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Wyrok Trybuna³u Konstytucyjne-
go w sprawie �amnestii matural-
nej� zdecydowana wiêkszo�æ na-
uczycieli przyjê³a z ogromn¹ ulga.
Podobnie zareagowali uczniowie,
choæ niektórzy jednak woleliby,
¿eby taka ewentualno�æ jednak
pozosta³a, tak na wszelki wypadek.

Wicestarosta Waldemar Gaida
przypomina, ¿e niegdy�, przed laty,
matura by³a � z racji rangi � prawdzi-
wym krokiem w doros³o�æ. Potem,
choæ nadal przywi¹zywano do niej do�æ
du¿¹ wagê, jako� �zmala³a�. Potem z
kolei, zewnêtrznie oceniana mia³a
znów staæ siê egzaminem z prawdziwe-
go zdarzenia. Nie na d³ugo. Amnestia
dla tych, którzy oblali jeden przed-
miot ponownie doprowadzi³a do depre-
cjacji matury. Podobnie sta³o siê z wy-
rokami Trybuna³u Konstytucyjnego,
nie tylko w tej sprawie.

Tymczasem czê�æ maturzystów,
która skorzysta³a z amnestii Gierty-
cha czu³a siê gorsza, tak te¿ traktowa-
na by³a w czasie przyjêæ na wy¿sze
uczelnie. Czy to by³o takie szczê�liwe
rozwi¹zanie?

Dyrektor LO w Zawadzkiem
Ryszard Pagacz spodziewa³ siê, ¿e
wyrok bêdzie w³a�nie taki. Jednak, jak
przyznaje, przestaje siê ju¿ emocjono-
waæ tak jak na pocz¹tku wszelkimi do-
niesieniami na temat matur.
� Bardziej mnie zaszokowa³o, ¿e mini-
ster edukacji w swoim zachowaniu nie
widzi nic niew³a�ciwego i pozwala so-
bie na oceny Trybuna³u i jego sk³adu.
Tegoroczni maturzy�ci ju¿ nawet nie
chc¹ siê odzywaæ, a uczniowie drugich

To ma byæprawdziwy egzamin
klas liceum, jak mówi¹, maj¹ nadziejê,
¿e minister odejdzie.

Natomiast uwagi ministra Gierty-
cha na temat niewprowadzania mate-
matyki jako przedmiotu maturalnego i
traktowania tego jako kary s¹ absur-
dalne. Jako matematyk wcale nie je-
stem zwolennikiem zdawania tego
przedmiotu jako obowi¹zkowego. To
tylko mo¿e zniechêciæ do matematyki
jeszcze wiêcej osób. A przecie¿ my
mamy do nauki zachêcaæ. Prawdziwym
problemem dyrektora jest przygotowa-
nie uczniów do matury w takich warun-
kach, jakie ma obecnie: przy wiêkszej
ilo�ci przedmiotów � mniej czasu.

Wicedyrektor ZSZ w Zawadz-
kiem Piotr Lepiorz. Uwa¿am , ¿e
decyzja Trybuna³u  Konstytucyjnego
dotycz¹ca matury wprowadzonej przez
Romana Giertycha  by³a jak najbardziej
s³uszna. Od pocz¹tku pomys³  amnestii
maturalnej  wydawa³ mi siê niepowa¿-
ny i niesprawiedliwy. Matura jest spraw-
dzianem , który powinni zaliczyæ tyl-
ko ci , którzy s¹ do niego przygotowa-
ni i potrafi¹ wykazaæ siê  swoj¹ wiedz¹
i umiejêtno�ciami. Wszyscy powinni-
�my dbaæ o podnoszenie  poziomu in-
telektualnego  naszego spo³eczeñstwa.
Amnestia temu na pewno nie s³u¿y.
Pokazuje m³odym ludziom , ¿e nie li-
czy siê  solidna praca  i powa¿ne podej-
�cie do tak wa¿nego egzaminu. To nie
jest dobry przyk³ad dla m³odzie¿y . Sko-
ro od samego pocz¹tku wkraczania w
doros³e ¿ycie ten m³ody cz³owiek mo¿e
liczyæ na �taryfê ulgow¹�, bêdzie do
tego d¹¿y³ równie¿ i pó�niej. Czy tacy
ludzie maj¹ tworzyæ nasz¹ przysz³o�æ ?

naszych matur. To jest nasz egzamin
dojrza³o�ci! Powinien byæ skonstruowa-
ny dobrze i przystêpnie, a nie tak aby
³atwiejsz¹ pracê mieli sprawdzaj¹cy go
nauczyciele. Konieczno�æ wybrania
przez uczniów tylko jednego poziomu
oznacza podjêcie ryzyka. Je�li kto�
postanowi zdawaæ przedmiot na trud-
niejszym poziome nie bêdzie ju¿ mia³
zabezpieczenia w postaci wcze�niejsze-
go, ³atwiejszego egzaminu.

Klucze odpowiedzi równie¿ maj¹
wed³ug mnie dobre i z³e strony. Pozy-
tywne jest to, ¿e wszyscy uczniowie s¹
traktowani obiektywnie i równo. Mi-
nusem jest za� wymuszanie na odpo-
wiadaj¹cym schematycznego my�lenia
i zastanawiania siê �co pytaj¹cy mia³
na my�li?�. Utrudnia to formu³owanie
swobodnych i twórczych odpowiedzi.

Najszerzej chwalon¹ zalet¹ �nowej�
matury (tej z 2005 roku) mia³ byæ
obiektywny system sprawdzania, cze-
go brakowa³o maturze �starej�. Ow-
szem, maturzy�ci pisz¹ i odpowiadaj¹
na tych samych warunkach, ale tylko
wzglêdem swoich rówie�ników. Nie

mo¿e byæ mowy o równo�ci, je�li ka¿-
dy rocznik jest sprawdzany na innych
zasadach. Trzy lata nowych matur to
trzy roczniki skrzywdzonych uczniów.

Oczywi�cie tematem obecnie naj-
czê�ciej pojawiaj¹cym siê w dyskusjach
jest s³ynna amnestia maturalna.. Moim
zdaniem to jeden wielki absurd. Do tej
pory (do 2006 roku) maturê mo¿na by³o
zdaæ albo nie zdaæ. Obecnie mo¿na jej
nie zdaæ, a mimo to otrzymaæ �wiadec-
two  dojrza³o�ci. Co komu po takim
�wiadectwie? Komu potrzebny dowód
na to, ¿e je otrzyma³ pomimo tego, i¿
na nie zas³u¿y³? Które z wy¿szych
uczelni bêd¹ chcia³y mieæ takich stu-
dentów? Efektem jest ponowne wpro-
wadzanie egzaminów wstêpnych na
uczelniach , co nowa matura mia³a zli-
kwidowaæ i co uznano za podstawow¹
przes³ank¹ do jej wprowadzenia. Dla-
czego pan minister Giertych nie s³u-
cha, ani nawet nie konsultuje siê z na-
uczycielami, uczniami, organizacjami
dzia³aj¹cymi w sferze o�wiaty? Wpro-
wadzenie amnestii mia³o chyba przy-
sporzyæ mu elektoratu, bo korzy�ci dla

Zmiany, zmiany, zmiany...

Matura to najwa¿niejszy, ¿yciowy
egzamin w ¿yciu ka¿dego ucznia. Od
poziomu jej zdania zale¿y dalszy ci¹g
naszego ¿ycia: studia, zdobyte wy-
kszta³cenie, praca,  presti¿. Ka¿demu
zale¿y, ¿eby egzamin dojrza³o�ci zdaæ
na jak najwy¿szym poziomie i zapew-
niæ sobie, a tak¿e swojej pó�niejszej
rodzinie spokojn¹ egzystencjê. Jednak
patrz¹c na to, co dzieje siê obecnie w
Ministerstwie O�wiaty, nasze nadzieje
na wysoki wynik z matury staj¹ siê
coraz mniej realne.

Do�æ zaskakuj¹ce i nieoczekiwane
wprowadzanie nowych reform coraz
bardziej przera¿a uczniów szkó³ �red-
nich. Dopiero dwa lata temu wprowa-
dzono now¹ maturê, a miêdzy czasie
uchwalono wiele innych ustaw, co do-
prowadzi³o do znacznej zmiany formy
egzaminu. Trzecioklasi�ci, którzy w
tym roku bêd¹ przystêpowaæ do matu-
ry, nie wiedz¹, co ich czeka, na co maj¹
siê nastawiaæ. Za³o¿eniem poprzedniej
nowej matury by³o pisanie poziomu
podstawowego lub podstawowego wraz
z rozszerzonym. Teraz uczniowie mogê
pisaæ tylko poziom podstawowy lub

tylko poziom rozszerzony. Nowy pro-
jekt rzeczywi�cie mo¿e nam nieco u³a-
twiæ zdawanie matury. Wcze�niej uczeñ
decyduj¹cy siê na poziom rozszerzony,
musia³ najpierw pisaæ poziom podsta-
wowy, wiêc do kolejnego �etapu� pisa-
nia szed³ zmêczony i zdekoncentrowa-
ny. Obecnie pisze wy³¹cznie wybrany
poziom. Jednak metoda ta wiêkszo�ci
przeciêtnym uczniom nie odpowiada.
Dla trzecioklasistów, wybieraj¹cych
rozszerzony poziom,  podstawowa
matura by³a w pewnym stopniu zabez-
pieczeniem. Mogli spokojnie podej�æ
do trudniejszego poziomu z pewno�ci¹,
¿e maturê zdadz¹. Teraz wiêkszo�æ
uczniów wybieraæ bêdzie poziom pod-
stawowy, boj¹c siê niezaliczenia matu-
ry, przez co ranga szkó³ znacznie siê
obni¿y. Ponadto przelicznik kalkuluj¹-
cy punkty z obu matur by³ w wiêkszo-
�ci przypadkach niesprawiedliwy, dla-
tego zdawanie rozszerzonej matury sta-
³o siê do�æ nieop³acalne i ryzykowne.
Kolejnym projektem Ministra Gierty-
cha jest wprowadzenie amnestii. Na
szczê�cie Trybuna³ Konstytucyjny
orzek³, i¿ pomys³ ten jest niezgodny z

prawem. I tu pojawia siê problem ze-
sz³orocznych maturzystów, którzy z
tej amnestii skorzystali. Jest to nie fair
w stosunku do uczniów, którzy bêd¹
zdawaæ maturê w przysz³ym roku. No
có¿, kolejna ��wietna� idea Giertycha
okaza³a siê pora¿k¹. To, ¿e nowe usta-
wy wprowadzane s¹ zaledwie osiem
miesiêcy przed podej�ciem do egzami-
nu równie¿ wszystkich konsternuje. W
trakcie roku szkolnego, kiedy matu-
rzy�ci z zapa³em bior¹ siê do pracy, ni
st¹d ni zow¹d zostaje zmieniona for-
ma matury. Nieodpowiednie przygo-
towanie, zaskoczenie, zdezorientowa-
nie po³¹czone z ogromnym stresem
spowodowa³o, ¿e wyniki tegorocznej
próbnej matury s¹ do�æ s³abe.

Ja maturê zdawaæ bêdê dopiero za
rok i mam nadziejê, ¿e do tej pory
wszystko siê ustatkuje i nikt nie za-
skoczy mnie nieoczekiwan¹ ustawy. Za
tegorocznych maturzystów trzymamy
kciuki i liczymy, ¿e uda im siê zdaæ jak
najlepiej!

ML uczennica klasy 2b
LO w Zawadzkiem

nikogo innego w decyzji nie widzê.
Wiêkszo�æ maturzystów objêtych t¹
amnesti¹ prawdopodobnie nie jest z niej
zadowolona. Nie chc¹ otrzymac matu-
ry �za darmo�. Poparcie dla pana Gier-
tycha i jego partii nie wzros³o. Osobi-
�cie równie¿ nie jestem jego zwolen-
niczk¹.

Amnestia jest jednym ze sposobów
na promowanie niekompetencji i leni-
stwa. Przez obni¿anie standardów i
wymagañ wobec uczniów wcale siê im
nie pomaga. Znikomy odsetek objê-
tych amnesti¹ abiturientów wybierze siê
i dostanie na studia, a reszta zosta³a
niejako naznaczona piêtnem �matury
Giertycha�. Nie wiem czemu amnestia
ma s³u¿yæ, do tej pory budzi ona wiêcej
negatywnych ni¿ pozytywnych emo-
cji.

Pomimo wielu zmian i dyskusji
pozostaje nadzieja, ¿e wszyscy abitu-
rienci uzyskaj¹ satysfakcjonuj¹ce wy-
niki z egzaminu dojrza³o�ci i dziêki
temu bêd¹ mogli realizowaæ swoje ma³e
i wielkie marzenia.

Katarzyna Pietrek, klasa 3c
LO w Zawadzkiem

Jestem jedn¹ z osób zdaj¹cych z
tym roku egzamin dojrza³o�ci, który
bêdzie rzutowa³ na moj¹ dalsz¹ przy-
sz³o�æ. Z tego wzglêdu przygotowa-
nia z mojej strony do matury traktujê
bardzo powa¿nie. Jednak po og³osze-
niu przez Centraln¹ Komisjê Egza-
minacyjn¹ w Warszawie harmonogra-
mu egzaminów maturalnych, zak³a-
daj¹cych zdawanie dwóch egzaminów
w jednym dniu, odnios³am mieszane
odczucia. Czy to mo¿liwe? Nie wy-

My dopiero za rok

Dwa egzaminy w jeden dzieñ

Amnestia maturalna wprowadzona
przez ministra Romana Giertycha od
zawsze budzi³a du¿o emocji. Wielu pu-
blicystów wyra¿a³o siê na ten temat w
sposób negatywny. Natomiast zdania
uczniów s¹ podzielone. Jedni doceniaj¹
pomys³ Romana Giertycha, natomiast
inni twierdz¹, ¿e matura bez amnestii
by³aby lepsza.

Amnestia maturalna zosta³a og³o-
szona w zwi¹zku z zatrwa¿aj¹cymi efek-
tami zesz³orocznej matury. G³ównie, do
tak s³abego wyniku przyczyni³y siê li-
cea profilowane oraz technika, których
uczniowie w 2006 roku po raz pierw-
szy przystêpowali do nowej matury. Po-
twierdzi³y siê zdania sceptyków ostat-
niej reformy edukacji- szko³y te nie s¹
w stanie przygotowaæ uczniów do no-

wej formy egzaminu maturalnego. We-
d³ug mnie resort edukacji w takiej sytu-
acji powinien podj¹æ dzia³ania zmierza-
j¹ce do modernizacji systemu szkolnic-
twa. Natomiast przedstawiciele w³adzy
zdecydowali siê pój�æ po najmniejszej
linii oporu - zaliczyli maturê uczniom,
którzy nie zdali jednego z egzaminów.
W mojej opinii jest to sytuacja niedo-
puszczalna. Dzia³ania takie zmniejszaj¹
znaczenie matury jak egzaminu dojrza-
³o�ci, który powinien by pewn¹ po-
przeczk¹.

W tym tygodniu Trybuna³ Kon-
stytucyjny podj¹³ decyzjê o anulowa-
niu amnestii z rokiem 2008. My�lê, ¿e
to dobra decyzja. Nie wiem dlaczego
podjêto próbê nagradzania osób, które
nierzetelnie przygotowa³y siê do tego

obra¿am sobie tego-dwa przedmioty
jednego dnia. Przecie¿ egzamin ma-
turalny wymaga du¿ego wysi³ku:
skupienia, intensywnego my�lenia a
przede wszystkim umiejêtnego prze-
kazania nabytej przez lata wiedzy z
danego przedmiotu. Dlatego te¿ za-
stanawiam siê, czy po napisaniu
pierwszego egzaminu, staæ mnie bê-
dzie na ponowne zmobilizowanie si³
by przyst¹piæ do nastêpnego? Tego
do koñca nie wiem. Jedno jest pewne

drugie  podej�cie mo¿e byæ s³absze-
powód? Zmêczenie psychiczne, fi-
zyczne jak równie¿ d³ugotrwa³y wy-
si³ek umys³owy. Wynikaj¹cy z opra-
cowanego harmonogramu zamiar
skrócenia do minimum czasu matur,
mo¿e wyj�æ na dobre tegorocznym
maturzystom - czy wszystkim ? Nie-
koniecznie.

Uczennica klasy III d
LO w Zawadzkiem

egzaminu. Ka¿dy z maturzystów powi-
nien mieæ �wiadomo�æ, do jak trudnego
i zarazem wa¿nego sprawdzianu przy-
stêpuje.

Trybuna³ Konstytucyjny pokaza-
³a ¿ó³t¹ kartkê ministrowi Giertycho-
wi. Odt¹d resort o�wiaty powinien do-
k³adniej analizowaæ swoje decyzje. Jak
wiemy, Roman Giertych nie poraz
pierwszy wykaza³ siê brakiem kompe-
tencji w kierowaniu o�wiat¹. Niestety,
nic nie zapowiada poprawy jego poli-
tyki. Sadzê, ¿e minister Giertych powi-
nien pod¹æ siê do dymisji, niestety je-
stem �wiadomy, tego, ¿e ze wzglêdów
politycznych nie jest to mo¿liwe.

JP uczeñ klasy 3
LO w Zawadzkiem

¯ó³ta kartka dla ministra

Moim zdaniem decyzja Trybuna³u Konstytucyjnego  jest jak najbardziej s³usz-
na. Uwa¿am, ¿e  matura Ministra Edukacji, Romana Giertycha jest niezgodna z
konstytucj¹. Podwa¿a ona  autorytet nauczycieli, którzy nas ucz¹.  Poza tym
egzamin dojrza³o�ci to jedyna okazja, ¿eby uczciwie sprawdziæ, na co staæ uczniów.
Pomys³ ministra jest krzywdz¹cy dla pozosta³ych uczniów, którzy zdali maturê, bo
przygotowali siê do niej solidnie. Minister  powinien staæ na stra¿y wysokiej  jako-
�ci wiedzy  przekazywanej m³odzie¿y  i dzieciom w szko³ach. Jak na razie tylko j¹
zani¿a. Doprowadza do wypuszczenia  ze szkó³  niewyuczonej na odpowiednim
poziomie m³odzie¿y, co uniemo¿liwia  im pó�niej zdobywanie zaliczeñ  na stu-
diach.

Agata Frankowska III LEA - ZSZ w Zawadzkiem

Podczas klasowej dyskusji
wspólnie doszli�my do wniosku, ¿e
wprowadzenie przez ministra eduka-
cji �amnestii� dla maturzystów by³o
b³êdem. Zdecydowanie bardziej ko-
rzystna dla uczniów jest mo¿liwo�æ
zdawania na obydwu poziomach-
podstawowym i rozszerzonym jak
by³o do tej pory.

�Amnestia� nie otwiera drzwi na
wszystkie uczelnie, wiêkszo�æ z nich
nie przyjmuje uczniów, którzy nie
zdali na maturze wszystkich przed-
miotów. Stworzenie tabelki przelicz-
nikowej by³o absurdem-jest ona nie-
sprawiedliwa i krzywdz¹ca. Nikt nie
chce matury, któr¹ otrzyma³ �z ³aski�,
która nie daje ¿adnych szans przy
rekrutacji. Matura zdana w ten spo-
sób nie daje satysfakcji. Decyzja Try-
buna³u Konstytucyjnego o uznaniu
�amnestii� za niezgodn¹ z Konsty-
tucj¹ jest wed³ug klasy w³a�ciwa.

Uczniowie klasy III c
LO w Strzelcach Op.

Wreszcie nast¹pi³a decyzja w spra-
wie amnestii. Trybuna³ Konstytucyjny
uzna³ j¹ za niezgodn¹ z ustaw¹ zasad-
nicz¹. Jak wiêkszo�æ uczniów z ulg¹
przyjê³am tak¹ decyzjê. Sama amne-
stia obni¿a³a rangê egzaminu dojrza³o-
�ci, bo jaka powa¿na uczelnia przyjmie
ucznia, który w³a�ciwie nie zda³ matu-
ry. Do tego by³a niesprawiedliwa wobec
tych, którzy uzyskali 30% ze wszyst-
kich przedmiotów i po prostu na to
zapracowali. Pomijam ju¿ oczywi�cie
kwestiê niepotrzebnego wydatku bud¿e-
tu. Je¿eli chodzi o sprawê zdawania tyl-
ko jednego poziomu to z jednej strony
taka organizacja jest mniej mêcz¹ca dla
ucznia, ale ustalony do tego przelicz-
nik poziomu rozszerzonego na podsta-
wowy jest niedopuszczalny, krzywdz¹-
cy i wcale nie obrazuje poziomu umie-
jêtno�ci zdaj¹cego. W sumie du¿o nie-
potrzebnego zamieszania i dodatkowe-
go stresu dla maturzystów. Ju¿ dawno
powinni�my wiedzieæ, jak bêdzie wy-
gl¹daæ nasza matura, niestety w tym
ca³ym zamieszaniu wcale nie chodzi o
nasze dobro.

Barbara Ni¿yñska, klasa III
LO w Strzelcach Op.

Nie chcemy
³aski

Dodatkowy
stres

Zani¿enie poziomu

S¹dzê, i¿ decyzja  Trybuna³u Konstytucyjnego  jest trafna, poniewa¿ dla matu-
rzystów, którzy solidnie  przygotowuj¹ siê  do tego egzaminu  amnestia jest krzyw-
dz¹ca, natomiast dla tych maturzystów, którzy  przygotowuj¹ siê  znacznie mniej,
jest ko³em ratunkowym, by dostaæ siê na wymarzone uczelnie. Lecz mo¿na zadaæ
sobie pytanie: co dalej? Jak sobie poradz¹ z brakami ?

Dominika Kmiecikowska III LEA - ZSZ w Zawadzkiem

Ko³o ratunkowe?

Matura 2007 w oczach nauczycieli i uczniów


