
„Napiszê pracê maturaln¹ na
ka¿dy temat” – oferuje na stronie
internetowej studentka filologii
polskiej, po czym dodaje: „Mam
równie¿ do sprzedania bardzo do-
brze ocenione prace maturalne.
Cena zale¿y od tematu. Od 70 z³ do
120 z³”. Przegl¹daj¹c internet mo¿-
na napotkaæ na wiele podobnych
og³oszeñ. Nie tylko studenci wy-
bieraj¹ tak¹ metodê zarabiania pie-
niêdzy, ale równie¿ osoby, które
chc¹ w ten sposób dorobiæ sobie do
pensji. „Jestem nauczycielk¹ jêzy-
ka polskiego z du¿ym sta¿em i do-
œwiadczeniem”– zachêca w interne-
cie polonistka. – „Moje prezenta-
cje s¹ pisane profesjonalnie, a oso-
by, którym pisa³am pracê, otrzymy-
wa³y za ka¿dym razem bardzo du¿¹
liczbê punktów. Koszt przygotowa-
nia kompletnej pracy wynosi od 100
z³, w zale¿noœci od tematu”.

Czysty biznes
Skontaktowaliœmy siê z osob¹

oferuj¹c¹ pisanie prac matural-
nych, przedstawiaj¹c siê jako ma-
turzysta. Okaza³o siê, ¿e wystarcz¹
trzy dni i 120 z³, by maturalny pro-
blem mieæ z g³owy. – Kole¿anka
i ja mamy w tym roku ponad 90
prac gotowych – zapewni³a stu-
dentka filologii polskiej. – W su-
mie piszemy je ju¿ od paŸdzierni-
ka. Poœwiêcamy na to ca³y nasz
czas i troszeczkê zaniedbujemy stu-
dia, dlatego tyle ta praca kosztuje
– zachwala³a studentka. Chcieli-
œmy siê jednak upewniæ, czy prace
pisane na zamówienie nie s¹ wy-
korzystane po raz wtóry i wypusz-
czone do „drugiego obiegu”.
– Zdarza siê tak. Tylko, ¿e te prace s¹
sprzedawane w ca³ej Polsce, wiêc
jest doœæ ma³e prawdopodobieñ-
stwo, ¿e siê powtórz¹ – uspokaja³a.

Nastêpnego dnia zadzwonili-
œmy do tej samej studentki, oficjal-
nie informuj¹c, ¿e chcemy przepro-
wadziæ rozmowê do gazety. Kobie-
ta pytana, dlaczego uczniowie ko-
rzystaj¹ z jej us³ug powiedzia³a:
W³aœnie te¿ siê im dziwiê, dlacze-
go korzystaj¹, bo niektóre prace
s¹ naprawdê ³atwe. Nie wiem, mo¿e
chc¹ iœæ na „³atwiznê”. Niektórzy
te¿ nie maj¹ czasu – stwierdzi³a.
S¹ jednak i takie osoby, które maj¹
problem z napisaniem pracy matu-
ralnej z zupe³nie innych powodów.
– Jedna dziewczyna powiedzia³a
nam, ¿e zasz³a w ci¹¿ê i ma z tego
powodu du¿e problemy. Pracê
chcia³aby mieæ, ¿eby by³a ju¿ „na-
szykowana”. Ale bywa i tak, ¿e to
rodzice za³atwiaj¹ swoim dzieciom
prezentacjê maturaln¹. – Byæ mo¿e
zwyk³e lenistwo nie pozwala im na
napisanie tej pracy, bo naprawdê,
¿eby rodzic za³atwia³ coœ takiego,
to jest po prostu œmieszne – wska-
za³a studentka pisz¹ca prace na za-
mówienie. I doda³a, ¿e dla niej jest
to „czysty biznes”.

Najwiêkszy idiotyzm
z mo¿liwych

Co o kupowaniu prac matural-
nych s¹dz¹ uczniowie? Chêtniej
o tym problemie mówi¹ anonimo-

OSZUKIWANIE NA MATURZE KOSZTUJE

Uczniowie

wo. – Moim zdaniem jest to naj-
wiêkszy idiotyzm z mo¿liwych. Nie
popieram czegoœ takiego i uwa-
¿am, ¿e jeœli cz³owiek kupi pracê,
to nie zas³uguje na to, ¿eby zdaæ
– uwa¿a tegoroczny maturzysta.
Mówi, i¿ taka osoba nie wk³ada
w przygotowanie do matury ust-
nej ¿adnego wysi³ku. Ten sam li-
cealista powiedzia³ dodatkowo, i¿
jego kolega zap³aci³ za prezenta-
cjê ok. 240 z³. – Odda³ pracê do
poprawienia, a tê pracê pisa³a
dziewczyna. On jej nawet nie prze-
czyta³. Mnóstwo b³êdów rzeczo-
wych i oczywiœcie wszystko w licz-
bie pojedynczej, w trzeciej osobie,
czyli: chcia³abym, pisa³am, coœ
w tym stylu. S¹ i tacy, którzy chwal¹
sobie mo¿liwoœæ zamówienia pra-
cy. – Dobre to jest, przynajmniej
nie trzeba siê mêczyæ – ripostuje
m³ody ch³opak.

O tym, ¿e prace maturalne s¹
kupowane wie Mateusz Gawe³, te-
goroczny maturzysta z Techni-
kum Agrobiznesu z Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych w KoŸminie
Wielkopolskim. – W internecie
dosyæ du¿o tego jest (og³oszeñ
o pracach na zmówienie – przyp.
red.). S¹ strony temu poœwiêcone.
Twierdzi, ¿e wprowadzono nawet
udogodnienia zwi¹zane z p³atno-
œciami za wykonan¹ us³ugê. – P³a-
ci siê przelewem.

Z dystansem do nowej matu-
ry podchodzi Marta Podziemek
z L.O. w KoŸminie Wlkp. – Je¿eli
chodzi o maturê ustn¹ z jêzyka
polskiego, to uwa¿am, ¿e jest to
jedno wielkie nieporozumienie.
Wystarczy tylko wpisaæ has³o
w internecie, np. motyw matki czy
czegokolwiek  i ju¿. Prace kosz-
tuj¹ od 70 do 100 z³. Z kolei Mag-

dalena Wa³êsa z ZSP nr 1 w Kroto-
szynie czuje siê oszukana i uwa-
¿a, ¿e jest to niesprawiedliwe.
– PóŸniej takie osoby, które maj¹
na koniec szko³y ocenê dopusz-
czaj¹c¹ z polskiego otrzymuj¹
100%. To jest naprawdê nie fair
– mówi roz¿alona. Jej zdanie po-
dziela Kinga Witek z L.O.
w  KoŸminie Wlkp. –  Ja nie kupi-
³am matury, zrobi³am j¹ sama.

Bojê siê jak ka¿dy, ale przynaj-
mniej wiem, ¿e to moja praca bê-
dzie oceniana, a nie kogoœ inne-
go. Martê Piotrowsk¹, uczennicê
ZSP nr 1 w Krotoszynie oburzy³
telefon do jej mamy, polonistki
z zawodu, z proœb¹ o napisanie za
pieni¹dze prezentacji. – Mama siê
bardzo zdenerwowa³a. Oczywi-
œcie odrzuci³a propozycjê – mówi
dziewczyna.

Dotarliœmy równie¿ do matu-
rzystów, którzy kupili b¹dŸ otrzy-
mali prace maturalne. Nie zgodzi-
li siê jednak na podanie nazwisk
w „Nowej Gazecie Krotoszyñ-
skiej”. – Szczerze, to ja mam pra-
cê po kimœ, dosta³em j¹ od dobrej
kole¿anki. Co na to rodzice? – Nic,
przyjêli normalnie. I tak muszê siê
nauczyæ tych materia³ów. Normal-
nie musia³bym j¹ pisaæ, a tak ju¿
po prostu j¹ mam – mówi tego-
roczny maturzysta. Podobnego
zdania jest dziewczyna, która zle-
ci³a napisanie pracy komuœ inne-
mu. Maturzystka przyznaje, ¿e
wiêkszoœæ osób, które kupuj¹ pra-
ce, uczy siê ich na pamiêæ. Ona
sama uwa¿a, ¿e lepiej jest przy-
swoiæ sobie prezentacjê na tyle,
by mówiæ swobodnie. Zapytana
o skalê tego zjawiska odpowiada.
– Oko³o 40%.

Wszystko jest towarem
Natalia Ziêtkiewicz, polonist-

ka i egzaminatorka z Technikum
Ekonomicznego w KoŸminie
Wielkopolskim s³ysza³a o zjawi-
sku kupowania prac maturalnych.
Twierdzi jednak, ¿e nie zetknê³a
siê z tym problemem osobiœcie.
Podkreœla, ¿e istnieje sposób wy-
kazania, i¿ praca, któr¹ przedsta-
wia uczeñ, tak naprawdê nie jest
jego autorstwa. – Mo¿e to wyjœæ
w trakcie rozmowy, która odbywa
siê po zaprezentowaniu pracy.
Inny polonista, który pragnie za-
chowaæ anonimowoœæ, przyznaje,
¿e wystarczy otworzyæ internet.
– S¹ po trzy tysi¹ce og³oszeñ
typu: „sprzedam pracê, kupiê
pracê”. Skoro jest popyt i poda¿,
to ju¿ si³¹ rzeczy mo¿na znaleŸæ
odpowiedŸ na pytanie o kupo-
wanie prac. We wspó³czesnym
œwiecie wszystko jest towarem
– utrzymuje polonista. Dodaje
przy tym, ¿e nie ma „fizycznej
mo¿liwoœci” modyfikowaæ co
roku wszystkie tematy, zapropo-
nowane uczniom przez nauczy-
cieli w ich szko³ach. Pogl¹dy na-
uczyciela na temat nowej matu-
ry s¹ doœæ zaskakuj¹ce. – Nie-
nawidzê nowej matury. Uwa¿am,
¿e nie sprawdza ¿adnej wiedzy
i ¿adnej wiedzy nie daje. Jest
og³upiaj¹ca i korupcjogenna
– ucina nauczyciel.

Pisz¹ uczniom prace maturalne, bo jest to dla nich czysty zysk. Niektórzy
z nich specjalnie siê nie wysilaj¹, sprzedaj¹c prace „z drugiego obiegu”.
Cena prezentacji kszta³tuje siê od 70 do 100 z³. Jaka jest prawda o nowej
maturze ustnej?

kupuj¹

JAKUB STASZAK, prawnik

Maturzysta, który wprowadza w b³¹d dyrektora, a wiêc funkcjonariu-
sza publicznego, wy³udza w ten sposób poœwiadczenie nieprawdy (podpis
dyrektora na œwiadectwie maturalnym) i mo¿e podlegaæ karze pozbawie-
nia wolnoœci do lat trzech w myœl artyku³u 272 Kodeksu Karnego. Wyko-
nawca pracy mo¿e odpowiadaæ za pomocnictwo, a wiêc równie¿ podle-
ga karze, któr¹ jest pozbawienie wolnoœci do lat trzech. Zgodnie z pra-
wem ka¿da dzia³alnoœæ gospodarcza powinna byæ zarejestrowana. Jeœli
dodatkowo przynosi dochód, to nale¿a³oby równie¿ odprowadziæ od niego
podatek. Nawet jeœliby potraktowaæ to jako dzia³alnoœæ artystyczn¹, to od
takowej dzia³alnoœci pobiera siê podatek w formie rycza³tu.

prace
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