
Forma konspektu nieco odbiega od tradycyjnej – przygotowana jest wg zasad 
preferowanych w akcji „Nauczyciel z klasą ” – jest bardziej opisowa. 
 
Temat: Biuletyn Informacyjny Polski Walczącej 
 
I. Grupy metod wykorzystywane w lekcji : 

•  czytanie i notowanie ze zrozumieniem 
•  korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich 
•  grupowe myślenie twórcze ('burza mózgów', 'deszcz pomysłów' itp.) 

 
II. Kto? Kiedy? Dla kogo? 
Lekcja jest przeznaczona dla uczniów klasy drugiej gimnazjum. Powinna być 
przeprowadzona na początku cyklu zajęć poświęconych utworowi A. Kamińskiego "Kamienie 
na szaniec".  
 
III. Cele lekcji: 
- zapoznanie uczniów z warunkami życia w okupowanej Warszawie, 
- przybliżenie pojęć związanych z wojną, 
- poznanie działań dywersyjnych i Małego Sabotażu, 
- zdobycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł historycznych, 
- przygotowanie biuletynu informacyjnego na temat sytuacji w kraju w danym okresie 
historycznym, 
- poznanie roli takich wydawnictw. 
 
IV. Krótki opis przebiegu zajęć: 
Uczniowie zostali poproszeni na jednej z wcześniejszych lekcji o zgromadzenie materiałów 
na temat małego sabotażu, dywersji, okupacji, łapanek, życia w czasie okupacji. Zajęcia 
odbywają się w czteroosobowych grupach (najlepiej). Uczniowie powinni zaopatrzyć się 
także w arkusze papieru i przybory papiernicze. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel 
przybliża temat zajęć. Każdy z uczniów wykonuje inne zadanie wykorzystując zgromadzone 
materiały. Oceniana jest praca danego ucznia. 
 
V. Słowa kluczowe: 
mały sabotaż, dywersja, okupacja, łapanki, życie w czasie okupacji. 

 
VI. Tytuł kroku:  Wprowadzenie do tematu 
 
Przebieg zajęć: 
Lekcję rozpoczęłam od pytania o różne środki przekazu informacji w czasie wojny. 
Uczniowie zauważyli, że dawniej nie było telewizji czy Internetu, a ludzie większość 
informacji zdobywali z prasy i radia. Następnie skierowałam rozmowę na dostępność polskiej 
prasy w czasie wojny. I znów uczniowie mnie nie zawiedli - domyślili si ę, że wiadomości 
dotyczące przebiegu wojny były kontrolowane przez okupanta. Uczniowie odwoływali się do 
scen z różnych filmów o tematyce wojennej i do samej lektury. Jeden z uczniów opisał scenę 
z filmu, w której ludzie gromadzili się wokół słupa z głośnikami i słuchali doniesień z frontu. 
Wspólnie ustaliliśmy, że te doniesienia często były niezgodne z prawdą. Skąd zatem Polacy 
znali aktualną sytuację w kraju? Niektórzy uczniowie powoływali się na lekturę "Kamieni na 
szaniec", na współpracę bohaterów z PLAN-em i pomoc w rozpowszechnianiu gazety. W tym 



momencie zwróciłam uczniom uwagę na rolę podziemnej prasy, ulotek i tym podobnych 
wydawnictw. Zaprezentowałam klasie przykłady takich artykułów - wykorzystałam do tego 
celu dodatek do "Gazety Wyborczej". Później rozmawialiśmy o roli takich tekstów - 
dodawanie otuchy Polakom, przekazywanie prawdziwych wiadomości, itp. 
 
Uwagi: 
Należy uczniom wyjaśnić, że w powstańczej Warszawie wychodziło ok. 150 tytułów, a 
prezentowany materiał składa się z fragmentów różnych czasopism. Warto przygotować 
kserokopię gazetki dla każdej grupy. 
 
VII. Tytuł kroku:  Wyjaśnienie znaczenia słów kluczowych dla zadania 
 
Przebieg zajęć: 
Dalsza praca z klasą polegała na wyjaśnieniu słów sabotaż, dywersja, łapanka, itp. Uczniowie 
wykorzystują przygotowane informacje i wykazują się znajomością lektury. Właśnie tutaj 
dobrze jest wykorzystać burzę mózgów: uczniowie przytaczają przykłady łapanek, działań 
dywersyjnych, odwołują się do filmów, przytaczają autentyczne historie opowiadane przez 
dziadków, cytują fragmenty utworu, dzielą się zgromadzonymi materiałami. Pod koniec 
dyskusji warto sprawdzić definicje w słowniku języka polskiego lub encyklopedii. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie znali różnicę między znaczeniem 
słów "sabotaż", a Mały Sabotaż (akcja konspiracyjna w czasie okupacji hitlerowskiej 
polegająca na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, ośmieszaniu 
zarządzeń okupanta i dezorganizowaniu jego akcji propagandowych). Równie ważne jest 
rozróżnienie znaczeń słów dywersja i Kedyw (Kierownictwo Dywersji w AK), gdyż często 
uczniowie używają tych słów zamiennie w odwołaniach do lektury.  
 
Uwagi: 
Słownik języka polskiego 
Encyklopedia PWN 
 
VIII. Tytuł kroku:  Podział klasy na grupy. 
 
Przebieg zajęć: 
Następnie poinformowałam uczniów, że wcielą się w role redaktorów podziemnej prasy. Ich 
zadaniem będzie przygotowanie numeru gazetki przeznaczonej dla ludności cywilnej 
okupowanej ojczyzny. Wyjaśniłam uczniom, że na dobrą gazetę składa się praca kilku osób, 
które czerpią wiadomości z różnych źródeł, zatem także oni powinni grupowo pracować nad 
publikacją. 
Podzieliłam klasę na 4-osobowe zespoły drogą losowania: uczniowie wybierali przygotowane 
przeze mnie ponumerowane karteczki. ("jedynki" tworzyły jeden zespół, "dwójki" drugi, itd. )  
 
Uwagi: 
Przy podziale na grupy istnieje niebezpieczeństwo, że w tym samym zespole będą pracowały 
bardzo słabe lub bardzo zdolne osoby. Każdy nauczyciel najlepiej zna swoich uczniów i 
powinien dopilnować, aby każdy zespół miał wyrównane szanse na wykonanie zadania. 
Trzeba także zapobiec nieprzygotowaniu niektórych uczniów do lekcji i zgromadzić materiały 
na dany temat, z których mogłyby w razie konieczności skorzystać mniej zapobiegliwe 
zespoły. Uczniom należy udostępnić kserokopię Biuletynu Informacyjnego. Warto raz jeszcze 
zauważyć, że prezentowana gazetka pochodzi z późniejszego okresu niż wydarzenia, o 
których mają napisać uczniowie. 



 
 
 
POLECENIE DLA GRUP 
Jesteście zespołem redakcyjnym. Waszym zadaniem jest przygotować numer gazetki, w 
którym uwzględnicie ówczesne wydarzenia, akcje dywersyjne, działania małego sabotażu. 
Wykorzystując zgromadzone materiały, napiszcie teksty o charakterze informacyjnym. 
Nadajcie tytuł swojej gazetce i poszczególnym artykułom. Zadbajcie o szatę graficzną pisma. 
Pamiętajcie: każdy jest autorem jednego artykułu! Powodzenia! 
 
IX. Tytuł kroku:  Praca w grupach 
 
Przebieg zajęć: 
Uczniowie stworzyli grupy, rozłożyli arkusze papieru i zgromadzone materiały. Rozdałam 
polecenia (załącznik - krok 3) i zespoły przystąpiły do pracy. W klasie panował spory gwar, 
więc musiałam kilka razy uciszać zespół. Uczniowie burzliwie dyskutowali nad tytułem, 
rozmieszczeniem artykułów i ogólnym wyglądem pisma. Zauważyłam, że wzorowali się na 
udostępnionym przeze mnie materiale. Wiele osób pytało mnie w czasie pracy czy ich pomysł 
jest dobry, czy poszczególne teksty będą się nadawały do gazetki, itp. Podchodziłam do 
poszczególnych grup, przyglądałam się ich pracy, odpowiadałam na pytania, podpowiadałam 
rozwiązania. 
 
Tytuł kroku:  Prezentacja pracy uczniów 
 
X. Tytuł kroku:  Ocena 
 
Przebieg zajęć: 
Poprosiłam uczniów o umieszczenie swoich prac na tablicy i ścianach - powstała galeria 
uczniowskich dokonań. Szef grupy opowiedział jak przebiegało tworzenie pisma, dlaczego 
gazeta ma określony tytuł i przedstawił swoich współpracowników. Następnie uczniowie 
przystąpili do przedstawienia klasie swojej gazety. Każdy musiał przeczytać własny artykuł i 
przybliżyć źródła z jakich korzystał.  
Później na temat poszczególnych prac wypowiadali się wszyscy uczniowie - krytykowali, 
chwalili, komentowali. Poprosiłam, aby każda z grup przyznała punkty wszystkim pracom 
(oprócz własnej). W klasie, w której pracowało 7 grup, uczniowie mieli do dyspozycji od 1-6 
pkt. Grupa, która uzyskała największą liczbę punktów, otrzymała najwyższą ocenę. Jeśli 
grupa była niezadowolona z oceny klasy, a słabość swojej pracy tłumaczyła tym, że jeden z 
dziennikarzy nie przygotował się, oceniałam każdego ucznia indywidualnie. 
 
Tytuł kroku:  Refleksja nauczyciela 
 
Lekcja przebiegała w miłej atmosferze, uczniowie z entuzjazmem przyjęli pomysł wcielenia 
się w redaktorów prasy podziemnej i twórczo pracowali. Trudność sprawiało uczniom 
wyszukanie takich wydarzeń, które miały miejsce w krótkim odstępie czasu - były prace, 
które opisywały zdarzenia rozgrywające się na przestrzeni kilku lat. Zauważyłam też, że 
osoby, które nie przygotowały dodatkowych źródeł i korzystały wyłącznie z lektury, 
streszczały poszczególne akcje czy nawet rozdziały, a nie o to chodziło. Na szczęście mało 
było takich uczniów.  
Myślę, że tak pomyślana lekcja daje szansę wykonania zadania także takim, nie zawsze 
przygotowanym do lekcji, uczniom. Jeżeli "szef" grupy dobrze podzieli zadania, także osoba 



niezbyt zdolna może się zrealizować, wykazać się np. talentem plastycznym i poczuć się 
potrzebną. W pracach pojawiły się autentyczne nazwiska i zdjęcia bohaterów Szarych 
Szeregów, co raczej nie powinno mieć miejsca w tego typu publikacjach - groziło "wsypą". 
Zwróciłam uczniom uwagę na te usterki. Jednak ważniejsze niż uchybienia wydaje mi się to, 
że uczniowie korzystali z tekstów źródłowych, poczuli atmosferę minionych czasów, podjęli 
w domach rozmowy o przeszłości. Jedna z dziewczynek przyniosła dokumenty z okresu 
wojny należące do jej dziadka - książeczkę pracy i dowód tożsamości.  
 
Lekcję uważam za udaną. Bardzo podobały mi się tytuły wymyślane przez uczniów - w 
danym oddziale nie powtarzały się te same pomysły. Największym mankamentem wszystkich 
prac są błędy ortograficzne. Słowniki ortograficzne nie cieszyły się powodzeniem. Cóż!  
 
Prace pozostały w sali, zdobiły ściany i co najważniejsze - uczniowie nie omijali ich 
obojętnie: trzecioklasiści czuli się ekspertami i wskazywali błędy, a uczniowie z oddziałów 
drugich porównywali plakaty. (Lekcję przeprowadziłam w trzech klasach drugich). 


