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MYŚLĘ, TWORZĘ I CZUJĘ, ŻE ŻYJĘ! 

 
 

 

Nie jest istotne, czy pisemko ma najpiękniejszą szatę graficzną  
i wysublimowane teksty, najważniejsze jest zaangażowanie i serce, jakie wkładają 
w gazetkę Ci, którzy ją tworzą oraz całe dobro, jakie pojawia się  
w ich życiu dzięki kilku tekstom na zwykłym papierze napisanym ich, jakby nie 
patrzeć, niepełnosprawną (…) ręką. 

 

Myślę, tworzę i czuję, że żyję! - to motto 

Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism Osób 
Niepełnosprawnych. Streszcza ono idee pracy 
wielu młodych niepełnosprawnych dziennikarzy. 
Przesłanie nasze uwydatnia terapeutyczną rolę 
gazetek, najbardziej zresztą akcentowaną przez 
opiekunów czasopism, które brały udział  
w dotychczasowych edycjach naszego konkursu. 
Jak dotąd w naszym konkursie wzięło udział 
ponad 400 tytułów gazetek. To grupa ponad 3000 
młodszych i starszych redaktorów oraz 800 
opiekunów. Wręczyliśmy nagrody o łącznej 
wartości 25 tysięcy złotych. Konkurs nasz 
kierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób 
dorosłych z różnego rodzaju niepełnospraw-
nościami: z niepełnosprawnością intelektualną, do 
osób niedosłyszących i głuchych, niewidzących  
i słabo widzących, niepełnosprawnych ruchowo  
i przewlekle chorych, z zaburzeniami zachowania, 
chorobami psychicznymi itd. Do udziału zapra-
szamy gazetki tworzone na terenie placówek 
szkolnictwa specjalnego oraz we wszelkich innych 
instytucjach, w których przebywają dzieci, 
młodzież, osoby niepełnosprawne (m.in.: szpitale, 
sanatoria, świetlice samopomocowe, warsztaty 
terapii zajęciowej). W ocenie gazetek jury kieruje 
się: walorami dydaktyczno – wychowawczymi 
gazetek (propagowanie zagadnień wartościowych 
dydaktycznie i wychowawczo, popularyzacja moż-
liwości oraz osiągnięć dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnej, związek prezentowanej tematyki z ży-
ciem szkoły/placówki, środowiska lokalnego, mias-
ta, regionu), wkładem pracy własnej dzieci i mło-
dzieży w redagowanie gazetek (prace plastyczne, 
techniczne, teksty pisane bądź redagowane przez 
dzieci i młodzież), komunikatywnością i atrakcyj-
nością czytelniczą gazetek (dobór tematyki oraz 

sposób jej wyrażania adekwatny do stopnia i ro-
dzaju niepełnosprawności oraz wieku odbiorców, 
różnorodność tematyczna, oryginalność w doborze 
tematyki, formy zachęcania do udziału w two-
rzeniu gazetki), szatą graficzną (adekwatną do 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz wieku 
odbiorców, wykorzystaniem szaty graficznej do 
przekazu treści, korelacją szaty graficznej z treścią, 
całościowa struktura szaty graficznej, atrakcyjność 
wizualna, poziom estetyczny), profesjonalizmem 
formalnym (wyczerpująca stopka redakcyjna, 
pełna informacja bibliograficzna, numeracja 
stron). Podsumowanie pracy uczestników kon-
kursu publikujemy w biuletynie pokonkursowym. 
Wydawany jest on z myślą stworzenia forum dla 
szerszej wymiany informacji między redakcjami 
gazetek konkursowych. Chcemy przez to stanowić 
swego rodzaju „przewodnik metodyczny” dla 
nauczycieli - opiekunów gazetek szkolnych. 
Prezentowany przez nas w biuletynie dorobek 
redakcji gazetek, daje szersze spojrzenie 
uczestnikom konkursu we własne dokonania. 
Sensowność naszych działań potwierdzają 
nauczyciele biorący udział w konkursie: Dzięki 
możliwości poznania tak wielu efektów pracy 
innych redakcji łatwiej mi będzie z dystansem 
spojrzeć na własną pracę nad gazetką i kon-
struktywnie wykorzystać przemyślenia związane  
z kierowaniem pracą młodzieżowego zespołu 
redakcyjnego. (Iwona Kłonowska, gazetka 
„Wyspiarz” - Szczecin)  

Jako organizatorzy zauważamy, iż poziom 
gazetek konkursowych z roku na rok wzrasta. 
Przyrost ten wyraźnie obrazuje poniższy wykres. 
Przedstawiono na nim średni poziom gazetek 
konkursowych w trzech edycjach konkursu (w skali 
od 0 do 10 punktów) w kontekście ocenianych 
kryteriów. 
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Wykres nr 1. Średnie oceny punktowe dla wszystkich gazetek konkursowych w zakresie badanych kryteriów

 (skala 0-10 punktów) porównujące wyniki I, II,

 

Najwyraźniejszy wzrost nastąpił w zakresie 
kryterium: walory dydaktyczno-wychowawcze 
gazetek. Bardzo też cieszy stały wzrost w zakresie 
kryterium: wkład własny dzieci i młodzieży 
w redagowanie gazetek. Wzrost poziomu 
szkolnych pism widać także, gdy spojrz
wartości procentowe dotyczące stopnia 
„zrealizowania” kryteriów konkursowych przez 
gazetki. W ramach I edycji konkursu zawierał się 
w przedziale od 51,2% do 67,6% (gdzie pierwsza 
wartość to: średni stopień zrealizowania kryteriów 
konkursowych, najsłabiej ocenianych przez jury, 
a wartość druga to: średni stopień zrealizowania 
kryteriów konkursowych najlepiej ocenianych 
przez jury), w II edycji zawierał się w przedziale od 
53,2% do 68,7%, w III edycji zawiera
przedziale od 57,1% do 72,1%, natomiast w IV 
edycji zawiera się w przedziale od 63,5% do 67,4%.
 

Myślę… 

 Wiele artykułów już napisano o dydak
tycznej i wychowawczej roli gazetki szkolnej 
w procesie edukacyjnym. Praca w redakcji rozwija 
procesy poznawcze, a tym samym myślenie, 
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1. Średnie oceny punktowe dla wszystkich gazetek konkursowych w zakresie badanych kryteriów
któw) porównujące wyniki I, II, II i IV edycji konkursu 

 

Najwyraźniejszy wzrost nastąpił w zakresie 
wychowawcze 

gazetek. Bardzo też cieszy stały wzrost w zakresie 
kryterium: wkład własny dzieci i młodzieży  
w redagowanie gazetek. Wzrost poziomu 
szkolnych pism widać także, gdy spojrzymy na 
wartości procentowe dotyczące stopnia 
„zrealizowania” kryteriów konkursowych przez 
gazetki. W ramach I edycji konkursu zawierał się  
w przedziale od 51,2% do 67,6% (gdzie pierwsza 
wartość to: średni stopień zrealizowania kryteriów 

łabiej ocenianych przez jury,  
a wartość druga to: średni stopień zrealizowania 
kryteriów konkursowych najlepiej ocenianych 
przez jury), w II edycji zawierał się w przedziale od 

w III edycji zawierał się w 
miast w IV 

edycji zawiera się w przedziale od 63,5% do 67,4%. 

Wiele artykułów już napisano o dydak-
tycznej i wychowawczej roli gazetki szkolnej  
w procesie edukacyjnym. Praca w redakcji rozwija 
procesy poznawcze, a tym samym myślenie, 

pozwala poznawać dzieciom i młodzieży nowe 
formy wypowiedzi, sposoby zbierania i weryfikacji 
materiałów, uczy posługiwania się sprzętem 
komputerowym itp. Nie napiszę w tym miejscu nic 
nowego i odkrywczego. Po prostu praca 
wzbogacająca codzienny proces dyda
wychowawczy. Wszystko to potwierdzają 
opiekunowie gazetek w swoich wypowiedziach nt. 
pracy z zespołem redakcyjnym. Pozwolę sobie 
w tym miejscu przytoczyć kilka z tych wypowiedzi:
* Tworząc artykuły do gazety uczniowie korzystają 
z informacji, muszą te informacje selekcjonować, 
przetwarzać, porządkować. Poznają różne formy 
pracy dziennikarskiej: wywiad, recenzja, sprawo
zdanie, fotoreportaż, sonda. Korzystają z urządzeń 
technicznych: dyktafon, magnetofon, aparat 
fotograficzny; uczą się posługiwać 
tekstu, używają skanera, drukują, pomagają przy 
kserowaniu. (Monika Stelmasiuk, gazetka „Dycha” 
- Skarżysko – Kamienna) 
* Cele naszej gazetki to: poznawanie różnych 
gatunków dziennikarskich – wywiad, recenzja, 
artykuł, komentarz, notatka, życzenia
kompetencji komunikacyjnych, kształcenie umie
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1. Średnie oceny punktowe dla wszystkich gazetek konkursowych w zakresie badanych kryteriów 

pozwala poznawać dzieciom i młodzieży nowe 
formy wypowiedzi, sposoby zbierania i weryfikacji 
materiałów, uczy posługiwania się sprzętem 
komputerowym itp. Nie napiszę w tym miejscu nic 
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jętności wypowiadania się w sposób precyzyjny, 
zrozumiały dla czytelników, rozwijanie słownictwa 
i zakresu pojęć związanych ze środowiskiem spo-
łeczno-kulturalnym, formułowanie prostych wypo-
wiedzi na określony temat, rozwijanie umiejętno-
ści zadawania pytań związanych z tematem roz-
mowy.” (Anna Imiołek, Agnieszka Napora – gazet-
ka „Słoneczne wiadomości z internatu”, Kraków) 
* Wielu uczniów nauczyło się samodzielnego 
poszukiwania materiałów, korzystania z różnych 
źródeł informacji, umiejętności prowadzenia 
rozmowy. (Małgorzata Bącalska, gazetka „Szkolne 
Wieści” - Leszno) 

Praca ucznia w gazetce szkolnej niesie też 
wymierne korzyści dla jego nauki szkolnej. Jak 
przekonuje Dorota Ciura, Katarzyna Komoń-
Szaraniec, Barbara Gładyś i Agata Rafalska z ga-
zetki „Szkolne echa” (Skarżysko-Kamienna): Dzięki 
pracy redakcyjnej uczniowie pokonują własne 
niedoskonałości i zdobywają wiedzę oraz 
umiejętności, które przekładają się na ich oceny  
w szkole. Redaktorzy chętniej uczestniczą w życiu 
szkoły. Stali się odważniejsi i pewniejsi siebie. 
Uczniowie, którzy robią zdjęcia, zaczęli obsługiwać 
inne szkolne imprezy i poczuli – jak mi powiedział 
jeden z nich, Marcin – w sobie moc (…) stali się 
również częstymi gośćmi w szkolne bibliotece. Stali 
się bardziej świadomi własnych zainteresowań  
i celów. Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, dbają 
o czystość i porządek. Są bardziej zdyscyplinowani, 
poprawili się w dbałości o mienie szkolne, 
własność osobistą oraz powierzone im sprzęty. 
Jednak nie zawsze to, co z dydaktycznego punktu 
widzenia w pracy z uczniem jest ważne, ma istotne 
znaczenie w pracy redakcji szkolnej. Czasem 
ważniejsze od poprawności tekstów są walory 
terapeutyczne jakie niesie uczniom praca  
w zespole redakcyjnym, na przykład: poprawność 
tekstów ortograficzna jak i gramatyczna nie 
podlegają dyskusji - nie sposób „puścić” tekstów 
nie poprawionych pod tym kątem. Problemy rodzą 
się przy poprawności stylistycznej tekstów 
tworzonych przez dzieci. Czasem, gdyby 
zastosować do wypowiedzi młodych „redaktorów” 
pełne zasady języka polskiego, teksty te straciłyby 
swą specyfikę i charakter, szczerość i spon-
taniczność. Czasem warto „puścić” teksty nie do 
końca stylistycznie dopracowane, aby wycho-
wankowie czuli, że gazetka jest tworzona przez 
nich i dla nich. Niech czują, że to oni ją tworzą – 

to lepsza terapia, niż nieustanne poprawianie 
wytworów ich pracy. Potwierdza to Aneta 
Buraczek z gazetki „Co iskrzy?” (Poznań) pisząc: 
Najważniejsze nie jest to, aby teksty pisane były 
pięknym wysublimowanym językiem, lecz aby, 
mimo czasem dużej pomocy terapeutów i ro-
dziców, były rzeczywistym dziełem uczestników 
niepełnosprawnych intelektualnie, aby dotyczyły 
tego, co dzieje się w naszym środowisku, aby były 
takie po prostu nasze. 
 

Tworzę… 

Praca w gazetce przyczynia się do rozwoju 
samodzielności, pomaga rozwijać zainteresowania. 
W kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą nie-
pełnosprawną „płodność” procesu tworzenia bar-
dzo często zależy od kreatywności i pomysłowości 
opiekunów gazetek: od form pracy, których użyją, 
od indywidualnego podejścia do potrzeb i moż-
liwości danego ucznia. Monika Stelmasiuk z ga-
zetki „Dycha” (Skarżysko – Kamienna) twierdzi  
w tym kontekście, że: Każdy może znaleźć zajęcia  
i zadania, które samodzielnie lub z pomocą jest  
w stanie wykonać.   

Bardzo często praca opiekunów gazetek 
opiera się na aktywizującej metodzie projektu. 
Świadczy o tym wieloetapowość realizacji (wybór 
tematyki, gromadzenie materiałów, wykonanie, 
prezentacja), zróżnicowane formy pracy (grupowa, 
w parach, indywidualna, podział ról w tworzeniu 
gazetki), duża różnorodność poszczególnych 
etapów projektu pod względem: umiejętności 
potrzebnych do jego wykonania, skali trudności, 
sposobu wykonania itp., a także nieformalna 
atmosfera, własne tempo pracy, miejsce realizacji: 
często poza szkołą i pracownia lekcyjną. Metoda 
projektu twórczo wzbogaca codzienny proces 
dydaktyczno – wychowawczy i przynosić może 
wiele korzyści rozwojowych. Tak też twierdzą 
Dorota Szymczak, Barbara Łozowska i Anna 
Łukowiec z gazetki „Kleks” (Tychy) pisząc: Tego 
typu działania maja na celu pomoc uczniom   
w przełamywaniu barier własnej nieśmiałości, 
poczucia zażenowania w kontaktach z ludźmi,  
a tym samym stwarzają  szansę na lepsze 
funkcjonowanie w samodzielnym życiu.  

Jakie inne zalety wypływają z redagowania 
gazetki? Jest ich dosyć sporo. Opiekunowie 
redakcji wskazują, że praca przy gazetce: 
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* Umożliwia wyrażanie własnych przeżyć i prze-
myśleń, wyzwala emocje, uczy umiejętności 
rozwiązywania konfliktów, uczy odwagi i odpo-
wiedzialności – cech szczególnie istotnych dla osób 
niepełnosprawnych. Kształtuje poczucie estetyki, 
umożliwia sukces indywidualny i zespołowy, umac-
nia partnerstwo między nauczycielami i uczniami. 
Gazetka szkolna jest więc nie tylko atrakcyjną 
formą kształcenia, lecz ma do odegrania dużo 
istotniejszą rolę. (Beata Urbańczak, gazetka 
„Teleszkoła” - Wrocław) 
* Uczy samodzielnego myślenia, dyscypliny, 
koleżeńskości, współdziałania w grupie, a jedno-
cześnie krytycznego spojrzenia na własne błędy. 
(Anna Kulczyńska, Lidia Maciejewska, gazetka 
„Szkolniak” - Września) 

Bardzo często gazetki konkursowe mają 
charakter „obrazkowy”. Z jednej strony to współ-
czesny trend ogólnoprasowy mogący, jak się 
ocenia, spłaszczać rzeczywistość. Z drugiej strony 
to bardzo często jedyne dostępne realia, jeśli 
chodzi o pracę np. z dziećmi z upośledzeniem 
umysłowym. Tekst to dla tych dzieci zbyt duża 
abstrakcja. Tu percepcja przebiega od obrazka, 
fotografii, do tekstu pisanego. Dlatego ważne  
w tym momencie staje się skorelowanie tekstu  
z obrazem. Należy jednak pamiętać o pewnej 
równowadze między tymi składnikami 
wypowiedzi. I co ważne dla procesu „tworzę” – 
jako obrazków używajmy prac i rysunków 
autorstwa naszych uczniów (nagminne są 
„gotowce” z książek, gazet, Internetu). To zwiększa 
w ich oczach doniosłość gazetki – to zrobiłem ja  
i to zostało wydrukowane. Osiągamy przez to inne 
efekty – gazetka staje się przez to mniej 
szablonowa, popularyzujemy możliwości dzieci. 
Nie należy też „palić” gazetki stosując w niej 
przedruki, co gorsza kserowane „żywcem”  
z książek szkolnych. Taki przedruk wyraźnie 
odróżnia się od reszty gazetki, a ona sama staje się 
z jednej strony czymś zewnętrznym dla dziecka (to 
kolejne zadanie z książki), z drugiej strony 
przestaje ona wyglądać estetycznie – taki „misz-
masz” kopii z różnych źródeł. Dr Anna Łobos  
z Uniwersytetu Śląskiego stwierdza w tym kontek-
ście: Teksty przedrukowywane z konkretnych 
książek czy stron internetowych powodują 
upodobnienie gazetek do prasy codziennej lub 
podręczników, co na pewno nie zachęca dzieci do 
czytania i oglądania kolejnych numerów gazetki. 

Czuję, że żyję! 
 

Żyje uczeń…  
Właśnie wzrost motywacji do pracy, uwie-

rzenie w swoje możliwości, poprawa samooceny, 
dowartościowanie to często akcentowane przez 
opiekunów terapeutyczne osiągnięcia w pracy 
redakcyjnej. Jak twierdzi Monika Stelmasiuk  
z gazetki „Dycha” (Skarżysko – Kamienna): Każdy 
może znaleźć zajęcia i zadania (…), które sprawiają 
mu przyjemność i dają satysfakcję. 
Dowartościowanie uczniów: „bo ja jestem na 
zdjęciu w gazetce”, „bo ja napisałem ten artykuł”, 
„bo ja będę mógł pokazać to mamie w domu” 
pozwala łatwiej mobilizować ich do pracy 
redakcyjnej. Bowiem czują i wiedzą, że ich 
wysiłek jest doceniony, że to co napiszą lub 
namalują zostanie wydrukowane. Potwierdzają to 
opiekunowie gazetek pisząc: 
* Ukazanie się samodzielnie zredagowanej wypo-
wiedzi na łamach pisma, umieszczenie wykonanej 
pracy komputerowej (często wraz ze zdjęciem 
autora) podnosi poczucie własnej wartości, jest 
źródłem pozytywnych emocji, pozwala przeżyć 
smak odniesionego sukcesu. (Anna Kulczyńska, 
Lidia Maciejewska, gazetka „Szkolniak” - 
Września)  
* Podopieczni wiedzą, że „Co iskrzy?” jest pisem-
kiem o nich i dla nich, że zawsze mogą napisać 
tekst do gazetki, że ważne wydarzenia z życia ich 
ośrodka na pewno nie zostaną pominięte, że 
przeczytają wypowiedzi i zobaczą w gazetce 
zdjęcia swoje i swoich najbliższych przyjaciół, że 
będą mogli pochwalić się przed rodzicami, że 
zaistnieli na łamach gazetki. (Aneta Buraczek, 
gazetka „Co iskrzy” - Poznań).  

Cytowane wyżej wypowiedzi opiekunów 
opisują działania, które w efekcie pozwalają przez-
wyciężyć inny problem: utrzymanie motywacji do 
pracy w redakcji na poziomie pozwalającym 
systematycznie pracować nad kolejnymi nume-
rami. Potwierdzają to także Katarzyna Lasota  
i Joanna Michna z gazetki „Witaminka” (Tarnów): 
„Witaminka” pełni przede wszystkim rolę 
terapeutyczną – jest sposobem zajęcia rąk, oczu  
i głowy dzieci, pomocą w zapomnieniu o ich 
sytuacji zdrowotnej, możliwością ekspresji uczuć  
i emocji, szansą na wydobycie ukrytych talentów 
i umiejętności naszych podopiecznych. Dzięki temu 
- jak dotąd - nie brakuje nam współredaktorów 
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chętnych do współpracy w tworzeniu kolejnych 
numerów. 

Terapeutyczne walory gazetki to nie tylko 
wzrost samooceny – to również rozbudzanie 
ukrytych możliwości „talentów”, pokonywanie 
kolejnych barier własnych ograniczeń. Na 
potwierdzenie tych słów przytoczę wypowiedź 
Anety Buraczek z gazetki „Co iskrzy?” (Poznań):  
Z wydaniem każdego nowego numeru odkrywam 
coraz więcej talentów i możliwości podopiecznych 
(…) Bywa, że nagle tekst, bardzo dobry zresztą, 
pisze osoba, która dotąd była uważana za niezbyt 
skorą do pisania; niemal codziennie artykuły 
dostarcza mi uczestniczka, która dotąd nie dawała 
się przekonać do regularności w tworzeniu ni 
prośbą, ni groźbą; podopieczny, który ręcznie 
potrafi tylko się podpisać, na komputerze  
z zapałem przepisuje do gazetki każdy tekst. I jak 
tu nie pisać o terapeutycznych walorach wyda-
wania gazetki w ośrodku przeznaczonym dla osób 
niepełnosprawnych intelektualnie? Bo nie jest 
istotne, czy pisemko ma najpiękniejszą szatę 
graficzną i wysublimowane teksty, najważniejsze 
jest zaangażowanie i serce, jakie wkładają  
w gazetkę Ci, którzy ją tworzą oraz całe dobro, 
jakie pojawia się w ich życiu dzięki kilku tekstom 
na zwykłym papierze napisanym ich, jakby nie 
patrzeć, niepełnosprawną intelektualnie ręką. 
(Aneta Buraczek, gazetka „Co iskrzy” - Poznań). 
Praca w redakcji gazetki to także wzbudzanie  
w uczniach wiary w sens działań, pokazywanie im, 
że ich głos też ma znaczenie... Mają od 16-25 lat. 
Chorują na porażenie mózgowe, epilepsję, 
stwardnienie rozsiane, nowotwory. Wszyscy mają 
normę intelektualną, ale wyniki, które osiągają 
odbiegają daleko od oczekiwanych. Oni po prostu 
nie mają żadnej motywacji, aby żyć. Większość  
z nich boryka się ze zwykłą ludzką biedą i do tego  
z chorobą. Bardzo trudno ich motywować do 
czegokolwiek. Dopiero gazetka i własne teksty 
czytane na stronach obudziły ich i dały pozór bycia 
potrzebnym. (Hanna Kaczmarek, gazetka „Wózek” 
- Poznań) … i że warto się przełamywać. 
Uczniowie, którzy mieli problemy z nawiązaniem 
dobrych kontaktów z rówieśnikami np. autystyczny 
Wojtek, zyskał szacunek poprzez publikację 
rysunków. Obecnie nikt mu nie dokucza, zyskał 
wielu obrońców i myślę - fanów talentu. Także inni 
uczniowie poczuli się ważni, gdy zdjęcie z ich 
twarzą zostało wydrukowane, tekst, który napisali, 

czytają i chwalą inni, i uczniowie i nauczyciele. 
(Dorota Ciura, Katarzyna Komoń - Szaraniec, 
Barbara Gładyś, Agata Rafalska, gazetka „Szkolne 
echa” - Skarżysko-Kamienna) 

Bardzo ważne jest także budowanie 
porozumienia z czytelnikami, poprzez różnego 
rodzaju konkursy zachęcające m.in. do tworzenia 
gazetki (krzyżówki, rebusy, kolorowanki, pytania 
do wywiadów, własne historie i opowiadania). To 
jeden ze sposobów na wciągnięcie do pracy  
w redakcji kolejnych osób z zewnątrz. Aneta 
Buraczek z gazetki „Co iskrzy?” (Poznań) pisze: Nie 
mamy profesjonalnych maszyn drukarskich, zespół 
redakcyjny nie goni za sensacją, nie szuka afer  
w świecie polityki, nie pisze o przerażających 
wypadkach, a mimo to gazetka (…) jest pismem 
bardzo oczekiwanym przez swoich czytelników. Już 
kilka dni po wydaniu poprzedniego numeru 
przychodzą do mnie uczestnicy naszego ośrodka  
z pytaniem: „Kiedy będzie następny numer gazet-
ki?” (…) Wielu z nich jednak okazuje duże zainte-
resowanie dla powstającej w ośrodku gazetki: 
bierne polegające na oczekiwaniu na każdy kolejny 
numer i szukaniu w nim wzmianki o sobie oraz 
czynne, kiedy to piszą artykuły, przeprowadzają 
wywiady i sondy. Budowaniu zainteresowania 
gazetką służy też forma gazetki i przekaz treści 
bliski uczniom. Anna Stopińska i Elżbieta Bej  
z gazetki „Czy wiesz?” (Warszawa) potwierdzają 
to, pisząc: Teksty w gazetce są dostosowane do 
możliwości uczniów, stąd obserwujemy jej rosnącą 
popularność wśród młodzieży. (…) Jednocześnie 
tematyka bliska naszym czytelnikom, sprawia, że 
mimo problemów z rozumieniem tekstu pisanego  
z ciekawością sięgają po kolejny numer gazetki. 
Dzięki temu możemy utrwalać wśród młodzieży 
nawyk czytania prasy.  

Budowanie zainteresowania gazetką to też 
pomysł na mobilizowanie uczniów do działań: aby 
zachęcić ich do pracy redakcyjnej i przełamać 
opór. Pomysł, aby zmobilizować ich do działań na 
różnych poziomach pracy redakcyjnej. Potwier-
dzają to następujące wypowiedzi opiekunów 
gazetek: 
* O młodzieżowe bestsellery anonsowane i prze-
kazywane do biblioteki przez redakcję dopytują się 
czytelnicy, a do zespołu, który zbiera i przygo-
towuje materiały, nadzoruje losowania, kolportuje 
pismo – zgłaszają się chętni uczniowie do współ-
pracy (…) Mam także małą satysfakcję, że udało 
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mi się zamienić opór uczniów w ciekawość, a tę  
z kolei przekuć na pożyteczne działanie. Tak 
naprawdę nie wiele trzeba, żeby pokazać uczniom 
sens podążania po może niełatwej, ale słusznej 
drodze. (Małgorzata Jaguścik, gazetka „Plus” - 
Rypin)  
* Gazeta porusza tematy ważne dla osób nie-
pełnosprawnych. Istotnym elementem działalności 
dziennikarskiej są wywiady z przedstawicielami 
władz miasta, instytucji pracujących na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych i specja-
listami z różnych dziedzin. Oprócz tego, że 
wywiady są źródłem informacji, odgrywają dużą 
rolę w przełamywaniu barier tkwiących w osobach 
niepełnosprawnych oraz barier między różnymi 
środowiskami. Taka aktywność stawia osoby 
niepełnosprawne w roli tych, którzy sami nawią-
zują kontakt, nie czekając na zainteresowanie ze 
strony otoczenia. (Marzena Rafińska, Danuta 
Czerwińska, gazetka „Nasz warsztat” – Skiernie-
wice) 
 Kreatywny opiekun gazetki potrafi 
zaprezentować prace dzieci i młodzieży na 
szerszym forum, a tym samym dać szansę uczniom 
na zaistnienie. Tak też zrobiła Monika Stelmasiuk  
z gazetki „Dycha” (Skarżysko – Kamienna). 
Relacjonuje swoje działania w następujący sposób: 
Olbrzymia też była radość, gdy odpisano redakcji  
z Forum Gazet Szkolnych lub gdy zainteresowało 
się naszą gazetką czasopismo „Uśmiech Numeru”. 
A ile było zadowolenia, gdy otrzymali [uczniowie] 
piękną kartkę i książkę od samego „Homera Jeżyc” 
pani Małgorzaty Musierowicz. Dycha otrzymywała 
też bardzo ciepłe i miłe listy od redakcji czasopisma 
„Magazyn 5-10-15” i samego redaktora na-
czelnego „Płomyczka” pana Janusza Sapy. Wszyscy 
w szkole, nie tylko w redakcji byli dumni, gdy  
w październikowym numerze „Płomyczka” ukazał 
się całostronicowy artykuł o Dysze. Miesiąc później 
udaliśmy się z wizytą do redakcji „Płomyczka” 
Nasze redaktorki były także w TVN-ie gdzie 
uczestniczyły w programie „Twój problem nasza 
głowa” a także występowały z zespołem „Boom 
Box” w programie promującym akcję „Narkotyki 
zażywasz - przegrywasz”. Przez tydzień zbierały 
hołdy, gdy je koledzy obejrzeli w telewizji. Tak więc 
dowiedzione jest, że praca w redakcji bardzo dzieci 
dowartościowuje, dodaje im pewności. 

Zauważaniu i nagrodzeniu pracy uczniów 
służy również nasz konkurs. Oprócz nagrodzonych 

redakcji, wyróżniamy również dzieci indywi-
dualnie. Ale i co bardzo ważne: wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymują dyplomy – podziękowania. 
Trzeba bowiem zauważyć pracę każdej redakcji. 
Jest to czynnik motywujący uczniów. Wszystkie te 
słowa potwierdzają opiekunowie gazetek pisząc: 
* Do aktywnego udziału w pracach zespołu 
redakcyjnego gazetki, uczniów Ośrodka,  przyczyni-
ły się w niemałym stopniu uzyskane nagrody i wy-
różnienia. Są one  czynnikiem motywującym ich do 
dalszego wysiłku i systematycznej pracy. (Dorota 
Szymczak, Barbara Łozowska, Anna Łukowiec, 
gazetka „Kleks” – Tychy) 
* Państwa konkurs jest dla nas inspiracją i jedną  
z metod aktywizacji ludzi skazanych przez polskie 
prawo i społeczeństwo, na wegetację w domach. 
Może dzięki temu uwierzą, że nawet siedząc przy 
swoim biurku można być potrzebnym dla innych. 
(Hanna Kaczmarczyk, gazetka „Wózek” - Poznań)  
* Naszym zdaniem konkurs gazetek szkolnych,  
w którym wzięliśmy udział jest inspiracją do pracy 
pedagogicznej. Dobrze, że dzieci niepełnosprawne 
mogą wykazać się w takiej formie, jaką jest 
gazetka, dzięki temu mają możliwość współpracy 
w zespole i integracji ze środowiskiem, a także 
wykazania i spełnienia się w nowych dla siebie 
rolach. (Zofia Stachoń, Teresa Rostkowska, Tomasz 
Ganobis, gazetka - „Pinokio”, Rybnik) 
 

… i żyje nauczyciel. 
 Dobrze zorganizowany przebieg pracy 
redakcyjnej, pełni rolę wspomagającą w ogólnym 
procesie kształcącym i rewalidacyjnym, motywując 
opiekuna gazetki do poszukiwania nowych 
sposobów budowania porozumienia z uczniami. 
Pozwala też na lepsze poznanie ucznia: jego 
potencjalnych możliwości i ograniczeń. Małgorzata 
Bącalska z gazetki „Szkolne Wieści” (Leszno) 
potwierdza to mówiąc: Praca na zajęciach 
redakcyjnych pozwala mi na bliski kontakt  
z uczniem, na lepsze poznanie jego możliwości 
oraz na indywidualne próby rozwijania osobowości 
dziecka. Poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy 
dydaktycznej przeciwdziała stagnacji, pozwala 
dostrzec efekty swojej pracy, o które często tak 
trudno w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Kierowanie redakcją pozwala czerpać nauczy-
cielowi satysfakcję z codziennej pracy. Na pot-
wierdzenie tych słów przytoczę następujące 
wypowiedzi: 
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* Mnie, jako opiekunce redakcji szkolnej gazetki, 
praca ta przynosi wiele satysfakcji i zadowolenia 
(…) gdy widzę uśmiechnięte buzie moich obecnych 
redaktorów i gdy odwiedzają nas byli redaktorzy – 
dorośli już ludzie, którzy z sympatią wspominają 
czasy pracy w redakcji „Dychy”. Mogę tu powie-
dzieć z całym przekonaniem, że nie tylko praca  
w redakcji gazetki, ale i z redakcją ma walory 
terapeutyczne. Ja także jestem innym człowiekiem 
niż byłam przed 10 latami. (Monika Stelmasiuk, 
gazetka „Dycha” - Skarżysko – Kamienna).  
* Redagowanie gazetki wymaga wielu godzin pra-
cy z mojej strony, ale także dostarcza dużo satysfa-
kcji i zadowolenia. (…) Oni dali mi szansę na nowe 
kolejne doświadczenie pedagogiczne. Daliśmy so-
bie razem szansę na sukces, na zaistnienie. (Ewa 
Zakrzewska, Ewa Kaczmarek – gazetka „Ekolożek”, 
Września)  

Profesor Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz z Aka-
demii Pedagogiki Specjalnej (Warszawa) doko-
nując oceny gazetek pisze: Zdarzają się również 
gazetki pisane wyłącznie przez nauczycieli, a co za 
tym idzie coraz częściej pomija się uczniów  
w procesie redagowania gazetki. To samo 
stwierdza I. Wendreńska z Uniwersytetu Śląskiego 
(Katowice) pisząc: W wielu gazetkach widoczny 
jest zbyt duży wkład nauczycieli – uniemożliwianie 
uczniom nabywania samodzielności w zakresie 
redagowania tekstów i tworzenia oprawy 
graficznej. Myślę więc, że pełne wyręczanie dzieci 
w pracy - co ma miejsce z wielu gazetkach – prę-
dzej czy później „wypali” opiekuna, a gazetka 
będzie dodatkowym, pracochłonnym obowiąz-
kiem. I szybko „wypalą” się odbiorcy. Do czego bo-
wiem potrzebny będzie uczniowi kolejny wytwór 
pracy nauczyciela? Doświadczenie wielu opieku-
nów gazetek pokazuje, że wzorem pracy redak-
cyjnej powinny być działania opiekuna-
koordynatora przeciwstawne pracy opiekuna-
twórcy gazetki szkolnej. Ideałem byłoby 
podsuwać młodym redaktorom pomysły i spraw-
dzić efekty pracy. Resztę pozostawić w ich rękach. 
Do tego też zachęcają nauczyciele opiekujący się 
gazetkami, pisząc: 
* Staramy się podsuwać naszym redaktorom, 
pomysły zmuszające ich do twórczej i zupełnie 
samodzielnej pracy, np. przeprowadzanie 
wywiadów, sondaży, mini – sond - ostatnio, po 
wielu staraniach, udało się naszym uczniom 
przeprowadzić wywiad z prezydentem miasta, co 

sprawiło im wiele satysfakcji. (Dorota Szymczak, 
Barbara Łozowska, Anna Łukowiec, gazetka 
„Kleks” - Tychy)  
* Z pewnością, jako opiekun redakcji, mam wpływ 
na ogólny charakter pisma. Uczniowie proszą mnie 
o ocenę przygotowanych materiałów oraz korektę 
stylistyczną artykułów. Jednak staram się nie 
ingerować zbyt mocno. Chcę by moja rola 
sprowadzała się do koordynowania działań 
zespołu redakcyjnego. (Beata Urbańczak, gazetka 
„Teleszkoła” - Wrocław) 

Praktyka edukacyjna sytuuje jednak opie-
kuna zawsze gdzieś pomiędzy tymi dwoma bie-
gunami, tym bardziej, że pracuje on z osobami  
o różnymi rodzaju i stopniu niepełnosprawności. 
Bardzo często jest on twórcą wielu działań przy 
niewielkim udziale dzieci. Czasem to uczniowie 
wykonują większość pracy w przygotowaniu kon-
kretnego materiału, bowiem umiejętnie poprowa-
dzone, zachęcone do działania, gdy zostanie rozbu-
dzona ich ciekawość i ambicje, stają się kopalnią 
pomysłów i prawdziwymi współredaktorami naszej 
gazetki. (Adam Ryba, Grażyna Gryszkiewicz, Iwona 
Bozik, gazetka „Mucha” - Kraków) 

Jeszcze jeden aspekt pozytywnego wpływu 
pracy redaktorskiej na nauczycieli. Okazuję się, że 
czasem gazetka może być świetnym forum wyra-
żania twórczości własnej samych nauczycieli. 
Wskazują na to Dorota Ciura, Katarzyna Komoń-
Szaraniec, Barbara Gładyś i Agata Rafalska z gazet-
ki „Szkolne echa”, (Skarżysko-Kamienna) pisząc: 
Duże zainteresowanie gazetą Szkolne Echa wyka-
zują również nauczyciele. Dostaliśmy do publikacji 
wiersze, opowiadania i bajki naszych nauczycieli. 
Myślę, że gazetka zbliży do siebie nie tylko 
uczniów, ale pozwoli poznać się nam wszystkim –  
i nauczycielom i uczniom, lepiej i pełniej.  

Terapeutyczna rola gazetki szkolnej świet-
nie wpisuje się w ogólny proces dydaktyczno – 
wychowawczy szkoły. Praca w zespole redakcyj-
nym niesie wiele korzyści dla rozwoju psycho-
społecznego uczniów. Dostarcza też wiele satys-
fakcji samych nauczycielom – opiekunom, stanowi 
mobilizację do działań twórczych i kreatywnych. 
Dzieci i młodzież niepełnosprawna często, gdy 
doświadczy odrobinę zainteresowania jej proble-
mami, odrobinę akceptacji i zaufania potrafi, 
szczerze wyrazić własne emocje, uczucia, refleksje. 
Z obopólną korzyścią dla wszystkich uczestników 
procesu edukacyjnego. 



 

 


