie,
–  cele jednostkowe – społeczne.
Rozwiązanie konfl iktów rodzących się na powyżej wskazanych płaszczyznach 

pozwala scalać człowieka, budować rdzeń rozwo ju moralnego. Jego wskaźnikami 
będą: urzeczywistnianie własnej i właściwej hierarchii wartości, odróżnianie dobra 
od zła i wybór dobra. Tę właściwą hierarchię wartości wyznacza godność osobo-
wa rolnika i jego pracy, a szczególnie jej źródła. Stają się one pod stawą, na której 
dojrzewa pełnia człowieczeństwa. Godność oso bowa rolnika „domaga się” więc od 
dziecka wiejskiego współpracy z Bogiem, procesu ujmowania prawdy: o nim sa-
mym, o jego ży ciu, uwarunkowaniach szans rozwojowych, celu i sensu życia oraz 
motywuje do wielostronnych działań w powyższych aspektach. Po znanie źródeł 
godności rolnika, jej istoty, poszanowanie jej i budo wanie wzmacnia w dziecku 
wiejskim poczucie wartości, motywuje do poszanowania zdrowia, do rozwoju 
intelektualnego, moralne go, duchowego, religijnego, do aktywności na rzecz po-
szanowania i obrony praw zawodu rolnika. Urzeczywistnianie tej wielkiej war tości 
implikuje poszanowanie godności własnej i innych osób; bu dowanie pozytywne-
go obrazu siebie jako dziecka rolnika, miesz kańca wsi; kreowanie podmiotowości 
wyrażającej się w działaniach twórczych, innowacyjnych – w życiu rodziny wiej-
skiej, szkoły, społeczności lokalnej; prezentowanie postawy odpowiedzialności za 
własny rozwój, rozwój gospodarstwa rodzinnego, społeczności lokalnej, za prze-
strzeganie praw rodziny rolniczej; zaangażowanie w obronę godności rolnika i jego 
pracy (na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej), budowanie kultury i zgłębianie 
wiary w Boga. Da wanie świadectwa godności rolnika jest podstawowym warun-
kiem i drogą zarazem do określania i kreowania tożsamości jednostko wej wycho-
wanka – społecznej, kulturowej, religijnej.

Godność dana rolnikowi stanowi swojego rodzaju nakaz posza nowania i roz-
wijania godności osobowej i  osobowościowej. Pod jęcie tego zadania realizowa-
ne jest poprzez poszczególne rodzaje aktywności, „zakorzenia” w poszczególnych 
warstwach rozwojo wych, stanowiąc czynnik dynamizujący je i integrujący. Wszyst-
kie te dynamizmy, bytujące w poszczególnych warstwach, integrują w całość god-
ność osobową rolnika72.
72 Por. S. Kunowski. Podstawy współczesnej... dz. cyt., s. 195 i n.
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Godność rolnika w aspekcie podmiotowym domaga się od dziec ka wiejskiego 
(dziecka rolnika) wysiłku fi zycznego, intelektualne go, duchowego, poszanowania 
prawdy, współpracy z Bogiem. Jej urzeczywistnianie odbywa się w procesie pracy 
w  gospodarstwie rodziców. Te cztery wartości: rodzina, praca na roli, gospodar-
stwo rolne, gospodarstwo domowe, stanowią podstawę, na której budo wana jest 
godność rolnika – jej wartość, ale też godność rolnika stanowi ogniwo integrujące 
powyższe wartości.

Związek godności osobowej rolnika i godności osobowościowej ma dla wy-
chowanka szczególne znaczenie rozwojowe. Sprowadza się ono głównie, poprzez 
funkcję motywacyjną i  integrującą, do dy namizowania rozwoju religijnego i  du-
chowego (godność osobowa), jak również rozwoju fi zycznego, poznawczego, spo-
łecznego, moral nego i kulturalnego (godność osobowościowa) oraz łączy wszyst-
kie sfery rozwojowe.

Godność osobowa i  osobowościowa w  rozpatrywanym ujęciu ro dzi się 
i  rozwija najpełniej w  rodzinie wiejskiej. Prawidłowo funk cjonująca rodzina 
wiejska buduje swoją godność rodziny poprzez stwarzanie najdoskonalszych 
warunków do dojrzałości i  wzrostu osobowego, którego docelowym efektem 
jest pełnia człowieczeń stwa. Rodzina daje dziecku życie i jedność cielesno-du-
chową. Dziecko jest następnie otoczone opieką, wychowaniem (socjalizacją 
pierwotną) wprowadzane w strukturę czynu, świat społeczności lokalnej, w kul-
turę i religię.

Jak już podkreślono, podstawową funkcją rodziny jest prokreacja, drugą zaś 
– stworzenie warunków do integralnego rozwoju po przez prawidłowe odżywianie 
i wychowanie. Na szczególną uwagę zasługuje specyfi ka wychowania w rodzinie 
wiejskiej. Można naj ogólniej powiedzieć, że odbywa się ono poprzez różnorodną 
kultu rę, której rodzina wiejska jest źródłem: kulturę społeczną, obycza jową, organi-
zacyjną, gospodarczą oraz kulturę religijną.

Rodzina wiejska jest źródłem kultury społecznej, która sprowa dza się do jako-
ści relacji i odniesień między rodzicami i dziećmi oraz starszym pokoleniem – dziad-
kami, którzy najczęściej za mieszkają we wspólnym gospodarstwie, relacji poszcze-
gólnych członków rodziny z rodziną jako wspólnotą oraz relacji rodziny z osobami 
i instytucjami ze środowiska lokalnego. Dziecko w ro dzinie wiejskiej zaznaje przede 
wszystkim miłości rodzicielskiej i miłości dziadków. Specyfi czną cechą tej miłości 
jest surowość, przy jednoczesnym zachowaniu jej głębi, wierności i troski. Oni są 
źródłem kształtowania w dziecku powinności. Nabywana powin ność znajduje się 
u podstaw daru z siebie dla członków rodziny. Człowieczeństwo dziecka zaczyna 
bytować w członkach rodziny: w rodzicach, rodzeństwie, dziadkach. W ten oto spo-
sób budowana jest w rodzinie droga do transcendencji dziecka. Poprzez rozsze-
rzanie powinności działań na wspólnotę sąsiedzką, lokalną, rodzi na staje się mi-
kroszkołą cnót społecznych i obywatelskich.

Rodzina wiejska jest także źródłem i „pasem transmisyjnym” kultury obyczajo-
wej. Poprzez jej budowanie pozwala zrozumieć dziecku sens i znaczenie ważnych 
momentów jego życia. Kultura obyczajowa składa się z dwóch ważnych składni-
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ków: powtarzają cych się wzorów zachowań oraz cennych wartości występujących 
w postaci symboli73.

Obyczajowość znajduje egzemplifi kację w kulturze urzeczywist niania wartości. 
Poprzez normy określające pożądane zachowania odniesione do dobra lub zła, pełni 
funkcję ogniwa integrującego dziecko z członkami rodziny, płaszczyzny współpracy 
oraz czyn nika osobotwórczego. Obyczajowość bytująca w rodzinie wiejskiej pozwala 
urzeczywistniać wartości rdzennie wiejskie oraz uniwer salne, budować dobre relacje 
między członkami rodziny oraz do bre relacje rodziny z sąsiadami, z całą społeczno-
ścią wioskową, za pewnia dobre funkcjonowanie dziecka w społeczności.

Obyczajowe przestrzeganie norm typu „tak się to robi” lub „tak się nie postę-
puje” buduje sferę moralną rodziny, a tym samym dziecka, kształtuje jego postawy 
i zachowania moralne. Rodzina poprzez przestrzeganie i kultywowanie obyczajów 
staje się mikroszkołą moralności, regulatorem postępowania społecznego, ko lebką 
kultury obyczajowej74. Poprzez łączenie dawnych obyczajów z nowymi wartościami 
dziecko jest zakorzenione w trwałe, rdzen ne wartości wiejskie, przy jednoczesnym 
ukazywaniu horyzontów dobra w tym, co nowe i wartościowe. Kultura obyczajowa 
jest inte gralnie związana z kulturą ludową, jest jednym z jej podstawowych ogniw. 
Można powiedzieć, że rodzina wiejska bytuje na sposób kul tury ludowej, w niej się 
wyraża i potwierdza.

Dziecko jako członek rodziny staje się odbiorcą kultury ludo wej, jak również jej 
twórcą. Urzeczywistnianie kultury ludowej w rodzinie staje się czynnikiem dynami-
zującym rozwój warstwy społecznej, kultura bowiem jest tworzona we wspólnocie 
rodzinnej i usytuowana we wspólnocie lokalnej.

Rodzina wiejska prowadząca gospodarstwo rolne i domowe jest również 
źródłem kultury organizacyjnej. Prowadzenie wyżej wska zanych dwóch rodzajów 
gospodarstw, integralnie ze sobą związa nych, wymaga wewnętrznego układu i po-
rządku organizacyjnego, wyznaczenia dla każdego członka rodziny pozycji i roli, 
w tym dla dziecka. Wprowadzanie dziecka w kulturę organizacyjną powodu je, że 
staje się ono jej twórcą poprzez jakość urzeczywistnianych wartości, norm, zasad, 
przez co kształtuje pozytywne stosunki z członkami rodziny, buduje dobrą atmos-
ferę, wartościuje zmiany zachodzące w dalszym i bliższym środowisku, zdobywa 
poczucie własnej wartości. Kultura organizacyjna domu rodzinnego za szczepiana 
dzieciom, stanowi ważne doświadczenie intelektualne, społeczne i kulturowe.

Dziecko wiejskie wprowadzane jest też przez rodzinę w kultu rę gospodarczą, 
która obejmuje zarówno systemy wartości, wiedzę i umiejętności, normy działania, 
jak i samo działanie, jego mate rialne efekty, a także postawy, przekonania, wyobra-
żenia i inne zjawiska psychiczne towarzyszące działalności gospodarczej oraz ich 
zinstytucjonalizowane formy wyrazu75.

73  Zob. J. Mariański. Ciągłość i zmiana religijnej kultury obyczajowej. W: Kultura w kręgu wartości. Red. 
L. Dyczewski. Lublin 2001, s. 165.

74 Zob. tamże, s. 165–166.
75  Zob. J. Duda. Kultura gospodarcza. Próba określenia treści pojęcia. W: Kultura w kręgu wartości. Red. 

L. Dyczewski. Lublin 2001, s. 122.
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Poprzez kulturę gospodarczą rolnika dziecko wiejskie wprowa dzane jest 
w świat wartości, w tym wartości wiejskich, norm i re guł zachowań w gospodar-
stwie domowym i rolnym oraz efektów tych działań. Poszanowanie godności rol-
nika „domaga” się posta wienia jej w  centrum kultury gospodarczej. Ta centralna 
sytuacja godnościowa staje się podstawą zwycięstwa „być” nad „mieć”. Staje się 
podstawą nabywania doświadczenia dziecka: być mądrym go spodarzem – dba-
jącym o urzeczywistnianie własnej i właściwej hierarchii wartości, zdobywającym 
wiedzę, podnoszącym perma nentnie swoje kwalifi kacje zawodowe, angażującym 
się w budo wanie pomyślności rodziny, wspólnoty lokalnej, w rozwiązywanie pro-
blemów kraju, narodu; budowanie kultury i wiary. Nabywanie doświadczeń budo-
wania kultury gospodarczej dynamizuje i scala poszczególne warstwy rozwojowe 
człowieka: fi zyczną, psychiczną, społeczno-kulturową i religijną.

Rodzina jest źródłem kultury religijnej, na którą składa się wie dza religijna, po-
stawy, a nade wszystko świadectwo wiary w Boga. Poprzez stawanie się Kościołem 
domowym rodzina stwarza dziec ku płaszczyznę kreowania swojego życia na obraz 
i podobieństwo Boże. W kulturę religijną rodziny wiejskiej jest wpisana religijność 
ludowa, bytująca w kulturze ludowej. W ten oto sposób kultura religijna staje się 
ogniwem integracji społecznej. Dziecko wiejskie nabywa tych doświadczeń (reli-
gijnych i społecznych) i w miarę rozwoju kreuje kulturę religijną z całą jej wiejską 
specyfi ką.

Podsumowując, można stwierdzić, że rodzina wiejska poprzez swą specyfi kę 
wprowadza dziecko w świat pracy rolniczej, świat norm, zasad i wartości wiejskich, 
w tym wartości religijnych; w świat kultury i wiary. Jest więc źródłem życia i drogą 
rozwoju w świecie agrarnym poprzez wprowadzanie w świat wiejskich war tości, 
cnót społecznych i obywatelskich. Poprzez styl życia rodzi ny, wzory osobowe, tra-
dycje i zwyczaje buduje swoją kulturę, łą cząc ją z kulturą ludową. W ten oto sposób 
staje się czynnikiem rozwoju sfery duchowej dziecka i sfery społecznej.

Rodzina wiejska ze swej natury jest rodziną religijną. Ona stanowi źródło wia-
ry, postaw i zachowań religijnych dziecka. Najogólniej można powiedzieć, że rodzi-
na wiejska – jak każda rodzina – jest źródłem życia, ponadto drogą wprowadzania 
w świat wartości wiejskich, w społeczność lokalną, w kulturę ludową, w relacje z Bo-
giem. Wyposaża ona dziecko w korzenie, które stanowią potencjalności rozwojowe 
w poszczególnych sferach jego życia, poczynając od jedności cielesno-duchowej 
człowieka, poprzez sferę psychiczną, społeczną, kulturową, aż po religijną76. Jest 
również drogą wprowadzania dziecka w proces pracy na roli i urzeczywistnianie 
miłości do ziemi.

Dziecko wyraża siebie poprzez pracę w  gospodarstwie rolnym i  domowym 
– uprawę roli, zbiór płodów, pielęgnację zwierząt, utrzymywanie ładu w gospodar-
stwie rodziców. Praca dziecka w gospodarstwie rodziców wymaga wysiłku przede 
wszystkim ciała, ale też umysłu i serca. Już ze swej natury integruje ona cztery war-
stwy: biologiczną, psychiczną, duchową i religijną.

76  Zob. K. Wojtyła. Osoba i czyn. W: Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Red. T. Styczeń, W. Chu-
dy, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek. Lublin 2000, s. 56–58.



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 93

Wysiłek fi zyczny, jeśli wykonywany w granicach możliwości dziecka, jest czyn-
nikiem rozwoju mięśni i ogólnie pojętej kondycji fi zycznej, mającej istotny wpływ 
na ogólnie pojęte zdrowie człowieka. Praca dziecka ma charakter czynu, jest bo-
wiem działaniem moralnie dobrym. Pozwala więc budować świadomość w czynie, 
czyli „działanie świadome” i „świadomość działania”.

Budowana świadomość w czynie kształtuje w dziecku przeżycia, pozwala do-
świadczać własnej podmiotowości, staje się źródłem upodmiotowienia tego co 
przedmiotowe77. Dziecko dzięki świadomości refl eksywnej wartościuje i przeżywa 
urzeczywistnianie wartości moralnych wytwarzanych przez siebie w procesie pra-
cy, jak również w sobie. Te dwa zintegrowane procesy stanowią źródło dynamizmu 
rozwoju moralnego dziecka78. W strukturze stawania się dziecka moralnie dobrym 
poprzez pracę w gospodarstwie rodziców istotną rolę odgrywa wolność i wola. De-
cydują one o rodzaju i treści działań podejmowanych przez dziecko oraz skutkach 
zewnętrznych i  wewnętrznych. Chodzi o  to, by działania te podejmowane były 
w  sposób wolny i  motywowane wewnętrzną potrzebą ich podejmowania. Tylko 
wówczas będą stanowić podstawę konstytuowania się samostanowienia – podsta-
wy dynamicznego fi eri osoby79. O treściowym wymiarze samostanowienia decyduje 
cel działań podejmowanych w gospodarstwie rodziców, ich treść, wartości, których 
są nośnikiem, oraz wewnętrzna potrzeba wykonywania tych działań ze względu na 
rozwój własny i drugiego człowieka (rodziców, innych członków rodziny, wspólno-
ty lokalnej). W ten oto sposób osoba dziecka angażowana jest w strukturę samo-
posiadania, samopanowania oraz ujawniana transcendencja osoby dziecka w jego 
czynie. Poprzez wolny wybór działań, wewnętrzną potrzebę ich wykonywania, na-
stępuje czynne zaangażowanie dziecka w urzeczywistnianie wartości dobra oraz 
integracja sprawczości i  transcendencji. To skierowanie ku dobru i  jego wielkość 
stanowi o dynamizmie osoby dziecka, o jego dojrzałości i doskonałości. By tak się 
stało, ważnym zadaniem jest ukazywanie dzieciom prawdy o ich działaniach. Cho-
dzi tu o dwie kategorie prawdy: prawdę aksjologiczną i prawdę praktyczną.

Prawda aksjologiczna mówi nam o  wartości działań – jakiego dobra są no-
śnikiem. Normatywną rzeczywistością osoby dziecka jest sumienie. Wrażliwe su-
mienie pozwala określić prawdziwe dobro w czynie i ukształtować do tego dobra 
powinność. Stanowi ona źródło dynamizmu, integralny składnik podejmowanych 
działań, a tym samym spełniania się dziecka jako osoby. Stanowi ona ogniwo in-
tegrujące sprawczość z odpowiedzialnością, otwarciem i odpowiadaniem na war-
tości zawarte w działaniach dziecka. Działania dziecka w gospodarstwie rodziców 
stanowią płaszczyznę, na której następuje integracja świadomości, powinności, 
prawdy o  sobie i  otaczającym świecie, samostanowienia, odpowiedzialności. 
W myśl koncepcji integralnego rozwoju K. Wojtyły działania dziecka w gospodar-
stwie rodziców są dynamizmem nadrzędnym wobec dynamizmów zawartych 
w somatyce oraz psychice. W dynamizmie tych działań są integrowane, osiągają 

77 Zob. S. Kunowski. Podstawy współczesnej pedagogiki, s. 195 i n.
78 Zob. K. Wojtyła. Osoba i czyn... dz. cyt, s. 73 i n.
79 Zob. tamże.
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one nową treść i nową jakość – jakość osobową. Dzięki tej integracji dynamizmy te 
biorą czynny udział w samostanowieniu, czyli urzeczywistnianiu się wolności oso-
by dziecka, a przez to w integralnym jego rozwoju80.

Sytuacja pracy, która staje się sytuacją życiową dziecka wiejskiego, stawia je 
wobec rodzących się nowych zadań i problemów wymagających zarówno działań 
rutynowych, według ustalonego, obowiązującego toku postępowania, jak i twór-
czego rozwiązywania problemów. Zintegrowanie powyżej wskazanych dwóch 
kategorii zadaniowych, podejmowanych w  trudzie codziennego dnia, staje się 
czynnikiem rozwijającym umiejętności działaniowe, praktyczne, zdolności manu-
alne i organizacyjne, inwencję twórczą oraz dyspozycje społeczno-moralne i trud 
ofi arowany Bogu.

Zarówno praca o  charakterze odtwórczym, jak i  innowacyjnym, twórczym, 
racjonalizatorskim „domaga się” określonej struktury techniczno-organizacyjnej 
i kontrolowania oraz sterowania intelektualnego, a także wartościowania efektów 
w kategorii osiągania celów i doskonalenia metod postępowania. Praca „wyzwa-
la” więc proces intelektualny, chodzi tylko o to, by był on umacniany przez proces 
edukacji szkolnej. Doświadczanie wiedzy „domowej”, umiejętności, nabywanych 
orientacji stanowi wzbogacenie doświadczeń szkolnych, ale też doświadczenia 
szkolne: nabywanie wiedzy, umiejętności postaw i  zachowań, powinny wzboga-
cać doświadczenie domowe, dynamizować je; rozwijać elastyczność intelektualną, 
krytyczne wartościowanie siebie, wytworów własnej pracy, relacji z innymi, rzeczy-
wistości materialnej i społeczno-kulturalnej; rodzić otwartość poglądów; budować 
własną i właściwą hierarchię wartości. Poprzez wzbogacanie domowego doświad-
czenia dziecka wiejskiego procesem edukacji szkolnej, praca w  gospodarstwie 
rodziców staje się źródłem wiedzy, a  poprzez pozytywne nastawienie, budzenie 
zainteresowań, motywów, przekonań, chęci, postanowień łączy sferę psychiczną 
rozwoju wychowanka ze sferą duchową.

Rozpatrując działania dziecka wiejskiego w gospodarstwie rodziców w aspek-
cie integralnego rozwoju, należy podkreślić zagadnienie uczestnictwa. Dziecko 
podejmuje zadania wespół z członkami rodziny, jak również ze względu na nich. 
Uczestniczy w relacjach, celach, zadaniach, środkach prowadzących do celu, efek-
tach, wzrasta osobowo. Ten wzrost osobowy odbywa się na podstawie dobra 
wspólnego, które jest czynnikiem sprawczym uczestnictwa, uczestnictwo zaś urze-
czywistnia dobro wspólne rodziny, w którym integruje się dobro działania i byto-
wania w człowieczeństwie członków wspólnoty. By następowało urzeczywistnianie 
tej integracji, musi wystąpić system zadań i wymagań stawianych przez rodziców 
oraz przez samego siebie w perspektywie samospełnienia.

To spełnienie następuje poprzez wykonywanie różnorodnych działań w go-
spodarstwie rodziców, które stanowią nośnik dobra, współdziałanie z  członkami 
rodziny i  ze wspólnotą rodzinną oraz we wspólnocie z Bogiem, na fundamencie 
prawd wiary, których źródłem przekazu jest rodzina. Aby praca dziecka w gospo-
darstwie rodziców stała się rzeczywistym czynnikiem integralnego rozwoju, musi 
80 Zob. tamże, s. 291 i n.
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nastąpić integracja elementów: potrzeby pracy, przywileju, obowiązku moralnego. 
Praca ta ma służyć dziecku i być treścią daru dla wspólnoty rodzinnej. Tylko wów-
czas przyniesie ona radość, zadowolenie, integrację ze wspólnotą rodzinną i lokal-
ną, samopotwierdzenie i  samorealizację. Stanie się czynnikiem osobotwórczym.

Na uwagę w tym względzie zasługuje wartościowanie pracy, które pozwa-
la scalać obraz siebie w kategoriach podmiotowych i przedmiotowych. Poprzez 
wartościowanie swojej pracy w gospodarstwie rodziców w kategoriach podmio-
towych: korzyści wyniesionych dla siebie, czyli nabytego doświadczenia, wiedzy, 
możliwości sprawnościowych, zadowolenia, radości, poczucia własnej wartości, 
oraz w kategoriach przedmiotowych: efektów materialnych pracy, dziecko wiej-
skie nabywa orientacji w  wartościach, w  obrazie własnej osoby oraz orientacji 
społecznej.

Pozytywne wyniki wartościowania własnej pracy pozwalają dziecku weryfi -
kować słuszność wielu zaleceń moralnych, których źródło tkwi w rodzinie i w śro-
dowisku lokalnym, poznawać sens urzeczywistniania wielu wartości osobowych: 
co to znaczy być człowiekiem solidarnym, życzliwym, obowiązkowym, solidnym, 
pracowitym, służącym ludziom, zaangażowanym w różne formy życia i funkcjono-
wania człowieka81. Uświadamia sobie i doświadcza sytuacji i warunków, w których 
przejawianie człowieczeństwa jest niezbędne, konieczne i zarazem możliwe. W ten 
sposób scalany jest obraz człowieczeństwa.

Istotnego znaczenia nabiera wartościowanie pracy dziecka przez rodziców. 
Dodatnie wartościowanie sprzyja wykonywanej pracy rozwijaniu więzi w rodzinie, 
wzmacnianiu postawy obowiązku moralnego wobec rodziców i ich sytuacji zawo-
dowej; rozwijaniu samodyscypliny, motywów i woli działania, rozwijaniu ambicji, 
samodoskonalenia, samowychowania. Staje się czynnikiem integrującym dziecko 
z rodziną, a przez nią ze społecznością lokalną. W ten sposób praca w gospodar-
stwie rodziców „zakorzenia się” w warstwie społecznej wychowania, prowadząc ku 
rodzinie, jako pierwszej wspólnocie społecznej i społeczności lokalnej.

W aspekcie integralnego rozwoju na uwagę zasługuje kulturowy wymiar pra-
cy. Praca dziecka w gospodarstwie rodziców stanowi drogę wprowadzania w kul-
turę. Dziecko, wykonując różnego rodzaju działania, poznaje kulturę techniczną, 
technologiczną, organizacyjną oraz tworzy kulturę pracy. Ponadto wykonywane 
przez niego działania wymagają określonej kultury pracy, przestrzegania norm 
etycznych i moralnych. Wreszcie praca sama w sobie stanowi wartość; przyczynia 
się również do kształtowania hierarchii wartości oraz wielu postaw: szacunku dla 
pracy, zaangażowania pracy, użyteczności, gospodarności, dyscypliny, odpowie-
dzialności, opiekuńczości, samokontroli, samodzielności, odwagi, ale też pokory 
wobec sił natury. Jak słusznie podkreśla W. Komar: „Praca z jednej strony narzuca 
konieczność opanowania wielu sprawności wykonawczych i moralnych, z drugiej 
zaś może wyzwalać tendencje do ich doskonalenia, aż stają się z czasem stałymi 
przymiotami osobowości”82.

81 Zob. W. Komar. Wychowanie przez pracę w szkole ogólnokształcącej. Warszawa 1986, s. 25.
82 Tamże, s. 26.
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Praca na roli zawiera w sobie wymiar religijny. Jest on wpisany w istotę pra-
cy rolnika poprzez jego szczególną godność zawodową. Wartościowanie pra-
cy w  aspekcie podmiotowym i  przedmiotowym w  powyższym kontekście jest 
wzmacniane o kategorię dobra Najwyższego. Wyniki tego wartościowania stano-
wią czynnik pociągający wzwyż, „nakazując” permanentne doskonalenie siebie na 
obraz i podobieństwo Boże oraz doskonalenie rzeczywistości materialnej na wzór 
Jego dzieł, jak również doskonalenie rzeczywistości społeczno-kulturowej, by zna-
lazło się w niej miejsce dla Jezusa Chrystusa, by stanął On pośród tej społeczności 
z miłością, radością, błogosławieństwem, wzmacniając budowanie wspólnoty.

Podsumowując można stwierdzić, że istotą pracy dziecka wiejskiego jest jej 
poznawczy charakter, który wymaga zaangażowania się pełni osoby w jej proces 
i efekty, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Praca dziecka na roli wymaga 
wysiłku fi zycznego i  intelektualnego, współpracy z  Bogiem, procesu ujmowania 
i  rozwijania prawdy. Ma charakter czynu. Jej zwieńczeniem jest transcendencja 
pozioma i  pionowa dziecka, wzrost wspólnego dobra, rozumianego jako rozwój 
fi zyczny, intelektualny, społeczny, moralny, religijny, twórczy, jak również środków 
prowadzących do osobowego rozwoju83. Doświadczenie dziecka wiejskiego wy-
niesione z pracy na roli odnosi się do całej jego osobowości.

Praca na roli jest integralnie związana z wartością gospodarstwa domowego 
i  rolnego. Ta triada wartości stanowi integralną całość. Urzeczywistnianie każdej 
z nich woła o zaangażowanie się całego człowieka i angażuje całego człowieka.

Bogactwo wyposażenia gospodarstwa domowego i  rolnego w  sprzęt 
techniczny, narzędzia, maszyny i  urządzenia dostarcza wartościowego materia-
łu poznawczego, wiedzy technicznej i  technologicznej. Ukazuje myśl techniczną 
konstruktorów i  twórców. Analiza budowy maszyn i  urządzeń staje się istotnym 
czynnikiem samodzielnego poszukiwania prawdy o  zasadach działania i  towa-
rzyszących mu zjawiskach. Uznanie, zaakceptowanie wartości gospodarstwa do-
mowego, zaangażowanie się w  jego budowanie teraz i  w  przyszłości wyzwala 
myśl twórczą, racjonalizatorską; uruchamia pomysłowość, wyobraźnię i myślenie 
twórcze. Można rzec najogólniej, że uznanie wartości gospodarstwa domowego 
i rolnego oraz zaangażowanie się w aspekcie poznawczym i działaniowym pozwa-
la rozwijać zdolności poznawcze, wartościować siebie w  kategoriach możliwo-
ści i ograniczeń. Dodatni wynik wartościowania pozwala budować projekt życia, 
w  którym powinny znaleźć swe miejsce: wykształcenie, usytuowanie społeczne, 
wymiar kultury osobistej i przedmiotowej, własna religijność.

Zaangażowanie wychowanka w  budowanie wartości gospodarstwa domo-
wego i rolnego pozwala więc widzieć w perspektywie wizję własnego życia, jego 
całościowy obraz we wszystkich płaszczyznach konstytuujących integralny rozwój. 
Stanowi również pierwsze ogniwo wprowadzające w proces tego rozwoju. Poprzez 
podejmowane działania związane z  utrzymywaniem ładu w  gospodarstwie, pie-
lęgnacją zwierząt, uprawą roli dziecko wiejskie zajmuje szczególne miejsce w ro-
dzinie, staje się młodocianym pracownikiem, partnerem życia i  pracy, wzmacnia 
83 Por. K. Wojtyła. Osoba i czyn... dz. cyt, s. 221 i n.
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własną osobą procesy zachodzące w  gospodarstwie rodzinnym stając się coraz 
ważniejszym i mocniejszym ich ogniwem. Poprzez jego pracę zmieniają się relacje 
w rodzinie oraz dokonuje się jego dojrzewanie społeczne.

Owoce pracy dziecka zostają doceniane przez rodziców, wzmacnia się jego 
pozycja w rodzinie. Przez to wzrasta wiedza pozwalająca udzielić odpowiedzi na 
pytanie: jakie miejsce zajmuję w rodzinie? Jak postrzegają mnie członkowie rodzi-
ny? Co decyduje o optyce tych spostrzeżeń? Pozytywne odpowiedzi na powyższe 
pytania wartościują dodatnio wychowanka, jako osobę zaangażowaną, kompe-
tentną na miarę swoich możliwości, odpowiedzialną. Stają się podstawą poczucia 
własnej wartości. Tak rodzi się godność zawodowa rolnika w wieku młodzieńczym.

Poprzez zaangażowanie dziecka na rzecz gospodarstwa domowego i  rolne-
go, dziecko nie tylko wzmacnia swoją pozycję w  rodzinie, lecz również poprzez 
nią pozycję w  społeczności lokalnej. Poszanowanie tych dwóch wartości wpro-
wadza do społeczności wiejskiej. Poprzez nie dziecko staje się prawomocnym jej 
członkiem. Jego pozycja w  społeczności umacnia się wraz z  zajmowaną pozycją 
rodziny. Stąd tak ważną sprawą staje się kondycja rodziny w społeczności lokalnej, 
tworzona przez rodzinę kultura i budowanie wspólnoty Kościoła. Rodzina staje się 
pasem transmisyjnym umacniania młodego pokolenia w społeczności, w kulturze 
i w Kościele. Dodatnie wartościowanie pracy dziecka w gospodarstwie domowym 
i rolnym przez rodzinę, grupy rówieśnicze, społeczność lokalną, szkołę przekształca 
formę pracy z wykonywania poleceń, obowiązków w aktywność własną, podejmo-
waną mocą wolnego wyboru i wolnej decyzji, stając się w ten sposób rozwojową 
formą życia. Wyrabiana jest siła woli, dzięki której wychowanek może pokonywać 
różnorodne trudności natury wewnętrznej i zewnętrznej. „W ten sposób – jak pod-
kreśla S. Kunowski – i praca nie narzucona, lecz podejmowana dobrowolnie jako 
aktywność własna, wynikająca z  czynników osobowościowych wychowanka, jak 
rozumienie i rozumność osobista, wartościowanie i ocena dodatnia pracy oraz wol-
ność decyzji wzięcia na siebie odpowiedzialności wobec grupy, rozwija człowieka 
społecznie wartościowego i dojrzałego”84.

Praca wykonywana z własnej inicjatywy, spotykając się z uznaniem dorosłych, 
powoduje, że dziecko czuje się współtwórcą dóbr, przez co wzmacniane jest jego 
poczucie własnej wartości, „dopisuje” więc swą godność do godności rodziców. Ra-
dość z wykonywanej pracy w gospodarstwie domowym i rolnym, poczucie własnej 
wartości, dodatnie wartościowanie projektu życia na wsi (lub dzięki wsi) wzmacnia 
identyfi kację ze społecznością wiejską, pracą rolnika, wsią jako mikrokosmosem 
przyszłego życia. Rodząca się identyfi kacja, projekt własnego życia nakazuje do-
skonalenie siebie, jak również „mikrokosmosu wiejskiego” w kategoriach pomyśl-
ności i stylu bycia wielkim człowiekiem w swym człowieczeństwie.

Sytuowanie dziecka wiejskiego poprzez pracę w  gospodarstwie domowym 
i rolnym na coraz wyższych pozycjach w rodzinie i w społeczności lokalnej pociąga 
za sobą udział w formach życia społeczno-kulturalnego, zwłaszcza w dobrach kul-
tury ludowej: obrzędach, obyczajach, zwyczajach; organizacjach społecznych – ko-
84 S. Kunowski. Podstawy współczesnej... dz. cyt, s. 211.
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łach, stowarzyszeniach, zespołach i grupach o charakterze formalnym i nieformal-
nym. Wzrastające kompetencje poprzez pracę w gospodarstwie rodziców, wiedza, 
doświadczenie, postawy wobec siebie i wielu problemów, które niesie życie, cechy 
charakteru pozwalają włączyć się w proces tworzenia kultury. Praca w gospodar-
stwie rodziców staje się źródłem kultury w aspekcie podmiotowym, która warun-
kuje tworzenie kultury przedmiotowej.

Praca, stanowiąca nośnik urzeczywistniania tych dwóch wartości, gospodar-
stwa domowego i rolnego, włącza w społeczność lokalną, którą cechuje określo-
na kultura, określone morale. Tym samym młody człowiek włączony jest w kulturę 
społeczności lokalnej, w kulturę ludową.

Kultura ludowa jest integralnym ogniwem kultury w ogóle. Jej funkcje wypły-
wają z funkcji kultury w ogólnym ujęciu. W aspekcie rozpatrywanego zagadnienia 
na uwagę zasługuje określenie celów kultury przez Jana Pawła II. „Kultura ma za cel 
realizację osoby we wszystkich jej wymiarach, wraz ze wszystkimi jej zdolnościami. 
Pierwszorzędnym przedmiotem kultury jest rozwój człowieka jako człowieka, czło-
wieka jako osoby, czyli – człowiek jako jedyny i niepowtarzalny osobnik w rodzi-
nie ludzkiej. Rozumiana w ten sposób kultura obejmuje całość życia narodu: cały 
zespół ożywiających go wartości, które będąc wspólne dla wszystkich obywateli, 
jednoczą ich w tej samej świadomości poszczególnych ludzi i wszystkich razem”85. 
W ten cel integralnego rozwoju wpisuje się kultura ludowa jako składnik kultury 
polskiej, jako pierwszy rodzaj kultury, z którym dziecko się styka i na jej sposób żyje 
i funkcjonuje.

Jan Paweł II przed kulturą stawia określone zadania. „Pierwszym i zasadniczym 
zadaniem kultury w  ogóle i  każdej zarazem kultury jest wychowanie. W  wycho-
waniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej czło-
wiekiem – o to, ażeby bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby więc poprzez 
wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to zna-
czy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi»”, ale także i «dla drugi-
ch»”86. Z tych wypowiedzi wynikają ogólne cele i zadania kultury ludowej. Są nimi: 
integralny rozwój człowieka, osiąganie pełni człowieczeństwa, rozwój społeczny 
osoby, postawa służby ludziom. W  myśl nauki Jana Pawła II kultura ludowa jest 
kształtem życia dziecka wiejskiego. Żyje ono prawdziwie wiejskim życiem dzięki 
kulturze ludowej. Jest jej autentycznym podmiotem, jest też jedynym i właściwym 
jej przedmiotem i celem. Kultura ludowa jest wskaźnikiem tożsamości dziecka jako 
mieszkańca wsi. Dzięki niej dziecko wiejskie staje się bardziej człowiekiem, ale też 
bardziej mieszkańcem wsi, podmiotem i sprawcą kultury. W kulturze ludowej wy-
raża się i potwierdza jako dziecko wiejskie.

Kultura ma moc „wołania” ku sobie poprzez zaakceptowanie zawartych 
w  niej wartości. Poprzez odpowiadanie na wartości następuje proces ich urze-
czywistniania. Również kultura ludowa „woła” młodego człowieka do jej pozna-

85  Jan Paweł II. Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami. W: Jan Pa-
weł II. Wiara i kultura. Rzym 1986, s. 153.

86 Jan Paweł II. W imię przyszłości kultury. W: Wiara i kultura, Rzym 1986, s. 71.
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nia, szanowania, budowania. Jej siła i moc „wzywa” do poznania, wartościowania 
i urzeczywistniania:

– zasad, reguł, wartości, wzorów postępowania ludności wiejskiej,
– wytworów jej pracy oraz twórczości,
– dziedzictwa przodków,
– stylu życia i określonej fi lozofi i,
– funkcjonowania samorządu lokalnego,
– zintegrowanego związku z przyrodą.
Kultura ludowa jest źródłem wiedzy. Na szczególną uwagę w tym względzie 

zasługuje aktywność poznawcza skierowana na dobra kultury ludowej, identyfi ko-
wanie się z nimi, zrozumienie jej istoty i kształtowanie postawy twórczej wyrażanej 
w realizacji własnych koncepcji, włączenie się w proces jej tworzenia. Wyraża się 
on w postrzeganiu wartości owej kultury, przeżywaniu i przyswajaniu, dążności do 
gromadzenia wrażeń estetycznych, a więc w odbiorze kultury, a następnie – za-
leżnie od zainteresowań i predyspozycji, uzdolnień i talentów – następują próby 
własnej twórczości, tworzenia kultury.

Identyfi kacja z wartościami kultury prowadzi do identyfi kacji ze społecznością 
lokalną, wzmacnia poczucie jej odrębności. Na kanwie urzeczywistniania kultury 
ludowej jest budowany stan świadomości, ja” i wspólnoty – „my”. Kultura ludowa 
jest czynnikiem budującym więź grupową, co implikuje integrację społeczną wokół 
wartości, solidarność, odpowiedzialność, religijność. Ta powstająca w dziecku dzięki 
kulturze ludowej identyfi kacja z samym sobą oraz ze społecznością lokalną oznacza 
zarazem szczególny związek uczuciowy z drugim człowiekiem, manifestowany w po-
stawach, zachowaniach i działaniach indywidualnych, jak również grupowych.

Urzeczywistnianie kultury ludowej staje się czynnikiem ułatwiającym dziecku 
odnajdywanie w społeczności lokalnej własnej sfery życia, zapewnia mu pewien 
komfort życia, zabezpiecza przed lękiem, obawami, obcością, alienacją, stwarza 
szansę kontaktu z innymi oraz ze sferą kulturową i społeczną środowiska lokalnego. 
Wyzwala energię do działania we wszystkich sferach funkcjonowania: psychicznej, 
społecznej, kulturowej, religijnej87. Rozwój kultury ludowej sprzyja rozwijaniu więzi 
osobowych, tworzeniu grup i wspólnot społecznych oraz podejmowaniu w nich 
różnorodnych działań rozwojowych, twórczych. Poprzez twórcze urzeczywistnia-
nie przez dziecko wartości zawartych w kulturze ludowej rozwija się jego dojrza-
łość kulturowa. Kreowana jest tożsamość kulturowa zorientowana ku poziomowi 
postkonwencjonalnemu. W ten oto sposób dziecko wiejskie włączane jest do okre-
ślonej kultury społeczności lokalnej, a tym samym określonej tradycji historycznej 
i kulturalnej własnego narodu, kraju, Europy. „Uwrażliwienie wychowanka na prze-
życie wartości kulturowych ułatwia sublimację, proces uwznioślenia i uszlachetnie-
nia człowieka”88 w aspekcie ideału narodowego, społecznego, religijnego89, kultura 

87  Zob. S. Partycki. Towarzystwa regionalne a rozwój kultury lokalnej. W: Kultura w kręgu dz. cyt., 
s. 242–243.

88 S. Kunowski. Podstawy współczesne... dz. cyt., s. 251.
89 Zob. tamże.
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ludowa bowiem jest integralnie związana z  religijnością mieszkańców wsi, uczy 
religijności i  zakorzenienia w religijność. Urzeczywistnianie kultury ludowej staje 
się czynnikiem rozwoju moralnie dojrzałej osobowości, którą cechują: właściwie 
rozumiana wolność, miłość, zdolność myślenia kategoriami prawdziwych wartości, 
postawy prospołeczne i religijne.

Kultura ludowa jest przede wszystkim czynnikiem dynamizującym sferę du-
chową dziecka wiejskiego, integrując ją ze sferą psychiczną, społeczną i religijną.

Czynnikiem dynamizującym urzeczywistnianie wartości godności rolnika, 
pracy na roli, gospodarstwa domowego i rolnego, kultury ludowej jest miłość do 
ziemi. Jest ona czynnikiem dynamizowania i rozwoju sfery duchowej dziecka i in-
tegruje pozostałe warstwy rozwojowe. Ona to motywuje do pracy na roli, zaan-
gażowania na rzecz gospodarstwa rolnego i domowego, do rozwijania godności 
osobowościowej, do budowania projektu życia zawodowego w środowisku wiej-
skim przez wypełnianie powołania rolnika. Miłość do ziemi zobowiązuje do odpo-
wiedzialnego nią gospodarowania, tj. uprawy gleby, ochrony fl ory i  fauny, zago-
spodarowywania uprawami jej powierzchni, oddania siebie. Poszanowanie ziemi 
inspiruje do zdobywania wiedzy ekologicznej, podejmowania działań proekolo-
gicznych, dbania o własne zdrowie. Poszanowanie ziemi inspiruje do powiększania 
powierzchni uprawianych, a nie ich ugorowania, a to wymaga znacznej kondycji 
fi zycznej, dbałości o zdrowie.

Miłość do ziemi stanowi istotny czynnik wyboru zawodu rolnika. Wybór ten 
wiąże się z projektem życia i funkcjonowania w środowisku wiejskim. Wypełnianie 
go uwarunkowane jest odpowiednim wykształceniem, permanentnym dokształ-
caniem i doskonaleniem kompetencji zawodowych. Ta miłość staje się czynnikiem 
dynamizującym zdobywanie wykształcenia, zarówno ogólnego, jak i kierunkowe-
go oraz podyktowanego potrzebą określonej sytuacji. Realizacja projektu zawodu 
rolnika wymaga angażowania się w sprawy środowiska lokalnego, co wyraża się 
nie tylko poznawaniem i urzeczywistnianiem zastanych wartości, zasad i norm, ale 
również projektowaniem ich wykorzystywania, przekształcania w  perspektywie 
wyznawania wspólnych ideałów ze względu na człowieka i dla człowieka, rozwoju 
pełni jego człowieczeństwa.

W naturalnym przebiegu życia miłość do ziemi w perspektywie zawodu rolni-
ka staje się czynnikiem kreującym czynną postawę wobec środowiska lokalnego, 
wyrażającą się w  świadomym wrastaniu w  coraz szersze środowisko społeczne, 
w podejmowaniu działań twórczych, u których podstaw znajduje się współuczest-
nictwo i współdziałanie opierające się na wrażliwości człowieka na dobro innych 
oraz świadomości potrzeby i możliwości przeobrażania swego otoczenia. Tak rodzą 
się więzi społeczne integrujące grupę, budujące identyfi kację90, potrzebę zaanga-
żowania na rzecz kreowania tożsamości społecznej i kulturowej.

Miłość do ziemi staje się czynnikiem wzmacniającym potrzebę budowania 
kultury, w której zakorzeniane będą wartości „dziedziczne”, trwałe i niezmienne, jak 

90  Zob. Z. Gawlina. Kształtowanie postawy czynnej ważnym celem wychowania. W: Kształtowanie postaw 
czynnych i więzi środowiskowych. Red. Z. Gawlina. Kraków 2001, s. 14.
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również wartości nowe, służące człowiekowi, rolnikowi, pozwalające mu być coraz 
bardziej człowiekiem, coraz doskonalszym rolnikiem tu, teraz i w przyszłości. W mi-
łości do ziemi jak w zwierciadle będzie się odbijać jego człowieczeństwo, wielka 
godność dana i zadana.

W  integralnym rozwoju istotną rolę odgrywa również przyroda. Staje się 
przede wszystkim czynnikiem i warunkiem zarazem rozwoju sfery fi zycznej czło-
wieka. Stanowi to pierwszą i podstawową jej funkcję. Świat roślin i zwierząt jest źró-
dłem pożywienia – warunkiem wzrostu organizmu biologicznego człowieka. Bez 
przyrody nie ma życia człowieka na ziemi. Dynamizuje ona również rozwój sfery 
duchowej, psychicznej, społecznej i religijnej. Przyroda ma moc „wołania” ku sobie. 
Jak już zostało wcześniej podkreślone, oddziaływanie przyrody na człowieka nie 
dzieje się bez osobowego udziału. Człowiek na tę „moc wołania” odpowiada aktem 
woli, rozumu, praktycznym działaniem.

W przyrodzie tkwi tajemnica jej trwania i rozwoju, siły i potęgi. Ta tajemnicza 
moc „wzywa” do jej poznania, wyzwalając aktywność:

–  intelektualną – poznawanie i wyjaśnianie procesów i zjawisk zachodzących 
w przyrodzie, przez zdobywanie gotowej wiedzy i przez jej odkrywanie,

–  emocjonalną I  budzenie nastawień, zaciekawień, zainteresowań, przyjęcie 
systemu wartości mających wyraz w urzeczywistnianiu ekologicznego stylu 
życia, wrażliwość na piękno przyrody, troska o przyrodę,

–  praktyczną – umiejętność obserwacji rzeczy i zjawisk, podejmowanie zadań 
proekologicznych, inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska przy-
rodniczego i twórcza ich realizacja91.

Poglądowy i ekspresyjny charakter procesów zachodzących w przyrodzie sta-
nowi czynnik ułatwiający poznanie istniejących prawidłowości. Przyroda swą mocą 
oddziaływania generuje zdziwienie, pytania, potrzebę odkrywania treści w niej by-
tujących, uruchamiając wyobraźnię, myślenie, intelekt, potrzebę otoczenia opie-
ką jej wytworów, zaciekawienie i  zainteresowania przyrodnicze wyrażające się 
w  pielęgnowaniu roślin i  zwierząt, postawę odpowiedzialności. Dzięki oglądowi, 
obserwacji, badaniu obiektów i  zjawisk przyrodniczych następuje rozwój myśle-
nia, począwszy od myślenia konkretno-obrazowego do myślenia abstrakcyjnego. 
Analiza nowo poznanych zjawisk prowadzi do rozwoju zdolności intelektualnych, 
skupienia uwagi, formułowania wniosków i uogólnień.

Obserwacje i działania odkrywcze zintegrowane z przeżywaniem stają się czyn-
nikiem wzmacniającym rozwój umysłowy i uczuciowy. Piękno roślin, ich różnorod-
ność, wielość barw ma istotny wpływ na rozwój duchowy człowieka, budzi podziw 
i  zachwyt, skłania do refl eksji, pobudza rozwój wyobraźni i  twórczości. Powstają 
dzieła sztuki, plastyczne, których motywem jest przyroda. Pomnażają one dorobek 
kultury. Wyrazem rozwoju duchowego jest też poezja „przyrodnicza”, muzyka, pieśni.

Świat zwierzęcy staje się istotnym czynnikiem rozwijania uczucia przyjaźni 
„Taka przyjaźń ze zwierzętami – jak zauważa M. Nowak – może mieć dużą wartość 

91  Zob. K. Chałas. Edukacja ekologiczna szansą integralnego rozwoju osobowości. W: Edukacja ekologicz-
na. Red. K. Chałas. Lublin 1997, s. 16–17.
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dla każdego człowieka, niezależnie od płci i zanim młody człowiek otworzy się doj-
rzale na przyjaźń z kolegą (koleżanką), na miłość i dochowanie duchowej wierności 
w świecie ludzkim, ćwiczy się i wychowuje ku temu przez swoje młodzieńcze przy-
jaźnie z ulubionymi zwierzętami”92.

Duże znaczenie w rozwoju duchowym ma również bogaty świat różnych form 
i dzieł natury: formy krajobrazu, cuda świata. Na życie duchowe człowieka ma rów-
nież wpływ przyroda i  klimat, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność, temperatura, 
deszcz i słońce, mgła i wiatr. Swą siłą i mocą hartują ducha i wolę i wyzwalają ener-
gię wewnętrzną do pokonywania trudności. Istotne znaczenie w życiu duchowym 
ma powtarzająca się cyklicznie zmiana pór roku: wzrost, kwitnięcie, owocowanie, 
obumieranie. Zjawiska te budzą określone uczucia, oczekiwania i działania; wyzwa-
lają uczucia nadziei i przemijania, ulgi, spokoju i błogości. Wyzwalają siły fi zyczne 
i duchowe; budzą refl eksję fi lozofi czną i religijną93.

Zafascynowanie wielkością i potęgą natury, jej możliwościami, pozwala bar-
dziej transcendować, być bliżej Boga. Staje się czynnikiem inspirującym jego roz-
wój duchowy w modlitwie, poezji, muzyce, tańcu, malarstwie, w konkretnych dzia-
łaniach proekologicznych.

Przyroda jest też łącznikiem ze społecznością. W danym, określonym kształcie 
zawsze dotyczy danej społeczności, skupia ją wokół siebie. Powstające dzieła sztu-
ki o charakterze przyrodniczym odbierane są przez daną społeczność, powodują 
zawsze reakcje społeczne, od najprostszych, takich jak odczytywanie treści, warto-
ściowanie, aż po rozwój społeczno-kulturowy.

Przyroda „wzywa” do jej poznawania i zachowania. Zrozumienie tej potrzeby 
inspiruje do działań społecznych, do animacji społecznej na rzecz działań proeko-
logicznych. W ten sposób przyroda zakorzenia się w społeczności, stwarza szansę 
zajęcia znaczących pozycji społecznych, ze względu na przyrodę i  dla przyrody. 
Znacząca pozycja społeczna ze względów proekologicznych rodzi nadzieję na za-
hamowanie kryzysu człowieka – kryzysu urzeczywistniania wartości, przestrzega-
nia norm, odpowiedzialnych interakcji człowiek – świat przyrody. „Natura odgrywa 
wielką rolę w życiu człowieka. Jest dla niego domem, ojczyzną, światem, miejscem 
życia i zmagań, pożywieniem, przyjacielem, znakiem i drogą do Boga. W różnorod-
ności swoich form wychodzi na spotkanie człowieka i w każdym z tych spotkań, za 
każdym razem w inny sposób, staje się dla niego wychowawcą”94, dynamizując jego 
warstwy rozwojowe.

Człowiek żyje w symbiozie z przyrodą, jest jej częścią. Warunkuje ona w pierw-
szej kolejności jego życie biologiczne, dostarczając pożywienia do rozwoju po-
szczególnych narządów. Poprzez moc oddziaływania swym pięknem scala sferę 
psychiczną, duchową, społeczną i religijną przenikając je swą siłą. W ten oto sposób 
budowana jest jedność natury cielesno-duchowej. Budowana jest przez przyrodę 
pełnia człowieka.

92 M. Nowak. Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin 1999, s. 530.
93 Zob. tamże, s. 522–532.
94 Tamże, s. 531.
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Podsumowując, można powiedzieć, że jednym ze wskaźników integralnego 
rozwoju jest gotowość do podjęcia zadań, które wypływają z sytuacji życiowej na 
danym etapie rozwoju. Zadania te ukierunkowane są na siebie i innych. U podstaw 
tej gotowości znajduje się aktualizacja potencjalności bytujących w  człowieku, 
a więc zadatków, które kryje ludzka osoba.

Poprzez urzeczywistnianie wartości wiejskich krystalizuje się przestrzeń życio-
wa, stając się bardziej dynamiczna, z większą mocą i siłą oddziałującą na dziecko 
wiejskie. W tym biopsychospołecznym terytorium znaczeń, ze swą wspólnotą ro-
dzinną i lokalną, otoczenie zewnętrzne, wydarzenia, sprawy, fakty pozostają ze sobą 
w mocnych treściowo interakcjach, tworząc kontekst i klimat, w którym wszystko 
służy integralnemu rozwojowi. Przestrzeń życia zostaje ożywiona aksjologicznie, 
„jest jednocześnie – jak podkreśla K. Szafraniec – pomostem wprowadzającym 
osobowość w wymiar biografi czny – biegu życia, cyklu życia, drogi doświadczeń 
życiowych jednostki, na które można spojrzeć jako na dynamizm zmieniający się 
w czasie, ciąg horyzontów, przestrzeni życiowych, czyniący życie jednostki płyn-
nym, harmonijnym, dynamicznym”95.

Wartości wiejskie urzeczywistniane w codzienności życia dziecka wiejskiego, 
znajdując się u podstaw życiowego planu wyznaczają i zapewniają integralny roz-
wój, proces wzrostu osobowego. Ten życiowy plan kreuje odpowiedź na cztery py-
tania: Kim byłem? Kim jestem? Kim mogę być? Kim być powinienem?96

Jak słusznie podkreśla M. Rusiecki: „odczytany sens życia w pełnionych rolach 
znaczących społecznie pozwala zatem coraz bardziej dojrzale spełniać siebie. Staje 
się siłą napędową, która wprawia w ruch, utrzymuje w twórczym napięciu dyna-
mizm życia, rodzi poczucie spełnienia, optymizm, pokój i radość. Pozwala więc zna-
leźć w sobie źródła uczuć wyższych”97.

Funkcje poszczególnych wartości wiejskich w  integralnym rozwoju dziecka 
można określić następująco:

–  Godność osobowa rolnika stanowi przede wszystkim czynnik rozwoju sfery 
duchowej i religijnej. Poprzez jej integralny związek z godnością osobowo-
ściową przenika swoją mocą do sfery fi zycznej, psychicznej i społecznej. Ta 
integracja stanowi bazę dla rozwoju jedności osoby;

–  Rodzina wiejska stanowi źródło życia dziecka, w  istocie człowieczeństwa. 
W związku rodzicielskim rodzi się człowiek. Jest ona dawcą życia biologicz-
nego i duchowego, stając się czynnikiem ich rozwoju. Swym specyfi cznym 
charakterem dynamizuje: rozwój psychiczny, wyposażając w pewne cechy 
charakteru specyfi czne dla człowieka wsi; rozwój społeczny w zakresie so-
cjalizacji pierwotnej i wtórnej wprowadzający w relacje i zadania wiejskiej 
społeczności lokalnej; rozwój kulturowy, poprzez urzeczywistnianie warto-

95  K. Szafraniec. Młodzież wiejska jako efekt socjalizacji pogranicznej. Między lokalizmem a totalitaryzmem. 
Warszawa 1991, s. 43.

96 Zob. M. Rusiecki. Religijność a dojrzałość osobowa człowieka. Kielce 2006, s. 79.
97 Tamże.
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ści kultury ludowej; rozwój religijny, poprzez budowanie Kościoła domowe-
go, specyfi cznego dla mieszkańców wsi;

–  Miłość do ziemi stanowi czynnik rozwoju duchowego, który staje się nośni-
kiem zaangażowania w budowanie projektu życia na wsi. Zobowiązuje to do 
dbałości o zdrowie, tężyznę fi zyczną, identyfi kację z kulturą i społecznością 
wiejską;

–  Praca na roli staje się czynnikiem dynamizującym i integrującym wszystkie 
sfery życia człowieka, łącząc je w transcendencji poziomej i pionowej;

–  Gospodarstwo rolne i domowe stają się czynnikami dynamizującymi szcze-
gólnie sferę fi zyczną, łącząc ją ze sferą psychiczną. Ta integracja staje się bazą 
dynamizowania sfery społecznej, duchowej i religijnej;

–  Kultura ludowa jest tym czynnikiem, który swą dynamizującą mocą wpisu-
je się przede wszystkim w  sferę duchową człowieka i  poprzez budowanie 
jej potencjału rozwija sferę psychiczną. W wyniku integracji tych dwóch sfer 
oraz sfery manualnej powstają wytwory kultury ludowej, stając się ogniwem 
łączącym sferę społeczną i religijną.

3.  Przyrodnicze Obozy Naukowe – szansą odkrywania 

wiedzy przyrodniczej i rozwijania zainteresowań 

Dziecko wiejskie żyje i rozwija się na łonie przyrody, ważnej wartości w życiu 
człowieka. Stąd poznanie jej wartości, przeżywanie, poszanowanie i animacja in-
nych do jej podziwu, ochrony, pielęgnacji stało się ważnym zadaniem edukacyj-
nym.

Wielostronna wartość przyrody przejawia się w:
– uwarunkowaniu życia kulturowego i społecznego;
– uwarunkowaniach życia gatunku ludzkiego;
– wartości prozdrowotnej;
– wartości emocjonalnej;
– wartości poznawczej;
– wartości praktycznej.
Ze względu na wielką wartość przyrody w życiu człowieka i  innych istot ży-

wych oraz skutki stosowania doktryny postępu w rolnictwie, priorytetowym celem 
staje się wyzwolenie w uczniach potrzeby poznania jej tajników, kształtowanie po-
stawy badawczej oraz potrzeby jej poszanowania.

Przyjęcie przyrody jako wartości oznacza włączenie jej we własny wzrost oso-
bowy. Tego rodzaju postawa staje się zarazem postawą służby, gdyż dotyczy nie 
tylko przyjęcia przyrody jako wartości, ale również odpowiadania na tę wartość 
poprzez jej poznanie i  urzeczywistnianie, wyrażające się w  zdobywaniu wiedzy 
o przyrodzie, w poszanowaniu przyrody, jej ochronie, stwarzaniu warunków do jej 
naturalnego rozwoju i animacji środowiska społecznego do powyższych postaw 
i działań.
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Pierwszym krokiem w odkrywaniu i akceptacji wartości przyrody jest zaanga-
żowanie w zdobywanie wiedzy o przyrodzie. Stąd ważnym zadaniem jest inspiro-
wanie wychowanków do obserwacji przyrody, odkrywanie związków i zależności 
oraz przebiegu procesów zachodzących w przyrodzie.

Organizując przyrodnicze obozy naukowe wyszliśmy z założenia, że ukazanie 
kryjących się w przyrodzie tajemnic i budzenie potrzeby ich odkrywania przyczyni 
się do poznania wartości przyrody w  rozwoju edukacyjnym i  poznawczym czło-
wieka.

Cele wychowawczo-dydaktyczne koncentrowały się na wspomaganiu 
uczniów w:

●  odkryciu wartości przyrody w integralnym rozwoju człowieka i wykorzysta-
niu jej mocy i siły do wzrostu osobowego;

●  budzeniu zainteresowań przyrodniczych o charakterze poznawczym;
●  budzeniu aktywności artystycznej inspirowanej pięknem przyrody;
●  kształtowaniu postaw proekologicznych wyrażających się w odpowiedzial-

nych działaniach na rzecz poszanowania, ochrony i rozwoju przyrody oraz 
animacji społecznej do powyższych działań98.

Poniżej zostaną przedstawione w  skrótowej formie cele i  program obozów 
w Mścicach, Brzeznej i Mielniku.

W dniach 4–13 sierpnia 2009 r. odbył się obóz przyrodniczy w Zespole Szkół 
im. Ludzi Morza w Mścicach. Wzięło w nich udział 50 uczniów. Merytorycznie obóz 
przygotowali Renata Skurzyńska – nauczycielka geografi i i Tomasz Wirkus – na-
uczyciel biologii.

Mścice znajdują się w  okolicach Mielna – słynnego nadmorskiego kurortu. 
Obóz był nie tylko szansą poznania specyfi ki przyrodniczej tej części wybrzeża, ale 
dla wielu po raz pierwszy pobytem nad polskim morzem.

Główne cele wychowawczo-dydaktyczne przedstawiają się następująco:
●  poznanie wybranych walorów krajobrazowych i przyrodniczych polskiego 

wybrzeża Bałtyku i uświadomienie potęgi budującej, transportującej i nisz-
czącej morza;

●  poznanie efektów tej działalności: typów wybrzeża i form na nich występu-
jących;

● poznanie sposobów ochrony wybrzeża;
●  poznanie typowych form krajobrazu młodoglacjalnego występujących 

w regionie;
●  poznanie fl ory i fauny regionu oraz niektórych typowych zbiorowisk roślin-

nych;
●  poznanie wybranych problemów sozologicznych regionu i  sposobów ich 

rozwiązywania;
●  poznanie przykładów wykorzystania alternatywnych źródeł energii na tere-

nie Pomorza;

98  Szerzej na temat wartości przyrody i  jej funkcji wychowawczo-dydaktycznej pisałam w: K. Chałas. 
Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wychowanka. Lublin 2007.
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● prowadzenie ukierunkowanych obserwacji terenowych;
● prowadzenie prostych badań monitoringowych środowiska;
● formułowanie wniosków na podstawie obserwacji i analiz;
●  dostrzeganie zależności między różnymi elementami środowiska oraz mię-

dzy środowiskiem a działalnością człowieka;
●  obserwacja i analiza wpływu rolniczej działalności człowieka na środowisko 

oraz poznanie metod minimalizacji negatywnego oddziaływania związane-
go z produkcją rolną;

●  dostrzeganie pozytywnych i  negatywnych skutków działania człowieka 
w środowisku;

● praktyczne wykorzystywanie i przetwarzanie informacji;
● posługiwanie się mapą topografi czną, turystyczną i samochodową;
● porozumiewanie się w  grupie, wspólne działanie, podejmowanie decyzji;
●  kształtowanie zasad zachowania się w terenie, uczenie szeroko rozumianej 

kultury obcowania z przyrodą;
● pogłębianie wrażliwości na piękno przyrody;
● pogłębianie świadomości ekologicznej i uwrażliwienie na problemy sozo-

logiczne.

Realizacja założonych celów odbywała się w kilku blokach tematycznych.
Poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz występu-

jących tu procesów naturalnych.

W ramach prowadzonych zajęć młodzież poznała typy wybrzeża występujące 
w Polsce i procesy je modelujące, formy terenu charakterystyczne dla krajobrazów 
młodoglacjalnych i nadmorskich, strukturę wybranych ekosystemów i wpływ tere-
nów zielonych na funkcjonowanie układu ekologicznego miasta. Przeprowadzone 
zostały ćwiczenia w rozpoznawaniu drzew i krzewów oraz roślinności wydm.

Obserwacja i ocena wpływu człowieka na środowisko regionu, ze szczegól-

nym uwzględnieniem oddziaływania turystyki i rolnictwa.

Odbył się zwiad ekologiczny na trasie Kanał Jamneński–Mielno, podczas któ-
rego uczniowie przeprowadzili obserwacje wpływu turystyki masowej na środowi-
ska obszarów nadmorskich. Poczynione obserwacje posłużyły do oceny stanu śro-
dowiska, ustalenia przyczyn i  sformułowania wniosków, dotyczących możliwości 
poprawy istniejącej sytuacji.

Uczniowie zapoznali się również z wybranymi aspektami wpływu rolnictwa na 
środowisko. Obserwacji i analizie poddane zostało składowanie i wykorzystywanie 
nawozów organicznych powstałych w produkcji zwierzęcej, odprowadzanie ście-
ków z gospodarstw rolnych, wpływ nadmiernego stosowania nawozów i środków 
ochrony roślin na pobliskie ekosystemy.

Poznanie źródeł zagrożeń i sposobów rozwiązywania problemów sozolo-

gicznych (oczyszczanie ścieków, segregacja i składowanie odpadów).

Podczas wycieczki do oczyszczalni ścieków w Jamnie uczniowie zapoznali się 
ze źródłami zanieczyszczeń wód oraz procesem oczyszczania ścieków oraz uzdat-
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niania wody. Analizie poddane zostały konsekwencje wieloletniego odprowadza-
nia zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych na przykładzie jeziora 
Jamno. Uczniowie przedstawili propozycje oszczędnego gospodarowania wodą 
w ich domach.

Wizyta na składowisku odpadów komunalnych w Sianowie była okazją do za-
znajomienia się racjonalną gospodarką odpadami. Młodzież przekonała się, iż pra-
widłowo prowadzona selekcja odpadów umożliwia ich recykling, a w konsekwen-
cji oszczędzanie surowców i zmniejszenie odpadów na składowisku. Zapoznała się 
również ze strukturą składowiska, prowadzoną na jego terenie gospodarką odpa-
dami oraz metodami ochrony środowiska spełniającymi najsurowsze normy.

Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii przez człowieka jako sposób 

na ochronę zasobów przyrody.

Okazją do zapoznania się z  alternatywnymi źródłami energii była wizyta na 
składowisku odpadów w Sianowie, na którym produkowany jest biogaz, w elek-
trowni szczytowo-pompowej w Żydowie, gdzie wykorzystuje się energię spadku 
wód oraz obserwacja pracy elektrowni wiatrowej w Cisowie. Uczniowie porówny-
wali wady i zalety odnawialnych źródeł energii z innymi wykorzystywanymi przez 
człowieka.

Poznanie roli parków narodowych w ochronie przyrody o unikalnej wartości.

Jednym ze sposobów ochrony przyrody jest tworzenie parków narodowych. 
Uczestnicy obozu odwiedzili dwa znajdujące się na polskim Wybrzeżu parki na-
rodowe: Woliński PN i Słowiński PN. Zapoznali się z osobliwościami przyrody wy-
stępującymi na ich terenie, zasadami zachowania się na terenach podlegających 
ochronie oraz przyczynami utworzenia tych parków. 

Poznanie niektórych form gospodarki morskiej i ich wpływu na środowisko.

Młodzież zapoznała się ze sposobami wykorzystania przez człowieka morza 
i jego walorów zdrowotnych, turystycznych i estetycznych.

Uczniowie mieli okazję zaobserwować formy ochrony brzegu morskiego 
przed niszczącą działalnością morza.

Realizacja założonych celów odbywała się w trakcie wycieczek do oczyszczalni 
ścieków w Jamnie, składowiska odpadów w Sianowie, elektrowni szczytowo-pom-
powej w Żydowie, elektrowni wiatrowej w Cisowie, do Wolińskiego i Słowińskiego 
PN oraz Kołobrzegu i  Darłowa. Podczas wycieczek były prowadzone obserwacje 
terenowe i wywiady.

Ukierunkowaniu uczniów służyły przygotowane przez nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia krótkie informacje, instrukcje do ćwiczeń i karty pracy. Ponadto odby-
ły się zajęcia w formie warsztatów, na których zostały podsumowane obserwacje 
i wyciągnięte z nich wnioski. Wykorzystane zostały metody aktywizujące, m.in. me-
taplan, dyskusja panelowa i ranking diamentowy. 

Warto podkreślić, iż spotkanie się młodzieży pochodzącej z  różnych stron 
Polski było okazją do wzajemnego poznania się, integracji w  zespole i  wymiany 
różnych informacji i  doświadczeń nie tylko z  zakresu objętego tematem obozu 
naukowego. Prowadzone działania służyły pogłębieniu świadomości ekologicznej 
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i  sozologicznej młodych ludzi, a  wytężonej niekiedy pracy towarzyszył aktywny 
wypoczynek, czemu sprzyja bliskość morza99.

A oto jak oceniają pobyt na obozie jego uczestnicy:
Dziwne może wydać się, że dni spędzone na obozie naukowym to dla mnie dzie-

sięć najpiękniejszych i najciekawszych dni z tegorocznych wakacji. Przyznaję, że kiedy 
31 lipca wsiadłam do pociągu, zastanawiałam się, czy aby na pewno czas wolny od 
szkoły, przeznaczony na odpoczynek, chcę spędzić na nauce. Teraz nie żałuję, że zde-
cydowałam się jednak pojechać. Z każdym kolejnym dniem obozu utwierdzałam się 
w przekonaniu, że część wakacji spędzona na wykładach i zajęciach to dla mnie ważne 
dni w moim młodzieńczym życiu. Magda

Pierwszy raz byłem nad morzem i  tak daleko od domu. Gdyby nie obóz nie po-
znałbym specyfi cznej roślinności wybrzeża, jej tajników poznawczych. Piękne zachody 
słońca jak różne od tych na rodzinnych terenach. Zaduma nad dalą przestrzeni. Zabra-
łem wrażenia do domu rodzinnego. Jacek

A oto wypowiedzi nauczyciela:
Z  punktu widzenia nauczyciela: dużo pracy, wielka satysfakcja ze stwarzania 

uczniom szansy badań przyrodniczych, poznania nowych terenów. To najciekawsza 
forma poznania przyrody, historii i kultury naszego kraju. Tomasz W.100.

Program obozów był uwarunkowany walorami społeczno-kulturowymi śro-
dowiska, w którym się odbywał. Przykładem tych uwarunkowań jest program obo-
zu w Brzeznej.

Brzezna to mała miejscowość położona koło Nowego Sącza w Kotlinie Sądec-
kiej i Beskidu Wyspowego. Obóz odbył się w dniach 1–10 sierpnia 2004 r.

Program koncentrował się na realizacji następujących celów:
● poznanie rzeźby terenu pogranicza Kotliny Sądeckiej i Beskidu Wyspowego;
●  poznanie wpływu budowy geologicznej na rzeźbę tego terenu – związki 

i zależności;
●  poznanie historii wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie gminy 

Podegrodzie;
●  badanie wpływu wielkości nasłonecznienia terenu na rozwój sadownictwa 

i warzywnictwa w okolicy Brzeznej;
●  badanie i obserwacja typów gleb i ich wpływu na roślinność naturalną i rol-

nictwo;
●  obserwacja hodowli podkładek sposobem in vitro101.

Program szczegółowy przedstawiał się następująco:
●  poznanie budowy geologicznej terenu i jej wpływu na rzeźbę;
●  badanie odkrywki geologicznej;

99  Do opisu programu obozu wykorzystano fragment sprawozdania opracowanego przez Renatę Sku-
rzyńską i Tomasza Wirkusa.

100 Wykorzystano fragment sprawozdania opracowanego przez Tomasza Wirkusa.
101 W opisie przebiegu obozu wykorzystano materiał nadesłany przez dyrektora szkoły S. Mazura.
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●  ustalenie czynników mających wpływ na warunki, w jakich powstawały skały;
●  badanie wpływu nasłonecznienia terenu na rozwój sadownictwa i  wa-

rzywnictwa;
●  stoki dosłoneczne;
●   sadownictwo i warzywnictwo w Brzeznej (ćwiczenia w Sadowniczym Zakła-

dzie Doświadczalnym w Brzeznej);
●  obserwacja hodowli podkładek sposobem in vitro;
●  obserwacja i badanie struktury gleby;
●  zajęcia w terenie – badanie profi lu glebowego;
●  zajęcia terenowe w biologicznej oczyszczalni ścieków Podrzeczu;
●  osadnictwo na terenie Sądecczyzny;
●  pierwsze osady;
●  zwiedzanie grodziska w Naszowicach;
●  poznanie stylu budownictwa ludowego w skansenie w Nowym Sączu;
●  zwiedzanie Muzeum Lachów Podegrodzkich;
●  wyprawa do rzeźbiarza ludowego;
●  wycieczka całodniowa w Pieniny;
●  rola sztucznych zbiorników dla gospodarki i ekologii na przykładzie zbior-

nika w Czorsztynie;
●  zwiedzanie zamku w Niedzicy;
●  wyjście na Trzy Korony – obserwacja przełomu Dunajca przez Pieniny;
●  zwiedzanie Czerwonego Klasztoru na Słowacji.

Przedstawiony powyżej program stworzył szansę integracji wiedzy z  zakresu 
przyrody i kultury regionu. Poznanie kultury innych regionów pozwoliło wartościo-
wać kulturę własnego regionu, odnosić się z szacunkiem do własnej kultury i kultury 
poznawanej, inspiruje do twórczej pracy. Kultura regionu sądeckiego jest szczególnie 
żywa, rozwijająca się w sercach i umysłach młodego pokolenia. Jej poznanie stano-
wiło źródło inspiracji do budowania kultury własnego regionu. Umocniło i pogłębiło 
zrozumienie, że wartość kultury ma swe znaczące funkcje w życiu człowieka.

Przebieg obozu tak relacjonuje uczennica gimnazjum w Sułowie.
Jestem uczestniczką Obozu Naukowego Młodych Przyrodników w Brzeznej. Bar-

dzo cieszę się, że przyjechałam tutaj. Mam nadzieję, że zdobędę dużo interesujących 
informacji, które przydadzą mi się w dalszej nauce oraz w życiu codziennym.

DZIEŃ I
W dzień pierwszy wraz z całą grupą odwiedziłam Sadowniczy Zakład Doświad-

czalny Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Brzeznej. Na początku Pan Wojciech 
Zaweracz opowiedział o  zadaniach zakładu. W  czasie wykładu poznałam jeden ze 
sposobów rozmnażania roślin, który nazywa się in vitro.

Polega on na umieszczeniu w  probówkach wypełnionych agarem (znajdują się 
w nim witaminy i sole mineralne oraz hormon wzrostu) stożków wzrostu roślin. Zakład 
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stara się – i to mu się udaje – otrzymać rozwój wegetatywny roślin. Polega to na uzy-
skaniu takich samych roślin. Pan Wojciech oprowadził nas po sadzie, pokazując nowe 
odmiany malin, jeżyn, truskawek, jabłoni, śliwek, borówek amerykańskich itd.

Na popołudniowych zajęciach badaliśmy czystość wody. Polegało to na tym, iż 
wypatrywaliśmy zwierząt wodnych, dzięki którym łatwiej nam było nadać klasę czy-
stości wody. Pod lupą ujrzałam m.in. larwę widelnicę, pluskwiaka, błotniarę jajowatą, 
kiełża zdrojowego i odlepia ślimacza. Na podstawie rozpoznanych zwierząt wywnio-
skowałam, że klasa czystości rzeki Brzeźnianka waha się pomiędzy 1 a 2 klasą, czyli 
dobrą. Mój wniosek nie jest na pewno dokładny, iż miałam utrudnienie, ponieważ parę 
dni wcześniej przeszła mała powódź, która na pewno zabrała zwierzęta, które dokład-
niej przedstawiłyby klasę czystości wody. To badanie było bardzo ciekawe i na pewno 
wykorzystam je w mojej miejscowości, na niedaleko położonej ode mnie rzece Barycz.

DZIEŃ II
Dnia drugiego poznałam pracę biologicznej oczyszczalni ścieków. Ma ona zale-

dwie 8 miesięcy i należy do najnowocześniejszych w Polsce. Jest zbudowana ze stali 
nierdzewnej, co gwarantuje długotrwałą eksploatację. Posiada 2 duże zbiorniki, które 
na dobę oczyszczają 1500 m3 ścieków. Osad ze ścieków (fosforany, azotany) zostaje 
przetwarzany na nawóz. Cały zakład jest nowocześnie zmechanizowany.

Po południu nadszedł czas na wykład. Mówiliśmy o zasadach, kwasach, dysocja-
cjach elektrolitycznych. Dowiedziałam się, że 80% gleb polskich jest zakwaszone i nie 
nadaje się zbytnio do użytkowania. Jest to informacja, dzięki której mogę zabłysnąć na 
lekcji geografi i i nie tylko.

Po wykładzie wybraliśmy się do Instytutu Sadownictwa. Mieliśmy do dyspozycji 
pH-metr sadowniczy. Po ulewnych deszczach wyniki nie są zbyt dokładne. Oto one:

Nazwa pH-metr sadowniczy pH- metr ogrodniczy Odczyn

Gorczyca 6 PH 6,5 PH Kwaśny

Kukurydza 4,5 PH 6 PH Kwaśny

Agrest 6 PH 2,5 PH w czasie deszczu Kwaśny

W czasie badań zaczął padać deszcz, a ma on odczyn obojętny i w ten sposób 
wyniki są sfałszowane, niezgodność szczególnie sprawdza się w agreście mierzonym 
PH-metrem ogrodniczym.
WNIOSEK

Dowiedziałam się, że najlepszy odczyn pH gleb jagodowych jest równy 5,7 PH. By-
łam blisko ideału. Po tym doświadczeniu jestem bardzo zadowolona.

DZIEŃ III
Dzień trzeci zaczęłam od wyjazdu do Podegrodzia. Zwiedziłam tam Gminny 

Ośrodek Kultury, w którym znajduje się Muzeum Lachów Sądeckich. Jest w nim dużo 
ekspozycji z różnych epok i dziedzin życia. Najbardziej spodobały mi się:
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– stroje Lachów Sądeckich;
– wykopaliska archeologiczne takie jak: kość mamuta, miecze, sierpy;
– ozdoby bożonarodzeniowe i weselne.
Dzięki tym ekspozycjom poznałam historię i zwyczaje tutejszej ludności.
Następnie zwiedziłam fi rmę prowadzoną przez Wiesława i Zofi ę Czopów. Zakład 

ten zajmuje się produkcją zbiorników do paliw i ma certyfi kat jakości ISO. Zostaliśmy 
oprowadzeni po pomieszczeniach biurowych i produkcyjnych.

Kolejnym zakładem, który odwiedziliśmy, była fi rma „Kryształ”, która należy do 
Jana Płata. Zakład specjalizuje się w wyrobie luster i  innych szklanych przedmiotów. 
W czasie oprowadzania po zakładzie poznałam:

– technologię wykonywania szyb;
– sposoby obrabiania szkła;
– wykonywania witraży.
Zakład ten jest znany nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Cieszę się, że byłam 

w ciekawych i profesjonalnych fi rmach.
Po zwiedzaniu zakładów pojechaliśmy do skansenu twórcy ludowego Józefa 

Lizonia. Ma on na swoim koncie 150 rzeźb wykonanych własnoręcznie. Figury te są 
zrobione z  humorem, a  także oddane osobom świętym. Właściciel jest samoukiem. 
Trzeba przyznać, że ma ogromny talent. Bardzo podobała mi się ta wystawa, może 
w przyszłości też spróbuję.

Na popołudniowych zajęciach zajęliśmy się badaniem profi lu gleby w Instytucie 
Sadownictwa. Najpierw wykopaliśmy otwór. W środku niej były pięknie pokazane war-
stwy gleby. Następnie na otrzymane kartki nanieśliśmy ziemię. Doświadczenie pokaza-
ło nam kolejno warstwy, zaczynając od próchnicy, a kończąc na warstwie mineralnej.

DZIEŃ IV
W dzień czwarty wyjechałam na odkrywkę ekologiczną, gdzie mogłam zaobser-

wować warstwy skalne, budujące fl isz karpacki. Jest to warstwa na przemian występu-
jących tu skał osadowych, piaskowców, zlepieńców, łupek ilastych i innych. Łupki ilaste 
i piaskowce wskazują na istnienie głębokiego morza. Na dnie wody osadzał się osad, 
następnie został wypiętrzony i sfałdowany i tak powstały Karpaty, a morze zniknęło.

Na zajęciach popołudniowych wybraliśmy się do Instytutu Sadownictwa, gdzie 
poznałam szczegółową technikę rozwoju roślin in vitro. Dowiedziałam się o  dwóch 
sposobach rozmnażania roślin:

– generatywnym;
– wegetatywnym in vitro.
Pan Zaweracz zaprezentował nam sadzenie rozetek truskawek. Na początku są 

one zrywane, potem sadzone do ziemi i przechowywane w cieniówce. Po 4 tygodniach 
przesadza się je na światło dzienne, gdzie rosną do owocowania. Sporządziłam słow-
niczek, bez którego trudno tam pracować:

– rozetka (fl ance) – fragment rośliny;
–  karencja – czas pomiędzy zastosowaniem środka chemicznego a czasem spo-

życia owocu.
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Zaangażowałam się w produkcję podkładek, mianowicie miałam za zadanie:
– obciąć w odpowiednim miejscu gałązkę;
– przyciąć listki;
– posadzić roślinę;
– włożyć końcówkę do ukorzeniacza;
– posadzić roślinę.
Jestem dumna, ponieważ dzięki mojemu zaangażowaniu urosną rośliny.

DZIEŃ V
Dzisiaj wybraliśmy się na Słowację, gdzie znajdowała się położona 890 m n.p.m. 

Bielańska Jaskinia, w której panuje temperatura pomiędzy 5° a 7°C. Odkryto ją w roku 
1881, a  rok później udostępniono do zwiedzania. Jaskinia ma długość 2453 metry. 
Mimo ogromnego zmęczenia podziwiałam wszystkie znajdujące się tam stalaktyty 
i stalagmity oraz stalagnaty. Mimo iż miałam do pokonania nawet 1000 schodów, to 
uważnie przypatrywałam się klejnotom matki natury. 

Następnym punktem naszej wycieczki było wejście na szczyt Trzech Koron w Pie-
ninach. Mimo stromych zboczy udało mi się wejść na sam szczyt i podziwiać piękne 
widoki np. Pasmo Tatr, Beskidów.

DZIEŃ VI
W sobotni poranek nasza grupa zaczęła zwiedzanie od przydrożnych kapliczek. 

Pierwszym obiektem sakralnym był kościół pw. Chrystusa Frasobliwego znajdujący się 
na wzgórzu Strzygańcu. Dowiedziałam się o jego powstaniu. Następnie każdy uczest-
nik musiał naszkicować element wnętrze kościoła. W  drodze powrotnej zobaczyłam 
wiele innych kapliczek i nauczyłam się ich typów:

– typu szafkowego;
– typu „słup”;
– krzyże przydrożne.
Dzięki tej wycieczce poznałam elementy kultury ludowej oraz historie obiektów 

sakralnych.
Po obiedzie wybraliśmy się na badanie budowy geologicznej Beskidu Sądeckie-

go i jej wpływu na rzeźbę terenu. Zajęcia zaczęły się od wykładu, na którym dowie-
działam się o  podziale Karpat – na zewnętrzne i  wewnętrzne. Następnie udaliśmy 
się na osuwisko, gdzie dokonywaliśmy różnorodnych badań. Posiadłam wiedzę o po-
wstawaniu łupków (ciemniejsze warstwy powstają podczas zimy, natomiast jaśniej-
sze w okresie letnim. Kolor łupka zależy od zawartości żelaza) oraz o budowie fl iszu 
karpackiego. Następnie uzupełniłam metryczkę pobranej skały.

Magdalena Plewka

Na uwagę zasługuje obóz organizowany w  Mielniku w  dniach 18–31 lipca 
2005 r. Poniżej zostanie zamieszczony fragment charakterystyki przyrodniczej gmi-
ny Mielnik, by lepiej ukazać tło szans edukacyjnych.
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„Gmina Mielnik jest najbardziej na południe wysuniętą gminą województwa 
podlaskiego. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś od południa z województwami: 
mazowieckim i lubelskim, gdzie naturalną granicę stanowi rzeka Bug.

Cechą charakterystyczną obszaru, na którym leży gmina, jest stosunkowo 
płytkie występowanie skał wieku prekambryjskiego. Przykryte są one skałami ko-
lejnych er.

W obrębie Platformy prekambryjskiej wyróżnia się obszary wyniesione i obni-
żone. Teren, na którym położona jest gmina Mielnik, stanowi część obniżenia zwa-
nego Podlaskim. Osobliwością tej części Podlasia są skały górnokredowe, których 
pokłady odsłaniają się tu spod pokrywy osadów czwartorzędowych. Utwory kre-
dowe na terenie gminy tworzą dwa rozległe wyniesienia w formie garbów. Jedno 
występuje w Mielniku i wznosi się do 160 m n.p.m.

Dopływy Bugu – Mętna i Moszczona, są niewielkimi rzekami o małych prze-
pływach. Płyną one dolinami o niewielkim spadku. Sprzyja to zabagnieniu i zator-
fowieniu ich dna. W dolinie Bugu w starorzeczach występują niewielkie jeziorka, 
które dodatkowo ożywiają ten obszar. Ponadto wysoczyznę w pobliżu Mielnika 
urozmaicają małe, malowniczo usytuowane oczka, które zasilane są okresowo 
przez wodę opadową.

Mielnik położony na prawym zboczu doliny Bugu, eksponowanym na połu-
dnie, ma odrębny mikroklimat. Dzięki głębokiemu wcięciu doliny rzecznej miej-
scowość osłonięta jest od wpływu wiatrów z kierunku północnego i północno-
-wschodniego, zwłaszcza zimą. Takie położenie Mielnika sprawia, że zima nie 
straszy wielkimi mrozami, lato zaś stosunkowo wysokimi temperaturami zachęca 
do spędzania czasu nad Bugiem.

O korzystnych warunkach termicznych w okolicach Mielnika świadczą skupi-
ska roślinności kserotermicznej, które zawierają wiele gatunków rzadkich i podle-
gających ochronie prawnej. Dlatego też w 1985 roku na terenie Nadleśnictwa Nu-
rzec utworzono rezerwat „Góra Uszeście”. Obejmuje on dwa morenowe pagórki, 
tzw. Duże i Małe Uszeście. Jak już wcześniej było wspomniane, Rezerwat Góra Usze-
ście osiąga 204 m n.p.m. zaś małe Uszeście – 174 m n.p.m. Na terenie rezerwatu 
zalegają skały kredowe. Są one pokryte niezbyt grubą warstwą utworów czwarto-
rzędowych. Rezerwat zasilany jest jedynie wodami opadowymi. Gleby tu wystę-
pujące szybko się nagrzewają, gdyż przy dość niskich opadach ich wilgotność jest 
mała. Takie warunki sprzyjają rozwojowi roślinności kserotermicznej. Z rzadkich 
gatunków roślin występują m.in.: aster, gawędka, dzwonek boloński, gorycz siny. 
Zaś ochronie gatunkowej podlegają: wężymord stepowy, sasanka łąkowa, sasanka 
otwarta, ostrołódka kosmata, goryczka krzyżowa i pluskwica europejska”102.

Cele obozu przedstawiały się następująco:
●  poznanie ekosystemu lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowym;
●  badanie czystości rzeki Bug i innych zbiorników wodnych w okolicy Mielni-

ka metodami: biologiczną i chemiczną;
102 Fragment materiału nadesłany przez dyrekcję szkoły.
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●  inwentaryzacja roślin rzadkich i chronionych w rezerwatach przyrody Góra 
Uszeście;

●  poznanie polodowcowej rzeźby terenu i jej wpływu na roślinność w okolicy 
Mielnika;

●  posługiwanie się kluczem do oznaczania roślin;
●  poznanie fl ory i fauny Podlasia;
●  przedstawienie uroków Nadbużańskiej Ziemi Mielnickiej;
●  prowadzenie obserwacji bezpośredniej z wykorzystaniem przyrządów po-

miarowych;
●  poznanie roślin leczniczych z najbliższego otoczenia;
●  nabywanie umiejętności praktycznego spędzania czasu wolnego z wyko-

rzystaniem różnorodnych form;
●  pogłębianie postawy proekologicznej.

Tematyka badawcza obejmowała:
●  badanie czystości rzeki Bug metodą biologiczną;
●  badanie czystości rzeki Bug metodą chemiczną;
●  inwentaryzacja roślin rzadkich i chronionych na Górze Uszeście;
●  badanie czystości powietrza – skała porostowa;
●  rośliny lecznicze w najbliższym otoczeniu i ich zastosowanie.

Badania przyrodnicze zintegrowane zostały z prowadzeniem wykładów, 
warsztatów, i spotkań dyskusyjnych. Były omówione tematy z różnych dziedzin na-
uki: biologii, chemii, historii, geografi i. W pracy dydaktycznej zastosowano metody 
aktywizujące: klasyczną metodę problemową, burzę mózgów, metaplan, dyskusję 
panelową, eksperyment przyrodniczy, metodę projektów.

Podczas obozu uczniowie mieli szansę poznania dziedzictwa kultury gminy 
Mielnik: Góry Zamkowej z ruinami kaplicy św. Aleksandra, cerkwi z 1912 r., ruin ko-
ścioła zamkowego z początku XV w., synagogi z I połowy XIX w., rezerwatu przyro-
dy, Góra Uszeście, kopalni kredy103.

A oto jak opisują przeprowadzone badania uczniowie z gimnazjum w Sułowie.

W dniu 2.08.2005 r. pod kierunkiem Jolanty Zinczuk badaliśmy czystość wody rze-
ki Bug metodą chemiczną. Miejscem naszych badań była Topolina.

Pierwszym naszym zadaniem było pobranie wody z rzeki do analizy. Następnie 
określaliśmy takie parametry, jak:

●  temperatura;
●  zawartość fosforanów;
●  azotanów (V);
●  azotanów (III);
●  jonów amonowych;
●  pH;

103 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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●  twardość;
●  ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie.

A oto nasze wyniki:
●  temperatura – 23 stopnie;
●  zawartość fosforanów – 05mg/l;
●  azotanów(V) 2mg/l;
●  azotanów (III) 0,02 mg/l;
●  pH 7 (pasek wskaźnikowy 7 (metoda kolorymetryczna);
●  twardość 11 stopni niemieckich (twarda) 210 mg CaO na dm3 (miareczkowa-

nie);
●  ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie – 3mg/l;

 Wniosek: Powołując się na rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lute-
go 2004 r. (Dziennik Ustaw Nr 32 poz. 248) stwierdzamy, iż woda w rzece Bug 
mieści się w I–II klasie czystości”104.

A oto jak relacjonują obóz w aspekcie szans edukacyjnych inne uczennice: 
W dniu czwartym przeprowadzaliśmy badanie czystości rzeki Bug metodą biolo-

giczną. Prowadzącą była mgr Małgorzata Lewczuk. Wykonywaliśmy je na równinnych 
łąkach położonych z dala od drogi. Linia brzegowa była nieregularna. Zbiornika nie 
wykorzystuje się do celów przemysłowych, ale rolniczo-rekreacyjnych. W pobliżu nie 
ma oczyszczalni ścieków.

Badanie polegało na określaniu jakości wody za pomocą zwierzęcych bezkręgo-
wych organizmów wskaźnikowych. Wyławialiśmy je za pomocą sita, które zanurza-
liśmy aż do dna i przesuwaliśmy kilkakrotnie po podłożu. Tak wyłowione organizmy 
oczyszczaliśmy i przystępowaliśmy do oznaczania. Poznaliśmy następujące gatunki:

●  pluskolec pospolity;
●  błotniarka stawowa;
●  pijawka rybia;
●  racicznica;
●  kiełż;
●  płaszczyca szara;
●  rurecznik;
●  larwa jętki;
●  pierścienice;
●  larwa chruścika bezdomkowego;
●  topielnica;
●  kwadratnic trzcinowy;
●  bursztynka pospolita;
●  mulik uchowaty.
Na podstawie metody wg Baura i National River Watch wywnioskowaliśmy, że 

woda w rzece Bug jest II–III klasy czystości według skali Baura, a dobra wg National 
104 A. Szocik, A. Duda. Sprawozdanie z badań. Mielnik 2005 (wydruk komputerowy).
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River Watch. Po zakończeniu badań wszystkie organizmy zostały wypuszczone z po-
wrotem do ich naturalnego środowiska”105.

Efektami w formie zmaterializowanej były:
●  wykonanie albumów roślin kserotermicznych;
●  albumy roślin leczniczych;
●  poster – kopalnia kredy;
●  opracowania w formie pogłębionych sprawozdań z badania czystości rzeki 

Bug metodą biologiczną i chemiczną;
●  skala porostowa.
Wymiana doświadczeń dydaktycznych pomiędzy nauczycielami to kolejny 

efekt, który trudno przecenić.
Na uwagę zasługują spotkania uczniowskie, których tematem była przyroda 

i zjawiska w niej zachodzące. Wzajemne poznanie zainteresowań, wymiana myśli, 
wzajemne uczenie się i wzajemna fascynacja były ogniwem zacieśniającym więzi 
koleżeńskie.

A oto fragmenty sprawozdań uczniowskich z warsztatów przyrodniczych.
Sprawozdanie z warsztatów – Temat: Skala porostowa
Cel główny: Poznanie skali porostowej oraz zebranie porostów i podział ich na 

strefy występowania.
Skala porostowa pozwala określić stopień zanieczyszczenia powietrza atmosfe-

rycznego dwutlenkiem siarki. Na obszarach, gdzie stężenie powietrza dwutlenkiem 
siarki jest bardzo silne, nie występują porosty nadrzewne, mówimy, że jest to dla nich 
tzw. pustynia porostowa.

STREFA 0 – zwana pustynią porostową. Brak w niej jakiejkolwiek fl ory epifi tycznej. 
Skażenie powietrza przekracza tu 170 mg SO2/m3.

STREFA 1 – na pniach drzew mogą występować jedynie glony (np. pierwotek), 
gdyż wytrzymują skażenie powietrza do około 170 mg SO2/m3.

STREFA 2 i 3 – „strefa walki” – walka o przetrwanie w zanieczyszczonym środo-
wisku. Rosną tu najdrobniejsze porosty skorupiaste (np. lecanora – tarczonica), oraz 
proszkowate (np. leprarja – liszajec).

STREFA 4 i 5 – mogą tu już rosnąć porosty listkowate (pustułka, tarczonica), oczy-
wiście wraz z glonami i porostami skorupiastymi oraz proszkowatymi.

STREFA 6 i 7 – obszary, na których stężenie SO2 nie przekracza wartości 60 mg/m3. 
Mogą tu już występować porosty krzaczkowate (np. mąkla) i w powietrzu w miarę czy-
stym (poniżej 30 mg SO2/m3) mogą być niektóre gatunki brodaczek. 

Grupa nasza w Grądzie Radziwiłłowskim zbierała porosty i klasyfi kowała je do 
poszczególnych stref. Zebrane były najbardziej pospolite porosty krzaczkowate, list-
kowate i skorupiaste. Każdy z uczestników zebrane porosty pogrupowane umieścił na 
planszy.

105 M. Kowalska, M. Korol. Sprawozdanie z badań. Mielnik 2005 (wydanie komputerowe).
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Sprawozdanie z warsztatów naukowych – Temat: badanie czystości rzeki 
Bug metodą chemiczną.

Cel: Oznaczanie parametrów fi zykochemicznych wody:
●  pH;
●  zasadowość;
●  zawartość rozpuszczonego tlenu;
●  twardość wody;
●  zawartość dwutlenku węgla;
●  azotany;
●  fosforany.
Metoda: laboratoryjna
Narzędzia badawcze: butelka do pobrania wody, zestaw do oznaczeń chemicz-

nych wody.
Po pobraniu wody z rzeki Bug każda grupa wykonała pomiary, które zapisywała 

na karcie pracy.

Oto wyniki

Wskaźnik jakości 
wody

Stwierdzenie zawartości 
w próbie 
Grupa I

Stwierdzenie zawartości 
w próbie 
Grupa II

Zawartość tlenu 
rozpuszczonego w wodzie

4,5 mg/l
3,4 mg/l

5,4 mg/l
6,7 mg/l

Poziom dwutlenku węgla 26 mg/l
0 mg/l

0 mg/l

Twardość wody 168 mg/l 201 mg/l

Zasadowość 120 mg/l 30 mg/l
60 mg/l

Kwasowość pH = 7 Ph = 7

Zawartość fosforanów 1 mg/l 1 mg/l

Zawartość azotanów 0 mg/l 44,3 mg/l

Opracowali Dorota i Piotr Piosik – Gimnazjum w Sułowie

4.  Stwarzanie szans edukacyjnych dla uzdolnionej młodzieży 

poprzez konkursy wokół wartości wiejskich

Jednym z ważnych i trudnych problemów dla młodzieży ze środowiska wiej-
skiego i małych miast jest społeczne przebicie się ze swoimi osiągnięciami. Wyma-
ga to kontaktów społecznych, odwagi, odrobiny szczęścia, spotkania „promotora”, 
który otworzy „furtkę” do sukcesów. Dlatego też podjęto zadanie promocji uzdol-
nionej młodzieży wiejskiej, stwarzając szansę udziału w trzech konkursach:
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– literackim pt. „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”;
– przyrodniczym pt. „Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty”;
– plastycznym pt. „Piękno mojej okolicy – pejzaż wiejski lub małego miasta”.
Jak już zostało wyżej podkreślone, ogólnym celem powyższych konkursów 

było stworzenie szans edukacyjnych dla uzdolnionej młodzieży oraz promocja jej 
osiągnięć. Szczegółowa egzemplifi kacja celów obejmowała:

– wspomaganie młodzieży w postrzeganiu wsi jako źródła wartości;
–  ukształtowanie pozytywnego stosunku do wartości wiejskich. Szczególnie 

po wejściu do Unii Europejskiej;
–  zrozumienie przez młodzież, że urzeczywistnianie wartości wiejskich warun-

kuje przyszłość wsi;
–  zrozumienie związku między wartościami wiejskimi a  integralnym rozwo-

jem człowieka;
–  wyzwalanie w sobie sił twórczych w poznawaniu, odkrywaniu wiedzy, pięk-

na, którego nośnikiem jest natura i kultura.
Ideą dydaktyczną przedstawionych konkursów była integracja aktywności 

poznawczej, emocjonalnej oraz praktycznej. Chodziło nam o zdynamizowanie ak-
tywności poznawczej przez odkrywanie zarówno tajników wiedzy przyrodniczej, 
piękna przyrody, jak również odkrywanie siebie, swoich potencjalnych możliwości 
i wyrażanie ich poprzez praktyczną działalność. Drugim ważnym zadaniem o cha-
rakterze dydaktycznym było stosowanie strategii przez przeżywanie. Surowość ży-
cia wiejskiego sprawia, że dziecko wiejskie skrywa gdzieś głęboko swoje uczucia. 
Przychodzące wraz z  cyklami życia przyrody jej piękno przestaje zachwycać po-
przez codzienną obecność. Stąd zasadne staje się w edukacji szkolnej szkoły wiej-
skiej dynamizowanie strategii przez przeżywanie.

4.1. Praca eksperymentalno-badawcza w zakresie przyrody

Jak już zostało wcześniej podkreślone, w prowadzonych działaniach pedago-
gicznych w gimnazjach TGP przyjęto założenie, że jednym ze źródeł szans eduka-
cyjnych jest „naturalne podłoże”. Było ono wykorzystywane w historii pedagogiki 
przez W.H. Kilpatricka jako podstawowa cecha metody projektów. Należy podkre-
ślić, że dziecko wiejskie żyje i funkcjonuje w bezpośrednim kontakcie z bogactwem 
przyrody. Jest świadkiem jej codziennych „narodzin i obumierania”, procesów roz-
woju i przetwarzania. Przyroda stanowi bogactwo i przeżyć duchowych, inspiracji 
twórczych. Rzecz w tym, by uczynić z niej warsztat dydaktyczny i wykorzystać ją 
jako czynnik rozwoju poznawczego, czynnik rozwoju myślenia, wyobraźni, docie-
kliwości poznawczej. Służyła temu metoda projektów badawczych.

Oto wybrane tematy prac badawczych:
– M. Kuna, T. Radko. Metody uprawy ziemniaków a ich wzrost i rozwój.
–  K. Kała, K. Stanikowska, H. Krzysak. Wrażliwość roślin wodnych na zanieczysz-

czenia zawarte w ściekach na przykładzie rzęsy drobnej.
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–  O. Krysiak, W. Wolanin. Zapylenie powietrza i zasolenie środowiska – wpływ na 
wzrost i rozwój roślin.

–  N. Hauder, A. Kozołup, P. Piosik. Czynniki warunkujące eutrofi zację wód w zlew-
ni rzeki Barycz.

– P. Borzęcka. Nawożenie mineralne a wzrost i planowanie kukurydzy.
–  M. Dryl. Wpływ warunków przechowywania nasion na kiełkowanie i wzrost 

pszenicy zwyczajnej i fasoli tycznej.
– S. Kufer, J. Sikora. Znaczenie zielonych liści cebuli dla rozwoju liści spichrzowych.
–  M. Wawer, H. Żarek. Natężenie światła i nawożenia mineralnego a wzrost i roz-

wój szpinaku w hodowli doniczkowej.
–  D. Piosik, M. Milan, J. Ziębikiewicz. Zmienność parametrów fi zykochemicznych 

wody w zależności od pory roku. Na podstawie badań prowadzonych w ramach 
Programu Globe.

–  N. Kowalczuk. Różne stężenia substancji allelopatycznych a wzrost fasoli zwy-
czajnej.

–  A. Kokołowska, S. Stefańska. Wpływ wybranych czynników na kiełkowanie owsa.
–  J. Lutyński, K. Kochalski. Porosty jako naturalne wskaźniki zanieczyszczenia po-

wietrza dwutlenkiem siarki.
–  K. Brzezińska, J. Flis, L. Górnicka. Odczyt gleby a wzrost i rozwój roślin (na przy-

kładzie fasoli i rzeżuchy).
–  J. Gałdy. Skład fl orystyczny i ilościowy zbiornika roślinnego na gruncie porolnym.
– M. Nowak, M. Radawiec. Wypalanie ściernisk a środowisko przyrodnicze pól.
Już wybiórczo przybliżona tematyka wskazuje na możliwości swobodnej re-

alizacji badań i rozwiązywania przedstawionych problemów. Prowadzenie badań 
odbywało się zgodnie z zasadami metodologicznymi. Ich opis zawierał: cel badań, 
przedmiot badań, problemy i hipotezy badawcze, metody i techniki badań, opis 
przebiegu badań, prezentacje wyników i ich analizę, rejestr wniosków.

Oto kilka fragmentów prac konkursowych:
Marta Nowak. Michał Radawiec Publiczne Gimnazjum w Barcianach

Wypalanie ściernisk a środowisko przyrodnicze pól106

Gdyby człek znał po świadomu
Ile skarbów leży w domu, 
I co tworów Bożych w borze, 
To by więcej było może 
na tym świecie gwiazd szczęśliwych, 
Ludzi dobrych i prawd żywych.

Wincenty Pol

Uzasadnienie tematu
Skały ulegają wietrzeniu pod wpływem wilgotnego powietrza. Gdy tylko rośliny 

zapuszczą korzenie w zwietrzelinę, rozpoczyna się proces powstawania gleby. Na pro-
106  M. Nowak, M. Radawiec. Wpływ wypalania ściernisk na środowisko przyrodnicze pól. W: Praca nauko-

wo-badawcza gimnazjalisty. Lublin 2006, s. 43–54.
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ces ten ma wpływ wiele czynników, takich jak: klimat, roślinność, ukształtowanie tere-
nu oraz rodzaj skalnego podłoża.

Oprócz ziaren mineralnych pochodzących ze skał, gleba zawiera materię orga-
niczną, określaną jako próchnica (humus). Tworzą ją korzenie roślin, rozkładające się 
szczątki zwierząt i roślin, mikroorganizmy, a także substancje organiczne będące pro-
duktami rozkładu szczątków zwierzęcych i roślinnych. 

Niezbędnymi składnikami dla rozwoju gleby są woda i powietrze. Procesy prowa-
dzące do powstania gleby są złożone i zachodzą bardzo powoli przez dziesiątki tysięcy 
lat. W przeciwieństwie do tego wyjałowienie gleby może nastąpić bardzo szybko, na-
wet w ciągu niecałej dekady. 

Jesienne wypalanie ściernisk (również traw wiosną) w Polsce jest niechlubną tra-
dycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby leśne i organizacje chro-
niące środowisko. W ogniu giną setki tysięcy żywych organizmów. Jednak nie to jest 
najgorsze. Najbardziej bolało nas to, że gleba traci swoje cenne właściwości, przez co 
konieczne jest jej sztuczne nawożenie. Ludzie nie wierzą bądź nie zdają sobie sprawy 
z tego, że tak właśnie się dzieje. Sądząc, że pomagają sobie i przyrodzie, niszczą ją.

Mieszkając na wsi zauważyliśmy, że wciąż jest wielu rolników, którzy żyją we 
własnym świecie. Opierają się często na teoriach wszechwiedzącego sąsiada, który 
twierdzi, że wypalając ściernisko „pozbywa się chwastów i użyźnia glebę”. Tego typu 
ludziom ciężko jest cokolwiek wyperswadować. Przemówić może do nich jedynie kara 
grzywny, ale często jest tak, że nie możemy udowodnić winy o podpaleniu. By dowieść 
czegokolwiek, potrzeba dowodów. Osoby te nie boją się opinii społecznej, gdyż są pew-
ne, że nie usłyszą potępienia.

Tak więc i my, czując się pośrednio odpowiedzialni za to, że proceder wypalania 
ściernisk jest w  naszym kraju bezkarnie kultywowany, postanowiliśmy zająć się tym 
ważnym problemem. Chcieliśmy również, by wyniki naszej pracy znalazły pożyteczne 
zastosowanie, a nie były jedynie teoretycznym rozpatrywaniem.

Praca ta powstała, by udowodnić, że wypalanie ściernisk rzeczywiście szkodzi śro-
dowisku.

Cel pracy
Głównym celem naszej pracy było udowodnienie, jakie zagrożenie niesie za sobą 

wypalanie ściernisk, a mianowicie: co dzieje się z fauną i fl orą oraz strukturą gleby po 
spaleniu. Chcielibyśmy wyniki naszych doświadczeń opracować w formie ulotki i roz-
propagować ją wśród rolników gminy Barciany. Pragnęliśmy również zdobytą przez 
nas wiedzą, podzielić się z naszymi kolegami ze szkoły oraz włączyć jej wyniki do pro-
gramu ścieżki ekologicznej realizowanej w szkole.

Główny problem badawczy
Jak przedstawiają się zmiany właściwości gleby po spaleniu ścierniska wraz ze 

słomą dotyczące:
● struktury gleby,
● pH gleby,
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● zawartości próchnicy,
●  obecności organizmów roślinnych i zwierzęcych.

Hipoteza
Założyliśmy, że wypalanie ściernisk wpływa ujemnie na zmianę właściwości gle-

by. Jej przydatność dla rolnictwa maleje. W czasie pożaru ginie wiele organizmów ży-
jących na powierzchni pola i w glebie.

Zastosowane metody badawcze
●  Uzyskanie danych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kę-

trzynie.
● Badania laboratoryjne:

– próba żarzenia,
– badanie odczynu gleby (czyli pH) przed i po spaleniu.

● Obserwacje organizmów żyjących w glebie:
– bezpośrednie w terenie,
– mikroskopowe w pracowni biologicznej.

● Gromadzenie i analiza bibliografi i.
● Analiza wyników.

Przebieg badania
By określić skalę problemu, zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Kętrzynie z prośbą o udostępnienie danych na temat wypalania 
ściernisk w naszym powiecie kętrzyńskim. Oto co otrzymaliśmy (dane z 2004 r.):

POŻARY ŚCIERNISKA
SŁOMA

POKOMBAJNOWA
ŁĄCZNIE

Liczba pożarów  8  7  15

Liczba pojazdów pożarniczych 
biorących udział w gaszeniu

12 11  23

Liczba strażaków biorących 
udział w gaszeniu (PSP i OSP)

80 41 121

Przekonaliśmy się w ten sposób, że aż 15 razy pożary ściernisk były tak poważne, 
że wzywano strażaków. Wiedzieliśmy też, że nie są to wszystkie pożary, które wznieco-
no. Pieniądze wydane na te akcje mogły być przeznaczone na inne potrzeby.

By pozyskać próbki gleby ze spalonego ścierniska, musieliśmy poczekać do żniw. 
Wiedzieliśmy, że znajdą się rolnicy, którzy, jak co roku, zostawią słomę ze skoszonych 
zbóż na polu, a następnie ją spalą. Chcieliśmy pobrać próbki jak najszybciej po spaleniu, 
więc poprosiliśmy znajomych, by poinformowali nas o zauważonym wypalaniu ścier-
niska. Czekaliśmy dość długo, prawdopodobnie dlatego, że w wyniku wprowadzonych 
przepisów Unii Europejskiej większość rolników obawiała sie utraty otrzymanych dopłat. 
W tym czasie zajmowaliśmy się wyszukiwaniem odpowiedniej literatur w dostępnych bi-
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bliotekach i Internecie. W końcu otrzymaliśmy sygnał o pożarze. Nazajutrz wybraliśmy 
się na miejsce, by dokonać obserwacji na miejscu i pobrać próbki do badania.

Wybraliśmy dwa miejsca:
– pierwsze, gdzie ściernisko zostało spalone dokładnie,
– drugie, gdzie ogień nie doszedł, a gleba znajdowała się daleko od ognia.
Szpadlem pobraliśmy próbki gleby na głębokości około 3–4 cm. Na miejscu prze-

glądaliśmy je w poszukiwaniu organizmów zwierzęcych i roślinnych.
Na noc zostawiliśmy też słoiki wkopane w  spalonym miejscu i  nienaruszonym 

przez ogień po to, by złapać i oznaczyć zwierzęta nocne.
Jak najszybciej umieściliśmy próbki w  pracowni biologicznej, oglądając najmniejsze 

pod mikroskopem. W kilku przypadkach udało się nam zrobić zdjęcia kamerą mikroskopową.
Zadbaliśmy o to, by wszystkie żywe zwierzęta po obejrzeniu wróciły na pole. 
Teraz już spokojnie mogliśmy wykonywać pozostałe zaplanowane wcześniej 

badania. Po organoleptycznej ocenie właściwości, glebę zostawiliśmy do wysuszenia 
w naturalnych warunkach. Następnie wykonaliśmy analizy w pracowni chemicznej, tj. 
oznaczenie pH gleby i zawartości próchnicy. Na bieżąco analizowaliśmy wyniki z na-
szym opiekunem – nauczycielką biologii.

Przebieg badań, opisy wyników i wnioski
Badanie struktury gleby

Pobrane próbki ziemi ze spalonego ścierniska i z nienaruszonej strefy oceniliśmy 
za pomocą własnych zmysłów (organoleptycznie).

Wyniki

GLEBA ZE SPALONEGO ŚCIERNISKA GLEBA NATURALNA

sypka, kruszyła się przy najlżejszym dotyku plastyczna, łatwo zbijała się w grudki

barwa ciemnobrązowa, miejscami nawet
czarna, dużo popiołu

dominowały w niej odcienie jasnego brązu

zapach nieprzyjemny, ciężki, łatwo
pochłaniany przez ubrania i skórę

delikatny, ledwo wyczuwalny

gleba była sucha w każdej grudce ziemi z łatwością można było 
wyczuć wilgoć

Wnioski
Gleba po spaleniu zmieniła właściwości. Straciła wilgotność, która sprzyja wzro-

stowi roślin i występowaniu zwierząt. Stała się też sypka, co sprzyja łatwemu przeno-
szeniu jej przez wiatr i wypłukiwaniu, czyli jej niszczeniu (erozji). Zmianom uległy rów-
nież barwa i zapach gleby.

Próba żarzenia
Do doświadczenia pobrane zostały 4 próbki: dwie pochodzące ze spalonego ścierni-

ska i dwie gleby naturalnej. Przed wykonaniem doświadczenia próbki zostały wysuszone 
w naturalnych warunkach, by zwiększyć precyzję wyników. Do 4 tygielków odważyliśmy 
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bardzo dokładnie próbki, które umieściliśmy na trójnogu i poddaliśmy prażeniu. Trwa-
ło to około kilkunastu minut. Na początku wydzielał się nieprzyjemny zapach palonych 
części organicznych. Po tym próbki spalaliśmy jeszcze przez 5 minut dla pewności, że cała 
próchnica wypaliła się. Po ostudzeniu próbki zostały ponownie dokładnie zważone.

Wyniki

GLEBA NATURALNA GLEBA SPALONA

przed żarzeniem po żarzeniu przed żarzeniem po żarzeniu

Próbka 1 l5 g 14,45 g Próbka 1 I5 g 14,88 g

Próbka 2 I5 g I4,53 g Próbka 2 I5 g 14,92 g

Ubytek masy – średnia z obu próbek:
gleba naturalna – ubyło 0,5 g, tj. 3,4% masy pierwotnej
gleba spalona – ubyło 0,1 g, tj. 0,7% masy pierwotnej

Wnioski
Zaobserwowaliśmy większy ubytek wagi w  przypadku gleby naturalnej. Wnio-

sek: znaczna część próchnicy uległa spaleniu podczas wypalania ścierniska. Ziemię tę 
ogień pozbawił wielu organizmów żywych oraz związków organicznych. W tym przy-
padku masa nie zmniejszyła się aż tak bardzo. 

Utrata próchnicy jest niepowetowaną stratą, ponieważ utrzymuje ona glebę w sta-
nie pulchnym i nadaje jej ciepło. Przechwytuje też wodę i sole mineralne, stwarzając dla 
mikroorganizmów glebowych korzystne warunki życiowe (w 1 g czystej próchnicy może 
być do 100 milionów mikroorganizmów). Od zawartości humusu w dużym stopniu zale-
ży żyzność gleb. Właściwie pielęgnowana gleba próchnicza jest dobrą glebą uprawną.

Badanie pH gleby
By przeprowadzić to badanie przygotowaliśmy wodny wyciąg glebowy. Do zneu-

tralizowanych uprzednio kolb wrzuciliśmy 10-gramowe grudki gleby spalonej (dwie 
kolby) i nienaruszonej (również dwie kolby). Następnie zalaliśmy je 50 ml wody destylo-
wanej. Po rozmieszaniu odczekaliśmy kilka minut, a następnie zanurzyliśmy w zawie-
sinach glebowych papierki lakmusowe na około 15–30 sekund. Po wyjęciu porównali-
śmy zabarwienie ze skalą barw znajdującą się na bloczku.

Wyniki
Gleba naturalna Gleba spalona
1. pH = 5 1. pH = 7
2. pH = 5 2. pH = 6

Gleba naturalna wykazała w  obu próbach odczyn kwasowy, natomiast gleba 
spalona odczyn lekko kwasowy lub obojętny.

Wnioski
Byliśmy zaskoczeni takimi wynikami, więc powtarzaliśmy to badanie dwa razy. 

Wyniki powtarzały się. Spodziewaliśmy się, że gleba stanie się bardziej kwasowa.
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Nie udało się nam znaleźć w  literaturze potwierdzenia naszych przypuszczeń, 
więc sądzimy, że przyjęliśmy niewłaściwy tok rozumowania i wyniki są właściwe bądź 
też czułość papierków jest zbyt mała, by precyzyjnie określić pH gleby.

Obecność organizmów glebowych
Badanie to przeprowadziliśmy w dwóch etapach. Bezpośrednio na polu podczas 

pobierania próbek gleby oraz w pracowni biologicznej naszego gimnazjum. Na polu 
szukaliśmy zwierząt dużych, aktywnych w  ciągu dnia. By obejrzeć zwierzęta nocne 
wkopaliśmy słoiki pułapki i pozostawiliśmy na noc. W pracowni ogrzewaliśmy prób-
ki gleby lampką, by wypłoszyć małe zwierzęta. Do oznaczenia organizmów żyjących 
w glebie posłużyliśmy się planszą „Edukacja w naturze – W glebie pod stopą”, wyd. Fun-
dacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej 1999 r.

Zastosowaliśmy poniższy podział organizmów żyjących w glebie ze względu na 
rozmiary ciała:

●  Mikrofauna (do 0,2 mm) – bakterie, sinice, zielenice, grzyby i pierwotniaki. Organi-
zmy cudzożywne, odżywiające się szczątkami organicznymi i przyczyniające się do 
ich mineralizacji, tzn. przekształcania związków organicznych w nieorganiczne
(mineralne);

●  Mezofauna (0,2–2 mm) – nicienie, wazonkowce, mniejsze larwy owadów, roz-
tocza, skoczogonki. Odżywiają się bakteriami i szczątkami organicznymi. Biorą 
udział w mieszaniu gleby i tworzeniu jej struktury;

●  Makrofauna (2–20 mm) – niektóre owady i  ich larwy, wije, krocionogi. Odży-
wiają się szczątkami organicznymi i  mniejszymi od nich zwierzętami. Biorą 
udział w mieszaniu gleby i przekształcaniu jej struktury;

●  Megafauna (powyżej 20 mm) – dżdżownice, duże owady, ślimaki, kręgowce na-
leżące głównie do ssaków roślinożernych i owadożernych. Biorą udział w mie-
szaniu gleby i przekształcaniu jej struktury.

Wyniki
W glebie spalonej odnaleźliśmy na polu częściowo lub całkowicie spalone rośliny 

– głównie chwasty. Zwierząt nie zauważyliśmy. Poszukiwania małych zwierząt w pra-
cowni też nie dały pozytywnego rezultatu.

W glebie, do której pożar nie dotarł, zauważyliśmy dżdżownice i krocionogi (me-
gafauna) oraz mrówki i  pająki (makrofauna). W  pracowni podgrzaliśmy glebę oraz 
obejrzeliśmy zawartość słoików. Oznaczyliśmy liczne widłogonki i  skoczogonki (me-
zofauna). Wykonaliśmy kamerą mikroskopową zdjęcia mniejszych organizmów, które 
niestety nie mieściły się w całości w polu widzenia mikroskopu. Nie udało nam się do-
strzec glonów ani grzybów.

Wnioski
W pożarze zginęły wszystkie małe zwierzęta wierzchniej warstwy gleby. W głębszych 

warstwach prawdopodobnie wysoka temperatura zadziałała również niszcząco. Nie wie-
my, jak dużo czasu potrzeba, by zwierzęta na nowo zaczęły zasiedlać spalone pole.
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Gleba, która nie była poddana działaniu ognia, zawierała zwierzęta z różnych 
grup pod względem wielkości ciała. Największe np. płazy, ssaki czy nawet ptaki ła-
two wypłoszyć. Sądzimy, że z tego powodu nie zauważyliśmy żadnego. Nie znaleź-
liśmy też glonów i  grzybów widzianych tylko pod mikroskopem prawdopodobnie 
z powodu małej wprawy, jaką posiadamy w przeszukiwaniu preparatów mikrosko-
powych.

Wnioski końcowe
Z  przeprowadzonych badań jednoznacznie wynikało, że wypalanie ściernisk 

wpłynęło ujemnie na środowisko przyrodnicze pól.
Właściwości gleby zmieniły się, przez co stała się ona mniej przydatna rolniczo.
W wyniku pożaru struktura gleby uległa zniszczeniu. Straciła gruzełkowatą budo-

wę, co utrudnia jej uprawę i ukorzenianie roślin.
Nastąpiła zmiana pH gleby. Powrót do pierwotnego stanu wymagać będzie za-

stosowania środków chemicznych, a więc ingerencji w środowisko naturalne.
Nastąpiło niemal całkowite zniszczenie cienkiej warstwy próchniczej, która stano-

wi naturalny zasób składników odżywczych (naturalny nawóz).
Zginęły również mikroorganizmy glebotwórcze w niej zawarte. Nie pojawią się na 

polu przez dłuższy czas. Tym samym proces glebotwórczy został zahamowany.
Gleba pozbawiona próchnicy utraciła zdolność szybkiego pochłaniania i zatrzy-

mywania wody, przez co stała się bardziej wrażliwa na skutki nadmiaru opadów oraz 
ich niedoboru. Rośliny uprawiane na takim polu będą miały znacznie trudniejsze wa-
runki do wzrostu i rozwoju – plony będą niższe.

Przekonaliśmy się, że wypalanie słomy i  ściernisk prowadzi do degradacji gleby 
(stepowienia), czyli obniżenia żyzności, zakłócenia stosunków wodnych, zniszczenia 
mikrofl ory i fauny glebowej, zmiany odczynu pH.

Nasze badania dowiodły, że opinie rolników o  korzystnym wpływie wypalania 
ściernisk nie mają, naukowego potwierdzenia.

Tak jak zaplanowaliśmy, opracujemy dla rolników naszej gminy ulotkę informa-
cyjną na temat wypalania ściernisk. Przygotujemy też prezentację wyników naszych 
badań dla naszych koleżanek i kolegów.

W trakcie prowadzonych badań uczniowie korzystali z literatury. Oto wybrane 
pozycje:

1. T. Umiński. Ekologia, środowisko, przyroda. WSiP 1995 r.
2.  H. Bryła. Leksykon ekologii i  ochrony środowiska, Ofi cyna Wydawnicza 

TEMPUS, Gdańsk.
3. K. Haladyn. Nie palmy lasów i  skowronków. „Zielona Planeta”, 4 (55)/2004.
4.  Erich Grosse. Z biologią za pan brat – eksperymenty biologiczne. Państwowe 

Wydawnictwo ISKRY, Warszawa 1976 r.
5.  H. Waszkiewicz. Edukacja w naturze – W glebie pod stopą. Fundacja Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej, Warszawa 1999 r.
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Natalia Kowalczuk z Gimnazjum w Turośni Kościelnej przeprowadziła badania 
na temat: Różne stężenia substancji allelopatycznych a rozwój fasoli zwyczajnej107. 
Oto fragment jej pracy:

Informacje wstępne
Hodowla fasoli została założona dnia 8.08.2007 r. Roślinę posadziłam w 10 do-

niczkach. W każdej z doniczek umieściłam po dziesięć nasion fasoli zwykłej. Pojemniki 
do hodowli ustawiłam na parapecie o dobrym nasłonecznieniu. Do tego doświadcze-
nia użyłam jako podłoża czarnoziemu.

Celem doświadczenia jest obserwacja wzrostu fasoli zwykłej w różnych warun-
kach, stosowania podlewania wodą wzbogaconą w środki chemiczne o działaniu al-
lelopatycznym.

Problem badawczy: jak substancje allelopatyczne wpływają na kiełkowanie, 
wzrost i rozwój siewek fasoli w zależności od zastosowanego stężenia.

Hipotezy: substancje allelopatyczne w małym stężeniu mogą pozytywnie wpły-
wać na fasolę, wysokie stężenie substancji o właściwościach allelopatycznych działa 
hamująco na fasolę.

Metody badawcze: eksperyment, obserwacja, pomiary wysokości

Fasola jako gatunek
Fasola zwykła, fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris L.) to roślina jednoroczna 

należąca do rodziny bobowatych (motylkowych). Pochodzi ze strefy tropikalnej Ame-
ryki Środkowej i Południowej, a także Azji. Jest to najważniejszy gatunek uprawny faso-
li, rozpowszechniony obecnie na całym świecie. Dzieli się na dwie zasadnicze odmiany: 
niską (krzaczastą) i tyczkową (pnącą się). Uprawiana jako warzywo z grupy tzw. roślin 
strączkowych. Do celów spożywczych wykorzystywane są głównie nasiona, zawierają-
ce dużo białka, a u odmian szparagowych całe strąki.

Fasola wymaga dobrych warunków glebowych. Jest ciepłolubna (przynajmniej 
8–10°C). Lubi średnio nasłonecznione miejsca i jest wrażliwa na niedobór wilgoci.

Historia uprawy
Odkrywcami fasoli byli Indianie zamieszkujący tereny Ameryki Środkowej i Połu-

dniowej, to oni jako pierwsi zaczęli hodować fasolę. Portugalscy konkwistadorzy doce-
nili zalety fasoli i sprowadzili ją do Europy, przyczynili się zatem do rozpowszechnienia 
uprawy tej rośliny na skalę towarową nie tylko na kontynencie europejskim, ale rów-
nież w Afryce i Azji.

Użyte w eksperymencie substancje o właściwościach allelopatycznych
Ocet – wodny roztwór kwasu octowego o charakterystycznym ostrym zapachu 

i kwaśnym smaku, zwykle 6-procentowy lub 10-procentowy. Powstaje w wyniku fer-
mentacji octowej alkoholu. W nadmiarze jest szkodliwy dla organizmów.

107  N. Kowalczuk. Wzrost fasoli zwyczajnej pod wpływem substancji allelopatycznych o różnych stężeniach, 
W: Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty, Lublin 2008, s. 65–70.
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Esencja – stężony roztwór alkoholowy (rzadziej wodny) naturalny do aromaty-
zowania wyrobów cukierniczych, napojów gazowanych, alkoholowych itp. Esencje 
otrzymuje się z olejków eterycznych lub z ziół. Mianem esencji określa się również stę-
żone roztwory przypraw i używek, np. esencja herbaciana, esencja octowa.

Amoniak (nazwa zwyczajowa) – znany także pod nazwą systematyczną azotan 
(trihydrydoazot, wodorek azotu(III)), to nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.

Amoniak bardzo dobrze rozpuszcza się w  wodzie, tworząc wodę amoniakalną. 
W roztworach wodnych amoniak hydrolizuje. Największe ilości amoniaku są w prze-
myśle zużywane do produkcji nawozów sztucznych.

Przebieg eksperymentu

W  doniczce podlewanej wodą wykiełkowały wszystkie fasole. Podlewana wodą 
roślina rozwijała się prawidłowo. W ciągu czternastodniowej obserwacji roślina urosła 
do wysokości 15,1 cm.

W doniczce podlewanej wodą z 5% roztworem octu wykiełkowało osiem z dzie-
sięciu nasion fasoli. W ciągu całego doświadczenia roślina podlewana tym preparatem 
osiągnęła wysokość maksymalnie 7 cm.
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W doniczce podlewanej roztworem 10% octu wykiełkowało sześć z dziesięciu po-
sadzonych fasoli. Najwyższa z nich osiągnęła 7,8 cm.

W doniczce z 15% roztworem octu wykiełkowało sześć z dziesięciu fasoli. Podczas 
obserwacji siewki uzyskały wysokość do 8 cm.

W  doniczce podlewanej 5% roztworem esencji herbacianej wykiełkowało pięć 
z dziesięciu posadzonych fasoli. Najwyższa z nich osiągnęła 8,2 cm.
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W  doniczce podlewanej 10% roztworem esencji herbacianej wykiełkowało trzy 
z dziesięciu posadzonych fasoli. Najwyższa z nich osiągnęła 7,3 cm

W doniczce z 15% roztworem esencji herbacianej nie wykiełkowało ani jedno ziarno.

W doniczce z 5% roztworem amoniaku wykiełkowało dziewięć z dziesięciu fasoli. 
Najwyższa z nich miała wysokość 8,1 cm.
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W doniczce podlewanej 10% roztworem amoniaku wykiełkowało osiem z dzie-
sięciu posadzonych fasoli. Podczas doświadczenia najwyższa z nich osiągnęła 7,2 cm.

W doniczce z 15% roztworem amoniaku wykiełkowało siedem z dziesięciu fasoli. 
Podczas obserwacji najwyższa uzyskana wysokość wyniosła 6,9 cm.

Wnioski
Z moich obserwacji wynika, że fasola zwykła najlepiej rośnie podlewana przez 

wodę bez domieszek.
Zarówno przy podlewaniu roztworami wody z amoniakiem i wody z octem fasola 

rośnie równie dobrze, to najgorzej rośnie podlewana przez wodę z esencją herbacianą.
Powyższe wyniki można wyjaśnić w sposób następujący:
●  podłoże z dużą ilością próchnicy również jest w pewnym stopniu zakwaszone,
●  zastosowane stężenia nie były zbyt wysokie,
●  hamowanie wzrostu rośliny można by było zauważyć przy wyższych stęże-

niach,
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●  amoniak zawiera azot, który jest niezbędny roślinie do wzrostu, a zastosowane 
stężenia równie jak kwas octowy nie były zbyt silne, by wpłynąć na rozwój sie-
wek fasoli.

Zastosowane przeze mnie substancje nie wszystkie można nazwać allelopatycz-
nymi (ocet), ale analizując zawarte w artykułach Agnieszki Gniazdowskiej informacje 
zauważyłam, że są czynniki allelopatyczne zawierające odmiany organiczne kwasu 
octowego – zjawisko allelopatii.

Allelopatia wywodzi się z  języka greckiego i  stanowi połączenie słów allelon 
–  wzajemny, pathos – cierpieć, szkodzić. Wg Molisha (1937) polega na wzajemnym 
wpływie o charakterze biochemicznym, szkodliwym, jak i korzystnym, pomiędzy rośli-
nami, włączając w to mikroorganizmy.

Zjawisko allelopatii badane było najczęściej pod kątem wpływu na procesy kieł-
kowania nasion, wzrost i rozwój siewek. Wśród znanych związków o działaniu allelo-
patycznym wyróżniono jedynie kilka, które działają pozytywnie na rośliny, np. etylen.

Bibliografi a
1.  Regulatory wzrostu i rozwoju roślin, t. 13, cz. 2, praca zbiorowa pod redakcją 

Leszka S. Jankiewicza, Wyd. Naukowe PWN.
2.  Agnieszka Gniazdowska, Krystyna Oracz, Renata Bogatek, Allelopatia – nowe 

interpretacje oddziaływań pomiędzy roślinami. Kosmos, t. 53, nr 2/2004, 
s. 207–217.

3.  Agnieszka Gniazdowiska, Oddziaływania allelopatyczne – „Nowa broń” roślin 
inwazyjnych. Kosmos t. 54, nr 2–3/2005, s. 221–226.

4. Encyklopedia PWN.

Prostym doświadczeniem możliwym w  warunkach domowych okazało się 
badanie wpływu wybranych czynników na kiełkowanie owsa. Przeprowadzi-
ły je Aleksandra Kokołowska i Sylwia Stefańska z Gimnazjum im. Ludzi Morza 

w Mścicach108.

Kiełkowanie nasion
Kiełkowanie nasion jest jednym z etapów stadium wegetatywnego rozwoju roślin. 

Następuje ono po okresie rozwoju embrionalnego i jest poprzedzone stanem spoczyn-
ku. Gdy nasienie, które ukończyło ten okres, znajdzie się w odpowiednich warunkach, 
wówczas zaczyna kiełkować. Zarodek rozrasta się, wykorzystując materiały zapasowe 
bielma lub liścieni i  rozwija się w  nową roślinę. Do kiełkowania nasienie potrzebuje 
wody, tlenu i odpowiedniej temperatury.

Kiełkowanie rozpoczyna się od nasiąkania nasiona wodą. Przenikająca do nasie-
nia woda wypełnia komórki bielma i zarodka, wskutek czego nasienie pęcznieje. W ko-
mórkach rozpoczyna się wtedy intensywne działanie enzymów. Jedne z nich wywołują 
proces energetyczny oddychania, które objawia się obfi tym wydzielaniem dwutlenku 
węgla i podniesioną temperaturą nasienia. Inne enzymy rozkładają materiały zapasowe 
108 A. Kokłowska, S. Stefańska. Wpływ wybranych czynników na kiełkowanie owsa. W: Tamże, s. 99–102.
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w bielmie i liścieniach, przetwarzając skrobię na cukier, a białka i tłuszcze na inne prost-
sze składniki. Składniki te przenikają do zarodka, który dzięki temu zaczyna się rozrastać. 
Najpierw wydłuża się korzeń, przebija się przez okienko w łupinie i wysuwa się z nasienia 
jako tzw. kiełek. Korzeń rośnie szybko i umocowuje młodą siewkę w glebie. Pod naporem 
rozrastającego się zarodka łupina rozrywa się i z kolei wysuwa się z niej pęd.

Charakterystyka owsa jako gatunku
Owies, podobnie jak żyto, jest wtórną rośliną uprawną, tzn. początkowo towarzy-

szył uprawom zbóż jako chwast segetalny. Do Europy przywędrował razem z pszenicą 
z Azji i w miarę przesuwania się upraw z południa na północ kontynentu, pogarszania 
się warunków glebowo klimatycznych, zaczął zyskiwać na znaczeniu. Jego dominacja 
wśród upraw wzrastała i zaczął wypierać gatunki pierwotne. Owies siewny (Avena sa-
tiva) wywodzi się najprawdopodobniej od owsa głuchego, który dawniej i  dziś wystę-
puje jako pospolity chwast zbóż. Owies siewny jest rośliną uprawianą głównie na paszę, 
a także do wyrobu płatków na pokarm dla ludzi. Ziarno owsa zawiera więcej tłuszczu 
niż ziarno innych zbóż. To roślina jednoroczna, wyrastająca czasem do 80 cm wysokości. 
Źdźbło owsa jest nagie i gładkie. Blaszki liściowe podłużne, trawiaste, na brzegach szorst-
kie. Kwiaty drobne, zwisające, podobne do kwiatów traw. Owocem jest ziarno zamknięte 
nierównymi, bezościstymi plewami, a zebrane w postaci rozpierzchłej wiechy.

Budowa nasienia roślin nasiennych
Nasienie jest częścią rośliny, która ma przetrwać okres niekorzystny dla wegetacji 

(w naszym klimacie jest to zima). Istotną część nasienia stanowi zarodek. Jest to za-
wiązek rośliny, która ma się rozwinąć z nasienia. Już w zarodku wyróżniamy zasadni-
cze części jej budowy: zawiązek korzenia i zawiązek pędu. Zarodek jest delikatny, toteż 
musi być chroniony przed zimnem i przed wyschnięciem. Z tego też względu nasienie 
okrywa z  zewnątrz łupina nasienna. W  nasionach zawsze nagromadzone są sub-
stancje odżywcze. Znajdują się on bądź w tkance tłuszczowej, zwanej bielmem, bądź 
w pierwszych liściach zarodka, zwanych liścieniami.

Problem badawczy
Główny problem niniejszej pracy badawczej brzmi następująco: jaki wpływ na 

kiełkowanie owsa mają wybrane czynniki.

Charakterystyka materiału badawczego
Do badań wykorzystano 20 ziaren owsa siewnego i zwyczajnego. Masa tych na-

sion wynosiła ok. 2 g. Przez okresem przygotowawczym do doświadczenia wszystkie 
nasiona były przechowywane w jednakowych, odpowiednich warunkach.

Zastosowane metody badawcze
Zastosowaną metodą badawczą był eksperyment biologiczny. Użyto do niego 

60 ziaren owsa siewnego, które posiano do gleby pochodzącej z pola uprawnego. Ze-
brana została wierzchnia warstwa gleby (ok.12 cm).
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Glebę, umieszczono na dwóch przygotowanych do tego plastikowych pojemni-
kach o wymiarach 20×15×6 cm (długość, szerokość i wysokość). W każdym pojemniku 
posiano 30 ziaren owsa.

Badanie przeprowadzono w domu oraz na strychu. Eksperyment został wykonany 
w okresie listopad–grudzień. Wówczas dokonano analizy i podsumowania wyników.

Przebieg badań
W części warunków dotyczącej warunków środowiska badaniu podlegały nastę-

pujące czynniki:
●  temperatura,
●  woda,
●  ilość dostarczonego tlenu,
●  głębokość siewu.

Głębokość siewu

Dom  Strych

5–6 cm  3–4 cm

Schemat przedstawiający wpływ głębokości na kiełkowanie roślin

Ilość dostarczonej wody. Głębokość siewu wszystkich nasion 5–6 cm

 Dom: Strych

Nasiona były podlewane Nasiona były podlewane
raz na 2–3 dni, ok. raz na 4–5 dni, ok. 0,5 l
0,5 l na pojemnik na pojemnik za względu
 na wilgotność otoczenia

Schemat eksperymentu badającego wpływ wody na kiełkowanie nasion
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Temperatura otoczenia

 Dom Strych

Temperatura ok. 15–20 stopni. Temperatura ok. 5–10 stopni

Schemat eksperymentu badającego wpływ temperatury na kiełkowanie

Opis wyników i wnioski
Eksperyment ukazujący wpływ wybranych zabiegów kiełkowania nasion owsa 

przyniósł następujące rezultaty:
●  w pojemniku umieszczonym w domu po 4 dniach fazę wzrostu osiągnęło 19 ro-

ślin;
●  w pojemniku umieszczonym na strychu po 4 dniach żadna z roślin nie osiągnę-

ło fazy wzrostu;
●  w pojemniku umieszczonym w domu po 7 dniach fazę wzrostu osiągnęły 24 ro-

śliny; w pojemniku umieszczonym na strychu po 7 dniach fazę wzrostu osią-
gnęły 3 rośliny; 

W eksperymentach badających wpływ czynników środowiska na kiełkowanie na-
sion, stwierdziliśmy, że:

  woda to jeden z najważniejszych czynników, które są niezbędne do kiełkowa-
nia nasion; świadczą o tym następujące wyniki badań: po 5 dniach systema-
tycznego podlewania roślin w pojemniku, fazę wschodu osiągnęło 19 roślin; 
gdy rośliny nadal były podlewane, liczbę roślin, które tę fazę osiągnęły, zwięk-
szyła się, natomiast w skrzyni znajdującej się na strychu, gdzie ziemia była 
podsuszona, wykiełkowały zaledwie 3 rośliny, które były bardzo słabe,

  głębokość siewu; w 5. dniu badań najlepsze rezultaty osiągnęło 19 roślin, które 
posadzone były na 5–6 cm, jednak na ich wzrost wpływ miały również inne 
czynniki,

 temperatura

Lokalizacja pojemnika z nasionami Liczba roślin, które osiągnęły fazę wzrostu

po 4 dniach po 7 dniach

Dom 19 24

Strych 0 3
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Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że optymalna jest temperatura poko-
jowa, czyli ok. 20°C. Temperatura na strychu jest zbyt niska dla szybkiego kiełkowania 
nasion. Jednak zbyt wysoka temperatura również może hamować kiełkowanie.

Podsumowanie
Kiełkowanie nasion to pierwszy i zarówno bardzo ważny okres w życiu roślin. Od 

tego okresu zależy wiele, w  szczególności uzyskane później plony. Na nasiona roślin 
istotny wpływ ma między innymi: woda, temperatura, ilość dostarczonego powietrza.

Bibliografi a
1. L. Hausbrandt, W. Kot, M. Wicchtek, Biologia.
2. S. Tołpa, J. Radomski, Botanika.
3. Uprawa roślin. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.
4. Produkcja roślinna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Nawożenie mineralne a wzrost i plonowanie kukurydzy było przedmiotem 
badań Pauliny Borzęckiej z Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Socho-

cinie109.

Oto fragment tej pracy badawczej:

Wstęp
W literaturze naukowej coraz więcej uwagi poświęca się roślinie przyszłościowej, 

jaką jest kukurydza. Kukurydza zwyczajna (Zea niays L.) zaliczana jest do najbardziej 
wydajnych roślin zbożowych. W 2006 roku obszar jej uprawy wynosił 144 mln ha i sta-
nowił 21% światowej powierzchni zasiewów zbóż. Wielkość zbioru ziarna na poziomie 
695 mln ton rocznie lokuje tę roślinę na pierwszym miejscu (31%) światowych zbiorów 
zbóż. Podstawowe znaczenie w kształtowaniu wysokości plonów ziarna oraz jego ja-
kości ma nawożenie mineralne. Ważne więc jest ustalenie wpływu składników mineral-
nych na wzrost i plonowanie kukurydzy.

Uzasadnienie tematu badań
Kukurydza należy do zbóż perspektywicznych, co wynika z jej wielokierunkowe-

go zastosowania. Roślina, która daje nadzieję na zmniejszenie głodu na Ziemi. Dzięki 
nowym odmianom z  roku na rok zwiększa się obszar powierzchni uprawy kukury-
dzy na ziarno. Postanowiłam sprawdzić, jaki plon wydadzą rośliny w naszym rejonie 
(północne Mazowsze) przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym. Może w  przy-
szłości zajmę się uprawą tej, „złotej” rośliny. Innym powodem, dla którego zaczęłam 
tę pracę, jest chęć bliższego poznania procesu uprawy rośliny przyszłościowej, jaką 
jest w  naszym kraju kukurydza, a  także zdobycia umiejętności prowadzenia tego 
typu doświadczeń i  prawidłowego formułowania wniosków z  przeprowadzonych 
obserwacji.

109  P. Borzęcka. Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost i planowanie kukurydzy. W: Praca naukowo-ba-
dawcza gimnazjalisty. Lublin 2009, s. 5–14.
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Celem badań była obserwacja wzrostu i rozwoju oraz plonu kukurydzy w zależ-
ności od rodzaju nawożenia mineralnego. Ponadto poszerzenie wiedzy na temat upra-
wy i wymagań pokarmowych kukurydzy.

Problem badawczy
Główny problem badawczy, który chciałam rozwiązać, to określenie potrzeb ku-

kurydzy co do nawożenia mineralnego. Chciałam sprawdzić, w jakim stopniu rozwój 
i plonowanie kukurydzy zależy od rodzaju nawozu, a w jakim od sposobu nawożenia 
azotem.

Metody badawcze
●  doświadczenie polowe,
●  obserwacje,
●  analiza biologiczna.

Hipoteza badawcza
Wzrost i plon kukurydzy zależy od rodzaju nawożenia mineralnego. Najsilniejszy 

wpływ na wzrost i plonowanie roślin ma zastosowanie nawozu wieloskładnikowego. 
Hipoteza badawcza zakłada również, iż sposób stosowania nawożenia azotem ma 
istotny wpływ na rozwój roślin.

Charakterystyka badanej rośliny
Kukurydza zwyczajna (Zea mays L.) – gatunek rośliny jednorocznej z  rodziny 

wiechlinowatych. Należy do zbóż. Pochodzenie kukurydzy nie jest dotychczas jedno-
znacznie wyjaśnione, przypuszcza się, że pochodzi od dzikiej trawy teosinte (Euchla-
ena mexicana) rosnącej w Meksyku, Gwatemali i Hondurasie. Po odkryciu Ameryki 
rozpowszechniona została na inne kontynenty. Do Europy dotarła na przełomie XV 
i XVI w., do Polski w XVIII w. Obecnie jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych 
świata.

Morfologia

Pokrój
O wzniesionym pojedynczym źdźble wysokości 0,5 do 2,5 ni – zależnie od odmia-

ny (w tropikach nawet do 6 ni).

Łodyga
W węzłach pełna, międzywęźla wypełnione gąbczastym rdzeniem. W wilgotniej-

szym klimacie niektóre odmiany w węzłach tworzą przybyszowe korzenie podporowe.

Liście
Skrętoległe, sfalowane, o szerokiej blaszce i krótkim języczku, z wierzchu lekko 

omszone, pojedynczo wyrastające z węzła.
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Kwiaty
Roślina jednopienna i wiatropylna. Kwiatostany męskie w postaci wiechy złożo-

nej o długości 10 do 40 cm są osadzone na wierzchołkach źdźbeł. Kwiatostany żeńskie 
osadzone na skróconych pędach bocznych przekształconych w osadki tworzące kolby 
stojące pojedynczo w pachwinach liści, okryte pochwami liściowymi. Masa kwitnącej 
kolby waha się od 40 do 500 g.

Owoc
Ziarniak o bardzo zmiennym kształcie i ubarwieniu zależnym od odmiany. Dojrzałe 

od koloru białego poprzez żółty, pomarańczowy, brunatny do ciemnofi oletowego.

System korzeniowy
Wiązkowy, sięgający od 100 do 200 cm w głąb gleby. Niektóre odmiany wydzielają do

gleby substancje zapachowe wabiące maleńkie nicienie, a te zabijają larwy szkodni-
ków – stonkę kukurydzianą.

Zastosowanie
Kukurydza jest ważnym źródłem makro- i  mikroelementów, charakteryzuje się 

dużym potencjałem plonotwórczym i  pozwala uzyskać wiele produktów o  różnym 
składzie, koncentracji energii i przeznaczeniu.

Roślina lecznicza – surowiec zielarski: Znamię kukurydzy, skrobia kukury-
dziana.

Roślina uprawna – cechuje ją duża wydajność i wartość pokarmowa. W krajach 
słabo rozwiniętych jest podstawą wyżywienia, w krajach wysoko rozwiniętych – stoso-
wana jest głównie jako pasza dla zwierząt gospodarskich.

Sztuka kulinarna – nasiona mogą być spożywane po ugotowaniu lub uprażeniu 
(ang. popcorn). Stanowi istotny składnik kuchni meksykańskiej. Wykorzystywana jest 
do produkcji mrożonek i  konserw, a  także kukurydzianych płatków śniadaniowych. 
Z kukurydzy pozyskuje się także olej kukurydziany.

Do produkcji biogazu – wzrasta zainteresowanie produkcją biogazu, z  prze-
znaczeniem go na cele ogrzewania gospodarstwa, a przy dużych instalacjach – pro-
dukcji prądu elektrycznego. Zielonka (kiszonka) z kukurydzy może stanowić główny 
składnik fermentującej masy, dając dużą wydajność gazu. Jak wynika z badań, przy 
aktualnie uprawianych odmianach przeznaczenie ich do produkcji biogazu pozwala 
uzyskać ok. 5–6 tys. m3 metanu z  1 hektara. Dodatek kiszonki z  kukurydzy zwięk-
sza kilkakrotnie wydajność energetyczną instalacji, co znakomicie poprawia efekty 
fi nansowe i daje duże perspektywy upowszechnienia produkcji biogazu i jego prze-
twarzania w energię.

Miejsce i czas badań
Badania przeprowadziłam w okresie od kwietnia do października 2008 r. w go-

spodarstwie moich rodziców. Gospodarstwo mieści się w  Gutarzewie w  gminie 
Sochocin, województwo mazowieckie. Doświadczenie zostało założone na glebie 
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lekkiej położonej na piasku luźnym i  żwirze piaszczystym. Odczyn gleby był lekko 
kwaśny (pH 6).

Opis czynności badawczych

●  Przygotowanie pola do eksperymentu
Prace polowe wykonano ręcznie. Glebę przekopano do głębokości 20–25 cm, od-

chwaszczono, powierzchnię wyrównano grabiami. Przygotowano 6 poletek o wymia-
rach 1,5×2 m (3 m2). Każde poletko zostało oznaczone tabliczką według ustalonego 
schematu.

●  Wysiew nawozów – 19.04.2008 r.
W eksperymencie zastosowano następujące nawożenie mineralne:
–  NPK – nawóz wieloskładnikowy
–   N – nawóz azotowy w postaci saletry amonowej (podany w dawce jednora-

zowej)
–   P – nawóz fosforowy w postaci superfosfam
–   K – nawóz potasowy podany w postaci siarczanu potasu
–   N – nawóz azotowy w postaci saletry amonowej (podany w dwóch dawkach)
–   bez nawozu – poletko kontrolne
Na każde poletko rozsiano 200 g nawozu z wyjątkiem poletka 5. Na poletku 5 na-

wóz azotowy podano w dwóch dawkach podzielonych po 100 g. Druga dawka nawo-
zu była wysiana 2.07.2007 r. w fazie 5–6 liści.

●  Siew kukurydzy – 23.04.2008 r.
Ziarniaki kukurydzy zostały wysiane ręcznie na głębokość 5 cm, w odstępach co 

15 cm. Nasiona były zaprawione preparatem Vitavax 200SF w celu ochrony przed cho-
robami grzybowymi.

Wschody zaobserwowano 06.05.2008 r.

●  Zabiegi pielęgnacyjne
Poletka były dwukrotnie odchwaszczone. Zabieg przeprowadzono ręcznie. 

17.05.2008 r. – I plewienie chwastów 7.06.2008 r. – II plewienie chwastów.

●  Obserwacja uprawy
Obserwacje były prowadzone co 2 tygodnie, spostrzeżenia zapisywane w notat-

niku.

●  Zbiór kolb kukurydzy – 27 września 2008 r.

●  Badania pomiarowe kolb kukurydzy – październik.

●  Opracowanie wyników i wyciągnięcie wniosków – listopad.
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Wyniki badań

Wpływ nawożenia mineralnego na liczbę roślin kukurydzy

Lp. Rodzaj nawozu Obsada roślin po wschodach Obsada roślin przed zbiorem

[szt./m3] [szt./m2]

1. NPK 10.7 10,5

2. N 10,0 10,0

3. P °-7 9,7

4. K 10,0 9,7

5. 2xN 10,0 10,0

6. bez nawozu 9.7 9,5

7. średnio 10,0 9.9

Nawożenie nie miało istotnego wpływu na obsadę roślin po wschodach i liczbę 
pędów przed zbiorem. Obsada kukurydzy wynosiła średnio 10 roślin/ni – po wscho-
dach i 9,9 roślin/m2 przed zbiorem. Podczas zbioru stwierdzono, że liczba roślin obni-
żyła się nieznacznie. Spowodowane to było raczej warunkami pogodowymi (wysoka 
temperatura i brak opadów w czerwcu i lipcu).

Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost roślin

Termin pomiaru
Wysokość roślin na poszczególnych poletkach [cm]

NPK N P K 2*N bez nawozu

7.06.2008 r. 28 30 25 24 27 20

21.06.2008 r. 68 70 45 46 55 42

5.07.2008 r. 116 125 110 108 128 88

19.07.2008 r. 168 170 153 154 162 144

2.08.2008 r. 207 210 187 190 213 169

16.08.2008 r. 230 238 211 222 242 198

30.08.2008 r. 243 244 228 230 248 203

Pomiaru wysokości roślin dokonywano w odstępach 2-tygodniowych od początku 
czerwca do końca sierpnia. Najszybszy wzrost zaobserwowano na początku wegetacji 
u roślin nawożonych nawozem wieloskładnikowym i nawozem azotowym zastosowa-
nym w  dawce jednorazowej. Wolniejsze tempo wzrostu zaobserwowano u  kukurydzy 
nawożonej potasem i  fosforem. Najwolniej przyrastały rośliny na poletku kontrolnym.

W późniejszym okresie zaobserwowano, że najdłuższe łodygi wytworzyła kuku-
rydza nawożona azotem podanym w  dwóch dawkach. Nieco niższe były rośliny na 
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poletkach: z nawozem wieloskładnikowym i z azotem zastosowanym w jednej dawce. 
Najmniejszą wysokość osiągnęły rośliny na poletku bez nawozu.

Wpływ nawożenia mineralnego na strukturę plonu kukurydzy

Lp.
Rodzaj 

nawozu
Liczba rzędów

na kolbie

Liczba
ziarniaków

w rzędzie

Liczba
ziarniaków

w kolbie

Masa
1000 ziaren

[g]

1. NPK 15,3 25 395 315

2. N 15.2 24,8 377 293

3. P 14.3 23,8 352 296

4. K 14,7 24,1 354 295

5. 2xN 15,6 25 390 304

6. grupa 
kontrolna

13,2 21,1 270 212

Analiza struktury plonu wykazała, że liczba rzędów na kolbie, masa 1000 ziaren 
i liczba ziaren w kolbie zmieniały się istotnie pod wypływem nawożenia wieloskładni-
kowego. Czynnik ten wpływał najlepiej na wszystkie cechy. Stwierdzono również istot-
ny wpływ sposobu nawożenia azotem na strukturę plonu ziarna. Zastosowanie azotu 
w dwóch dawkach spowodowało wzrost liczby ziaren w kolbie oraz masy 1000 ziaren.

Wnioski
W doświadczeniu stwierdzono istotny wpływ zastosowanych czynników ekspery-

mentalnych na wzrost, rozwój oraz plon kukurydzy.
Najlepsze efekty otrzymano stosując nawóz wieloskładnikowy.
Zastosowanie nawozu azotowego w  dwóch dawkach również dało widoczne 

efekty we wzroście roślin i plonie ziarna kukurydzy.
Najgorsze plony i parametry jakościowe (krótkie kolby, mała liczba ziaren w kol-

bie, niska masa 1000 ziaren) zanotowano na poletku kontrolnym (bez nawożenia mi-
neralnego).

Analiza uczniowskich prac eksperymentalno-badawczych w zakresie przyro-
dy, zamieszczonych w X tomach książki pt. „Praca naukowo-badawcza gimnazja-
listy”, wskazuje, że poprzez ten konkurs stworzone zostały dla młodzieży szanse:

● odkrywania wiedzy przyrodniczej;
●  budowania struktury metodologicznej prowadzonego procesu badawcze-

go, a przez to umiejętności:
–  formułowania celów badań;
–  formułowania problemów i hipotez badawczych;



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 141

–   prowadzenia eksperymentu przyrodniczego;
–   analizy i syntezy wyników oraz ich prezentacji;
–   formułowania wniosków.

● rozwijania zainteresowań badawczych;
● rozwijania dociekliwości badawczej.

Odbiór I nagrody w konkursie „Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty” 
przez uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie: A. Milian, A. Wołyniak, 
D. Grodzińską  (fot. J. Grodzińska)

4.2. „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”

Jak zostało podkreślone w poprzednich podrozdziałach, postrzeganie przez 
młodzież wsi jako źródła wartości, stanowi jeden z istotnych warunków wycho-
wania ku wartościom wiejskim. Stąd zasadnym stało się wspomaganie wycho-
wanków w zrozumieniu, że wieś posiada cenne wartości, określające jej tożsa-
mość, zaakceptowanie ich, przeżywanie, uczynienie z nich sprawczego czynnika 
własnego rozwoju. Powyższe zadania warunkują identyfi kację ze środowiskiem 
wiejskim.

Istotną funkcję w tym względzie odegrało organizowanie corocznego konkur-
su literackiego „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”. Praca miała 
charakter świadectwa przeżywania i urzeczywistniania wartości. Konkursy odby-
wały się na szczeblu szkolnym, a następnie najlepsze prace przesyłane były do oce-
ny centralnej komisji oceniającej. Prace, które zasługiwały na druk, były publiko-
wane w zbiorze „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”. Wydanych 
zostało 10. edycji tej książki.
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Oto wybrane tytuły prac świadczące o istocie postrzeganego przez uczniów 
problemu:

● Dumna jestem ze swych korzeni;
● Z szacunkiem odnoszę się do bogactwa tradycji mojej wsi Polasznia;
● Wieś źródłem cennych wartości i niesłabnących autorytetów;
● Chleb jest wartością, życiem i darem;
● Na wsi szczęście jest blisko, wystarczy tylko poszukać;
●  Dzięki życiu na wsi nauczyłem się systematyczności, pracowitości, dokład-

ności;
● Na wsi można nauczyć się pełniej żyć;
● Dzięki temu, że mieszkam na wsi, znam wartość życia;
● Praca na wsi jest dobrą lekcją dla każdego człowieka;
● Wieś – codzienna lekcja życia;
● Moja mała wieś – mój wielki świat;
● Wartości wsi moim źródłem duchowym;
● Życie na wsi uczy mnie pokory, wytrwałości, pracy i wiary;
● Wieś nie stanowi dla mnie bariery do sukcesu;
●  Dorastanie wśród przyrody i ciężka praca wpłynęły na mój stosunek do ide-

ałów;
● Będę łącznikiem między przeszłością i przyszłością;
● Życie na wsi jest jak poezja napisana w czterech porach roku.

A oto fragmenty prac uczniowskich.

Dominika Perła – Publiczne Gimnazjum w Radowie Małym110

Nie wstydzę się tego, że mieszkam na wsi i wychowuję w rodzinie rolników. Wręcz 
przeciwnie, jestem z tego dumna. Życie nie wsi pozwala zrozumieć wiele spraw. Spo-
glądając w przeszłość na ciężko pracujących pradziadków, dziadków, rodziców, wiem, 
że gdy się coś chce osiągnąć, trzeba ciężko pracować i dawać z siebie wszystko.

Teraz, kiedy właścicielem wielopokoleniowego gospodarstwa jest mój tata, praca 
na roli jest trochę łatwiejsza. Przyczyniają się do tego nowocześniejsze maszyny rolni-
cze. Rodzice dbają o rozwój gospodarstwa. Nie myślą tylko o dniu dzisiejszym. Chcą, by 
kolejni właściciele mieli lżej.

Nie wiadomo, kto przejmie gospodarstwo. Może to będę ja? Jeszcze nic nie jest 
pewne. Podziwiam rodziców za trud i poświęcenie. Rodzice nigdy nie porzuciliby rolnic-
twa. Kochają ziemię i są do niej przywiązani. Chociaż czasami brakuje już na to sił, tato 
idzie w pole. Pracy nigdy nie ubywa. Nie można sobie pozwolić na dłuższy odpoczynek 
ani urlop. Bardzo rzadko wyjeżdżamy całą rodziną, gdyż nie ma kto zająć się gospodar-
stwem. Dziadkowie nie mogą już tak ciężko pracować, choć i tak dużo nam pomagają. 
Robią wszystko co w ich mocy, żeby chociaż trochę odciążyć moich rodziców.

110  D. Perła, Jestem dumna ze swych korzeni. W: pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania. 
Lublin 2009, s. 9–10.
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Pomoc i więź sąsiedzka na wsi są nieodzowne. Nasi sąsiedzi nigdy nie odmawiają 
pomocy. Są jak dobre dusze zesłane z nieba. To przemiłe uczucie wiedzieć, że ma się 
obok siebie tak przyjaznych ludzi. W małych miejscowościach każdy się zna i szanuje.

Na wsi uczę się tolerancji. Znam każdego mieszkańca, a  każdy jest innym czło-
wiekiem. Z rodzinnego domu wyniosłam, że trzeba akceptować wszystkich ludzi, bez 
względu na to, jacy są. Czasami wydaje mi się, że wszyscy mieszkańcy tej niewielkiej 
miejscowości, jaką jest niewątpliwie Radowo Wielkie, są jedną ogromną rodziną.

Jednak to, co najbardziej kocham na wsi, to piękno przyrody. Uwielbiam długie spa-
cery po lasach, pikniki na łące pełnej kolorowych kwiatów, beztroskie żeglowanie w tra-
wie. Tego by mi najbardziej brakowało, gdybym była zmuszona zamieszkać w mieście.

Krajobraz każdej pory roku jest inny i  niepowtarzalny. Wiosną zachwycam się 
pięknem kwitnących, różnokolorowych kwiatów oraz zielenią pierwszych pąków 
drzew. Jak ja kocham ten widok! Pełnia lata natomiast zachwyca swą dojrzałością. 
Świat pięknieje z każdym dniem. Jesienią, kiedy wszystko żółknie, wspólnie z rodzeń-
stwem uwielbiamy bawić się liśćmi. Zbieramy je w jedno miejsce, a potem się nimi ob-
rzucamy. Jest to świetna zabawa! Spacerowanie po polnych drogach jest jak lek na 
wszelkie dolegliwości i kłopoty. Zimą zaś świat pogrąża się w bieli, łąki pokryte są pu-
chem, przypominającym jedwabną suknię. Chodzę tam często z koleżankami i kolega-
mi z wioski na „wojny” śnieżkowe. Jest bardzo zabawnie! Nasi rodzice w czasie wolnym 
urządzają nam kuligi.

Kocham swoją miejscowość – Radowo Wielkie i choć jest malutką wsią, jest na-
prawdę WIELKIE. Dumna jestem ze swych korzeni. Dzięki wiejskiemu pochodzeniu 
przyswoiłam wartości, które pomagają mi dokonywać właściwych wyborów.

A oto praca z innego regionu Polski – Podlasia.

Małgorzata Bukłaho. Gimnazjum im. ks. H. Sopoćki w Turośni Kościelnej

Wartości wsi moim źródłem duchowym111

Wieś, jak każde inne środowisko, wpływa na wychowanie młodych ludzi. Miesz-
kając na wsi codziennie stykam się z wartościami, które kształtują moją osobowość. 
Dzięki nim mogę się dowiedzieć, co jest ważne w życiu i czym warto się kierować. Świat 
wiejskich wartości jest źródłem, z którego można czerpać uniwersalne dobra duchowe. 
Wartości te są ściśle związane z charakterem i specyfi ką życia.

Niewątpliwie jedną z najważniejszych wartości jest wiara. Otaczający mnie ludzie 
są bardzo religijni. Starają się uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach Kościo-
ła. Zachowując wiarę, przekazaną im przez rodziców, pokładają nadzieję w Panu Bogu, 
który jest Stwórcą i Ożywicielem przyrody. Modlimy się do Niego, prosząc o dobre uro-
dzaje. Ziarno, zasiewane na ziemi, wcześniej święcimy w kościele, aby przyniosło obfi te 
plony. To Bóg zsyła na nasze pola deszcz i słońce, które użyźniają ziemię. W czasie mo-
dlitwy ludzie czują wspólnotę między sobą. Widzą, jak wiele zależy od Boga, a także od 

111  M. Bukłaho. Wartości wsi moim źródłem duchowym. W: pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego 
wzrastania. Lublin 2009, s. 12–15.



144 Krystyna Chałas

pracy ich rąk. Mogę stwierdzić, że kierują się maksymą św. Benedykta „Módl się i pracuj”. 
W ten sposób starsi dają mi przykład, jak mam ufać Bogu i dziękować za otrzymane łaski.

Praca jest kolejną ważną wartością w życiu wiejskim. Pracowitość to cecha bar-
dzo ceniona przez mieszkańców wsi. Potwierdzają to często powtarzane przez moich 
bliskich słowa: „Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj, jakby wszystko 
zależało od ciebie”, czy też „Bez pracy nie ma kołaczy”. Praca na roli jest bardzo ciężka, 
dlatego też wszyscy starają się sobie pomagać. Wzajemna pomoc przejawia się mię-
dzy innymi w pożyczaniu narzędzi pracy, pomocy sąsiadowi przy jego zbiorach. Dzięki 
pracy rolników otrzymujemy chleb, warzywa i  owoce, które są składnikami naszego 
pożywienia. Praca na wsi trwa praktycznie od świtu do nocy, dlatego też mogę przy-
toczyć tu kolejne przysłowie „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje”. Powiedzenia przeze 
mnie cytowane są wyrazem mądrości ludu wiejskiego i są one przekazywane z poko-
lenia na pokolenie, dzięki czemu mogę poznać ich przesłanie. W  pracy często bierze 
udział cała rodzina. Rodzina jest także wartością samą w sobie, niezwykle istotną dla 
mieszkańców wsi. Choć tak wiele czasu poświęca się na pracę, to trzeba także znaleźć 
go dla swojej rodziny. Życie rodzinne być może ma największy wpływ na moje wzra-
stanie. Rodzina jest wspólnotą łączącą ludzi nie tylko przez więzy krwi i uczucia, ale 
również poprzez współpracę i wzajemny szacunek. Ważne miejsce w rodzinie zajmują 
osoby starsze – babcia, dziadek. Przysługuje im szacunek ze względu na długie lata ży-
cia i zdobyte doświadczenie. Mogą oni przekazać wiele informacji historycznych waż-
nych także dla mnie, ponieważ historia jest nauczycielką życia. Dziadkowie również 
przekazują nam tradycje związane z różnymi świętami. Rodzina, wspólnie obchodząc 
różnego rodzaju uroczystości, pielęgnuje tradycje. Dzięki temu zachowujemy zwyczaje 
związane z  wigilią Bożego Narodzenia czy też świątecznym śniadaniem wielkanoc-
nym. Podtrzymywanie tradycji pozwala mi poznać własną tożsamość uświadamiając 
jednocześnie, że pamięć o własnych korzeniach jest konieczna do zrozumienia samej 
siebie. Tradycja ubogaca wnętrze człowieka, ucząc go przywiązania do stron rodzin-
nych. Dzięki niej pamiętam o własnym pochodzeniu, o środowisku, z którego się wy-
wodzę i które kształtuje moją osobowość oraz światopogląd.

W  otaczającym mnie świecie na szczególną uwagę zasługuje przyroda. Na wsi 
jest ona wspaniała! Rozległe pola, łąki, lasy wzbudzają zachwyt nad pięknem natu-
ry. Wieś jest wyjątkowo ładna w okresie wiosennym, kiedy radość wywołują pierwsze 
kwiaty i pąki na drzewach. Życie mieszkańców wsi jest zależne w dużej mierze od przy-
rody, gdyż ona decyduje o porze zasiewów i zbiorów. Żyjąc tak blisko środowiska natu-
ralnego troszczymy się o jego czystość, pamiętając, że to matka ziemia jest naszą żywi-
cielką. Lecz niestety często można spotkać widok zaśmieconych lasów. Nie tylko przez 
mieszkańców wsi, ale również przez mieszkańców miast. Należy więc walczyć z takimi 
zjawiskami jak dzikie wysypiska, promując segregację śmieci i  używanie produktów 
ekologicznych. Przyroda daje mi wiele możliwości uprawiania sportu, np. jazdę na ro-
werze. Pozwala także na odpoczynek na świeżym powietrzu, dlatego warto starać się 
o zachowanie naturalnego piękna.

Istotnym elementem w życiu wsi są relacje międzyludzkie. Zgoda i solidarność bu-
dują wspólne dobro. Powinniśmy zatem dążyć do porozumienia w kwestiach ważnych 
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dla całej społeczności wiejskiej. Każdy stara się żyć w zgodzie z sąsiadami, stosując się 
do dwóch ważnych zasad: „Zgoda buduje, a niezgoda rujnuje” oraz „Nie czyń drugie-
mu co Tobie niemiłe”. Częste rozmowy i spotkania zbliżają ludzi do siebie. Dialog uczy 
nas, jak zażegnać niezdrowe konfl ikty powstałe w wyniku sporów dzielących wieś. Or-
ganizując imprezy kulturalne i sportowe, dążymy do integracji mieszkańców wsi.

Przedstawione przeze mnie wartości determinują moje działania. Dzięki nim mogę 
wyrosnąć na człowieka odpowiedzialnego za własne czyny, uczciwego wobec siebie i in-
nych. Świat wiejskich wartości kształtuje cechy, takie jak: pracowitość, życzliwość, cierpli-
wość, które są bardzo pożądane w życiu społecznym. Wartości te są istotnie podstawą 
mojego wychowania. Mam nadzieję, że w przyszłości pomogą mi one wyjść z trudnych 
sytuacji i dokonać właściwych wyborów. I za to jestem wdzięczna moim rodzicom.

W swej pracy Krzysztof Kędzia z Gimnazjum Publicznego w Barcianach112 daje 
świadectwo uczuć, jakimi darzy swoją wieś, wielkiego przywiązania i projektu życia 
związanego ze swoją miejscowością. Oto fragment:

„Kocham swoją wieś. Kocham wschody i  zachody słońca w  Barcianach – we 
wsi, w której wychowywałem się od małego, w której pragnę pozostać jak najdłużej. 
Chciałbym tu budzić się i zasypiać codziennie. Czuję się tu bezpiecznie, darzę to miejsce 
ogromnym sentymentem. 

Nie sposób wyrazić słowami wszystkich uczuć, jakimi obdarzam moją małą oj-
czyznę...(...)

Moi rodzice, wychowując mnie, kładli ogromny nacisk na wykształcenie we mnie 
poczucia odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za moje otoczenie. Staram się 
w swoim życiu nie krzywdzić innych, odrzucam kłamstwo i egoizm. 

Wiem, że ze wszystkiego, co zrobię w życiu doczesnym będę rozliczony. Takie war-
tości ukształtowali we mnie moi rodzice i moje najbliższe otoczenie. (...)

Mam świadomość długu zaciągniętego u  rodziców, moich nauczycieli, przy-
jaciół, współmieszkańców. Swoim dalszym życiem pragnę ten dług spłacić. Planu-
ję wybrać prawno-administracyjny kierunek studiów i po ich ukończeniu wrócić do 
Barcian, by swoją wiedzą służyć mieszkańcom okolic (...) Gdy patrzę na moją wieś, 
jestem dumny z jej mieszkańców. Dzięki ich pracowitości, sumienności i solidarności 
Barciany rozwijają się i  stają się miejscem, do którego naprawdę chce się wracać. 
Czuję ogromną potrzebę dalszego życia w  tej pięknej wsi. Dla zrealizowania tego 
marzenia jestem gotowy poświęcić wiele. Istnieją czynniki, które wpływają na mój 
sentyment do tej mazurskiej wsi. Wychowałem się tu, znam wszystkich zamieszka-
łych tu ludzi. Nie mógłbym tak po prostu odejść. Tu każda chwila jest wyjątkowa, 
każda pora roku wspaniała.

(...) Dlatego pragnę uczyć się i pracować na rzecz mojej wsi i jej mieszkańców. Ist-
nienie małych lokalnych społeczności wspólnie działających na rzecz mojego regionu 
uważam za największą wartość. Tylko w oparciu o takie środowiska można budować 
silne i gospodarne państwo.

112  K. Kędzia. Tu pragnę powrócić... W: pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wychowania. Lublin 
2010, s. 7–9.
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Młodzież miała szansę wyrazić swój stosunek do wartości w formie poetyckiej. 
Oto kilka przykładów nagrodzonych wierszy.

Paulina Żółtańska. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie.

Wieś ostoją

Wieś jest dla mnie jak mały kraj...
Tu uczę się tradycji i życia jak należy.
Najbardziej lubię jak nastaje maj
Jak cała ojczyzna w Maryję wierzy...
I zbierają się wszyscy ku jej chwale,
Przy pięknie ustrojonej fi gurze...
I śpiewają naszej matce stale
By pamiętał ktoś o nich tam – na górze.

Wspominam jeszcze nasze zwyczaje:
I choinkę przybraną także pamiętam,
Kiedy bakus na ostatki w moje progi staje,
I kiedy w jasełkach grają bydlęta...

Kiedy latem z kocem wychodzę na łąkę,
I spokojnie mogę o życiu rozmyślać,
Kiedy na polu Zimniaków mogę spotkać stonkę,
I różne piosenki o niej wymyślać...113

Anna Błaszczak. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie

Wspomnienie
Świat ma wiele miejsc, gdzie można spocząć... ale gniazdo jedno

Mam przed oczyma obraz rzeki Wkry
płynącej po naszej dolinie.
W mej pamięci utkwił szept wrzosu,
szelest skrzydełek pliszki budującej pośpiesznie 
gniazdo.
Pamiętam ciepły wiatr, który otulał me
serce; gdy byłam dziecięciem.
Pamiętam każde chwile spędzone w mojej
małej ojczyźnie.
I choć świata przebiegłam

113  P. Żółtańska. Wieś ostoją. W: pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania. Lublin 2010, 
s. 113.
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szlak w mym sercu zostanie miłości z mych
dziecięcych lat to guziki nasza wielka tradycja.
Wioska Sochocin właśnie z nich słynie. Dzięki nim
przetrwała tak wiele lat, a ja dzięki niej zrozumiałam
jak piękny jest świat.
Gdy wyjadę na studia pewnego dnia,
spojrzę za siebie w dal, by ktoś zauważył,
jak trudno mi się rozstać, by powiedzieć cicho
„Stój, zostań”
Zatrzymał się jeden z tysięcy ludzi mijanych w milczeniu,
oczyma powiedział mi parę słów.
Jednak nie znalazłam w nich słowa „stój”
Ruszył pociąg... odjechałam114

Marzena Gałka. Zespól Szkół we Wróblewie – Publiczne Gimnazjum

Każdy wraca do swojej Itaki
„Psalm prawdziwej radości”

Bliźniew to malutka wioska i tak wielki świat
Dom, rodzina, przyjaciele zarówno las i sad
Rankiem kogut pieje, by przekazać tę nowinę:
Słonko właśnie wschodzi, zaraz zerwij tę malinę
By odpocząć idź na łąkę, popatrz naraz tu i tam
Twój dzionek skowronek umili, szum wody uspokoi
Wieczorem idź po wiśnię – nagrodę.

Bóg – pojawiał się w opowieściach babci nieraz
Bóg – dał mi i nam to wszystko –
Bliźniew – tę malutką wioskę i tak wielki świat
Dom, rodzinę, przyjaciół, zarówno las i sad115.

Analiza treści prac zamieszczonych w 10 edycjach wydawanej książki „Świat wiej-
skich wartości źródłem mojego wzrastania” wskazuje, że uczniowie dostrzegali wartości 
wiejskie jako ważną przestrzeń swojego życia, upatrywali w nich szansy własnego roz-
woju. Przypisywali im funkcję dynamizującą i integrującą rozwój poszczególnych sfer.

Wartości wiejskie według uczniów stanowią czynnik motywujący do dbania 
o własne zdrowie fi zyczne i kondycję fi zyczną; źródło produktów żywnościowych 
warunkujących rozwój fi zyczny człowieka.
114  A. Błaszczak. Wspomnienie. W: pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania. Lublin 2010, 

s. 135–136.
115 M. Gałka. Psalm prawdziwej radości. W. pr. zb. Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania. 
Lublin 2010, s. 138.
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Biorąc pod uwagę rozwój psychiczny, wartości wiejskie według gimnazja-
listów to źródło ambicji i  odpowiedzialności, źródło poczucia bezpieczeństwa, 
źródło wiedzy historycznej i życiowej, czynnik wyzwalający motywację do pracy, 
zaangażowanie, źródło silnej woli, hartu ducha, źródło radości, źródło wiedzy i do-
świadczenia, czynnik motywujący do pracy, do własnego rozwoju. Źródło bogac-
twa osobowego, w tym wrażliwości, czynnik wzmacniający koncentrację, uwagę, 
czynnik rozwoju wyobraźni, regulator życia psychicznego; czynnik kształtujący ce-
chy charakteru: pokorę, cierpliwość, wytrwałość, refl eksyjność.

W  rozwoju społecznym wartości wiejskie postrzegali jako źródło odpowie-
dzialności za rodzinę, społeczność, Ojczyznę; źródło cnót społecznych i moralnych; 
ogniwo integrujące ze społecznością; ogniwo integrujące wspólnotę lokalną; źró-
dło postaw: solidarności, wzajemnej pomocy, współdziałania, altruizmu; czynnik 
kreujący tożsamość kulturową.

Wartościom wiejskim przypisywali istotną funkcję w  rozwoju duchowym 
i  religijnym. Upatrywali w  nich czynnika wzmacniającego człowieczeństwo, 
źródło modlitwy i  wiary, życia religijnego, źródło przyjaźni, miłości, braterstwa 
i tęsknoty; źródło postawy szacunku do chleba; pomost łączący Boga z człowie-
kiem, czynnik wzmacniający transcendencję, wiarę w Boga; źródło postaw reli-
gijnych116.

Poprzez ten konkurs stworzona została szansa dostrzeżenia i uświadomienia 
sobie funkcji wartości wiejskich w życiu człowieka; przyjęcia wobec nich akceptu-
jącej postawy; szanse ich przeżywania i urzeczywistniania. Ważną sprawą w tym 
względzie jest identyfi kacja ze środowiskiem wiejskim, gotowość urzeczywistnia-
nia wartości wiejskich.

4.3. Konkurs plastyczny pt. „Pejzaż wiejski (pejzaż mojej okolicy)”

Integracja sztuki i edukacji ma za główne zadanie zdynamizować rozwój du-
chowy człowieka, by bronić go przed różnego rodzaju zgubnymi redukcjonizmami.

Istotną funkcję w  tym względzie przypisuje się wychowaniu estetycznemu. 
Według I. Wojnar „W  tych czasach kolejnego narastania nieprzejrzystości świata, 
w czasach nowego szaleństwa, teoria wychowania estetycznego proponuje kształ-
cenie i obronę człowieka wrażliwego i poezji jego istnienia. Człowiek, który w so-
bie samym miałby znajdować źródła bogactwa i siły, a pomocą w tym poszukiwa-
niu byłoby przeżywanie sztuki zwierciadła ludzkich możliwości. Proponuje także 
aktywność twórczą wywodzącą się z wyobraźni, przejawianej jako zdolności do 
przekraczania granic własnego doświadczenia. Wzmaga troskę o jakość człowie-
ka, sugerując wypełnianie istniejących luk edukacyjnych w takich dziedzinach, jak 
sposób widzenia świata, stosunki między ludźmi, indywidualna tożsamość osoby 
ludzkiej. Proponuje uczenie ludzi nie tylko logicznego dyskursywnego myślenia, 

116  Zob. szerzej K. Chałas. Wychowanie ku wartościom wiejskim jako szansa integralnego rozwoju wycho-
wanka. Lublin 2007, s. 301–303.
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lecz także odczytywania pozadyskursywnych czy nawet pozawerbalnych treści 
przesłań, kierowanych od człowieka do człowieka”117. Funkcja sztuki według autor-
ki jest wielostronna, posiada charakter integrujący i dynamizujący wszystkie war-
stwy życia człowieka.

Poprzez konkurs plastyczny pt. „Pejzaż wiejski (pejzaż mojej okolicy)” stara-
no się poszerzyć szansę edukacyjną wyrażającą się w pobudzaniu sił duchowych, 
przeżyć i doznań, twórczej wyobraźni, nieznanych dotąd możliwości; rozszerzania 
osobistych kompetencji wychowanka w sferze ekspresji, porozumiewania się z in-
nymi, osiągania poczucia samorealizacji, zdobywania wiedzy osobistej, doświad-
czania wartości i doświadczania w zakresie sztuki118.

Wykorzystywanie naturalnego piękna środowiska wiejskiego i małego miasta 
jako instrumentu wychowania do sztuki stało się ofertą otwierającą wychowankom 
własną drogę spotkania ze sztuką, ukazującą im płynące z tego spotkania satysfak-
cje estetyczne, drobne radości, potwierdzania sobie i znaczenie jej w odkrywaniu 
siebie.

Była to oferta integrująca doświadczenia i rozumienie, mających swe źródło 
w zdynamizowaniu myślenia, wyobraźni, emocji. Uczuć. Oferta mieszcząca w sobie 
integralny rozwój i wychowanie. Zgodnie ze stanowiskiem J. Wojnar, które podkre-
śla, że „Dzięki syntezie percepcji myślenia i odczuwania dokonuje się pobudzanie 
i wzbogacanie całej ludzkiej osobowości, a jego następstwem jest samowiedza 
i samokierowanie. Samowiedza w ujęciu estetycznym dotyczy człowieka w jego 
istocie historycznej i zbiorowej, a także istnienia indywidualnego, które jest jedy-
ne i niepowtarzalne. Samokształtowanie, tworzenie samego siebie – to droga do 
samospełnienia, synteza istoty człowieczeństwa i egzystencjalnych odmian jej 
konkretyzacji. Do człowieka należy stworzenie dzieła swojego życia, do człowieka 
będącego egzystencją możliwą”119. Dzięki egzystencjalnemu przebudzeniu inspiro-
wanemu przez wartości sztuki osobista wrażliwość człowieka może przyczynić się 
do urozmaicenia jego tożsamości, do intensyfi kowania przeżycia chwili teraźniej-
szej, wzbogaconej o wymiar poetycki”120.

Konkursy plastyczne były formą wychowania przez sztukę. Ich celem było 
osiąganie samowiedzy i samorealizacji, integracji aspektów intelektualnych i emo-
cjonalnych, poznawczych i moralnych.

Z drugiej zaś strony sztuka zainspirowana przez formę konkursów była spo-
sobem działania, kreatywnością, aktywnością, ekspresją. Była źródłem budowania 
wspólnot uczniowskich, tych połączonych predyspozycjami twórczymi, jak i rów-
nież wspólnot wokół indywidualnych „artystów”, a więc zespołów odbiorców sztu-
ki, solidaryzujących się i podziwiających talent swoich rówieśników. 

Tak rodziły się postawy otwartości, dialogu, porozumienia społecznego, rodzi-
ła się nowa jakość moralno-społecznego współżycia między uczniami.      

117 I. Wojnar. Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa 2000, s. 149.
118 Zob. tamże, s. 151 i następna.
119 Tamże, s. 156.
120 Zob. tamże, s. 157.
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Oto wybrane prace plastyczne nadesłane na konkurs:

 „Kościółek w jesiennej szacie” autor Martina Kubina. Gimnazjum w Zdzieszowicach 
(fot. Paweł Bielka)

 „Złote lato” autor Michał Paczkowski, Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie 
(fot. Paweł Bielka)

Poznanie istoty procesów zachodzących w przyrodzie poprzez przyrodnicze 
badania naukowe zintegrowane z przeżywaniem i utrwalaniem jej piękna na miarę 
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swoich twórczych możliwości stworzyło szansę holistycznego ujęcia wartości przy-
rody. Stworzono szanse mocnego zespalania warstwy psychicznej z kulturową (du-
chową). To zespalanie dynamicznych działań na bazie przenikania się aktywności 
intelektualnej i twórczej, artystycznej, stało się bazą dla aktywności społeczno-mo-
ralnej i aktywności mieszczącej się w sferze światopoglądowej. 



ROZDZIAŁ V

Edukacja aksjologiczna i wychowanie 
ku wartościom „opisującym” osobę 
szansą zgłębiania człowieczeństwa 
– realizacja i osiągane efekty

Podjęcie edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom charakteryzują-
cym osobę ludzką miało na celu nadanie działaniom wychowawczo-dydaktycznym 
personalistycznego charakteru. Chodziło głównie o uświadomienie nauczycielom, 
że uczeń to jedyna, niepowtarzalna istota zdolna do samorozwoju i samowycho-
wania oraz relacji międzyludzkich nacechowanych miłością i przyjaźnią.

Z drugiej strony chodziło nam również, by uczeń postrzegał nauczyciela w ka-
tegoriach osoby. Kolejnym celem było wspomaganie gimnazjalistów w odpowiedzi 
na pytania: kim jestem?, dokąd zmierzam?, kim się staję?, kim mogę się stać? Stąd 
podjęte zostały działania zmierzające do zrozumienia fenomenu wartości: godność 
człowieka, rozumność – mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości, 
twórczości i transcendencji. Drugim bardzo ważnym zadaniem było stworzenie sytu-
acji wychowawczo-dydaktycznych sprzyjających wychowaniu ku tym wartościom. 

Poniżej zostaną ukazane główne praktyczne aspekty edukacji aksjologicznej 
i wychowania ku wartościom, jako płaszczyzny, na której uczeń miał szansę zgłę-
bić swoje człowieczeństwo, wzbudzać osobę w osobie. Prezentacja praktycznych 
działań poprzedzona jest charakterystyką edukacji aksjologicznej i wychowania ku 
wartościom w aspekcie teoretycznym.

1.  Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom 

strukturalnym ogniwem edukacji szkolnej121

Edukacja aksjologiczna pozostaje w ścisłym związku z edukacją jako wartością 
autoteliczną, utylitarną i instrumentalną. By przybliżyć istotę edukacji aksjologicz-
nej zwrócona zostanie najpierw uwaga na edukację młodego człowieka. Tak więc 

121  Fragmenty podrozdziału były prezentowane na międzynarodowej konferencji – „Pielgrzymi prawdy, 
pielgrzymi pokoju”. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji. Bydgoszcz 27–28.10.2011.
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edukacja ogólnie defi niowana jest jako ogół procesów, warunków, wpływów na 
jednostki, zespoły, grupy osób, sprzyjających rozwojowi człowieka. Za wskaźniki 
rozwoju przyjmuje się lepsze rozumienie siebie, świata i  relacji z nim; zaangażo-
wanie w twórcze budowanie wspólnoty społecznej, narodowej, kulturowej i glo-
balnej; zdolność aktywnej samorealizacji, budowania tożsamości, potwierdzenie 
własnego „ja” poprzez podejmowanie zadań moralnie wartościowych; skuteczna 
kontrola własnych zachowań122.

Słusznie podkreśla Cz. Banach, że edukacja „wiąże się z  jakością człowieka, 
z procesami transformacji systemowej, a także z wyzwaniami cywilizacyjnymi dla 
Polski, Europy i świata. Jest integralną częścią strategii długofalowej i jednocześnie 
priorytetowym warunkiem rozwoju społecznego, ekonomicznego, politycznego 
i kulturalnego. Funkcje i zadania edukacji w zakresie funkcjonowania człowieka na-
leży rozpatrywać przede wszystkim w czterech wielkich układach: społeczeństwo, 
człowiek, praca i kultura w ich wzajemnych relacjach i zależnościach”123 .

Należy przy tym podkreślić, że w edukacji następuje wzajemne przenikanie 
i integracja procesu poznawczego, aksjologicznego i osobowego. 

Jakość człowieka warunkowana jest holistycznym zakresem edukacji, oznacza 
to, że edukacja musi obejmować całego człowieka: jego sferę fi zyczną, psychiczną, 
społeczną, kulturalną i światopoglądową. 

W  kontekście funkcji rozwojowych wartości Cz. Banach słusznie podkreśla, 
że najważniejszą sprawą dla edukacji są wartości, kryteria i drogi ich wyboru oraz 
związany z nimi „problem wzorca osobowego”.124

Tak więc w strukturze edukacji sfera aksjologiczna stanowi ważne ogniwo. We-
dług Cz. Banacha „Edukacja, jako proces wielostronny i wielofunkcyjny oraz inter-
dyscyplinarny i nieustający, przebiega w trzech wymiarach czasowych: przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości, a we wszystkich tych wymiarach dotyczy kraju, Europy, 
świata. 

Występują w niej trzy sfery jej teorii i praktyki pedagogicznej: aksjologiczno-
-poznawcza, emocjonalna i praktyczna”125. Wartości wpisane są w zadanie edukacji, 
które Cz. Banach formuje w następujący sposób: „Zadaniem edukacji jest przygo-
towanie młodzieży i dorosłych do dialogu kultur i wartości, do obrony wartości cy-
wilizacji humanistycznej oraz przeciwstawiania się relatywizmowi wartości i upo-
wszechnianiu opcji minimalistycznych. Podstawową osią kształcenia ogólnego 
powinna być sprawa wartości, kryteriów i mechanizmów ich wyboru”126.

Wspomaganie młodych ludzi w urzeczywistnianiu właściwego systemu war-
tości jest priorytetowym zadaniem edukacji. Według J. Puzyniny: „Rolą dobrej edu-
kacji jest z jednej strony możliwe zindywidualizowanie na bezpośrednie kształto-

122  Zob. Z. Kwieciński. Tropy – ślady – próby. Studia szkice z pedagogiki pogranicza. Toruń – Poznań – Olsz-
tyn. 2000. 

123 Cz. Banach. Edukacja, wartość, szansa. Kraków 2001, s. 176. 
124 Tamże, s. 177. 
125 Tamże, s. 178.
126 Tamże, s. 182–183. 
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wanie właściwego (wg mistrza) układu wartości młodego człowieka i świata wraz 
z konsekwencjami, jakie ich świadomy wybór ma dla hierarchii”127. 

W  powyższym kontekście wyrasta przed szkołą zadanie ukazywania istoty 
wartości, ich struktur hierarchicznych, by młody człowiek mógł dokonywać odpo-
wiedzialnych wyborów gwarantujących jego integralny rozwój. Wyrasta więc zada-
nie edukacji aksjologicznej i wychowania ku wartościom.

Jak rozumiane jest pojęcie edukacji aksjologicznej? Edukacja aksjologiczna 
rozpatrywana jest w szerszym i węższym ujęciu. Według D. Zalewskiej „Edukacja 
aksjologiczna w szerokim ujęciu to uczestnictwo w formie zindywidualizowanego, 
emocjonalnego przeżycia w procesie rangowania rzeczy, zjawisk, zarówno w pro-
cesie cywilizacji, jak i  kultury. W  węższym rozumieniu edukacja aksjologiczna to 
zorganizowany proces emocjonalnego, zindywidualizowanego przeżycia rango-
wania wartości kultury”128.

Należy podkreślić, że autorka zwraca uwagę na regulacyjną funkcję wartości 
w życiu człowieka. Jak podkreśla D. Zalewska: „W procesie edukacji aksjologicznej 
nie chodzi o to, aby wartości «mieć», ale aby były one regulatorami funkcjonowania 
człowieka. A więc na uczenie się wartości trzeba spojrzeć jako na proces nabywania 
pewnej wrażliwości. Nie jest to sfera poznawcza, choć niewątpliwie wiedza jako 
informacja jest składnikiem edukacji aksjologicznej”129.

W centrum tak rozumianej edukacji aksjologicznej znajduje się doświadczenie 
wartości, którego podstawą jest wiedza, przeżycie, rangowanie, zestawianie, anali-
zowanie. Jak podkreśla D. Zalewska: „Edukacja aksjologiczna to proces nabywania 
wrażliwości na oceny i umiejętność oceniania na podstawie doświadczenia”130.

K. Olbrycht edukację aksjologiczną traktuje jako ogniwo (wraz z  wychowa-
niem do wartości) kształcenia aksjologicznego. Według autorki celem edukacji 
aksjologicznej jest zwiększenie kompetencji aksjologicznej, na którą składają się 
znajomość problematyki wartości i wartościowania (wymiar teoretyczny – wiedza) 
oraz sprawność w  podejmowaniu świadomych, samodzielnych aksjologicznych 
decyzji (wymiar sprawnościowy – kompetencja emocjonalno-ewaluacyjna)”131.

Edukacji aksjologicznej K. Olbrycht przypisuje różne zakresy. Według autorki 
„Edukacja aksjologiczna może oznaczać edukację:

●  służącą wprowadzeniu w problematykę aksjologiczną, pogłębianiu kompe-
tencji w  tej dziedzinie wiedzy, stanowiącą fragment pogłębionej edukacji 
fi lozofi cznej (stosunkowo najbardziej neutralna aksjologicznie);

●  zmierzającą do kształcenia postaw wobec wartości przez: kształcenie po-
trzeb i umiejętności ich odkrywania, uchwytywania, poznawania, określa-

127  J. Puzynina. Wokół wartości. W: Edukacja aksjologiczna. Wymiary – kierunki – uwarunkowania. Red. 
K. Olbrycht. Katowice 1994, s. 18.

128  D. Zalewska. Kulturoterapia jako edukacja aksjologiczna. W: Edukacja aksjologiczna. Wymiary ... dz. cyt, 
s. 92.

129 Tamże, s. 92.
130 Tamże, s. 92.
131 K. Olbrycht. Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000, s. 95.
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nia, aktywnego ustosunkowania się do nich – ich uznawania, odczuwania, 
wybierania, realizowania, tworzenia, hierarchizowania, formułowania są-
dów o wartościach i sądów wartościujących itd. (Ten sens edukacji aksjolo-
gicznej zakłada już wyraźne nacechowanie aksjologiczne, widoczne nawet 
w języku i w kategoriach jej wyjaśniania – tu celowo zaczerpniętych z róż-
nych stanowisk teoretycznych);

●  prowadzoną na podstawie konkretnego doboru wartości, zorientowaną na 
określone wartości, a w konsekwencji – postawy deklarujące tę orientację 
w mniejszym lub większym stopniu 

●  ukierunkowaną na realizację programów odzwierciedlających określoną 
hierarchię wartości, edukację we wszystkich szczegółach konsekwentną 
wobec przyjętej hierarchii wartości jednoznacznie aksjologicznie zdeklaro-
waną132.

Jak podkreśla autorka powyżej wskazane zakresy wzajemnie się przenika-
ją i warunkują, jednak istota edukacji koncentruje się na kształceniu do ciągłego, 
świadomego wybierania i odpowiedzialnym ponoszeniu konsekwencji własnych 
wyborów133. 

Poznanie wartości zwiększa szanse ich doświadczania, przeżywania, urzeczy-
wistniania. M. Gołaszewska podkreśla, że „poznanie warunkuje rozwój wartości 
– muszą one być rozpoznane, a  im lepiej poznane, tym większa jest szansa reali-
zacyjna oraz ich doskonaląca przemiana ku maksimum czy też optimum aksjolo-
gicznego”134.

Dokonując próby podsumowania należy podkreślić, że edukacja aksjologiczna 
obejmuje wiedzę o wartościach i wartościowaniu; samowiedzę obejmującą własny 
stosunek do wartości, uznawanej i realizowanej ich hierarchii, wewnętrznej konse-
kwencji osobistego systemu aksjologicznego; programy zachowań, instrumentalnie 
związane z szeroko pojętym kontaktem z wartościami i sytuacjami wartościowania135.

W edukacji aksjologicznej chodzi o to, by uwrażliwić na wartości w taki spo-
sób, by stały się one czynnikami regulującymi zachowanie i  postępowanie czło-
wieka. W  tak rozumianą edukację aksjologiczną wpisane jest wychowanie, które 
ze swej natury jest wychowaniem ku wartościom, rozumianym jako wspomaganie 
młodych ludzi w urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej hierarchii wartości, pro-
wadzącej do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa. Proces wychowania 
ku wartościom obejmuje po stronie nauczyciela;

●  „poznanie przez wychowawcę struktur wartości preferowanych i  urzeczy-
wistnianych przez wychowanków;

●  wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umie-
jętności wnikania w ich świat, ich znaczenie w życiu człowieka;

132 K. Olbrycht. Wprowadzenie. w: Edukacja aksjologiczna. Wymiary – kierunki... dz. cyt. s.
133 Zob. tamże, s. 8. 
134  M. Gołaszewska. Wrażliwość estetyczna. Szkic z pogranicza antropologii fi lozofi cznej, aksjologii ogólnej 

i teorii wychowania. W: Edukacja aksjologiczna... dz. cyt. s. 27.
135 Zob. K. Olbrycht, Prawda, dobro... dz. cyt. s. 92.
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●  wspomaganie wychowanków w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie 
aksjologicznym;

●  wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;
●  motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;
●  wspomaganie wychowanków w  urzeczywistnianiu wartości i  budowaniu 

właściwych struktur hierarchicznych;
●  wspomaganie wychowanków w wartościowaniu siebie w aspekcie urzeczy-

wistnianych wartości;
●  inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w  środowisku spo-

łecznym;
●  wspomaganie wychowanków w działaniach animacyjnych i ich wartościo-

waniu”136.
Wartości pełnią istotne funkcje w wychowaniu. Nie ma wychowania bez war-

tości. Wychowanie bez wartości jest jak pusty dzwon bez serca, który mimo rozko-
łysania nie wyda pożądanych dźwięków.

Funkcja wartości w wychowaniu wynika z ich istoty i funkcji, jaką pełnią w ży-
ciu człowieka. W procesie wychowania można wyróżnić następujące szczegółowe 
funkcje wartości:

●  celowościową;
●  treściową;
●  sytuacyjną;
●  informacyjną;
●  integracyjną;
●  determinującą.
Wartości mocą swej „cenności”, „wołania ku sobie” stanowią cel ludzkich dążeń 

oraz czynnik integracji osobowej przejawiającej się w postawach, zachowaniach, 
działaniach. Urzeczywistnianie wartości stanowi cel wychowania.

Funkcja treściowa wyraża się w tym, że wartości stanowią źródło i cel edu-
kacji i wychowania. Wychowanie bez wartości, w pustce aksjologicznej, jest bu-
dowaniem na piasku. Jest wychowaniem człowieka bez głębi człowieczeństwa. 
Wartości stanowią więc warunek i  treść wychowania, urzeczywistnianie – jego 
rezultat.

Istotą wychowania są sytuacje aksjologiczne wprowadzające wychowanka 
w świat wartości. Funkcja sytuacyjna sprowadza się więc do tego, że „proces wy-
chowania jest kreowaniem ciągów poznawczych i zrozumiałych sytuacji aksjolo-
gicznych, w  których uczeń ma możliwość poznania, zrozumienia, przyjęcia (lub) 
odrzucenia i włączenia wartości w strukturę własnego doświadczenia”137.

Wartości zawarte w obiektywnej rzeczywistości: przyrodzie, wytworach kultu-
ry, postawach, zachowaniach, działaniach człowieka stanowią treść sytuacji eduka-
cyjnej i wychowawczej.

136  K. Chałas. Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, t. I: Godność, wolność, odpowiedzial-
ność, tolerancja. Lublin – Kielce 2006, s. 51.

137 K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998, s. 20.
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Wartości pełnią funkcję informacyjną, bowiem analiza przez wychowawcę 
preferowanych i  urzeczywistnianych wartości pozwala określić, na ile ktoś jest 
sprawiedliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny itd. Ta analiza informuje nas o jakości 
wychowania, jego rezultatach. Stanowi źródło poznania wychowanka, podejmo-
wania decyzji co do charakteru oddziaływań, doboru środków i metod wycho-
wania.

W relacjach wychowawca – wychowanek wartości stanowią istotne ogniwo 

integracyjne. Wspólne wartości zbliżają duchowo i emocjonalnie, stanowią płasz-
czyznę porozumienia, dialogu, ustalania zadań, celów edukacyjnych i wychowaw-
czych. Rozbieżność w wartościach stanowi impuls dla wychowawcy do poszukiwa-
nia nowych metod i środków wychowania.

Wartości pełnią w wychowaniu funkcję determinującą. Osobisty system war-
tości preferowany przez wychowawcę rzutuje na wybór i  preferencję celów wy-
chowawczych. Wartości mają determinujący wpływ również na wychowanków. Jak 
podkreśla K. Denek: „Wartości pociągają uczniów ku sobie. Zmuszają ich do doko-
nywania wyborów i podejmowania decyzji. Dlatego wartości muszą być rozpozna-
wane, zrozumiane, zaakceptowane i respektowane”138.

Powyżej przedstawione funkcje wzajemnie się uzupełniają, tworzą złożony 
układ, warunkujący tworzenie sytuacji aksjologicznych. Rzecz w tym, by zarówno 
wychowawca, jak i  wychowanek właściwie te funkcje zrozumiał i  uwzględniał je 
w sytuacji wychowawczej. 

W edukację szkolną jest wpisana edukacja aksjologiczna, a  tym samym wy-
chowanie ku wartościom. Rzecz w  tym, by świadomie, koncepcyjnie w  aspekcie 
pedagogicznym ta triada (edukacja szkolna, edukacja aksjologiczna, wychowa-

nie ku wartościom) była integrowana i realizowana. Sposób prowadzenia edukacji 
aksjologicznej przedstawiony zostanie w poniższym rozdziale.

2.  Sytuacje wychowawczo-dydaktyczne sprzyjające 

edukacji aksjologicznej i wychowywaniu ku wartościom

W jaki sposób prowadzić edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom, 
by uzyskać zamierzone efekty. Jakie zastosować metody, formy pracy? Jakiego ro-
dzaju postawić zadania, których realizacja stanie się płaszczyzną, na której rodzić 
się będzie doświadczenie aksjologiczne promieniujące na środowisko społeczne, 
w którym uczeń żyje i funkcjonuje?

To tylko wybrane pytania, na które szukano odpowiedzi. W  trakcie spotkań 
seminaryjnych z dyrektorami szkół i nauczycielami ustaliliśmy, że podstawowymi 
fi larami podjętego przedsięwzięcia aksjologicznego będą:

– godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego;
– lekcje z poszczególnych przedmiotów;

138 Tamże, s. 20.
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–  sesje popularnonaukowe o charakterze wewnątrzszkolnym oraz dla środo-
wiska społecznego szkoły i wespół z tym środowiskiem;

– okazjonalne spotkania uczniowskie;
– projekty o charakterze społecznym, poznawczym, praktycznym.
U podstaw tych działań była integracja społeczna środowiska szkolnego ze 

środowiskiem pozaszkolnym.

2.1.  Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom 

na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego

Istotę wartości, ich funkcji w życiu człowieka przybliżano uczniom podczas 
godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego. Ich szczegółowa tematyka była 
ustalona przez dyrektorów szkół oraz wychowawców klasowych. Nie do rzadkości 
należała decyzja uczniów. To oni wysuwali propozycje zgłębienia szczegółowych 
zagadnień, zależnie od zainteresowania, potrzeby chwili bądź aktualności proble-
mu ze względu na specyfi kę środowiska społeczno-kulturowego, w którym funk-
cjonuje szkoła.

Oto tematyka godzin wychowawczych w wybranych szkołach139.

Godność 

Gimnazjum w Sułowie
● Istota godności człowieka – jej podstawy, rodzaje, zagrożenia godności
● Potrzeba poszanowania, afi rmacji i obrony godności
● Drogi poszanowania godności własnej i rola godności w życiu człowieka
Odbyły się również warsztaty uczniowskie, których efektem była szkolna sesja 

posterowa.
Uczniowie przygotowali postery na temat:
– godność – wartość wartości, jej istota i źródła;
– godność dana i zadania z niej wynikające;
– godność zadana i zadania z niej wynikające;
– godność nauczyciela i godność ucznia – dwie wartości współegzystujące.

Gimnazjum w Mścicach
● Godność – źródło przekraczania samego siebie
● Budujemy program poszanowania godności w naszej klasie i szkole 

Gimnazjum we Wróblińcu 
● Godność człowieka – kim jestem, do czego zdążam
● Godność podstawą praw człowieka

139  Z uwagi na to, że tematy w szkołach się powtarzają, podany rejestr w poszczególnych gimnazjach 
nie jest kompletny. Wybrano tylko niektóre.
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Gimnazjum w Korycinie
● Godność moja i godność innych
● Uwarunkowania zachowań godnościowych
● Godne wypełnianie obowiązków uczniowskich
●  Poszanowanie własnej godności i godności drugiego człowieka moim obo-

wiązkiem

Gimnazjum w Zdzieszowicach
● Człowiek jako osoba
● Godność i szacunek – wartości ponadczasowe
● Godność w mojej hierarchii wartości
● Godność zobowiązuje do...
● Moje obowiązki i prawa wypływające z godności
● Godnie żyć to znaczy...

Wolność 

Gimnazjum w Zdzieszowicach
● Wokół wolności człowieka 
● Co znaczy być wolnym człowiekiem w codziennym życiu
● Żyć w wolności z wolnością
●  Jestem wolny/wolna, ale odpowiedzialny(na) za siebie i swoje wybory i czy-

ny, za drugiego człowieka
● Drugi człowiek w przestrzeni mojej wolności
● Wolność jako prawo do dokonywania wyborów i ponoszenia konsekwencji
● Poszukiwanie wolności, ale z jej granicami

Gimnazjum w Sułowie
● Przeciwdziałanie zagrożeniom wolności
● Wolność niejedno ma imię
● Wolność elementem strukturalnym osoby
● Wolność darem i zadaniem
● Drogi zdobywania wolności

Gimnazjum we Wróblińcu
● Co to znaczy być wolnym człowiekiem
● Wolność wyboru w naszym postępowaniu
● Przebaczyć, by być wolnym
●  W wolność wpisana jest odpowiedzialność. Stop dla wolności od odpowie-

dzialności.
● Wolność potrzebuje mądrości

Gimnazjum w Mścicach
● Wolność a konsekwencje wyborów życiowych
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Gimnazjum w Korycinie
● Granice wolności. Wolność a samowola.
● Zagrożenia wolności
● Wolność w relacji do innych wartości
● Dramat człowieka zniewolonego

Odpowiedzialność 

Gimnazjum w Zdzieszowicach
● Jestem odpowiedzialny za podejmowane obowiązki
● Obowiązki i prawa ucznia w kontekście odpowiedzialności
● Regulamin oceniania – wspólna odpowiedzialność
●  Jestem odpowiedzialny za siebie, swoje wybory, za wykonywanie obo-

wiązków
● Asertywność w polu odpowiedzialności
● Nałogi – NIE, zdrowy styl życia TAK – do tego zobowiązuje odpowiedzialność
● Samostanowienie o sobie – wielka odpowiedzialność
● Odpowiedzialne wybory i decyzje życiowe wspomagane wartościami
● Miłość i odpowiedzialność w młodzieńczym życiu

Gimnazjum w Sułowie
● Odpowiedzialność jako postawa człowieka
● Odpowiedzialność za... i odpowiedzialność przed...
● Wzór osobowy człowieka odpowiedzialnego
● Odpowiedzialność za siebie, drugiego człowieka, wspólnotę
● Skutki łamania prawa i braku odpowiedzialności za swoje czyny

Gimnazjum w Korycinie
● Rodzaje odpowiedzialności
● Urzeczywistnianie odpowiedzialności
●  Odpowiedzialne zachowanie w naszej klasie – jesteśmy odpowiedzialnym 

uczniami
● Konsekwencje braku odpowiedzialności

Gimnazjum w Mścicach
● Odpowiedzialność za swoje życie, czyny i decyzje
● Odpowiedzialność za wybory życiowe

Miłość

Gimnazjum w Zdzieszowicach
● Miłość niejedno ma imię
● Miłość musi być złączona z odpowiedzialnością
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● Przyjaźń i miłość – dwie bliskie wartości
● Będziemy razem nie tylko w radości, ale i kłopotach
● Mój dar dla drugiego człowieka
● Kształtowanie przyjaznego stosunku do siebie i drugiego człowieka
●  Doskonalenie siebie ku pełni człowieczeństwa jako permanentne zada-

nie życiowe
● Miłość z rodziną w rodzinie

Prawda i honor 

Gimnazjum w Sułowie
● Prawda obiektywna i subiektywna
● Prawdy odkryte przez człowieka i tworzone przez człowieka
● Prawdy objawiane
● Półprawdy i kłamstwa jako siła destrukcyjna
● Prawdomówność jako droga do dobra
● Manipulowanie prawdą a godność osoby i jej rozwój

Gimnazjum we Wróblińcu
● Blask prawdy i wolności
● Prawda o samym sobie i ludziach
● Granice prawdomówności

Gimnazjum w Korycinie
● Prawda w życiu codziennym. Prawda jako wyraz szacunku do siebie i innych
● Urzeczywistnianie prawdy
●  Honor ucznia i  nauczyciela w  sytuacjach szkolnych; honor w  życiu co-

dziennym

Gimnazjum w Mścicach
● Honorowy człowiek, obywatel

Gimnazjum w Zdzieszowicach
● Honor jako wartość edukacyjna
● Honor zobowiązuje mnie do...
● Człowiek honoru staje się na zawsze...

Analiza rejestru tematów wskazuje, że uczniowie mieli szansę poznać istotę 
poszczególnych wartości, zrozumieć ich funkcję w  życiu człowieka, nabyć umie-
jętność wartościowania sytuacji i zdarzeń w codziennym życiu, według kryterium 
istoty poszczególnych wartości (godności, wolności, odpowiedzialności, prawdy 
i honoru), podjąć decyzję dotyczącą urzeczywistniania tych wartości w życiu indy-
widualnym i społecznym.
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2.2. Edukacja aksjologiczna na lekcjach przedmiotowych

Jednym z zadań podjętych przez nauczycieli była integracja wiedzy o istocie 
poszczególnych wartości z wiedzą przedmiotową. Należy przy tym podkreślić, że 
ukazanie wiedzy przedmiotowej jako wartości było priorytetowym zadaniem.

Oto przykłady integracji poszczególnych wartości z tematyką przedmiotów 
nauczania.

Gimnazjum w Mścicach140

„Odpowiedzialność za treści umieszczane w sieci komputerowej (netykieta)” 
– Danuta Paczkowska (informatyka); „Odpowiedzialność za słowa w prasie, litera-
turze i teatrze” – Aneta Baczyńska, Magdalena Pawlak (jęz. polski); „Odpowiedzial-
ność a hierarcha wartości” – Małgorzata Stefańska (religia); „Odpowiedzialność za 
zdrowie swoje i innych” – Jolanta Piekut-Borowska i Kamila Gronek (wychowanie 
fi zyczne); „Odpowiedzialność za drugiego człowieka” („Odpowiedzialność w rodzi-
nie”) – Tomasz Wirkus (biologia); „Pomoc innym – jako wyraz odpowiedzialności” 
– Alicja Marszałek (matematyka); „Odpowiedzialność naukowca” – Ewa Waszkie-
wicz (fi zyka); „Odpowiedzialność tłumacza” – Barbara Sawko, Anna Szymczak, Ka-
tarzyna Sobańska, Beata Kotwis (języki obce); „Odpowiedzialność za szkołę, region, 
ojczyznę” („Odpowiedzialność wodzów i przywódców narodów”) – Piotr Frątczak 
(historia); „Ja – jako odpowiedzialny obywatel” – Radosław Siegieda (wiedza o spo-
łeczeństwie); „Odpowiedzialność wędrowca” – Renata Skurzyńska (geografi a); „Od-
powiedzialność artysty za propagowanie wartości” – Bożena Cienkowska (muzyka 
i plastyka).

„Wolność i jej granice w sieci komputerowej (netykieta)” – Danuta Pacz-
kowska (informatyka); „Wolność artysty a granice dobrego smaku w sztuce” 
(malarstwie, rzeźbie, muzyce) – Bożena Cienkowska (muzyka, plastyka); „Wol-
ność słowa a jej granice w prasie, literaturze i teatrze” – Aneta Baczyńska, Mag-
dalena Pawlak (jęz. polski); „Wolność sumienia” – Małgorzata Stefańska (religia); 
„Wolność wyznania” – Radosław Siegieda (wos); „Wolność narodów – prawo 
do samostanowienia” – Tomasz Skonieczny (historia); „Wolność a konsekwen-
cje wyborów życiowych” – Karina Roszkowska (pedagog); „Wolność wędrowca” 
– Renata Skurzyńska (geografia); „Wolność a zasady fair play” – Jolanta Piekut-
-Borowska i Kamila Gronek (wf ); „Wolność a odpowiedzialność wobec własnego 
ciała” – Tomasz Wirkus (biologia, chemia); „Wolność badań naukowych” – Ewa 
Waszkiewicz (fizyka).

Gimnazjum we Wróblińcu
„Czym jest wolność – refl eksja w kontekście wiersza K. Wierzyńskiego pt. «Stro-

fa o wolności»”. „Istota godności dla bohaterów «Antygony» Sofoklesa”. „Budowanie 
systemu wartości na podstawie utworów J. Kochanowskiego” (jęz. polski).

140 Na podstawie sprawozdania nadesłanego przez dyrektora L. Lenarcika.
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Gimnazjum w Zdzieszowicach
„Człowiek w  dziele stwarzania – godność dana, kim jest człowiek” (religia); 

„W obszarze godności człowieka – analiza utworu Cz. Miłosza «Który skrzywdziłeś»” 
(jęz. polski); „Życie jest tylko jedno, trzeba je przeżyć godnie” (jęz. polski); „Ja, czyli 
kto” (wos); „Obrona godności człowieka” (religia); „Godność” (plastyka); „Jan Paweł 
II – człowiek wolności” (religia); „Wolność jest w  nas” (jęz. polski); „Idea wolności 
w fi lmie «Popiełuszko»” (jęz. polski); „Granice wolności” (religia); „Motyw wolności 
w sztuce europejskiej” (jęz. polski); „Kardynał Stefan Wyszyński – człowiek walczą-
cy o wolność religijną Polaków” (historia); „Wolność, prawa i obowiązki człowieka 
i obywatela”; „Obowiązki i prawa dziecka, ucznia i człowieka” (religia); „Odpowie-
dzialny za skarb słowa” (religia); „Czego szukamy: prawdy czy sensacji” (religia); 
„Wokół prawdy i honoru” (jęz. polski); „Jezus – nauczyciel miłości” (religia), „Roland 
– rycerz bez skazy” (jęz. polski); „Jaka jest miłość? Hymn o miłości św. Pawła” (jęz. 
polski); „Przyjaźń i miłość w życiu człowieka” (wos); „Pomóc sobie, aby pomóc in-
nym” (religia); „Ludzka solidarność” (religia); „Mam prawo do... zobowiązuje się do...” 
(jęz. polski); „Honor i godność – wizja plastyczna”.

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Króla Włady-
sława Jagiełły w Sochaczewie

„Prawda historyczna obiektywna i subiektywna. Wydarzenia kontrowersyjne 
w historii” (historia); „Prawda o samym sobie” (wos); „Prawdy Boże” (religia); „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” (religia); „Poszanowanie praw człowieka w  środowisku lokal-
nym” (jęz. polski); „Konieczność odpowiedzialności za Ojczyznę” (historia); „Prawo 
narodów do wolności i samostanowienia” (historia); „Odpowiedzialność za prze-
kazywanie i dar życia” (religia); „Wolność w mojej rodzinie” (jęz. polski); „Wolność 
a miłość” (etyka); „Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania 
tradycji i kultury własnego narodu” (wos); „Kształtowanie właściwych postaw, ta-
kich jak: uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, ciekawość poznawcza, kre-
atywność, przedsiębiorczość, gotowość do pracy zespołowej, kultura osobista” 
(jęz. polski).

2.3. Aksjologiczne sesje popularnonaukowe

Celem tej formy edukacji aksjologicznej i  wychowania ku wartościom było 
głębsze poznanie istoty wartości, budzenie wrażliwości aksjologicznej, integracja 
społeczna wokół wartości środowiska szkolnego i pozaszkolnego, budzenie u spo-
łecznych podmiotów szkoły zaangażowania na rzecz wzmacniania aksjologicznej 
podstawy procesu wychowawczo-dydaktycznego szkoły, animacja społeczna na 
rzecz urzeczywistniania wartości. 

Aksjologiczne sesje miały charakter wewnątrzszkolny. Organizowane były 
przy zaangażowaniu nauczycieli i uczniów. Zdobyta wiedza i doświadczenie stały 
się podstawą sesji środowiskowych, organizowanych przy czynnym zaangażowa-
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niu uczniów, nauczycieli, osób ze społecznego środowiska, w którym szkoła funk-
cjonuje, oraz znanych autorytetów w województwie.

W ten oto sposób poszerzał się krąg osób współpracujących ze szkołą, które 
swoją wiedzą i doświadczeniem wspomagały nauczycieli.

Mimo wspólnej tematyki sesje te w poszczególnych szkołach przybierały róż-
ny charakter. Towarzyszyły im okolicznościowe inicjatywy uczniowskie. Pomocy 
merytorycznej udzielali księża katecheci, rodzice i ludzie nauki.

Oto przebieg sesji w wybranych gimnazjach.

Gimnazjum w Sułowie141

Sesję dotyczącą godności osoby ludzkiej wspomagał merytorycznie ksiądz re-
kolekcjonista. Rekolekcje dla młodzieży i nauczycieli okazały się punktem wyjścia do 
zgłębiania wiedzy na temat tej wartości i wyzwolenia potrzeby jej urzeczywistnienia.

Tematyka rekolekcji obejmowała: Godność osoby ludzkiej w Katechizmie Kościo-
ła katolickiego, Zagrożenia godności, Drogi poszanowania i  afi rmowania godności. 

Młodzież zainspirowana wartością godności, podbudowana treściami mery-
torycznymi i  wspomagana przez wychowawców przygotowała sesję popularno-
naukową dla społeczności lokalnej, która odbyła się w Domu Kultury w Sułowie, 
a  jej uczestnikami byli: burmistrz gminy Milicz, przedstawiciele władz lokalnych, 
rodzice, uczniowie, wychowawcy, katecheci, honorowi przyjaciele szkoły, przedsta-
wiciele organizacji współpracujących ze szkołą. 

Program sesji popularnonaukowej „Godność osoby – wartość wartości” przed-
stawiał się następująco:

10.00–10.10 –  uroczyste otwarcie – burmistrza gminy Milicz, dyrektora Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Sułowie oraz proboszcza parafi i Sułów

10.10–10.40 –  prezentacja multimedialna nt. „Godność osoby – zadanie dla 
społeczności szkolnej” – Samorząd Uczniowski,

10.40–11.20 –  „Godność osoby – wartość wartości” – ks. Piotr Wąż
11.20–11.40 –  przerwa – kawa, herbata, papieskie kremówki
11.40–12.00 –  Sprawozdanie z Mazowieckiego Konkursu Papieskiego – Kalina 

Lewek, Barbara Lewek
12.00–14.15 –  „Przyjaciel Boga” – projekcja fi lmu dokumentalnego o papieżu 

Polaku.
Sesję popularnonaukową otworzyło wystąpienie burmistrza gminy Milicz, 

dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie oraz proboszcza parafi i Sułów. 
Obecni wysłuchali wykładu księdza katechety Piotra Węża pt.: „Godność osoby 
– wartość wartości”, a przedstawiciele klas zaprezentowali efekty szkolnej sesji po-
sterowej, przygotowali również wystawę posterów dla społeczności.

Uczennica, która brała udział w Mazowieckim Konkursie Papieskim, przedsta-
wiła wraz z  mamą sprawozdanie z  przebiegu konkursu. Nagrodą dla wszystkich 
fi nalistów był udział w pielgrzymce śladami Jana Pawła II Warszawa – Kraków – Wa-
dowice, co było dla niej wielką nagrodą i wyróżnieniem. 
141 Wykorzystano fragment materiału nadesłanego przez dyrektora szkoły K. Piosik.
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Istotę wartości godności młodzież zasygnalizowała w specjalnym wydaniu ga-
zetki „Luzak”. Natomiast działania animacyjne młodzieży zostały opisane w prasie 
lokalnej.

Pogłębieniem rozumienia wartości godności było wspólne czuwanie mo-
dlitewne młodzieży, rodziców i nauczycieli w VII Dniu Papieskim pt.: „Jan Paweł II 
obrońca godności człowieka”.

Wolność to kolejna wartość, wokół której budowano pracę wychowawczą 
z młodzieżą.

Pierwszym źródłem pomocy merytorycznej w zagłębianiu wartości wolność 
były rekolekcje dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Głównym analizowanym za-
gadnieniem była wolność w nauczaniu Kościoła katolickiego oraz nauczanie Jana 
Pawła II o wolności.

Uczniowie, nauczyciele i  rodzice uczestniczyli w  warsztatach prowadzonych 
przez p. Romana Gawrona pt.: „Tyle wolności, ile mądrości”. Nauczyciele na lekcjach 
wychowawczych oraz podczas zajęć edukacyjnych poruszali tematy wolności w róż-
nych jej aspektach. Na języku polskim mówiono o wolności słowa i mass mediów, 
na religii o wolności sumienia, na przedmiotach ścisłych fi zyce i chemii o wolności 
badań naukowych. Wolność wyznania była tematem lekcji wiedzy o społeczeństwie.

Kolejnym działaniem był projekt edukacyjny „Moja droga do wolności”, w ra-
mach którego odbyły się godziny wychowawcze o następującej tematyce: w kla-
sach I – Jak przeciwdziałać zagrożeniom wolności; w klasach II – Wolność niejedno 
ma imię. Drogi zdobywania wolności w klasach III – Wolność elementem struktural-
nym osoby ludzkiej. Wolność darem i zadaniem.

Efektem pracy uczniów na godzinach wychowawczych była sesja posterowa 
zaprezentowana na forum szkoły przez poszczególne klasy.

W ramach projektu odbywały się również konkursy:
Konkurs literacki „Moja droga do wolności” i „Jestem człowiekiem wolnym”;
Konkurs poezji pt.: „Bo wolność to...”, w którym uczniowie prezentowali swoje 

wiersze.
Przykłady prac uczniowskich:

Bo wolność to poczucie godności,
które świadczy o człowieczej wartości.
Ona idzie w parze z odpowiedzialnością,
bo trzeba rozsądnie kierować swoją
teraźniejszością.

Mylące są pozory,
które twierdzą, że wolność ma negatywne walory.

Bo wolny człowiek szanuje sam siebie,
i modli się do tych, którzy są już w niebie.    

Każdy powinien być wolny,
i do podejmowania własnych decyzji zdolny.
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Bo posiadanie wolności,
daje wiele nieopisanej radości.

Wolność należy się każdemu,
myślę, że temu złemu, tak jak i dobremu.

Bo przecież każdy może się zmienić
i to, że odzyskał wolność – docenić.

U osób żyjących w jasności wolności,
nigdy nie pojawia się mania wielkości.

Bo wolność to coś bardzo dobrego,
a więc wolnemu człowiekowi nie mogło trafi ć
się nic lepszego!

Anna Śmierzchała

Bo wolność to
entuzjazm bijący z człowieka
bezustanna radość, przyjaźń i braterstwo
sposób użycia słów, względem przyjaciela
i miłość matczyna – ważniejsza niż wszystko.

Bo wolność to
świat bez nałogów
bez kłamstw
świat, w którym każdy w każdym widzi bliźniego,
w którym o świcie budzą się marzenia i zasypiają,
gdy zmierzcha.

Magdalena Basak

Projekt „Moja droga do wolności” zakończył się sesją popularnonaukową dla 
środowiska, w której uczestniczyli burmistrz gminy Milicz, radni gminy i powiatu, 
przedstawiciele stowarzyszeń, duchowieństwo, uczniowie, rodzice, nauczyciele 
i społeczność lokalna.

Po wykładzie księdza Piotra Węża pt.: „Rób, co chcesz, czy raczej wybieraj do-
bro” i zaprezentowaniu przez uczniów efektów projektu „Moja droga do wolności” 
odbyła się projekcja fi lmu pt.: „Popiełuszko” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego.

Wartość odpowiedzialność realizowana była w różnych jej aspektach. Punk-
tem wyjścia były biwaki integracyjne dla uczniów klas I pt.: „Przyjaźń jako wartość 
człowieka” i „Odpowiedzialność za siebie i innych”. 
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W trakcie kolejnego roku szkolnego uczniowie zgłębiali wiedzę o kolejnej war-
tości – odpowiedzialność.

Tematyka warsztatów obejmowała:
Kl. I  Rozumienie pojęcia odpowiedzialność 
 Odpowiedzialność jako postawa człowieka
 Człowiek i jego nieodpowiedzialna postawa
Kl. II Odpowiedzialność religijna człowieka 
 Zagrożenia odpowiedzialności 
 Wzór osobowy człowieka odpowiedzialnego 
 Straty wynikające z braku postawy odpowiedzialnej
 Autorytet Jana Pawła II
 Odpowiedzialność za wspólnotę klasową i szkolną
 Skutki nieodpowiedzialności w klasie i w szkole 
Kl. III  Odpowiedzialność karna i cywilna
 Skutki złamania prawa i braku odpowiedzialności za swoje czyny
 Odpowiedzialność za rodzinę
  Zagrożenia i pokusy współczesnego świata oraz ich wpływ na moją ro-

dzinę.
Podczas warsztatów prowadzonych przez wychowawców młodzież przygo-

towywała plakaty dotyczące odpowiedzialności jako wartości i antywartości, któ-
re zostały zaprezentowane społeczności lokalnej i zaproszonym gościom podczas 
uroczystości X-lecia Gimnazjum i 3. rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II.

Odpowiedzialność za środowisko była tematem wykładów i sesji posterowych 
podczas kolejnych X sympozjów naukowych „Postawy proekologiczne u progu XXI 
wieku”, które odbywały się cyklicznie w  ostatnią sobotę września. Wśród wykła-
dowców byli: Magdalena Bajer z Rady Etyki mediów, ks. prof. dr hab. Roman E. Ro-
gowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

A dla przykładu doświadczenia w tym względzie Gimnazjum im. Solidarności 
w Korycinie przedstawiają się następująco142.

Pierwszej sesji popularnonaukowej towarzyszyło motto kardynała Stefana 
Wyszyńskiego „Największą wolnością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”. Wzięli 
w  niej udział wszyscy uczniowie klas gimnazjalnych, szóstoklasiści (jako przyszli 
gimnazjaliści), nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja oraz zaproszeni goście.

Sesja rozpoczęła się prelekcją księdza Andrzeja Gniedziejko, który w  swym 
wykładzie wyjaśnił, czym jest godność ludzka, jakie są jej rodzaje, jaka jest istota 
godności, jej źródła, zagrożenia godności, kiedy można ją stracić, jak można kogoś 
pozbawić godności, a także godność w nauczaniu Jana Pawła II i Stefana kardynała 
Wyszyńskiego.

 Kolejnym etapem było obejrzenie fi lmu pt. „Ghandi”, przybliżającego po-
stać indyjskiego przywódcy duchowego zasłużonego dla ludzkości jako człowieka 
walczącego o  szacunek, tolerancję, poszanowanie godności całego narodu oraz 
utrzymanie godności osobistej. W trakcie fi lmu wyjaśniane były kwestie dotyczące 
142 Na podstawie materiału nadesłanego przez dyrekcję szkoły.
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ww. wartości. Następnym elementem sesji uczyniono przygotowany przez szósto-
klasistów montaż słowno-muzyczny w myśl słów S. kard. Wyszyńskiego „Największą 
mądrością...”. Ważnym punktem programu były przygotowane przez wychowawców 
warsztaty, których głównym celem było wypracowanie szkolnego programu posza-
nowania godności uwzględniając godność ucznia i godność nauczyciela jako warto-
ści współegzystujące. Podczas trwania warsztatów uczniowie wykazali się ogromną 
wiedzą oraz zainteresowaniem dla przedstawionej tematyki sesji, a także wyrazili en-
tuzjazm, co do zgłębiania wiedzy oraz uczestnictwa w podobnych przedsięwzięciach 
pozwalających poznać i zrozumieć wartości dotyczące każdego człowieka.

Sesję popularnonaukową „Godność, wolność, prawa człowieka” tak charakte-
ryzują jej realizatorzy:

W dniu 11 grudnia 2008 roku w przeddzień wydarzeń 13.12.1981 roku w naszym 
Gimnazjum odbyła się sesja popularnonaukowa pt. „Godność, wolność, prawa czło-
wieka”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie, rodzi-
ce. Sesję poprowadziła pani dyrektor Ewa Bojarzyńska, a rozpoczął przewodniczący 
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” Józef Mozolewski, który wygłosił referat pt. 
„Godność, wolność i prawa człowieka w kontekście wprowadzenia stanu wojennego”.

Wystąpieniem tym przybliżył młodzieży sytuację panującą w Polsce przed 
wprowadzeniem stanu wojennego oraz obraz walk i represji w czasie jego trwania. 
Następnie z prelekcją pt. „Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 
1981–1983/1989” wystąpił przedstawiciel IPN w Białymstoku, prezentując przejmu-
jącą wystawę o tym tytule.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie mieszkańca naszej gminy, rol-
nika z pobliskiej wsi p. Marka Siniło, osoby niegdyś represjonowanej. Przedstawił on 
zgromadzonym gościom sytuację stanu wojennego w naszym regionie na podstawie 
własnych doświadczeń. W uroczystości uczestniczył również ks. dziekan tutejszej para-
fi i Andrzej Gniedziejko, który wygłosił referat na temat prawa człowieka do wolności, 
prawdy oraz sprawiedliwości pt. „Czym jest wolność?”.

Sesję zakończyli uczniowie gimnazjum, prezentując pod kierunkiem p. Marty 
Orzołek inscenizację dotyczącą relacji międzyludzkich pt. „Chodź człowieku, coś ci po-
wiem”. Podczas tej „żywej lekcji” historii zaapelowano do młodzieży o pamięć oraz sza-
cunek do wydarzeń mających miejsce w czasie stanu wojennego.

Ta uroczystość uświadomiła młodym ludziom, jak wiele zostało poświęcone, aby-
śmy teraz wszyscy mogli żyć w wolnej Polsce oraz jak ważne jest przestrzeganie praw 
człowieka.

Na uwagę zasługuje doświadczenie pedagogiczne w tym względzie gimna-
zjum w Zdzieszowicach. Szkoły funkcjonującej w środowisku wielokulturowym na 
Śląsku Opolskim.

Początek sesji popularnonaukowej poświęcony poszczególnym wartościom 
odbył się poza murami szkoły, w kinie Odrodzenie. Temat sesji brzmiał „Godność 
człowieka najwyższą wartością”.
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Na powyższy temat został wygłoszony referat przez ojca duchownego klery-
ków ks. dr. E. Plocha z seminarium duchownego w Opolu. Ubogaceniem sesji było 
przedstawienie przez młodzież gimnazjum inscenizacji pt. „W poszukiwaniu małej 
księżniczki” w reżyserii s. Eligii – mgr I. Pietruskiej.

Posesyjnym pokłosiem była praca literacka pt. „Do jakich refl eksji i przemyśleń 
skłoniła mnie sesja popularnonaukowa «Godność człowieka najwyższą warto-
ścią»”. Swego rodzaju dekalogiem poszanowania godności był element dekoracyj-
ny w formie drzewa zainstalowany na szkolnym korytarzu pt. „Oblicza godności”. 
Wprowadzeniem w tematykę godności w klasach pierwszych był spektakl teatral-
ny „Krzaki”, którego tematyka koncentrowała się na globalnym traktowaniu star-
szych ludzi.

Istota godności zgłębiona była na sesjach popularnonaukowych o  zasięgu 
gminnym z zaproszeniem gości z władz wojewódzkich oraz zasięgu wojewódzkim. 
Temat sesji o zasięgu gminnym brzmiał: „Godnie żyć – godnie umierać”. Ze względu 
na liczbę zainteresowanych rodziców, duchowieństwa, władz terytorialnych, spo-
łeczności lokalnej, odbyła się w  kinie Odrodzenie. Program obejmował dyskusję 
panelową z  udziałem ks. dr. K. Matyska, diecezjalnego duszpasterza nauczycieli, 
lekarza J. Wilkosza, mgr E. Całek – psychologa z Katolickiego Stowarzyszenia Nie-
pełnosprawnych w  Zdzieszowicach. Moderatorem panelu była nauczycielka jęz. 
polskiego B. Babilec. Sesji towarzyszył udział w spektaklu teatralnym pt. „Weronika 
postanawia umrzeć”. Został przygotowany przez uczniów należących do koła te-
atralnego, prowadzonego przez Ireneusza Babilca – nauczyciela języka polskiego 
tegoż gimnazjum.

Poznanie istoty godności rozpoczęte zostało zorganizowaniem dla społeczno-
ści szkolnej i  lokalnej wieczornicy „Polskie drogi ku niepodległości”. Towarzyszyło 
temu wydarzeniu złożenie kwiatów pod pomnikiem Powstańców Śląskich. 

Znaczącym wydarzeniem pozwalającym zrozumieć istotę wolności była sesja 
popularnonaukowa zorganizowana na kanwie fi lmu pt. „Popiełuszko – wolność 
jest w nas”. Towarzyszącymi działaniami były prace literackie pt. „Co to znaczy, że 
wolność jest w nas? Rozwiń tę myśl, odwołując się do fi lmu o ks. J. Popiełuszce 
i  własnych doświadczeń”. Drugim ważnym zadaniem było zorganizowanie kon-
kursu plastycznego „Plastyczne wizje wolności”. Na uwagę zasługuje również pod-
jęcie współpracy z I LO w Kędzierzynie-Koźlu i Amnesty International. W ramach 
solidarności z walczącymi o wolność Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję 
IX Międzynarodowego Maratonu Pisania Listów o uwolnienie więźniów politycz-
nych.

Istota godności i  wolności stanowiła podstawę aksjologiczną Wojewódzkiej 
Inauguracji Roku Szkolnego 2008/2009. Tematyka homilii wygłoszonej na uroczy-
stej Mszy św. przez biskupa Jana Kopca koncentrowała się na godnym życiu i wy-
borach życiowych gimnazjalisty. Młodzież przygotowała spektakl pt. „Wokół god-
ności człowieka – nasze drogi ku wolności”.

Końcowym akcentem było wręczenie serduszek z  przesłaniami wyjętymi 
z „ABC krucjaty miłości” Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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Kolejna sesja popularnonaukowa integrowała dwie wartości: wolność i odpo-
wiedzialność. Towarzyszyła jej dyskusja panelowa uczniów gimnazjum nt. „Jak żyć 
godnie i odpowiedzialnie”, spektakl teatralny przygotowany przez uczniów klas III 
pt. „Dziwny jest ten świat, a życie mamy jedno i od nas zależy jak je przeżyjemy”. Jak 
w poprzedniej sesji było wykonanie trwałego elementu dekoracyjnego, zdobiące-
go hol szkoły. Formą jego było drzewo pt. „Oblicza wolności i odpowiedzialności”.

„Być człowiekiem prawdy i honoru” – to tytuł kolejnej sesji popularnonauko-
wej. Grupa uczniów zaprezentowała sylwetki ludzi XX i XXI wieku, którzy kierowali 
się w swoim życiu prawdą i honorem. Wśród tych osób byli Jan Paweł II, ks. Jerzy 
Popiełuszko, kardynał Stefan Wyszyński, ks. Jan Dzierżan i inni.

Samorząd Uczniowski był organizatorem dyskusji panelowej pt. „Być człowie-
kiem prawdy i honoru to znaczy...”. Tak jak w poprzednich sesjach obradom towa-
rzyszyły prezentacje efektów dwóch konkursów: plastycznego „Prawda i  honor 
– moja wizja plastyczna” oraz literackiego „Być człowiekiem prawdy i honoru”. 

Zagadnienia prawdy, godności i odpowiedzialności były przedmiotem sesji or-
ganizowanej dla środowiska gminnego – rodziców, społeczności lokalnej, uczniów, 
nauczycieli z  terenu gminy. Sesji towarzyszyło otwarcie wystawy pt. „Odrzucając 
kłamstwa”. Z historii działalności opozycyjnej w latach 70. i 80. Centralnym punk-
tem spotkania był wykład opozycyjnego działacza Solidarności W. Uklei nt. „Czasy 
zniewolenia człowieka w kontekście 27. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego 
w Polsce.”

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia ekspozycji pt. „Odrzucając 
kłamstwo”, sprawdzonej do gimnazjum z  Berlina przez A. Kałużę we współpracy 
z Fundacją Krzyżową.

„Życie jest miłością, a miłość jest związana z odpowiedzialnością” to temat sesji 
popularnonaukowej organizowanej dla społeczności powiatu wraz z przedstawi-
cielami władz oświatowych i samorządowych. Wśród uczestników byli członkowie 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych w Zdzieszowicach. Wprowadza-
jący referat nt. „Wokół najważniejszych wartości w  życiu człowieka” przedstawiła 
wicedyrektor szkoły.

Młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny „Życie mamy tylko jedno. Je-
stem za nie odpowiedzialny”. Jak każdej sesji, tak również tej towarzyszyły wystawy 
prac plastycznych, prezentacja twórczości literackiej.

 Na uwagę zasługują piękne „drzewa”, na których znajdują się swego rodza-
ju regulaminy aksjologiczne w formie społecznej umowy co do urzeczywistniania 
zgłębianych wartości.

Jak zostało podkreślone, sesje popularnonaukowe integrowały podmioty 
edukacyjne. Integracja społeczna wokół aksjologicznych podstaw edukacji szkol-
nej była celem i zadaniem. Jej przykładem są sesje realizowane przez Gimnazjum 
w Mścicach143. Podczas sesji przedstawiciele różnych środowisk przedstawiali na-
stępujące zagadnienia:
143 Na podstawie materiałów nadesłanych przed dyrektora szkoły L. Lenarcika.
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Oblicza prawdy i honoru
„Prawda i honor w życiu chrześcijanina” – ks. Dariusz Jastrząb – rektor Wyższe-

go Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; „Prawda i honor 
w życiu ludzi morza” – 4 uczniów z Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Marynarzy 
i Rybaków z Kołobrzegu; „Prawda i honor w pracy rzemieślnika i przedsiębiorcy” 
– przedsiębiorca Henryk Głuszko; „Ludzie honoru – mit czy prawda” – nauczyciel 
historii Piotr Frątczak.

Odpowiedzialność
„Autoodpowiedzialność ucznia”, „Odpowiedzialność pracownika samorządo-

wego”, „Odpowiedzialność nauczyciela”.

Oblicza wolności
„Wolność człowieka a dekalog” – ks. Dariusz Jastrząb – rektor Wyższego Semi-

narium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; „Wolność gospodarcza” 
– radna Sejmiku Koszalińskiego Elżbieta Góral; „Wolność przekonań politycznych” 
– nauczyciel Radosław Siegieda; „Wolność dziecka i ucznia a pełnione role społecz-
ne” – uczennica Urszula Kłosowicz. 

Godność osoby – wartość wartości (człowiek jako wartość)
„Antropologiczne podstawy godności człowieka” – ks. dr Dariusz Jastrząb – rek-

tor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; „God-
ność rolnika szczególnym rodzajem godności zawodowej” – Renata Łuczak, sołtys 
wsi Strachomino; „Rodzaje godności” – uczennice Anna Marszałek i Pamela Świeboda 
– przygotowane przez nauczycielki jęz. polskiego; „Godność człowieka w nauczaniu 
Jana Pawła II” – uczennica Urszula Kłosowicz przygotowana przez katechetkę Małgo-
rzatę Stefańską; „Poszanowanie godności wyzwaniem i zadaniem społeczności lokal-
nej” – uczeń Adam Skonieczny przygotowany przez pedagoga Anetę Stułę; „Godność 
człowieka a  eksperymenty biomedyczne” – uczeń Piotr Kłosowicz przygotowany 
przez nauczycieli przyrody i biologii Renatę Skurzyńską i Tomasza Wirkusa.

Jak zostało wyżej podkreślone, sesjom popularnonaukowym towarzyszyły 
różne działania okolicznościowe, zwłaszcza konkursy, apele, spotkania dyskusyjne, 
projekty. Zależało nam, by sesje popularnonaukowe promieniowały swą mocą wy-
chowawczą, inspirowały do wielostronnej aktywności twórczej, wyzwalały potrze-
bę animacji społecznej ku horyzontom aksjologicznym.

Oto przykłady twórczości pisarskiej młodzieży z gimnazjum w Turośni Kościelnej.

Drodzy koledzy i koleżanki!
Jestem uczennicą gimnazjum w Turośni Kościelnej. Chciałabym poruszyć pewien 

ważny temat, jakim jest odpowiedzialność. 
Niezależnie od tego, ile mamy lat, niezależnie od naszego pochodzenia, czy jeste-

śmy starsi, czy młodzi – musimy wiedzieć, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, 
za to, jak żyjemy.
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Mogłoby się nam wydawać, że to nie my tworzymy świat, jakim jest. Kiedy 
zdarzają się okropne katastrofy, kiedy inni ludzie bardzo cierpią, kiedy dzieje się 
wielka krzywda – myślimy, że to nas wcale nie dotyczy. Ale czy na pewno? Czy nie 
powinniśmy się tym zainteresować... A więc kto jest za wszystko odpowiedzialny? 
Nie powinniśmy być obojętni na niektóre sprawy, ponieważ to my mamy uczynić 
nasz kraj pięknym miejscem na świecie! Właśnie my mamy uchronić piękno i wszel-
kie tradycje naszego polskiego krajobrazu. Naszym zadaniem jest ustrzec świat od 
klęski ekologicznej! Jesteśmy za to odpowiedzialni, aby miejsce, w którym żyjemy, 
było nie tylko dla Nas, ale i dla przyszłych pokoleń domem, gdzie niczego nie bra-
kuje!

Aby być odpowiedzialnym za kraj, najpierw trzeba się nauczyć być odpowiedzial-
nym za samego siebie „Być człowiekiem dojrzałym to znaczy być odpowiedzialnym” 
– pisał A. Saint-Exupery. Dlatego my – młodzież, aby dojrzeć, musimy się nauczyć, że 
uczeń odpowiedzialny, to ten, który wie, co robi i zna konsekwencje swojego działania. 
To taki człowiek, który potrafi  ponieść konsekwencje za swoje czyny!

Powinniśmy stosować w  życiu to, czego się nauczymy i  prawidłowo funkcjono-
wać w społeczeństwie. Wtedy będziemy szanowani i akceptowani przez innych, wtedy 
nasze zadanie będzie oceniane i ktoś przyzna nam rację, co czynić, aby wszystkim było 
dobrze.

Każdy człowiek uczy się odróżniać dobro od zła. Każdy uczy się, że należy żyć z in-
nymi. Niezależnie od wieku życie ciągle nam o tym przypomina. Każdy dzień uczy nas, 
że nikt nie zrobi za nas pewnych rzeczy i nikt nie załatwi za nas pewnych spraw. Dla-
tego podejmując wiele ważnych decyzji, powinniśmy się dokładnie zastanowić, co jest 
dobre, a co złe. Ponieważ od tego może zależeć przyszłość innych ludzi i nie możemy 
pozwolić, aby oni ponosili konsekwencje za nasze błędy.

Dlatego powinniśmy żyć w  zgodzie, nie zajmować się kłótniami, nie prowadzić 
wiecznych wojen. Dlatego nie powinniśmy żyć tylko dla siebie, lecz żyć także dla innych 
i pomagać sobie w rozwiązywaniu trudności! Musimy szanować siebie i innych, szano-
wać nasz kraj, ojczyznę! Bądźmy odpowiedzialni za nasze czyny!

Zofi a Mierzyńska, klasa IIIB

Odpowiedzialność

Odpowiadam za Ciebie, wiesz?
I będę chroniła Cię nawet
przed kroplą deszczu spadającą
prosto na twoją głowę,
tak bezlitośnie...
Od dziś nikt złym słowem
nie zrani Cię.
I nigdy nie będzie Ci brak niczego,
nie będziesz musiał pozwalać
na poniżanie Twojego imienia.
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Bo jestem za Ciebie odpowiedzialna.
Czyny, których będziesz żałować,
od dziś są też moimi błędami.
Od dziś możesz ufać mi
całym swoim sercem.

Aneta Czech kl. IIIC

Żyjąc chwilą

Jestem odpowiedzialna
za siebie
Ciebie
za nią.
Jestem odpowiedzialna
za swoje czyny
za życie.
Za to, co robię i gdzie jestem
Z kim się zadaję
O kim myślę
Za to, co kocham
I za to, co jeszcze będę kochać
Za mnie
Za Ciebie
Za nią.
Jestem odpowiedzialna
Za nas
Za Was
Myśląc o Tobie i
o sobie
Rozmawiając z Tobą i 
Z sobą
Żyjąc chwilą.
Jestem odpowiedzialna
Za to kim jestem i jaka jestem
Za to, co mówię
Za siebie
I Ciebie
Za nas
Żyjąc chwilą.

Izabela Mazur kl. IIC
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Odpowiedzialność

Odpowiedzialność to nieprzespana noc stróża
Odpowiedzialność to dziecko na rękach ojca.
Odpowiedzialność to czujny i troskliwy wzrok matki.
Odpowiedzialność to wyciągnięta dłoń przyjaciela.

Odpowiedzialność to dotrzymanie słowa.
Odpowiedzialność to dotrzymanie słowa
Odpowiedzialność to spojrzenie prosto w oczy,
 drugiemu człowiekowi
Odpowiedzialność to uczciwe przyjrzenie się w lustrze,
Samemu sobie.

Małgorzata Bukłaho kl. IIIC

Odpowiedzialność

Mówisz...
Że to tylko kraj,
O który zawsze będziesz walczył
Że to tylko ludzie
Których kochasz najbardziej
Że to tylko Bóg
Który dał Ci życie
Tylko walczysz
Tylko kochasz
Tylko żyjesz
Tylko bądź za to odpowiedzialny

Agnieszka Kruk kl. IIIB

2.4. Projekty aksjologiczne

Praca nad poznawaniem i urzeczywistnianiem poszczególnych wartości inspi-
rowała do realizacji projektów typu aksjologicznego.

Oto przykład projektów zrealizowanych w Gimnazjum im. Solidarności w Ko-
rycinie144.

Na spotkaniu Samorządu Szkolnego przedyskutowano problem znajomości 
przez uczniów przysługujących im praw i wskazano prawo według nich najczęściej ła-
mane w szkole. Uczniowie uznali, że jest to prawo do wolności.
144 Przytaczam oryginalny opis nadesłany przez dyrekcję szkoły.
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Nauczycielka języka polskiego p. Małgorzata Glińska zaproponowała uczniom 
realizację ciekawego, nowatorskiego projektu: „Wolność w kontekście praw ucznia”. 
Wolność jest trudną sztuką spełniania siebie w kontekście społecznym, więc uczniowie 
mieli przed sobą trudne zadanie i wyzwanie. 

Realizując projekt, nauczycielka wraz z uczniami chciała spróbować znaleźć od-
powiedzi na pytania:

● Czym jest wolność? W czym wyraża się jej istota?
● Jakie można wyróżnić jej kategorie?
● Czy i jakie istnieją granice wolności?
● Co to znaczy być człowiekiem wolnym?
● Czy prawo do wolności jest respektowane w szkole?
● Czy w imię swej wolności nie krzywdzimy innych?

Dlaczego wolność?
Uczniowie uważają, że szkoła ogranicza im wolność, dlatego projekt był propo-

zycją podjęcia partnerskiej dyskusji na temat tych zależności. Przeprowadzone an-
kiety wykazały, że wielu uczniów nie wie, jakie ma prawa, nie interesuje się nimi. Aby 
móc z młodzieżą podjąć konstruktywną dyskusję na ten temat, w pierwszej kolejności 
pani Małgorzata Glińska przygotowała materiały, które służyły jako baza informacyj-
na na temat praw ucznia. Następnym krokiem było zbadanie, czy prawo do wolności 
jest respektowane w  szkole. Praca przy realizacji projektu miała na celu wyzwolenie 
w uczniach potrzeby określenia swojej postawy wobec wolności. Działania miały po-
budzić uczniów do myślenia, prowokować do zajęcia określonego stanowiska, uświa-
domić, jak ważną wartością w życiu jest wolność i umiejętność mądrego nią rozporzą-
dzania. 

Do realizacji projektu zgłosili się chętni uczniowie z różnych klas, którzy dobrali 
się w 3 zespoły.

–  I zespół – uczniowie klas pierwszych przygotowali adaptację sceniczną bajki pt. 
„Paweł i Gaweł” A. Fredry, czyli wolność w krzywym zwierciadle, opracowali sce-
nografi ę, przygotowali dekoracje i rekwizyty.

–  II zespół – uczniowie klas drugich zgromadzili materiał informacyjny dotyczący 
praw ucznia, obowiązujących przepisów prawnych itp. A następnie opracowali 
go w formie prezentacji multimedialnej pt. „Prawa ucznia w szkole”.

–  III zespół – uczniowie klas trzecich zredagowali pytania, a  następnie przepro-
wadzili wywiady z  różnymi osobami (dyrektor szkoły, nauczyciele, rodzice, 
uczniowie) na temat wartości, jaką jest wolność oraz prawo do wolności w szko-
le. Wywiady zostały zarejestrowane kamerą cyfrową, a następnie opracowane 
w formie fi lmu pt. „Prawo do wolności w szkole”.

Podsumowanie projektu:
Wszystkie zespoły zaprezentowały swoje prace na forum publicznym szkoły 

dnia 4 maja 2009 r. podczas podsumowania projektu. Publiczna prezentacja wypra-
cowanych materiałów była punktem wyjścia do dalszych dyskusji na temat wolno-
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ści. Uczniowie mogli wyrażać swoje opinie na łamach gazetki szkolnej. Realizacja 
projektu była ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i rodziców oraz 
nauczycieli. Uświadomiła uczniom, że w ciekawy, różnorodny sposób, z wykorzysta-
niem Internetu, komputera, kamery oraz wielu programów komputerowych mogą 
wypowiadać się na tematy nurtujące młodzież. Wielu uczniów wykazało się nieujaw-
nionymi dotychczas talentami, kreatywnością, umiejętnościami organizacyjnymi. 
Podsumowanie projektu, prezentacja prac wszystkich zespołów bardzo podobała 
się uczniom i zaproszonym gościom. Pani dyrektor, doceniając zapał i pomysłowość 
uczniów, zakupiła do szkoły kamerę cyfrową (przedtem wykorzystywano sprzęt pry-
watny), aby kolejni chętni mogli realizować swoje autorskie pomysły. Rodzice byli 
dumni z pracy swoich dzieci, podkreślali również aspekt wychowawczy zrealizowa-
nego pomysłu. 

Najważniejszą konkluzją tego przedsięwzięcia są jednak refl eksje uczniów, którzy 
doszli do następujących wniosków:

● Wolność – tak, ale w parze z odpowiedzialnością;
● Regulaminy ograniczają naszą wolność, ale zapewniają nam bezpieczeństwo;
●  W imię swojej wolności i przysługujących nam praw nie możemy nikogo krzyw-

dzić (np. wolność słowa nie daje nam prawa do obrażania kogoś słowem, 
smsem, e-mailem).

Odpowiedzialność w kontekście praw dziecka
Wnioski uczniów po realizacji przedsięwzięcia „Wolność w kontekście praw 

ucznia” skłoniły nas do kontynuacji i rozszerzenia ww. projektu. W rezultacie wielu 
działań uczniowie poznali swoje prawa, ale też obowiązki, w związku z czym peda-
gog szkolny p. Marta Orzołek zaproponowała im udział w kolejnym innowacyjnym 
projekcie. 

W pierwszym etapie wzięli udział chętni uczniowie klas drugich gimnazjum, któ-
rych zadaniem była pisemna odpowiedź na pytania:

– Czym jest odpowiedzialność?
– O jakim człowieku możemy powiedzieć, że jest odpowiedzialny?
– Za co, za kogo, przed kim jestem odpowiedzialny/a?

Drugi etap polegał na przeanalizowaniu wypowiedzi pisemnych przez chętnych 
kolegów gimnazjalistów i nagranie przez nich krótkometrażowego fi lmu na temat 
„Odpowiedzialność w kontekście praw dziecka”. Dwie grupy uczniów nagrały fi lmy, 
które przedstawiają prawo dziecka do wypoczynku i prawo do prywatności.

Nagrane fi lmy zostały powielone i zaprezentowane wszystkim uczniom gimna-
zjum na godzinach wychowawczych. Obejrzenie tych fi lmów stało się punktem wyj-
ściowym do dalszych dyskusji na temat odpowiedzialności. Uczniowie biorący udział 
w projekcie namacalnie mogli odczuć, czym jest poczucie odpowiedzialności, gdyż 
każdemu z nich przydzielone było inne zadanie. Sukces zespołu zależał więc od zaan-
gażowania każdego z osobna, o czym „reżyserzy” i „aktorzy” mogli opowiedzieć swoim 
kolegom właśnie podczas prezentacji fi lmu. Głównym założeniem w realizacji projektu 
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było uświadomienie uczniom, iż korzystanie z praw ucznia, z praw dziecka wiąże się 
ściśle z  odpowiedzialnością za właściwe z  nich korzystanie oraz ogólnie z  odpowie-
dzialnością za siebie i własne czyny.

Odpowiedzialni za historię
Od sierpnia 2009 r. do lutego 2010 r. 45 uczniów gGimnazjum i 2 nauczycieli – Bar-

bara Szypulska i Celina Baranowska – realizowało projekt edukacyjny polegający na 
wykonaniu dokumentacji fotografi cznej i  opisowej krzyży i  kapliczek przydrożnych 
występujących na terenie gminy Korycin. Zebrany materiał posłużył do opracowania 
publikacji książkowej, którą wydaliśmy drukiem ze środków własnych szkoły. W książce 
oprócz fotografi i opisywanych obiektów zamieszczone zostały rysunki utalentowanej 
plastycznie wówczas uczennicy kl. II naszego gimnazjum – Małgorzaty Lengiewicz. 
Oryginały prac posłużyły do przygotowania wystawy towarzyszącej X Jubileuszowe-
mu Konkursowi Wiedzy Biblijnej. Na potrzeby promocji wystawy i książki wydany zo-
stał okolicznościowy folder.

Korzyścią w realizacji tego przedsięwzięcia stało się wzbudzenie poczucia odpo-
wiedzialności młodzieży za utrwalanie i przekazywanie historii dotyczącej najbliższej 
„małej ojczyzny”145.

2.5. Apele szkolne

Cotygodniowe apele szkolne – forma w wielu szkołach odchodząca do prze-
szłości – stały się ważnym wydarzeniem wychowawczo-dydaktycznym, które było 
okazją do zgłębiania istoty wartości.

Przykładem są doświadczenia gimnazjum w Korycinie.
W celu uświadomienia uczniom funkcji wartości w życiu człowieka wykorzy-

stano Światowy Dzień Rzucania Palenia.
Temat apelu brzmiał „Odpowiedzialni za siebie - wolni od nałogów” i dotyczył 

odpowiedzialności za własne decyzje, wybory, za własne zdrowie.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Adam Bienasz apelował: Bądź-

my zdrowi! Bądźmy silni! Żyjmy odpowiedzialnie – wolni od nałogów. 
W tym samym dniu, w przeddzień rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach 

Dziecka, hasłem przewodnim dla zorganizowanego apelu stały się słowa papieża 
Jana Pawła II: 

„Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione pra-
wa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, w trwałej rodzinie, prawa do wzrastania 
w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju”.

Wybrani uczniowie pod kierownictwem pedagoga szkolnego p. Marty Orzo-
łek przybliżyli w skrócie swoim koleżankom i kolegom, czym jest Konwencja o Pra-
wach Dziecka oraz zapoznali z  najważniejszymi prawami dziecka, m.in. szeroko 
rozumianą wolnością i godnością, która nie jest nadawana, ale którą człowiek po-
145 Szerszy opis projektu znajduje się w dokumentacji szkoły. Metoda projektów.
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siada od początku swego istnienia. Tłem dla przemawiających uczniów były wyko-
nane prace plastyczne dotyczące praw dziecka. 

20-lecie uchwalenia Konwencji o  Prawach Dziecka uczniowie uczcili akcją 
„Balony do nieba”, przyłączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji organizo-
wanej przez UNICEF. Akcja polegała na tym, że chętni uczniowie spotkali się na 
placu przed szkołą, a każdy z nich miał ze sobą balonik mający symbolizować jedno 
prawo dziecka i zawierał treść prawa. Punktualnie o godzinie 12 wszystkie balony 
zostały wypuszczone w powietrze, kolorowe niebo i całe otoczenie symbolizowały 
umownie prawa i wartości, które zawsze powinny być przestrzegane.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był apel 17 grudnia 2009 r., podczas które-
go młodzież omówiła szczegółowo zagadnienia związane z  odpowiedzialnością, 
a więc czym jest odpowiedzialność i poczucie odpowiedzialności, kim jest człowiek 
odpowiedzialny, za co i za kogo uczniowie są odpowiedzialni. Zasłuchani ucznio-
wie mogli po apelu porozmawiać z wychowawcami na poruszony bardzo ważny 
temat.

Powyżej przedstawiono bogactwo działań wprowadzające ucznia w  istotę 
wartości, które stanowią drogowskazy zgłębiania człowieczeństwa. Ta działalność 
stanowiła źródło wiedzy aksjologicznej zarówno dla uczniów, jak również dla na-
uczycieli uczących w danym gimnazjum oraz nauczycieli z innych szkół biorących 
udział w tych sesjach.

Działalność aksjologiczna stała się również istotnym czynnikiem integracji 
rodziców ze szkołą, jako organizacją. Stworzona została szansa mówienia „jednym 
głosem” w sprawie wychowania i nauczania uczniów i podejmowanych w tym za-
kresie zadań. 

Stanowiła też czynnik integracji szkoły z szeroko rozumianym środowiskiem po-
zaszkolnym – Kościołem, instytucjami oświatowymi, władzami samorządowymi etc.



ROZDZIAŁ VI

Dydaktyczna wartość dodana – wybrane przykłady 
dobrych praktyk

Wdrażany projekt działań stał się czynnikiem inspirującym do działań szkoły 
na rzecz środowiska oświatowego i wespół z tym środowiskiem. W każdym gimna-
zjum oprócz programu działań w ramach Towarzystwa można wyróżnić elementy 
programu wychowawczo-dydaktycznego decydującego o  jego tożsamości. Wpi-
sały się one na stałe w działalność szkoły mimo swej powtarzalności, nie traciły na 
wartości, wręcz odwrotnie, przybierały nowe kształty, decydowały o pozycji szkoły 
w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Stwarzały wciąż nowe szanse, wpisując 
się w serce i umysł młodych ludzi. Wpisując się w historię szkoły, decydowały o jej 
tożsamości. Były niepowtarzalnym elementem procesu wychowawczo-dydaktycz-
nego gimnazjum. Ta oryginalna działalność w każdym gimnazjum pełniła istotną 
funkcję w  zespole nauczycieli i  dyrektorów z  TGP. Po pierwsze budziła podziw, 
uznanie i  respekt wobec nauczycielskiego trudu, inwencji twórczych i  zwrotnie 
była kryterium wartościowania własnej działalności. 

Po drugie, była źródłem motywacji do poszukiwania twórczych rozwiązań 
złożonych problemów nauczania i  wychowania we własnej szkole. Utwierdzała 
w  przekonaniu, że tożsamość szkoły buduje się nie okazjonalnymi działaniami, 
aktywizmem, o który łatwo we współczesnej rzeczywistości oświatowej, lecz per-
manentnym budowaniu mocnych fi larów procesu wychowawczo-dydaktycznego 
orientując go ku nowym jakościom.

Praktyki te promowane w  środowisku gimnazjów TGP dawały poczucie wy-
sokiej wartości Towarzystwa jako całości – jako całości zespołu. Poniżej zostaną 
ukazane w skrótowej formie wybrane działania kilku gimnazjów w celu ukazania 
specyfi cznych szans edukacyjnych, których były nośnikiem.

1.  Klub młodego odkrywcy „NEUTRINO” i Festiwal Nauki. 

Beata Franczuk, Jarosław Franczuk. Gimnazjum nr 1 

im. Jana Pawła II w Sochaczewie

Projekt KMO jest integralną częścią programu realizowanego przez Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. W naszej szkole funkcjonuje popularyzator CNK, ale 
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to, co robią uczniowie, zależy głównie od ich zainteresowań oraz chęci samodziel-
nego badania świata i weryfi kowania stawianych hipotez. W ramach projektu KMO 
młodzi entuzjaści nauki pod opieką nauczycieli – B. Franczuk i J. Franczuk – rozpo-
częli współtworzenie społeczności Odkrywców. Członkami klubu są zainteresowa-
ni pracą badawczą uczniowie oraz absolwenci naszego gimnazjum. Klub Młodego 
Odkrywcy to miejsce, gdzie każdy może zostać badaczem. Nie oceniamy stanu 
wiedzy, nie stawiamy ocen. Tu nikt nie popełnia błędu. Bawimy się i zachęcamy do 
weryfi kowaniu własnych hipotez. W  klubie nie dajemy gotowych rozwiązań. Na 
własną rękę i zgodnie z własnymi zainteresowaniami klubowicze wraz z opiekuna-
mi szukają odpowiedzi na naukowe pytania. Klub to przestrzeń dla samodzielnego 
eksperymentowania, konstruowania, dyskutowania i  odkrywania świata. Zagad-
nienia naukowe przestają być problemem ukrytym za wzorami z  podręczników, 
a stają się żywymi kwestiami, które można zaatakować, zgłębić i zrozumieć.

Cel projektu:
– popularyzacja nauki;
– rozbudzanie uczniowskich zainteresowań;
– stawianie i weryfi kowanie własnych hipotez;
– nauka poprzez zabawę.
Działania:
Spotkania klubu najczęściej odbywają się poza lekcjami szkolnymi, popołu-

dniami lub np. w soboty. Każde z nich jest przygotowane zarówno pod względem 
organizacyjnym, jak i materialno-technicznym przez prowadzącego, z pomocą klu-
bowiczów. W swojej pracy wykorzystujemy najprostsze materiały – łatwo dostęp-
ne, tanie, z odzysku. Nasze eksperymenty nie wymagają drogiego i specjalistyczne-
go sprzętu. Klubowicze mają więc szansę powtórzenia eksperymentu w domu, na 
podwórku czy wśród swoich przyjaciół. Doświadczenia wykonane w domu ucznio-
wie dokumentują w formie fi lmów lub zdjęć. W ramach działalności KMO bierzemy 
udział w Piknikach Naukowych, wystawach naukowych – „LHC – Zderzacz Hadro-
nów” – Akademia Podlaska (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny), 
festiwalach nauki organizowanych przez wyższe uczelnie, współpracujemy z Cen-
trum Nauki Kopernik w Warszawie i BioCentrum Edukacji Naukowej, gdzie wykonu-
jemy eksperymenty w prawdziwym laboratorium.

Efekty:
Uczniowie stają się badaczami, poznają i  doceniają piękno nauki i  budują 

poczucie własnej wartości. Bycie klubowiczem to przynależność do społeczności 
odkrywców. Serwis www.kmo.org.pl to miejsce wymiany doświadczeń, wzajemnej 
inspiracji i  zdrowej rywalizacji. Klubowicze wymieniają opinie odnośnie ekspery-
mentów, dodają własne zdjęcia, fi lmy i komentarze, biorą udział w konkursach or-
ganizowanych specjalnie dla nich przez Centrum Nauki Kopernik, np. „Wyznaczanie 
liczby pi metodą Buff ona” – dyplom dla naszych uczniów. Ponadto uczniowie mogą 
zawierać i kontynuować znajomości, dzielić się ze sobą swoimi odkryciami, plano-
wać i przeprowadzać. Realizacja projektu i udział w zajęciach pozwala uczniom na 
wzmocnienie wiary we własne myślenie i zdolność poznawania świata, daje świa-
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domość własnych możliwości i umiejętności kierowania własną nauką, ma również 
wpływ na budowanie umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w nowych sytu-
acjach.

Działania uczniów zostały zaprezentowane 6 kwietnia 2011 r. podczas Powia-
towej Konferencji „W poszukiwaniu talentów”.

Nowym pomysłem jest projekt, który w ramach działań KMO będzie realizo-
wany od września 2012 roku: „Akademia przedszkolaka”.

Szkolny Festiwal Nauki to projekt adresowany do wszystkich uczniów gimna-
zjum. W ciągu roku szkolnego uczniowie podejmują aktywność badawczą. Planują 
i samodzielnie, pod okiem nauczyciela, wykonują eksperymenty weryfi kujące posta-
wione wcześniej hipotezy. Problemów do rozwiązania uczniowie poszukują samo-
dzielnie, bądź jeśli brakuje pomysłów, wówczas korzystają z propozycji nauczyciela. 
Pod koniec roku szkolnego zespół chętnych uczniów przygotowuje wspólnie z na-
uczycielem program Festiwalu Nauki i opracowuje karty pracy do wybranych przez 
siebie eksperymentów. W dniu festiwalu w dwóch salach lekcyjnych odbywają się 
pokazy eksperymentów i zajęcia, wykorzystujące przygotowane karty pracy. Planując 
działanie dbamy, aby zajęcia były ciekawe, doświadczenia oryginalne oraz uwzględ-
niające wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej chemii i fi zyki.

Cele projektu:
– popularyzacja nauki;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów;
– ciekawe doświadczenia chemiczne i fi zyczne;
– nauka poprzez zabawę.
Działania:
Zajęcia z pytaniem problemowym:
W jaki sposób można wyczyścić sczerniały przedmiot miedziany o dowolnym 

kształcie?
Sekretne pismo – jakie substancje chemiczne pozwolą sporządzić niewidocz-

ną wiadomość?
Dlaczego barszcz czerwony pod wpływem soku z cytryny czerwienieje, a her-

bata blednie?
W jaki sposób można wyznaczyć wartość przyspieszenia ziemskiego?
Jak siłą woli uruchomić wiatrak?
Pokazy uczniowskie:
Fontanna Herona;
Nurek Kartezjusza;
Złudzenia optyczne;
Dymiące palce;
Jak zrobić kulki z płynnego roztworu;
Chemiczny wulkan.
Festiwalowi towarzyszą wystawy:
„TIME FOR NANO” – Przedstawiająca świat nanonauki i zastosowań nanotech-

nologii
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„Jak działa nauka?” – Przedstawiająca historię odkryć naukowych
„Ziemia i  jej miejsce we Wszechświecie” – Prezentująca budowę Układu Sło-

necznego
Do głównych efektów należy zaliczyć: budzenie zainteresowań sprawami na-

uki, nabycie umiejętności promowania i przeprowadzania doświadczeń pokazują-
cych piękno i niezwykłość chemii i fi zyki; zaangażowanie w działalność poznawczą, 
u podstaw której znajduje się eksperyment i doświadczenie laboratoryjne.

2.  Warsztaty Ekologiczne „Ziemia jak zdrowie”. 

Bożena Zdanowicz. Gimnazjum im. Ks. Michała Sopoćki 

w Turośni Kościelnej

Projekt „Spotkania z ekologią – Ziemia jak zdrowie”
W 2001 roku podjęto decyzję o przeprowadzeniu w gimnazjum im. ks. Micha-

ła Sopoćki w Turośni Kościelnej warsztatów ekologicznych. Początkowo miały być 
przeznaczone tylko dla gimnazjalistów naszej szkoły, ale ostatecznie uzyskały sta-
tus gminnych. Ponieważ spotkanie się udało i miało swoich zwolenników w 2002 
roku warsztaty objęły zasięgiem obszar Górnej Narwi (około 14 gmin), natomiast 
w 2007 roku dzięki patronatowi Kuratorium Oświaty w Białymstoku stały się impre-
zą wojewódzką.

Cele warsztatów:
– propagowanie haseł ekologii i ochrony środowiska;
– uświadomienie uczniom ich wpływu na środowisko przyrodnicze;
– integracja środowisk uczniowskich z obszaru górnej Narwi;
–  wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą i organizacjami propagującymi 

wiedzę z ekologii i ochrony środowiska.
Warsztaty, już w drugim roku istnienia, stały się integralną częścią roku szkol-

nego wielu gimnazjalistów. Uczestnictwo w imprezie cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród uczniów naszej szkoły, jak również innych gimnazjów. W ten spo-
sób szkoła stała się swego rodzaju wojewódzkim ośrodkiem edukacji ekologicznej 
dla gimnazjalistów. Często szkoły same pytały o termin kolejnych warsztatów. Nie-
kiedy zainteresowanie przekraczało nasze najśmielsze oczekiwania (250 osób).

Początkowo tematy spotkań były wybierane bez żadnego klucza, ale później 
jeden temat wynikał z  drugiego. Kalendarium warsztatów w  Turośni Kościelnej 
przedstawia się następująco:

– List do matki Ziemi 2001;
– Zdrowo żyć... 2002;
– Las 2004;
– Co w wodzie piszczy? 2005;
– Ryby 2006;
– Rafa koralowa 2007;
– Cudowne początki 2008;
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– Okna 2009;
– szkolne warsztaty podsumowujące projekt unijny 2010.
Ważnym punktem programu każdego spotkania były zajęcia w pracowni lub 

terenie. Zorganizowaliśmy więc mikrośrodowisko społeczne wokół naszego gim-
nazjum, które stało się ważnym fi larem programu edukacyjnego.

Środki do zrealizowania planowanych zamierzeń pozyskiwane były od spon-
sorów (osób prywatnych i instytucji). 

Jedne zajęcia miały charakter ćwiczeniowy (niekiedy z efektem happeningo-
wym), a inne były formą wykładu lub prezentacji. Warsztaty skierowane były zarów-
no do młodzieży, jak i do nauczycieli i rodziców.

Oto przykłady proponowanych warsztatów:
– obserwacje ptaków;
– badanie wody, gleby i powietrza;
– poszukiwanie skamieniałości;
– zielarstwo (zajęcia terenowe lub spotkanie z aptekarzem);
– śledzenie wędrówek zwierząt;
– co nam zostawił lodowiec? – budowa geologiczna ziemi, minerały;
– formy ochrony przyrody;
– wędkarstwo;
– pszczelarstwo;
–  zajęcia plastyczne w służbie ekologii (np. mandala, malarstwo ścienne, eko-

biżuteria);
– zdrowa żywność.
Pracy naukowej zawsze towarzyszyły występy teatrzyków ekologicznych 

(szkoły uczestniczące zgłaszały chęć prezentacji, znając tematykę warsztatów), 
wystawy tematyczne w  auli gimnazjum (prezentacja dorobku ekokoła gimna-
zjum, pokaz twórczości plastyków, wystawy pokonkursowe, promowanie działań 
proekologicznych itp.), sklepik warsztatowy (zasoby sklepiku to wytwory koła 
plastycznego naszego gimnazjum), konkursy i  gry towarzyskie (np. turniej gry 
w  bierki) i  warsztatowa herbaciarnia. Warsztaty to miejsce prezentacji swoich 
osiągnięć.

Spotkania z  Ekologią posiadały swoich przyjaciół w  postaciach: wizytatora 
Kuratorium Oświaty w  Białymstoku, wójta lub wójtów (gmin nadnarwiańskich), 
dyrektorów instytucji proekologicznych (Narwiański PN, „Fundacja Zielone Płuca 
Polski”, Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków).

Efekty spotkań były opisywane w Biuletynie Informacyjnym RPP i w „Zielone 
Płuca Polski”, lokalnych gazetach, gazetce szkolnej i przedstawiane w radio lub te-
lewizji Białystok.

Sukces warsztatów to bardzo solidne przygotowanie wszystkich. Już we wrze-
śniu zaczynały się wstępne działania (szukanie pomysłów zajęć warsztatowych, 
tworzenie scenariusza, opracowywanie regulaminu konkursu, dzielenie się pracą). 
Ekokoło składa się z kilku sekcji i każda zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spra-
wowała pieczę nad częścią programu. Następnie rozsyłano informację do szkół, in-
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struktorów i instytucji wpierających szkołę w ekodziałaniach. Szukano pomysłów 
dekoracji i obsługi warsztatów.

W marcu i kwietniu zbierano prace konkursowe, szukano kompetentnych 
osób do komisji oceniającej. Przygotowywano dyplomy, nagrody i podziękowania. 

Ostatecznie tworzono plan Spotkań z Ekologią „Ziemia jak zdrowie” (przydział 
stoisk, pracowni, funkcji), ustalono dokładną datę, tworzono dekorację auli i sal 
ćwiczeniowych. 

W dniu warsztatów zespoły członków ekokoła obsługiwały recepcję, kierowały 
ruchem, opiekowały się instruktorami i sprzętem, wykonywały dokumentację foto-
grafi czną, obsługiwały herbaciarnię. Po zakończeniu spotkania następował z kolei 
żmudny proces porządkowania. 

Zajęcia warsztatowe były prowadzone w grupach. Po zakończeniu pracy ze-
społy podsumowywały działania. Omawiano efekty i wynikłe podczas badań pro-
blemy. Każdy konkurs był omawiany, a jego wyniki zebrane w postaci folderka. 

Największy efekt integracyjny osiągany był w herbaciarni. Tutaj omawiano wy-
stawy, zajęcia i planowano dalszą współpracę. Dorośli i młodzież mogli wspólnie 
spędzić mile czas.

Co zyskiwali uczniowie, organizatorzy i uczestnicy po warsztatach:
– poznanie nowych kolegów i koleżanek;
– poszerzenie wiedzy ekologicznej;
– zdobycie nowych umiejętności i utrwalenie już posiadanych;
– autoprezentacja.
Co przyciągało nauczycieli:
– możliwość zdobycia nowych doświadczeń;
– prezentacja pracy swoich kół.
Warsztaty były świętem radości i przyjaźni przez 10 lat. Dzięki nim zapanowała 

moda na ekologię.

3.  Formy wprowadzania uczniów w tajniki wiedzy 

przyrodniczej. Krystyna Piosik. Gimnazjum w Sułowie

Od 2005 roku uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II mają możliwość realizo-
wania projektu „Młody chemik eksperymentuje” w ramach współpracy z Zakładem 
Metalurgii Chemicznej z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, sekcją 
Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemiczne-
go oraz ze Stowarzyszeniem na rzecz  Ekologii  Humanistycznej  EKOS  w  Sułowie.
Nadrzędnym celem projektu „Młody chemik eksperymentuje” jest stworzenie wa-
runków pełnego rozwoju ucznia poprzez edukację chemiczną i proekologiczną. 
Natomiast cele szczegółowe to:

●  Umożliwienie poznania istoty i techniki eksperymentu naukowego;
●  Tworzenie warunków sprzyjających do samodzielnego, twórczego rozwią-

zywania problemów i motywowania do podjęcia studiów i pracy badawczej;
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●  Tworzenie kontaktów i  obszarów współdziałania ze środowiskiem akade-
mickim;

●  Nabywanie umiejętności prezentacji osiągnięć z  wykorzystywaniem tech-
nik multimedialnych.

Na zajęcia uczniowie dojeżdżali busem pod opieką nauczyciela lub rodzica. W ra-
mach czterogodzinnych zajęć laboratoryjnych uczniowie samodzielnie realizowali 
dostosowany do poziomu szkoły średniej program ćwiczeń laboratoryjnych z chemii 
nieorganicznej i analitycznej podobny do programu zajęć obowiązkowych dla stu-
dentów I roku Wydziału Chemicznego. W czasie realizacji projektu gimnazjaliści wraz 
z  młodzieżą akademicką uczestniczyli w  wykładach naukowych. Swoje całoroczne 
osiągnięcia badawcze uczniowie mieli możliwość przedstawić podczas sesji postero-
wej czy też w formie prezentacji multimedialnej. W ramach tego projektu sułowscy 
gimnazjaliści brali udział w  Regionalnym Konkursie Chemicznym, w  którym kilka-
krotnie byli laureatami i fi nalistami. Podstawą oceny wiedzy i umiejętności uczniów 
były pisemne sprawdziany (kolokwia), analizy kontrolne, prezentacje multimedialne. 
Kryteria oceny pracy uczestników były bardzo wysokie, ale jasne i  konsekwentnie 
oraz sprawiedliwie stosowane. Każdego roku odbywa się uroczyste podsumowanie 
projektu Młody Chemik Eksperymentuje w sali wykładowej Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej. Wraz z uczestnikami projektu corocznie byli obecni: rodzi-
ce, nauczyciele, dyrektorzy szkół, prowadzący zajęcia, władze uczelni, przedstawiciele 
Dolnośląskiego Kuratorium, Wydziału Edukacji oraz zaproszeni goście. Podczas tych 
uroczystości Dziekan Wydziału Chemicznego wręczał uczestnikom zaświadczenie 
z ocenami. Zaświadczenie z oceną bardzo dobrą i celującą zwalnia przyszłego studen-
ta z określonej liczby zajęć laboratoryjnych na Politechnice Wrocławskiej.

Oprócz aspektów poznawczych, eksperymentowanie w  laboratoriach Poli-
techniki Wrocławskiej daje uczniom niepowtarzalną szansę samodzielnej pracy 
w przyjaznej atmosferze i prowadzenie dyskusji na poziomie akademickim między 
kadrą a  uczniami. Należy podkreślić, że niektórzy uczestnicy projektu, dzisiaj już 
podjęli studia chemiczne i inne, to potencjalni następcy kadry akademickiej.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie we współpracy ze Stowarzyszeniem 
na rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS było organizatorem wieloletniego, cyklicz-
nego przedsięwzięcia sympozjum pt. „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”, 
które od 1999 r. odbywały się w ostatnią sobotę września w gimnazjum w Sułowie, 
miejscowości położonej w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy.

Cel nadrzędny sympozjum to ukształtowanie postaw proekologicznych po-
przez:

●  Zaprezentowanie własnego dorobku nauczycieli i uczniów w tematyce pro 
środowiskowej;

●  Dzielenie się zdobytymi doświadczeniami innymi uczestnikami w zakresie 
dydaktyki i wychowania;

●  Tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiana doświadczeń po-
między szkołami, nauczycielami, i rodzicami celem rozpowszechnienia idei 
nowatorstwa pedagogicznego;
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Ukształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na zewnątrz przy aktywiza-
cji społecznej mieszkańców i organizacji.

Program każdego sympozjum był bogaty i  urozmaicony. Zawierał wykła-
dy plenarne, w czasie których prelegenci poruszali szeroki wachlarz problemów, 
poczynając od zagadnień naukowo-fi lozofi cznych poprzez tematykę związaną 
z ekologią i ochroną środowiska. Podczas sesji posterowej uczestnicy konferencji, 
między innymi nauczyciele, uczniowie, mieli możliwość zaprezentowania swo-
ich przemyśleń i  osiągnięć naukowo-metodycznych. Po południu odbywały się 
warsztaty edukacyjne w  plenerze – ścieżki edukacyjne przeprowadzone przez 
nauczycieli i uczniów gimnazjum w Sułowie. Każda ze ścieżek miała swój temat 
i określone zadania do rozwiązania (karta pracy). Tematyka ścieżek związana była 
z przyrodą, ekologią, historią oraz walorami Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. 
Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie wszyst-
kich szczebli nauczania, studenci, rodzice, władze lokalne i wojewódzkie, przed-
stawiciele kuratorium, organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane te-
matyką. W 10 edycjach sympozjum wzięło udział ponad 2,5 tysiąca uczestników, 
w tym około 1000 uczniów i studentów, zaprezentowało 133 postery. Wygłoszono 
43 wykłady i zrealizowano 77 ścieżek edukacyjnych w plenerze. Były to ścieżki pie-
sze, konne, kajakowe oraz rowerowe. Wszystkie ścieżki edukacyjne zostały przy-
gotowane i zrealizowane przez uczniów gimnazjum w Sułowie pod nadzorem ich 
nauczycieli oraz przedstawicieli Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych 
we Wrocławiu. Przewodnikami po kolejnych ścieżkach byli również sułowscy gim-
nazjaliści. Uczestnikom ścieżek stawiano zadania oraz pokazywano osobliwości 
przyrody w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. 

Korzyści wypływające ze zorganizowania sympozjum:
●  Wydanie Materiałów Pokonferencyjnych w formie książkowej i elektronicz-

nej, będących formą pomocy naukowej na różnym poziomie kształcenia. 
Materiały Pokonferencyjne otrzymywał każdy uczestnik;

●  Nawiązywanie kontaktów wśród młodzieży i  nauczycieli z  różnych pozio-
mów kształcenia oraz władzami samorządowymi i oświatowymi;

●  Zintegrowanie społeczności lokalnej przez włączenie rodziców, uczniów, 
nauczycieli, władz gminnych do czynnego udziału w realizowaniu działań 
dydaktyczno-wychowawczych szkoły;

●   Poprzez bezpośredni kontakt z pracownikami wyższych uczelni i innych or-
ganizacji pozarządowych wyraźniej kształtują się wyższe wartości postaw 
młodzieży i społeczności lokalnej;

●  Uczniowie i nauczyciele prezentowali własne doświadczenia i swój dorobek 
w zakresie działań prośrodowiskowych, stając się liderami w swoim gronie;

●  Nawiązano liczne kontakty i podjęto współpracę wśród młodzieży i nauczy-
cieli;

●  Poznano wartości regionalno-kulturalne Doliny Baryczy;
●  Sympozjum jako 10-letnie przedsięwzięcie naukowe samoistnie stało się 

platformą prezentacji dokonań ludzi z pasją związanych z Doliną Baryczy.
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Dużym i cennym osiągnięciem było pozyskanie znaczącej liczby młodzieży dla 
idei działań proekologicznych poprzez ich udział w wykładach autorskich, posterach, 
ścieżkach edukacyjnych konferencji prasowej czy też pracach organizacyjnych.

Sympozja naukowe, zajęcia laboratoryjne na wyższej uczelni, edukacyjne pro-
gramy badawcze oraz konkursy stwarzają szansę odkrywania wiedzy twórczej po-
stawy wobec przyrody, wdrażają uczniów do wartościowego życia, które cechuje 
pasja i skuteczność działania.

4.  Praca samorządu uczniowskiego lekcją demokracji. 

Mariusz Gabriel Pieszkała. Gimnazjum im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego z Zdzieszowicach

Praca samorządu uczniowskiego lekcją demokracji
Cała ta historia zaczęła się ponad dziewięć lat temu, kiedy jako młody nauczy-

ciel z  zaledwie rocznym doświadczeniem zostałem wybrany na opiekuna samo-
rządu uczniowskiego w gimnazjum, do którego kiedyś sam uczęszczałem (wtedy 
była to szkoła podstawowa). Początki były dość trudne, bo samorząd wtedy we 
wrześniu 2002 roku tworzyło kilku uczniów, ja – opiekun bez doświadczenia oraz 
zeszycik z paragonami, które wskazywały, że stan naszego konta od dłuższego cza-
su spada w kierunku zera.

Po prawie rocznej obserwacji, korzystając z doświadczeń zdobytych z tą garst-
ką osób, która stanowiła „mój” pierwszy samorząd a głównie kierując się intuicją, 
zaproponowałem im radykalne zmiany w  regulaminie. Chodziło mi wtedy o  to, 
aby samorząd nie był grupką nieświadomych swoich praw uczniów, przeznaczo-
nych do zadań „specjalnych”, które polegały na składaniu raportu podczas otwarcia 
i zakończenia roku szkolnego oraz okazjonalnym wręczaniu kwiatów. Celem było 
stworzenie odpowiednio dużego samorządu (jak przystało na gimnazjum z prawie 
trzydziestoma oddziałami), świadomego swoich praw, aktywnego, inspirującego 
inne szkolne organizacje do nowych działań, wychowującego do późniejszego 
dorosłego udziału w  życiu społecznym, pozwalającego zdobywać umiejętności 
i kompetencje, których nie daje tradycyjna nauka szkolna.

Zaproponowałem, aby zupełnie przemodelować strukturę samorządu, ciekawie 
nazywać odpowiednie funkcje i  przyporządkować określone zadania. Rozpoczęli-
śmy pracę nad projektem, który później stał się podstawą realizowanej przeze mnie 
innowacji pedagogicznej „Żyć i uczyć się w demokracji”. Aby samorząd – rozumiany 
tutaj wąsko jako instytucje samorządu – był silny, ustaliliśmy, że każda klasa będzie 
miała w nim swojego przedstawiciela, którego wybierze w wyborach wewnętrznych. 
Dla podkreślenia prestiżu szkolnych samorządowców nazwaliśmy ich posłami (klasa 
I i II) oraz senatorami (klasa III). Wszyscy oni tworzą szkolny parlament, który na pierw-
szym posiedzeniu wybiera swojego marszałka (jednego z dwóch przewodniczących 
według dawnego nazewnictwa). Uzmysłowiliśmy sobie jednak szybko, że taki sposób 
wyborów wprawdzie uchroni nas bądź w istotny sposób ograniczy wybieranie do sa-
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morządu ludzi przypadkowych (np. dla żartu), ale zablokuje tym samym możliwość 
działania w samorządzie tych społeczników, którzy nie wygrali wyborów klasowych. 
Pomyśleliśmy wtedy, że skoro możemy mieć w szkole Sejm i Senat, to przecież rów-
nie dobrze możemy mieć Radę Ministrów. Nasz szkolny rząd okazał się świetnym roz-
wiązaniem powyższego problemu. Premiera wybierają posłowie z senatorami, a on 
później przedstawia im do zatwierdzenia swój gabinet, złożony zwykle z uczniów do-
branych wg ich zainteresowań i zadań poszczególnych ministrów. I zwykle jest tak, że 
ministrem sportu zostaje jakiś pasjonat piłki czy popularnych w naszym gimnazjum 
biegów na orientację, ministrem nauki zwycięzca olimpiady przedmiotowej, a mini-
strem sprawiedliwości uczeń cieszący się w szkole autorytetem i uznaniem. 

Taka struktura samorządu, obok wyzwolenia zadziwiających pokładów ener-
gii i pomysłowości uczniów, zwiększa także poziom komunikacji pomiędzy władza-
mi szkolnego samorządu a samorządami poszczególnych klas. 

Muszę przyznać, że mój pomysł przeorganizowania samorządu był w  dużej 
mierze intuicyjny i po kilku latach z uśmiechem na twarzy przeczytałem słowa Mał-
gorzaty Taraszkiewicz w pozycji „Jak uczyć lepiej? czyli refl eksyjny praktyk w dzia-
łaniu”146: „Trudno sobie nawet wyobrazić, jak głębokie pokłady pozytywnej energii 
potrafi ą wyzwolić w sobie ludzie, którzy są zaangażowani w pełni w swoją pracę 
z własnej woli („na własną prośbę”). To nie żart, gdyż absolutnie inne mechanizmy 
psychologiczne są uruchamiane, gdy otrzymujemy zadania zlecone z  zewnątrz, 
a zupełnie inaczej zachowuje się człowiek, gdy realizowane zadanie wykreowane 
jest przez niego samego. Człowiek potrafi  wykrzesać z  siebie ogromne pokłady 
energii i możliwości tylko wtedy, kiedy sam jest autorem swych działań”.

Kolejni premierzy, marszałkowie wraz z parlamentem i rządem zaczęli zadzi-
wiać szkołę, a  także lokalne władze samorządowe. Po wielomiesięcznych przy-
gotowaniach na przełomie 2005 i 2006 roku postanowiliśmy zorganizować akcję 
charytatywną „Dzieci – Dzieciom”. Polegała ona na zebraniu pomocy materialnej 
i  fi nansowej dla naszych rówieśników na Ukrainie. Nawiązaliśmy wtedy kontakt 
z polską misją Sióstr Służebniczek pracujących w Krysovicach na Ukrainie. Za po-
średnictwem sióstr weszliśmy w kontakt z polską szkołą w Strzelczykach koło Lwo-
wa147, którą odwiedziliśmy wiosną 2006 roku. Przekazaliśmy wtedy tamtejszemu 
samorządowi uczniowskiemu zebrane przez nas dary, a środki fi nansowe ofi arowa-
liśmy siostrom na prowadzoną przez nie ochronkę. To nasze przedsięwzięcie zgłosi-
liśmy do konkursu Idea 2006 organizowanego wspólnie przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. W fi nale tego 
konkursu, który odbył się w Sękocinie pod Warszawą, otrzymaliśmy wyróżnienie.

Inną ciekawą inicjatywą samorządu jest wcielony w  życie pomysł jednego 
z naszych byłych ministrów sportu. W pierwszym roku była to część ogólnopolskie-
go konkursu PZU „Rusz się, człowieku”. Chodziło o zorganizowanie turnieju piłkar-

146  Małgorzata Taraszkiewicz: Jak uczyć lepiej? czyli refl eksyjny praktyk w działaniu. Wyd. CODN. Warszawa 
1996, s. II.

147  Podstawowa Szkoła Polska w Strzelczykach wybudowana w latach 2001–2002 jako dar Narodu Pol-
skiego dla Rodaków na Ukrainie sfi nansowana z dotacji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
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skiego. My nadaliśmy mu formę Ligi Mistrzów148. Pomysł tak się wszystkim spodo-
bał, że stał się naszą szkolną tradycją. Podczas ubiegłorocznego fi nału odwiedził 
nas reporter Radia Opole pan Mariusz Majeran, który przygotował ciekawą audycję 
o tych zawodach i naszym samorządzie149. 

Innym, mniej spektakularnym pomysłem w  naszej działalności jest konkurs 
Omnibusa Roku, który organizujemy już od pięciu lat. Ma on formę w jakimś sensie 
stypendium ufundowanego przez kolegów dla najlepszego ucznia. W formie zaba-
wy pod koniec każdego roku szkolnego Ministerstwo Nauki zajmuje się zebraniem 
od naszych nauczycieli łatwiejszych i trudniejszych pytań dotyczących ich przed-
miotów. Osoba, która wykaże się najbardziej wszechstronną wiedzą, otrzymuje ty-
tuł Omnibusa Roku oraz nagrodę wartości 100 złotych. 

Te oraz wiele innych działań, jakie podejmujemy, pozwoliły nam wywalczyć 
w roku szkolnym 2007/2008 miano najlepszego samorządu uczniowskiego w wo-
jewództwie opolskim150. Zdobyliśmy ten zaszczytny tytuł w konkursie „Pro Publico 
Bono, czyli aktywny samorząd uczniowski” organizowanym przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży151. 

Uznanie ze strony dyrekcji gimnazjum152, władz lokalnych, no i wreszcie Rady 
Dzieci i Młodzieży oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej dają nam – członkom sa-
morządu i mnie jako opiekunowi – wiele satysfakcji, ale jednocześnie mobilizują 
do dalszej pracy w stawaniu się coraz lepszymi; coraz lepszym samorządem, coraz 
lepszym członkiem samorządu czy coraz lepszym opiekunem samorządu.

W czym tkwi tajemnica naszego sukcesu? Moim zdaniem wiele wynika z tej 
autentycznie demokratycznej struktury, która przez samych uczniów została prze-
dyskutowana, przyjęta i jest wcielana w życie. Pozwala ona odnajdywać się w szkol-
nej samorządności osobom o wielu różnych pasjach i zainteresowaniach, wyłania 
autentycznych liderów. Zielone światło dla realizowania własnych pomysłów po-
zwala członkom samorządu wykazywać się w pracy grupowej, a jednocześnie daje 
możliwości zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Zdaniem Aleksandra 
Kamińskiego153: „Każda grupa społeczna jakoś socjalizuje (czyli uspołecznia) swoich 
członków, wdrażając ich do postępowania odpowiadającego wzorom zachowania 
się, przyjętym w tej grupie. Jednostka nabiera przyzwyczajeń respektowania norm 
współżycia grupowego, posłuchu wobec przywódców grupy, solidarności wobec 

148  Prezentację multimedialną z pierwszych rozgrywek gimnazjalnej Ligi Mistrzów można zobaczyć na 
stronie: http://www.mariuszpieszkala.pl/news/fi lm-liga-mistrzow-rusz-sie-czowieku/.

149  Audycja do odsłuchania na stronie: http://www.mariuszpieszkala.pl/news/audycja-w-radiu-opole-
o-naszym-samorzdzie-szkolnym/.

150  O  naszym sukcesie pisała „Nowa Trybuna Opolska”: http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?A-
ID=/20080430/POWIAT04/214490357.

151  Dyplom dla naszego samorządu można zobaczyć na stronie: http://img503.imageshack.us/
img503/7494/dyplomsumenqn7.jpg.

152  Fragment opinii byłego wicedyrektora ds. wychowawczych o  naszym samorządzie: „Samorząd 
Uczniowski to prawdziwa instytucja – rząd z premierem i ministrami. To całkowicie nowe spojrzenie 
na samorządność w szkole, na współgospodarność i współodpowiedzialność, na uatrakcyjnienie ży-
cia społeczności szkolnej”.

153 Aleksander Kamiński: Samorząd młodzieży jako metoda wychowawcza. Warszawa 1965.



190 Krystyna Chałas

jednostek i grup obcych (...)”. Tak więc aktywnie działający, prawdziwie demokra-
tyczny samorząd uczniowski nie tylko uczy, ale i wychowuje, stwarza przy tym do-
skonałe warunki rozwoju i kształtowania osobowości jego członków.

O tym, co robimy jest również głośno poza murami gimnazjum. Dosyć często 
w lokalnych gazetach, takich jak „Nowa Trybuna Opolska” czy „Tygodnik Krapkowic-
ki” pojawiają się artykuły dotyczące działalności oraz przedsięwzięć organizowa-
nych przez SU. Nad jedną z naszych imprez medialnie czuwała gazeta mniejszości 
niemieckiej na Śląsku Opolskim – „Schlesisches Wochenblatt”. Nasze promowanie 
się w mediach nie ogranicza się tylko do prasy – o akcji charytatywnej „Być rado-
snym” mogliśmy kilkakrotnie posłuchać na antenie Radia Opole, które z  chęcią 
angażuje się w różne nasze działania. Natomiast „Zdzieszowice Karaoke Show” na 
tyle zaciekawiło lokalną telewizję, że TVP3 OPOLE objęła patronatem medialnym tę 
imprezę charytatywną.

W  naszym gimnazjum wiele się działo i  mamy nadzieję, że dziać się będzie 
jeszcze przez długi okres. Sukcesy, które odnosi nasz samorząd, motywują do dal-
szej pracy i większego angażowania się w życie szkoły, miasta i województwa.

5.  Rozwijanie wrażliwości i twórczych zdolności – Spotkania 

z poezją Leonardy Szubzdy pt. „Między milczeniem 

a krzykiem”. Ewa Bojarzyńska, Małgorzata Glińska. 

Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie

Wieloletnim cyklicznym projektem realizowanym w gimnazjum im. Solidarno-
ści w Korycinie przez polonistkę panią Małgorzatę Glińską we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w  Korycinie jest konkurs recytatorski 
utworów naszej lokalnej poetki pani Leonardy Szubzdy pt. „Między milczeniem 
a krzykiem”.

W roku szkolnym 2011/12 odbyła się jego 11. edycja. Konkurs ma zasięg wo-
jewódzki, przebiega w dwóch kategoriach – uczniowie gimnazjum oraz uczniowie 
liceów (i  innych szkół średnich). Wysoki poziom konkursu oraz zainteresowanie 
uczniów z odległych od Korycina szkół sprawiły, że impreza cieszy się uznaniem 
i posiada wypracowany przez lata prestiż.

Patronat nad konkursem sprawują od lat: Podlaski Kurator Oświaty, Wojewódz-
ki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, starosta sokólski, wójt gminy Korycin, 
Książnica Podlaska. Dzięki patronatowi Kuratorium Oświaty w Białymstoku laureaci 
konkursu swój sukces mogą wpisać na świadectwo szkolne, co jest bardzo ważne, 
gdyż zwiększa absolwentom gimnazjum szanse na dostanie się do dobrego liceum. 
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury dba o poziom konkursu, zawsze przewodni-
czącym jury jest instruktorka, która profesjonalnie ocenia prezentacje uczniów. Po 
konkursie uczniowie mogą porozmawiać z instruktorką, by dowiedzieć się, jak oceni-
ła ich występ, na co powinni zwrócić uwagę, czego unikać, a co jest ich mocną stroną.
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Władze lokalne chętnie wspierają organizatorów, sponsorując nagrody. Jest to 
doskonała okazja do promocji gminy, jak również okazja dla mieszkańców Koryci-
na do uczestniczenia w niecodziennym wydarzeniu kulturalnym. Najbardziej ocze-
kiwanym momentem dla uczestników konkursu oraz publiczności jest spotkanie 
z poetką, niezwykle ciepłą osobą, która w niepowtarzalny sposób potrafi  mówić 
o poezji, uczuciach, wartościach, chwilach ważnych w życiu człowieka.

Pani Leonarda Szubzda należy do Związku Literatów Polskich. Do tej pory 
wydała 6 tomików poezji („Jeszcze idziemy” 1992, „Żałuję lasów i róż” 1994, „Tylko 
lasy nas pamiętają” 1996,„ Ile życia” 1998, „Między milczeniem a  krzykiem” 2001, 
„Zwyczajne obcowanie” 2006). Od lat pisze wiersze, które były publikowane w wie-
lu almanachach, antologiach i na łamach czasopism w kraju i za granicą. Tłuma-
czone one są na języki obce (m.in. angielski, białoruski, esperanto). Jest laureatką 
wielu konkursów literackich, m.in. została uhonorowana Złotą Buławą Hetmańską 
w 1996 roku. Od 10 lat jest gościem specjalnym spotkań autorskich towarzyszą-
cych konkursowi.

W publikacji wydanej z okazji jubileuszu 10-lecia konkursu pomysłodawczyni 
i organizatorka pisała: „Spotkanie z poezją jest świętem. Jak każde święto wymaga 
pewnej atmosfery, oprawy, chwili wyciszenia wprowadzającej nas w odpowiedni 
nastrój na spotkanie ze słowem poetyckim. Takie sytuacje są potrzebne każdemu”.

Dobra poezja, taka jak wiersze pani Leonardy Szubzdy, budzi w  nas wrażli-
wość, przypomina o tym, co jest w życiu ważne. Już pierwsze utwory pani Leonar-
dy urzekły swoją prawdą, urokiem, bogactwem uczuć. Od wielu lat przybliżają 
uczniom świat poezji, ponadczasowość zagadnień egzystencjalnych. Uczą kształ-
tować ład moralny, nazywać uczucia i emocje. Od 10 lat pretekstem do takich roz-
ważań jest Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Leonardy Szubzdy pod hasłem 
„Między milczeniem a krzykiem”. Uczniowie naszego gimnazjum poznają wiersze 
sokólskiej poetki, pomagają w  organizacji imprezy, a  także przygotowują się do 
udziału w konkursie. Etap szkolny jest pierwszą barierą do pokonania, nie zraża on 
jednak wielu uczestników.

W większości przypadków przygoda z poezją tu się nie kończy. Liczni absol-
wenci naszego gimnazjum czytają poezję, recytują, tworzą własne wiersze, prezen-
tując w ten sposób swoją wrażliwość i wyczucie słowa poetyckiego.

Cieszy fakt, że w Korycinie możemy posłuchać utworów pani Leonardy Szubz-
dy, pięknych poruszających interpretacji zapadających w pamięć. Uczestnicy Woje-
wódzkiego Konkursu Recytatorskiego – gimnazjaliści oraz licealiści – przyzwyczaili 
nas, że możemy liczyć na duże emocje. W tym roku też tak będzie, gdyż wiersze 
pani Leonardy pozwalają interpretatorom przekazać prawdę o człowieku, a słucha-
czom pobyć w  niecodziennej, świątecznej atmosferze, doświadczyć wielu wzru-
szeń, zastanowić się nad sensem i wartością naszego życia.

Ta inicjatywa, ciesząca się wielkim uznaniem w środowisku lokalnym, wpisała 
się w tradycje kulturalne naszej gminy. Pozwala nie tylko uczniom zaangażowanym 
w przygotowania, recytującym wiersze, ale także rodzicom, publiczności, dostrzec 
wartości ważne w życiu człowieka, kształtujące „kręgosłup moralny”.
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Konkursowi od lat towarzyszą wernisaże sztuki, można podziwiać prace pro-
fesjonalnych artystów, jak również twórców niepełnosprawnych z naszego środo-
wiska. Uczniowie z  Korycina mogą obcować z  dziełami sztuki, które na co dzień 
są im niedostępne. Przełamujemy w ten sposób pewne bariery blokujące rozwój 
młodych ludzi.

W  środowisku wiejskim ważne jest stwarzanie szans rozwoju dla uczniów, 
możliwości spotkań ze słowem poetyckim, prezentacji swoich talentów, umiejęt-
ności organizacyjnych. Ta impreza takie szanse stwarza. Gimnazjaliści z  Korycina 
mają możliwość uczenia się od najlepszych. W szkole prężnie działa koło recyta-
torskie, którego uczestnicy odnoszą liczne sukcesy w konkursach o zasięgu powia-
towym i wojewódzkim. Sukcesy pozwalają im rozwijać skrzydła, wyznaczać sobie 
kolejne cele, podwyższać poprzeczkę wymagań. Sprawiają, że nasi absolwenci do-
stają się do najlepszych szkół w Białymstoku, a potem na studia w prestiżowych 
uczelniach w kraju i za granicą.

Spotkanie z poezją na różnych szczeblach, w szkole na lekcji, w czasie konkur-
su czy spotkań z  poetką, rozbudza wrażliwość artystyczną. Nasi uczniowie przy-
gotowują akademie szkolne, interpretują wiersze, piszą własne utwory, śpiewają, 
nagrywają w profesjonalnych studiach. Absolwenci gościnnie występują w naszej 
szkole podczas różnych uroczystości. Są dowodem na to, że młodzież ze wsi może 
osiągać sukcesy.

Jesteśmy bardzo dumni z Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Leonardy Szubzdy pt. „Między milczeniem a  krzykiem”, ponieważ wielu naszym 
uczniom otworzył on drogę do realizacji własnych marzeń, kształcenia, stworzył 
okazję do zaprezentowania talentu, wrażliwości, indywidualności. Jest też wyda-
rzeniem kulturalnym cenionym przez mieszkańców gminy, umieszczonym w  ka-
lendarzu imprez kulturalnych przez Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku oraz 
na stronie internetowej Podlaskiego Kuratora Oświaty. Na sukces tego przedsię-
wzięcia zapracowała pani Małgorzata Glińska nauczycielka Gimnazjum im. Soli-
darności w Korycinie, która jest pomysłodawcą, organizatorem i dobrym duchem 
imprezy.



ROZDZIAŁ VII

Wybrane osiągnięcia edukacyjne uczniów i ocena 
przez absolwentów stworzonych szans 
edukacyjnych

W  poprzednich rozdziałach dokonano zarysu szans edukacyjnych, jakie zo-
stały stwarzane młodzieży. Powstaje pytanie, czy ta działalność zaowocowała osią-
gnięciami uczniów w  egzaminach gimnazjalnych, konkursach przedmiotowych; 
w  jaki sposób odnoszą się oni do wdrażanego programu działań w  ramach TGP 
i całego bogactwa dydaktycznych inicjatyw edukacyjnych w każdej szkole.

1. Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Poniżej w sposób fragmentaryczny zostaną przedstawione w tym względzie 
dane liczbowe. Pierwsze zagadnienie dotyczy wyników uczniów na egzaminach 
gimnazjalnych. Dokonano zestawienia wyników za rok 2012. Dane na ten temat 
przedstawia tabela nr 1.

Wyniki zawarte w tabeli 1 wskazują, że w większości szkół wyniki egzaminów 
w 2012 roku były porównywalne do średniej krajowej. W wielu szkołach w poszcze-
gólnych przedmiotach średnie wyników przekraczały średnie krajowe, jak również 
wojewódzkie – woj. podlaskie. Przykładem, gdzie te różnice były dodatnie, jest 
gimnazjum w Korycinie – tabela 2. 

Należy przy tym podkreślić, że szkoła rozwinęła własną „dydaktyczną wartość 
dodaną”, stając się w  środowisku oświatowym ośrodkiem stwarzającym szanse 
edukacyjne dla uczniów innych szkół. Na uwagę w tym względzie zasługuje orga-
nizowanie diecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej, konkursu poetyckiego i wielu 
innych działań.

W  pozostałych gimnazjach zestawienie wyników przekraczających średnie 
krajowe przedstawia tabela nr 3.

Analizując wyniki należy podkreślić, że w zespole gimnazjów były szkoły pra-
cujące prawie wyłącznie z  młodzieżą z  rodzin niezamożnych. Z  gimnazjów usy-
tuowanych w  pobliżu dużych miast, pracujący tam rodzice, chcąc, by młodzież 
nie pozostawała bez opieki do późnych godzin popołudniowych, jak również, by 
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Tabela nr 1. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w 2012 roku

Szkoły

Przedmioty

jęz. polski 
– kraj 65%

historia 
i wos 

– kraj 61%

Matematyka 
– kraj 47%

przyrodnicze 
– kraj 50%

jęz. obcy
jęz. angielski 

– kraj 63% podst./
46% rozszerz.

% % % % %

Gimnazjum  Mścicach 61 60,23 41,08 45,38 62,81/ 34

Gimnazjum 

w Turośni Kościelnej
58,3 59 43,7 49,8 58,2/ 38,3

Gimnazjum  Sochocinie 68,6 62,8 44,6 48,1 56,9/ 35,3

Gimnazjum  Korycinie 65,1 61,7 46 54,5 72,2/ 47,8

Gimnazjum we Wróblińcu 64,2 55,6 47,8 53,3 47,2/ 26,5

Gimnazjum  w Zdzieszowicach 64,1 59,6 47,5 48,9 64,3/ 40,06

Gimnazjum we Wróblewie 59 58,7 45,8 46 54,5/ 35,9

Gimnazjum w Sułowie 61,5 50,6 36,7 43,4

Gimnazjum nr 1 

w Sochaczewie
64 57,4 44,5 47,9 62,3/ 42

Gimnazjum nr 2 

w Sochaczewie
68,5 55,7 39,6 48,5 61,2/ 49,3

Gimnazjum w Mnikowie 72 63 46 52 64/ 44

Tabela nr 2. Wyniki egzaminów gimnazjalnych w gimnazjum w Korycinie

Przedmiot Kraj woj. podlaskie szkoła

% % %

jęz. polski 65 64,4 65,1

historia i wos 61 61,2 61,7

przedmioty przyrodnicze 50 50,09 54,5

jęz. angielski podst. 63 64,4 72,2

jęz. angielski rozszerz. 46 46,3 47,8

zapewnić jej „miękkie” przejście do liceum ogólnokształcącego, przenosili ją do 
gimnazjów miejskich, dowożąc i przywożąc ze szkoły. Tym samym w gimnazjum 
wiejskim pozostawali uczniowie mniej zdolni, z rodzin borykających się z wieloma 
trudnościami. To rzutowało zdaniem dyrektorów na osiągnięcia edukacyjne na-
szej młodzieży. Drugim czynnikiem, zdaniem nauczycieli i dyrektorów szkół, była 
wzrastająca liczba uczniów z różnego rodzaju defi cytami rozwojowymi, którzy na 
egzaminie otrzymywali niezwykle niskie wyniki, co rzutuje na średni wynik szkoły. 
W takiej sytuacji było gimnazjum w Sułowie.



 Optymalizacja szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej – perspektywa aksjologiczna ● Badania w  działaniu 195

2. Osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Organizowane w  ramach TGP konkursy dla młodzieży i  odnoszone w  nich 
przez uczniów sukcesy stały się istotnym czynnikiem motywującym uczniów i na-
uczycieli do rozwinięcia ruchu olimpijskiego w poszczególnych przedmiotach, jak 
również zagadnieniach i problemach.

Trudno dokonać podsumowania zbiorczego, gdyż w  poszczególnych woje-
wództwach była różna oferta konkursów i olimpiad. Stąd poniżej zaprezentowane 
zostaną wyniki wybranych szkół.

Na uwagę zasługuje aktywność i wyniki w konkursach ogólnopolskich Gim-
nazjum z Turośni Kościelnej im. ks. Michała Sopoćki z województwa podlaskiego. 
Wyniki w tym zakresie przedstawia tabela nr 4.

Wśród zespołu gimnazjów TGP znajdowały się dwie szkoły z małego miasta 
– gimnazjum nr 1 i nr 2 w Sochaczewie. Oto wyniki w konkursach Gimnazjum nr 1 
im. Jana Pawła II w Sochaczewie w latach 2008–2010 (tabela 5).

A oto osiągnięcia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, woj. dolnośląskie 
w roku 2008/09:

–  II miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajoznawcze Polski”;
–  III miejsce w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia 

PCK;
– Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Sezam”;
–  IV i V miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap powia-

towy);

Tabela nr 3. Zestawienie wyników przekraczających średnie krajowe 
z egzaminów gimnazjalnych

Nazwa szkoły Przedmiot średnia krajowa (%) średnia szkoły (%)

Gimnazjum w Sochocinie język polski

historia i wos

65

61

68,6

62,8

Gimnazjum we Wróblińcu matematyka

przedmioty przyrodnicze

47

53

47,8

53,3

Gimnazjum w Zdzieszowicach matematyka

język angielski

47

63

47,5

64,3

Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie język polski

język angielski rozszerzony

65

46

68,5

49,3

Gimnazjum w Mnikowie język polski

historia i wos

przyroda

język angielski podst.

65

61

50

63

72

63

52

64
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Tabela nr 5

Rok szkolny Zasięg konkursu Nazwa konkursu/tematyka Wyniki 

2007/2008 Ogólnopolski Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania 

– literacki

wyróżnienie

Ogólnopolski Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu 1. miejsce

Powiatowy Ortografi czna gimnazjada 2. miejsce 3 miejsce

Powiatowy Konkurs młodych dziennikarzy 3.  miejsce gazetka 

szkolna

Powiatowy Samorządowy konkurs nastolatków Ośmiu Wspaniałych laureat

Powiatowy Skąd przychodzimy? Jacy jesteśmy? – literacki 3. miejsce

Powiatowy Tę książkę warto przeczytać – czytelniczy 1. miejsce

3. miejsce 

Powiatowy Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice 

– ekologiczny

1. miejsce

Powiatowy Niezapomniany smak wakacji – literacki 2. miejsce

Ogólnopolski XV Edycja Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK 2. miejsce

Powiatowy Powiatowe Dni Retoryki Brązowy Cyceron

Ogólnopolski Moja rodzina – konkurs poetycki 2. miejsce

Ogólnopolski Moje miejsce w rodzinie – literacki 3. miejsce

Ogólnopolski Młodzież, jakiej nie znacie – literacki wyróżnienie

Ogólnopolski Łosoś reaktywacja – ekologiczny wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs przedmiotowy z jęz. niemieckiego wyróżnienie

Ogólnopolski Młody manager środowiska –ekologiczny wyróżnienie

2008/2009 Powiatowy Muzyczne inspiracje w poezji – recytatorski 2. miejsce

Powiatowy Samorządowy konkurs nastolatków Ośmiu Wspaniałych laureat

Powiatowy Konkurs papieski „Szukałem Was...” 2. miejsce

Powiatowy Młodzież gospodarzem małej ojczyzny – plastyczny 3. miejsce

Powiatowy Plakat o tematyce aksjologicznej 1. miejsce

3. miejsce

Powiatowy Polska wycinanka ludowa – plastyczny 1. miejsce

Powiatowy Rodem Warszawianin, sercem Polak a talentem świata 

obywatel – plastyczny 

1. miejsce

Powiatowy Konkurs zbiórki makulatury i puszek aluminiowych 

– ekologiczny 

3. miejsce

Powiatowy Powiatowa Ortografi czna Gimnazjada 1. miejsce

Powiatowy Tę książkę warto przeczytać – czytelniczy 1. miejsce

Ogólnopolski Mazowiecki Konkurs Papieski etap ogólnopolski

Powiatowy Samorządowy konkurs nastolatków Ośmiu Wspaniałych laureat

Powiatowy Powiatowe Dni Retoryki Srebrny Cyceron
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Rok szkolny Zasięg konkursu Nazwa konkursu/tematyka Wyniki 

2009/2010 Powiatowy Jak zostać rzetelnym i interesującym dziennikarzem 

w dobie informacji – dziennikarski

2.  miejsce gazetka 

szkolna

1. miejsce artykuł

Powiatowy Człowiek, jego życiowe rozterki, smutki i radości 

– recytatorski

1. miejsce

Powiatowy Konkurs o życiu i twórczości Fryderyka Chopina 3. miejsce

Międzypowiatowy Czysta Bzura – ekologiczny 2. miejsce 

Ogólnopolski Aktywni z natury – ekologiczny 1. miejsce

Powiatowy Fryderyk Chopin w świetle literatury – recytatorski 2. miejsce

Powiatowy Tę książkę warto przeczytać – czytelniczy 2. miejsce

Powiatowy Mazowiecki pejzaż w utworach Chopina – plastyczny 1. miejsce

Powiatowy Sochaczew i jego tradycje – fotografi czny 2. miejsce

Powiatowy Wydajemy własną książkę – literacki 1. miejsce

3. miejsce

Międzynarodowy Harcerska natura – ekologiczny wyróżnienie

2010/2011 Ogólnopolski Konkurs Panda – chemiczny 7. miejsce

Ogólnopolski Piękno naszej okolicy – pejzaż wiejski 1. miejsce

2. miejsce

Powiatowy V Powiatowe dni Retoryki Złoty kopciuch

Powiatowy XIX edycja konkursu na szopkę bożonarodzeniową – 

plastyczny 

1. miejsce

Powiatowy Jan Paweł II – droga do świętości – literacki 1. miejsce

2. miejsce

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX wynik dobry

Powiatowy XVI konkurs młodych dziennikarzy 3.  miejsce gazetka 

szkolna 

–  III miejsce w Regionalnym Konkursie Chemicznym dla uczniów szkół gimna-
zjalnych „Młody chemik eksperymentuje”;

– III miejsce w I Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego;
– I i II miejsce w III Ogólnopolskim Turnieju wiedzy o Patronie Janie Pawle II;
–  II miejsce drużyny w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ru-

chu Drogowego;
–  III miejsce w konkursie organizowanym w ramach projektu „50/50 – bezin-

westycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy”;
– Wyróżnienie w IX Powiatowym Konkursie Młodych Informatyków;
–  I, III i IV miejsce w I Powiatowym Konkursie Matematycznym „Młody Pitago-

rejczyk”;

Tabela nr 5 – c.d.
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– II miejsce w Regionalnym Konkursie Wiedzy o Dolinie Baryczy;
– Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym GENIUSZ;
– I miejsce w III Konkursie Powiatowym „Bank Spółdzielczy wczoraj i dziś”;
–  wyróżnienie w VII edycji konkursu „Praca naukowo-badawcza gimnazja-

listy”.
Na uwagę zasługuje aktywność uczniów w konkursach i projektach między-

narodowych oraz odnoszone sukcesy. Oto wybrane wyniki.
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w  Sochaczewie w  konkursie chemicznym orga-

nizowanym przez University of Westminister w Londynie w ramach festiwalu Ma-
dame Maria Skłodowska-Curie 2011, uczennica S. Apka napisała esej, który został 
umieszczony na stronie uniwersytetu. Uczennica została laureatką tego konkursu. 
Jej opiekunem była M. Łuszczyńska

W międzynarodowym konkursie plastycznym dzieci i młodzieży „Moja przy-
goda w muzeum” prace M. Kani i A. Kubiak zakwalifi kowały się do fi nału. Opieku-
nem uczniów był Z. Chlebowski.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie brali udział w realizacji międzyna-
rodowego projektu Bell Balls, którego celem było podejmowanie przez młodych 
ludzi działań na rzecz poprawy jakości życia ludzi z dysfunkcjami (niewidomych). 
Projekt realizowało 52 uczestników z 4 krajów europejskich: Rumunii, Słowacji, Wę-
gier i Polski. Opiekunem projektu była Beata Franczuk.

Młodzież tego samego gimnazjum brała udział w projekcie „World of touch” 
Polska, Gdańsk. Młodzież w działaniu. Głównym celem projektu było przezwycię-
żanie barier i  stereotypów wśród młodych ludzi, wspieranie ich mobilności oraz 
promowanie aktywności obywatelskiej, m.in. na rzecz społeczności lokalnej ze 
szczególną koncentracją na kwestii niepełnosprawności.

Na uwagę zasługuje również projekt „Madrid theatree” realizowany we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieżowych i organizacją Cervino z Madry-
tu. Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą współczesnych problemów ekologicznych 
w państwach europejskich, poznali sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
dotyczących państw europejskich, poznali kulturę i  tradycję partnerów projektu, 
doskonalili umiejętność pracy w zespole i swoje kompetencje językowe. Opieku-
nem projektu była Beata Franczuk.

Interesujący projekt wykraczający treściami poza granice kraju realizowany był 
w gimnazjum w Sułowie i nosił tytuł „Sami swoi czy obcy, czyli skąd pochodzą Dol-
noślązacy z naszej okolicy”. Oto fragment opisu nadesłany przez szkołę: W pierwszej 
części pracy grupowej uczennice napisały pytania do ankiety sprawdzającej wiedzę 
gimnazjalistów na temat pochodzenia ich przodków. Analiza udzielonych odpowiedzi 
ujawniła, że połowa uczniów zna korzenie swojej rodziny, pozostali wyrazili zaintere-
sowanie przeszłością swoich bliskich. Zdecydowana większość młodzieży wskazała 
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej jako region pochodzenia. Realizacja projektu edu-
kacyjnego powinna dać odpowiedź na pytanie, czy obiegowa opinia jest prawdą, a je-
śli tak, to w jaki sposób należy pomóc w zachowaniu polskości na ziemiach, z których 
pochodzimy.
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Uczennice realizujące projekt edukacyjny napisały ankietę do mieszkańców Su-
łowa i okolicy. Na pytania dotyczące historii osadników przesiedleńców odpowiedzieli 
członkowie rodzin ze wszystkich miejscowości, z których młodzież uczy się w sułow-
skim gimnazjum.

Sformułowanie pytań, przeprowadzenie ankiet w piętnastu miejscowościach 
nie sprawiło uczniom trudności, choć ten proces wymagał więcej czasu. Prawdzi-
wym wyzwaniem dla młodzieży okazało się zachęcenie okolicznych mieszkańców 
do udzielania odpowiedzi. Wielu ankietowanych było gotowych udostępnić rodzin-
ne pamiątki, fotografi e i znalazło się kilka osób, które zgodziły się podzielić wspo-
mnieniami. 

Efektem realizacji tej części projektu edukacyjnego jest poster: mapa przedstawia-
jąca granice II Rzeczypospolitej i współczesny obszar Polski, najważniejsze miasta i na-
zwy geografi czne, kierunki migracji ludności oraz szczegółowa mapa regionu sułow-
skiego. Obok nazwy każdej miejscowości znajduje się diagram kołowy z informacjami 
o pochodzeniu ludności według regionu.

Równolegle do pracy badawczo-informacyjnej prowadzone były działania 
woluntarystyczne: zbiórka biało-czerwonych zniczy na polskie mogiły na Kresach 
Wschodnich (uczniowie zebrali 75 zniczy), zbiórka pieniężna na sfi nansowanie wy-
jazdu młodzieży na Ukrainę (uczniowie zebrali 1396 zł). Dwie uczennice Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Sułowie wzięły udział w akcji prowadzonej przez regionalny oddział 
TV Wrocław „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dziewczynki przez 10 dni w lip-
cu pracowały przy porządkowaniu i odnawianiu polskiego cmentarza w miejscowości 
Połonne.

W dalszej części realizacji projektu edukacyjnego zostaną przeprowadzone wy-
wiady z tymi mieszkańcami regionu, którzy pamiętają czasy powojenne. Uczennice 
wypożyczyły już pamiątki, najczęściej fotografi e, a w najbliższym czasie wysłuchają 
wspomnień i ciekawostek. 

Prezentacja posteru, wystawa fotografi i, prezentacja multimedialna i publikacja 
w pracy zbiorowej przewidziana jest na maj 2013 roku. W tym samym czasie zostanie 
także przeprowadzona ewaluacja projektu edukacyjnego: zostaną zebrane i poddane 
analizie opinie uczniów biorących udział w projekcie oraz ich rówieśników (ankieta), 
zostaną ocenione rezultaty pracy (na podstawie kart pracy: karty samooceny, oceny 
koleżeńskiej i nauczyciela).

Wydaje się nam, że realizacja projektu edukacyjnego „Sami swoi czy obcy – czyli 
skąd pochodzą Dolnoślązacy z naszej okolicy?” jest ważna dla uczniów i dla środowi-
ska lokalnego. Uczennice zauważyły, że poznawanie historii, poszukiwanie prawdy 
może być twórcze i ciekawe, a systematyczna praca, bezinteresowna wola służenia 
innym ludziom przynosi efekty i daje satysfakcję. Opiekunkami projektu były: Miro-
sława Baczkowska-Milian i Agnieszka Sadownik.

Młodzież gimnazjum w Mścicach odnosiła bardzo duże sukcesy artystyczne. 
Szansa ta stworzona została poprzez działalność chóru szkolnego DOMINANTA 
pod dyrekcją nauczycielki muzyki i plastyki Bożeny Cienkowskiej. Oto wybrane 
sukcesy uczniów:
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS CHÓRÓW SZKOLNYCH A CAPPELLA DZIECI I MŁODZIEŻY
eliminacje wojewódzkie i regionalne – I miejsce – 5 razy
 – II miejsce – 9 razy
 – III miejsce – 1 raz
fi nał w Bydgoszczy – Wyróżnienie – 7 razy

DIECEZJALNY FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNEJ W KOSZALINIE „CANTATE DOMINO” 
IM. JANA PAWŁA II

eliminacje rejonowe – I miejsce – 5 razy
 – II miejsce – 2 razy
fi nał – I miejsce – 2 razy (GRAND PRIX – 2009 r.)
 – II miejsce – 6 razy
 – III miejsce – 2 razy

X OGÓLNOPOLSKI WIELOPOKOLENIOWY EKUMENICZNY TEATRALNO-MUZYCZNY 
FESTIWAL BOŻONARODZENIOWY „BETLEJEM U AVETEK” W WARSZAWIE

I miejsce – rok 2011

MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI RELIGIJNEJ –  KOŁOBRZEG 2000
I i II miejsce

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI RELIGIJNEJ W RUMI
Wyróżnienie – rok 2003

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIEŚNI RELIGIJNEJ W MYŚLIBORZU
III miejsce – rok 2002
I miejsce i Wyróżnienie – rok 2004

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK im. księdza K. Szwarlika – Będzin
eliminacje wojewódzkie – Kołobrzeg I miejsce – rok 2008
fi nał ogólnopolski – Będzin udział – rok 2009

FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I ŻEGLARSKIEJ SZUM W MŚCICACH
I miejsce – lata 2006, 2008 – maj, 2008 – listopad, 2009, 2010

WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD CHÓRÓW I ZESPOŁÓW KAMERALNYCH – Szczecin
Laureat – 5 razy

KONCERTY W ZAPRZYJAŹNIONYCH SZKOŁACH: Lueneburgu (Niemcy), Niemieżu 
(Litwa), Saint Yrieix (Francja).

Powyżej przedstawiane dane potwierdzają dużą aktywność uczniów w róż-
nego rodzaju konkursach i odnoszone sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i woje-
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wódzkim. Budujący jest fakt, że w wielu szkołach do różnego rodzaju konkursów 
przystępowało ponad 50% ogółu uczniów. Szczegółowe dane olimpijskiego ruchu 
znajdą się w monografi ach poszczególnych szkół, które zostaną opracowane w naj-
bliższych dwóch latach.

3. Szanse edukacyjne w ocenie absolwentów gimnazjów

Jedno z nurtujących nas pytań brzmiało: jak młodzież oceni tę „baterię” działań 
optymalizujących warunki w aspekcie szans edukacyjnych? Co najbardziej będzie 
cenić – też po ukończeniu szkoły i kilku latach od jej ukończenia – z perspektywy 
ludzi dorosłych, którzy kontynuują naukę? Czy szkoła w ich ocenie stała się symbo-
licznym oknem na świat? Jakie „posagi” otrzymali na dalszą drogę życia?

Na te pytania poszukiwano odpowiedzi poprzez swobodną wypowiedź absol-
wentów szkoły zarówno w momencie jej ukończenia, jak również po sześciu latach 
od ukończenia gimnazjum. Analiza wypowiedzi pozwala ustalić hierarchię warto-
ści w aspekcie szans edukacyjnych. 

Na pierwszym miejscu młodzież stawia zdobytą wiarę w siebie. Jej źródłem 
stały się konkursy organizowane przez TGP. Odniesiony sukces na zasadzie transfe-
ru rodził kolejne sukcesy edukacyjne. Oto fragmenty wypowiedzi:

Mam na imię Alicja. Jestem wielokrotną laureatką konkursów organizowanych 
przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z małych miast i wsi w latach 2009–2011.

W 2009 r., czyli niespełna 3 lata temu, dzięki namowom pani Anny Miszkiewicz, 
dyrektor gimnazjum we Wróblińcu, którego byłam uczennicą, wzięłam udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Twórczości Plastycznej Młodzieży Gimnazjalnej „Piękno naszej 
okolicy – pejzaż wiejski”. Zajęłam I miejsce.

Rok 2010 również obfi tował w sukcesy. Tym razem napisałam pracę literacką 
„Moja wieś – moja tradycja, moje korzenie” w ramach konkursu „Świat wiejskich war-
tości źródłem mojego wzrastania”. Praca ta przyniosła mi III miejsce. To nie był jedy-
ny konkurs, w którym brałam udział. Podjęłam się zaprojektowania znaczka z okazji 
10-lecia TGP w ramach konkursu plastycznego „Projekt znaku grafi cznego z okazji 
10-lecia Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi”. Spośród wie-
lu kandydatur wybrano 2 pomysły (w tym także mój). Wspólnymi siłami z Olivierem 
Siekierką stworzyliśmy pamiątkowy znaczek. Również konkurs plastyczny „Fryderyk 
Chopin – inspiracje” przyniósł mi zwycięstwo – za pracę „Chopinowskie wierzby” przy-
znano mi I miejsce.

Kolejny rok przyniósł mi wyróżnienie w konkursie literackim. Tym razem napisa-
łam pracę pt. „Tu jest moje miejsce...”. Obydwie te prace literackie zostały zamieszczone 
w książkach wydanych przez TGP. Do dziś mam satysfakcję z sukcesów, jakie odnio-
słam.

Kiedyś, jeszcze przed przekroczeniem murów gimnazjum, byłam nieśmiała, lecz 
dzięki udziałowi w konkursach organizowanych przez TGP nabrałam pewności siebie 
i wiary we własne możliwości. Dojrzało moje poczucie patriotyzmu i przynależności 
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do wspólnoty. Doceniłam piękno naszej kultury, obyczaje. Dostrzegłam, że mam to, co 
najważniejsze w życiu, czyli kochającą rodzinę, bo niezależnie od tego, gdzie się jest: 
w domu, obcym mieście czy kraju, to wiedza, że jest ktoś kto cię kocha, martwi się o cie-
bie, troszczy, wspiera, sprawia, że nie czujesz się samotny.

Jestem przykładem na to, jak kolejne edycje konkursów prowadzonych przez 
TGP wpływają na kształtowanie osobowości. Obecnie kończę pierwszą klasę liceum 
ogólnokształcącego i dzięki tym konkursom, 1 września, przychodząc do nowej szkoły 
nie byłam pełna obaw czy sobie poradzę, czy to jest dobry wybór, czy to jest miejsce 
dla mnie. To, że pochodzę ze wsi, nie jest wyrokiem tylko wyborem. Nie znaczy to, że 
przez moje pochodzenie będę miała gorszy start w nowej szkole niż dzieci mieszkające 
w mieście. Nie bałam się, że sobie nie poradzę. Nie jest ważne pochodzenie, ale ciężka 
praca, która pozwala osiągnąć zamierzone cele.

Cieszę się, że wzięłam udział w tych konkursach. Mam nadzieję, że TGP w dalszym 
ciągu będzie pomagało i wspierało młodzież gimnazjalną z małych miast i wsi. Życzę 
im satysfakcji i sukcesów, jakie mogą osiągnąć. Oby wykształciły w nich lepszego, pięk-
niejszego człowieka.

Alicja
Absolwentka gimnazjum we Wróblińcu

A  oto podobne wypowiedzi z  tej samej szkoły potwierdzające, że sukces 
w konkursie stał się transferem motywacji do podejmowania dalszych wyzwań.

Do pierwszego konkursu „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania” 
organizowanego przez TGP przystąpiłam z tzw. przymrużeniem oka, gdyż nigdy w ży-
ciu nie przyszło mi na myśl, że mogę coś osiągnąć w  ogólnopolskim konkursie. Było 
to dla mnie wielkim zaskoczeniem, a zarazem ogromną radością, kiedy dowiedziałam 
się, że moja praca została wyróżniona i  zostanie wydana razem z  innymi w  formie 
książki. W kolejnym konkursie wzięłam udział z wielką chęcią, ponieważ dzięki pierw-
szej edycji uwierzyłam w swoje siły i zyskałam większą pewność siebie. Dzięki temu, że 
wzięłam udział w konkursach organizowanych przez TGP, dowiedziałam się, iż mogę 
również napisać pracę na ogólnopolski konkurs organizowany przez Katedrę Dydak-
tyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Konkurs nosił tytuł „Młodzież, jakiej nie znacie”. Właściwie nikt nie musiał 
mnie już przekonywać, bo wiedziałam, że chcę wziąć w nim udział. Kiedy moje prace 
ukazały się w książce, za każdym razem kupowałam kilka egzemplarzy, abym mogła je 
podarować moim najbliższym, którzy cieszyli się razem ze mną.

Jestem wdzięczna osobom, które organizują takie konkursy, gdyż wpływają one 
na rozwój młodych ludzi z małych miejscowości oraz pozwalają im uwierzyć we wła-
sne możliwości.

Zachęcam każdego ucznia do wzięcia udziału w  takim przedsięwzięciu, bo nie 
tylko pozwala to na rozkwit własnych umiejętności, ale również jest to świetna, po-
uczająca lekcja.

Marcelina
Absolwentka gimnazjum we Wróblińcu
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Biorąc udział w konkursie TGP nie nastawiałam się na zwycięstwo ani na to, że 
moja praca zostanie wyróżniona poprzez zamieszczenie jej w książce.

Wzięłam w nim udział dlatego, że pisanie sprawiało mi przyjemność, a temat pra-
cy był dla mnie ciekawy. Jednak po tym, jak między innymi to ja zdobyłam wyróżnienie, 
zrozumiałam, że warto próbować swoich możliwości. Mogłam sprawdzić się w czymś, 
co bardzo mnie interesowało, czyli w pisaniu. Było to dla mnie nie lada wyzwanie, nie 
żałuję poświęconego na pisanie czasu, gdyż dzięki konkursowi TGP uwierzyłam w swo-
je siły, uwierzyłam, że istnieją ludzie, którzy wspierają młodych i ambitnych ludzi.

Na dzień dzisiejszy wiem, że poprzez wzięcie udziału we wspomnianym konkursie 
stałam się bardziej odważną i pewną swoich możliwości osobą i gdy tylko mam okazję, 
staram się rozwijać swój talent.

Chciałabym również zachęcić wszystkich młodych ludzi, aby nie bali się rozwijać 
swoich pasji i aby spróbowali swoich sił w konkursach TGP, gdyż satysfakcja z uzyska-
nych wyników jest ogromna.

Paulia
Absolwentka gimnazjum we Wróblińcu

Absolwenci podkreślali znaczenie pierwszego sukcesu w rozwijaniu osiągnięć 
edukacyjnych w zakresie wiedzy i szerokiego spojrzenia na dalsze drogi i wybory 
życiowe, jak również pozycji socjometrycznej w grupie, wyznaczonej przez uzyska-
nie miana stypendystów. Oto przykład wypowiedzi.

Byłam uczennicą, która zdobyła się na odwagę brania udziału w różnego rodzaju 
konkursach. W wielu z nich otrzymałam nagrody.

Nagrody w tych konkursach umożliwiły mi otrzymanie stypendium edukacyjne-
go. Najpierw w szkole dostałam stypendium patrona szkoły, który docenił moje wyniki 
w nauce, tytuł laureata Konkursu Języka Polskiego i sukcesy w konkursach proponowa-
nych przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Następnie za 
wyniki w nauce podczas edukacji w gimnazjum w Korycinie i osiągnięcia w konkursach 
otrzymałam Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Dzięki obu tym kon-
kursom zobaczyłam wszystko to, czego wcześniej nie dostrzegałam. Przywiązuję więk-
szą wagę do pozytywnych sytuacji, możliwości, które się przede mną otwierają. Jestem 
teraz bardziej cierpliwa i wyrwała, zdaję sobie sprawę z tego, że sukcesu nie można 
osiągnąć bez wysiłku. Ale warto się trudzić. 

Urszula 
Gimnazjum w Korycinie

W rozwoju osobowym człowieka istotnym czynnikiem są „znaczący inni”. Wzo-
ry osobowe godne naśladowania, które mocą swego doświadczenia, animacyjnej 
postawy, siły motywacyjnej do działania potrafi ą „porwać w górę”, zainspirować do 
twórczej pracy. Autorytety zawodowe i moralne wołają o naśladowanie. Tymi „zna-
czącymi innymi” byli w ocenie absolwentów nauczyciele gimnazjów. Jest to jeden 
ze znaczących efektów prowadzonych naszych badań w działaniu. Dziś, kiedy za-
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wód nauczyciela jest deprecjonowany i poniżany przez wielu uczniów, gdy szerzy 
się przemoc wobec pedagogów, ten efekt poszanowania i głębokiego uznania dla 
nauczycielskiego trudu odnotowujemy z ogromną satysfakcją. Oto przykład wypo-
wiedzi potwierdzający postawę uznania dla nauczycielskiego trudu.

Swoje pierwsze kroki w stronę sukcesu stawiałam na terenie szkoły w Korycinie. 
Dzięki troskliwej opiece i zaangażowaniu nauczycieli startowałam w wielu konkursach 
i projektach, które pomogły mi rozwinąć skrzydła. Wszystko zaczęło się od propozy-
cji udziału w konkursach recytatorskich. Na początku nie byłam do tego przekonana, 
ponieważ nie wierzyłam w swoje możliwości. Następnie, na jednej z lekcji języka pol-
skiego odkryłam swój talent poetycki. Ucieszyłam się, że to wszystko, co tak bardzo 
lubię robić, przynosi fantastyczne efekty, jak np. tytuł laureata lub miejsce na podium. 
Nie spoczęłam na laurach. Dzięki zainteresowaniu nauczycieli moimi zdjęciami, znów 
miałam okazję sprawdzenia się w konkursach, tym razem fotografi cznych. Był to strzał 
w dziesiątkę. 

Ważnym działaniem, w którym wzięłam udział, było wykonanie pracy naukowo-
-badawczej, pod okiem naszej pani wychowawczyni pt. „Bocian biały na terenie gminy 
Korycin w latach 2005–2010”. Zaowocowało to w taki sposób, iż zajęłyśmy pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim konkursie „Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty” i zosta-
łyśmy zaproszone na podsumowanie konkursu i prezentację do Sejmu RP. Wszystkie 
poczułyśmy się dowartościowane. Bardzo wiele zawdzięczam kadrze nauczycielskiej 
ze szkoły z Korycina. To dzięki nauczycielom nadal osiągam sukcesy i dzielnie biorę 
udział w przeróżnych konkursach. W szkole nauczyłam się, że warto poszukiwać, pró-
bować, być ciekawym świata. Taka postawa procentuje, przynosząc sukcesy.

Ewelina 
Gimnazjum w Korycinie

Budujący jest fakt, że młodzież dostrzegała nauczycielski trud poszukiwa-
nia przez nich sposobów optymalizacji szans edukacyjnych. Wyrażała postawę 
wdzięczności za wyświadczane edukacyjne dobro. Potrafi ła zidentyfi kować zdoby-
te osiągnięcia edukacyjne. Oto fragmenty wypowiedzi:

Szkoła dla wielu jest miejscem, do którego chodzą jedynie z obowiązku, jednak 
dla niektórych jest to miejsce wzrastania. W szkole rozwijamy swoje umiejętności, zdol-
ności i pogłębiamy swoją wiedzę.

Jakie moja szkoła dała mi możliwości? Myślę, że gdyby nie ona, nie byłabym takim 
człowiekiem, jakim teraz jestem. To dzięki niej zaszłam tak daleko jak teraz – mam bar-
dzo dobre świadectwo i wysoki wynik testów gimnazjalnych. Dzięki możliwościom, jakie 
szkoła zapewnia wszystkim uczniom, mamy z roku na rok coraz lepsze wyniki z egza-
minu gimnazjalnego. Kiedy już jestem absolwentką gimnazjum, z uśmiechem trzymam 
swoje świadectwo i wyniki egzaminu. Mogę je zanieść do dobrej szkoły. Szkoła zapewniła 
mnie i innym uczniom wiele wycieczek i wyjazdów naukowych. Na takich spotkaniach 
każdy znalazł coś dla siebie. Jedni interesowali się historią, a drudzy przyrodą.
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Szkoła stworzyła mi ogromne możliwości. Jestem jej wdzięczna za to, co zrobiła 
dla mnie, ale również co robi dla innych uczniów, np. przydzielając stypendia naukowe, 
stwarzając szeroką gamę możliwości odniesienia sukcesów.

Paulina
Absolwentka Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie

A oto wypowiedź z tej samej szkoły:

Gdybyśmy tu nie weszli, nie moglibyśmy stąd wyjść. Przekraczając próg szkoły nie 
znaliśmy swojej przyszłości, nawet o niej nie myśleliśmy, liczyła się tylko zabawa i ko-
ledzy z klasy. Ale z biegiem czasu wszystko uległo zmianie. Dziś, po 10 latach nauki, 
mamy pewien plan na przyszłość.

Nasi pedagodzy żyją tak wielkodusznie, jak czyni to drzewo. Drzewo nie spożywa 
swoich owoców lecz chyli pełne owoców gałęzie ku innym. Nauczyciele dzielą się z inny-
mi tym, co mają. Przekazali nam to, co wiedzieli i uświadomili o co walczyć i dokąd dążyć.

Nasza szkoła jest dla nas światłem i drzewem. Uczniowie nie zawsze proszą, ale oni 
potrzebują wykształcenia. Dzięki szkole mamy otwarte drzwi na przyszłość. Teraz może-
my ruszyć do boju i zdobywać świat, gdyż mamy wiedzę, wiele osobistych sukcesów „na-
ukowych”, umiejętności współpracy z rówieśnikami, odwagę w podejmowaniu działań.

Anna
Absolwentka Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie

A oto ocena szans edukacyjnych przez grupę absolwentów gimnazjum 
w  Zdzieszowicach. Ocena ta potwierdza szanse zdobycia wiedzy i umiejętności 
sprawdzone podczas olimpiad przedmiotowych, ale też szanse rozwoju urzeczy-
wistniania wartości osobowych.

Szkoła dała mi wiele możliwości, mogłam rozwijać się w różnych, interesujących 
mnie kierunkach. Dzięki ciężkiej pracy, pomocy nauczycieli i przede wszystkim chęci, 
można dużo osiągnąć. Zawdzięczam szkole, a zwłaszcza profi lowanym klasom, mnó-
stwo wspaniałych przyjaźni, ale i moje sukcesy – zostałam podwójną fi nalistką w Wo-
jewódzkim Konkursie Polonistycznym i Matematycznym”. 

Zuzanna 
Gimnazjum w Zdzieszowicach

Szkoła stworzyła mi naprawdę dużo szans na wybicie się ponad przeciętną. Dzięki 
nauczycielom, którzy motywowali mnie do ciężkiej pracy nad sobą, zdołałem osiągnąć 
sukces, którym jest zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, 
ale to nie są tylko i wyłącznie naukowe szanse. Dzięki nauczycielom wychowania fi -
zycznego brałem udział w wielu zawodach sportowych, do których mogłem się przy-
gotowywać. Reasumując, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, ciężkiej pracy i chęci 
osiągnięcia sukcesu można zdziałać wiele.

Kacper 
Gimnazjum w Zdzieszowicach
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Szkoła dała mi szansę na rozwój we wszystkich sferach – intelektualnej, spor-
towej i artystycznej. Mogłem się nie tylko uczyć, ale również rozwijać swoje pasje 
– siatkówkę i zdolności plastyczne. Dzięki nauce w gimnazjum lepiej poznałem sa-
mego siebie, na co dzień doświadczałem tego, co w życiu ważne – dobroci, przyjaźni 
i radości.

Jakub 
Gimnazjum w Zdzieszowicach

Moja szkoła pozwoliła mi się rozwijać. Uczestniczyłam w zajęciach wielu kół na-
ukowych. Pogłębiały one moją wiedzę w dziedzinach, którymi się interesuję, np. aktor-
stwem. Dzięki temu wiem, co chcę robić w życiu. Szkoła przygotowała mnie również 
do zmagania się z problemami w przyszłości, wyrobiła we mnie hart ducha i miłość do 
drugiego człowieka.

Aleksandra 
Gimnazjum w Zdzieszowicach

W mojej szkole gimnazjalnej miałem możliwość udziału w różnych kołach zain-
teresowań. Dzięki poznawanym zagadnieniom dobrze przygotowałem się do udziału 
w konkursach przedmiotowych, czego efektem było uzyskanie tytułu laureata Woje-
wódzkiego Konkursu Technicznego i dostanie się do wybranej szkoły. Miałem też moż-
liwość głębokiej refl eksji nad tym, co w życiu ważne, co pozwala być wielkim człowie-
kiem. 

Igor 
Gimnazjum w Zdzieszowicach

Na uwagę zasługuje ocena realizowanych projektów w aspekcie szans eduka-
cyjnych. Oto przykłady wypowiedzi:

Uczestnictwo w projektach było trudnym zadaniem i wymagało ode mnie lep-
szej organizacji czasu, konieczności analizowania dokonywanych pomiarów, a także 
konsultacji z nauczycielem. Nauczyłam się pracy zespołowej nie tylko z rówieśnikami, 
ale także młodszymi uczniami naszej szkoły. Uważam, że poprzez projekty poszerzy-
łam swoje umiejętności oraz rozwinęłam się pod względem interpersonalnym. Dzięki 
uczestnictwu w różnych przedsięwzięciach nauczyłam się radzić sobie ze stresem to-
warzyszącym podczas publicznych wystąpień. Ponadto potrafi ę wziąć odpowiedzial-
ność za podjęte działania i dobrze je wykonywać. Umiem prezentować efekty swojej 
pracy w różnych formach.

Udział w konkursach organizowanych przez TGP zwrócił moją uwagę na fakt, że 
kieruję się w swoim życiu wartościami. Konkursy i projekty, w których brałam udział, 
wymagały ode mnie zaangażowania oraz prezentowania na forum moich życiowych 
wyborów, postaw i umiejętności.

Agata 
Absolwentka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie



208 Krystyna Chałas

A oto ocena szans edukacyjnych stwarzanych przez realizację projektu i kon-
kursu „Świat wiejskich wartości źródłem mojego wzrastania”.

Sam fakt, iż aby stworzyć pracę badawczą musiałam poświęcić dużo czasu na 
zbieranie informacji, nauczył mnie wytrwałości, cierpliwości w dążeniu do obranego 
przeze mnie celu. Następnie żmudne grupowanie wyników, przenoszenie ich do pro-
gramów, pokazało mi ogrom pracy, jaką trzeba wykonać, aby nasze założenia się 
spełniły. Wielokrotne analizowanie problemu, szukanie i poprawianie dało mi wiele do 
myślenia. Praca w grupie umożliwiła mi poznanie osób, z którymi pracowałam i na-
uczyła, jak organizować zajęcia zespołu. Warto było podzielić między siebie zadania, 
żeby szybciej zobaczyć rezultaty. Dzięki temu, moje niedociągnięcia czy pomyłki mo-
gły być pokazane mi przez koleżanki z grupy. Samo oczekiwanie na wyniki konkursu 
po wykonanej pracy znów ćwiczyło we mnie cierpliwość. A wygranie dało mi poczucie 
dobrze wykonanego zadania.

Natomiast praca literacka pisana przeze mnie na konkurs „Świat wiejskich war-
tości źródłem mojego wzrastania” skłoniła do głębszej refl eksji nad otaczającym mnie 
światem. Dzięki niej zaczęłam przyglądać się czynnościom wykonywanym przez 
moich rodziców, zobaczyłam, ile wysiłku wkładają w to, co robią codziennie, w moje 
wychowanie. Zmieniła trochę moje myślenie, zobaczyłam, że warto bardziej zwracać 
uwagę na pozytywy i wszystko, co jest dobre wokół mnie. Bardziej chciałam pomagać 
wszystkim potrzebującym. 

Nagrody w tych konkursach umożliwiły mi otrzymanie stypendium edukacyjne-
go. Najpierw w szkole dostałam stypendium patrona szkoły, który docenił moje wyniki 
w nauce, tytuł laureata Konkursu Języka Polskiego i sukcesy w konkursach proponowa-
nych przez Towarzystwo Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Następnie za 
wyniki w nauce podczas edukacji w gimnazjum w Korycinie i osiągnięcia w konkursach 
otrzymałam Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego. Dzięki obu tym kon-
kursom zobaczyłam wszystko to, czego wcześniej nie dostrzegałam. Przywiązuję więk-
szą wagę do pozytywnych sytuacji, możliwości, które się przede mną otwierają. Jestem 
teraz bardziej cierpliwa i wyrwała, zdaję sobie sprawę z tego, że sukcesu nie można 
osiągnąć bez wysiłku. Ale warto się trudzić. 

Urszula 
Gimnazjum w Korycinie

A oto oceny szans edukacyjnych, których nośnikiem była realizacja projektu 
„Matematyka w praktyce. Zakładam własną fi rmę – gospodarstwo agroturystycz-
ne” realizowanego w Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszo-
wicach.

1 września 2009 roku zaczął się dla mnie nowy, bardzo ważny etap życia. Rozpo-
częłam naukę w gimnazjum. Zauważyłam, jak wiele różnorakich poglądów na świat 
mają moi rówieśnicy. Z biegiem czasu dostrzegłam, że wiele osób w naszej szkole, 
chciałoby czegoś więcej niż tylko „suchej teorii” na lekcji.
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O projektach edukacyjnych usłyszałam pewnego dnia siedząc i wpatrując się w pa-
nią na lekcji chemii. Zaczęła nam opowiadać, na czym polegają i jak będą przeprowadza-
ne nowe zajęcia pozalekcyjne. Doświadczenia, przyjazdy fi zyków i matematyków, którzy 
chcieliby przedstawić przedmioty w praktyce, wyjazdy na wykłady i zajęcia praktyczne, 
warsztaty naukowe... To wszystko sprawiło, że postanowiłam poznać nauki ścisłe z zupeł-
nie innej strony. Bez wahania zapisałam się do jednej z sekcji – sekcji przedsiębiorczości.

Ogromna wiedza, która nie dotyczyła przedmiotów szkolnych, lecz problemów 
codziennych. Jakie prawa ma konsument w sklepie? Jak założyć gospodarstwo agro-
turystyczne, pamiętając o wszystkich dokumentach, które należy złożyć w urzędach? 
A przy tym mnóstwo zabawy. Zapisując się na tego typu projekt nie miałam pojęcia, 
że tak bardzo wpłynie to na mój rozwój osobowy. Poznawanie nie tylko nowych za-
gadnień, z którymi nigdy wcześniej nie miałam styczności, lecz np. rozwój charakteru, 
uczenie się dowodzenia grupą, podejmowanie szybkich, ale rozsądnych decyzji... Po 
trzyletniej przygodzie z „niecodzienną nauką”, stwierdzam, że należy szukać sposobów 
na to, aby nauka była dla nas przyjemna, żeby nie stawała się morderczą codzienno-
ścią, a  odkrywaniem świata codziennie na nowo. Musimy pamiętać, że sama teoria 
to nie wszystko, że dzięki zajęciom praktycznym możemy także zgromadzić ogromną 
wiedzę. A na koniec zadajmy sobie pytanie: „Czy było warto?”. Ja śmiało mogę powie-
dzieć, że nie mam czego żałować. To była fantastyczna przygoda. Miała ona wielki 
wpływ na mój rozwój osobisty. Myślę, że powiedziałby wam to każdy uczestnik pro-
jektu, który aktywnie zaangażował się w wybrane przez siebie przedsięwzięcie. Trzeba 
chcieć z życiu coś osiągnąć i dążyć z wiarą do celu.

Wiktoria
Gimnazjum w Zdzieszowicach

Projekt matematyka w praktyce nauczył mnie przede wszystkim obowiązkowości 
i  dotrzymywania ustalonych terminów. Z  powodu nawału obowiązków było to nie-
zwykle trudne zadanie. Dogadanie się z koleżankami i kolegami również ni było łatwe. 
Musieliśmy wykazać się cierpliwością, nastawić na pracę w grupie, a nie pracę indywi-
dualną. Starałam się zobaczyć punkt widzenia kolegów, zrozumieć ich, nie urazić.

Jako szef grupy byłam zmuszona czasem zaopiniować lub skrytykować czyjeś 
działania w  delikatny sposób tak, by nikogo nie zniechęcić do dalszej realizacji pro-
jektu. Dzięki temu nauczyłam się stanowczości i głośnego wyrażania swojego zdania.

Karolina
Gimnazjum w Zdzieszowicach

Absolwenci gimnazjów, którzy 8 lat temu ukończyli szkołę, są więc studentami 
wyższych uczelni, szanse edukacyjne postrzegają bardziej holistycznie. Podkreślają 
szansę zdobycia wiedzy, umiejętności, nabycia cech moralno-społecznych, umie-
jętności interpersonalnych. Oto przykład wypowiedzi.

Mimo że od ukończenia przeze mnie Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie mi-
nęło aż 8 lat, wciąż wspominam z  uśmiechem na ustach spędzony w  tej szkole czas 
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i z każdym rokiem bardziej doceniam zdobyty w tym okresie bagaż wiedzy i doświad-
czeń. Okres gimnazjalny jest bardzo ważnym etapem w rozwoju młodego człowieka 
i  ma niezwykle duży wpływ na kształtowanie jego dalszej postawy życiowej i  karie-
ry zawodowej. Dlatego też z  perspektywy czasu jestem bardzo szczęśliwa, że byłam 
uczennicą tego właśnie gimnazjum.

Co sprawiło, że właśnie ta szkoła jest dla mnie tak wyjątkowa? Po pierwsze, nie-
zwykła atmosfera panująca w szkole, którą tworzyli zarówno uczniowie, jak i dyrektor, 
nauczyciele, obsługa. Czasami męczył nas upór, z jakim nauczyciele próbowali wpoić 
nam wiedzę do głów oraz dyscyplina ściśle nadzorowana przez dyrektora szkoły, ale 
teraz wiem, że wszystkie te działania miały na celu nasze dobro i jestem im za to nie-
zmiernie wdzięczna. Oczywiście, poza nauką i dniami spędzonymi w szkole, z senty-
mentem wspominam organizowane wycieczki, obozy sportowe, dyskoteki i  imprezy 
kulturalne, które były niezwykłą okazją połączenia tego, co przyjemne z pożytecznym, 
czyli możliwości spędzenia niezapomnianych chwil z rówieśnikami oraz odkrywania 
świata i nowych pasji. 

Nauka w Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie umożliwiła mi również wzięcie 
udziału w  wielu ciekawych przedsięwzięciach, m.in. w  Programie Młodzież – Gmina 
– Środowisko oraz Programie Moje Środowisko. Realizacja tych programów przyczy-
niała się do ochrony środowiska naturalnego i  zachowania zasad zrównoważone-
go rozwoju dzięki pracy naukowo-badawczej uczniów, m.in. badaniu czystości wód 
w  rzekach i  studniach mieszkańców gminy oraz opracowaniu Zielonej Księgi Gminy 
Korycin, w której zostały zawarte najważniejsze wnioski dotyczące mocnych i słabych 
stron środowiska oraz szanse rozwoju gminy Korycin. Ponadto brałam udział w  or-
ganizowanym przez gimnazjum w  Korycinie konkursie recytatorskim pani Leonardy 
Szubzdy pt. „Między milczeniem a krzykiem”, dzięki któremu rozwinęłam swoją wrażli-
wość i umiejętność interpretacji poezji. Udział w tych projektach rozwinął moje umie-
jętności badawcze, analityczne, interpersonalne oraz wystąpień publicznych, co miało 
ogromny wpływ na rozwój mojej dalszej ścieżki zawodowej. Dzięki tym doświadcze-
niom miałam gruntowną wiedzę, która pozwoliła mi na uzyskanie wysokiego wyniku 
egzaminu gimnazjalnego, co zaowocowało kontynuacją nauki w renomowanej szkole 
średniej, a następnie ukończeniem z bardzo dobrym wynikiem studiów magisterskich 
na Uniwersytecie Warszawskim. Z perspektywy czasu zachęcam wszystkich do brania 
udziału w ponadobowiązkowych zajęciach szkolnych, gdyż pozwalają one na zdoby-
cie wielu umiejętności, które mogą zaowocować w przyszłości, jak również mogą być 
przyjemną formą spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań.

Chwile spędzone w Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie na zawsze pozosta-
ną w mojej pamięci. Dopiero teraz mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 
czas w nim spędzony został przeze mnie dobrze wykorzystany i przyniósł pozytywne 
efekty. Mam tutaj na uwadze zarówno wpływ na moją dalszą karierę edukacyjną i za-
wodową, jak również na rozwój mojej osobowości, kształtowanie zasad moralnych 
i umiejętności życia wśród innych ludzi.

Marta
absolwentka gimnazjum w Korycinie
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W ocenie szans przez absolwentów – studentów wyższych uczelni przedmio-
tem wartościowania jest możliwość rozwoju duchowego, orientacji aksjologicznej. 
Oto przykład wypowiedzi podkreślającej szansę integracji rozwoju intelektualne-
go i duchowego.

Charakter człowieka kształtuje się przez całe jego życie. Ludzie, których spotykamy 
na swych drogach, wydarzenia, emocje... Owo kształtowanie się nie jest jednak proce-
sem samoistnym, na który nie mamy wpływu. Doświadczenia, którym się poddajemy, 
próby, na które się wystawiamy, miejsca, w których przebywamy czy też osoby, z którymi 
obcujemy – wszystko to należy do sfery naszych świadomych wyborów. Lata spędzone 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie dały mi nie tylko niezwykłe możliwości kształ-
cenia się oraz zdobywania sukcesów naukowych, lecz również miały ogromny wpływ na 
mój rozwój duchowy. Wymagam od siebie pozostania wierna wartościom, którym hoł-
duję od dziecka, nawet tym nierzadko dziś zapominanym. Wymagam od siebie sprosta-
nia własnym oczekiwaniom. Staram się nigdy nie zawieść ludzi pokładających we mnie 
nadzieję. Pochodzę z maleńkiej miejscowości, która nie liczy nawet dwustu mieszkańców. 
We wrześniu rozpocznę ostatni rok studiów na jednej z najbardziej prestiżowych londyń-
skich uczelni. Z  dumą wspominam czas nauki w  sułowskim gimnazjum. Szkoły, która 
nie tylko nosi imię Ojca Świętego Jana Pawła II, ale również niezmiennie urzeczywistnia 
głoszone przez Niego wartości. Jestem i zawsze będę wdzięczna pracownikom mojego 
gimnazjum za to, że nauczyli mnie odpowiedzialności, szacunku do innych oraz ich pra-
cy, szacunku do samej siebie... Za to, że nauczyli mnie odwagi i wytrwałości w dążeniu do 
wyznaczonych sobie celów. Z roku na rok owe cele są większe, ambitniejsze, wznioślejsze. 
Dzięki nim zrozumiałam, że prawdziwa wolność polega na świadomym wyborze dobra. 
To dzięki nim jestem dziś wolna i szczęśliwa.

Agata 
Absolwentka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie

Podsumowując, należy podkreślić fakt, że w ocenie uczniów wdrażany projekt 
zmian wyzwolił w nich odwagę i motywację działania, stworzył szanse odnoszenia 
sukcesów na różnych płaszczyznach życia i  funkcjonowania młodego człowieka. 
Stał się źródłem sił twórczych w rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej, 
społecznej i praktycznej. 

Na uwagę zasługuje szansa kształtowania kompetencji społecznych, których 
źródłem stało się urzeczywistnianie wartości społecznych w trakcie realizacji pro-
jektów edukacyjnych.



Zakończenie

Badania w  działaniu prowadzone w  edukacji są badaniami trudnymi, gdyż 
posiadają wiele uwarunkowań. Przede wszystkim są uwarunkowane czynnikami 
osobowościowymi inspiratora badań, pomysłodawcy, współrealizatora, kreato-
ra – opiekuna naukowego oraz czynnikami osobowościowymi dyrektora szkoły 
i nauczycieli. Bardzo ważne w tym względzie po stronie opiekuna naukowego są: 
wyobraźnia twórcza, wizja docelowa, ale też mobilność, podatność na zmiany pły-
nące ze strony nauczycieli, racjonalne i krytyczne ich wartościowanie. Ważną cechą 
jest permanentne pogłębianie analizy powstających faktów, zjawisk i  procesów 
oraz ich wbudowanie we własną ogólną wizję projektu działań, modyfi kowanie 
lub odrzucanie. Na uwagę zasługuje pogłębianie umiejętności obserwacji faktów, 
zjawisk, procesów zachodzących w  trakcie zmiany praktyki, interpretowanie ich 
w świetle znanych teorii oraz wychwytywanie nowych przesłanek teoretycznych 
i ich formułowanie.

Osobowościowymi uwarunkowaniami po stronie dyrektorów i nauczycieli są: 
silna motywacja do zmiany utartego postępowania pedagogicznego, wyobraźnia 
twórcza, pomysłowość, odwaga w  projektowaniu i  wdrażaniu szczegółowej eg-
zemplifi kacji ogólnego projektu działań, którego autorem jest opiekun naukowy 
badań – w naszym przypadku opiekun naukowy TGP – odpowiedzialność za reali-
zację zadań w aspekcie efektów oraz siła trwania w procesie zmian.

Na szczególną uwagę zasługuje namysł w działaniu oraz nad działaniem i  to 
dotyczy trzech podmiotów – opiekuna naukowego, zespołu pedagogicznego i dy-
rektorów. Namysł w działaniu ze strony opiekuna naukowego warunkuje opraco-
wanie projektu możliwego do wdrożenia w szkołach, trzymanie się obranego celu, 
współpracę i  współdziałanie. Namysł w  działaniu umożliwia obudowywanie pro-
jektu wartościowymi rozwiązaniami praktycznymi, które są autorstwa nauczycieli. 
Warunkuje analizę i syntezę otrzymywanych danych oraz – co bardzo istotne – inte-
grację grupy dyrektorów i nauczycieli. Pozwala także na interwencję doradczą w za-
kresie szczegółowych zadań.

Namysł dyrektora i nauczycieli nad działaniem związanym z wdrażaniem pro-
jektu i  ubogacaniem go indywidualnymi rozwiązaniami gwarantuje poprawność 
i oryginalność metodyczną. Namysł w działaniu odnosi zdobywane doświadczenie 
do celu – w naszym przypadku zwiększenia szans, a przez to osiągnięć edukacyjnych. 
Bardzo ważnym warunkiem realizacji programu w aspekcie celu ogólnego i celów 
szczegółowych jest integracja namysłu w działaniu z namysłem nad działaniem. 
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Drugą grupę stanowią uwarunkowania społeczno-kulturowe. Do nich należy 
zaliczyć kompetencje społeczne trzech podmiotów: opiekuna naukowego, dyrek-
torów i nauczycieli. Na szczególną uwagę w tym względzie zasługuje umiejętność 
słuchania innych, empatia, umiejętność pracy w  grupie, umiejętność prezentacji 
swoich stanowisk, rozwiązań i uzasadnienie swoich racji.

Badania w działaniu mają też kierunek zwrotny w stosunku do przedstawia-
nych powyżej uwarunkowań. Stanowią płaszczyznę, na której występuje rozwi-
janie i kształtowanie powyżej wskazanych cech osobowościowych i społecznych. 
Poprzez to sprzężenie zwrotne wpisują się w teorię kształcenia i doskonalenia na-
uczycieli. Wielu nauczycieli i dyrektorów szkół podkreślało, że przez te lata ukoń-
czyło kolejne studia. Wyrasta potrzeba opracowania koncepcji kształcenia i  do-
skonalenia nauczycieli, w którym ważnym ogniwem strukturalnym będą badania 
w działaniu.

W  badania w  działaniu wpisuje się tożsamość dyrektora szkoły, nauczycieli 
i  szkoły jako organizacji. Tożsamość dyrektora szkoły i  nauczycieli zorientowana 
postkonwencjonalnie (J. Habermas, L. Witkowski) stanowi czynnik kreujący i dyna-
mizujący realizację projektu. Warunkuje osiąganie postkonwencjonalnego pozio-
mu szkoły i przez niego lokuje szkołę na znaczącej pozycji w środowisku. Szkoły na-
sze stawały się już nie tylko ośrodkami innowacyjnymi dla siebie, ale przekształcały 
się w ośrodki służące środowisku oświatowemu, inspirując podejmowanie działań 
proinnowacyjnych. Ta działalność prospołeczna o  charakterze animacyjno-peda-
gogicznym była czynnikiem kształtowania poziomu postkonwencjonalnego o no-
wych wymiarach aksjologicznych. Budowana była wychowawczo-dydaktyczna 
wartość dodana. Badania w działaniu były więc źródłem dynamiki zmian tożsamo-
ściowych nauczycieli i szkoły.

Istotnym czynnikiem warunkującym zwartość podejmowanych działań i  ich 
rozwój była integracja społeczna kreatora z dyrektorami i nauczycielami, dyrekto-
rów z nauczycielami, nauczycieli ze sobą oraz dyrektorów gimnazjów TGP.

Realizacja projektu była płaszczyzną, na której rodziła się integracja społeczna: 
normatywna, funkcjonalna, komunikatywna, kulturowa. Z  drugiej zaś strony po-
szczególne kategorie integracji warunkowały realizację ogólnego programu dzia-
łań i wypełnianie go szczegółowo egzemplifi kacją podmiotowych rozwiązań.

Integracja normatywna pozwalała utrzymać stopień zgodności wartości 
norm, którymi kierowały się poszczególne gimnazja, z wartościami i normami za-
wartymi w projekcie działań. 

Integracja funkcjonalna warunkowała umiejętne i sprawne współdziałanie w za-
kresie realizacji wytyczanych celów zawartych w ogólnym programie działań TGP.

Integracja komunikatywna była czynnikiem warunkującym sprawne porozu-
miewanie się, wymianę poglądów i uzgadnianie konsensusu. 

Integracja kulturowa zapewniała realizację podstawowego celu, mimo róż-
nych rozwiązań podyktowanych odmienną sytuacją kulturową.

Bardzo ważnym czynnikiem stwarzania szans edukacyjnych potwierdzonych 
osiągnięciami uczniów była autorska dydaktyczna wartość dodana, której wskaźni-
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kiem były nowatorskie rozwiązania. Namysł w działaniu i nad działaniem stanowił 
podstawowy czynnik osiągnięć uczniów.

U podstaw prowadzonej działalności znajdowała się triada: realizacja projektu 
optymalizacji warunków stwarzania szans edukacyjnych, badanie – doskonalenie 
nauczycieli154.

Formy doskonalenia integrowały działalność szkoleniową i ewaluacyjną. Ta in-
tegracja sprzyjała obiektywności, gotowości wszystkich do otwartej dyskusji nad 
sukcesami, porażkami, błędami; wyzwalała potrzebę współpracy, motywowała do 
dalszych działań.

Powstawało na tej bazie dialektyczne rozumienie praktyki, polegające na do-
strzeżeniu wzajemnego konstruowania się wizji opiekuna naukowego i nauczycieli 
uczestniczących, tworzenia napięć i  związków między perspektywą zewnętrzną 
zawartą w  programie a  perspektywą wewnętrzną nakreśloną przez nauczycieli, 
między perspektywą opiekuna naukowego, a uczestników zmiany praktyki peda-
gogicznej155.

Prowadzone badania dostarczyły wiele więcej przesłanek natury praktycznej 
i teoretycznej. Ich szczegółowe opracowanie znajdzie się w oddzielnej pozycji.

 

154  Por. K. Lewin. Badania w działaniu a problemy mniejszości. W: Badania w działaniu. Pedagogika i antro-
pologia... dz. cyt, s. 13.

155 Por. S. Kemmis. Teoria krytyczna i uczestniczące badania w działaniu. W: Tamże, s. 49.



Załączniki

1.  Wykaz prac literackich gimnazjalistów publikowanych 

w serii „Świat wiejskich wartości źródłem mojego 

wzrastania” – opracowała Ewa Staropiętka-Kuna

I edycja

 1.  A. Kania. Wieś źródłem cennych wartości i niesłabnących autorytetów. Gimnazjum 
w Puchaczowie.

 2. I. Pruciak. Chleb jest wartością, życiem i darem. Gimnazjum w Mstowie.
 3.  A. Stefańska. Na wsi szczęście jest blisko, wystarczy tylko poszukać. Gimnazjum 

w Barcianach.
 4.  W. Sadkowski. Dorastanie wśród przyrody i ciężka praca wpłynęły na mój stosunek 

do ideałów. Gimnazjum w Barcianach.
 5.  A. Markiewicz. Chcę mieć tyle zapału do pracy, dobra i wrażliwości w sercu co 

mieszkańcy mojej wsi. Gimnazjum w Mścicach.
 6.  K. Stańczak. Wieś uczy mnie skromności. Gimnazjum w Mścicach. 
 7.  B. Bator. Gdy byłam smutna, wieś zawsze się do mnie uśmiechała. Gimnazjum 

w Mnikowie.
 8.  D. Gancarz, A. Gąsowska, A. Gruszkowska, M. Kędzior. Rolnik jest oraczem, a wła-

ścicielem ziemi Bóg. Gimnazjum w Wierzchosławicach.
 9. K. i J. Jurek. Dbajmy o ziemię. Gimnazjum w Wierzchosławicach.
10.  M. Sawczuk. Nigdy nie zapomnę swego gniazda rodzinnego. Gimnazjum w Mielniku.
11.  P.E. Charko. Będę łącznikiem między przeszłością a  przyszłością. Gimnazjum 

w Mielniku. 
12. P. Krawczyk. Życie na wsi daje mi... Gimnazjum w Mnikowie.
13. K. Krupa. Wartości wsi pozostaną we mnie na zawsze. Gimnazjum w Mścicach.

II edycja

 1. E. Kuban. Jestem dumna ze swojego pochodzenia. Gimnazjum w Mstowie.
 2. J.  Zawrotniak. Wieś jest skarbem, którego my, mieszkańcy wsi, będziemy bronić. 

Gimnazjum w Puchaczowie.
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 3.  M. Madej. To wieś mnie wychowała, nauczyła miłowania rzeczy najprostszych. 
Gimnazjum w Mnikowie.

 4.  O. Zinkiewicz. Wieś nauczyła mnie czerpania radości z każdej sekundy życia. Gim-
nazjum w Barcianach.

 5.  P. Molak. Pragnę szanować drugiego człowieka. Gimnazjum w Szczucinie. Gimna-
zjum w Wasilkowie.

 6. A. Kiermut. Wieś jest bezcennym źródłem wartości.
 7.  E. Kwoka. Moja wieś uczy mnie szacunku, zrozumienia innych i  miłości. Gimna-

zjum w Mnikowie. 
 8. A. Szocik. Wszędzie jest mi dobrze, ale na wsi najlepiej. Gimnazjum w Sułowie.
 9.  A. Ciastoń. Kocham moją małą – wielką Ojczyznę i  jestem z niej dumna. Gimna-

zjum w Brzeżnej.

III edycja

 1.  O. Zinkiewicz. Dzięki życiu na wsi zrozumiałam, jak wielkim błogosławieństwem 
jest praca. Gimnazjum w Barcianach.

 2.  M. Sadkowska. Wieś uczy mnie, by być twardym i walczyć o swoje. Gimnazjum 
w Barcianach.

 3.  E. Lipińska. Kocham wieś, tu czuję się najlepiej. Gimnazjum w Puchaczowie. 
 4.  M. Jeleń. Pomagając rodzicom, cieszę się, że mogę ułatwić im pracę. Gimnazjum 

w Turośni Kościelnej.
 5.  B. Owczarek., „Wsi spokojna, wsi wesoła, który głos twej chwale zdoła?”. Gimna-

zjum w Sułowie.
 6.  M. Kuna. Wieś – moje miejsce na ziemi. Gimnazjum w Puchaczowie. 
 7.  A. Szocik. Tu zawsze będę powracać, choćby we wspomnieniach. Gimnazjum 

w Sułowie.
 8.  J. Madej. To moja wieś, mój dom. Gimnazjum w Mnikowie.
 9.  K. Staniec. Wieś nauczyła mnie żyć. Gimnazjum w Mstowie.
10.  M. Knysak. Wieś jest miejscem wyjątkowym, miejscem magicznym. Gimnazjum 

w Mstowie.
11.  K. Ulfi k. Kocham moją małą ojczyznę. Gimnazjum nr 1 w Koszęcinie.
12.  J. Sawczuk. W domu nauczono mnie, że do wszystkich osób starszych należy od-

nosić się z szacunkiem. Gimnazjum w Mielniku.
13.  M. Nowak. Wieś nauczyła mnie prawdziwego patrzenia na świat. Gimnazjum 

w Barcianach.
14.  A. Kapułka. Wieś to piękno. Gimnazjum w Mstowie.

IV edycja

 1.  A. Porębska. To mój mały świat. Gimnazjum w Brzeżnej.
 2.  P. Zaweracz. Wieś jest moją nauczycielką. Gimnazjum w Brzeżnej.
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 3.  Ł. Łukasik. „Wsi spokojna, wsi wesoła.” Gimnazjum w Rędzinach. 
 4.  O. Poluszczuk. Monolog wiejskiej dziewczyny. Gimnazjum we Wróblewie.
 5.  A. Gmyr. Moje oczy zawsze widziały i widzieć będą moją kochaną wieś. Gimna-

zjum w Szczucinie.
 6.  M. Brol. Wieś najlepszą szkołą życia. Gimnazjum w Koszęcinie.
 7.  B. Szlachta. Moje życie wśród łąk i zieleni, mam nadzieję, że nigdy się nie zmieni. 

Gimnazjum w Mnikowie.
 8.  K. Derda. Tu wszystko się dla mnie zaczęło... Dom ciszy i mojego serca. Gimnazjum 

w Mstowie.
 9.  E. Cisz. Wieś pokazała mi to, co piękne. Gimnazjum w Turośni Kościelnej. 
10.  A. Peljak. Piękno przrody rozwija w nas zmysł estetyki. Gimnazjum nr 1 w Wieru-

szowie.
11.  M. Kuna. Wieś to kolebka wartości: Bóg, wiara, miłość, piękno, szacunek, człowiek. 

Gimnazjum w Puchaczowie.
12.  A. Brol. Praca źródłem mojego wzrastania. Gimnazjum w Koszęcinie.
13.  E. Ignaciuk. Miejsce, do którego wracam w  moich wspomnieniach. Gimnazjum 

w Turośni Kościelnej.
14.  M. Klamczyński. Wieś nauczyła mnie czerpania radości z  życia. Gimnazjum 

w Barcianach.
15.  A. Wróbel. Tu jest mój dom. Gimnazjum w Szczucinie.

V edycja

 1.  A. Kozołup. Pan Bóg stworzył wieś, a człowiek miasto. Gimnazjum w Sułowie.
 2. K. Piekielniak. Bo to co piękne jest w naturze. Gimnazjum w Szczucinie.
 3.  A. Sidor. W moim rodzinnym domu we wsi są przekazywane wartości. Gimnazjum 

w Puchaczowie.
 4.  D. Lamek. Mstów – ostatni przystanek pieszych pielgrzymki na Jasną Górę – to 

moje miejsce na ziemi. Gimnazjum w Mstowie.
 5.  B. Owczarek. Gdy zamykam oczy, widzę piękny świat, myślę jednak wtedy, że to sen, 

gdy je otwieram, uświadamiam sobie, że to rzeczywistość. Gimnazjum w Sułowie.
 6.  K. Radecka. W  moim Mstowie znajduje się to, co najlepsze i  najwartościowsze. 

Gimnazjum w Mstowie.
 7.  K. Bajor. Tu człowiek ma poczucie szczęścia i spełnienia. Gimnazjum w Mstowie.
 8.  N. Ulaniecka. Tu gdzie rytm życia wyznacza przyroda, każdy szanuje swoją pracę, 

jest moje miejsce na ziemi. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
 9.  Ż. Lipińska. To, co najważniejsze, mam w sercu! Gimnazjum w Puchaczowie.
10.  A. Wróbel. Życie na wsi jest piękne. Gimnazjum w Szczucinie.
11.  J. Okulska. Na zawsze w mej pamięci i sercu zachowam obraz mojej wsi, jej smak 

i zapach, jej ciszę i spokój. Gimnazjum w Szczucinie.
12.  I. Pańkowska. Życie na wsi jest pełne prawdziwego szczęścia. Gimnazjum w Turo-

śni Kościelnej.
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13.  D. Jaroszuk. Moje niezwykłe miejsca. Gimnazjum w Turośni Kościelnej.
14.  J. Żak. Tu jest mój dom. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
15.  M. Junke. Na wsi mieszkam od urodzenia. Gimnazjum w Wieruszowie.

VI edycja

 1. K. Bobak. Morawica – ukochane miejsce na ziemi. Gimnazjum w Mnikowie.
 2.  J. Bojarowska. Między Łodzią a Warszawą, w cieniu stolicy. Gimnazjum nr 1 w So-

chaczewie.
 3.  J.M. Halicka. Świat moich wartości – to wartości środowiskowe. Gimnazjum 

w Wasilkowie.
 4. A. Jasielska. Moja mała ojczyzna. Gimnazjum w Puchaczowie.
 5.  M. Kaczor. Codzienna praca kształtuje osobowość i  daje radość. Gimnazjum 

w Mnikowie.
 6. E. Karpiuk. Tam, gdzie jestem ja. Gimnazjum w Mielniku.
 7. A. Knysak. Wieś – przyjaciółką mojego życia. Gimnazjum w Mstowie.
 8.  M. Kołodziejczak. Wśród polskich pól – współcześnie. Gimnazjum w Piotrkowie 

Kujawskim.
 9.  A. Kozołup. Wszystko, co otrzymałam, zawdzięczam wiejskiemu pochodzeniu. 

Gimnazjum w Sułowie.
10.  J. Kusznerczuk. Miłość do Niemirowa wyssana z  mlekiem matki. Gimnazjum 

w Mielniku.
11.  D. Leszczyńska. Moja wieś moją dumą. Gimnazjum w Wasilkowie.
12.  P. Machaj. Tu jest moje miejsce. Gimnazjum w Mścicach.
13.  M. Olszyński. Zaskakująca przeprowadzka. Gimnazjum w Wasilkowie.
14.  J. Okulska. Wieś – moja mała ojczyzna. Gimnazjum w Szczucinie. 
15.  D. Pasieczna. Mała, wielka wieś. Gimnazjum w Puchaczowie.
16.  K. Piekielniak. Jest takie miejsce na ziemi. Gimnazjum w Szczucinie.
17.  K. Raczyńska. Wieś to miejsce mojego wzrastania. Gimnazjum w Mścicach. 
18.  J. Szklarska. Nigdy nie zapomnę wartości, które poznałam na wsi. Gimnazjum  

w Piotrkowie Kujawskim.
19.  S. Urbaniec. Moja wieś, małą ojczyzną. Gimnazjum w Mstowie.
20.   E. A. Wirchanowicz. Wartości życia w niewielkim mieście źródłem kształtowania  

mojej osobowości. Gimnazjum w Wasilkowie. 
21.   S. Zimnoch. Czym byłaby polska wieś bez polskiego rolnika? Gimnazjum w Wa-

silkowie.

VII edycja

 1.  D. Więckowska. Barwy mojej wsi. Gimnazjum w Barcianach.
 2.  K. Rumian. Na wsi pogłębiam swoją wiarę, nadzieję i miłość. Gimnazjum w Mni-

kowie.
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 3.  M. Budzyńska. Tutaj słońce dla mnie wschodzi. Gimnazjum w Radowie Małym.
 4.  M. Czub. Tradycja prawdziwą wartością. Gimnazjum w Sułowie.
 5.  A. Słomiński. Wzrastam wśród warmińskiej przyrody. Gimnazjum w Turośni Ko-

ścielnej.
 6.  K. Jantos. W królestwie buków. Gimnazjum w Zdzieszowicach.
 7.  P. Adamska. Szczegół nadaje wielkości wszystkiemu co małe. Gimnazjum nr 1 

w Sochaczewie.
 8.  J. Banasiak. Wieś uczy urzeczywistniania wielu wartości. Gimnazjum w  Topoli 

Królewskiej.
 9.  M. Baranowski. Tą drogą kroczę i będę kroczył. Gimnazjum w Korycinie.
10.  M. Bindas. Stąd jestem. Gimnazjum w Topoli Królewskiej. 
11.  P. Chałka. Wieś na piątkę. Gimnazjum w Radowie Małym.
12.  E. Czaczkowska. Życie na wsi jest wspaniałe. Gimnazjum w Turośni Kościelnej. 
13.  D. Gromotka. Bo ja kocham prawdziwe piękno... Gimnazjum w Zdzieszowicach.
14.  J. Grzejszczyk. To były wyjątkowe święta. Gimnazjum w Barcianach. 
15.  M. Komsa. Wieś częścią mojego życia. Gimnazjum we Wróblewie.
16.  S. Kuter. Czasem zapominam, ile mam szczęścia, mieszkając na wsi. Gimnazjum 

w Puchaczowie.
17.  I. Lewandowska. Moja mała Ojczyzna. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
18.  M. Malinowska. Tu mieszkam. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. 
19.  S. Piechota. Tu jest moje miejsce. Gimnazjum w Woli Rębkowskiej.
20.  K. Piórkowska. Wieś skarbnicą prawd o życiu. Gimnazjum w Barcianach.
21.  A. Sieprawska. Wieś nie jest prosta, jakby się zdawało. Gimnazjum w Mnikowie.
22.  R. Skrzypińska. W zgodzie z naturą. Gimnazjum w Mścicach.
23.  S. Stefańska. Pozostać sobą. Gimnazjum w Mścicach. 
24.  N. Szołtysek. Czerpać z  przeszłości dla przyszłości. Gimnazjum w  Zdzieszowi-

cach. 
25.  M. Zapolska. „Cudze chwalicie, swego nie znacie...” Gimnazjum w Korycinie.
26.  K. Zaweracz. Moja wieś jest nauczycielką życia. Gimnazjum w Brzeżnej.

VIII edycja

 1.  D. Perła. Dumna jestem ze swych korzeni. Gimnazjum w Radowie Małym.
 2.  M. Kwiatkowska. Siedlice – mój mały wielki świat. Gimnazjum w Radowie Małym.
 3.  P. Banasiak. Z szacunkiem odnoszę się do bogactwa tradycji mojej wsi Potasznia. 

Gimnazjum we Wróblińcu.
 4.  R. Orzeł. Wieś – Raj na Ziemi dla potrafi ących patrzeć. Gimnazjum we Wróblińcu.
 5.  M. Wąsik. Tu wszędzie jest moja Ojczyzna. Gimnazjum we Wróblińcu.
 6.  K. Pender. Nurtujące pytania. Gimnazjum w Mścicach.
 7.  I. Jaroniewska. Ja tu zostaję. Gimnazjum w Mścicach.
 8.  M. Skrobiś. Mój Szczucin – najpiękniejsze miejsce na świecie. Gimnazjum w Szczu-

cinie.
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 9.  P. Buczyński. To moje dziedzictwo. Gimnazjum w Korycinie.
10.  M. Maksim. Mam siłę, by rozwinąć skrzydła. Gimnazjum w Korycinie.
11.  Bartyzel. Dzięki życiu na wsi nauczyłam się systematyczności, pracowitości, do-

kładności. Gimnazjum w Mnikowie.
12. M. Bochra. Na wsi można nauczyć się pełniej żyć. Gimnazjum w Puchaczowie.
13.  A. Woźniak. Dzięki temu, że mieszkam na wsi, znam wartość życia. Gimnazjum 

w Puchaczowie.
14.  K. Radko. Praca na wsi jest dobrą lekcją dla każdego człowieka. Gimnazjum w Pu-

chaczowie. 
15.  E. Burczak. Wrócę tu, mimo że praca na wsi jest ciężka. Gimnazjum w Barcianach.
16. D. Bielska. Tam skarb twój, gdzie serce Twoje... Gimnazjum w Barcianach.
17. K. Sala. Wieś – codzienna lekcja życia. Gimnazjum w Mnikowie.
18. R. Skonieczny. Wieś moją małą ojczyzną. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
19. E. Więsław. Moja mała wieś – mój wielki świat. Gimnazjum w Turośni Kościelnej.
20.  M. Bukłaho. Wartości wsi moim źródłem duchowym. Gimnazjum w Turośni Ko-

ścielnej.
21.  M. Rygorczuk. Życie na wsi uczy mnie pokory, wytrwałości, pracy i wiary. Gimna-

zjum w Turośni Kościelnej.
22.  D. Kuć. Mników – pomost między tradycją a nowoczesnością. Gimnazjum w Mni-

kowie.
23.  K. Gładysz. Wieś jest własnym kątem, w którym czuję się jak w niebie. Gimnazjum 

w Szczucinie.
24.  M. Sucharska. Wieś moim domem, moją ojczyzną, moim światem. Gimnazjum 

w Piotrkowie Kujawskim.
25.  J. Wardęcka. Moja rodzinna wioska... to tu uczę się żyć. Gimnazjum w Piotrkowie 

Kujawskim. 
26.  A. Rymaszewska. Wieś nie stanowi dla mnie bariery do sukcesu. Gimnazjum 

w Mroczy.
27.  B. Łukaszuk. Jestem szczęśliwym człowiekiem – życie na wsi pozwala mi na bar-

dzo duży kontakt z naturą. Gimnazjum w Korycinie.
28.  K. Antczak. Ukochana wieś – Charłupia Wielka. Gimnazjum we Wróblewie.
29.  A. Szymańska. Wieś Ocin – świat moich wartości. Gimnazjum we Wróblewie.
30.  K. Frankowska. Tu jest moje miejsce... Gimnazjum w Zdzieszowicach.

IX edycja

 1.  K. Kędzia. Tu pragnę powrócić... Gimnazjum w Barcianach.
 2.  E. Błażewicz. Tu nauczyłam się wszystkiego. Gimnazjum w Barcianach.
 3.  N. Kaszura. Wartości nabyte podczas życiowej drogi poprzez łany zbóż. Gimna-

zjum w Zdzieszowicach.
 4.  I. Czak. Wieś moją wolnością. Gimnazjum w Mnikowie.
 5.  D. Klima. Moje miejsce na ziemi. Gimnazjum w Mnikowie.
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 6.  S. Kubatta. W rodzinie siła. Gimnazjum w Zdzieszowicach.
 7.  P. Chruścicka. Moje dorastanie w świecie małomiasteczkowych wartości. Gimna-

zjum w Zdzieszowicach.
 8.  K. Nocek. Proślice – moja mała ojczyzna. Gimnazjum w Zdzieszowicach.
 9.  M. Warzecha. Rodzina jest najważniejsza. Gimnazjum w Zdzieszowicach.
10.  U. Minczewska. Nie boję się przyszłości – zdobywam hart ducha w pracy na roli. 

Gimnazjum w Korycinie.
11.  R. Kowalska. Moja wieś to rodzina. Gimnazjum we Wróblińcu.
12.  A. Mende. Moja wieś – moja tradycja, moje korzenie. Gimnazjum we Wróblińcu.
13.  R. Orzeł. Mój Cud – Moja Wieś. Gimnazjum we Wróblińcu.
14.  D. Żyto. Moje miejsce na Ziemi. Gimnazjum we Wróblińcu. 
15.  K. Frąckowiak. Miejsce, z którego pochodzę. Gimnazjum nr 2 w Luboniu.
16.  A. Tarka. W różnobarwnym kalejdoskopie wspomnień. Gimnazjum nr 2 w Luboniu.
17.  E. Pawlęty. Moje skarby w Luboniu. Gimnazjum nr 2 w Luboniu.
18.  D. Jastrzębska. Moja wieś – współczesny Eden. Gimnazjum w Turośni Kościelnej.
19.  A. Dryl. Środowisko, które kształtowało moją osobowość. Gimnazjum w Turośni 

Kościelnej.
20.  L. Mancewicz. Moja wieś, mój własny świat. Gimnazjum w Turośni Kościelnej. 
21.  M. Czaczkowska. Wieś to unikatowe miejsce na ziemi – moja mała ojczyzna. Gim-

nazjum w Turośni Kościelnej.
22.  A. Wciślak. To wieś nauczyła mnie kochać, choćby najmniejsze ziarenko pszenicy. 

Gimnazjum w Mnikowie.
23.  B. Jagiełło. Moje korzenie. Gimnazjum w Mścicach.
24.  A. Jakubiak. Nie wstydzę się tego, skąd jestem. Gimnazjum w Mścicach.
25.  P. Żółtańska. „Wieś ostoją’’. Gimnazjum w Sochocinie.
26.  A. Błaszczak. Wspomnienie. Gimnazjum w Sochocinie.
27.  M. Gałka. Każdy wraca do swojej Itaki. Gimnazjum we Wróblewie.
28.  K. Antczak. W kręgu wiejskich wartości. Gimnazjum we Wróblewie.
29.  K. Krysiak. Wieś i jej mieszkańcy to wspólnota serc i dusz. Gimnazjum w Piotrko-

wie Kujawskim.

X edycja

 1.  A. Czech. Moja wieś uczy mnie pokory... Gimnazjum w Mnikowie.
 2.  U. Pikus. Mieszkam na wsi, jestem Europejką. Gimnazjum w Korycinie.
 3.  M. Gałka. Dzięki wsi stałam się otwarta na świat i wszystko co nowe. Gimnazjum 

we Wróblewie.
 4.  Ł. Jończak. Żyć na wsi, to żyć pełnią życia. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.
 5.  K. Bielicka. Wszystkiego, co ważne, nauczyłam się tutaj – w mojej wsi. Gimnazjum 

w Sułowie.
 6.  K. Iwanicka. Wieś – prawdziwy dom – miejsce wychowania i mieszkanie serca. 

Gimnazjum w Sułowie.
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 7.  N. Matel. Jestem dziewczyną ze wsi – dodaję z podniesioną głową. Gimnazjum 
w Korycinie.

 8.  K. Antczak. Charłupia Wielka – tutaj rozrastają się moje korzenie. Gimnazjum we 
Wróblewie.

 9.  J. Sioma. Smardzew – jest moim ogrodem szczęścia. Gimnazjum we Wróblewie.
10.  D. Zmyślony. Wieś – mój wiejski Eden. Gimnazjum we Wróblińcu.
11.  A. Milian. Przeżywanie młodości na wsi jest bezcenne. Gimnazjum w Sułowie.
12.  J. Małecka. Wyjątkowa niedziela. Gimnazjum w Luboniu.
13.  D. Żak. Moje Świątniki – moje szczęście. Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim. 
14.  K. Majek. Mój mały świat – w nim dorastam. Gimnazjum w Luboniu.
15.  T. Zapłata. Ja i moje życie. Gimnazjum w Luboniu. 
16.  K. Bogdzia. Życie na wsi uczyniło ze mnie dobrego człowieka. Gimnazjum w Ko-

rycinie.
17.  I. Lorent. W Radowie Małym mogę rozwijać zainteresowania i pasje. Gimnazjum 

w Radowie Małym.
18.  S. Komosa. Mołdawin – tu ukształtował się mój system wartości. Gimnazjum 

w Radowie Małym.
19.  S. Kornacka. Wieś kształtuje ludzi inaczej... Gimnazjum w Radowie Małym.
20.  A. Pijacka. Moja wieś – ona mnie uskrzydla, nie ogranicza. Gimnazjum we Wró-

blińcu.
20. A. Mende. Tu jest moje miejsce... Gimnazjum we Wróblińcu. 
20. M. Czelusta. Wieś – tu żyję pełnią życia. Gimnazjum we Wróblińcu.
20.  D. Nawrocka. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dzielących nas od warszawskie-

go życia. Gimnazjum nr 1 w Sochaczewie.
20. S. Superlak. Moje korzenie. Gimnazjum w Mścicach. 
20. O. Kotala. Wieś to moja mała ojczyzna. Gimnazjum w Zdzieszowicach.
20. N. John. Tu zostanę na zawsze. Gimnazjum w Zdzieszowicach.

2.  Wykaz wybranych projektów edukacyjnych realizowanych 

w gimnazjach TGPzMMiW w latach 2008–2011 

– opracowała Ewa Staropiętka-Kuna

Publiczne Gimnazjum w Barcianach:
– „Wiem, jak zorganizować czas wolny”
– Język angielski dla klas trzecich Youngster
– Region w zmysłach
– Projekt ekologiczny – „Bliżej natury”
– „Rozwój Przez Kompetencje”
– „Trzymaj formę”
– „Atrakcyjnie i zdrowo to z uśmiechem na sportowo”
– „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.
– „Wolność i godność człowieka”
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– „Moje fi nanse – z klasy do kasy!”
– „Razem po zdrowie w ferie zimowe”
– „Rusz, się człowieku”
– „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”
– Moja Mała Ojczyzna: „Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało”
– Projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej „DEFECT EFFECT”
– Mały Archimedes

Zespół Szkół w Korycinie Gimnazjum im. Solidarności:
– Wolność w kontekście praw ucznia
– Szkoła dobrego wyboru
– Dramat i tragedię pozostaw teatrowi
– Odpowiedzialność w kontekście praw dziecka
– Dziedzictwo kulinarne mieszkańców gminy Korycin
– Gmina Korycin i jej mieszkańcy w pożółkłej fotografi i
– Dokumentacja i rejestracja krzyży i kapliczek przydrożnych ziemi korycińskiej
– Szkoła z prawami dziecka – UNICEF.

Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach Gimnazjum Samorządowe:
– Gmina Będzino w liczbach
– Moja gmina, moja miejscowość
– Multimedialna Encyklopedia Gminy Będzino
– Jakie są sposoby ochrony przyrody w Polsce?
– Fascynujące eksperymenty fi zyczne
– Szansa na sukces – konkurs muzyczny
– Przedstawienie teatralne podsumowujące projekt „Z pasji dla słowa”
– „Kolędujmy Panu” – konkurs wieloprzedmiotowy
– Moje spojrzenie na kraje niemieckojęzyczne
– Moja restauracja

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie
– Trzymaj formę
– Świadomy i odpowiedzialny młody konsument
– Dzień Niemiec
– „Szlakiem walk nad Bzurą.” Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni
– Dzień teatru – turniej wiedzy o kulturze
– Tydzień fi lozofi czny
– Festiwal Nauki
– Adopcja zabytków cmentarza parafi i św. Wawrzyńca w Sochaczewie
–  Młody manager środowiska. Segregowanie odpadów i ich powtórne wykorzy-

stanie
– W jaki sposób spędzamy wolny czas i ile czasu spędzamy przy komputerze?
– W jaki sposób możemy ograniczyć poziom hałasu w szkole?
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– Wiedza o OZE. Racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
– „Nanotechnologia fakty i mity”
– „Grzyby w powietrzu”
– Beagle. Obserwacje fenologiczne kilku gatunków drzew, tworzenie dokumentacji
– Na tropie reklam
– Polubić czytanie – wszyscy czytamy
– Podatek VAT
– Podatek dochodowy
– Dzień papieski – życie, pontyfi kat i nauczanie Jana Pawła II
– „Szlakiem papieskim. Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”
– Szkolne Wybory Samorządowe 
– „Bezpieczny stok” – ratownictwo górskie
– „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” – ratownictwo wodne
– Tydzień kariery
– Przepustka do życia – zakup szczepionek przeciwko odrze dla afrykańskich dzieci
– Młodzi głosują
– Dobre rady na elektroodpady, jak należy z nimi postępować
– 20 lat wspólnie – samorządność
–  Nawigacja w plecaku. Opracowywanie mapy: obiektów infrastruktury, fauny, fl o-

ry, gatunków obcych na trzech ścieżkach KPN = wokół Zaborowa, Roztoki i Sie-
rakowa

– Ołówek dla Afryki
– Słuchowisko radiowe – nagranie słuchowiska radiowego
– Przede wszystkim wyobraźnia. Wydajemy tomik wierszy. Układamy własne wiersze
– GLOBE
– Projekt edukacyjny „Sochaczew w średniowieczu’’
– Miesiąc Bibliotek – biblioteka w środowisku szkolnym
– Dzień Szkoły bez przemocy
– AMIGO – Animatorzy Młodzieżowych Inicjatyw Globalnej Odpowiedzialności
– The Best – najlepszy z najlepszych
– Dzień Szkoły bez przemocy – Dzień Życzliwości
–  Aktywni z natury: Zarządzanie zasobami naturalnymi, zużycie wody i energii, 

oszczędzanie energii i wody, tworzenie ekotrasy
– Dzień Szkoły Bez Przemocy „Cyberprzemoc”
– Szkoła z Prawami Dziecka
– Łosoś reaktywacja – poznanie biologii ryb wędrownych
– Gra o władzę – w poszukiwaniu idealnego władcy/polityka
– Chopinowskie inspiracje – koncert zespołu Sanniki
– Stop malarii
– Świętojańska noc odkrywców w szkole
– Klub Młodego Odkrywcy „Neutrino”
– Harcerska Natura – ekologia, współzależność człowieka ze środowiskiem
– „Balls Bells”
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– Czytać każdy może – czy warto czytać?
– „Sochaczew przyjazny dla ludzi z dysfunkcjami”
– Akademia uczniowska – Szkolne Koło Naukowe: Biologia
– Chemia, Fizyka, Matematyka
– „Spójrz na świat oczami niewidomego”

Gimnazjum nr 2 im. króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie:
– Ja, moja rodzina, mój kraj w zjednoczonej Europie
– Oszczędność wody i energii
– Zabytki architektury sakralnej na ziemi sochaczewskiej
– Ziemia sochaczewska w latach II wojny światowej
– Stop przemocy na stadionach
– Aktywni z natury
– Zagrajmy o sukces
– e-Akademia Przyszłości
– Katyń – ocalić od zapomnienia
– Przyjazna Szkoła
– Kraje członkowskie Unii Europejskiej
– Sercu bliskie... nasza „mała ojczyzna”

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie:
–  50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny 

Baryczy
– Regionalne Projekty Badawcze GLOBE
– Chleb w statystyce – ankieta o chlebie
– Dorzuć swoje. Atlas zabytków militarnych – Szwedzka Górka
– Słowianie – nasza wielka rodzina
– Wspomnienia w fotografi ach zaklęte
– Chopin – kompozytor, artysta, geniusz
– Wiek wojen, wiek srebrny
– Siedem cudów świata
– Dzień Dziecka na sportowo i naukowo
–  Boże Narodzenie – projekt ogólnoszkolny we współpracy ze Stowarzyszeniem na 

rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
–  Wielkanoc – projekt ogólnoszkolny we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 

Ekologii Humanistycznej EKOS
– Warsztaty z Programem GLOBE
–  Odjazdowe wakacje – projekt ogólnoszkolny we współpracy ze Stowarzyszeniem 

na rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS
– Sympozjum „Postawy proekologiczne u progu XXI wieku”
–  „Muzeum Drzewa” – ogród dendrologiczny jako przystanek na ścieżce eduka-

cyjnej
– „Nie śmieć razem z nami”
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– „Śmieć – zgnieć”
– „Odpowiedzialne zakupy”
– „Integrujemy się – segreguj razem z nami”
– „Skarby naszej okolicy”
– „Misterium chleba”

Publiczne Gimnazjum we Wróblewie:
– Holocaust – zrozumieć dlaczego?
– Póki nie jest za późno
– „Jestem stąd”
– Pierwsza pomoc przedmedyczna
– Organizujemy kurs nauki tańca towarzyskiego
– Badanie zanieczyszczeń na terenie gminy Wróblew
– Zjawisko dyfuzji
– Oblicza wojny
– Joker – 100% frekwencji
– 20 lat wspólnie – wybory samorządowe w demokratycznej Polsce
– Gra na giełdzie papierów wartościowych
– Młodzi przedsiębiorcy – zakładamy własną fi rmę
– Dziwny jest ten świat
– Śladami społeczności żydowskiej w okolicach Sieradza
– Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Wróblew
– Filmoteka szkolna

Publiczne Gimnazjum im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach:
– „Dziękuję, nie palę”
– Maj miesiącem edukacji europejskiej
– Poznajemy walory ziemi zdzieszowickiej – Dzień Turystyki Szkolnej
–  Podążamy na Górę św. Anny śladami wędrówek misyjnych św. Pawła – Dzień Tu-

rystyki Szkolnej
– Poznajemy urokliwe zakątki Żyrowej – Dzień Turystyki Szkolnej
– Czas to miłość – projekt dydaktyczno-wychowawczy
– Matematyka w praktyce
– „Mowa rodzinna niechaj będzie prosta...”
– Fizyka w eksperymencie uczniowskim – siły w przyrodzie
– Być radosnym – akcja charytatywna
– Zdzieszowickie Karaoke Show – akcja charytatywna
– W rytmie naszych serc
– Mam Talent – Zdzieszowice 2010
– Śpiewem wyrażam siebie
– Żyć i uczyć się w demokracji
– Z technologią za pan brat
– Tu żyję, tu mieszkam
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3.  Spis prac konkursowych w ramach konkursu 

„Praca naukowo-badawcza gimnazjalisty” 

– opracowała Krystyna Piosik

I edycja

1.  A. Janowicz. Stan czystości wód w powiecie górowskim. Gimnazjum nr 2 w Górze.
2.  J. Lutyński. K. Kochalski, Porosty jako naturalne wskaźniki zanieczyszczenia powie-

trza dwutlenkiem siarki. Gimnazjum w Sochaczewie.
3.  K. Brzezińska, J. Flis, L. Górnicka. Odczyn gleby i jej wpływ na wzrost i rozwój roślin 

na przykładzie fasoli i rzeżuchy. Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie.
4.  B. Bator. Charakterystyka składu gatunkowego stawu w  miejscowości Choleryn, 

gmina Liszki, województwo małopolskie. Gimnazjum w Mnikowie.

II edycja

1.  J. Hadryś, M. Kasprzyk, E. Kuban. Wpływ dwutlenku siarki na rozwój roślin. Gimna-
zjum w Mstowie.

2.  K. Żmuda, W. Wasiczko, K. Ziębkiewicz, M. Milian. Wybrane czynniki geografi cz-
ne wpływające na temperaturę powietrza w różnych miejscach Polski. Gimnazjum 
w Sułowie.

3.  E. Czyżewska. W. Żołnacz, M. Nowak, Ł. Kłaczko. Wykaz gniazd bociana białego na 
terenie gminy Barciany w 2003 r. Gimnazjum w Barcianach.

4.  M. Jurczak. Charakterystyka morfologiczna mieszkańców otrzymanych w wyniku 
krzyżowania ryb akwariowych z rodzaju xiphophorus. Gimnazjum w Mścicach. 

5.  I. Gałdy. Skład fl orystyczny i ilościowy zbiorowiska roślinnego na gruncie porolnym. 
Gimnazjum nr 1 w Rędzinach.

III edycja

1.  B. Krawczyk. Toksyczność metali ciężkich oraz ich identyfi kacja w produktach żyw-
nościowych. Gimnazjum w Wierzchosławicach.

2.  M. Pruchnicki, D. Semba. Antropogenizacja gleb w środowisku miejskim. Gimna-
zjum w Wieruszowie.

3.  E. Pieczur. Badanie jakościowe i ilościowe wzrostu pszenicy zwyczajnej w różnych 
rodzajach podłoży. Gimnazjum w Turośni Kościelnej.

4.  T. Radko. Wpływ rozmieszczenia roślin na ich wzrost i  rozwój. Gimnazjum w Pu-
chaczowie.

5.  P. Świącik, J. Derda, M. Grzesik. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój rze-
żuchy. Gimnazjum w Mstowie.
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IV edycja

1.  Marcin Kuna, Tomasz Radko. Wpływ różnych metod uprawy ziemniaków na ich 
wzrost i rozwój. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2006 r.

2.  Karolina Kała, Klaudia Stanikowska, Magdalena Knysak. Wrażliwość roślin wod-
nych na zanieczyszczenia zawarte w ściekach na przykładzie rzęsy drobnej. Gimna-
zjum im. Andrzeja Kubickiego w Mstowie. Lublin 2006 r.

3.  Marta Nowak, Michał Radawiec. Wpływ wypalania ściernisk na środowisko przy-
rodnicze pól. Publiczne Gimnazjum w Barcianach. Lublin 2006 r.

4.  Kinga Nytko, Agnieszka Frąc. Gleby w gminie Szczucin. Gimnazjum im. Bohate-
rów Września w Szczucinie. Lublin 2006 r.

5.  Olga Krysiak, Weronika Wolanin. Wpływ zapylania powietrza i zasolenia środowi-
ska na wzrost i rozwój roślin. Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. Lublin 2006 r.

6.  Dagmara Rzepecka, Łukasz Rzepecki. Znaczenie wody dla rozwoju pelargonii 
i aloesu. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2006 r.

7.  Monika Diem, Dorota Kowalczyk, Aleksandra Kozłowska. Wpływ podstawowych 
pierwiastków na wzrost i  rozwój roślin. Gimnazjum nr 1 w  Sochaczewie. Lublin 
2006 r.

8.  Olga Krysiak. Wpływ światła na kierunek wzrostu i rozwój rośliny. Gimnazjum nr 2 
w Sochaczewie. Lublin 2006 r.

9.  Natalia Hauder, Agata Kozołup, Piotr Piosik. Czynniki wpływające na eutrofi zację 
wód w zlewni rzeki Barycz. Gimnazjum w Sułowie. Lublin 2006 r.

V edycja

1.  Izabela Bednarska, Olga Błaszczyk, Kinga Domańska. Wykorzystanie wywaru 
z czerwonej kapusty do określania pH i odczynu dowolnego roztworu. Gimnazjum 
nr 2 w Sochaczewie im. Króla Władysława Jagiełły. Lublin 2007 r.

2.  Agata Cisz. Przyrost rzęsy wodnej w różnych rodzajach środowisk. Gimnazjum im. 
ks. Michała Sopoćko w Turośni Kościelnej. Lublin 2007 r.

3.  Ewa Czaczkowska. Optymalne warunki życia rzęsy wodnej ze szczególnym za-
znaczeniem wpływu nasłonecznienia, zawartości minerałów w  wodzie oraz za-
nieczyszczeń. Gimnazjum ks. Michała Sopoćko w  Turośni Kościelnej. Lublin 
2007 r.

4.  Małgorzata Gmurek, Karolina Dąbrowska. Badanie składu tuszu do fl amastrów za 
pomocą chromatografi i. Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Socha-
czewie. Lublin 2007 r.

5.  Weronika Grzybowska, Anna Majewska, Magdalena Szymczuk. Wpływ głęboko-
ści sadzenia fasoli zwykłej tycznej na jej wzrost i rozwój. Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Puchaczowie. Lublin 2007 r.

6.  Karolina Kląskała, Magdalena Zakrzacka, Piotr Piosik. Wpływ nawożenia NPK na 
wzrost, rozwój i plon kukurydzy. Gimnazjum w Sułowie. Lublin 2007 r.
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 7.  Łukasz Pieczur. Wpływ czynników środowiska na kiełkowanie i wzrost owsa. Gim-
nazjum ks. Michała Sopoćko w Turośni Kościelnej. Lublin 2007 r. 

 8.  Dominik Semba. Czynniki chemiczne zanieczyszczające wodę naszej okolicy oraz 
ich wpływ na organizmy żywe. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieruszowie. Lu-
blin 2007 r.

VI edycja

 1.  Jacek Gurzyński, Damian Winnicki. Wpływ składników betonu na jego wytrzy-
małość. Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Lublin 
2008 r.

 2.  Kamila Pojawa. Wpływ wybranych związków chemicznych na barwę i twardość 
szkliwa zębów. Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 
Lublin 2008 r.

 3.  Anna Klawińska. Czynniki wpływające na powstanie patyny. Gimnazjum nr 2 
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie, Lublin 2008 r.

 4.  Marta Rostkowska, Maja Adamczyk. Wpływ reduktorów (cynku, aluminium, że-
laza) na czystość otrzymanego srebra w wyrobach jubilerskich. Gimnazjum nr 2 
im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Lublin 2008 r.

 5.  Dorota Piosik, Małgorzata Milian, Jakub Ziębikiewicz. Zmienność parametrów 
fi zykochemicznych wody w zależności od pory roku na podstawie badań prowa-
dzonych w  ramach Programu Globe. Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Sułowie. 
Lublin 2008 r. 

 6.  Mateusz Czyżewski. Eryk Kowalski. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na wystę-
powanie porostów w  gminie Sochocin. Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego 
w Sochocinie. Lublin 2008 r.

 7.  Paweł Piórkowski. Wpływ zimowego solenia dróg na kiełkowanie i wzrost wybra-
nych roślin. Publiczne Gimnazjum w Barcianach. Lublin 2008 r.

 8.  Natalia Kowalczuk. Wzrost fasoli zwyczajnej pod wpływem substancji allelopa-
tycznych o różnych stężeniach. Gimnazjum ks. Michała Sopoćko w Turośni Ko-
ścielnej. Lublin 2008 r.

 9.  Kamila Wójcik. Wpływ alkoholu na wzrost i  rozwój fasoli. Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2008 r.

10.  Ewa Czaczkowska. Wpływ substancji allelopatycznych na rozwój żyta zwyczajne-
go. Gimnazjum ks. Michała Sopoćko w Turośni Kościelnej. Lublin 2008 r.

11.  Anna Bączek, Karol Dzięgiel, Monika Pikul, Sylwia Żuchowicz. Rozszyfrowywa-
nie tajemnic wody. Gimnazjum im. Bohaterów Września w  Szczucinie. Lublin 
2008 r.

12.  Łukasz Pieczur. Wpływ substancji allelopatycznych na wzrost i rozwój rzodkiewki. 
Gimnazjum ks. Michała Sopoćko w Turośni Kościelnej. Lublin 2008 r.

13.  Urszula Kłosowicz, Magdalena Kugler. Błękitna planeta. Zespół Szkół im. Ludzi 
Morza w Mścicach. Lublin 2008 r.
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14.  Aleksandra Kokołowska, Sylwia Stefańska. Wpływ wybranych czynników na kieł-
kowanie owsa. Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. Lublin 2008 r.

15.  Adam Skonieczny. Analiza spalin samochodowych w  stacji kontroli pojazdów 
wyrazem troski o nasze zdrowie (na przykładzie Koszalina). Zespół Szkół im. Lu-
dzi Morza w Mścicach, Lublin 2008 r.

VII edycja

 1.  Paulina Borzęcka. Wpływ nawożenia mineralnego na wzrost kukurydzy. Publicz-
ne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie. Lublin 2009 r.

 2.  Małgorzata Dryl. Wpływ warunków przechowywania nasion na kiełkowanie 
i  wzrost pszenicy zwyczajnej i  fasoli tycznej. Gimnazjum ks. Michała Sopoćko 
w Turośni Kościelnej. Lublin 2009 r.

 3.  Aleksandra Gałka, Katarzyna Pender. Zależność wybranych właściwości chemicz-
nych wody od pory roku. Zespół Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach. Lublin 2009 r.

 4.  Katarzyna Kucała, Dawid Kołodziejczyk. Rozdzielanie mieszanin barwnych me-
todą chromatografi i bibułowej. Gimnazjum im. księcia Poniatowskiego w Mni-
kowe, gm. Liszki. Lublin 2009 r.

 5.  Katarzyna Lenczewska. Wpływ nawożenia żyta zwyczajnego wywarami i  gno-
jówkami. Gimnazjum ks. Michała Sopoćko w Turośni Kościelnej. Lublin 2009 r.

 6.  Małgorzata Milian, Dorota Piosik, Anna Piotrowska. Enzymy i ich funkcjonowa-
nie w naszym życiu codziennym. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie, Gim-
nazjum w Miliczu. Lublin 2009 r.

 7.  Natalia Rachwalik. Wpływ odległości pomiędzy nasionami grochu na jego wzrost 
i rozwój. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2009 r.

 8.  Sylwia Kutera, Iwona Sikora. Znaczenie zielonych liści cebuli dla rozwoju liści spi-
chrzowych. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2009 r.

 9.  Paulina Sobczak. Badanie wpływu gęstości substancji na poziom zanurzenia kost-
ki lodu i jaja kurzego. Gimnazjum nr 2 w Sochaczewie. Lublin 2009 r.

10.  Marlena Wawer, Małgorzata Żarek. Obserwacja wpływu natężenia światła i na-
wożenia mineralnego na wzrost i  rozwój szpinaku w  hodowli doniczkowej. Pu-
bliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Rębkowskiej. Lublin 2009 r.

VIII edycja 

 1.  Elżbieta Chwiećko, Urszula Pikus, Ewelina Romanowska. Bocian biały na terenie 
gminy Korycin w  latach 2005 i 2009. Gimnazjum im. Solidarności w Korycinie. 
Lublin 2010 r.

 2.  Katarzyna Piórkowska. Kiełkowanie i wzrost fasoli i ogórka we wzajemnych od-
działywaniach alleopatycznych w zależności od odległości między nimi. Gimna-
zjum im. Solidarności w Korycinie, Lublin 2010 r.
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 3.  Marta Sacawa. Wpływ popiołu w podłożu na wzrost grochu. Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2010 r.

 4.  Przemysław Bojarzyński, Jakub Kopciewski, Iwona Kowalewska. Stan czystości 
wód w gminie Korycin. Gimnazjum im. Solidarności w zespole szkół w Korycinie. 
Lublin 2010 r.

 5.  Katarzyna Radko. Wpływ nasłonecznienia na wzrost buraków czerwonych. Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2010 r.

 6.  Paulina Biernacka. Wpływ odżywki EM-FarmingTM na wzrost i rozwój cebuli. Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2010 r.

 7.  Paulina Sarama. Wpływ pochodzenia nasienia na czas kiełkowania i wzrost fasoli.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. Lublin 2010 r.

 8.  Olga Skoczylas, Mateusz Bochra. Wpływ rodzaju podłoża: ziemi ogrodowej, torfu 
i piasku na wzrost i rozwój fasoli. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie. 
Lublin 2010 r.

 9.  Monika Lange. Wpływ ilości i rodzaju nawozów – polifoski, mocznika i obornika 
– na wzrost fasoli. Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły w Sochacze-
wie. Lublin 2010 r.

10.  Katarzyna Małek, Joanna Włodarek. Wpływ wybranych substancji – cukru, soli 
i  octu oraz rodzajów wód (destylowanej, twardej, miękkiej i  wodociągowej) na 
przepływ prądu elektrycznego. Gimnazjum nr 2 im. Króla Władysława Jagiełły 
w Sochaczewie. Lublin 2010 r.

11.  Aneta Zimnoch. Badanie wpływu niektórych używek (alkoholu i  nikotyny) oraz 
odżywek dla sportowców na wzrost i rozwój pszenicy zwyczajnej. Gimnazjum im. 
ks. Michała Sopoćki w Turośni Kościelnej. Lublin 2010 r.

IX edycja

 1.  Dorota Grodzińska, Agata Milian, Adrianna Wołyniak. Zmienność parametrów 
fi zykochemicznych wody rzeki Młynówka w okresie od sierpnia 2009 r. do lutego 
2011 r. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie. Lublin 2011 r.

 2.  Monika Lange. Wpływ roztworów soli na rośliny zielone. Gimnazjum nr 2 im. Kró-
la Władysława Jagiełły w Sochaczewie. Lublin 2011 r.

 3.  Karolina Bigiej, Martyna Haftarczyk. Badanie środowiska wodnego w przydomo-
wym oczku wodnym i akwarium. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sułowie. Lublin 
2011 r.

 4.  Katarzyna Wołosewicz. Badanie wpływu czasu naświetlania fasoli zwyczajnej 
na jej wzrost i  rozwój. Gimnazjum im. ks. Michała Sopoćki w Turośni. Lublin 
2011 r.

 5.  Mateusz Mazur. Rzeżucha kontra alkohol i  inne używki. Gimnazjum im. ks. Mi-
chała Sopoćki w Turośni Kościelnej. Lublin 2011 r.

 6.  Martyna Aleksandra Rossa. Grzyby w  naszym otoczeniu. Gimnazjum nr 1 im. 
Jana Pawła II w Sochaczewie. Lublin 2011 r.
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 7.  Bartosz Anyszewski, Martyna Erwin, Krzysztof Malicki. Rozwój pleśni pod wpły-
wem różnych związków chemicznych oraz warunków atmosferycznych. Gimna-
zjum nr 2 w Sochaczewie. Lublin 2011 r.

 8.  Karolina Gołębiewska, Paulina Żółtańska. Wpływ nawyków związanych z użyt-
kowaniem energii elektrycznej na budżet domowy i środowisko naturalne. Pu-
bliczne Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie. Lublin 2011 r.

 9.  Robert Wilczura. Czy pleśń może być kolorowa? Gimnazjum we Wróblińcu. Lu-
blin 2011 r.
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