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Plan wizyty wymiany zagranicznej 

 
 

 

 
Projekt Socrates Comenius – Lubartów 11 – 17 Grudnia 2006 

 
 
Niedziela 10.12 

• Przyjazd do Warszawy delegacji z Litwy, 
• Odbiór na dworcu przez delegację polską, 

 
Poniedziałek 11.12 

• Przyjazd do Lublina delegacji z Francji, 
• Odbiór na dworcu przez delegację polską, 
• Transport do II LO w Lubartowie, 
• Powitanie w szkole, 
• Zakwaterowanie. 

 
Wtorek 12.12 

• Prezentacja II LO (od 10:00), 
• Zajęcia integracyjne, 
• Obiad, 
• Spacer po Lubartowie, 
• Szkoleniowe Posiedzenie Rady Pedagogicznej (od 15:30) . 

 
Środa 13.12 

• Spotkanie z Burmistrzem Miasta Lubartowa (9.00) 
• Spotkanie robocze przy interpretacji ankiet, warsztaty dotyczące przemocy (od 10:00), 
• Wyjazd do Lublina / zwiedzanie, m.in. Katedra, Kaplica Zamkowa, KUL, Obóz na 

Majdanku / w trakcie obiad. 
 
Czwartek 14.12 

• Dyskusja panelowa na temat przemocy (od 10:00), 
• Mecz nauczyciele – uczniowie / obsada międzynarodowa /, połączony ze zbieraniem 

słodyczy dla Domu Dziecka (12:20), 
• Obiad (14:00), 
• Spotkanie w ośrodku „Emaus” (16:00). 

 
Piątek 15.12 

• Podsumowanie działań, wnioski (od 10:00), 
• Ustalenie dalszych działań, 
• Apel z okazji Bożego Narodzenia przygotowany przez uczniów II LO, 
• Obiad, 
• Spotkanie w Wiosce Ekologicznej. 
 

Sobota 16.12 
• Wycieczka do Krakowa. 
 

Niedziela 17.12 
• Wyjazd gości 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 

 
THE DRAFT TIMETABLE OF 

THE STUDY VISIT 
 

 

 
Comenius–Socrates Project – Lubartów 11th – 17th December 2006 

 
 

 
Sunday – 10th of December 

• arrival of the Lithuanian delegation in Warsaw, 
• the Polish delegation meets the guests at the railway station and the coach station,  
 

Monday – 11th of December 
• arrival of the French delegation in Lublin,  
• the Polish delegation meets the guests at the railway station and the coach station,  
• transport to the school in Lubartów,  
• welcome at the school,  
• accommodation of the guests.    

 
Tuesday – 12th  of December 

• Piotr Firlej Comprehensive School No 2 in  Lubartów – showing around the building 
(from 10:00 a.m.),  

• integration activities,  
• dinner, 
• stroll around Lubartów,  
• meeting of the school teaching staff (from 3:30 p.m.). 
 

Wednesday – 13th of December 
• working meeting, interpretation of questionnaires, workshops on the problem of 

violence (from 10:00 a.m.),  
• trip to Lublin, sightseeing of the city – the Cathedral,  the Byzantine  

            frescos chapel in the Lublin Castle, the museum at the place of the 
            Nazi Concentration Camp in Majdanek. 

  
Thursday – 14th of December 

• panel discussion on the subject of violence (from 10:00 a.m.),  
• charity match – teachers versus students / international participation possible/ during 

the match a collection of sweets for poor children is to be conducted (12:20 a.m.), 
• dinner (2:00 p.m.), 
• meeting at “Emaus” – a day-care centre for the youth (4:00 p.m.).  

 
Friday – 15th of December 

• summing up meeting, conclusions (from 10:00 a.m.),  
• working out future arrangements,  
• school assembly prepared by students (Christmas themes),  
• dinner,  
• meeting at the Ecological Village.  

 
Saturday – 16th of December 

• trip to Cracow.    
 
Sunday – 17th of December 

• departure of the guests.   
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W trójstronnym Programie wymiany brały udział następujące 
szkoły:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Międzynarodowe spotkanie młodzieży szkolnej uczestniczącej 
w Programie „Przemoc nie zna granic”, które odbyło się w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie w dniach  
11-17 grudnia 2006 roku. Spotkanie odbyło się w ramach programu 
Sokrates Comenius 2006. 
 
Opis projektu: 
 
Głównym założeniem projektu jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wśród 
młodzieży i wdrożenie programu profilaktycznego „zapobieganie przemocy”. 
Wszystkie działania , jakie będziemy w tym celu podejmować, oprzemy na 
wartościach: przyjaźni, szacunku, dobroci, szczerości, miłości, zaufaniu i tolerancji. 
W ciągu pierwszego roku nastąpi rozpoznanie zjawiska w krajach partnerskich, przez 
przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli i młodzieży. Potem nastąpi spotkanie 
robocze koordynatorów, na którym porównamy wyniki pracy. Nauczyciele 
z wykorzystaniem pomysłów uczniów ułożą scenariusz zajęć. W tym roku 
zorganizujemy także konkurs plastyczny- ”Nie, dla przemocy”, który zamienimy 
potem na prezentację multimedialną. W ciągu drugiego roku nastąpi wymiana 
scenariuszy, a następnie wdrożymy je w szkołach partnerskich. Wymiana doświadczeń 
nastąpi na forum dyskusyjnym dzieci i nauczycieli przez Internet. W tym roku także 
zorganizujemy festiwal uliczny pt. „My młodzi, przeciw przemocy”. W ciągu 
trzeciego roku napiszemy program „Zapobieganie przemocy”, który zrealizujemy 
podczas różnorodnych zajęć edukacyjnych.Rozpowszechnimy go w formie broszury 
także w innych szkołach w mieście oraz środowisku lokalnym. Materiały projektu 
będą na bieżąco umieszczane na serwerze II LO i stronie internetowej  
www.lo2-lubartow.kom.pl . 
 
 
      Koordynatorem Projektu jest II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra 
Firleja w Lubartowie. 
 

LYCEE POLYVALENT 
HENRI LAURENS 

 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. PIOTRA FIRLEJA 
W LUBARTOWIE 

RASENIŲ RAJONO 
SAVIVALDIBĖS ŠALTINIO 

VIDUINĖ MOKYKLA 
 

Saint Vallier Cedex Lubartów Raseiniai 
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Poniedziałek, 11 XII  
 Monady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

On Monday December 11th, 2006 the 
delegation from our school (the principal  
Krystyna Mazurek, the vice headmaster 
Radosław Borzęcki, Mrs. Barbara Gałka – 
English and history teacher; students: Nina 
Wójtowicz, Maciej Wałejko and Michał 
Jurczak) came to the rail station in Lublin to 
get our guests from France, who arrived to 
Poland for Socrates-Comenius project’s 
exchange. The guests, exhausted but happy, 
finally came to our town after the long 
journey. After the short warm welcome and 
got to know one another, everyone went to 
the place of  accommodation. 

W poniedziałek 11.XII.2006r. delegacje 
naszej szkoły (w składzie nauczyciele: 
p. dyrektor Krystyna Mazurek, 
p. wicedyrektor Radosław Borzęcki, 
p. Barbara Gałka – nauczyciel języka 
angielskiego i historii, uczniowie II j: Nina 
Wojtowicz, Maciej Wałejko oraz Michał 
Jurczak) przybyła na dworzec PKP 
w Lublinie aby odebrać naszych gości 
z Francji, którzy przyjechali na wizytę 
roboczą w ramach programu Sokrates – 
Comenius. Goście zmęczeni, ale szczęśliwi 
dotarli na miejsce po długiej podróży. Po 
krótkim powitaniu i wzajemnym poznaniu 
się wszyscy udali się do miejsca 
zakwaterowania.   
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Wtorek, 12 XII 
 Tuesday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia integracyjne 12.XII.2006r.  
 
   O godzinie 10.00 rozpoczęły się zajęcia 
integracyjne grupy polsko – francusko – litewskiej. 
- powitanie gości 
- podział na 4 międzynarodowe zespoły 
- przedstawienie się poszczególnych uczestników; 
wymiana najciekawszych informacji na swój temat 
- wykonanie „loga osobowości” oraz odpowiedzi 
na pytania: 
 „ostatnio byłam/em szcześliwa/y…” 
 „lubię…” 
 „nie lubię…” 
- omówienie prac 
- układanie puzzli na czas przez międzynarodowe 
zespoły 
- wymiana informacji na temat przygotowań oraz 
przebiegu świąt Bożego Narodzenia 
 
Zajęcia integracyjne poprowadziła  
Justyna Świderska – Niedobit. 
 

Integrative activities (12.12.2006) 
 
At 10 o’clock began the integrative activities 
in the group of Polish, French and Lithuanian 
teachers. 
- welcome speech to the guests 
- divide into four international teams 
- introduction of particular participants, 
exchange of the most interesting information 
about everyone’s personality 
- making pictures of everyone’s personality 
and answers for the following questions: 

“I’ve been happy recently…” 
“I like…” 
“I don’t like…” 

- describing the pictures 
- making puzzles by international teams 
- talking about preparations and course of 
Christmas. 
 
Integrative activities were prepared  
Mrs. Justyna Świderska-Niedobit. 
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DDjjaammiill  CChheerrffii  

BBaarrbbaarraa  GGaałłkkaa  JJuulliiee  PPiicchhoott  

GGuuiillllaauummee  BBaadduuffllee  JJuussttyynnaa  ŚŚwwiiddeerrsskkaa--  NNiieeddoobbiitt  

CCaatthhyy  RReevveell  
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 AAkkvviillee  DDaawwjjoottaaiittee  
VVaallddoonnee  BBaallccaaiittiieennee  

EElliizzaabbeetthh  HHoollllaannddeerr  

AAggnniieesszzkkaa  BBuuddzzyyńńsskkaa  

MMaarriiee--  CClleeuuddee  CCeelleettttee  RRaaddoossłłaaww  BBoorrzzęęcckkii  
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Po obiedzie odbyła się wycieczka po Lubartowie. 
Goście z Francji i Litwy, wraz z polskimi 
delegacjami rozpoczęli zwiedzanie od tablicy 
z patronem naszej szkoły, następnie rozpoczął się 
spacer po ulicach naszego miasta. Przy ulicy 1 maja 
zwrócono uwagę na obiekty szkolne RCEZ, kirkut- 
podejście do lapidarium, oraz szpital. Następnie 
pokazano gościom Lubartowski Ośrodek Kultury 
i omówiono jego działalność, wskazano ulicę 
Lubelską i kilka znajdujących się przy niej 
obiektów: Sądu i Biblioteki Miejskiej. Kolejnym 
punktem wycieczki było zwiedzanie kościoła 
Świętego Wawrzyńca. Przy ulicy Legionów goście 
mogli zobaczyć Gimnazjum i Szkołę Podstawową 
nr 1, a także fragmenty starej zabudowy, przy której 
przedstawiono historię naszego miasta. Po Krótkiej 
opowieści udano się do ratusza, a następnie przez 
rynek do Muzeum. Później pokazano nasz 
najpiękniejszy kościół- Św. Anny. Wycieczkę 
zakończył posiłek w restauracji „Pałacowa”. 

After the dinner there was a trip around Lubartów. The 
guests from France, and Lithuania with Polish 
delegations started the trip from our Patron’s board, then 
everybody went on a trip around the streets of our town. 
At the 1st May Street the attention of our guests was 
headed towards the RCEZ school, the Jewish cementery, 
and the hospital. Next, they visited Lubatrow’s Culture 
Centre, and were talking about its activity. The Lubelska 
Street was shown, and so were the Court, and the Town 
Library. The next point of  the trip was the visit of St. 
Lawrence’s Church. At the Legionów Street the guest 
could see the Gymnasium, and Primary school No.1 in 
Lubartów, and parts of old built-up area where they 
were told the history of our town. After a short story 
they headed towards the town hall, and to the museum. 
Then they visited the most wonderful church in 
Lubartów – St. Anna’s Church. The trip ended with 
a dinner in “Pałacowa”. 
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We wtorek o godzinie 15.30 goście z Francji i Litwy oraz wszyscy członkowie Rady 
Pedagogicznej II LO zgromadzili się w kozłowieckiej „Rządcówce” na wspólnym szkoleniu. 

Spotkanie rozpoczął psycholog Dariusz 
Peszko wykładem, w którym podzielił się 
własnymi spostrzeżeniami i wiedzą 
dotyczącą pracy z uczniami 
sprawiającymi problemy wychowawcze. 
Po wystąpieniu doktora zagraniczni 
goście rozpoczęli z nim dyskusje. 
Szczególnie interesowały ich metody 
pracy z osobami agresywnymi oraz 
propozycje konkretnych rozwiązań dla 
nauczycieli. Następnie głos zabrała 
Grażyna Stawska reprezentująca 
Naczelnika Oświaty w Lubartowie. Jej 
prelekcja odnosiła się do polityki 

samorządowej i profilaktyki przemocy charakteryzującej nasz region. Kolejnymi punktami 
szkolenia były wypowiedzi pani dyrektor Krystyny Mazurek oraz pana dyrektora Radosława 
Borzęckiego. Poruszone zostały 
zagadnienia dotyczące ogólnej 
charakterystyki problemu przemocy 
w polskich szkołach oraz nakreślono 
etapy powstawania i narastania tego 
problemu. Dyrektor zauważył, iż 
reforma oświaty, a dokładniej powstanie 
gimnazjów, przyczyniło się do wzrostu 
problemów wychowawczych. Na koniec 
głos zabrali przedstawiciele grupy 
francuskiej i litewskiej. Zauważyli, że 
przemoc jest zjawiskiem społecznym 
obecnym również w ich krajach. 
Powszechne są takie problemy jak 
wyszydzania czy wyśmiewanie. Nauczyciele przedstawili główne sposoby walki z przemocą. 
Międzynarodowa dyskusja zakończyła część szkoleniową, po której nastąpił wspólny posiłek. 
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On Tuesday December 12th, 2006 at 1530 
guests from France and Lithuania and all 
the members of teaching staff of the 
Secondary School No. 2 gathered in 
“Rządcówka” in Kozłówka on general 
training. The meeting started from the 
psychologist Dariusz Peszko’s lecture 
about his own observations and knowledge 
concerned work with students who cause 
behaviour problems. After this lecture 
foreign guests started a discussion. They 
were interested in the methods of work 
with the aggressive students and 
propositions of some solutions for teachers. Next Mrs. Grażyna Stawska who represents 
a Governor of Education in Lubartów said few words. Her lecture concerned to council 
politics and violence prevention which is characteristic for our region. Next points of general 
training were the principal  Krystyna Mazurek’s, the vice headmaster Radosław Borzęcki’s  
enunciations. They talked about general characteristic of violence in Polish schools and they 
pointed out stages of formation and accumulation this problem. Vice headmaster pointed out 

that the education reform, especially 
gymnasium’s formation, took part in 
increase of educational problems. At the 
end representatives of French and 
Lithuanian groups said few words. They 
pointed out that violence is a social 
occurrence which is present also in their 
countries. Problems like derision and 
ridicule are common there. Teachers 
presented main methods of combats with 
violence. International discussion finished 
instructional part of meeting. Then ensured 
a common meal. 
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Środa, 13 XII  
 Wednesday 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie z burmistrzem naszego miasta, 
które odbyło się 13 grudnia 2006 roku  
o godzinie 9:00 było prezentacją projektu 
oraz zespołu realizującego projekt 
gospodarzom Lubartowa. W czasie rozmowy 
przedstawiono przedsięwzięcie oraz podjęto 
temat polityki oświatowej realizowanej 
w poszczególnych krajach, w aspekcie 
przemocy. Pan Burmistrz podkreślił 
symbolikę daty spotkania nawiązując 
zarówno do Stanu Wojennego jak i decyzji 
Parlamentu Europejskiego dotyczącej 
rozszerzenie Unii Europejskiej o kolejne 
kraje (min. Polskę i Litwę). Wszyscy 
wyrazili nadzieję na dalsze spotkania 
i ukończenie realizacji projektu sukcesem.  

The meeting with the mayor of our town, 
which took place 13th December 2006, was 
a presentation of the project and the team 
which executed the program, to the hosts of 
Lubartów. During the conversation the 
assumptions of the venture were presented 
and topic of local politics especially in the 
aspect of violence was taken on. The mayor 
stressed the symbolism of the meeting’s 
date which refered to the implementation 
the martial law in Poland in 1981. We hope 
to meet again and finish the project with 
success. 
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Ankieta dla uczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W ankiecie wzięło udział 465 uczniów. 
465 students took part in the survey. 
  
Wnioski/ Conclusions: 
 
n Większość uczniów (66,5%) spotkała się z przemocą psychiczną lub fizyczną na 

terenie naszej szkoły / 
 The most of the students (66,5%) have faced with psychological or physical violence 

in our school 
n Zdecydowana większość ankietowanych dowiedziała się o fizycznej przemocy od 

kolegów (67,3%), a sama nie uczestniczyła w zdarzeniach/ 
 The majority of students have found out about physical violence from friends (67,3%), 

but haven’t taken part in such incidents 
n Dominującym  przejawem przemocy wśród uczniów jest przemoc psychiczna/ 

 The major symptom of violence in a group of students is psychological violence 
n Agresorem jest zazwyczaj jedna osoba, rzadziej grupa osób/ 

 The bully is usually one person, rarely a group of people 
n W większości przypadków nauczyciele oraz rodzice nie wiedzieli  

 o przypadkach przemocy/ 

Od godziny 10:00 do 12:30 odbyły się 
dyskusje panelowe. Przedstawiono 
ankiety dotyczące tematu przemocy. 
Ankiety przeprowadzone były w naszym 
LO wśród uczniów, nauczycieli  
i rodziców. Odbyła się dyskusje 
dotyczące zjawiska agresji w trzech 
szkołach: z Polski, z Francji i z Litwy. 
Zaprojektowano wspólną ankietę dla 
wszystkich szkół, jako narzędzie do 
badania zjawiska przemocy. 

Since 10:00 to 12:30 Panel Discussions 
took place. The questionnaires about 
violence topic were presented. The 
questionnaires about school aggression 
were filled in by the students, teachers, 
and parents. There was a discussion 
about aggression in three schools: Polish, 
French, and Lithuanian. The new 
questionnaire was made as a tool to 
prevent violence. 

Wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole: 
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Ankieta dla nauczycieli 

 In most cases teachers and parents didn’t know about the cases of violence 
n Ofiary przemocy o zdarzeniu najczęściej rozmawiają z kolegami i od nich też 

oczekują pomocy/ 
 The victims of violence usually talk to their friends about the situation and they also 

ask for their help 
 

 
W ankiecie wzięło udział trzydziestu nauczycieli.         
30 teachers took part in the survey.  
 
Wnioski /Conclusions: 

 
n większość nauczycieli (90%) dostrzega zjawisko przemocy    

w naszej szkole, jednak pozostałe 10% problemu nie widzi/ 
Most of the teachers (90%) notice the issue of violence in our school, however the next 
(10%) do not seem to notice the problem, 

n dominującym rodzajem przemocy, jaki nauczyciele dostrzegają w naszej szkole, jest 
przemoc psychiczna, a więc przezywanie, wyśmiewanie, izolowanie, grożenie 
i zastraszanie ( 43 przypadki na 67 dostrzeżonych)/ 
Major kind of violence, which teacher notice in our school is psychological violence 
such as calling names, mocking isolating in a group, threatening (43 cases of 67 
noticed), 

n nauczyciele reagują na przejawy przemocy w szkole, (nie mają jednak wspólnie 
opracowanych form działania)/ 
Teachers react to symptoms of violence in our school (they don’t have a work-out plan 
for their actions), 

n nauczyciele podają szereg środków zaradczych w celu zapobiegania zjawisku/ 
Teachers show plenty of ways of prevention to protect against the issue. 
 

 
 

W ankiecie wzięło udział 40 rodziców. 
41 parents took part in the survey.  
 
Wnioski/ Conclusions:  

 
n Większości rodziców nie są znane przejawy agresji w naszej szkole/ 

 For most parents problem of aggression in our school is not known, 
n Dzieci nie informują o przypadkach agresji, z którymi się spotykają swoich rodziców 

lub robią to bardzo rzadko/ 
 Children don’t inform their parents about the acts of aggression or do it not very 

often, 
n Rodzice w sytuacjach, gdy dziecko poinformuje o przemocy  
 w szkole wiedzą w jaki sposób skutecznie reagować/  

 Parents usually know what to do but only when the child informs them about 
aggression at school,  

n Rodzice, jako najczęściej spotykany przejaw przemocy  
    w szkole uznali również przemoc psychiczną (oskarżanie, ośmieszanie, przezywanie), 

niewiele natomiast było wymienionej przemocy fizycznej/ 
Parents regard psychological violence (accusing, making fun, nicknaming) as one of 
the most common symptom of violence; the don’t seem to notice physical aspect of 
aggression, 

n Rodzice uważają, że główną przyczyną przejawów przemocy wśród młodzieży są 
media i oddziaływania środowisk rówieśniczych/  

Ankiety dla rodziców 
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Parents think that main cause of acts of violence among teenagers are the media and 
influences of other teenagers 

 
n Rodzice przedstawili wiele środków zaradczych, jakie szkoła powinna zastosować 

w celu zapobiegania zjawiskom przemocy i agresji w szkole/ 
Parents have presented a lot of remedies which school should use to prevent violence 
and aggression at school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Po dyskusjach goście zostali zaproszeni 
na wycieczkę do Lublina. Pierwszym 
punktem programu był pobyt w byłym 
obozie zagłady na Majdanku, który 
wzbudził wiele wzruszeń. Nasi goście, ze 
łzami w oczach, zwiedzali krematorium, 
baraki oraz komory gazowe. Z wielkim 
zaciekawieniem i zadumą wysłuchali 
informacji na temat obozu. Następnie 
w świątecznej atmosferze odbył się obiad 
w restauracji „Ulice Miasta” na Starówce 
Lubelskiej. Później zaczęło się 
pasjonujące zwiedzanie Lublina. 
Zobaczyliśmy Archikatedrę Lubelską, 
Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, 
Plac Piłsudskiego. Mieliśmy również 
czas wolny na zakupy w centum 
handlowym. 

An abode in former Nazi Contentration 
Camp In Majdanek was very moving. 
Our guests were visiting crematory, gas 
chambers and wooden buildings of the 
Camp with some tears in their eyes. They 
were listening to the information about 
the Camp with the biggest reflection. 
Later we had the dinner in a restaurant in 
the old town in Lublin. We were visiting 
the old town, Cathedral, Krakowskie 
Przedmieście and the Lithuanian Square. 
We had some free time for the shopping 
in the shopping centre. 
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Czwartek, 14 XII 
Thursday 

 
Od godziny 8:00, w naszej szkole odbywały się dyskusje, na temat agresji i przemocy 

w szkole. Praca odbywała się w międzynarodowych grupach. Głównymi celami dyskusji 
było:  
- zidentyfikowanie zjawiska agresji i przemocy;  
- kształtowanie postawy odwagi, otwartości, zrozumienia, życzliwości, odpowiedzialności;  
- rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami partnerskimi.  
 
Cele szczegółowe: 
- rozwijanie umiejętności pracy w grupach; 
- kształtowanie kompetencji językowych; 
- dostrzeganie przyczyn i przejawów agresji i przemocy w życiu szkolnym, 
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 
- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich uczuć oraz szukania pomocy w sytuacjach 
zagrożenia; 
- propagowanie asertywnej postawy w różnych sytuacjach zagrożenia 
 
Uczestnicy dyskusji:  
Nauczyciele z Francji, nauczyciele z Litwy, nauczyciele i uczniowie II LO w Lubartowie 
pracujący w grupach mieszanych. 
 
Metody pracy: 
Metoda plakatowa, drama, „burza mózgów”. 
 
Przebieg dyskusji: 
 
Faza I: Wprowadzenie: 

1. Fragment piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” 
2. Prowadzący wita wszystkich zebranych, wyjaśnia cel spotkania, ogólnie wprowadza 

w temat i zapoznaje z wynikami dotychczas odbytych konferencji i analiz 
Faza II: 

1. Uczniowie prezentują dwie scenki przedstawiające zjawisko agresji i przemocy 
w szkole. Pierwsza scenka pt. „Zatkany czajnik” ilustruje zachowania agresywne, 
druga pt. „ofiara” pokazuje przemoc  wśród uczniów. 

2. Prowadzący informuje uczestników, że po obejrzeniu scenek poszczególne grupy, na 
arkuszach papieru wypiszą skojarzenia, jakie nasuwają im się odnośnie: 
- źródeł agresji i przemocy; 
- przejawów przemocy i zachowań agresywnych; 
- następstw takich zachowań. 

3.  Dyskusja w grupach, tworzenie plakatów i ich prezentacja poprzez przyklejenie na 
tablicy i zreferowanie przez lidera grupy. 

4. Dyskusja wszystkich uczestników, podsumowanie efektów pracy w grupach, 
konfrontacja różnych pomysłów i wyszukanie najczęściej powtarzających się 
spostrzeżeń. 

Faza III: 
1. Prowadzący wyjaśnia, że za chwilę zobaczymy znane już sytuacje (problem agresji 

i przemocy), ale w innej wersji i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy potrafimy 
zachować się w sytuacjach konfliktowych oraz radzić sobie z agresją i przemocą. 

2. Uczniowie przedstawią drugą wersję wcześniej prezentowanych scenek. 
3. Dyskusja w grupach i propozycja odpowiedzi na pytania: 
4. Liderzy prezentują wyniki pracy w grupach i przyklejają plakaty na tablicy. 
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5. Dyskusja wszystkich uczestników, podsumowanie efektów pracy w grupach, na 
podstawie najczęściej powtarzających się spostrzeżeń- próba odpowiedzi na pytanie, 
jak powinniśmy zachować się w sytuacjach konfliktowych, wobec agresji i przemocy. 

Faza IV: 
 

Prezentacja działań podejmowanych w II LO i w środowisku lokalnym, które pomagają 
młodzieży poznać się nawzajem, poznać interesujących ludzi, ciekawie spędzić czas 
wolny, pokazują autorytety, uczą asertywności. 
- Prezentacja programu wychowawczego pani Justyny Świderskiej- Niedobit 
realizowanego w klasie I b; 
- Prezentacja różnych form pracy z młodzieżą podejmowanych przez księdza Arkadiusza 
Paśnika. 
 

Faza V: Wnioski i podsumowania. 
 

Na podstawie dotychczasowych efektów dyskusji wprowadzenie uniwersalnych zasad, 
haseł, które mogą stanowić swoisty kodeks postępowania wobec przemocy i agresji. 
Ustalone zasady będą wypisywane na paskach brystolu i  przyklejane na arkusz papieru. 
Na zakończenie uczestnicy wysłuchają drugiej części piosenki „Dziwny jest ten  świat”. 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

On the Thursday 14th December the discussion about aggression and violence was 
conducted at the Secondary School No. 2 in Lubartów within the framework of the 
international project “Violence has no borders”. Participant of the discussion were the 
teachers from France, Lithuania and Poland and students from the secondary school.  
The main aims of the discussion were: 

• identification the phenomenon of aggression and violence, 
• forming the attitude of courage, openness, understanding, kindness and responsibility, 
• developing the partnership between the schools. 

There were also some important detailed aims: 
• developing an ability to work in groups, 
• forming language skills, 
• to notice causes and indications of aggression and violence at school, 
• developing an ability to deal with confrontational situations, 
• forming an ability to express your feelings and look for help in dangerous situations,  
• promotion an assertive attitude in different situations. 
The discussions started with the song “The world is odd” by Czesław Niemen. After that, 

students from the secondary school performed some dramas that showed the phenomenon of 
aggression and violence. Later the participants worked in mixed groups and prepared posters 
with the sources, indications and after-effects of aggression and violence. The most common 
observations were found and summed up. The next part of the discussion was a scene about 
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the ways of prevention the aggression. In the end, Polish teacher- Justyna Świderska Niedobit 
and a priest Arkadiusz Paśnik gave some lectures about their methods of working with the 
students and preventing the phenomenon of aggression and violence.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Charytatywny mecz koszykówki, 
który jest tradycją naszej szkoły od 3 lat, 
odbył się 14 grudnia 2006r. Do drużyny 
nauczycieli zaproszeni zostali zagraniczni 
goście.  
Gra była niezwykle pasjonująca. 
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem 
drużyny nauczycieli. Jako rewanż 
rozegrany został mecz w siatkówkę, 
w którym nauczyciele musieli uznać 
wyższość uczniów J 
 

Traditional charity basketball match, 
which is played for 3 years, was played on 
the 14th December, 2006. The foreign 
guests were invited to the Teachers’ team. 
The match was really exciting. The 
competition ended with Teachers’ win. As 
a revenge there was a volleyball match. 
Finally teachers had to acknowledge the 
superiority of students’ team J 
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Po obiedzie nauczyciele z Litwy  
i Francji, wraz z Polskimi delegacjami 
udali się do Wspólnoty Wolontariuszy 
księdza Arkadiusza Paśnika „Emaus”. 
Zostali oprowadzeni i wysłuchali wielu 
informacji o działalności Stowarzyszenia. 
Następnie wszyscy udali się na skromny 
posiłek (min. Bigos staropolski). 
Rozmowy, śpiewy i dokonanie wpisów 
do księgi goście były kolejnymi 
punktami wycieczki. Na koniec goście  
z Francji i Litwy wykazali się wielką 
hojnością i dobrocią serca wpłacając 
pieniądze, aby wesprzeć  „Emaus”. 

After the dinner teachers from 
Lithuania, and France with Polish 
delegations went to the Arkadiusz 
Paśnik’s Volunteer Community 
“Emaus”. They were shown around  
, and were told a lot of information 
about association activity. Then 
everybody went for a small treat. 
Another point of the trip was talking, 
and singing. In the end of the trip 
guests from France and Lithuania 
showed their generosity, and kindness 
by donating “Emaus”. 
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Piątek, 14 XII 
Friday 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Od godz. 8:00 goście z Francji i Litwy wraz  
z polskimi przedstawicielami projektu „Przemoc 
nie zna granic” pracowali nad podsumowaniem 
działań.  W spotkaniu gościnnie uczestniczyli: 
Ryszard Kozłowski- wizytator kuratorium oświaty 
w Lublinie oraz Grażyna Daniewska- ambasador 
projektów edukacyjnych europejskich dla 
województwa Lubelskiego.  

Przebieg spotkania: 
 
-  analiza polskiej propozycji ankiet na temat 

agresji i przemocy dla uczniów, rodziców  
i nauczycieli; 

-  dyskusja na temat ujednolicenia poglądów  
i sformułowań w pytaniach ankietowych; 

-  ustalenie wspólnej wersji ankiety; 
-  ustalenie terminów przeprowadzenia ankiet 

i opracowania wyników; 
-  praca nad zmianami w harmonogramie   

działań na I   rok realizacji projektu; 
-  opracowanie aplikacji na rok 2006/2007; 
-  ustalenie i usprawnienie zasad komunikacji  

elektronicznej. 

Our guests from France and Lithuania 
together with Polish representatives of 
the project “Violence has no borders” had 
been working on a summary of their 
activity since 8 am. There were also some 
new guest on the meeting: Mr. Ryszard 
Kozłowski and Grażyna Daniewska. 
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O godzinie 13:00 rozpoczęło się spotkanie 
wigilijne, w którym wzięli udział goście z Francji 
i Litwy, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
naszego liceum. Na początku Pani dyrektor 
przedstawiła wizytatorów z Kuratorium. 
Uczniowie rozpoczęli inscenizację od kolędy 
„Cicha noc”. Następnie została przedstawiona 
historia Świąt Bożego Narodzenia oraz dawne 
obyczaje wigilijne, którym towarzyszyły scenki 
świąteczne. W międzyczasie uczniowie 
zaprezentowali kilka polskich kolęd min. 
„Lulajże, Jezuniu”, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Dzisiaj w Betlejem”. Przedstawiciel 
naszej młodzieży złożył wszystkim życzenia 
świąteczne.  Po wysłuchaniu piosenki „Last 
Christmas” do Sali wszedł święty Mikołaj wraz z 
dwiema śnieżynkami. Wręczyli prezenty gościom z Francji i Litwy. Pani dyrektor podarowała wszystkim na 
pamiątkę „Anioły Stróże II LO”. Na koniec wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. 

 
 
 
 
 
 
 

The course of the meeting: 
 
- analyses of the Polish offer of the 
questionnaires about aggression and 
violence for students, parents and teachers; 
- discussion about unification the outlooks 
and formulations in survey’s questions; 
- making the one version of the 
questionnaires; 
- establishing the time of carrying out the 
questionnaires and  working out the results; 
- changing the terms of the activities during 
the first year of the project’s realization; 
- making applications for the year 
2006/2007; 
- establishing the ways of electronic 
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At 13:00 the Christmas Eve 
meeting started. The guests from 
France, and Lithuania, the 
Headmistress, teachers, and 
students of our school took part 
in it. At the beginning the 
Headmistress introduced visitors 
from board of trustees. Students 
started the staging from the carol 
"Silent Night". Then the history 
of Christmas, traditional 
Christmas Eve customs were 
presented in association with 
some short scenes. In mid time 
students presented a few polish 
carols like: "Lulajże, Jezuniu", 
"Pójdźmy wszyscy do stajenki", "Dzisiaj w Betlejem". The representative of our youth gave 
his wishes to everybody. After the "Last Christmas" song Santa Claus entered the hall. They 
gave presents to the guests. The Headmistress gave everybody a souvenir - "Guardian Angel 
of Comprehensive School No.2". In the end, everybody could taste the traditional meals. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Następnym punktem programu był wyjazd 
naszych gości do Dąbrówki-wioski 
ekologicznej położonej niedaleko 
Lubartowa. Mieszkańcami Dąbrówki jest 
małżeństwo Nicole i popularnie znany 
Słoma, którzy preferują  ekologiczny styl 
życia. Są organizatorami  wielu warsztatów 
o ekowioskach oraz warsztatów 
bębniarskich. Zajmują się rewitalizacją 
starej architektury wiejskiej.  Goście mogli 
zobaczyć tam w jaki sposób ludzie żyją 
utrzymują się i pracują w ekowioskach. 
Specjalnie dla nich zostały zorganizowane 
warsztaty z  Nicole Grospierre-Słomińską. 

The next event was the trip to Dąbrówka - 
the ecological village situated near 
Lubartów. The marriage Nicole, and 
popular "Słoma" who prefer the 
ecological way of living, live in 
Dąbrówka. They organize many lectures 
about eco-villages, and drums. They 
attend to revitalise the old village 
architecture. The guests could see how 
people live and work there. Nicole 
Grospierre-Słomińska gave a lecture 
especially for them. 
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Sobota, 16XII  
 Saturday 
 
Po krótkim pożegnaniu goście z Francji i Litwy udają się do dawnej stolicy Polski 
Krakowa. Tam zwiedzą Sukiennice, zamek na Wawelu oraz Kościół Mariacki. 
W drodze powrotnej odwiedzą  kopalnię soli w Wieliczce, a następnie udadzą się na 
dworzec PKP w Krakowie. 

 
 
After a short farewell guests from France, and Lithuania headed for the old capital of 
Poland – Cracow. They are going to visit Sukiennice, the Wawel Castle, and 
Mariacki Church. In a way back home they’re going to visit the mine in Wieliczka, 
and they’re going to the PKP station in Cracow.  
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SPOTKANIE SOCRATES COMENIUS PLAN SZCZEGÓŁOWY  
(osoby odpowiedzialne) 

PONIEDZIAŁEK 11.12.2006 

• 1:30 - M. Świderek odbiór delegacji z Litwy na dworcu Zachodnim w Warszawie oraz 

transport do Rządcówki Kozłowieckiej, 

• 15:40 - wyjazd delegacji polskiej (B. Gałka, Dyrektor K. Mazurek, przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego) po delegację francuską do Lublina na Dworzec PKP, 

• 17:30 - odwiezienie gości do Rządcówki. 

WTOREK 12.12. 2006-12-11 

• 10 :00 – 12:30 -   spotkanie robocze (sala nr 32), 

• Prezentacja II LO ( J. Boncławek), 

• Zajęcia integracyjne (J. Świderska-Niedobit, B. Gałka, B. Błonka, A. Budzyńska, 

U. Jedut, wicedyrektor Radosław Borzęcki, P. Pasikowski, P. Oniszczuk), 

• 12: 30 - obiad, 

• 13:00 - spacer po Lubartowie - J. Kula, P. Pasikowski, (m.in. wizyta w Bibliotece 

Publicznej – zwiedzanie wystawy na temat twórczości J. Pereca), 

• 15:30 –Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w Rządcówce Kozłowieckiej. 

ŚRODA 13.12. 

• 9:00 – spotkanie z władzami miasta ( tłumaczenie P. Oniszczuk), 

• 10:00 - spotkanie robocze ( B. Błonka, U. Jedut, B. Gałka, A. Budzyńska, 

P. Oniszczuk, T. Rojek, wicedyrektor R. Borzęcki, U. Żurawska), 

• 12:30 wyjazd do Lublina (P. Oniszczuk, A. Okrasińska), 

CZWARTEK 14.12. 

• 10:00 - dyskusja panelowa ( T. Rojek, B. Gałka, P. Pasikowski, A. Budzyńska, 

B. Błonka, U. Jedut, P. Oniszczuk, A. Paśnik, J. Świderska-Niedobit, E. Mizio), 

• 12:40 -  mecz w siatkówkę nauczyciele – uczniowie (nauczyciele w-f), 

• 13:40 obiad, 

• 16:00- spotkanie w Emaus (B. Gałka, P. Pasikowski, E. Hajduk, J. Propokowicz), 

PIĄTEK 15. 12. 

• 8:00- podsumowanie działań (B. Błonka,A.  Budzyńska, U. Jedut, P. Pasikowski, 

B. Gałka, P. Oniszczuk, T. Rojek, J. Świederska – Niedobit, wicedyrektor 

R. Borzęcki), 

• 11:30- Apel Bożonarodzeniowy (Cybul,Opolska, Pasikowski, Zdunek), 

• 15:00- wyjazd do wioski ekologicznej (A. Cybul, M. Świderek, J. Kula). 

SOBOTA 16.12. Wycieczka do Krakowa. 

NIEDZIELA 17.12. Wyjazd delegacji zagranicznych. 
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Kronikę wydarzeń przygotowali i opracowali: 

Marek Jańczuk i Dawid Latusek (uczniowie klasy II a) 

pod kierunkiem Elżbiety Mizio 

(nauczyciel technologii informacyjnej w II LO) 

grudzień 2006 
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Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty 
Europejskiej w ramach Programu Sokrates-Comenius. Treści samego projektu lub 
materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji 
Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani 
Agencja Narodowa nie ponosi odpowiedzialności. 

The given project was led owing to financial help of European Union as a part of 
Sokrates – Comenius Programme. the content of our project or materials do not 
reflect European Commission or National Agency view about mentoned problems 
that is why neither European Commission nor National Agency take responsibility. 
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