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Przykłady dobrej praktyki
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
przedszkoli, szkół i placówek
z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie upowszechnia
przykłady dobrej praktyki pedagogicznej:
● za pośrednictwem własnej strony internetowej,
● poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów,
● w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
Celem prezentacji przykładów dobrej praktyki jest wspomaganie dyrektorów, nauczycieli
przedszkoli, szkół, placówek w realizacji zadań statutowych, podnoszenie jakości pracy,
rozwijanie umiejętności i wiedzy, propagowanie kreatywności i innowacyjności, promocja
sprawdzonych sposobów uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy, promocja dobrych
przedszkoli, szkół i placówek w środowisku lokalnym, aktywowanie nauczycieli do dzielenia
się wiedzą i doświadczeniem.
Zachęcamy, aby dzielić się przykładami dobrej praktyki w zakresie realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra
Edukacji Narodowej.
Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne
lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub placówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg konieczny), przyniosło oczekiwane i wymierne efekty dydaktyczne, wychowawcze, profilaktyczne,
opiekuńcze lub w inny uzasadniony sposób wpłynęło na poprawę jakości pracy przedszkola,
szkoły lub placówki.
Przykład dobrej praktyki może dotyczyć działania/przedsięwzięcia w obszarze zarządzania
przedszkolem, szkołą lub placówką, w tym doskonalenia zawodowego nauczycieli,
współpracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia
lub w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pedagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, scenariusze zajęć z kreatywności, scenariusze zajęć dotyczących planowania kariery ucznia. Bierzemy pod uwagę szczególnie istotne elementy
realizacji programu, które w decydujący sposób kształtowały jego efekty innowacyjne,
wyjątkowe, możliwe do zastosowania w innych przedszkolach, szkołach, placówkach.
Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na stronie internetowej RODN „WOM”
w Częstochowie: www.womczest.edu.pl w zakładce „Przykłady dobrej praktyki”.
Tam również dostępny jest zasób przykładów dobrej praktyki pedagogicznej, którą dzielą
się Nauczyciele.
Zapraszamy do współpracy
Elżbieta Doroszuk
dyrektor
RODN „WOM” w Częstochowie
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Agnieszka Jakubowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach

„S KĄPIEC ” W H UTKACH

W

andrzejkowy wieczór w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach odbył się finał
projektu pt. „Teatr odzwierciedleniem życia”, autorstwa Agnieszki Jakubowskiej,
realizowanego we współpracy z Gminnym
Centrum Kultury w Konopiskach w ramach
„Oddolnych inicjatyw społecznych”.
Realizacji projektu podjęła się grupa młodzieży szkolnej zainteresowana wystawieniem profesjonalnego przedstawienia teatralnego dla mieszkańców gminy Konopiska.
Osoby zamieszkujące tereny wiejskie mają
ograniczony dostęp do kultury wysokiej
i stąd pomysł młodych ludzi wystawienia
prawdziwego spektaklu teatralnego w miejscu swojego zamieszkania. Uczniowie podejmowali już wcześniej próby zorganizowania
tego typu występów, jednak brak środków
niwelował ich plany. Dlatego, gdy pojawiła
się możliwość realizacji przedsięwzięcia we
współpracy z GCK w ramach projektu, młodzież chętnie się w nie zaangażowała.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie
klasy III gimnazjum: HARPAGON (ojciec rodziny) – Szymon Zatłoka i Bartosz Chamala,
KLEANT (syn Harpagona) – Kacper Cuglewski, ELIZA (córka Harpagona) – Emilia Domagała, STRZAŁKA (służący Kleanta) – Jakub Badura, JAKUB (służący domu) – Kacper Cierpiał, FROZYNA (swatka) – Klaudia
Machoń, WALERY (zalotnik Elizy) – Dawid
Kowalski, MARIANNA (kandydatka na żonę
Harpagona, ukochana Kleanta) – Dominika
Kasperczyk, ANZELM (kandydat na męża
Elizy, ojciec Marianny i Walerego) – Wiktor
Górniak, NARRATORZY – Alicja Tekiela
i Julia Jakubowska, MIESZCZANIN – Fabian Klabisz, MIESZCZANKI – Julia Jakubowska i Alicja Tekiela.

Uczniowie ZSP im. M. Kopernika w Hutkach podczas
finału projektu pt. „Teatr odzwierciedleniem życia”

Głównym celem projektu była aktywizacja młodzieży z terenów wiejskich, która
ma wpłynąć na ich rozwój i doskonalenie
świadomości kulturowej, językowej i artystycznej. Projekt pozwolił przełamać młodym
ludziom niechęć do wystąpień publicznych
i pomógł im w zdobyciu pewności siebie.
Realizacja przedstawienia rozbudziła zainteresowania uczniów teatrem, przygotowała
do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką. Umożliwiła rozwój wrażliwości estetycznej.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Młodzież zaprezentowała wspaniałą grę
aktorską, którą urzekła publiczność. Niewątpliwym atutem były piękne, zakupione
w ramach projektu stroje, a także drobiazgowo opracowana scenografia i oprawa muzyczna. Wszystko razem stworzyło niepowtarzalny nastrój i przeniosło widzów w klimat XVII-wiecznego Paryża, pozwoliło też cie-
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szyć się dobrą rozrywką w klimatyczny
andrzejkowy wieczór. Prezentowany spektakl odniósł spektakularny sukces, a uczniowie zebrali wielkie brawa i podziękowania.

szowicach, Haliny Ernt – sołtys wsi Hutki,
Anny Bałdygi – przewodniczącej KGW
w Hutkach, Artura Brędzla – organizatora
akcji „Pluszowa Częstochowa”, a także rodzin uczniów oraz mieszkańców wsi Hutki
i Rększowice.
Andrzejkowy wieczór w naszej szkole, na
przekór tytułowi przedstawienia, można by
nazwać „wieczorem otwartości na drugiego
człowieka”, ponieważ po spektaklu samorząd uczniowski przekazał panu Arturowi
Brędzlowi zebrane w szkole pluszaki w ramach akcji „Pluszowa Częstochowa”, pomagając w ten sposób zorganizować wypoczynek dla podopiecznych Hospicjum w Częstochowie. Ponadto uczniowie pod patronatem samorządu uczniowskiego zorganizowali zbiórkę pieniędzy dla chłopca chorującego
na cukrzycę typu 1.

Należy podkreślić, że zarówno reżyserowi,
jak i aktorom, olbrzymią radość sprawiła
obecność gości honorowych: Jerzego Żurka
– wójta Gminy Konopiska, Barbary Ankowskiej-Lis – sekretarz gminy, Jadwigi Majdzik
– radnej gminy Konopiska, ks. Sebastiana
Ciastka – proboszcza parafii N.S.P.J. w Ręk-

Agnieszka Jakubowska

Justyna Kostrzewska-Zastawnik
Niepubliczne Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza w Częstochowie

S CENARIUSZ ZAJĘĆ CAŁODNIOWYCH
DLA DZIECI 3- LETNICH
PT . „P ODRÓŻ DO ŚWIATA DINOZAURÓW ”
– umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach
działalności z zastosowaniem werbalnych
i niewerbalnych środków wyrazu,
– rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej,
– pobudzanie wyobraźni,
– doskonalenie umiejętności współpracy
w grupie rówieśniczej.

ETAP KSZTAŁCENIA:
Wychowanie przedszkolne
CELE I ZAŁOŻENIA:
– tworzenie okazji do pogłębienia wiadomości na temat dinozaurów oraz budzenia zaciekawienia otaczającym światem, jego prehistorią,
– rozszerzenie zasobu słownictwa dotyczącego treści niedostępnych bezpośredniej
obserwacji,
– poznanie historii powstania węgla kamiennego oraz zapoznanie z przyczynami
wyginięcia dinozaurów,

TEMAT ZAJĘĆ:
„Podróż do świata dinozaurów”.
GRUPA:
3-latki.
5
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nych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki
z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje
i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie
słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje
melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla
wszystkich dzieci w przedszkolu, np.
hymn przedszkola, charakterystyczne dla
uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta
przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
12) klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia,
układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
15) przelicza elementy zbiorów w czasie
zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje
się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby
od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej,
liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od
poprawnego.

PODSTAWA PROGRAMOWA:
Obszary:
I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
5) uczestniczy w zabawach ruchowych,
w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich;
wykonuje różne formy ruchu: bieżne,
skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
9) wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności
złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
4) przedstawia swoje emocje i uczucia,
używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
11) dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:
5) ocenia swoje zachowanie w kontekście
podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie,
współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
7) respektuje prawa i obowiązki swoje
oraz innych osób, zwracając uwagę na
ich indywidualne potrzeby;
8) obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
9) komunikuje się z dziećmi i osobami
dorosłymi, wykorzystując komunikaty
werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje
oczekiwania społeczne wobec innego
dziecka, grupy.

TREŚCI PROGRAMOWE:
Poznajemy przyrodę:
– poznawanie świata – jego prehistorii,
– rozpoznawanie wybranych elementów fauny i flory ery mezozoicznej (paprocie, dinozaury),
– zapoznanie z historią węgla, skamieniałości.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim
otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału
naturalnego;
7) eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się
przy muzyce i do muzyki, dostrzega
zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz inCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
– jest zainteresowane prehistorią, czasami
odległymi, które zna jedynie z opowieści,
filmów i ilustracji,
– potrafi prosto wyjaśnić, jak powstał węgiel kamienny,
– wie, na czym polega praca archeologa,
– poszerza swój słownik o wybrane słowa:
dinozaur, skamieniałość, węgiel kamienny,
archeolog, park jurajski, wykopaliska,
– rozwija swoje umiejętności plastyczne,
– doskonali umiejętność tworzenia zbiorów
według danej cechy i umiejętność poprawnego liczenia,
6
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– zgodnie współpracuje w grupie, dzieli się
zadaniem do wykonania,
– chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych.
METODY:
– słowne: informacyjne (objaśnienia), oparte na kulturze żywego słowa (rozmowa,
opowiadanie, opis),
– czynne: stawianych zadań, kierowanie
działalnością dziecka,
– oglądowe: demonstracja, obserwacja.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć – zagadka:
Dawno temu na świecie
żyły wielkie zwierzęta.
Nikogo nie znajdziecie,
kto mógłby je pamiętać.
Dla ułatwienia, z każdym przeczytanym
wersem nauczycielka odsłania jeden fragment obrazka przedstawiający dinozaura. Pytanie do dzieci: O czym będziemy
dziś rozmawiać na zajęciach? Czyj dzień
obchodzimy dzisiaj?

FORMY:
– indywidualna,
– grupowa.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Zagadka o dinozaurach, obrazek dinozaura
wraz z 4 elementami, które go zasłaniają,
3 obręcze w kolorach: zielonym, czerwonym
i niebieskim, 9 sylwet dinozaurów (3 gatunki, kolory i wielkości), kartka z 1, 2 i 3
kropkami, opaska dinozaura, gumowe dinozaury – zabawki, obrazek przedstawiający
archeologa oraz atrybuty jego zawodu,
pudełko z lupami, pudełko z pędzelkami,
kuwety z piaskiem, obrazki przedstawiające
kości dinozaurów, kartka w kolorze czarnym z narysowanymi na niej jasną kredką
liniami tworzącymi kształt szkieletu dinozaura, pocięte białe druciki kreatywne, klej,
obrazki, książkowe ilustracje przedstawiające las jurajski i zamieszkujące go dinozaury, skamielina, bryła węgla, glina, plastikowe dinozaury, naklejki z dinozaurami.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie dzieci: Witam Was, wszystkich
wraz, na zajęcia nadszedł czas! Wszyscy
uśmiech dzisiaj mamy, na zabawę już
czekamy!

3. Zabawa matematyczna. Nauczyciel rozkłada na dywanie 3 obręcze w kolorach:
zielonym, czerwonym i niebieskim. Między nimi rozrzuca 9 sylwet dinozaurów,
różniących się między sobą gatunkiem
(3 gatunki), kolorem (3 kolory) i wielkością (mały, średni, duży). Zadaniem dzieci

Różne zabawy podczas realizacji tematu
pt. „Podróż do świata dinozaurów”
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jest posegregowanie kolejno dinozaurów
według:
– gatunku (w każdej obręczy inny gatunek),
– koloru (w danym kolorze obręczy dinozaury o tym samym kolorze).

„Kto nie wierzy w dinozaura” (sł. A. Ignaszewska, muz. A. Galant, A. Giordano),
do której dzieci tańczą po całej sali. Gdy
nauczycielka przerwie piosenkę dziecko
w opasce pokazuje jakiś ruch, jaki mógłby wykonywać wymyślony przez niego
dinozaur, a pozostałe dzieci naśladują
ten ruch. Dziecko w opasce wybiera swojego następcę. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
5. „Wykopaliska”. Nauczycielka pokazuje dzieciom obrazek przedstawiający archeologa
oraz atrybuty jego zawodu (lupa, pędzelek) oraz opowiada o jego pracy. Nauczycielka dzieli dzieci na 3 grupy. Prosi,
aby każde dziecko wzięło z przygotowanych pudełek jeden przedmiot, niezbędny w pracy archeologa (jedno pudełko
z lupami, drugie z pędzelkami). Nauczycielka rozdaje dzieciom kuwety wypełnione piaskiem i demonstruje zadanie. Zadaniem dzieci jest delikatne rozgarnianie
pędzelkiem piasku, patrzenie przez lupę
na odkryte miejsca i obserwowanie znaleziska (obrazki szkieletów dinozaurów).

Kolejnym zadaniem dzieci jest włożenie
do jednej obręczy jednego dinozaura, do
drugiej dwóch, a do trzeciej trzech oraz
dopasowanie do obręczy z dinozaurami
kartki z odpowiadającą liczbie dinozaurów liczbą kropek.

6. Praca plastyczna grupowa: „Kości dinozaura”. Dzieci siadają przy wspólnym
stole, na którym leży duży arkusz w kolorze czarnym z narysowanymi na nim
jasną kredką liniami tworzącymi kształt

4. Zabawa ruchowa „Jesteśmy dinozaurami”. Jedno dziecko dostaje opaskę dinozaura. Nauczycielka śpiewa piosenkę pt.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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szkieletu dinozaura oraz białe kreatywne
druciki pocięte na różnej długości kawałki. Zadaniem dzieci jest posmarowanie
klejem narysowanych linii i przyklejanie
do nich odpowiedniej długości patyczków. Tak powstanie szkielet dinozaura.

8. Praca plastyczna: „Skamieniałości”. Dzieci siadają przy stolikach. Każde z nich
dostaje kawałek gliny, z której formuje
kulkę, następnie ją spłaszczając. Na tak
powstałej płaskiej powierzchni dzieci odciskają plastikowego, małego dinozaura.
Można odbijać również same ich stopy
lub muszle. Odbite w glinie przedmioty
pozostawiamy do wyschnięcia.
9. Zakończenie zajęć – każde dziecko dostaje naklejkę z dinozaurem, na której dorysowuje wesołą minkę, jeśli zajęcia mu
się podobały lub smutną, jeśli się nie podobały.

7. „Park jurajski”. Dzieci oglądają obrazki
i książkowe ilustracje przedstawiające las
jurajski i zamieszkujące go dinozaury.
Nauczycielka pokazuje obrazek paproci,
prawdziwą skamielinę i węgiel, opowiadając historię ich powstania. Dzieci oglądają również przyniesione przez nauczycielkę duże egzemplarze gumowych, realistycznych dinozaurów-zabawek. Dzieci
oglądają wszystkie przyniesione rzeczy.

Justyna Kostrzewska-Zastawnik
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Marcin Czerwiński
Szkoła Podstawowa nr 34 im. A. Fredry w Częstochowie
Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku

C ECHY I KOMPETENCJE
DOBREGO NAUCZYCIELA

R

ozważanie na temat dobrego nauczyciela ma charakter teoretyczny.
Dotyczy pewnego ideału funkcjonującego w idealnym świecie, pośród idealnych
ludzi. Tak raczej nigdy nie będzie. Ale czyż
nie jest pięknym pragnienie ideału?
Świat lubi stawiać wymagania i określać
normy, według których kogoś lub coś nazywamy dobrym, odpowiednim lub wystarczającym. Świat szkoły nie jest w stanie
uciec od narzucanej nam wszędzie normalizacji. Chcąc wystawić ocenę, odwołujemy
się do kryteriów uprzednio ustalonych.
Osiągając kolejny stopień awansu zawodowego, opieramy się na wymaganiach określonych ustawą.
Organizując pracę placówki oświatowej
lub choćby wycieczki, odwołujemy się do
obowiązujących norm. Takie rozumienie dobrego nauczyciela umożliwia nam szybkie
i sprawne stworzenie listy potrzebnych cech.
Możemy zacząć układać listę wg alfabetu,
istoty przymiotów lub własnego widzimisię… Cechy wymienimy, listę zamkniemy
i pracę uznamy za wykonaną. Na tym koniec. Na pewno?
A może jednak zostanie uczucie niedosytu. Czy tylko o to chodzi? Czy tylko
sztywne wypełnienie norm i wytycznych cechuje dobrego nauczyciela? Pomijając merytoryczną wiedzę na temat nauczanego
przedmiotu, bo ta cecha i kompetencja jest
tak oczywista, że chyba wstyd o niej pisać,
spróbujmy zanurzyć się w oceanie pożądanych cech dobrego nauczyciela.
Nauczyciel to ktoś, kto ma wykształcenie
pedagogiczne. Pedagog – z języka greckiego
– to dorosły prowadzący dziecko za rękę,
przekazujący mu całość posiadanej wiedzy
i postaw. Spójność kompetencji zawodowych, dydaktycznych i społecznych jest
bardzo istotną cechą nauczyciela i wychowawcy. Jedność głoszonych prawd i świadectwa życia jest gwarancją wiarygodności
nauczyciela. Kłamstwo to rzecz dyskwalifikująca nauczyciela w oczach młodego człoCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

wieka. Prawdomówność, zwłaszcza w przypadku własnej niewiedzy, nie ujmuje niczego w oczach wychowanków. Wręcz przeciwnie, buduje szacunek i pozytywną więź
między nauczycielem i uczniem. Poczucie
własnej wartości jest dla uczniów sygnałem,
że ich nauczyciel może być ich mentorem
i wzorem. To kolejna ważna kompetencja,
w której tkwi poważne niebezpieczeństwo…
Przeczulenie na punkcie własnej osoby, obrażanie się na uczniów oraz własne rozdmuchane ego czynią z nauczyciela karykaturę człowieka, nie tylko pedagoga. Zasada złotego środka sprawdza się i w tym
przypadku.
Otwartość na nowe środki i metody,
często bardzo nietypowe, to kolejna cecha
pedagoga, który chce być dobrym. Środki,
metody i pomoce dydaktyczne powinny być
zmieniane przez nauczyciela w sposób elastyczny. Każdy człowiek jest inny. Każda grupa – złożona przecież z niepowtarzalnych
osób – jest inna. Środek skuteczny w jednej
grupie może być bezużyteczny w innej.
Nauczyciel, posługując się swoim doświadczeniem i roztropnością, musi umieć dobrać
środki i metody w zależności od grupy,
a nawet często modyfikować je w trakcie zajęć. Elastyczność – to słowo klucz omawianej kompetencji.
Innym problemem jest stanowczość. W niektórych pedagogikach, jak np. u J. Korczaka, określana mianem łagodnej stanowczości. Stanowczość to nie okrucieństwo. To
nie prymat kary nad miłosierdziem, ale rozsądna, adekwatna do sytuacji reakcja i konsekwencje, które określone zostały wcześniej lub logicznie wyniknęły z danej sytuacji. Taki nauczyciel nie zaburza poczucia
sprawiedliwości, lecz buduje je i wzmacnia.
Poczucie bezpieczeństwa wychowanków
również wynika z łagodnej stanowczości
opiekuna. Poważnym problemem jest także
umiejętność dostrzegania, że grupa to tak
naprawdę zbiór jednostek. Prowadzić grupę
i nie stracić ani jednego z jej członków to
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nie lada umiejętność. Indywidualizacja
procesu dydaktycznego w klasach często
20–30-osobowych jest wyzwaniem dla nauczycieli mających supermoc… Dostrzeganie
problemów, talentów i wybitnych predyspozycji jednostki podczas pracy z całą klasą,
reagowanie na nie i wychodzenie im naprzeciw to kompetencja tyleż samo ważna co
niestety rzadka. Również cechą rzadką, a bardzo potrzebną dobremu nauczycielowi, jest
umiejętność wczuwania się w sytuację ucznia. Nikt nie jest edukacyjnie i naukowo
oddzielony od swoich przeżyć i emocji. Złe
zachowanie, słabe wyniki to często efekt sytuacji domowej, rodzinnej lub emocjonalnej
ucznia.
Nauczyciel, który staje się mentorem
i przyjacielem młodego człowieka, nie może
być po prostu jego kumplem. Przecież pełni
znacznie ważniejszą rolę. Wnosi radość, ale
nie pusty śmiech. Wnosi spokój, lecz nie
rozleniwienie. Daje mądrość, a nie tylko
wiedzę.
Dobry nauczyciel to człowiek cierpliwy
i pokorny. Efektów swojej pracy może nigdy
nie będzie mu dane zobaczyć. Uczniowie,
wychowankowie odchodzą i żyją dalej swoim
życiem, a nauczyciele często nie wiedzą, czy
w ogóle i kiedy ich starania przynoszą efekty. Pokora przed ogromem nieposiadanej
przez nauczyciela wiedzy pomaga mu patrzeć na świat oczyma ucznia. Jednocześnie
przekonany o słuszności swojego postępowania, widząc dobre jego efekty, konsekwentnie, cierpliwie, często wbrew innym
kontynuuje rozpoczęte dzieło. Taki nauczyciel ma szansę osiągnąć sukces mierzony
nie własnym awansem, lecz ukształtowaniem młodego, wartościowego i wrażliwego
człowieka.
Szukanie sukcesu wychowanków to kolejny element z listy kompetencji dobrego
nauczyciela. Wielkość nauczyciela mierzy

się wielkością jego uczniów. Kreowanie się
na nieomylnego prowadzi do ośmieszenia
się oraz utraty szacunku i wiarygodności.
Pochylenie się nad niedoskonałością ucznia
pomoże i jemu, i nauczycielowi. Gdyby uczniowie nigdy nie stawali się lepsi od swoich
nauczycieli, świat nigdy nie osiągnąłby żadnego postępu… Jednak, aby uczniowie mogli być lepsi od swoich nauczycieli, trzeba im
pokazywać ich błędy, niedociągnięcia i braki. Należy to jednak robić w taki sposób,
aby ich nie zrazić, nie zniechęcić, lecz pokazać, że to, co dobre, jest w ich zasięgu,
przy włożeniu odpowiedniej ilości pracy.
Wielkość nauczyciela ukazuje się wtedy,
gdy jego wychowanek wie, że jest potrzebny
ze swoimi umiejętnościami, zdolnościami
i ułomnościami. Dobry nauczyciel odnajduje
się w różnorakich rolach, w które przychodzi mu się wcielać. Raz musi być sprawiedliwym sędzią, innym razem troskliwym opiekunem, kiedy indziej powiernikiem tajemnic. Każda z tych sytuacji może spowodować jego rozwój i wzrost autorytetu
w oczach wychowanków lub jego porażkę.
Dobry nauczyciel to nie ten, który się nie
myli, lecz ten, który z błędów i pomyłek
wyciąga wnioski na przyszłość.
Kto więc jest dobrym nauczycielem? Dobry
nauczyciel to ten, który szuka drogi do każdego swojego ucznia. To ten, który w swym
powołaniu widzi cel i misję. To taki człowiek, który całą swoją osobowością wychowuje, kształci i pociąga wzwyż. Kiedy ktoś
staje się dobrym nauczycielem? Już w momencie, gdy robi wszystko, by nim być. Błędy są nieuniknione, lecz sukces przychodzi
tylko wtedy, gdy się próbuje. Kiedy ktoś
przestaje być dobrym nauczycielem? Gdy
uważa, że już nim został…
Marcin Czerwiński
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Dorota Liberda
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM“ w Częstochowie

W IE KANN MAN
DIE S PRACHFERTIGKEITEN
IM D A F-U NTERRICHT
UNTER B ERÜCKSICHTIGUNG
VON VERSCHIEDENEN
L ERNTYPEN FÖRDERN ?

D

as Ziel jedes Fremdsprachenunterrichts ist es, rezeptive (Lesen und Hören) sowie
produktive Fertigkeiten (Sprechen und Schreiben) zu fördern. Sie können nur durch
gezieltes Training entwickelt werden. Es wird empfohlen, die Fertigkeiten im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts integriert zu trainieren. Ein Grund dafür ist u.a.
Aufbau der kommunikativen Handlungsfähigkeit. Man kann es nicht über isolierte
Anwendung der Fertigkeiten erreichen. Die Sprachhandelnden agieren im Alltag, indem sie
lesen, schreiben, zuhören und sprechen. Es gibt auch motivationstechnische Gründe dafür.
Es sei monoton, in einer Unterrichtsstunde eine einzelne Fertigkeit vorzuziehen und auf
andere zu verzichten.
Um Erfolg unter den Lernenden zu erreichen, soll man verschiedene Lernstile und
Lerntypen berücksichtigen. Laut Ballweg1 gibt es vier folgende Lerntypen:
a) der auditive Lerntyp: Für den Lernenden ist es leicht, gehörte Informationen
aufzunehmen und sich zu merken. Der Typ folgt ohne Problem mündlichen
Präsentationen, versteht Informationen aus dem Radio und kann sie weitergeben,
b) der visuelle Lerntyp: Der Lernende merkt sich besonders gut Informationen, die er sieht
(Filme, Fernsehsendungen). Er liest gern Inhalte, die in Texten, mit Postern, Grafiken
oder Bildern präsentiert werden,
c) der kommunikative Lerntyp: Der Lernende lernt am besten mit anderen zusammen. Er
behält schnell neue Informationen im Gedächtnis, wenn er darüber spricht oder
diskutiert. Für diesen Typ eignet sich am besten die Partner- oder Gruppenarbeit,
d) der motorisch-kinästhetische Lerntyp: Der Lernende arbeitet gern mit praktischen
Beispielen (z.B. durch Berührung oder durch Bewegung). Er lernt am besten, wenn er
selbst Dinge ausprobiert oder Handlungen ausführt (Learning by Doing).
Für die Lehrenden ist es von besonders großer Bedeutung, sich die vorerwähnten
Unterschiede der Lernenden bei der Aufnahme und Verarbeitung von Wissen bewusst zu
machen. So kann man verschiedene Lehr-/Lernaktivitäten im Unterricht anzubieten, die
unterschiedliche Sinne ansprechen. Das Lernen einer Fremdsprache kann man nicht wie
eine Medizin verordnen, aber man kann dazu anregen. Um erfolgreich zu unterrichten, soll
man die Lernenden richtig zum Lernen motivieren, z.B. mit einem aktuellen, lebensnahen
Thema oder mit einer authentischen Kommunikationssituation. Dabei liegt der Fokus
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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vorwiegend auf dem Inhalt der Mitteilung und nicht auf ihrer Struktur, z.B. „Rolle der Apps
in meinem Leben“. Heutzutage gibt es eigentlich so viele Apps wie Sand am Meer. Von
Messengern und sozialen Netzwerken geht es über Spiele und Games. Folgende Graphik2
präsentiert einige davon und die Anzahl der Downloads aus dem Google Play Store im Jahr
2018 . Es könnte ein guter Einstieg in die Diskussion sein:

Viele Teenager können sich ihr Leben ohne Smartphone nicht vorstellen. Das geht aus
einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest zu "Jugend,
Information, (Multi-)Media"3 (JIM) von 2016 hervor. Online gibt es auf Schritt und Tritt
Aussagen von Jugendlichen darüber, wie sieht ihr Alltag online, z.B.:
von Timo (15)4:
„Das Internet ist für mich sehr wichtig, da ich es, wie fast jeder Jugendliche, täglich
benutze. Ich besitze ein eigenes Smartphone und einen Laptop. Davon ist mir aber mein
Handy definitiv wichtiger, weil ich es auch viel öfter gebrauche. Es ist einfach viel handlicher
und tragbarer als mein Computer. Als ich mein erstes internetfähiges Gerät bekam, war ich
ca. 9 Jahre alt. Aktuell verbringe ich ungefähr drei bis vier Stunden täglich im Internet und
benutze dabei am meisten WhatsApp, Snapchat, Instagram und YouTube. Ich schreibe bei
WhatsApp und Snapchat viel mit Freunden, sehe mir Bilder von ihnen an oder kläre
organisatorische Dinge. Trotz alledem verwende ich YouTube am liebsten, da sich mit den
Videos die Zeit interessant und spannend vertreiben lässt“.
Die Lehrenden können online recherchieren und auf diese Weise authentische Texte für
den Unterricht finden. Nachstehend werden einige Aufgaben präsentiert, die ein aktuelles
Thema „Online rund um die Uhr“ behandeln und sich gut für ein kurzes Projekt eignen. Die
Hauptsache: mit dieser Aktivität werden produktive sowie rezeptive Fertigkeiten integriert
und dabei verschiedene Lerntypen berücksichtigt.
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AUFGABE 1
Fertigkeit: Sprechen, Schreiben
Sozialform: Gruppenarbeit
Spiel: Autogrammjäger
Lauf in der Klasse herum und suche Mitschüler, die zu den Punkten passen. Man stellt dabei
jedem eine Frage, z. B. Hast du ein Spiel auf dem Smartphone?. Bei Ja-Antwort schreibt man
einen Namen unten auf das Arbeitsblatt. Die Person, die die meisten Namen sammelt,
gewinnt.
… hat kein Smartphone.

… chattet täglich.

… ist täglich online.

Name
… kann 2 Wochen
ohne Facebook leben.

Name
… postet mehr
als einmal täglich.

Name
… liked 10 Beiträge
wöchentlich per Facebook.

Name
… verbringt mehr Zeit
online
als mit seinen Freunden.

Name
… findet
Facebook
langweilig.

Name

Name
… lernt Deutsch
mit dem Smartphone.

… hat ein Spiel
auf dem Smartphone.

Name
… ist traurig, wenn niemand
sein Foto liked.

Name

Name

Name

Name

… macht Videos
mit dem
Smartphone.

AUFGABE 2
Fertigkeit: Lesen, Schreiben
Sozialform: Einzelarbeit
Wie gut kennst du die Apps?
Ergänze die fehlenden Wörter im Kreuzworträtsel. Vorher lies die Sätze unten.

1.
2.
3.
4.
5.

In dieser App kann man sich zum Beispiel aktuell beliebte Filme und Serien anschauen.
… ist eine Foto-Community.
Bei YouTube kann man Musik herunter….
… ist ein Musik-Streaming-Dienst.
Bei Facebook gibt es die Möglichkeit Bilder, Links, Videos, Orte oder nur Text zu posten,
zu … und zu teilen.
6. Auf Pinterest kannst du eigene Fotos, sowie Bilder und Videos aus dem Internet …,
veröffentlichen und austauschen.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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Lösung:

(mit https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php erstellt)
AUFGABE 3
Fertigkeit: Sprechen
Sozialform: Gruppenarbeit
Welche Apps kennt ihr?
Sprecht in einer Kleingruppe (3–4 Personen).
Welche Apps kennt ihr? Was kann man mit ihnen machen? Welche nutzt du?
Facebook

Instagram

Netflix

Spotify

Twitter

FB Messenger

Snapchat

YouTube

WhatsApp

Pinterest

sich lustige Meme anschauen – Filme herunterladen – Fotos und Videos hochladen
– kommentieren – lesen – Musik hören – Nachrichten schreiben und versenden – Bilder und
Videos posten – sich online informieren – spielen – Wörter übersetzen – chatten – kostenlos
telefonieren – Dateien versenden– Posts bzw. Bilder mit Freunden teilen – sich Videos
anschauen – liken – kostenlos Bilder und Videos bearbeiten – Playlisten erstellen – nach
Liedern suchen – kostenpflichtig Lieder anhören, herunterladen und offline anhören
– twittern – Bilder und Videos aus dem Internet sammeln, veröffentlichen und austauschen
Wichtige Ausdrücke
Ich habe/kenne/benutze ….
Ich finde … nützlich/interessant/langweilig/praktisch …
Mit …. kann man ……
AUFGABE 4
Fertigkeit: Schreiben
Sozialform: Einzelarbeit
Was ist deine Lieblings-App?
Schreibe einen Text für deine „Über mich“ – Seite.
Wer bist du? Was ist deine Lieblings-App?
Wie viel Zeit verbringst du täglich am Smartphone?
Welche Apps nutzt du am häufigsten? Warum?

15
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Über mich – Meine Lieblings-Apps5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZUSAMMENFASSUNG
Die oben angeführten Aufgaben beschäftigen sich mit dem aktuellen Thema „Online rund
um die Uhr“. Da wurden solche Themen/Aktivitäten ausgewählt, die das Interesse
der Lernenden wecken können. Das ist die beste Methode gegen Langeweile in jedem
Unterricht und der beste Tipp für die integrierte Förderung von Sprachfertigkeiten.
Dorota Liberda

Przypisy:
1
Ballweg S., DLL 02, Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Buch mit DVD (DLL – Deutsch
Lehren Lernen, Fort-und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts), München 2013.
2
https://de.statista.com/infografik/12709/downloads-jahresranking-die-top-10-android-apps-indeutschland/, [dostęp 7.07.2019].
3
https://www.t-online.de/leben/familie/schulkind-und-jugendliche/id_80869718/welchesmartphone-apps-bei-jugendlichen-angesagt-sind.html, [dostęp 7.07.2019].
4
„Die Generation von morgen: so nutzen Jugendliche heute das Internet“,
https://www.explido.de/blog/die-generation-von-morgen-so-nutzen-jugendliche-heute-dasinternet/, [dostęp 7.07.2019].
5
Bildmaterial: https://www.frisch-gebloggt.de/itgadgets/mit-android-iphone-smileys-verschickensind-emojis-kompatibel/, [dostęp 05.07.2019].

Bibliografia:
Ballweg S., DLL 02, Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch? Buch mit DVD (DLL – Deutsch Lehren
Lernen, Fort-und Weiterbildungsreihe des Goethe-Instituts), München 2013.
Gaßner E., Lerntypen und Lernstrategien, Ein Leben lang lernen, 2. Taschenbuch – Büsingen 2007.
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Ewelina Makowska
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

L ES R ESTOS DU C ŒUR ,
UN VRAI COUP DE CŒUR

L

e lendemain de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, les entrepreneurs du
monde entier ont promis de milliers d’euros destinés à la reconstruction du toit du
bâtiment. Cependant, ces belles promesses n’ont pas été accueillies positivement par
tout le monde. Pourquoi ? Elles ont été critiquées par tous ceux qui pensent aux personnes
sans emploi, vivant dans une situation de précarité, ou qui ne gagnent pas suffisamment
leur vie. Ces critiques semblent encore plus actuelles dans le contexte des grèves des gilets
jaunes. Est-il moral de dépenser une fortune pour sauver un monument médiéval quand il
existe d’êtres humains privés de produits de première nécessité ?
Heureusement, de nombreuses associations caritatives travaillent pour améliorer le
destin des plus démunis. La plus connue s’appelle « Les Restos du Cœur » et elle existe
depuis bientôt 35 ans ! Pour célébrer son anniversaire, je propose ces activités à faire avec
vos élèves du niveau B1.
ACTIVITES
Avant de travailler sur l’article, proposez à vos apprenants deux exercices permettant de
réviser (ou d’apprendre) le vocabulaire indispensable pour comprendre le texte. Décidez si
vos élèves peuvent utiliser un dictionnaire ou pas.
Ensuite, invitez vos élèves à lire l’article sur Le Journal des Enfants « Comment sont nés
les Restos du Cœur ? »1. Dans l’exercice 3, ils devront dire si les phrases suivantes sont
vraies ou fausses.
Enfin, continuez le travail sur ce thème en parlant de la situation dans leur pays.
Comment sont nés les Restos du Cœur ?
Exercice 1 : Relie les synonymes.
1. célèbre
a. un volontaire
2. débuter
b. non payant
3. un bénévole
c. arrêter
4. rude
d. commencer
5. gratuit
e. difficile, pénible à supporter
6. cesser
f. connu
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Exercice 2 : Associe les mots à leurs définitions.
1. une campagne
a. une personne privée de choses nécessaires, un pauvre
2. un comique
b. mettre en fonctionnement
3. un sans-abri
c. une activité menée pendant une période limitée pour obtenir
un résultat précis
4. une cantine
d. un paquet avec de la nourriture
5. lancer (un projet)
e. un endroit où on prend des repas (à l’école p.ex.)
6. un colis alimentaire
f. une personne qui n’a pas de logement
7. un démuni
g. un professionnel qui fait rire les gens
1.

2.

3.

4.

17

5.

6.

7.
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Exercice 3 : Lis le texte et coche vrai ou faux.
Vrai
1.

La Campagne des Restos du Cœur va commencer lundi prochain

2.

Les Restos du Cœur ont été créés en automne 1985.

3.

L’idée des Restos du Cœur est née pendant une émission de télé.

4.

Les débuts de la campagne étaient difficiles.

5.

Les volontaires donnent de la nourriture aux personnes vivant
dans la rue.

6.

La campagne dure toute l’année.

Faux

Exercice 4 : Réponds aux questions.
1. Est-ce que dans ton pays il y a des campagnes pour aider les pauvres ?
2. Tu as déjà travaillé comme bénévole ? Sinon, tu aurais envie de le faire ?
3. Selon toi, quel est le groupe social qui devrait être aidé le plus ?

Comment sont nés les Restos du Cœur ?
CORRIGE
Exercice 1 : Relie les synonymes.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

f

d

a

e

b

c

Exercice 2 : Associe les mots à leurs définition.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

c

g

f

e

b

d

a

Exercice 3 : Lis le texte et coche vrai ou faux.
Vrai

Faux

1.

La Campagne des Restos du Cœur va commencer lundi prochain

X

2.

Les Restos du Cœur ont été créés en automne 1985.

3.

L’idée des Restos du Cœur est née pendant une émission de télé.

X

4.

Les débuts de la campagne étaient difficiles.

X

5.

Les volontaires donnent de la nourriture aux personnes vivant
dans la rue.

6.

La campagne dure toute l’année.

X

X
X

Exercice 4 : Réponds aux questions.
Réponses libres.
Ewelina Makowska
Przypisy:
1
« Comment sont nés les Restos du Cœur ? », Le Journal des Enfants,
https://www.lalsace.fr/jde/2015/12/01/comment-sont-nes-les-restos-du-coeur,
[dostęp 25.06.2019].
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Adam Makówka
VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
nauczyciel-doradca metodyczny z chemii

O RGANIZACJA KONKURSÓW
– WYZWANIEM DLA NAUCZYCIELI

O

rganizacja konkursów na różnym
szczeblu stawia przed nauczycielami
duże wyzwanie. Nie polega ono jedynie na stworzeniu określonych pytań
z danego działu w formie zagadnień testowych, czy zadań otwartych sprawdzających
wiedzę.

nych sił, aktywnie uczestniczyć we wszelakich turniejach. Pełni wręcz funkcję demotywującą.
Wiemy już, że stres związany z pokonywaniem przez nas określonych zadań może
być pozytywny i negatywny, starajmy się
zatem, aby dzięki naszemu profesjonalizmowi dydaktycznemu uczestnikom konkursów towarzyszyły jedynie pozytywne odczucia. Uważam, że zakres i poziom trudności
zadań powinien być dostosowany do charakteru konkursu. To podstawa programowa jest wyznacznikiem bazy. Wykraczając
poza nią, starajmy się wybierać treści, które
w swej postaci są problemowym aspektem
wiążącym poznane wcześniej zagadnienia.
Nie zawsze trudność zadań idzie w parze
z jakością konkursu.

Należy pamiętać, że turniej nie jest
sprawdzianem klasowym, nie oscyluje w obrębie oceny. Każdy kto planuje organizację
konkursu powinien wiedzieć, jaki cel pragnie osiągnąć. Główne pytanie, jakie należy
sobie zadać brzmi: Czy konkurs ma
zachęcić, czy odstraszyć młodych ludzi od
uczestniczenia w zdrowej rywalizacji? Zdaję
sobie sprawę, że jest to pytanie retoryczne,
niemniej zapominamy o głównych wartościach, które przyświecają tej formie aktywizacji uczniów. Zbyt trudne zadania, które
w naszym mniemaniu podnoszą atrakcyjność konkursu, wyłaniając tych najlepszych, często stają się straszakiem dla osób,
które nie są typem tzw. kujona. Strach
przed porażką jest czynnikiem destabilizującym, który nie pozwala próbować włas-

Pamiętać należy, że jednym z czynników
wpływających na dobór odpowiedniej treści
zadań jest empatia i doświadczenia w pracy
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pedagogicznej. Obserwacja uczniów pozwala
na weryfikację własnych ambicji.

matyki ochrony środowiska i zagrożeń płynących z naszej niewiedzy.

1.

2.

3.

4.
Często spotyka się regulaminy określonych turniejów, w których organizatorzy
zapominają, że jest on przeznaczony dla
młodzieży w określonym wieku, która
z pasją podchodzi do wybranej przez siebie
dziedziny wiedzy, a nie automatycznie przyswaja materiał na konkurs. Zainteresowania młodych ludzi należy rozwijać i wzmacniać. Takiemu właśnie celowi powinny służyć konkursy organizowane przez nauczycieli. Pamiętajmy, że zrazić do uczestnictwa
w konkursach można bardzo szybko, natomiast odzyskanie zaufania i zachęcenie,
wymaga wielu starań.

5.

6.
7.

Zadania konkursowe konstruowane były
na podstawie treści z podręczników do klasy
VII i VIII szkoły podstawowej z biologii i chemii.
Do konkursu przystąpiło 12 szkół z powiatu częstochowskiego. W macierzystych
placówkach w I etapie konkursu brało
udział 60 uczniów. Do drugiego etapu dostało się 26 młodych przyrodników. Finał
odbył się w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie. Laureaci i finaliści otrzymali atrakcyjne nagrody
i dyplomy. Nauczycieli przygotowujących młodzież nagrodzono listami gratulacyjnymi.
W kuluarach wszyscy zgodnie stwierdzili,
że był to konkurs o odpowiednim stopniu
trudności dla uczniów szkoły podstawowej,
nie odstraszał przed rozwiązywaniem zadań.
Forma i treść zachęcała do logicznego
myślenia.

W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowałem powiatowy konkurs biologiczno-chemiczny „Młody Przyrodnik” dla uczniów klas
VIII szkół podstawowych. Celem konkursu
było przybliżenie młodym ludziom proble-
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Cele konkursu:
Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań
naukami biologiczno-chemicznymi/przyrodniczymi.
Rozwijanie zainteresowań, wrażliwości
estetycznej oraz indywidualnych zdolności z zakresu biologii i chemii.
Zaciekawienie problemami środowiska naturalnego z wykorzystaniem wiadomości
z biologii (ekologia, człowiek i środowisko) i chemii (zakres klasy VII i VIII).
Doskonalenie umiejętności korzystania
z różnych źródeł literatury nauk przyrodniczych.
Rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy z zakresu
chemii, biologii i ochrony środowiska.
Kształtowanie umiejętności posługiwania
się nomenklaturą biologiczno-chemiczną.
Przygotowanie do kontynuowania nauki
w szkołach ponadpodstawowych w klasach z rozszerzonym nauczaniem biologii
i chemii.

Fot. B. Dąbrowska

Adam Makówka
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Katarzyna Kucharzewska
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

P OWIATOWY K ONKURS R ECYTATORSKI
P OETYCKIE K RAJOBRAZY
POŚWIĘCONY TWÓRCZOŚCI
POETÓW C ZĘSTOCHOWY
I REGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO

24

października 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckie Krajobrazy poświęcony twórczości poetów związanych z Częstochową i regionem częstochowskim.
Konkurs adresowany do uczniów klas VII
i VIII szkół podstawowych z miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie.

Honorowy patronat nad konkursem objął
Krzysztof Smela, starosta częstochowski
oraz Danuta Brzezińska, prezes Rady Głównej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy
Szkół Polskich. Gościem konkursu był Janusz Krakowian – naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji
Powiatu reprezentujący Starostę Częstochowskiego.
Uczestników konkursu oraz członków komisji konkursowej powitała Renata Lipniewska, wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Mottem konkursu stały się słowa poety
Tadeusza Gierymskiego:
„[***] każdy ma w sobie cichą prawdę”1.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie
konkursu była Katarzyna Kucharzewska,
nauczyciel bibliotekarz naszej placówki.
W tym roku odbyła się dziewiąta edycja konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów Częstochowy i regionu częstochowskiego.

Rejestracja uczestników

21
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● Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel języka polskiego w VII Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Częstochowie,
opiekunka teatru szkolnego „Grupa pod
Wiszącym Kotem” zdobywającego liczne
nagrody w kraju i za granicą, uhonorowana tytułem „Animator Kultury” w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Nauczyciela Roku 2015,

Celem konkursu było upamiętnienie i upowszechnienie twórczości poetów związanych
z Częstochową i regionem, popularyzacja
ich dorobku artystycznego, rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży,
upowszechnianie kultury języka polskiego,
inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze, wzbudzenie
zainteresowania poezją polską oraz krzewienie kultury żywego słowa. Konkurs kształtował także świadomość i ekspresję kulturalną uczniów.
Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie utworów następujących
poetów z Częstochowy i regionu częstochowskiego: Irit Amiel (ur. Irena Librowicz),
Elżbiety Cichli-Czarniawskiej, Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel, Arkadiusza Frani, Jerzego
Lieberta, Barbary Łągiewki, Ludmiły Marjańskiej, Ryszarda Sidorkiewicza „Sidora”.
Recytacja odbywała się bez mikrofonu i materiałów audiowizualnych.

● Ewa Ossowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 31
im. Orła Białego w Częstochowie, organizatorka licznych konkursów literackich,
prowadzonych także we współpracy z PBP
RODN „WOM” w Częstochowie,
● Aleksandra Kowalska – pracownik Muzeum Regionalnego im. Z. Krasińskiego
w Złotym Potoku, poetka, malarka, kompozytorka i wokalistka zespołu „Impast”,
● Ilona Kowalska – bibliotekarz, kierownik
Filii nr 9 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, organizatorka
licznych konkursów, spotkań literackich
i przedsięwzięć czytelniczych.
Zgodnie z regulaminem na ocenę recytacji miały wpływ następujące elementy:
dobór repertuaru, stopień opanowania tekstu, artystyczna interpretacja utworu, kultura słowa i ogólne wrażenia artystyczne.
Na zakończenie Beata Gendek-Barhoumi
podsumowała obrady komisji konkursowej.
Zdaniem jury uczniowie wybrali różnorodny
repertuar, zaprezentowali dojrzałe i przemyślane interpretacje, wykazali się dużą
wrażliwością na poetyckie słowo. Tematyka
wierszy dotyczyła uniwersalnych i ponadczasowych wartości: miłości, nadziei, sensu
życia, istoty człowieczeństwa we współczesnym świecie oraz propagowała postawę
moralności. Wśród zaprezentowanych utworów znalazła się poezja patriotyczna, o ojczyźnie, o pięknych rodzimych krajobrazach, a także wiersze religijne, o tęsknocie
za Bogiem oraz liryki opiewające uroki życia
codziennego, często zabarwione humorem.
Wszystkie recytacje były przepełnione emocjami. W opinii jurorów każdy z uczestników
zasłużył na wyróżnienie, pochwałę, docenienie. Zarówno członkowie komisji konkursowej, jak i zgromadzeni widzowie byli pod
wrażeniem umiejętności uczniów. Treści
zawarte w zaprezentowanych utworach dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń, refleksji i przemyśleń.

Wystawa towarzysząca konkursowi

W tegorocznej edycji udział wzięło 16 uczniów z Częstochowy i powiatu częstochowskiego (8 uczniów z Częstochowy i 8 uczniów z powiatu częstochowskiego). Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowali nauczyciele z danej szkoły.
Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie:
● Beata Raczyńska – przewodnicząca komisji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie,
● Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz
Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie,
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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Decyzją jury laureatami zostali:
I miejsce
● Klara Gwiazda-Fluks, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
im. Jana Pawła II w Rudnikach, wiersz
pt. „Planetka” Irit Amiel.

niejsze miejsce na świecie” Elżbiety Jeziorowskiej-Wróbel.
● Maciej Rogoziński, Szkoła Podstawowa
nr 33 im. M. Kownackiej w Częstochowie,
wiersz pt. „Kuszenie” Jerzego Lieberta.

Wręczenie nagród
przez Renatę Lipniewską i Janusza Krakowiana

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody
książkowe i upominki ufundowane przez Starostę Częstochowskiego.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Uczniom życzymy dalszych sukcesów.

Klara Gwiazda-Fluks
– zwyciężczyni konkursu recytatorskiego

II miejsce
● Emilia Woźniak, Szkoła Podstawowa im.
G. Morcinka w Poczesnej, wiersz pt. „Jurgowska karczma” Jerzego Lieberta.

Laureaci konkursu recytatorskiego

III miejsce
● Oliwia Świąć, Szkoła Podstawowa im. S. Okrzei w Mykanowie, wiersz pt. „Anioł Żalu”
Jerzego Lieberta.
Wyróżnienia
● Natalia Maj, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie, wiersz pt.
„Zachęta do ucieczki” Jerzego Lieberta.
● Wiktoria Mika, Szkoła Podstawowa
nr 49 im. J. Kusocińskiego w Częstochowie, wiersz pt. „*** Znam najsmut-

Laureaci konkursu
wraz z jury i organizatorami
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Sprawozdanie z konkursu oraz zdjęcia
znajdują się na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka.womczest.edu.pl w zakładce „Edukacja – Konkursy”.

Przypisy:
1
T. Gierymski, Piołun, Częstochowa, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie, 2003, s. 32.

Fot. Z. Burda

Katarzyna Kucharzewska

Uczestnicy konkursu wraz z nauczycielami i organizatorami

Marta Małek
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

„Z NAJDŹMY WSPÓLNY JĘ ZYK ”
V O GÓLNOPOLSKA N OC B IBLIOTEK
W PBP RODN „WOM” W C ZĘSTOCHOWIE

5

października 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie odbyła się po raz piąty Noc Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji
brzmiało: „Znajdźmy wspólny język”. Głównym celem akcji była promocja czytelnictwa
i bibliotek, kształtowanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży oraz integracja
lokalnego środowiska.
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Tegoroczna Noc Bibliotek rozpoczęła się
o godzinie 1530 w Auli „Forum”. Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie
oficjalnie powitała uczestników. Następnie
odczytany został wiersz pt. „Wierszowiązałki” Joanny Mueller inaugurujący tegoroczną
akcję, w piękny i mądry sposób odnoszący
się do tegorocznego hasła „Znajdźmy wspólny język”. Tytułowe wierszowiązałki ułat24
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wiają nawiązywanie więzi między czytelnikami. Po uroczystym otwarciu Nocy Bibliotek nastąpiła emisja filmu familijnego
pt. „Ptyś i Bill”.
Po obejrzeniu filmu dzieci wraz z opiekunami mogli skorzystać z bogatej oferty
zajęć i warsztatów proponowanych przez
pracowników biblioteki.

humorystyczne, a także tematycznie związane z Nocą Bibliotek. Dla dorosłych uczestników przygotowaliśmy kącik melomana
„Słowo, obraz, dźwięk – z Hadyną na Śląsku”, gdzie oprócz nastrojowej atmosfery czekała na nich kawa i słodki poczęstunek.

Najmłodsi uczestnicy brali udział w ciekawych zabawach czytelniczych pt. „Czytajmy razem”, podczas których oglądali film
przedstawiający etapy powstawania książki.
Wysłuchali także legendy o toruńskich piernikach, fragmentów różnych bajek i baśni,
a następnie rozwiązywali zagadki czytelnicze. Wykonywali również własne pierniki
wybraną techniką plastyczną. Dzieci wraz
z rodzicami miały też możliwość spędzenia
miło czasu w pełnym atrakcji kąciku dla
najmłodszych.

Każdy uczestnik miał okazję „przywitać
się” z biblioteką i zostać twórcą wspólnej
kompozycji plastycznej umieszczonej przy
wejściu. Jednym z punktów programu był
escape room pt. „Tajemnice starej biblioteki”, przygotowany zarówno dla starszych,
jak i młodszych dzieci. Uczestnicy mogli
opuścić „pokój tajemnic” po rozwiązaniu
wielu tajemnych zagadek i odgadnięciu
zaszyfrowanego hasła. Ponadto goście mieli
okazję wziąć udział w otwartych warsztatach lepienia z gliny pt. „Lepić każdy może”
prowadzonych przez uczennice z Zespołu
Szkół Artystycznych i Akademickich ALA
w Częstochowie oraz poznać sztukę carvingu w trakcie rodzinnych warsztatów zdobienia potraw.

Dużym zainteresowaniem wśród dzieci
i młodzieży cieszyły się również zabawy warsztatowe pt. „Pamięciowa gimnastyka czasami koziołki fika”, w trakcie których uczestnicy sprawdzali możliwości swojej pamięci
i poznawali różne techniki ułatwiające zapamiętywanie. Nie zabrakło również rodzinnych warsztatów plastycznych zatytułowanych „Nie szukaj kogoś z kim możesz być,
lecz kogoś bez kogo nie umiesz żyć”, w trakcie których uczestnicy Nocy Bibliotek mieli
okazję sprawdzić swoje umiejętności artystyczne.

Na miłośników tworzenia opowiadań czekały ciekawe i kreatywne zajęcia pt. „Historie zwykłe i niezwykłe”. Uczestnicy losowali przedmiot, a następnie wspólnie z rodzicami tworzyli związaną z nim historię.
Powstawały opowieści rodzinne, mroczne lub
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naniu zespołu „Celtomania”. Na zakończenie spotkania najbardziej wytrwali goście
uczestniczyli w półmrocznym zwiedzaniu
zakamarków biblioteki.
Tegorocznej akcji Noc Bibliotek towarzyszyły wystawy poświęcone życiu i twórczości
dwóch wybitnych pisarzy: Marka Hłaski pt.
„Nocny Marek w 50. rocznicę śmierci” oraz
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w 100. rocznicę urodzin. W pomoc przy organizacji
V Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek włączyli się
również wolontariusze – uczniowie klasy VIII
Szkoły Podstawowej nr 10 im. św. S. Kostki
w Częstochowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Częstochowie.

Dla zwolenników warsztatów komputerowych przygotowaliśmy cieszące się od lat
dużym zainteresowaniem zajęcia z tworzenia elektronicznych książeczek Story Jumper. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli
wirtualne książeczki na temat ulubionego
bohatera literackiego.

V edycja Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek
była równie udana jak poprzednie, dostarczyła wielu emocji, wzruszeń i dobrej zabawy. Uczestnicy opuścili bibliotekę z certyfikatami uczestnictwa, jak również z nowymi umiejętnościami i pomysłami. W imprezie wzięło udział ponad 130 osób.

W czasie spotkania powstały interaktywne
opowiadania uatrakcyjnione kolorowymi grafikami i barwnymi postaciami, znanymi z lektur i nie tylko. Dodatkową atrakcją był pokaz tańców irlandzkich i celtyckich w wyko-
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Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

20

J ESIENNE SPOTKANIA AUTORSKIE

listopada 2019 r. w Regionalnym
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w Auli
„Forum” odbyło się seminarium poetycko-muzyczne pn. „Jesienne spotkania autorskie”. Organizatorem wydarzenia była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN
„WOM” w Częstochowie, a współorganizatorami trzy częstochowskie szkoły ponadpodstawowe: I Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza oraz
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe.
Uczniów do publicznej prezentacji przygotowali nauczyciele języka polskiego: Monika
Górna, Edyta Chodorowska, dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska. Seminarium poprowadzili
– Aneta Przybyłowicz i Ernest Pidzik – nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki
Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.
Program seminarium poetycko-muzycznego obejmował dwie części. W pierwszej
wygłosiła wykład dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska oraz wystąpiła młodzież z częstochowskich szkół ponadpodstawowych. Druga część poświęcona była polskiej scenie
muzycznej, którą reprezentował Sylwester
Domański.
Przyczynkiem do zorganizowania przez
Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN
„WOM” w Częstochowie seminarium łączącego dwie wybitne polskie poetki – Ludmiłę
Marjańską i Wisławę Szymborską – była
publikacja książki dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej pt. „Podobne, a tak różne życie…
Korespondencja Ludmiły Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954–2003”.
Ludmiła Marjańska była częstochowianką z urodzenia, uczęszczała do I Liceum
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie. Wisława Szymborska to
długoletnia przyjaciółka Ludmiły, z którą
Marjańska wymieniała doświadczenia osobiste i zawodowe w postaci listów, pocztówek, wyklejanek. Mąż Ludmiły Marjańskiej
był absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Jeszcze jednym faktem łączącym
postaci jest to, iż patron IV Liceum Ogól-

nokształcącego Henryk Sienkiewicz i Wisława Szymborska byli polskimi noblistami.

Dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska
wraz z uczniami VIII Liceum Ogólnokształcącego
Samorządowego w Częstochowie

Uczestników seminarium pt. „Jesienne
spotkania autorskie” przywitała Renata Lipniewska – wicedyrektor ds. bibliotek pedagogicznych RODN „WOM” w Częstochowie.
Sylwetkę Ludmiły Marjańskiej i jej twórczość przestawili uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego
w Częstochowie: Dominika Musiał, Agata
Grabowska, Katarzyna Nowakowska, Natalia Jarkiewicz, Margaryta Zozulya, Dominika Peszke. Uczniowie zostali przygotowani
do występu przez Monikę Górną, nauczyciela języka polskiego. Młodzież przedstawiła prezentację multimedialną, bogatą
w zdjęcia archiwalne z prywatnego zbioru
córki Ludmiły Marjańskiej – Marii Marjańskiej-Czernik. Dodatkowo uczniowie przygotowali występ artystyczny w postaci recytacji wierszy poetki.
Ciekawostki z życia i twórczości Wisławy
Szymborskiej przedstawili uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie: Julia Walaszczyk,
Klaudia Purgal, Miłosz Kuter, Daria Kuśmierz, Hanna Kotowska, Paulina Serwiak,
Martyna Szczerba, Wiktoria Piotrowska. Pod
kierunkiem Edyty Chodorowskiej – nauczyciela języka polskiego, młodzież przygotowała prezentację multimedialną połączoną
z recytacją wierszy i wykonaniem utworu
muzycznego „Kot w pustym mieszkaniu”
– występ Julii Walaszczyk.
Zwieńczeniem seminarium było wystąpienie uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie pod
27
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kierunkiem dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej – nauczyciela języka polskiego, autorki
książki, która wyjaśniła m.in. ideę powstania publikacji oraz opowiedziała o tym, co
skłoniło ją do naukowego opracowania listów pomiędzy Ludmiłą Marjańską a Wisławą Szymborską. Uczniowie – Karolina Ciupińska, Damian Kowalik, Dominika Kretkowska, Wiktoria Motyl przedstawili fragmenty listów obu poetek. Widzowie mogli
obejrzeć w prezentacji multimedialnej liczne
przykłady ich korespondencji.
Dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska w sposób merytoryczny, z pasją przedstawiła swoją publikację, wzbudzając ciekawość uczestników. Występy uczniów zachwyciły zarówno organizatorów, jak też zebraną w Auli
„Forum” publiczność. Uczniowie z artyzmem
i dbałością o szczegóły przedstawili wizerunki obu poetek. Na uwagę zasługuje
wysoki poziom dbałości o język polski i kultury osobistej prelegentów. Organizatorzy
zwrócili uwagę na profesjonalne recytacje,
odczyty tekstów archiwalnych oraz nietuzinkowy i pełen emocji przekaz utworu poetyckiego „Kot w pustym mieszkaniu”.
W drugiej części „Jesiennych spotkań
autorskich” odbył się koncert Sylwestra Domańskiego, wokalisty zespołu „Fabryka”
z Gdańska, który zaprezentował znane utwory polskiej sceny muzycznej z lat 80. i 90.
XX wieku.

Można było wysłuchać m.in. przebojów
Maanamu, Stana Borysa czy Krystyny Prońko.
Na zakończenie wszyscy chętni uczestnicy wzięli udział w quizie składającym się
z 5 pytań poświęconym Ludmile Marjańskiej, Wisławie Szymborskiej oraz Sylwestrowi Domańskiemu.

Quiz dla publiczności przeprowadzony
przez organizatorów

Zwycięzca otrzymał książkę pt. „Podobne,
a tak różne życie… Korespondencja Ludmiły
Marjańskiej i Wisławy Szymborskiej 1954–
–2003” z dedykacją i wpisem autorki dr Iwony Skrzypczyk-Gałkowskiej na pamiątkę
„Jesiennego spotkania autorskiego”. Pozostali uczestnicy otrzymali okazjonalne zakładki do książek z autografami zaproszonych gości. Była również możliwość, poprzez
wrzucenie karteczek do przygotowanej urny,
podzielenia się z organizatorami opinią na
temat wydarzenia, zaproponowania pytań
do wywiadu z dr Iwoną Skrzypczyk-Gałkowską, podania propozycji nazwisk prelegentów na przyszłoroczne „Jesienne spotkania
autorskie”.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział, a współorganizatorom za doskonałą współpracę. Zapraszamy na następne spotkania.
Fot. I. Bajor

Aneta Przybyłowicz
Ernest Pidzik

Sylwester Domański z zespołu „Fabryka” z Gdańska

Zdjęcie grupowe organizatorów wraz ze współorganizatorami „Jesiennych spotkań autorskich”
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Izabela Bajor
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

W ARSZTATY KOMPUTEROWE
DLA SENIORÓW

C

zęstochowskie Centrum Aktywności
Seniorów, prowadzone przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki,
jest placówką powstałą z myślą o aktywizacji osób starszych z terenu Częstochowy.
Nowoczesne i wygodne miejsce umożliwia
wszystkim seniorom zarówno odpoczynek
jak i uczestnictwo w różnych formach aktywności. Częstochowskie Centrum Aktywności Seniorów oferuje zróżnicowane formy
spędzenia wolnego czasu, nauki i spotkań
okolicznościowych – zajęcia rozwijające intelektualnie, fizycznie i artystycznie, między
innymi: zajęcia edukacyjne, warsztaty plastyczne, naukę języków obcych, zajęcia ruchowe oraz koła zainteresowań – prowadzone przez specjalistów, instruktorów i wolontariuszy.

wany do poziomu umiejętności i potrzeb
użytkowników.
Wykluczenie cyfrowe nie wynika wyłącznie z braku dostępu do Internetu, lecz
również z braku wiedzy czy umiejętności
technicznych posługiwania się komputerem,
sprawności poznawczej oraz braku znajomości języka, głównie angielskiego, w którym występują potrzebne informacje.

Uczestnicy warsztatów komputerowych
dla seniorów przy pracy

W ramach partnerskiej współpracy zainicjowanej przez Częstochowskie Centrum
Aktywności Seniorów Izabela Bajor i Justyna Galińska, nauczyciele bibliotekarze
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie przeprowadziły trzy
edycje warsztatów komputerowych dla mieszkańców naszego miasta w wieku senioralnym zrzeszonych w CCAS.
Aby pomóc ludziom starszym wykluczonym informatycznie, został opracowany autorski program zajęć, który podczas kolejnych edycji był modyfikowany i dostosowy-

Wizytówki – efekt pracy uczestników warsztatów

23 stycznia 2020 roku zakończyła się
III edycja warsztatów komputerowych dla
seniorów zrzeszonych w Częstochowskim Centrum Aktywności Seniorów. Podczas dziesięciu spotkań warsztatowych uczestnicy zdo29

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Forum bibliotek i bibliotekarzy

bywali wiedzę z zakresu podstawowej obsługi komputera, korzystania z narzędzi
i aplikacji pakietu OpenOffice oraz zasobów
Internetu. Wykonywali podstawowe ćwiczenia na klawiaturze i z myszką.

backspace’a i delete’a, poznali podstawowe
skróty klawiaturowe. Te zasady wykorzystali
między innymi, edytując swoje „dyktanda”.
Następnie seniorzy tworzyli tabele, formatowali je, wstawiali i usuwali komórki.
Na kolejnych zajęciach ćwiczyli również obróbkę graficzną zdjęć pobranych ze stron na
wolnych licencjach. Edytowali, kadrowali,
zmieniali rozmiar i jakość zdjęcia.
Ponadto wykonywali praktyczne ćwiczenia z zastosowań przeglądarki internetowej,
wyszukiwali w Internecie użyteczne strony,
np. korzystali z wyszukiwarki połączeń PKP,
rezerwowali bilety do kina Cinema City,
zamawiali książki w bibliotece przy pomocy
katalogów online, przeglądali biblioteki cyfrowe zawierające lektury z wolnym dostępem.
Każda z edycji kończyła się uroczystym
wręczeniem dyplomów-certyfikatów.
Komputerowe warsztaty dla seniorów
stały się podstawą partnerskiej współpracy
pomiędzy CCAS i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Uczestnicy warsztatów komputerowych
dla seniorów przy pracy

Kursanci poznawali różne opcje folderów
i plików, uczyli się zapisywać, zmieniać nazwy, zaznaczać, kopiować, przenosić i usuwać oraz wyszukiwać pliki i foldery.
Podczas zajęć seniorzy tworzyli pliki tekstowe, uczyli się jak pisać wielkie i małe
litery, jak pisać polskie znaki, w szczególności literę „ź”, kiedy używać entera i spacji,

Izabela Bajor

Uczestnicy warsztatów po odebraniu dyplomów wraz z prowadzącymi zajęcia
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Monika Sobiepańska
Joanna Koszczyk
Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie

„M AMO , TATO CHCĘ PIĘKNIE MÓWIĆ ”
P E D A GO GI ZAC J A

R O DZI C ÓW
W ZA K RE SI E S T Y M U L OW ANI A R OZ W OJ U M O W Y
U D ZI E CI W W IE K U P R ZED S Z KO LN Y M

O

bserwujemy pojawiającą się coraz
większą liczbę dzieci z problemami
w zakresie kompetencji językowych.
Są to dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy,
z brakiem mowy włącznie. Często nauczyciel wychowania przedszkolnego jest pierwszą osobą, która dostrzega u przedszkolaka
nieprawidłowości związane z komunikowaniem się. W celu dokonania szczegółowej
diagnozy i ustalenia przyczyny problemów
w zakresie komunikacji dziecko najczęściej
kierowane jest do specjalisty.

dziecko powinno wypowiadać prawidłowo
pod względem artykulacyjnym wszystkie
głoski oraz poprawnie wypowiadać się pod
względem gramatycznym i składniowym.
Przez cały wskazany okres środowisko
zewnętrzne intensywnie oddziałuje na procesy związane z rozwojem mowy dziecka.
Małe dziecko odbiera świat wszystkimi
zmysłami, odbywa się wówczas polisensoryczna stymulacja wszystkich sfer rozwojowych. Poprzez działania zewnętrzne na
zmysły (smak, słuch, dotyk, węch, wzrok)
następuje jego prawidłowy rozwój, w tym
również rozwój mowy. Dlatego tak ważne
jest, aby rodzice podejmowali działania
mające na celu stymulowanie rozwoju mowy
małego dziecka. Zaniedbanie tej kwestii
może przynieść niekorzystne konsekwencje
w dalszej edukacji. Rodzice coraz częściej
nie mają czasu na zabawę ze swoimi dziećmi. Ponadto rozwój technologii cyfrowych
(telewizja, komputer, telefony komórkowe)
negatywnie oddziałują na rozwój kompetencji językowych, a co za tym idzie, osłabiają relacje społeczne. Zamiast spędzać
czas przed telewizorem, lepiej wykorzystać
go na wspólne czytanie bajek lub choćby na
rozmowę czy spacer. Nie jest nam obcy widok spacerującej mamy z dzieckiem w wózku, która zamiast mówić do swojej pociechy, wpatrzona jest w wyświetlacz telefonu
komórkowego. Niewątpliwie nieprawidłowe

Ćwiczenia logopedyczne

Należy podkreślić, iż rozwój mowy to
proces długotrwały. Rozpoczyna się od narodzin, gdy noworodek wydaje pierwszy
krzyk i trwa aż do 7. roku życia, kiedy
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postępowanie najbliższego otoczenia małego
dziecka może negatywnie wpłynąć na rozwój
jego mowy.
Mając na uwadze dobro dzieci i korzyści
wynikające z podejmowanych działań, rozpoczęto w naszej placówce realizację programu pt. „Mamo, tato chcę pięknie mówić”.
Program skierowany był zarówno do dzieci,
jak i rodziców. Działania podjęte w ramach
programu to:
● profilaktyka logopedyczna prowadzona
przez
neurologopedę
wśród
dzieci
3-4–letnich,
● pedagogizacja rodziców poprzez organizację prelekcji dla rodziców i warsztatów
dla rodziców z dziećmi.

stomatologa, laryngologa jest koniecznością.
Powinniśmy od najmłodszych lat oswajać
młodego człowieka z gabinetem stomatologicznym, aby zaszczepić w nim nawyk dbania o zęby. Częste infekcje z towarzyszącym
katarem powinny być kontrolowane przez
laryngologa lub audiologa, gdyż zaniedbane
mogą prowadzić do poważnych chorób uszu
i gardła.
Kolejnym działaniem podjętym w ramach
programu była pedagogizacja rodziców w zakresie roli zabawy w rozwoju małego dziecka. Zabawa ma ogromny wpływ nie tylko na
rozwój mowy, ale również na rozwój społeczny oraz emocjonalny. Pedagodzy, szczególnie nauczyciele wychowania przedszkolnego wiedzą, jak kluczową rolę w rozwoju
odgrywa zabawa. Wielu rodziców jednak nie
ma tej świadomości. Co więcej, uważają
swobodną zabawę dzieci za coś niepotrzebnego, za stratę czasu i zapisują swe
pociechy na kolejne zajęcia dodatkowe, które ich zdaniem przyniosą większą korzyść.
Otóż małe dziecko potrzebuje spontanicznej
zabawy. Problemem jest to, że we współczesnym świecie dorośli są tak bardzo
zapracowani i zabiegani, że nie mają czasu
na to, aby po prostu pobawić się ze swoimi
dziećmi. A przecież wspólna zabawa zbliża,
pozwala na budowanie więzi emocjonalnych.

W ramach programu prowadzone były
wśród dzieci 3-4–letnich grupowe zajęcia
profilaktyki logopedycznej. Profilaktyka logopedyczna ma bardzo duże znaczenie, gdyż
wpływa korzystnie na rozwój mowy małego
dziecka. Jej głównym zadaniem jest zapobieganie powstawaniu wad wymowy. Przedszkolaki pod kierunkiem neurologopedy wykonywały ćwiczenia usprawniające aparat
artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozwijające mowę bierną i czynną oraz
ćwiczenia słuchowe. Ponadto organizowane
były zabawy logorytmiczne z wykorzystaniem muzyki oraz instrumentów muzycznych. Prowadząca wykorzystywała aktywizujące metody pracy, co powodowało, iż
dzieci najmłodsze z radością i zaciekawieniem uczestniczyły w zabawach.
Rodzice są najważniejszymi osobami
w życiu dziecka, dlatego świadomie powinni
podejmować działania, dbając o prawidłowe
wzorce językowe. Jednak nie zawsze świadomość ta jest wystarczająca. Prowadziłyśmy działania zwiększające wiedzę rodziców
w tej kwestii. Bardzo ważnym elementem
programu były prelekcje dla rodziców pt.
„Jak wspierać rozwój mowy dziecka w wieku
przedszkolnym”. Podczas prelekcji omawiane były poszczególne etapy rozwoju mowy
u dzieci. Przekazywano informacje, w jaki
sposób rodzic może wspierać rozwój mowy
swojego dziecka oraz informacje o konsekwencjach w przypadku, gdy dopuszcza
się zaniedbań. Istotne punkty prelekcji to
czytanie bajek oraz wspólna zabawa rodzica
z dzieckiem, która przynosi ogromne korzyści, tworząc między nimi emocjonalną
więź. Również zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym opieki specjalistycznej
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Warsztaty logopedyczne

Zabawa odgrywa bardzo ważną rolę w całościowym rozwoju dziecka: fizycznym, społecznym, emocjonalnym oraz w rozwoju mowy. To właśnie poprzez zabawę dziecko
poznaje świat, uczy się, poznaje siebie, swoje emocje. Zabawa daje szansę poznania
praw i reguł rządzących światem, przygotowuje do radzenia sobie w społeczeństwie,
konfrontacji z innymi osobami, porównania
własnych reakcji na daną sytuację z reakcjami innych osób. Jednak nie każda za32
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bawa przynosi korzyści. Zbyt długie przesiadywanie przed telewizorem, komputerem
czy telefonem komórkowym to formy spędzania wolnego czasu, które mogą powodować otyłość, problemy ze wzrokiem, zaburzenia koncentracji, wady postawy, ubogie
słownictwo i trudności w kontaktach społecznych. Dlatego tak ważna jest świadomość rodziców w kwestii prawidłowego rozwoju małego dziecka.
Dwa zjawiska – zasłanianie się brakiem
czasu i brak świadomości na temat korzyści
płynących dla dzieci ze wspólnej zabawy z rodzicami – zainspirowały nas do zorganizowania warsztatów dla rodziców z dziećmi
pt. „W co się bawić?”. Podczas warsztatów
prezentowałyśmy zabawy, w które bawimy
się z przedszkolakami w trakcie zajęć oraz
przypominałyśmy zabawy z naszego dzieciństwa, między innymi: „Stary niedźwiedź
mocno śpi”, „Moja Ulijanko”, „Uciekaj myszko do dziury”. Prezentowane były ćwiczenia
logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe typu: przenoszenie słomkami papierków, dmuchanie
na piłeczki. Ponadto prezentowano zabawy
– „masażyki” według Marty Bogdanowicz
– autorki książki pt. „Przytulanki, czyli
wierszyki na dziecięce masażyki”, które były
propozycją do wykorzystania jako zabawy
wieczornej przed snem. Wiele radości zarówno dzieciom, jak i rodzicom przyniosły zabawy rytmiczne z muzyką z wykorzystaniem
woreczków z grochem oraz instrumentów
muzycznych. Śpiewaliśmy piosenki, czytaliśmy wiersze znanych autorów oraz rozpo-

znawaliśmy usłyszane dźwięki. Naszym celem było, aby proponowane przez nas zabawy na stałe zagościły w domach przedszkolaków.
Działania podjęte w ramach programu
„Mamo, tato chcę pięknie mówić”, zarówno
pedagogizacja rodziców, jak i prezentacja
ćwiczeń i zabaw, przyniosły korzyści, co wynikało z przeprowadzonej ewaluacji. Program został poddany ewaluacji poprzez obserwację postępów w zakresie rozwoju mowy u dzieci oraz na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród rodziców.
Monika Sobiepańska
Joanna Koszczyk
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Zajęcia profilaktyki logopedycznej z dziećmi
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Katarzyna Nowak
Anna Kowalińska
Miejskie Przedszkole nr 22 im. M. Montessori w Częstochowie

„J AK BAWIĆ SIĘ W P OKÓJ
– O GRODY P OKOJU ”
W M IEJSKIM P RZEDSZKOLU NR 22
IM . M. M ONTESSORI W C ZĘSTOCHOWIE

P

olski Komitet OMEP w 2018 r. w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka zaproponował udział przedszkoli w ogólnopolskim projekcie pt. „Jak bawić się w Pokój – Ogrody Pokoju”. Źródłem
projektu była inicjatywa organizacji pozarządowych zrzeszonych przy UNESCO. Projekt z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka zakładał różnorodne formy aktywności placówek w celu uczczenia Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz 100. rocznicy
niepodległości Polski.
„Ogrody Pokoju” to propozycja wykorzystania przestrzeni wokół placówek oświatowych do zabawy w Pokój – aranżacji ogródków przedszkolnych jako miejsc promujących współpracę, demokrację, tolerancję,
szacunek itp. Projekt zakładał realizację
działań z dziećmi wokół wartości kształtujących otwarte postawy wobec otaczającej
rzeczywistości dynamicznie rozwijającego
się świata. Celem przedsięwzięcia było
kształtowanie przyszłego społeczeństwa, dla
którego wartością najwyższą jest pokój, tolerancja, odpowiedzialność, współpraca i demokracja. Poniżej relacja z przebiegu projektu w naszym przedszkolu.
Wystartowaliśmy 21 września. Projekt
trwał 7 dni. Każdego dnia realizowane były
inne cele i zagadnienia.
Dzień pierwszy – świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, zorganizowaliśmy dzieciom wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Częstochowie, gdzie miały okazję
zapoznać się z pracą bibliotekarza, dowiedzieć się wiele o książkach, m.in. o tym, jak
powstają, kto to jest autor, ilustrator itp.
Pani bibliotekarka przeczytała im kilka
utworów, m.in. „Książkę” i „Barwy ojczyste”,
a do wybranego utworu dzieci wykonały ilustracje. Był czas na wspólną zabawę, gdyż
biblioteka jest bardzo przyjazna maluchom
i posiada nie tylko książki, ale również wiele
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

zabawek, duży domek z akcesoriami oraz
basen z kulkami. Podczas drogi powrotnej
przedszkolaki obserwowały przyrodę, zabudowania, porządek, spokój, którego tak bardzo brakuje w rejonach ogarniętych konfliktami i wojnami.
Dzień drugi – skupiliśmy się nad wyjaśnieniem słowa „pokój”. Punktem wyjścia
był wiersz Ewy Skarżyńskiej pt. „Drzewo pokoju”. Po wysłuchaniu wiersza dzieci własnymi słowami próbowały określić, jak rozumieją słowo „pokój”, co ono dla nich oznacza, czym jest, a czym nie jest pokój. By
odzwierciedlić wymienione w wierszu „Drzewo
pokoju”, wszystkie dzieci z odbitych w farbie
rączek stworzyły jedno, wspólne dzieło.

Zdjęcie wspólnej pracy plastycznej
pt. „Drzewo pokoju”

Dzień trzeci – przybliżyliśmy symbol pokoju na świecie, czyli grafikę „gołąbka pokoju”. Wyjaśniliśmy, że jako symbol pokoju
gołąb występował już w Starym Testamencie, natomiast nowoczesny symbol „gołąbka
pokoju” stworzył Pablo Picasso1. Następnie
przeczytaliśmy wiersz Pawła Toma „O Pokój
na Ziemi”2 (wiersz nagrodzony w Wojewódzkim Konkursie „Antologia Poezji Dziecięcej”).
34
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nad własne siły, zajmujące się połowem ryb,
głodne, opuszczone itp. Kolejnym etapem
była rozmowa dotycząca praw dziecka oraz
tego, jak powinno wyglądać życie dzieci, czy
powinny pracować ponad własne siły, czy
mają prawo do posiłku, do bycia z mamą
i tatą, do ciepła rodzinnego? Ilustracją do
dyskusji był wiersz Jarosława Poloczka
„Mam prawo do…”.

O Pokój na Ziemi
Biały gołąb...
który szybuje nad naszymi głowami,
który dzieli się z nami przesłaniem od Boga,
żeby pokój na świecie zapanował,
by ludzie się godzili
i przebaczali sobie nawzajem.
Gołąb, który przyniósł nam dobrą nowinę,
dalej szybuje po czystym niebie,
by dawać nam przykład,
jak dalej dobrze żyć.

Mam prawo do...

Po przeczytaniu wiersza rozmawialiśmy
na jego temat. Zachęcałyśmy przedszkolaków do samodzielnych wypowiedzi. Następnie dzieci wzięły udział w zabawie ruchowej
przy muzyce, a na zakończenie zajęć wykonały pracę plastyczną – kontur gołębia na
niebieskim tle wypełniły kropeczkami, odciskając swoje paluszki umoczone w białej
farbie. Po zajęciach w sali dzieci bawiły się
w ogrodzie przedszkolnym. Wcześniej zwróciłyśmy ich uwagę na zgodne i polubowne
rozwiązywanie sporów. Nasi podopieczni
wspólnie budowali w piaskownicy wielkie
miasto, w którym wszystkim będzie się
dobrze żyło.
Dzień czwarty – poświęciliśmy prawom
dziecka. Każdemu dziecku, niezależnie od
koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Najważniejszym
dokumentem dotyczącym praw dziecka jest
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona
w 1989 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana
przez Polskę w 1991 r. Polska może poszczycić
się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka. Prekursorami w tej dziedzinie byli: Janusz Korczak, ceniony na świecie działacz na rzecz godnego traktowania
dzieci i Ludwik Rajchman, pomysłodawca
stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF3.
Zajęcia zaczęły się od tańca integracyjnego KLANZY:

Mam prawo do bycia, do życia, do chcenia.
Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.
Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary.
Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy.
Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju.
Mam prawo do gniewu i złego nastroju.
To wszystko jest takie poważne, dorosłe,
powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej.
Chcę się bawić w piaskownicy,
dom zbudować dla dżdżownicy.
Z kolegami w piłkę grać
i niczego się nie bać.
Latem lizać zimne lody,
stać na deszczu dla ochłody.
Chcę na łące zrywać kwiaty
i przytulać się do taty.
Zimą toczyć śnieżne kule
i się z mamą pieścić czule.
Chcę by mi czytano bajkę o kocie,
co palił fajkę.
Chcę też domek mieć na drzewie
i co jeszcze chcę mieć, nie wiem.
Ale jedno wiem na pewno, to
CHCĘ MIEĆ:
PRAWO DO GODNEGO ŻYCIA,
BEZ WOJEN, GŁODU I BICIA,
BEZ STRACHU, SMUTKU I ŁEZ.5

Jako podsumowanie rozmowy dzieci samodzielnie wybrały kolorowanki, które nawiązywały do tematu i pomalowały je farbami. Z powstałych prac stworzyliśmy wystawę pt. „Prawa dziecka”.
Dzień piąty – upłynął pod hasłem „Dzieci
świata”. Do zajęć przygotowaliśmy się
wspólnie z rodzicami. Poprosiliśmy, aby
włączyli się do projektu, przynosząc albumy, ilustracje, książki z materiałami dotyczącymi dzieci z różnych stron świata.
Wspólnie je oglądaliśmy i omawialiśmy,
skupiając się nie tylko na różnicach w kolorze skóry, ubiorze, ale także na tym, czym
się zajmują, gdzie mieszkają, czy chodzą do
szkoły, czy pracują? Następnie zaprosiłyśmy
dzieci na teatrzyk kukiełkowy, przygotowany specjalnie na tę okazję. Przedstawienie pt. „Dzieci świata chcą żyć w Pokoju”
bardzo zainteresowało małych widzów. Po
obejrzeniu spektaklu bawiliśmy się wspólnie

Chodźcie wszyscy tu dokoła
Zabawimy się wesoło.
Witamy Was wszyscy wraz
Na zabawę nadszedł czas.
Prawa ręka, lewa ręka,
Prawa noga, lewa noga.
Cały tułów oraz głowa
Witamy Was!4

Następnie oglądaliśmy ilustracje przedstawiające dzieci w różnych sytuacjach,
często smutnych i kontrowersyjnych – płaczące w ruinach wojennych, pracujące po-
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przy piosenkach z dziecięcego repertuaru.
Na zakończenie zajęć pokazałyśmy dzieciom
karty montessoriańskie z wizerunkami dzieci z różnych stron świata. Ich zadaniem było
wierne odwzorowanie kolorów przedstawionych na kartach na kolorowankach, które
otrzymały do zamalowania. Z pokolorowanych prac utworzyliśmy wystawę.

wieść z przesłaniem, która przypomina
o tym, że Pokój na świecie jest najważniejszy i każdy powinien o niego dbać.
Byczek Fernando
Tę historię każdy zna,
Lecz na nowo ją opowiem wam.
Żył w Hiszpanii romantyczny byk,
Który spokój cenił tak jak nikt.
Grzeczny byk, miły byk,
Cenił spokój tak jak nikt.
Lubił spokój tak jak żaden byk.
Raz na łące sobie siadł,
Wąchał kwiatki wśród wysokich traw.
Aż tu nagle rozzłoszczony bąk
Prosto w ogon – aj! – ukąsił go.
Skoczył byk, miły byk.
Pędzi tak, aż ziemia drży.
Pędzi tak, aż cała ziemia drży.
Drogą czterech panów szło.
Przystanęli – i ujrzeli go.
Zawołali chórem – „Co za byk!
Jaki groźny, jaką minę ma!
Groźny jest, siłę ma,
Taki byk potrzebny nam.
Na corridę jest potrzebny nam!”
Co to za byk! Co to za byk!
Cała corrida z podniecenia drży!
Co to za byk! Skąd się tu wziął?
Sam torreador się ze strachu trząsł.

Prace dzieci o prawach dziecka

Ajajaj, jak on się trząsł!
A Fernando sobie siadł,
Wąchał kwiatki z kapeluszy pań.
Nie pomogły płachty ani krzyk
Nie mógł zmusić go do walki nikt.
Kwiatki wciąż wąchać chciał –
Już naturę taką miał.
Już naturę widać taką miał.
No, bo to był chyba polski byk7.

Po wysłuchaniu tekstu i rozmowie na temat wiersza, odsłuchaliśmy piosenkę w wykonaniu zespołu Czerwone Gitary. Następnie dzieci bawiły się przy muzyce – zabawy
były na przemian aranżowane przez nauczyciela i przez dzieci.
Dzień siódmy – odbył się w listopadzie
z okazji Święta Niepodległości. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w uroczystych obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Jednym z ważnych momentów było wspólne śpiewanie hymnu
narodowego podczas akcji „Rekord dla Niepodległej”. Przedszkolaki dodatkowo uczestniczyły w sadzeniu pamiątkowych lip
– „Drzew Wolności”, które otrzymaliśmy od
Nadleśnictwa Kłobuck. Główne obchody odbyły się 9 listopada 2018 r. Dyrektor
przedszkola Maria Kowol oraz wicedyrektor

Kolorowanie według wzoru – dzieci świata

Dzień szósty – przedstawiłyśmy dzieciom
postać Byczka Fernando. Wspomniany byczek był bohaterem piosenki pt. „Fernando”6, którą wykonywał zespół Czerwone
Gitary. Wbrew obiegowym opiniom, że byk
jest stworzony do walki, ten cenił sobie
nade wszystko spokój. Chciał prowadzić
radosne życie, przesiadywać pod ulubionym
drzewem i wąchać kwiaty. To mądra opoCzęstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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Bogusława Ciszewska zasadziły pamiątkowe
„Drzewa Wolności”. Przy tej okazji każda
z grup przedszkolnych zaprezentowała wybrany przez siebie utwór patriotyczny. Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości
przyczyniły się do rozwinięcia nie tylko tematu pokoju na świecie, ale także ważnych
zagadnień patriotycznych – wiedzy o Polsce
i naszych symbolach narodowych, świadomości obywatelskiej, czy budowania przynależności narodowej. Święto 100-lecia odzyskania niepodległości stało się piękną, naturalną klamrą zamykającą projekt „Jak bawić się w Pokój – Ogrody Pokoju”.
Biorąc udział w „Ogrodach Pokoju”,
chciałyśmy uzmysłowić dzieciom, jak ważna
jest zgoda wśród ludzi, jak należy szanować
siebie nawzajem, jak zauważać, że mimo
różnic w wyglądzie, ubiorze czy sposobie życia – nie różnimy się od innych. Mamy
podobne potrzeby, zwłaszcza emocjonalne
– takie jak potrzeba bezpieczeństwa, miłości
czy bliskości. Mamy nadzieję, że zarówno
zajęcia, jak i wydarzenia wywarły pozytywne
wrażenia u naszych podopiecznych i choć
trochę przyczyniły się do tego, by w przyszłości stali się bardziej zgodni, empatyczni
i wrażliwi.

3
4
5
6

7

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka,
[dostęp 13.02.2020].
Tańce i zabawy dla grupy (książka + CD),
KLANZA, Lublin 2002.
https://ppegow.szkolnastrona.pl/index.php?
c=page&id=785, [dostęp 13.02.2020].
Piosenka powstała na podstawie bajki pt.
„The Story of Ferdinand” autorstwa amerykańskiego twórcy literatury dziecięcej Munro
Leafa. Została wydana po raz pierwszy
w 1936 roku. Na jej podstawie w wytwórni filmowej Walt Disney Animation Studios powstał w 1938 roku animowany film krótkometrażowy, nagrodzony Oscarem. W Polsce
bajka znana jest przede wszystkim w przekładzie Ireny Tuwim (1939).
https://teksciory.interia.pl/czerwone-gitarybyczek-fernando-tekst-piosenki,t,467294.html
[dostęp 13.02.2020].

Bibliografia:
Skarżyńska E., Drzewo pokoju, „Świerszczyk” 2000
nr 17.
Tańce i zabawy dla grupy (książka + CD),
KLANZA, Lublin 2002.

Netografia:
https://ppegow.szkolnastrona.pl/index.php?c=p
age&id=785, [dostęp 13.02.2020].
https://teksciory.interia.pl/czerwone-gitarybyczek-fernando-tekst-piosenki,t,467294.html,
[dostęp 13.02.2020].
https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka,
[dostęp 13.02.2020].
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82%C4%
85bek_pokoju, [dostęp 13.02.2020].
https://ziladoc.com/download/wiersze-pawatomy_pdf, [dostęp 13.02.2020].

Katarzyna Nowak
Anna Kowalińska
Przypisy:
1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Go%C5%82%
C4%85bek_pokoju, [dostęp 13.02.2020].
2
https://ziladoc.com/download/wierszepawa-tomy_pdf, [dostęp 13.02.2020].

Jadwiga Mielczarek
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

K AMPANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNA
„MOGĘ! Z ATRZYMAĆ SMOG
– P RZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH ”

S

amorząd Województwa Śląskiego jest
liderem kampanii edukacyjno-informacyjnej „MOGĘ! Zatrzymać SMOG
– Przedszkolaku złap oddech” skierowanej
do placówek wychowania przedszkolnego,

zadanie to realizuje Departament Projektów
Własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskie37
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go, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców, nauczycieli w tematyce wpływu zanieczyszczonego powietrza
na zdrowie. Partnerami wspierającymi kampanię są placówki doskonalenia nauczycieli.
Dla okręgu Częstochowa, obejmującego
swym zasięgiem placówki z terenu KO w Katowicach Delegatura w Częstochowie był
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, jako partner
wspierający. W ramach kampanii zorganizowano konferencję prasową, podczas której
publicznie ogłoszono nabór dla przedszkoli
na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w temacie ochrony powietrza
pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. Informacje dotyczące kampanii zamieszczone zostały na stronach internetowych lidera kampanii oraz
placówek doskonalenia nauczycieli. Ponadto
wszystkie placówki otrzymały zaproszenie
drogą elektroniczną. Udział w kampanii
wzięło ok. 100 placówek z terenu województwa śląskiego, po ok. 20 z każdego okręgu (okręgi konkursowe to: Katowice, Rybnik, Bielsko-Biała, Częstochowa, Bytom).
Zakwalifikowane do projektu przedszkola
otrzymały oczyszczacze powietrza dla każdej
grupy. Celem nadrzędnym kampanii było
zaktywizowanie nauczycieli przedszkoli do
realizacji tematyki związanej z zagrożeniami
smogu, sposobów zapobiegania i unikania
ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza,
a także podniesienie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. W ramach kampanii zorganizowano

i przeprowadzono konkursy na najlepszy
scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz na przedstawienie zorganizowane przez przedszkole o tematyce zanieczyszczenia powietrza, smogu, walki z niską
emisją. Z okręgu Częstochowa wyróżnienie
w konkursie na najlepszy scenariusz zajęć
dla dzieci otrzymało Miejskie Przedszkole
nr 8 w Częstochowie – scenariusz zajęć dla
grupy dzieci 6-letnich: „Co wiemy o powietrzu?”, propozycja do wykorzystania podczas całodniowych zajęć w przedszkolu.
Wartość merytoryczna scenariuszy była
oceniana wg następujących kryteriów: oryginalność przedstawienia tematu konkursu
(interpretacja tematu), struktura scenariusza (logiczna, przejrzysta, kompletna), innowacyjność w doborze metod i środków dydaktycznych.
Myślę, że inicjatywa pomoże upowszechnić zwyczaj codziennego sprawdzania jakości powietrza – a w związku z tym unikania
ekspozycji na zanieczyszczenia oraz uświadomi dzieciom w wieku przedszkolnym i ich
rodzicom zalety stosowania oczyszczaczy.
A przede wszystkim zwróci uwagę na problem globalny, jakim jest smog, który jest
wynikiem występowania w powietrzu zanieczyszczeń związanych z działalnością człowieka. Najbardziej zagrożone są małe dzieci.
Polska znajduje się w niechlubnej czołówce
najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii
Europejskiej.
Jadwiga Mielczarek

28 lutego 2020 r. w Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące kampanię edukacyjno-informacyjną „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”, podczas którego zaprezentowano programy nagrodzonych
przedszkoli oraz wręczono nagrody w konkursie zorganizowanym w ramach kampanii
na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci.
W konkursie na najlepszy scenariusz zajęć dla dzieci złożono 121 prac.
Laureatami zostali: miejsce I – Przedszkole Miejskie nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie, miejsce II – Przedszkole nr 55 w Bielsku-Białej, miejsce III – Przedszkole nr 2 w Kuźni Raciborskiej.
Wyróżnienia otrzymali: Przedszkole Miejskie nr 59 w Bytomiu oraz Miejskie
Przedszkole nr 8 w Częstochowie, którego scenariusz, zgodnie z Regulaminem
kampanii dot. zapisu, że nagrodzone prace zostaną opublikowane w czasopismach
wydawanych przez partnerów wspierających, tj. „Forum Nauczycieli”, „Częstochowski
Biuletyn Oświatowy”, „Wiadomości Przedszkolaka”, „Dialog Edukacyjny”, „Interaktywny Kwartalnik Metodyczno-Edukacyjny”, niniejszym publikujemy.
Relacja z uroczystości dostępna jest na stronie: https://slaskie.pl/content/nagrodzono-przedszkola.
(red.)
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Marta Brajnlich
Barbara Mądrzyk
Magdalena Postawa
Miejskie Przedszkole nr 8 w Częstochowie

„C O WIEMY O POWIETR ZU ?”
S CENARIUSZ ZAJĘĆ W GRUPIE DZIECI 6- LETNICH
( PROPOZYCJE DO WYKO RZYSTANIA
PODCZAS CAŁODNIOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZ KOLU )
TAK, NIE, pytania utrwalające wiedzę, farby
plakatowe, pędzelki, blok techniczny biały A4.

CEL OGÓLNY:
● wzbogacenie wiedzy dzieci na temat środowiska przyrodniczego,
● uświadomienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania względem przyrody,
● integracja sensoryczna – doskonalenie zmysłów wzroku, słuchu, dotyku.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do zajęć – rozwiązanie krzyżówki z hasłem „SMOG”. Burza mózgów – Jak
wygląda smog? – wykorzystanie ilustracji.
2. Słuchanie opowiadania „O silniku spalinowym, który zaczął jeździć na rowerze”
– rozmowa inspirowana tekstem. Na czterech
ściankach tekturowego pudełka prowadzący
przykleja obrazki nawiązujące do treści opowiadania, ustawia je na środku sali i przykrywa, by wzbudzić zainteresowanie dzieci.
Gdy dzieci siądą w półokręgu, prowadzący
ściąga zasłonę i ich oczom ukazuje się duże
pudło. Każda ze ścian przedstawia inną sytuację. W trakcie kolejnych scen prowadzący
obraca pudełko i pokazuje uczestnikom kolejne obrazki.
Scena I
W Krakowie mieszkał Pan Zadymialski. Pracował w wielkiej fabryce z ogromnymi kominami, z których kłębił się szary, brudny
dym. Pan Zadymialski jeździł codziennie do
pracy dużym, czarnym samochodem, który
nazywał się Dymek. Przedzierając się przez
zatłoczone ulice, zostawiał za sobą szare smugi spalin, szkodzące mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom. Po powrocie do domu Pan Zadymialski rozpalał duży węglowy piec i przyglądał się ciemnym smugom wydobywającym
się z jego wnętrza. Często zdarzały się takie
dni, że czarne chmury spalin i dymu wisiały
nad miastem. Było smutno i ponuro.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
● wyjaśnia, czym jest powietrze i do czego służy,
● wymienia właściwości powietrza,
● wymienia zagrożenia, jakie dla powietrza
stwarza człowiek,
● tłumaczy związek zdrowia z czystym powietrzem,
● podaje źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza,
● określa przyczyny powstawania smogu,
● wypowiada się poprawnie i logicznie na określony temat,
● czerpie radość z uczestnictwa w zabawie.
FORMY PRACY:
indywidualna, grupowa.
METODY PRACY:
słowne, oglądowe, czynne, aktywizujące.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE I POMOCE:
brystol z diagramem krzyżówki, zagadki do
krzyżówki (hasło SMOG), ilustracje pokazujące smog, opowiadanie „O silniku spalinowym, który zaczął jeździć na rowerze”, ilustracje do opowiadania, tekturowe pudełko, zasłona, ilustracje z czystym i zanieczyszczonym
powietrzem, ikony emocji (radość i smutek),
nagrania melodii wesołej i spokojnej, puste
opakowania – butelki plastikowe, pudełka,
puszki, szklanka, woda, strzykawka, balony,
słomki, piłeczki do gry w ping-ponga, butelki
szklane, gwizdki, słoik, kawałek gazety,
zapalniczka, chusta animacyjna, niebieski
materiał, wiersz L.J. Kerna „Piotruś i powietrze”, wiersz J. Tuwima „Dwa wiatry”,
kartki w kształcie trójkąta, lizaki z napisem

Scena II
Pewnego dnia zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Silnik Dymka zaczął kasłać, krztusić
się, prychać i nie mógł już wcale oddychać.
Wszystko wskazywało na to, że zachorował.
Silnik postanowił pójść do Pana Doktora.
Scena III
Pan Doktor troskliwie przebadał, ostukał,
opukał Silnik. Stwierdził ostre zapalenie oskrzeli, zakazał wykonywania dotychczasowych
czynności, płukanie gardła i inhalacje. Nade
39
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wszystko zalecił zmianę środowiska transportu i wręczył wizytówkę do sklepu rowerowego.
Scena IV
Silnik Dymka wziął sobie do serca słowa
mądrego Doktora. Bez żalu opuścił samochód
i kupił sobie rower w kolorze zielonym. Wyleczył gardło i mknął zadowolony na rowerze
ulicami Krakowa, niczym wiatr z wesołą
piosenką na ustach: „Jestem sobie szczęśliwy
Pan, dołącz do mnie i powiedz czystemu powietrzu TAK! Przygnębieni mieszkańcy miasta
z zazdrością spoglądali na szczęśliwego rowerzystę. Po jakimś czasie Kraków zazielenił się
i przemienił w piękne, czyste miasto ze świeżym powietrzem – był to efekt zmiany nawyków mieszkańców, którzy za przykładem mądrego Silnika zaczęli jeździć na rowerach
i przestali palić śmieci w piecach. Na kominy
fabryk założono też specjalne filtry. Odtąd
wszyscy byli szczęśliwi i żyli w zdrowiu
i w przyjaźni z przyrodą.
Rozmowa na temat opowiadania (pytanie pomocnicze):
● Które obrazki bardziej wam się podobały
i dlaczego?
● Jak wyglądało miasto, w którym powietrze
było zanieczyszczone?
● W jaki sposób wyleczył się silnik Dymka?
● Jak zmienił się Kraków?
3. Zabawa dydaktyczna „Czyste powietrze i zanieczyszczone” – przyklejanie na ilustracjach
buzi uśmiechniętej lub smutnej, uzasadnienie
swojego wyboru.
4. Zabawa ruchowa „Spacer”. Podczas wesołej
melodii dzieci spacerują wyprostowane, wesołe, wdychają nosem powietrze (czyste powietrze). Podczas spokojnej melodii dzieci spacerują pochylone do przodu (przygarbione),
smutne, z ciężkim oddechem (powietrze zanieczyszczone).
5. Zabawy badawcze: Co to jest powietrze i jakie są jego właściwości?
Nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat powietrza. Czym ono jest? Czy potrzebne jest do
życia? Komu jest potrzebne?
● Doświadczenie wskazujące obecność powietrza w organizmie człowieka.
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym na dywanie głęboko oddychają, nabierają powietrze i zatykają nos i usta (wstrzymanie oddechu), a następnie wypuszczają powietrze.
Wniosek – W organizmie człowieka znajduje się powietrze, jest ono niezbędne do
oddychania.
● Doświadczenie na zawartość powietrza
w przedmiotach.
Dzieci otrzymują od nauczyciela puste opakowania – plastikowe butelki (z nakrętką
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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i bez), puszki, kartony, które mają zgnieść.
Po wykonaniu tej czynności dzieci wyrzucają śmieci do odpowiedniego pojemnika
– papier, metal, plastik, odpady zmieszane.
Wniosek – zgniecione kartony i puszki zajmują znacznie mniej miejsca, a znajdujące
się w butelkach powietrze stawia opór.
Doświadczenie: badanie stanu skupienia
powietrza.
Nauczyciel napełnia wodą przezroczystą
szklankę, pokazuje dzieciom strzykawkę i odciąga tłoczek, następnie zanurza strzykawkę w wodzie i naciska tłoczek, prosząc
wcześniej dzieci, by zaobserwowały, co się
stanie, gdy wykona tę czynność. W wodzie
pojawiają się bąbelki. Nauczyciel pyta,
z czym kojarzą się bąbelki? Gdzie możemy
je zaobserwować? Dzieci podają odpowiedzi
(np. w napojach gazowanych, ciepłych źródełkach). W rezultacie uczestnicy mają
wskazać, że bąbelki są gazem.
Wniosek – powietrze jest gazem.
Doświadczenie wykazujące właściwości powietrza (kolor, smak i zapach).
Dzieci dostają baloniki, które mają nadmuchać, a następnie upuścić z nich powietrze
i zaobserwować kolor wydobywającego się
gazu. Dzieci pompują balony po raz kolejny, tym razem kierując ich wylot na twarz
– mają spróbować powąchać wydobywające
się powietrze.
Wniosek – powietrze jest bezbarwne, bezwonne i nie ma smaku.
Doświadczenie na ruch powietrza.
Dzieci otrzymują słomki i piłeczki do gry
w ping-ponga. Ustawiają się w rzędzie,
kładą się na podłodze i dmuchają przez
słomki wprowadzając w ruch piłeczki.
Wniosek: Powietrze wprawione w ruch, może w ruch wprowadzić inne przedmioty.
Doświadczenie: czy powietrze można usłyszeć?
Dzieci dowiadują się, że powietrze wdmuchiwane w niektóre instrumenty muzyczne
ulega przekształceniu i słyszymy muzykę.
Zabawa z butelkami – dzieci dmuchają przy
wylocie do butelki tak, aby wydobyć dźwięk,
gwizdanie, świszczący wiatr.
Doświadczenie: czy gorące powietrze unosi
się do góry?
Nakładamy balon na szyjkę pustej plastikowej butelki, wkładamy ją do dużego
przezroczystego plastikowego pojemnika,
a następnie nalewamy do niego gorącą wodę i obserwujemy, co dzieje się z balonem
(zaczyna napełniać się powietrzem i unosi
się do góry). Dlaczego balony latają? – szukanie odpowiedzi.
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Wniosek – powietrze pod wpływem ciepła
ogrzewa się i „rozszerza”.
● Czy powietrze można zabrudzić?
Do słoiczka lub butelki z niewielką ilością
wody wrzucamy zapaloną, kolorową gazetę,
po czym szybko zamykamy pojemnik. W doświadczeniu niezbędne jest zadbanie o bezpieczeństwo. Po spaleniu gazety w słoiku
pojawia się „dym”. Dzięki szczelnemu
zamknięciu pojemnika dym w nim pozostaje. Nauczyciel zadaje pytanie dotyczące powstawania podobnego zjawiska w środowisku. Podobnie jest ze smogiem – wisi
nad miastem.
Wniosek – powietrze może być „zabrudzone”
poprzez palenie nieodpowiednich surowców.

wietrza? Spaliny samochodów zanieczyszczają
powietrze? Palenie śmieci w piecu poprawia
jakość powietrza? Jeżdżąc na rowerze zamiast
samochodem, chronimy powietrze? Każdy musi troszczyć się o czystość powietrza? Zanieczyszczenia powietrza to substancje, które
szkodzą człowiekowi, roślinom i zwierzętom?
Filtry na kominach pomagają dbać o powietrze? Na chorym drzewie rosną listki? Sadzenie
drzew sprzyja oczyszczaniu powietrza?
11. Zabawa „Bryza, szkwał, sztorm”.
Nauczyciel umieszcza na podłodze niebieski
materiał przedstawiający morze. Dzieci kładą
się na brzuchu dookoła i dmuchają zgodnie
z hasłami wypowiadanymi przez nauczyciela,
który wcześniej tłumaczy znaczenie: bryza
– delikatne wydmuchy powietrza ustami w leżeniu przodem; szkwał – siad skrzyżny, mocne wydmuchy powietrza w jedną i drugą stronę; sztorm – stanie, falowanie materiałem
i bardzo mocne dmuchanie.

6. Zabawa ruchowa „Rozgonimy smog”.
Wykorzystanie chusty animacyjnej. Dzieci kładą się na chuście na plecach, zakrywając całą
powierzchnię chusty (smog). Na sygnał dźwiękowy dzieci powoli wstają, chwytają chustę po
obwodzie i zaczynają energicznie poruszać
z góry na dół, tworząc wiatr (rozganiamy smog).
7. Rozmowa inspirowana wierszem Ludwika Jerzego Kerna „Piotruś i powietrze”.
Jakie marzenie miał Piotruś? Dlaczego Piotruś
chciał zostać powietrzem? Jaka przygoda
spotkała Piotrusia w nocy? Dlaczego chłopiec
zmienił zdanie?
8. Ćwiczenia oddechowe: „Wiatr i żagiel”.
Dzieci otrzymują „żagielki” z trójkątnej kartki
papieru nałożone na słomkę, imitujące maszt.
Trzymając słomkę, każda osoba dmucha na
swój „żagiel” zgodnie z tym, co pokazuje nauczyciel: delikatne, krótkie wydechy; mocne,
krótkie wydechy; długie delikatne wydechy;
długie mocne wydechy.
9. „Wicher i wiaterek” – ilustracja ruchowa
fragmentu wiersza Juliana Tuwima „Dwa
wiatry”. Dzieci otrzymują woreczki foliowe imitujące chmury. Nauczyciel czyta fragment
wiersza, a przedszkolaki ilustrują go ruchem.
Najpierw zmieniają się w wicher i biegają ze
swoimi foliowymi torebkami; potem ilustrują
wiaterek, siadają, kładą torebkę przed sobą
i delikatnie przesuwają po niej dłońmi w jedną
i drugą stronę; następnie znów biegają, obracają się i ostrożnie przewracają się na dywan;
na zakończenie łączą się w pary i biegają,
trzymając się za ręce i wymachując swoimi
torebkami. Podczas recytacji ostatniego wersu
cicho przysiadają na dywanie.
10. Quiz – lizaki z napisem TAK i NIE
– można wybrać tylko niektóre pytania lub zadać jeszcze inne, w zależności od zainteresowania dzieci.
Powietrze widać? Powietrze jest kolorowe?
Powietrze jest wszędzie? Wiatr to ruch po-

12. Praca plastyczna. „Ziemia moich marzeń”.
Malowanie farbami plakatowymi na kartce
z bloku technicznego.
13. Podsumowanie.
Zanieczyszczenia powietrza to substancje, które szkodzą człowiekowi, zwierzętom, roślinom
i niszczą budynki, przedmioty. Zanieczyszczenia, to między innymi: spaliny wytwarzane
przez samochody, dymy z kominów fabryk,
nawozy (środki ochrony roślin). Aby te zanieczyszczenia zmniejszyć, należy: umieszczać
filtry na dużych kominach przemysłowych,
korzystać z transportu miejskiego i ekologicznego (rower, transport elektryczny), budować
obwodnice w miastach, żeby ciężarówki nie
wjeżdżały do centrum miasta, zaprzestać palić
śmieci w piecach, sadzić rośliny przy drogach).
Skutki zanieczyszczenia powietrza to: choroby
skórne, bóle głowy, zapalenie gardła i oskrzeli,
alergie, złe samopoczucie; zjawiska takie jak:
kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog, choroby roślin i zwierząt, zniszczenia budynków.
Skuteczną ochroną przeciw wdychaniu zanieczyszczeń jest stosowanie specjalnych maseczek przeciwpyłowych, unikanie wychodzenia
z domu w czasie dużego stężenia zanieczyszczenia powietrza. O jakości powietrza dowiemy
się z komunikatów radiowych, telewizyjnych,
przez Internet.
KONKLUZJA
Sformułowany temat zajęć dotyczący ochrony powietrza wpisuje się w realizowany od
lat kierunek rozwoju Miejskiego Przedszkola
nr 8 w Częstochowie. Działania prozdrowotne
są najważniejszym priorytetem zawartym w wieloletniej koncepcji pracy przedszkola.
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dodatkowo innowacyjny program edukacyjny
„Ziemia – nasza planeta”.

Realizacja zajęć:
● dostarczyła wiedzy o właściwościach powietrza,
● umożliwiła nawiązanie emocjonalnego stosunku do zagrożeń wynikających z życia
w zanieczyszczonym środowisku,
● wyposażyła w wiedzę o możliwościach zapobiegania smogowi i podejmowania działań profilaktycznych.

Marta Brajnlich
Barbara Mądrzyk
Magdalena Postawa
Bibliografia:
„Bliżej Przedszkola” nr 12.183/2016.
Gałczyńska T., Ten piękny tajemniczy świat.
Edukacja ekologiczna w przedszkolu.
Kern L.J., Piotruś i powietrze, [w:] Żyrafa u fotografa, Poznań 1993,
Rusinek D., Mały naukowiec, Wyd, Metris, Rogów 2008.
Tuwim J., Dwa wiatry., [w:] Dyzio marzyciel i inne wiersze..., Warszawa 2009.
https://www.librus.pl/wp-content/uploads/
2017/10/Scenariusz-przedszkole-SMOG_
Librus.pdf, [dostęp 6.03.2020].
O silniku spalinowym, który zaczął jeździć na
rowerze, autor nieznany, źródło – internet,
[dostęp 6.03.2020].

Nauczycielki realizujące scenariusz wysoko
oceniły jego skuteczność w nabyciu przez
dzieci kompetencji dotyczących środowiska
przyrodniczego oraz uświadomieniu zagrożeń
wynikających z niewłaściwego postępowania
względem przyrody.
Ochrona środowiska jest bliska dzieciom
Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie,
ponieważ od wielu lat realizowany jest w nim
program „Ja i środowisko” opracowany przez
nauczycielki przedszkola, a od ubiegłego roku

EDUKACJA KULTURALNA
Anna Dziwińska
Danuta Ślęzak
Zuzanna Karbowska
Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie

Z ATRZYMAJ SIĘ WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEKU …
W IECZORNICA POŚWIĘCONA
A DAMOWI M ICKIEWICZOWI

5

listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 35 w Częstochowie, przy
ul. Ogrodowej 50/64 nastał czas, w którym zatrzymał się świat i współczesny człowiek. Stało się to dzięki przygotowanej wieczornicy poświęconej Adamowi Mickiewiczowi. Mottem przewodnim uroczystości były słowa polskiego poety i pedagoga – Stanisława Jachowicza „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.
Uroczystość została przygotowana przez
całą społeczność szkolną – dyrekcję szkoły,
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów z klas: piątych, szóstych
i siódmych.
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Uczniowie podczas realizacji spektaklu
„Dziady cz. II” Adama Mickiewicza

Pomysł wystawienia II części „Dziadów”
Adama Mickiewicza zrodził się w 2018 roku,
gdy przypadała setna rocznica odzyskania
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niepodległości przez Polskę po stu dwudziestu trzech latach niewoli zaborczej. Zestawienie postaci polskiego wieszcza i poety
Stanisława Jachowicza nie było przypadkowe, bowiem obaj żyli w tym samym
czasie. Połączyła ich również wspólna data
– 24 grudnia. Dla Adama Mickiewicza był to
dzień jego narodzin, natomiast dla Stanisława Jachowicza czas odejścia na wieczną wartę.

Uczniowie, rodzice i zaproszeni goście już
od bram szkoły podążali na przedstawienie
w szpalerze zapalonych pochodni, które stworzyły klimat przygotowujący ich do najważniejszej części wieczoru, a mianowicie do spektaklu. Uwaga odbiorców skierowała się na
scenografię przygotowaną przez plastyków.
Tajemniczości i grozy dopełniała muzyka.
Dramat był wiernie odtworzony, bez scen
pojawienia się Widma. Trwał około pięćdziesięciu minut. Spektakl rozpoczął się wprowadzeniem i balladowym wierszem „Upiór”.
Zaprezentowali się tu uczniowie szkoły.

Ukryta symbolika we wszystkich działaniach nie pojawiła się wyłącznie jako czysty
przypadek, ale została głęboko przemyślana. Dotyczyła również doboru reżyserów:
Danuty Ślęzak, Zuzanny Karbowskiej, Anny
Dziwińskiej, Kamili Krysztofowicz, Zbigniewa Zielińskiego, Beaty Wiśniewskiej, Dawida Bocheńskiego. Aspekt mentalny przedsięwzięcia narodził się w triadzie, a zatem
cyfrze mistycznej, doskonałej, magicznej
– niemalże świętej.
Po pierwsze, pracownicy pragnęli uczcić
dwieście dwudziestą rocznicę urodzin wieszcza narodowego, która minęła w 2018 roku,
krzewiąc przy tym wśród uczniów idee patriotyczne i narodowo-wyzwoleńcze.
Po drugie, chcieli przybliżyć tekst dramatu romantycznego, ułatwiając odbiór i zrozumienie niezwykle trudnego dzieła, które
zostało wpisane do kanonu lektur obowiązkowych w szkole podstawowej.
Trzecia płaszczyzna, szalenie istotna, to
zamysł połączenia na jednej scenie wspólnych sił w aspekcie: mistrz – nauczyciel
i uczeń. Jej celem była integracja ze środowiskiem lokalnym, czyli z rodzicami. Uczniowie mieli możliwość poznania swych
nauczycieli w inny sposób, co pokazały wielogodzinne próby. Czas bycia „ze sobą,
a nie obok siebie”, niejednokrotnie przełamywania barier i wstydu sprawił, że z dnia
na dzień nawiązywała się niesamowita więź
interpersonalna pomiędzy uczestnikami tego przedsięwzięcia. Ponadto wzrastało poczucie odpowiedzialności za wspólne dzieło.

Przesłanie II części „Dziadów” przedstawione w oktawie Wszystkich Świętych miało
sprawić, aby każdy z nas po przedstawieniu
doznał wewnętrznego katharsis. Poczuł się
lepszy i podjął refleksję nad swoim życiem.
Inscenizacja pozwoliła uczniom lepiej zrozumieć obrzęd dziadów, a dorośli obcując z utworem Mickiewicza, mogli podziwiać piękno
dawnej polszczyzny.
Obsada:
Nauczyciele:
Guślarz – Małgorzata Jaśkiewicz
Widmo Złego Pana – Mirosława Dela
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Chór – ksiądz Łukasz Sakowski, Jolanta
Malinka, Joanna Zarębska-Kobierska, Anna
Gryglewska
Ptak – Anna Wewiór-Wiśniewska

Dziewczyna – Maja Wilczek
Upiory – Anna Fitel, Natalia Glądała, Nikola
Jaśkiewicz, Julia Kołodziej, Martyna Kowalska, Katarzyna Kozik, Bohdan Liulka, Natalia Małkowska, Gabriela Pęcak, Oliwia
Pruszyńska, Oliwia Solecka, Dominik Stępniak, Natalia Świątkowska, Julia Więckowska, Zuzanna Ziębica
Anna Dziwińska
Danuta Ślęzak
Zuzanna Karbowska

Uczniowie:
Narrator – Piotr Mleczarek
Starzec – Oliwier Yildrim
Józio – Dominik Stępniak
Rózia – Alicja Pawlikowska
Kruk – Natalia Świątkowska
Sowa – Katarzyna Kozik
Ptaki – Nikola Śliwakowska, Zuzanna Ziębica

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA
Sylwia Kurcab
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

K ONFERENCJA
„W YKORZYSTANIE REKONSTRUKCJI
HISTORYCZNYCH W DYDAKTYCE
PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH ”

21

listopada 2019 r. w Regionalnym
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się konferencja dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i uczniów szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych
pod tytułem „Wykorzystanie rekonstrukcji
historycznych w dydaktyce przedmiotów humanistycznych” zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstruktorów
Historii Helle Berg w Opatowie i Muzeum
303 w Napoleonie.
Uroczystego rozpoczęcia konferencji i powitania zaproszonych gości dokonała wicedyrektor Grażyna Bochenkiewicz. Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”
w Częstochowie, koordynator konferencji,
podkreśliła znaczenie kształtowania postaw
patriotycznych poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą.
Zwróciła uwagę na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

2019/2020, wśród których znajduje się zadanie dotyczące realizacji wychowania do
wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Grażyna Bochenkiewicz,
wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli
RODN „WOM” w Częstochowie

Zadaniem szkoły – powiedziała – jest
wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do
historii i tradycji narodowych.
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i wciąż na nowo cierpi.
Dlatego też ma prawo
do miłości szczególnej1.
Podczas konferencji swoje wystąpienia
zaprezentowali: Sylwia Kurcab, nauczycielkonsultant RODN „WOM” w Częstochowie
– „Szkoła miejscem wprowadzania uczniów
w świat wartości”; ks. Maciej Woszczyk,
Zbigniew Macherzyński, Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg w Opatowie – „Rekonstrukcje historyczne dotyczące
wydarzeń I i II wojny światowej na Górze
Opatowskiej”; Karolina Kulejewska, Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Napoleonie – „Żywe lekcje historii w muzeum”;
„Wykorzystanie filmów historycznych w edukacji przedmiotów humanistycznych”, Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant RODN
„WOM” w Częstochowie – „Wykorzystanie
filmów historycznych w edukacji przedmiotów humanistycznych”.
Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii
Helle Berg w Opatowie wspólnie z Muzeum
303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Napoleonie przygotowało fascynującą wystawę
przedstawiającą rekonstrukcje historyczne
dotyczące wydarzeń I i II wojny światowej
oraz artefakty.

Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant RODN „WOM”
w Częstochowie, koordynator konferencji

Uczestnicy konferencji

Elżbieta Straszak, nauczyciel-konsultant
RODN „WOM” w Częstochowie

Dlatego tak istotne jest tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek
z krajem ojczystym poprzez zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, odwiedzanie przez uczniów miejsc
pamięci narodowej, udział w uroczystościach patriotycznych oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Jak powiedział wielki Polak
Jan Paweł II:
Ojczyzna jest naszą matką ziemską.
Polska jest matką szczególną.
Niełatwe są jej dzieje,
zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała

Zapraszam do lektury tekstów przygotowanych przez prelegentów o działalności
Stowarzyszenia Rekonstruktorów Historii Helle
Berg w Opatowie oraz Muzeum 303 im. ppłk
pil. Jana Zumbacha w Napoleonie, instytucji wspierających wychowanie młodych ludzi w szacunku do najwyższych wartości.
Fot. P. Włodarczyk

Sylwia Kurcab
Przypisy:
1
Fragment przemówienia powitalnego na lotnisku Okęcie wygłoszonego przez Jana Pawła II
podczas II pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r.
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ks. Maciej Woszczyk
Stowarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg
w Opatowie k/Częstochowy

S TOWARZYSZENIE
R EKONSTRUKTORÓW H ISTORII H ELLE B ERG
W O PATOWIE K /C ZĘSTOCHOWY

S

towarzyszenie Rekonstruktorów Historii Helle Berg (Jasna Góra) powstało
w 2013 roku w Opatowie k. Częstochowy. Początkowo nosiło nazwę GR Helle
Berg (Grupa Rekonstruktorów). Do Stowarzyszenia w ciągu ostatnich lat należało
wielu wspaniałych ludzi, którzy wyróżniali
się rekonstrukcyjną aktywnością na polach
bitew I i II wojny światowej, Bitwy Warszawskiej, powstań śląskich oraz wystąpili
w kilku filmach, co można prześledzić
na stronie internetowej Stowarzyszenia
http://www.helleberg.pl/.

Ks. Maciej Woszczyk na mównicy
w mundurze rekonstrukcyjnym

W początkowym okresie działalności
Stowarzyszenie skupiało się głównie na
odtwarzaniu jednostek Wehrmachtu. W tym
celu każdy z członków musiał skompletować
mundur niemiecki, tzw. „wrześniowy”, używany tyko w 1939 roku. Mundur wyraźnie
różnił się od późniejszych. Bluza była w kolorze Feldgrau z ciemnozielonym kołnierzem, posiadała 4 kieszenie i była zapinana
na 5 guzików. Nad prawą górną kieszenią
widniał Adler, na pasie z klamrą dwie ładownice do karabinu Mauser wz. 1898, z tyłu
pasa chlebak, manierka, menażka, bagnet,
puszka na maskę przeciwgazową, Gasplane,
saperka, szare spodnie, buty oficerki, hełm
na głowę z kalkomanią. Zestaw mógł dopełniać jeszcze płaszcz. Mundur był używany
tylko podczas kampanii wrześniowej. Od
1940 roku mundur niemiecki zmienił się na
jednolity zielony (spodnie i bluza), dlatego
jako członkowie Stowarzyszenia musieliśmy
zaopatrzyć się w kolejny mundur. W naszych zasobach znajdują się również mundury maskujące typu splinter czy sumptermuster, w których występujemy podczas rekonstrukcji późnowojennych na różnych
frontach, aż do zakończenia wojny w maju
1945 roku.

Jesteśmy aktywni od Warszawy po Gorlice, Wodzisław Śląski, Cieszyn, Wadowice,
Oświęcim, Krzywopłoty, Paradyż, Kielce,
Mokrą, Bełchatów czy Jedlinę Zdrój. Pomagamy m.in. w corocznym organizowaniu
Rekonstrukcji Historycznych w naszym
rodzinnym Opatowie na Górze Opatowskiej,
gdzie 1 września 1939 roku został trafiony
pierwszy niemiecki czołg podczas II wojny
światowej. Oprócz rekonstrukcji historycznych, zgodnie z założeniami Stowarzyszenia
organizujemy żywe lekcje historii, podczas
których mamy okazję odkłamywać pewne
naleciałości historyczne i ukazywać fakty
z dziejów naszego kraju we właściwym
świetle.

Posiadamy repliki broni krótkiej: pistolet
samopowtarzalny P08 Parabellum, potocznie nazywany też Luger od nazwiska au-
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striackiego konstruktora, pistolet, który
można zobaczyć w niemal każdym filmie dotyczącym II wojny światowej. Mamy pistolet
maszynowy MP 40 kalibru 9 × 19 mm Parabellum produkowany w czasie II wojny
światowej, popularnie nazywany Schmeisserem, a także replikę Walthera P38 czy
pistolet Walther PPK kaliber 7,65 mm, którym w kilku odcinkach kultowego filmu
o Jamesie Bondzie posługiwał się główny
bohater. Na potrzeby rekonstrukcji nabyliśmy motocykl z koszem BMW z repliką
ciężkiego karabinu maszynowego MG 34.
Cały czas się rozwijamy i doposażamy,
dlatego zakupiliśmy mundur żołnierza Armii
Carskiej oraz mundur żołnierza Armii Polskiej we Francji, zwanej też Błękitną Armią
(fr. L’Armée bleue od koloru francuskich
mundurów) lub Armią Hallera. Skompletowaliśmy także mundury, w których występujemy na początku marca każdego roku,
upamiętniając Żołnierzy Niezłomnych (Wyklętych). Jako rekonstruktorzy bierzemy udział
w powstaniach śląskich, walczymy o niepodległość w Legionach Józefa Piłsudskiego.
W razie potrzeby wymieniamy się mundurami z kolegami z innych stowarzyszeń.
Nasze opatowskie rekonstrukcje cieszą
się coraz większą popularnością. Ogląda je
coraz więcej ludzi. Na pokazy przychodzą
całe rodziny z małymi dziećmi. Nie brakuje
też młodzieży. Osobiście wielokrotnie występowałem przed rodzimą publicznością,
wcielając się m.in. w żołnierza Granatowej
Policji, Ludowego Wojska Polskiego, porucznika 104 dywizji piechoty Stanów Zjednoczonych, a ostatnio polskiego żołnierza
II korpusu gen. W. Andersa bijącego się
o Monte Cassino. Rekonstrukcje historyczne w Opatowie to już tradycja, podobnie jak
udział setki lub więcej rekonstruktorów
z całej Polski na niezwykłym widowisku żywego teatru historii z piękną pirotechniką,
które co roku prowadzi, czarując słowem,
prof. Andrzej Olejko. W planach mamy rozegranie na Górze Opatowskiej zwycięskiej
bitwy z bolszewikami w 100-lecie Cudu nad
Wisłą. Dotychczas Stowarzyszenie wzięło
udział w ok. 60 rekonstrukcjach historycznych na terenie Polski.
Na żywych lekcjach historii prezentujemy
mundury z epoki, repliki broni, wyposażenie
wojskowe, pokazujemy zdjęcia i filmy z rekonstrukcji historycznych, które miały miej-

sce w Opatowie w minionych latach. Pragniemy zaciekawić młodych ludzi historią,
a w zasadzie rozkochać w pięknych polskich, choć niełatwych, dziejach. Każde spotkanie jest inne, niepowtarzalne, często spontaniczne. Młodzi uczestnicy potrafią nas zaskakiwać. Nigdy nie jest nudno.

Uczestnicy konferencji

Podczas spotkania w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Częstochowie 21 listopada 2019 roku miała
miejsce krótka prezentacja Stowarzyszenia
SRH Helle Berg w Opatowie i jego działalności na przestrzeni kilku ostatnich lat oraz
zaangażowanie w przygotowywanie kolejnych
rekonstrukcji historycznych na opatowskim
wzgórzu. Pokazaliśmy kilka mundurów,
m.in. Błękitnej Armii gen. J. Hallera, Żołnierza Wyklętego oraz dwa mundury Wehrmachtu z początku i końca II wojny światowej. Zademonstrowaliśmy i omówiliśmy
repliki krótkiej i długiej broni używanej na
rekonstrukcjach. Zaprezentowaliśmy bagnety oraz francuską szablę wz. 1845 używaną m.in. przez oficerów Błękitnej Armii,
a także wojskowe furażerki różnych formacji. Pokazowi towarzyszyła ekspozycja
zdjęć z widowiska w Opatowie, które przedstawiało Bitwę o Monte Cassino. Zaprezentowane zostały również dwa krótkie filmy:
„Bitwa o Monte Cassino” oraz „Ich ostatnie
chwile” ukazujący potyczkę jednostek Wehrmachtu z patrolem USA w Ardenach w Boże
Narodzenie 1944 roku. Na zakończenie każdy z uczestników spotkania otrzymał broszurę z tekstem i zdjęciami, w której zostały
zaprezentowane wszystkie opatowskie rekonstrukcje, poczynając od 2013 roku do dziś.
Fot. P. Włodarczyk

ks. Maciej Woszczyk
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Karolina Kulejewska
Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie

M UZEUM 303
IM . PPŁK . PIL . J ANA Z UMBACHA
W N APOLEONIE
WSTĘP
Przebieg procesu uczenia się, który stawia przed każdym młodym człowiekiem społeczeństwo, często kojarzony jest z pozbawionym głębszych wzruszeń i przeżyć przymusem. Tymczasem wieloletnie doświadczenia pedagogów wskazują, że to, co zwykle
pozostaje trwale w pamięci, ma charakter
ściśle emocjonalny.

Każde muzeum to przestrzeń zamknięta,
w której czas rządzi się innymi prawami,
gdzie wędrując po niekończących się korytarzach, można próbować odnaleźć ducha
epoki, przenieść się w odległe czasy, odkryć
i zrozumieć historię, która nieustannie tworzy nowe scenariusze.
Takie właśnie jest Muzeum 303 im. ppłk.
pil. Jana Zumbacha w Napoleonie, które
pragnę Państwu przedstawić…
HISTORIA POWOŁANIA MUZEUM 303
10 października 2017 roku zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DDK – WM.603.118.2017. ZG zostało powołane do życia i wpisane do wykazu
muzeów prowadzonego w Biuletynie Informacji Publicznej pod pozycją 398 jako Prywatne Muzeum Lotnictwa – Muzeum 303
im. ppłk. pil. Jana Zumbacha znajdujące
się w miejscowości Napoleon koło Częstochowy.

Karolina Kulejewska z Muzeum 303
im. ppłk. pil. Jana Zumbacha w Napoleonie

Niezwykłe znaczenie dla procesu uczenia
się ma środowisko – otoczenie, w którym
przebiega. Przestrzeń może w odpowiednich
warunkach nabrać charakteru poznawczego. Całość zależy jednak od czasu, miejsca,
czy sytuacji, a przede wszystkim od szczególnej konfiguracji wielu czynników wyzwalających w danym momencie chęć i predyspozycje do aktywnego uczestnictwa w procesie badawczym podmiotu.
Miejscem, które pozostaje wypełnione niezwykłą aurą, pobudzającą wyobraźnię każdego zwiedzającego, a przede wszystkim inspirującym do aktywnego uczestnictwa w monologu prowadzącego przewodnika jest niewątpliwie muzeum.
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Fot. z archiwum Muzeum 303

W 2018 roku w szczególny sposób obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecie polskiego
lotnictwa wojskowego. Z tej okazji 1 września 2018 roku nastąpiło oficjalne otwarcie
Muzeum 303.
Pracami muzeum kieruje Stowarzyszenie
Muzeum 303 im. ppłk. pil. Jana Zumbacha,
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które zostało powołane spośród uczestników
zebrania założycielskiego 27 października
2018 roku w Napoleonie.

glię), w skład których wchodzi m.in. sala
edukacji historycznej oraz rekwizyty z filmu
„Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”, podarowane przez producenta Jacka Sajmołowicza, m.in. replika samolotu Hawker
Hurricane, używanego na wielu frontach
II wojny światowej.

CEL DZIAŁALNOŚCI MUZEUM
Muzeum 303 jako jedno z niewielu w kraju poświęcono historii Lotnictwa Polskiego
od początków awiacji po czasy obecne, ze
szczególnym naciskiem na okres II wojny
światowej i dokonań Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Zbiory i ekspozycja główna
zadedykowana została w szczególności polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię, (m.in.
Witoldowi Urbanowiczowi, Witoldowi Łokuciewskiemu, Janowi Zumbachowi, Stanisławowi Skalskiemu) i wielu innym, z generałem Władysławem Sikorskim włącznie.
W swoich założeniach realizuje misje upowszechniania wśród młodzieży szkolnej i osób
dorosłych historii Dywizjonu 303.

PATRON MUZEUM 303
Patronem Muzeum 303 został bezprecedensowo najbardziej charyzmatyczny dowódca Dywizjonu 303 – Jan Eugeniusz Ludwik Zumbach, urodzony 15 kwietnia 1915
roku w Ursynowie, który wówczas był niewielką wioską pod Warszawą. Przyszedł na
świat w rodzinie szwajcarskiego emigranta
– wobec tego odziedziczył obywatelstwo rodzinnego kraju swojego ojca.
W 1922 roku rodzina Zumbachów przeprowadziła się do majątku w Bobrowie
w okolicach Brodnicy, w ówczesnym województwie pomorskim. To właśnie tam w młodym Janku narodziła się ogromna miłość do
lotnictwa. Młodzieńcze marzenia o lataniu
spełniły się w 1936 roku, kiedy to został
przyjęty do dęblińskiej Szkoły Podchorążych
Lotnictwa. Stopień podporucznika otrzymał
już 15 października 1938 roku. Po ukończeniu szkoły został przyjęty do bojowej
jednostki lotniczej – elitarnej 111 Eskadry
Myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.
Jan Zumbach pierwsze dni II wojny
światowej spędził niestety na rekonwalescencji w szpitalnym oddziale w Zaleszczykach, do którego trafił po wypadku lotniczym. Jednak niestrudzony i waleczny
zdecydował się jak najszybciej dołączyć do
swojej eskadry, by wspólnie z przyjaciółmi
walczyć o wolność Ojczyzny i stawić czoła
agresorowi. Niestety nie udało mu się to.
Nie zamierzając pozostać biernym na niekorzystny dla Polaków rozwój wydarzeń
wojennych, niewielką, turystyczną awionetką RWD – 13 przedostał się do Rumunii.
Następnie przez Bułgarię i Liban dotarł do
Francji, gdzie wstąpił do armii, by dalej
walczyć za Ojczyznę. Po kapitulacji Francji
zmuszony był, podobnie jak wielu innych
pilotów, ewakuować się drogą morską do
Wielkiej Brytanii.
Latem 1940 roku, w Northolt, młody Jan
Zumbach otrzymał przydział do elitarnego
Dywizjonu 303, stając się tym samym jednym z najlepszych pilotów walczących

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
EKSPOZYCJI ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ

Budynek główny Muzeum 303 wypełniony został wyłącznie oryginalnymi pamiątkami z okresu II wojny światowej.
Do dyspozycji zwiedzających oddano następujące działy:
● Lotnictwo II RP,
● Lotnictwo USA, Kanady, Anglii i Związku
Radzieckiego,
● Lotnictwo Niemiec,
● Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.

Fot. z archiwum Muzeum 303

Dodatkowo każdy zwiedzający może
wejść do udostępnionych zespołów budynków koszarowych, tzw. disperali (polowe
stanowisko pilotów wykorzystywane na lotniskach brytyjskich w czasie Bitwy o An49
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w słynnej Bitwie o Anglię, jak również jego
dowódcą w okresie od 19 maja do 31 października 1942 roku.
Zmarł 3 stycznia 1986 roku we Francji.
Spoczywa na warszawskich Powązkach.

Stowarzyszenie Muzeum 303 poprzez lekcje
i warsztaty historyczne.

HUBERT ZUMBACH
Muzeum 303 wyznaje zasadę, że historia
nie umiera, lecz pozostaje w sercach i pamięci tych, którzy wciąż żyją, a przede
wszystkim tych, którzy pragną ją kontynuować. W związku z powyższym właściciel
muzeum nieustannie nawiązuje i utrzymuje
kontakty z rodzinami pilotów walczących
w Bitwie o Anglię. Doskonałym przykładem
takiej działalności jest jego przyjaźń z synem Jana Zumbacha, Hubertem Zumbachem, który obecnie mieszka w szwajcarskim Zurichu.
Hubert Zumbach kontynuuje zamiłowanie swojego ojca, również pasjonuje się lotnictwem. Podczas ostatniej wizyty w Napoleonie sformułował krótkie przesłanie dla
wszystkich młodych patriotów:
Jestem synem Jana Zumbacha, który walczył o wolność Europy, podczas ogromnej
wojny i bardzo trudnego czasu dla nas
wszystkich. Dzięki takim ludziom jak mój
ojciec, jak wasi dziadkowie, jak tysiące żołnierzy dziś mamy na świecie pokój, którym
możemy się cieszyć. Jednak nie możemy
zapominać o tym, że pokój wypracowany
przez naszych ojców i dziadków nie jest
pojęciem stałym, nie jest dany raz na zawsze. To wy jesteście nowym pokoleniem,
przyszłość jest w waszych rękach! Wy jesteście nowymi bohaterami przyszłości. Życzę
wam powodzenia w realizacji tego zadania.
Już dziś stańcie się bohaterem przyszłości.
Słowa Huberta Zumbacha to jednocześnie zaproszenie dla wszystkich do udziału
w autorskim projekcie „Historia łączy pokolenia”, przygotowanym przez Stowarzyszenie
Muzeum 303.

Fot. z archiwum Muzeum 303

Zasadniczym celem oferty lekcji historycznych organizowanych przez Stowarzyszenie Muzeum 303 jest zapoznanie uczniów z bogatą historią naszego kraju oraz
bohaterską postawą żołnierzy – lotników
walczących w polskich dywizjonach w Wielkiej Brytanii, a wszystko to dla budowania
świadomości patriotycznej oraz miłości do
własnego narodu wśród młodzieży szkolnej.
Prelekcje urozmaicamy poprzez prezentacje oryginalnych pamiątek (przede wszystkim po słynnym Dywizjonie 303), umundurowania, czy wyposażenia wojskowego z okresu II wojny światowej. Pragniemy przybliżyć całemu społeczeństwu w kraju i poza
jego granicami działalność Polaków na
Zachodzie, ze szczególnym uwzględnieniem
bohaterów lektury szkolnej Arkadego Fiedlera pt. „Dywizjon 303”.

AUTORSKI PROJEKT
„HISTORIA ŁĄCZY POKOLENIA”
Szkoły mają za zadanie zapoznanie młodzieży z historią państwa, jego kultury w różnych epokach formowania się społeczeństwa. Mają też na celu przypomnienie wybitnych jednostek, które twórczością i działalnością wpływały na jego świadomość. Podobne zamierzenia postanowiło realizować
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ZAKOŃCZENIE
Muzea podobnie jak instytucje oświatowe
posiadają określone zadania i funkcje, które
powinny realizować. Dla Stowarzyszenia
Muzeum 303 priorytetem działalności od
samego początku jest funkcja kulturalno-naukowa oraz edukacja wychowawcza, któ50
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ra polega na stworzeniu możliwości jak
najbliższego obcowania z oryginalnymi pamiątkami z okresu II wojny światowej, pobudzenia w każdym młodym człowieku wartości poznawczej oraz docenienia poświęcenia naszych lotniczych bohaterów narodowych.
Muzea, będąc instytucjami powszechnej
edukacji historycznej społeczeństwa, mogą
w bardzo dużym stopniu pozytywnie wpłynąć na utrwalenie metod aktywizujących
pracę ucznia, które powszechnie stosują pedagodzy. Wiele zależy od nauczyciela organizującego wycieczkę do tego rodzaju instytucji, który powinien na każdym etapie
procesu dydaktycznego wzbudzić potrzebę
obcowania z zabytkami historycznymi i kształtowania umiejętności odczytywania treści zawartych w poszczególnych eksponatach i ekspozycjach muzealnych.
Postawa ucznia wobec edukacji muzealnej, wizyt w muzeach wynika w dużej mierze z postawy nauczyciela. Uczeń powinien
wiedzieć, a przede wszystkim odczuwać, że
wizyta w muzeum jest ważna zarówno dla
nauczyciela jak i dla niego. Informacje zdobyte podczas wycieczki do muzeum są równoważne z treściami czerpanymi z podręcznika, czy przekazywanymi na lekcji i stanowią
pomoc w nauce ocenianych postępów szkolnych uczniów.
Dla każdego nauczyciela muzeum może
stać się cennym uzupełnieniem warsztatu
pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stwarza możliwości urozmaicenia standardowego
procesu kształcenia historycznego uczniów,
a jednocześnie naukowego rozwoju nauczyciela. Chcąc osiągnąć dobre rezultaty na
lekcji muzealnej, należy ją dobrze zaplanować i przygotować.

Zachęcam i serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli, aby razem z uczniami zechcieli być świadkami żywych lekcji historii
i wziąć udział w autorskim projekcie edukacyjnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Muzeum 303.
Fot. P. Włodarczyk
oraz zdjęcia z archiwum Muzeum 303
w Napoleonie

Karolina Kulejewska

Bibliografia:
Cabała A., Edukacja muzealna w praktyce szkolnej – wyzwania dydaktyczne.
http://pedagogika.pl/wp-content/uploads/
2019/06/KiW15_CABALA.pdf,
[dostęp 9.11.2019].
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/Pliki/
KK_fragmenty/KK_rwstep_ISBN.pdf,
[dostęp 9.11.2019].
http://www.muzeum303.pl/museum,
[dostęp 9.11.2019].
Ivaniuk I., Wycieczki do muzeów i miejsc historycznych oraz ich rola w nauczaniu historii
regionalnej. Głos w dyskusji, „Strzyżowski Rocznik Muzealny” 2015, https://www.muzeumstrzyzow.pl/uploads/4/9/1/9/49192843/
inna_ivaniuk_-_wycieczki_do_muze%C3%B3w_
i_miejsc_historycznych_oraz_ich_rola_w_nauc
zaniu_historii_regionalnej._g%C5%82os_w_
dyskusji_.pdf, [dostęp 9.11.2019].
Zumbach J., Ostatnia walka, Ożarów Mazowiecki
2019.

Fot. z archiwum Muzeum 303
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Justyna Wartacz
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie

100
100.

O

SPOSOBÓW NA ŚWIĘTOWANIE
ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

tym, że obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę będą huczne, wiadomo było od dawna.
Szkoły w całym kraju angażowały się w przeróżne przedsięwzięcia związane z uczczeniem
pamięci o osobach i wydarzeniach związanych z 1918 rokiem. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że rok szkolny 2017/2018
został uznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Rokiem dla Niepodległej”, a rok 2018/
2019 otrzymał miano „Roku Niepodległej”.
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie – szkoła dbająca o szerzenie patriotycznych wartości i pielęgnowanie historii włączyła się bardzo aktywnie
w szereg wydarzeń towarzyszących 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
część z nich również organizując lub współorganizując. Podsumowując 2018 rok, warto
przypomnieć, w jaki sposób uczniowie naszej
szkoły, ale i innych częstochowskich placówek odrobili lekcje o polskiej niepodległości.
Okazuje się, że sposobów na świętowanie
i jednocześnie na obcowanie z historią naszego kraju było wiele: począwszy od konkursów, przez rajdy, koncerty i wycieczki,
na konferencjach i uroczystościach patriotycznych kończąc.
Już na początku 2018 roku w ramach
projektu edukacyjnego „Częstochowa o wolność i niezawisłość”, realizowanego przez
Urząd Miasta Częstochowy i częstochowskie
szkoły, w I Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Słowackiego w Częstochowie odbył się
konkurs zatytułowany „O wolność i granice
– częstochowianie 1918–1920”. Test historyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych przekonał organizatorów,
że historia małej ojczyzny coraz bardziej interesuje młodych patriotów. Innym rodzajem współzawodnictwa był wewnątrzszkolny
konkurs na prezentację multimedialną poświęconą generałowi Mariuszowi Zaruskiemu zorganizowany w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie. Udział
w rywalizacji rozwinął kreatywność oraz umiejętność poszukiwania informacji o bohaterach narodowych związanych z 1918 rokiem.
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Zważając na to, że nieodzownym elementem historii narodu jest historia języka, na
uwagę zasługuje VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” przeprowadzone w listopadzie 2018 roku z inicjatywy
Fundacji „Zawsze Warto”. VI edycja odbyła
się w sześciu województwach i była skierowana do uczniów szkół podstawowych,
oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.
Ciekawą propozycją uczczenia „Roku Niepodległej” były przedsięwzięcia historyczno-literackie, w których uczestniczyli częstochowscy uczniowie i nauczyciele. 26 września w Ratuszu młodzież miała możliwość
poznania profesora Andrzeja Chwalby – historyka i eseisty, autora m.in. następujących
książek: „Legiony Polskie 1914–1918”, „Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914–1918”
czy „Historia Polski 1795–1918”. Podczas
spotkania z młodzieżą profesor opowiadał
o Legionach Polskich i roli Józefa Piłsudskiego w czynie legionowym. Natomiast 18 października, również w sali reprezentacyjnej
Ratusza, odbyła się uroczysta promocja
książki
zatytułowanej
„Częstochowianie
w marszu do Niepodległej”. Jest to już kolejna publikacja wydana pod redakcją Ryszarda Stefaniaka i Rafała Piotrowskiego,
w którą zaangażowało się kilkunastu autorów – nauczycieli częstochowskich szkół.
Tym razem autorzy przybliżyli sylwetki
mniej lub bardziej znanych częstochowian
związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości w 1918 roku. Wieczór autorski został uświetniony programem artystycznym o tematyce historycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie.
W całym 2018 roku było przede wszystkim historycznie, ale było też artystycznie.
2 października uczniowie przedszkoli, szkół
podstawowych i ponadpodstawowych wzięli
udział w warsztatach malowania koszulek
poświęconych pamięci 100 bohaterek i bohaterów związanych z działaniem na rzecz
Niepodległej. Organizatorami wydarzenia byli:
Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II
w Częstochowie, Zespół Szkół im. J. Kocha52
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nowskiego w Częstochowie, Szkoła Podstawowa nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i Jasnogórska Publiczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia w Częstochowie. Odmiennymi, ale również artystycznymi przedsięwzięciami były koncerty
dedykowane uczniom z okazji świętowania
odzyskania niepodległości. 1 września w Mykanowie odbył się koncert zespołu patriotycznego „Forteca”. Natomiast 14 listopada
przedstawiciele częstochowskich szkół mocno zaangażowanych w obchody odzyskania
niepodległości przez Polskę, skorzystali z zaproszenia na koncert niepodległościowy
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny, który odbył się w Katowicach. Pozostając przy tematyce artystyczno-kulturalnej,
warto odnotować, że 7 listopada wybrane
klasy Zespołu Szkół Technicznych im. Jana
Pawła II w Częstochowie obejrzały widowisko poetycko-muzyczne pt. „Myśmy wszystko
zapomnieli…” wystawione w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. Chór Collegium
Cantorum, aktorzy Teatru im. A. Mickiewicza oraz Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa
wykorzystali 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę do przypomnienia
widzom, jak polski naród wyrażał swoją nadzieję na odrodzenie wolności w literaturze,
muzyce czy malarstwie.
Wspomniany powyżej koncert zespołu
„Forteca” był elementem rozbudowanego projektu zatytułowanego „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, którego
organizacją zajęły się Fundacja Civitas Christiana, Kuratorium Oświaty w Katowicach
Delegatura w Częstochowie oraz Klasztor
oo. Paulinów na Jasnej Górze. W ramach
projektu odbyło się wiele interesujących wydarzeń, m.in.: lekcje historii na temat
odzyskania niepodległości w naszym regionie, akcja „100 życzeń na 100 lat dla Niepodległej” polegająca na wpisach do pamiątkowych kronik, a także tworzenie przez uczniów dekoracji współczesnej maciejówki
inspirowanej czapką legionistów. Projektowi
towarzyszyły także dwie konferencje, które
odbyły się w Sali Papieskiej na Jasnej
Górze, ale bez wątpienia największym
wydarzeniem był piknik niepodległościowy,
który miał miejsce 4 listopada 2018 roku.
Tego dnia najpierw w Bazylice Jasnogórskiej
odbyła się msza św. z udziałem pocztów
sztandarowych. Następnie uczniowie w udekorowanych przez siebie maciejówkach
przeszli patriotycznym korowodem w rytmie

poloneza z placu W. Biegańskiego na błonia
jasnogórskie, gdzie wzięli udział w rekonstrukcji wydarzeń sprzed 100 lat. Wszystkie
atrakcje miały upamiętnić, że właśnie 4 listopada 1918 roku niepodległość nadeszła
na Jasną Górę, gdy z rąk austriackich zaborców przejęło ją polskie wojsko pod dowództwem kpt. Artura Wiśniewskiego. Niecodziennym przeżyciem było również obejrzenie 100-metrowej flagi wiszącej na jasnogórskiej wieży.
Część wydarzeń towarzyszących 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
podobnie jak piknik, miała charakter bardziej aktywny – sportowy. I tak na przykład
25 maja 2018 roku młodzież z częstochowskich szkół średnich zatańczyła poloneza na
placu W. Biegańskiego w Częstochowie.
W pierwszej parze można było dostrzec Prezydenta Miasta Częstochowy. Natomiast
30 maja odbył się rajd rowerowy pod
hasłem „Śladami Marszałka Piłsudskiego
w Częstochowie”. 14 września częstochowscy
uczniowie sprawdzili się w integracyjno-rekreacyjnym biegu na dystansie 2 mil. Natomiast 26 września symbolicznie około 100
osób z Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie i Szkoły Podstawowej nr 14 im. H. Sienkiewicza w Częstochowie wzięło udział w rajdzie integracyjno-niepodległościowym do Parku „Lisiniec” zorganizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. 31 października
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
im. Jana Pawła II w Częstochowie uczestniczyli w rajdzie rowerowym będącym częścią
projektu „100 rowerowych kilometrów na
100-lecie niepodległości”.
Z pewnością bardzo atrakcyjnym sposobem na uczczenie 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę był wyjazd pod
hasłem „100 lat Niepodległości – patriotycznie na Kresy” dofinansowany ze środków
Urzędu Miasta Częstochowy i przeznaczony
dla uczniów klas mundurowych Szkoły Podstawowej nr 19 w Częstochowie, Zespołu
Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie
i Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie. Podczas wyjazdu edukacyjnego na Wileńszczyznę w maju 2018
roku młodzież zwiedziła miejsca związane
z Józefem Piłsudskim, a także z postaciami,
które zapisały się na kartach historii literatury i sztuki.
Zupełnie innym sposobem na włączenie
się w wydarzenia towarzyszące 100. rocz-
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nicy odzyskania niepodległości był udział
częstochowskich uczniów w zbiórce artykułów przeznaczonych na akcję charytatywną
„100 lat Niepodległości – św. Mikołaj na
Kresy”. Zebrane wspólnymi siłami produkty
trafiły w okresie przedświątecznym do Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi
i Ukrainie. Organizatorem akcji było częstochowskie Towarzystwo Patriotyczne Kresy.
Warto przypomnieć, że to stowarzyszenie
organizowało również w 2018 roku projekt
„Od Bałtyku aż do Tatr – drogi do Niepodległej”. Projekt dofinansowany przez Senat RP był skierowany do uczniów polskiego
pochodzenia mieszkających na Kresach
Wschodnich. 20 czerwca 2018 roku w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie odbyła się uroczystość, w której
integrowała się młodzież z Litwy, Łotwy i Białorusi oraz częstochowskich szkół. Przygotowany wspólnie program artystyczny był
utrzymany w duchu niepodległościowym.
Tydzień poprzedzający 11 listopada 2018
roku, czyli oficjalny Dzień Niepodległości,
obfitował w coraz więcej wydarzeń związanych z uczczeniem tej daty. 7 listopada
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy
odbyła się ważna konferencja edukacyjna
pt. „Częstochowa Niepodległa”, która stanowiła część wspomnianego już projektu pt.
„Częstochowa o wolność i niezawisłość”.
Uczestnicy wysłuchali referatów na temat
losów naszego miasta i jego mieszkańców
przed stu laty. Ponadto obecni uczniowie
i nauczyciele poznali laureatów kilku konkursów, które towarzyszyły projektowi i wiązały się tematycznie z niepodległością. Były
to: konkurs plastyczno-historyczny „Komiks
– polskie drogi do Niepodległej”, konkurs
pieśni patriotycznej „Sercem wyśpiewane”
oraz historyczna gra terenowa, która odbyła
się 18 października pt. „Częstochowa w godle
zaklęta”. Warto podkreślić, że w grze zorganizowanej przez Zespół Szkół Technicznych
im. Jana Pawła II w Częstochowie i Zespół
Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie we
współpracy z Muzeum Częstochowskim
wzięli udział uczniowie z 24 częstochowskich szkół. Po zakończeniu zmagań na
placu W. Biegańskiego w Częstochowie ułożono wspólnie ogromne godło Polski, a pamiątką po grze została wystawa prezentująca częstochowskich bohaterów walczących o niepodległość 100 lat temu.
W piątek, 9 listopada 2018 roku o godz.
1111 uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.
Tego samego dnia o godz. 1200 poczet
sztandarowy uczestniczył w uroczystościach
przy pomniku Orląt Lwowskich, podczas
których upamiętniono heroiczną obronę
Lwowa w listopadzie 1918 roku, kiedy to
kształtowały się granice odradzającego się
państwa polskiego. 10 listopada nauczyciele
i dyrekcja szkoły wzięli udział w uroczystym
koncercie Orkiestry Symfonicznej, który odbył się w Filharmonii Częstochowskiej. Natomiast 11 listopada uczniowie klas mundurowych, wchodzących w skład Korpusu
Kadetów, uczestniczyli w oficjalnych miejskich uroczystościach Dnia Niepodległości.
Rozpoczęły się one przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Alei H. Sienkiewicza, skąd
następnie udano się pod pomnik marszałka
Józefa Piłsudskiego, aby wziąć udział w Apelu
Pamięci i złożyć kwiaty. Dodatkową atrakcją
tego dnia był wyświetlony na murach Ratusza mapping, czyli multimedialny pokaz
przedstawiający drogę Polski ku niepodległości.
Ostatnim wydarzeniem ściśle związanym
z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, które odbyło się w Zespole Szkół
Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie, było posadzenia na terenie szkolnego ogrodu „Dębu Niepodległości”. Otrzymaliśmy go od polskich leśników jako jedna
ze 100 szkół i instytucji dbających o pielęgnowanie postaw patriotycznych. Drzewo dotarło do nas z Watykanu, gdzie zostało
wcześniej poświęcone przez papieża Franciszka. Papież poświęcił 101 dębów przywiezionych przez polskich leśników – jeden
dąb posadzono w ogrodach watykańskich,
a pozostałe 100 wróciło do Polski. Wszystkie
drzewa będą stanowiły trwały ślad i przypominały o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Różnorodność wspomnianych przedsięwzięć potwierdza, że każdy uczeń mógł znaleźć ciekawy dla siebie sposób na uczczenie
„Roku Niepodległej”. Z pewnością 2018 rok
pozostanie na długo w pamięci zarówno
uczniów, jak i nauczycieli zaangażowanych
w wydarzenia i będzie inspiracją do realizacji kolejnych kulturalno-historycznych
projektów.
Justyna Wartacz

54

Edukacja w teorii i praktyce

EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Wioletta Kołdon
Szkoła Podstawowa w Lubszy

P SZCZOŁY MURARKI ZAGOŚCIŁY
W S ZKOLE P ODSTAWOWEJ W L UBSZY

J

estem nauczycielem biologii w Szkole
Podstawowej w Lubszy, niewielkiej
miejscowości w gminie Woźniki.
Wiosną, wspólnie z uczniami założyliśmy
na terenie szkoły hodowlę pszczół murarek.
Uczniowie świetnie sobie poradzili z założeniem domków dla pszczół, a lokalna społeczność została poinformowana o korzyściach, jakie niosą ze sobą pszczoły. Przy
okazji Lubsza została ukwiecona, posadzono nowe drzewa owocowe i kwiaty.

Podobnie jak pszczoły miodne są dobrymi zapylaczami roślin. W Polsce pszczoła
murarka jest gatunkiem pospolitym zamieszkującym sady, ogrody, łąki. Murarki
są bardzo efektywnymi zapylaczami – zbierając pyłek do zapełnienia komór, samice
odwiedzają kilka tysięcy kwiatów.

Samice murarek osiągają 10–13 mm długości, samce są mniejsze – mają 8–10 mm.
Tułów murarki i pierwsze 3 segmenty owłosionego odwłoka są rdzawe lub rudoczerwone, pozostałe segmenty i głowa są czarne.
Samice mają dłuższe czułki od samców.

Ponieważ pszczół miodnych z roku na
rok jest w naszym otoczeniu coraz mniej,
postanowiliśmy działać i zadbaliśmy, aby
„zamieszkały” u nas ich kuzynki – pszczoły
murarki, które są owadami przyjaznymi dla
człowieka. Nie są one agresywne wobec ludzi. To dzikie pszczoły samotnice i w odróżnieniu od pszczół miodnych nie mają
swojej królowej i nie współpracują ze sobą,
nawet gdy żyją w kolonii.

Murarki pojawiają się wczesną wiosną,
już w pierwszych dniach kwietnia. Zapylają
kwiaty do końca czerwca. Są bardzo pożyteczne, lecz niestety żyją bardzo krótko,
tylko przez około 8 tygodni. W tym czasie
składają jaja, które dają początek kolej-
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nemu pokoleniu w następnym wczesnowiosennym sezonie.

Pod koniec września, chcąc utrzymać hodowlę murarek, powinniśmy przenieść rurki
łodyg, w których znajdują się kokony do
zimnego pomieszczenia o temperaturze około +4° C. W takim pomieszczeniu kokony
przezimują i z początkiem kwietnia wydostaną się z nich młode osobniki pszczół murarek. Najpierw wylatują samce a po kilku
dniach samice.
Każdy może samodzielnie zrobić domki
dla pszczół, wykorzystując łodygi trzciny,
pędy bambusa, spróchniałe drzewo. Otwory
w rurkach powinny mieć średnicę nie
mniejszą niż 7 mm, natomiast długość rurki
powinna wynosić ok. 25 cm. Rurki powinny
znajdować się pod zadaszeniem, aby nie
zmokły. Warto zabezpieczyć je przed ptakami odpowiednią siatką. Kokony można
zakupić w sklepie internetowym lub w stacjonarnym sklepie sadowniczym.
Zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tematem i zakładania w swoich przyszkolnych i przydomowych ogrodach pożytecznych dla środowiska hodowli pszczół
murarek.

Murarki zamieszkują np. puste łodygi,
pnie starych drzew, gdzie budują swoje
gniazda. Tworzą je wewnątrz ścianki z wilgotnej gliny zmieszanej ze śliną. Stąd ich
nazwa „murarki”. W szczelinach łodyg,
drzew składają jaja i gromadzą pyłek, zapylając przy tym okoliczne rośliny. Samica
potrafi wybudować w szczelinie nawet 17 komórek z jajami, do których dostarcza zebrany pyłek. Larwy odżywiają się pyłkiem
i około września przepoczwarzają się, zimując w kokonie.

Wioletta Kołdon

EDUKACJA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA
Ludmiła Pilecka
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach

A PLIKACJE UMOŻLIWIAJĄCE
PRZEPROWADZENIE
KLASOWEGO TELETURNIEJU

W

numerze 4(106) 2017 „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego” pisałam o aplikacjach służących do tworzenia quizów. Większość z nich uczniowie rozwiązują
indywidualnie na komputerach lub urządzeniach mobilnych. W niniejszym artykule przybliżę aplikacje umożliwiające przeprowadzenie klasowego teleturnieju w taki sposób, aby połączyć elementy grywalizacji i pracy w zespołach.
Pierwsza grupa narzędzi to aplikacje online umożliwiające stworzenie quizu w postaci
planszy przypominającej tę z telewizyjnego programu Va banque (w amerykańskiej wersji
Jeopardy!). Wymagają one jedynie komputera i projektora. Pisałam już wcześniej o aplikacji
Flipquiz (flipquiz.me), która następnie zmieniła nazwę na Flipquiz Classic, a obecnie
przestała istnieć. Spotkało się to z ogromnym rozczarowaniem nauczycieli używających
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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nowoczesnych technologii, gdyż był to jeden z najpopularniejszych serwisów do tworzenia
tego typu gier, a wraz z jego likwidacją nauczyciele stracili wypracowane przez siebie materiały.
Zbliżoną aplikacją jest Factile, dawniej Jeopardy Rocks (playfactile.com). Plansza z pytaniami wygląda podobnie, pytania podzielone są według kategorii i stopnia trudności,
interfejs również jest w języku angielskim. W trakcie przygotowywania quizu szybko możemy
się przełączać między widokiem, w którym na kafelkach są punkty, pytania lub odpowiedzi.
Opcja Share umożliwia wygenerowanie linku do gry. Skorzystanie z niego nie wymaga
posiadania konta w serwisie. Możemy też korzystać z bogatej bazy quizów przygotowanych
przez innych użytkowników (większość w języku angielskim, ale znajdziemy również quizy
w języku polskim).

Factile – widok z trakcie edycji, z odsłoniętymi pytaniami

Uruchamiając quiz, podejmujemy decyzję, ile drużyn będzie ze sobą rywalizowało
(w wersji darmowej maksymalnie 5), każda drużyna otrzymuje nazwę i awatar. Na planszy
wyświetlają się liczniki dla poszczególnych drużyn, które automatycznie zliczają punkty, jeśli
zaznaczymy, czy odpowiedź była poprawna, czy nie. Co ważne, musimy zrobić to przed
wyświetleniem prawidłowej odpowiedzi. Punkty możemy też modyfikować ręcznie (plusem
i minusem), np. w sytuacji, gdy zdecydujemy, że drużyny mogą przejmować pytania, na które nie została udzielona odpowiedź lub gdy zrezygnujemy z punktów ujemnych za złą odpowiedź. W odróżnieniu od Flipquiz nie musimy otwierać żadnej zewnętrznej aplikacji,
ranking widzimy na bieżąco na tym samym ekranie.

Factile – widok w trakcie gry

Na koniec możemy zadać pytanie finałowe (np. w przypadku remisu), które zdecyduje
o ostatecznym wyniku, a aplikacja wyświetla nam informację o zwycięskiej drużynie. W wersji płatnej dostępne są dodatkowe opcje, ale do przeprowadzenia prostego teleturnieju wy-
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starcza aplikacja darmowa. Największym minusem darmowej wersji jest możliwość utworzenia i przechowywania tylko 3 quizów.
Grę typu Jeopardy możemy stworzyć również w serwisie Super Teachers Tools
(superteachertools.com). Interfejs serwisu jest trochę toporny, czasem przypomina pierwsze
strony tworzone w HTML, jednak łatwość tworzenia ćwiczeń rekompensuje trochę tę toporność. Aplikacja Jeopary pozwala na dodawanie punktów zdobywanych przez poszczególne
zespoły i wyświetlanie tablicy z wynikami (Score Board).

Super Teachers Tools – gotowa plansza z grą

Podobną stroną jest Jeopardy Labs (jeopardylabs.com). Strona umożliwia tworzenie
planszy z grą bez konieczności zakładania konta. Musimy jedynie zapamiętać link do
planszy i hasło, które pozwoli nam na jej późniejszą edycję. Dopiero chęć dodawania nowych
kolumn czy wierszy (do czego program zachęca nas w prawym górnym rogu) wymaga
posiadania konta, które jest płatne jednorazowo 20$. Daje ono jeszcze inne możliwości:
uploadowania multimediów, łatwiejszego embedowania filmów (bez znajomości HTML),
wstawiania skomplikowanych matematycznych równań, uczynienia gier prywatnymi, a także
łatwego znalezienia wszystkich naszych gier pod jednym adresem. Interfejs jest przejrzysty,
wymaga wpisania tytułu, nazw kategorii w odpowiednich miejscach. Po kliknięciu na
komórkę tabeli pojawia się okno, w którym wpisujemy pytanie i poprawną odpowiedź.
Nie musimy wypełniać całej tabeli, na planszy pojawi się tylko tyle kolumn i wierszy, ile wypełnimy. Możemy zdecydować się np. na trzy kategorie i pytania maksymalnie za 400
punktów.

Jeopardy Labs – okno edycji
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Uruchamiając program (pamiętajmy, by zachować link, bo utworzone przez nas gry nie
zachowują się na naszym koncie), wybieramy liczbę drużyn. Liczniki z punktami pojawiają
się na dole ekranu, ale punkty musimy dodawać ręcznie. Każdorazowo możemy sprawdzić
poprawność odpowiedzi, klikając w przycisk Reveal Correct Response lub wciskając spację
na klawiaturze.

Jeopardy Labs – przykładowa plansza z grą dla dwóch drużyn (na dole liczniki z punktami)

Jeszcze jedną podobną aplikacją jest gra Flippity Quiz Show w serwisie flippity.net
(zawierającym dużo innych ciekawych aplikacji). Budowanie ćwiczeń w serwisie oparte jest
na arkuszach Google'a. W arkuszu wypełniamy pobrany ze strony szablon (tworząc najpierw
jego kopię). Następnie publikujemy go w Internecie, a arkusz generuje nam link do gotowej
gry. Link jest stały, ale serwis każdorazowo pobiera dane z naszego arkusza. Nawet jeśli dokonamy zmian w arkuszu, to po ponownym kliknięciu w link będą one widoczne w wygenerowanej grze. Jest to interesujące rozwiązanie, bo w razie likwidacji serwisu nie tracimy
wszystkich pytań i odpowiedzi (jak to miało miejsce w przypadku wspomnianego na początku Flipquiza), gdyż dokument pozostaje na naszym koncie Google i przygotowane
pytania możemy ponownie wykorzystać w innym programie.
Co ciekawe, pozornie siermiężna forma wprowadzania pytań pozwala na wstawianie
plików graficznych. Minusem jest to, że nie możemy zmieniać liczby wierszy i kolumn, czyli
musimy przygotować grę z 6 kategoriami, w każdej po 5 pytań, od 100 do 500 punktów.
Możemy natomiast decydować o liczbie drużyn, korzystając z plusa i minusa, który pojawi
się po wyświetleniu planszy. Możemy także nadać nazwy drużynom. Zaletą gry w omawianej
wersji jest wygląd planszy. Po zaznaczeniu poprawności odpowiedzi przy każdej drużynie
widzimy liczbę zdobytych punktów, punkty można dodawać/odejmować również ręcznie.
Natomiast wykorzystane pytania częściowo znikają z planszy, ale kafelki zabarwiają się na
kolor drużyny, która je wybrała. Pozwala to na śledzenie taktyki poszczególnych drużyn.
Z pewnością jest to narzędzie, które warto wypróbować.

Wygląd planszy Flippity z częściowo odsłoniętymi kafelkami
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Ciekawą alternatywą dla powyższych jest aplikacja Baamboozle (baamboozle.com). Wyglądem nieco przypomina poprzednie, ale zasady są nieco inne. Przygotowane przez
nauczyciela pytania kryją się pod numerami (od 1 do 16 lub od 1 do 24). Możemy przyporządkować poszczególnym pytaniom różne liczby punktów, ale uczniowie tego nie widzą,
wybierają jedynie numer, a więc wszystko jest dziełem przypadku. Pod niektórymi numerami
mogą kryć się niespodzianki: dodatkowe punkty, punkty ujemne dla swojej drużyny lub dla
przeciwnika albo całkowite wyzerowanie punktacji. Mamy tu zatem więcej elementów
zabawy, nie tylko sprawdzanie wiedzy. Można korzystać z gotowych quizów, nie wymaga to
posiadania konta, natomiast chcąc tworzyć własne zestawy pytań, musimy się zarejestrować.
Do gry możemy dodać nieograniczoną liczbę pytań, a aplikacja sama wylosuje te, z których ułoży planszę składającą się z 16 lub 24 kafelków. Pytania możemy ilustrować plikami
graficznymi.

Baamboozle – podgląd pytań

Po utworzeniu zestawu pytań mamy dwie opcje: Study mode lub Play game. Wybierając
opcję Study mode, ćwiczymy z uczniami poszczególne zagadnienia (bez rywalizacji). Możemy
w ten sposób omówić z uczniami cały materiał zawarty w grze. Uczniowie mogą to robić
również indywidualnie na swoich urządzeniach. Po naciśnięciu przycisku Check pojawia się
właściwa odpowiedź. Uczniowie klikają Okay, jeśli udzielili prawidłowej odpowiedzi lub Oops,
jeśli ich odpowiedź była nieprawidłowa. Program podlicza poprawne i błędne odpowiedzi,
pokazując wyniki w formie wykresu.
Druga opcja, Play game, przeznaczona jest już do przeprowadzenia rozgrywki między
drużynami. Możemy wybrać liczbę drużyn (2, 3 lub 4), a następnie nadać im nazwy. Mamy
do wyboru dwa rodzaje gry. Opcja quiz zawiera same pytania (będzie to bardziej
przypominało Flippity czy Factile), natomiast w opcji classic pytania wymieszane są z polami
power ups, czyli wspomnianymi wcześniej niespodziankami – dodatkowymi lub karnymi
punktami. W tej opcji gra jest z pewnością bardziej ekscytująca. Do końca nie wiadomo, kto
wygra. Dużym plusem aplikacji jest to, że automatycznie zlicza ona punkty, musimy jedynie
zaznaczyć, czy została udzielona prawidłowa odpowiedź. Ważne jest, żeby najpierw
sprawdzić odpowiedź przyciskiem Check, a dopiero potem zaznaczyć Okay (odwrotnie niż
w Factile), w przeciwnym wypadku punkty nie zostaną dodane.
Stworzone przez nas gry gromadzone są na naszym koncie i dostępne pod przyciskiem
My games. Stworzone quizy możemy modyfikować. Program sugeruje nam wybrane gry
innych użytkowników, sama wyszukiwarka nie działa jednak poprawnie.
Opcje rozwiązywania quizu drużynowo dają także inne aplikacje opisane przeze mnie w numerze 4 (106)/2017 „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, które teraz pokrótce przypomnę. Quizlet Live jest to jedna z opcji Quizleta pozwalająca na rozegranie quizu w losowo
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wygenerowanych przez aplikację drużynach. Po uruchomieniu gry podajemy uczniom jej kod
(używają oni strony quizlet.live), przydzielamy ich do grup (siadają wówczas obok siebie),
każdy pracuje na własnym urządzeniu mobilnym. Na ekranach wszystkich uczniów pojawia
się to samo pytanie i odpowiedzi do wyboru, ale tylko jeden członek grupy ma wśród swoich
odpowiedzi tę prawidłową i tylko on może ją zaznaczyć. Wskazana jest zatem komunikacja
i pomoc mniej spostrzegawczym członkom drużyny. Wygrywa drużyna, która najszybciej odpowie na wszystkie pytania.
Podobną możliwość daje aplikacja Socrative (socrative.com), a w niej gra „wyścig kosmiczny”. Uczniowie, tak jak w Quizlet Live, są losowo przydzielani do drużyn (ich liczbę
możemy określić). Indywidualnie udzielają odpowiedzi, ale pracują na wynik całej drużyny.
Nie ma tu miejsca na współpracę, ale za to uczniowie czują odpowiedzialność nie tylko za
własny wynik, ale całej drużyny. Na ekranie wyświetla się wizualizacja w postaci ścigających
się rakiet.
Zbliżoną opcję znajdziemy w aplikacji Quizalize (zzish.com). W wersji drużynowej uczniowie automatycznie przydzielani są do dwóch drużyn. Pracują na własnych urządzeniach,
ale ich wyniki sumują się na rzecz całej drużyny. Liczą się nie tylko poprawność odpowiedzi,
ale również czas ich udzielenia. Na dużym ekranie możemy wyświetlić postępy obu drużyn.
Opcję team mode posiada także Kahoot! (kahoot.com), ale
urządzenie. Różnica między wersją indywidualną a drużynową
kowym czasie po zadaniu pytania i pojawieniu się odpowiedzi,
którego drużyna ma czas na ustalenie wspólnej wersji i dopiero
drużyn pojawiają się kafelki odpowiadające odpowiedziom.

tutaj drużyny współdzielą
polega jedynie na dodattzw. „team talk”, podczas
wówczas na urządzeniach

Wszystkie te aplikacje pozwalają na zastosowanie elementów gamifikacji na lekcji.
W przypadku gier typu Jeopardy potrzebujemy w sali jedynie projektora, w przypadku drużynowych odmian quizów Quizlet, Socrative, Quizalize oraz Kahoot! potrzebujemy urządzeń
mobilnych, o których przyniesienie możemy poprosić uczniów.
Ludmiła Pilecka

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska
VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie

P OPULARYZOWANIE CZYTELNICTWA
WŚRÓD MŁODZIEŻY
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W

ęgierski pisarz Sándor Márai
stwierdził: „Czytać trzeba […], bo
to największy ludzki dar. Pomyśl:
tylko człowiek umie czytać”2. Ta ważna myśl
wymaga jednak pewnego dopełnienia: człowiek nie rodzi się przecież z umiejętnością
czytania; uczy się jej najpierw w domu
rodzinnym, potem rozwija na kolejnych etapach edukacyjnych. W wieku młodszym jest
zwykle chętny do poznawania słowa pisa-

1

nego, jednak w miarę dorastania ten pierwotny zapał słabnie, na co wskazują badania.
W badaniu czytelnictwa przeprowadzonym
przez Bibliotekę Narodową w 2018 roku 3
tylko 4% chłopców między 15. a 24. rokiem
życia deklarowało, że lubi czytać książki,
a aż 15% – że bardzo tego nie lubi. Wśród
dziewcząt w tym samym przedziale wiekowym 13% deklarowało, że bardzo lubi czy61
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tać, a 9%, iż bardzo tego nie lubi. Zatrważający jest wynik odpowiedzi na pytanie
o liczbę książek przeczytanych w 2018 roku,
bo aż 45% respondentów w wieku od 15 do
24 lat stwierdziło, że nie przeczytało ani
jednej książki.
Pomimo tych drastycznych danych wydaje się, że młodzież jednak czyta; według
badań przeprowadzonych przez Bibliotekę
Narodową w 2017 roku4 65% nastolatków,
w tym 82% dziewcząt stwierdziło, że czyta
w czasie wolnym. Nie są to książki z kanonu
lektur szkolnych, a najnowsze utwory przygodowe, obyczajowe, fantastyczne, wampiryczne, powieści z nurtu young adult (młodzi dorośli), których bohaterowie są równolatkami czytelników i które stają się tematami głośnych ekranizacji, artykułów prasowych oraz ożywionych dyskusji fanów
w mediach społecznościowych (na przykład:
Gwiazd naszych wina, Harry Potter, Igrzyska śmierci, Niezgodna czy Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego). Zatem to nie niechęć
do samej czynności czytania jest typowa dla
większości nastolatków, a raczej niechęć do
czytania lektur obowiązkowych.
Dlatego, jak zauważa profesor Anna Janus-Sitarz: „Kluczowy dla wykształcenia
u młodego czytelnika […] [uważnego i żarliwego] sposobu lektury jest dobór tekstów
literackich, które mówią o sprawach ważnych […]”5. Ten zaś uwarunkowany jest
w szkole przez zapisy podstawy programowej6. Proponuje ona młodzieży do czytania
teksty kanoniczne, które przez sam język
stanowią problem dla młodych czytelników.
Wystarczy przywołać dla przykładu choćby
urzekające swą urodą Sonety krymskie Adama Mickiewicza. Lektura niemal każdego
z nich może stać się dla młodego człowieka,
jeśli nie udręką, to na pewno trudnością,
z powodu, o jakim pisał jakiś czas temu Wojciech Bonowicz w szkicu Profesja stulecia7
– sonety Mickiewicza są napisane wprawdzie po polsku, ale w języku obcym dla
współczesnej młodzieży. Już w samej tylko
pierwszej strofie Stepów akermańskich pojawia się kilka wyrazów obcych (na przykład
„przestwór”, „śród”, „ostrowy” czy „burzan”).
Nie należy zapomnieć o obco brzmiącym tytule, bo słowa „step” i „Akerman” nie są
znane wszystkim uczniom.
Warto zatem promocję czytelnictwa rozpocząć od czynności podstawowej, jaką jest
wyjaśnianie
uczniom
znaczeń
słów,
poszerzanie ich zasobu leksykalnego, a przy
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tym i przez to dołączanie ich do naszego (tu:
ojczystego, narodowego) kręgu kulturowego
i czynienie literatury przestrzenią wspólną.
Jeśli bowiem pod kierunkiem nauczyciela
poznają owe znaczenia, odkryją zapewne
niepowtarzalne piękno nie tylko wspomnianych krymskich krajobrazów, ale i łatwiej im będzie zrozumieć inne teksty literackie.
Ważnym elementem procesu owego oswajania ucznia z tekstem literackim jest
również głośna lektura. Oczywiście, modelowe czytanie może pokazać nauczyciel, ale
bardzo angażujące dla uczniów jest wcielanie się w role bohaterów i odczytywanie
choćby krótkich kwestii. Dobrze nadają się
do tego dramaty, zwłaszcza scena więzienna
III części Dziadów Adama Mickiewicza. Taka
czytana lekcja, podczas której uczniowie angażują się w role bohaterów, przynosi wiele
korzyści, także podczas następującej po
lekturze bądź w trakcie czytania interpretacji.
Podążając za myślą profesora Stanisława
Bortnowskiego8, by zachęcić młodych ludzi
do czytania, warto zastosować metodę tzw.
przedlektury – w intrygujący dla nich sposób wprowadzić w konteksty (na przykład:
epokowy, polityczny, historyczny), bo często
świat lekturowy jest dla nich zbyt odległy
czasowo, a przez to martwy, a więc i trudny
do zrozumienia. Rozwinięciem myśli Bortnowskiego może być postulat czytania kontekstowego – oświetlanie uczniom utworu
literackiego innymi tekstami kultury i w ten
sposób ułatwianie im odbioru.
Ponadto trzeba by wyjść poza schemat
opracowywania lektury, sprowadzający się
m.in. do sprawdzianu wiadomości z treści
i „dostrzec w klasyce […] szansę na temat
do rozmowy o sprawach ważnych i dziś:
przy Antygonie o feminizmie, […] przy Weselu o odpowiedzialności mediów […]” 9 itd.
Zresztą, zgodnie z wolą twórców podstawy
programowej z języka polskiego, nauczyciele
powinni zrezygnować z pytania uczniów
o niezbyt istotne dla problematyki utworu
szczegóły, a skupić się na tejże problematyce, wykazując jej związek z życiem ucznia.
Zaleca się też wskazywanie uczniowi na
bliskość poruszanych przez literaturę zagadnień z jego współczesnym otoczeniem.
Trzeba wyjść naprzeciw jego zainteresowaniom i przygotować spersonalizowane zadania do pracy zgodnie z potrzebami konkretnego zespołu klasowego; na przykład dla
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pasjonatów zdrowego odżywiania lektura
ukierunkowana byłaby na elementy kulinarne, a dla klasowych elegantek na
kwestie strojów i pielęgnacji urody. Najskuteczniejsze metody motywowania do lektury
to te, które przekonają uczniów, że utwór
mówi o sprawach dla nich ważnych, aktualnych i młody człowiek może w nim znaleźć
odpowiedzi na nurtujące go pytania i wątpliwości.
Należy przy tym pamiętać o zmianie pokoleniowej, jaka się dokonuje w związku
z postępującym rozwojem technologii cyfrowej, bo to bardzo znaczący czynnik wpływający na poziom czytelnictwa. Wielu młodych
ludzi nie czyta w rozumieniu tradycyjnym,
ale słucha audiobooków albo czyta z ekranu
smartfona, tableta czy komputera. Pokolenie zwane pokoleniem „C” (connect – stale
w sieci) chętnie też korzysta z przekazu
niewerbalnego, sięgając po obrazkowy „zastępnik” książki, czyli film. W przypadku
literatury kanonicznej dobrze jest „podeprzeć” się obrazem filmowym, żeby zwizualizować młodzieży czasem archaiczną dla niej
rzeczywistość. Jest to również zgodne z postulatem profesora Bortnowskiego: lekcja
z lekturą powinna być dziś intermedialna.
Dostęp do Internetu na lekcji może uratować niejedną sytuację dydaktyczną, w której młody człowiek staje przed niezrozumiałym dla niego tekstem literackim.
Propagowanie i popularyzowanie czytelnictwa wśród młodzieży są dziś zadaniami
trudnymi, ale niezbędnymi. Należy szukać
sposobów dotarcia do młodego czytelnika
podczas przemyślanej pracy na lekcji, ale
również, a może przede wszystkim, poza
lekcją i poza szkołą, aby wychować pokolenie czytające z upodobania i z własnego
wyboru, a nie z powodu szkolnego przymusu, bez chęci i osobistej potrzeby. Rolą
współczesnego nauczyciela w szkole ponadpodstawowej powinno być podtrzymanie
w młodzieży zapału, jaki w kwestii czytania
wykazują dzieci, tak aby chciała i ubiła czytać. Jest to tym bardziej ważne, że według
badań: „[…] po ustaniu obowiązku szkolnego czytać książki będą ci, którzy nauczyli
się to lubić”10. Dlatego „najpierw sami
powinniśmy być ludźmi księgi. Nie takimi,
którzy o księgach gadają, tylko takimi,
którzy nimi żyją i to żyją prawdziwie. Żyją

nie ilością, bo ta nie ma znaczenia, ale
głębią czytania”11.
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

Przypisy:
1
Niniejszy tekst powstał na podstawie referatu
wygłoszonego przez autorkę podczas XVI Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbyło się 22 października 2019
roku. Forum było wydarzeniem Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
2
S. Márai, Księga ziół, przeł. F. Netz, Warszawa 2006, s. 38–39.
3
38% Polaków czyta książki,
https://www.bn.org.pl/w-bibliotece/
3413-38%25-polakow-czyta-ksiazki.html,
[dostęp 20.08.2019].
4
Wzrost czytelnictwa nastoletnich dziewcząt,
https://www.bn.org.pl/aktualnosci/
3489-wzrost-czytelnictwa-nastoletnichdziewczat.html, [dostęp 20.08.2019].
5
A. Janus-Sitarz, Uważność i żarliwość lektury
a „duch nowej humanistyki”, „Polonistyka. Innowacje”, nr 7, 2018, s. 4–10,
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/
article/view/12835/12617, [dostęp 20.08.2019].
6
Podstawa programowa kształcenia ogólnego
dla liceum, technikum i branżowej szkoły
II stopnia,
https://www.ore.edu.pl/2018/03/podstawaprogramowa-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceumtechnikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia/,
[dostęp 20.08.2019].
7
W. Bonowicz, Profesja stulecia, „Tygodnik
Powszechny”, 10.10.2016,
https://www.tygodnikpowszechny.pl/profesjastulecia-3616, [dostęp 20.08.2019].
8
S. Bortnowski, Jak zachęcić uczniów do czytania lektury (luźne notatki, jako zalążek odczytu),
https://www.stentor.pl/aktualnosci/czytaj/
256/jak-zachecic-uczniow-do-czytania-lektury,
[dostęp 20.08.2019].
9
A. Janus-Sitarz, Uważność…, op.cit., s. 6.
10 I. Koryś, R. Chymkowski, Stan czytelnictwa
w Polsce…,
https://www.bn.org.pl/download/document/
1553438768.pdf, [dostęp 20.08.2019].
11 G. Leszczyński, Książkowy Wielki Post, „Meritum”, nr 2 (41), 2016, s. 7,
https://www.google.com/search?client=
firefox-b-d&q=+Leszczy%C5%84ski%2C
+Ksi%C4%85%C5%BCkowy+Wielki+Post%2C
+Meritum%2C+2016, [dostęp 20.08.2019].
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EDUKACJA ZDROWOTNA
Anna Bronkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie

Małgorzata Zabłocka
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Częstochowie

Z ŁAZY I RAJDY PIESZE
– ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ WĘDRÓWKI

W

zagonionym, pędzącym świecie często wydaje się nam, że najlepszą
formą odpoczynku jest błogie lenistwo, nicnierobienie. Jednak prawie każdy
lubi od czasu do czasu wyjść z domu, udać
się na spacer, pooddychać świeżym powietrzem, mieć kontakt z przyrodą.
Od takich wędrówek już tylko krok do
rozpoczęcia przygody z turystyką pieszą,
a taką proponuje Regionalny Oddział PTTK
w Częstochowie.
Spośród szeregu ciekawych form spędzania czasu w sposób aktywny na szczególną
uwagę zasługują złazy i rajdy piesze. To
podstawowa i najbardziej atrakcyjna impreza dla uczniów.
W ofercie oddziału znajduje się harmonogram imprez turystycznych na cały rok kalendarzowy, a wśród nich kilkanaście złazów i rajdów pieszych.
Jako nauczycielki i opiekunki szkolnych
kół krajoznawczo-turystycznych planujemy
pracę koła (w oparciu o harmonogram imprez RO PTTK) na dany rok szkolny. Rozpoczynamy na początku września rajdem
„Powitanie szkoły”.

Od wielu lat meta znajduje się w Szkole
Podstawowej nr 11 w Częstochowie na ulicy
Festynowej. Można tam dotrzeć jedną z zaproponowanych tras, prowadzonych przez
przewodników. Na przykład z Ottonowa
przez Łojki, z Aleksandrii przez Ostrowy
i Walaszczyki, z Blachowni przez Błaszczyki
i Źródło św. Huberta.
Bardzo popularnym złazem jest Złaz
Turystyczny „Pieczenie Ziemniaka”, który
odbywa się na początku października. Skupia on na Suchym Zalewie w Olsztynie
najwięcej uczestników, w niektórych latach
nawet ponad sześciuset. Warto podkreślić,
że oprócz niewątpliwych korzyści prozdrowotnych, udział w rajdzie przyczynia się do
promowania postaw proekologicznych – każda grupa na trasie zbiera śmieci, przyczyniając się do zachowania piękna przyrody.
Grupa, która przyniesie na metę największą
ilość odpadków jest nagradzana. Nagrody
można zdobyć również w inny sposób, np.
biorąc udział w licznych konkursach, których tematem przewodnim jest ziemniak.

Złaz turystyczny „Pieczenie ziemniaka”
– 6 października 2018 r.

Złotą polską jesień możemy podziwiać na
kolejnym rajdzie – „Barwy jesieni”. Po drodze
uczestnicy tworzą najpiękniejsze jesienne buRajd „Powitanie szkoły” – 8 września 2019 r.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

64

Edukacja w teorii i praktyce

kiety, które biorą udział w konkursie rozstrzyganym na mecie w szkole w Radostkowie.
W listopadzie oddział proponuje „Rajd
Parasolowy”. Zwykle pogoda dopisuje, a parasole są tylko rekwizytem. Uczestników rajdu gości Zespół Szkół w Witkowicach.

Rajd „Wiośnie na spotkanie” – 17 marca 2018 r.

Bardzo popularny jest „Rajd Młodzieżowy”, prowadzony urokliwymi jurajskimi szlakami z metą w Złotym Potoku. Mimo swej
nazwy przyciąga rokrocznie uczestników
w różnym wieku, i młodszych, i starszych
(w tym miłośników nordic walking).

„Rajd Parasolowy” – 18 listopada 2017 r.

W grudniu maszerujemy pod hasłem „My
się zimy nie boimy”. Trasy rajdu bywają
rozmaite, zmienne bywa także miejsce zakończenia. Za jego przygotowanie współodpowiada SKKT PTTK „Egzotyk” przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie.
Żegnając się z zimą, maszerujemy uliczkami i bezdrożami Stradomia na imprezie
pod nazwą „Pożegnanie Bałwanka”. Ciekawe
zabawy i zawody przygotowują członkowie
koła turystycznego „Azymut” przy IX Liceum
Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Częstochowie.

„Rajd Młodzieżowy” – 18 kwietnia 2015 r.

Pod koniec roku szkolnego oddział oferuje dwie siostrzane imprezy „Piechur” i „Mały
Piechur”. Adresowane są odpowiednio do
starszych i młodszych dzieci. Oprócz konkursów różnią się one także długością trasy.
Pierwsza z nich kończy się w Szkole Podstawowej nr 15 w Częstochowie, a druga
w Szkole Podstawowej nr 27 w Częstochowie.

Rajd „Pożegnanie Bałwanka” – 2 marca 2013 r.

Oczywiście turyści nie wyobrażają sobie
innego powitania wiosny niż na szlaku. Tak
się dzieje na rajdzie pt. „Wiośnie na spotkanie”. Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie na najładniejszą marzannę. Słomiane kukły towarzyszą nam w czasie marszu,
który od kilku lat kończy się w dzielnicy
Mirów.

Rajd „Piechur” – 23 maja 2015 r.
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punkty dodatkowe za zwiedzanie miejscowości określonych w regulaminie. Najmłodsi, czyli dzieci poniżej 8. roku życia mogą
zdobyć odznakę „Siedmiomilowe Buty”. Przebyte trasy z liczbą kilometrów odnotowuje
się w „Książeczce wycieczek pieszych”, a następnie weryfikuje w oddziałach PTTK.
Odznaki posiadają kilka kategorii i stopni:
● „Siedmiomilowe Buty”: srebrna i złota

Rajd „Mały Piechur” – 15 czerwca 2019 r.

Rok szkolny zwieńczony jest wyjątkowym
turystycznym wydarzeniem – „roZłazem
Nocnym”. Nietypowo spotykamy się na mecie, na terenie Suchego Zalewu w Olsztynie.
Płonie świętojańskie ognisko, pieczemy kiełbaski, a następnie „rozchodzimy się” w stronę naszych szkół. Marsz nocą przez las,
w blasku latarek, choć wyczerpujący, jest
bardzo ekscytujący dla uczestników, którzy
już od września dopytują o kolejną edycję.
W czasie wakacji RO PTTK, wśród wielu
wyjazdów i imprez, proponuje również kilka
rajdów pieszych w okolicach Częstochowy.
Z pewnością każdy znajdzie tam coś, co
może wybrać dla siebie.
Rajdy i złazy to forma turystyki oparta
na naturalnej potrzebie ruchu i przez to
bardzo uniwersalna. Dlatego tytułowe „zaproszenie do wspólnej wędrówki” wydaje
nam się niezwykle wartościowe. Każdorazowo uczestnicy rajdów mogą podziwiać walory krajoznawczo-przyrodnicze terenu. Organizatorzy gwarantują ciekawe trasy, a na
mecie ciepły posiłek, okolicznościową plakietkę, liczne konkursy (plastyczne, wiedzy,
sprawnościowe) z nagrodami rzeczowymi
dla laureatów. Gdy start lub meta znajduje
się poza granicami miasta, organizatorzy
dbają również o transport.

srebrna

● Popularna Odznaka Turystyki Pieszej (OTP):

brak stopni

● Mała Odznaka Turystyki Pieszej (brązowa, srebrna i złota):

brązowa

srebrna

złota

● Duża Odznaka Turystyki Pieszej
Można zdobyć inne odznaki, np. „Miłośnik Jury”, „Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza”, „Turysta Przyrodnik”.
O KORZYŚCIACH Z UPRAWIANIA
TURYSTYKI PIESZEJ

Udział w rajdach i złazach ma wiele walorów edukacyjnych: pokazuje różne sposoby aktywnego wypoczynku w plenerze,
umożliwia sprawdzenie zdobytej w szkole
wiedzy w praktyce, rozwija zdolności obserwowania i dostrzegania piękna przyrody,
integruje grupę, uczy zdrowego współzawodnictwa, wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony przyrody, propagowania zachowań proekologicznych. Nie do przecenienia w dzisiejszych czasach jest również
aspekt zdrowotny, poprawienie kondycji
i sprawności fizycznej.

ODZNAKI TURYSTYCZNE
Zachętą i motywacją do udziału w turystycznej przygodzie jest dla młodych
turystów możliwość zdobywania odznak.
Odznaka Turystyki Pieszej (OTP) ustanowiona została w 1952 roku przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako odznaka popularyzująca turystykę pieszą
nizinną. Można ją zdobywać od 8. roku
życia na wycieczkach pieszych – zaliczając
1 punkt za 1 km, jak również zaliczając
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020
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Działania turystyczne w naszym mieście
są doceniane i wspierane przez Urząd Miasta Częstochowy. Wydział Kultury, Promocji
i Sportu nie tylko patronuje organizowanym
przez RO PTTK imprezom, ale również
wspiera je finansowo.

Informacje można uzyskać także w biurze RO PTTK, które mieści się przy Alei Najświętszej Maryi Panny 39/41 w Częstochowie lub pod numerem telefonu 34 324
2120. Biuro jest czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 1330 do 1800.
Anna Bronkiewicz
Małgorzata Zabłocka

DLA ZAINTERESOWANYCH
Kalendarz imprez można znaleźć na
stronie: http://www.ropttk.cba.pl/, gdzie
na bieżąco są zamieszczane regulaminy ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi
każdego z rajdów.

Netografia:
http://gorskieszlaki.blogspot.com/2013/11/
2013-11-03-otp-czyli-odznaka-turystyki.html,
[dostęp 10.05.2019].

EDUKACJA REGIONALNA
dr Edyta Bukowska
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu

R AZEM ZBUDOWALIŚMY
PIĘKNY POMNIK HISTORII
DLA NASTĘPNYCH POKOLEŃ
Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło:
i zwyczaje, i święta rodzinne.
I dom pełen wspomnień.
Najważniejsze jest, by żyć dla powrotu.
Saint Exupery

2

grudnia 2018 r. odbyła się promocja
książki „Koniecpol w świadectwach jego mieszkańców. Historia i współczesność”. Materiały zebrali, opracowali i komentarzem opatrzyli dr Edyta Bukowska
i dr Edward Biłos. Cieszy nas, że udało się
wydać książkę w setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Historia powstania książki jest długa.
Los sprawił, że na studiach poznałam
dr. Edwarda Biłosa, który prowadził mnie
i innych studentów po zawiłych ścieżkach
metodyki języka polskiego. Po latach nasze
drogi spotkały się ponownie. Tym razem na
studiach podyplomowych z zakresu dydaktyki języka polskiego i ścieżek edukacyjnych, które odbywały się pod kierunkiem
dr. Edwarda Biłosa, poznawałam warsztat
pracy regionalisty. Uczyłam się, jak nauczać
o własnym regionie, jak dbać o to, aby ko-

lejne pokolenia koniecpolan pielęgnowały
spuściznę kulturową swojej małej Ojczyzny.

Dr Edyta Bukowska podczas promocji książki
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Efektem studiów było napisanie programu edukacji regionalnej dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu, który realizowałam na dodatkowych zajęciach z regionalizmu. Wtedy zakiełkowała we mnie myśl,
aby opracować podręcznik regionalny dla
uczniów. Powstała nawet robocza wersja
podręcznika zatytułowana „Współczesna podróż z Tobą do przeszłości i przyszłości
Koniecpola i jego okolic”. Wspólnie z uczniami realizowaliśmy różne projekty edukacyjne związane z naszym regionem. Pozyskaliśmy wiele przepięknych wspomnień koniecpolan, które należało utrwalić, aby ocalić od zapomnienia. Wtedy razem z dr. Edwardem Biłosem doszliśmy do wniosku, że
nie wolno zaprzepaścić tego, co udało nam
się dotychczas zrobić, a uczniowskich projektów nie chować do szafy, tylko pokazywać następnym pokoleniem, bo to są nasze
korzenie, coś co decyduje o naszej wspólnocie. W związku z tym postanowiliśmy
zmienić koncepcję podręcznika i napisać po
prostu książkę o Koniecpolu. Książkę, którą
koniecpolanie tworzyli razem z nami.

dziedzictwa kulturowego”, że zdjęcia z tamtych lat mają swoją duszę i żeby mieli
świadomość, że gdy trzymają takie zdjęcie
w dłoni, to trzymają po prostu kawałek historii, która nadal się toczy, a oni są jej
częścią.
W książce znajdziemy także zdjęcia, które
udostępnił nam pan Stanisław Mączyński,
a mnie dane było osobiście poznać ojca pana Stanisława, pana Tadeusza Mączyńskiego, który dla odkrycia historii naszej miejscowości zrobił bardzo wiele. W książce odnajdą Państwo tytuły publikacji na temat
dziejów Koniecpola napisane przez pana Tadeusza Mączyńskiego. Ponadto książkę
wzbogacają także zdjęcia, które są w posiadaniu Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu.
Świadectwem mojego zainteresowania regionalizmem jest też fakt, że zostałam laureatką konkursu na opracowanie materiałów
edukacyjnych dla szkół w zakresie dziedzictwa kulturowego, zorganizowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, jako autorka projektu „Dziedzictwo kulturowe to rzecz
do myślenia, nie tylko do konserwacji”.

Uczestnicy spotkania promującego książkę
„Koniecpol w świadectwie jego mieszkańców.
Historia i współczesność”

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli
podzielić się swoimi wspomnieniami, materiałami czy zdjęciami. Razem zbudowaliśmy piękny pomnik historii dla następnych
pokoleń.
Doktor Edward Biłos nie mógł być z nami podczas promocji książki, ale przesłał
list z prośbą o jego odczytanie.

Nie sposób nie wspomnieć tu o moim
tacie, którego pasją była i jest do dziś fotografia. Tato przekazał mi swoje zbiory
zdjęć. Część z nich odnajdziecie Państwo na
kartach naszej publikacji. Na zawsze w moich oczach zostanie obraz ciemni, w której
tato wieszał na sznurku coś, z czego później
pomału wyłaniał się obraz. Ileż to miało
w sobie magii i czaru! Nie zrozumieją tego
współczesne pokolenia, dla których zrobienie zdjęcia to chwila i od razu można je
oglądać na ekranie aparatu czy smartfona.
Często powtarzam moim uczniom, a dodam, że obecnie prowadzę z nimi innowację
pedagogiczną zatytułowaną „Skąd jestem,
kim jestem. Dokąd zmierzam – ja wobec
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

***
Częstochowa, 23 XI 2018
Szanowna Pani dr Edyta Bukowska
Szanowni Państwo
Uczestnicy dzisiejszego spotkania jako Współautorzy i zarazem Współtwórcy publikacji „Koniecpol
w świadectwach jego mieszkańców. Historia
i współczesność”. 2018.
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Szanowne Panie i Szanowni Panowie!

Koniecpola. Zamęczałem dziadków pytaniami
o przedwojenny i wojenny Koniecpol. Godzinami
wysłuchiwałem opowieści o rodzinie Potockich,
o spalonym przez Moskali (słowa babci) pałacu,
który miał taki inny od dzisiejszego wygląd
wewnątrz oraz stojącego w holu wypchanego niedźwiedzia… Oczami wyobraźni widziałem nędzę
Żydów mieszkających na Komorze, ich zagładę
w lesie za figurką św. Antoniego czy też waleczne
potyczki partyzantów w okolicznych lasach. Niestety na początku lat 70. wyjechałem z Kraju,
a dziadkowie zmarli w maju 1976 r. To był ostateczny koniec mego dzieciństwa oraz obecności
Koniecpola w moim życiu.
Jednak Koniecpol we mnie odżył! A to za
sprawą świetnej książki Edyty Bukowskiej i Edwarda Biłosa „Koniecpol w świadectwach jego
mieszkańców. Historia i współczesność”. Czyta
się ją jak powieść, mimo że jest to praca naukowa! Pani Edyta zabiera nas na wspólną wyprawę w głąb historii i teraźniejszości Koniecpola.
Poznajemy historię ludzi zasłużonych także dla
naszego Kraju jak Koniecpolscy czy Potoccy, jak
i ludzi nieznanych poza naszym miastem, bez
których Koniecpol nie byłby dziś Koniecpolem,
jaki znamy. Świadectwa współczesnych ludzi,
często nam osobiście znanych, ukazują nasze
miasto i związane z nim wydarzenia z zupełnie
nieznanej strony. Osobiście lubię do książki wracać, czytać raz jeszcze poszczególne historie,
przeglądając po raz wtóry ilustracje i zawsze
znajdę jakiś nowy, nieznany mi wcześniej szczegół!
Z nadzieją czekam na następną część „Koniecpola w świadectwach jego mieszkańców”. Może
będzie coś więcej na temat ciekawych koniecpolan… Na pewno, znając pisarski talent pani
Edyty, będzie to lektura fascynująca, czyniąca
z nas lepszych i bardziej zaangażowanych obywateli naszego miasta.
Paul Matusewicz

Bardzo żałuję, że z powodów zdrowotnych nie
mogę wziąć udziału w spotkaniu. Pozdrawiam
Organizatorów i Uczestników spotkania. Życzę głębokich przemyśleń, okazji do następnych opowieści i barwnych wspomnień z dziejów Koniecpola.
Aby zrozumieć świat człowieka, także mieszkańca Koniecpola, musimy nie tylko spojrzeć na
niego z różnych stron, musimy także udać się
w przeszłość, wyobrazić sobie, co się działo sto
czy dwieście lat temu, od czasów najdawniejszych. Chodzi o świat człowieka oglądany z różnych perspektyw, z różnych stron. Trzeba więc
sięgnąć do ludzkiej pamięci, do tego, co pamięć
utrwaliła i tego, co pominęła. Są różne rodzaje pamięci i w zależności od nich sposoby utrwalania
zdarzeń, zjawisk i procesów. Na przykład pamięć
dotycząca doświadczeń poprzednich pokoleń, pamięć indywidualnych doświadczeń jednostek
ludzkich, w której zawiera się pamięć osobnicza,
zróżnicowana ze względu na przedmiot (obrazowa, słowna, pamięć uczuć), ze względu na rozumienie (mechaniczna, logiczna), ze względu na
udział woli (dowolna, mimowolna), ze względu na
trwałość (bezpośrednia), ze względu na rodzaj
przypomnień (rozpoznawcza, odtwórcza). Nie jest
obojętne to, na jakim etapie życia zostały utrwalone zdarzenia, które dziś zaliczamy do historycznych. W jakim stopniu wynikały one ze zrozumienia czy też notowania i zapamiętania danego
uczestnika zdarzeń, jego wieku, w jakim zapamiętał lub utrwalił w jakiś sposób zdarzenie dziś
już historyczne. W przypadku Koniecpola utrwalone zostały w prezentowanych w publikacji rozmaitych świadectwach.
W tym zakresie szczególne zasługi przypisuję
Pani dr Edycie Bukowskiej, bez jej zaangażowania powstanie tej publikacji byłoby raczej niemożliwe.
Z poważaniem
Edward Biłos

***
Zadbaliśmy także o to, aby publikacja
została zrecenzowana przez osoby znające
problematykę małych ojczyzn. Recenzję napisali profesor zwyczajny doktor habilitowany Henryk Gradkowski i profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Jarosław Kita.

***
Pan Paweł Matusewicz, który obecnie
mieszka w Seatlle i nie mógł być obecny na
promocji, przesłał list.
***
Są dwie grupy koniecpolan – ta mieszkająca
w naszym mieście i ta nosząca Koniecpol w swoim sercu. Ja należę to tej drugiej… W Koniecpolu,
a dokładniej w Chrząstowie, spędziłem najpiękniejsze chwile mego życia – wyprawy do okolicznych lasów na grzyby, do Pałacu na film czy
też na basen, łapanie chrabąszczy, wędrówki
wzdłuż szos i torów kolejowych, gdzie można
było znaleźć przeróżne „skarby” spadające z wagonów. W Koniecpolu miałem swoją Pierwszą Komunię w kaplicy św. Michała Archanioła przy Pałacu, chodziłem do drugiej klasy podstawówki na
ulicy Szkolnej, nawiązałem niezapomniane przyjaźnie. Od dzieciństwa interesowałem się historią

***
To kompendium wiedzy o wybranym regionie
(mieście), oparte na solidnych podstawach
źródłowych i bibliograficznych. To historia miasta
i ludzi, którzy je współtworzyli. Rzecz zanurzona
w bogatym kontekście historycznym, społecznym,
politycznym. Jej opublikowanie będzie bardzo pożyteczne i to w wielu aspektach. Aspekt historyczny to poznanie i utrwalenie własnych korzeni. Mimowolnie przypomina się znane spostrzeżenie Józefa Piłsudskiego, które ma wartość aforyzmu: „kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-
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szłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Aspekt kulturowy czy kulturotwórczy – wiąże się z tym
pierwszym. Opisywane miasto nad Pilicą jest
ośrodkiem kultury regionu – w najszerszym rozumieniu tego pojęcia – od wielorakich form kultury
materialnej – po różnorodne przejawy kultury intelektualnej czy duchowej. I wreszcie aspekt ogólnoludzki – wyrastający z uwarunkowań rodzinnych, pokoleniowych, więzi międzygrupowych
– niezbędnych w istnieniu, ale i rozwoju człowieka – w czasie i przestrzeni.
Celowość publikacji tej książki nie ulega najmniejszej wątpliwości. Miasto – ośrodek życia
paru tysięcy ludzi zasługuje na monografię, na
utrwalenie ich osobistego wkładu. Wkładu jednostek, grup ludzi, całych pokoleń. Mieszkańcy
sami dają świadectwo tego wysiłku. Oni stworzyli to miasto, oni mają prawo, a autorzy opracowania mają moralny obowiązek ten wkład, zawsze wielkiej wagi, zapisać, utrwalić, zaprezentować. Także skomentować, obudować profesjonalnym komentarzem – z różnych dziedzin badawczych – historii, socjologii, politologii, ekonomii, pedagogiki […].
Trzeba podkreślić wielki wkład spółki Autorskiej w wytropienie i zestawienie imponującego
zespołu świadectw, w tym, jak wspomniano, także materiału ikonograficznego. Cenny jest też komentarz historyczny, ekonomiczny, socjologiczny
etc […]
Jestem przekonany, że książka będzie dobrze
służyć macierzystemu regionowi, a także stanie
się cennym przyczynkiem do opisu dziejów i współczesności ojczyzny.
Prof. zw. dr hab. Henryk Gradkowski

cystycznych dotyczących podejmowanych zagadnień. […]. Obszerna bibliografia zamieszczona na
końcu monografii […] jest godna podkreślenia,
tym bardziej, że jej Autorzy sięgnęli, głównie dla
realizacji pierwszego rozdziału, do licznych publikacji nie tylko polskich naukowców […]Uważam,
że monografia autorstwa Edwarda Biłosa i Edyty
Bukowskiej jest cennym i ważnym przedsięwzięciem i to nie tylko w koniecpolskim, lokalnym wymiarze […] Uważam, że posiada ona dużą wartość poznawczą i edukacyjną.
Prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita

***
Książka „Koniecpol w świadectwach jego
mieszkańców” jest w głównej mierze próbą
zarysowania swoistej i niepowtarzalnej tożsamości małego miasta wraz z jego lokalnym klimatem. Budowanie wspólnych cech
Koniecpola łączy się z jego rozwojem, a także wielowiekowym, ciągłym istnieniem w przestrzeni i w czasie. W następstwie owej ciągłości wytworzyło się dziedzictwo kulturowe
miasta, na które składają się doświadczenia
nagromadzone przez wiele pokoleń mieszkańców.

***
Przedstawiona do recenzji monografia autorstwa Edwarda Biłosa i Edyty Bukowskiej podejmuje istotny temat związany z dziejami i teraźniejszością Koniecpola, miasta położonego nad
Pilicą, w północnej części województwa śląskiego.
Przedsięwzięcie to zasługuje na uznanie, wskazując jednocześnie, że w dwóch ostatnich dekadach badania nad historiami „małych ojczyzn”
zyskują coraz większe zainteresowanie badaczy,
władz samorządowych oraz mieszkańców miast,
gmin i wsi […] Dwoje polonistów, dr Edward Biłos
i dr Edyta Bukowska, napisało obszerną monografię […]opatrzoną bardzo wymownym mottem
„Nie może po nas pozostać tylko pustynia…”.
Realizacja naczelnych celów zaprezentowanych we wstępie książki została podjęta przede
wszystkim w oparciu o ponad 40 wywiadów
i wspomnień koniecpolan. Zamieszczenie ich
w monografii, w zasadzie w niezmienionej formie
wypowiedzi, jest zabiegiem przemyślanym, pozwalającym przyszłemu czytelnikowi również na
własne przemyślenia i refleksje […]. Autorzy wykorzystali również sto różnego typu publikacji
monograficznych, artykułów i wypowiedzi publi-
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Omawiamy w książce ślady dawnego i przejawy współczesnego poczucia jedności Koniecpola oraz próby poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to, kim byli mieszkańcy
miasta zarówno jako jednostki, jak i okreś-
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lona zbiorowość społeczna czy też jako lokalna społeczność i zarazem część społeczeństwa polskiego. Tożsamość ta przejawia
się na różne sposoby w narracjach mieszkańców Koniecpola i okolic.
W publikacji znalazło się ponad 40 wywiadów i wspomnień koniecpolan. Uważamy, że są one najbardziej wartościowym
elementem książki. Stanowią pomost między przeszłością a teraźniejszością. Nie ingerowaliśmy w ich treść. Przedstawiliśmy je
dokładnie tak, jak zostały zapamiętane
przez mieszkańców. Poniżej przedstawię
osoby, które zechciały podzielić się swoimi
wspomnieniami i dzięki temu przyczyniły
się do budowania tożsamości Koniecpola,
jego ciągłości historycznej i istnienia w przestrzeni. Niestety, wielu z nich nie ma już
z nami, ale dzięki publikacji na zawsze zostaną w naszych wspomnieniach. O tradycji
przyjmowania obrazu NMP opowiada pani
Adela Pudło. Przykładem narracji pracowniczo-zawodowych Koniecpola pochodzących z czasów ziemiańskich (Potockich) są
wywiady przeprowadzone przez uczniów
Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu z osobami,
które miały kontakt z rodziną Potockich:
wywiad ze Stanisławem Krzywańskim, Stanisławem Lisem, Krystyną Bączyńską z domu Pierzchałą, której ojciec był ogrodnikiem
u Potockich, wywiad z Janiną Koprowską
z domu Cisowską, Henrykiem i Kazimierą
Nowakami oraz wspomnienia pana Zygmunta Baryły, które spisał pan Wojciech
Sobalak. O czasach wojny opowiedzieli: pani
Julianna Kaczmarska, pan Tadeusz Ślęzak,
ks. Stanisław Drajczyk, pani Elżbieta Stachowiak z domu Ramm, pan Paweł Matusewicz, plutonowa Janina Wyżykowska
ps. Sarna, państwo Józef i Janina Migalscy,
pan Jerzy Franiasz, pan Kazimierz Pudło,
pan Wacław Zalas, pan Bolesław Pikos ps.
Mucha (wspomnienia wojenne, jak i powojenne), pan Kazimierz Gorgoń. O przemianach Koniecpola po okresie realnego
socjalizmu po 1989 opowiedzieli: pan Józef
Bobrowski, pan Stanisław Pudło. Zdjęcia
z czasów koniecpolskiej Solidarności udostępniła nam pani Elżbieta Gajewska, której
mąż, pan Tadeusz Gajewski, był inicjatorem
powstania Solidarności na terenie Koniecpola. Wspomnieniami związanymi z działalnością Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu podzielił się pan Ryszard
Bilski – kierownik Zakładowego Domu Kultury w Koniecpolu. Ujęcie w formę narra-

cyjną pracy zawodowej w Koniecpolskich
Zakładach Płyt Pilśniowych stanowi świadectwo wspólnoty ukształtowanej w zakładach, znajdziemy tę narrację we wspomnieniach pana Tadeusza Sosnowskiego.
Swoimi wspomnieniami na temat bibliotek
podzieliła się pani Halina Fornal-Gieroń.
Wielu z koniecpolan pamięta, iż w Pałacu
działały przeróżne kluby zainteresowań,
jednym z nich był klub krótkofalowca i klub
modelarstwa. Wspomnieniami z okresu ich
działalności podzielił się pan Wacław Matus, u którego także mieliśmy przyjemność
gościć z uczniami i zobaczyć na żywo, jak
nawiązuje się łączność z innymi krótkofalowcami z całego świata. O historii Pałacu,
o zjeździe Potockich opowiedział pan Stefan
Sygit – wieloletni dyrektor Ośrodka Kultury
w Koniecpolu. Rolę szkół w dziejach Koniecpola ukazują narracje i autonarracje zawarte we wspomnieniach byłych uczniów.
W wywiadach dominują opowieści w formie
wspomnień: pani Wandy Sosnowskiej, pani
Małgorzaty Wójcik, pani Aleksandry Jurzysty, ks. Stanisława Drajczyjka, pani
Elżbiety Piątkiewicz i pani Natalii Płowiec.
Interesujące materiały na temat domu mieszkalnego z XVII wieku przekazała nam pani
Anna Janiszewska.
Rzeki zawsze są czymś więcej niż
drogami spławnymi lub urozmaiceniem
krajobrazu. Stanowią również oś pewnej
historycznej przestrzeni kulturowej. Są nie
tylko tworem przyrody, wielkim zbiornikiem
wodnym i arterią komunikacyjną, ale także
kręgosłupem cywilizacji, o czym świadczą
wywiady przeprowadzone z mieszkańcami.
O roli Pilicy w życiu mieszkańców opowiedzieli: pani Elżbieta Pytlewska-Jelonek
(w książce odnajdziemy także informacje
o panu Janie Pytlewskim, który był uczestnikiem walk o niepodległość w I brygadzie
J. Piłsudskiego oraz informacje na temat
przemysłu, rzemiosła i handlu na terenie
Koniecpola, których autorem jest pani Bronisława Pytlewska), pani Jadwiga Nowak,
państwo Małgorzata i Jarosław Migalscy,
pan Leszek Skórkowski – którego słowa
stały się mottem naszej publikacji: Nie może
pozostać po nas tylko pustynia…
Przestrzeń Koniecpola jest różnorodna.
Posiada różne rodzaje i warstwy związane ze
sobą nawzajem, przenikające się od podstaw fizycznych do duchowych. Każda
z tych przestrzeni ma swoją tożsamość,
które razem tworzą ujednoliconą całość.
71

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Edukacja w teorii i praktyce

Fakt ten znajduje swe odzwierciedlenie
w autobiograficznych narracjach mieszkańców Koniecpola. Przykładem tego rodzaju
autobiograficznej narracji o ulicach Koniecpola są opowieści: o ulicy Łąkowej pana
Mieczysława Suligi, pana Władysława Pośpiecha, o dzielnicy Słowik pana Wacława
Matusa, o ul. Robotniczej pana Jerzego
Franiasza, o Pomorzu pani Grażyny Ciatko,
o ulicy Partyzantów prof. Zdzisława Hasia,
o historii ulicy Armii Ludowej, obecnej
Włoszczowskiej pana Stanisława Bladziaka.
O tym, jak zmienił się wizerunek Koniecpola
na przestrzeni wieków, w ramach projektu
realizowanego przez uczniów z Gimnazjum
nr 2 w Koniecpolu opowiadają: pan Tadeusz

Nowak, pan Józef Kałuża, pan Wacław
Matus, pan Tadeusz Cipior, pan Adam
Filipowski, pani Wanda Jasińska, pani
Aleksandra Smarzyńska, pan Stanisław
Mączyński.
Wywiady z mieszkańcami przeprowadzili
następujący uczniowie: Piotr Szlacheta, Krzysztof Suliga, Sylwia Żaczkiewicz, Małgorzata
Nowak, Olga Ciastko, Angelika Białas, Katarzyna Ciastko, Olga Nowak, Krzysztof Lichwa, Roksana Kaczyńska, Dawid Czerwiec,
Marta Migalska, Emilia Pikos, Mikołaj Sygit,
Krystian Cipior, Adrianna Jarczyńska.
Edyta Bukowska

EDUKACJA EUROPEJSKA
Małgorzata Deska
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

A LTERNATYWNA FORMA EDUKACJI ,
CZYLI WARTOŚĆ DODANA MIĘDZYNARODOWEJ
WYMIANY MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

P

owszechnie wiadomo, że najlepiej uczy
się przez doświadczanie i przeżywanie
pewnych wydarzeń, które mogą przełożyć się na zdobywanie wiedzy i umiejętności. Taką formą edukacji są niewątpliwie podróże, czyli bezpośrednie poznanie
atmosfery innego kraju. Zorganizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży dla uczniów klas VI szkoły podstawowej mogłabym
nazwać szczególną podróżą, wymagającą
zarówno od młodzieży, jak i jej rodziców dużego zaangażowania, a także ogromnej odwagi w procesie uspołeczniania i usamodzielniania młodych ludzi.
Realizowana międzynarodowa wymiana
młodzieży to efekt porozumienia podpisanego pomiędzy Szkołą Podstawową nr 48
im. Armii Krajowej w Częstochowie a bliźniaczą szkołą w stolicy Republiki Czeskiej.
Dyrektorzy szkół zobowiązali się w nim do
wzajemnej współpracy i organizacji wizyt
uczniów na zasadach wymiany młodzieży.
Uczniowie częstochowskiej podstawówki
Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

i praskiej szkoły już czterokrotnie skorzystali z takiej formy edukacji.

Uczniowie podczas
międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie należy do jednych
z największych w mieście. Podobnej wielkości okazała się partnerska szkoła w Pradze, która pomimo braku pływalni wszystkich zachwyciła bazą sportową, zwłaszcza
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kompleksem boisk, wykorzystywanych przez
cały rok.

też możliwość poznania kuluarów Areny
– Praga, a także pięknych zamkowych
ekspozycji.

Pobyt uczniów w rodzinach kraju partnerskiego to swoisty sposób poznawania
innej kultury, zwyczajów, poglądów, a także
postrzegania świata. Każdorazowo podczas
pobytu uczniów, czy to w Pradze, czy też
w Częstochowie brali oni udział w zajęciach
szkolnych. Tym sposobem doskonalili umiejętność porozumiewania się w językach rodzimych zaprzyjaźnionych szkół.

Niezapomnianą atrakcją było zwiedzanie
miasta z perspektywy rejsu po rzece Wełtawie. Władze miast, zarówno Częstochowy,
jak i Pragi każdorazowo okazały swą życzliwość dla tego rodzaju przedsięwzięć. Miały
miejsce spotkania z włodarzami miast
i wzajemna wymiana pamiątek.

Jednak niezawodny stał się dla wszystkich język angielski, w którym poznawali
dzieje swoich miast, uczestniczyli w zajęciach organizowanych z zakresu geografii
czy historii oraz w quizach językowych.
Równie uniwersalnym środkiem komunikacji okazała się rywalizacja sportowa, która towarzyszyła uczestnikom wymiany oraz
muzyka, która chyba w każdym języku
świata łagodzi obyczaje.
Podczas wzajemnych wizyt udało się
przybliżyć uczestnikom najciekawsze miejsca i obiekty naszych miast. Częstochowa to
niewątpliwie konieczność wizyty w klasztorze na Jasnej Górze, ale także poznanie
pięknych okolic miasta, np. wycieczka po
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, czy do
Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach. Praga otworzyła dla naszych uczniów, m.in. drzwi do czeskiego Senatu, czy

Wartością dodaną tego typu przedsięwzięć jest niewątpliwie elastyczność pobytu
młodzieży. Organizatorzy już na etapie planowania wizyt dostosowują się do istniejących potrzeb, czy też dobierają młodzież według jej zainteresowań. Ponadto podczas
pobytów w domach rodzinnych uczestników
wymiany poznają oni wzajemne style życia
i specyfikę danego miejsca. Właśnie w takich okolicznościach mogli znacząco wzmacniać więzi i nawiązywać przyjaźnie, które
podtrzymują i pielęgnują do dziś.
Oryginalność i wyjątkowość wizyt polegała na tym, że ich powodzenie zawdzięczać
można było jedynie osobistemu zaangażowaniu rodziców, opiekunów i uczniów obydwu stron. Najważniejszy stał się człowiek,
a nie wymagania formalne. Niestandardowa
forma pracy, oparta na partycypacji organizatorów już na etapie planowania, a nas73
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tępnie realizacji programu, umożliwiła bezpośrednie doświadczenie pracy metodą projektu, opartej na wzajemnym zrozumieniu
i braniu odpowiedzialności za pomyślność
przedsięwzięcia.

Zorganizowanie bezpośredniej wymiany
młodzieży poza wszelkimi sformalizowanymi
programami to przedsięwzięcie szczególne.
Jako jego organizatorka mogę powiedzieć,
że emocje sięgają zenitu, kiedy ma się
świadomość, że trzeba zadbać o każdy detal
i przewidzieć różnorodne okoliczności. Wspólnie z organizatorką ze strony czeskiej pozostajemy w serdecznych relacjach, trudne
przedsięwzięcia mocno ludzi jednoczą i solidaryzują. Ważne i nie do przecenienia, będące rekompensatą wszelkich trudności są
radosne twarze uczniów i wdzięczność
rodziców za lekcję życia, którą udało się zorganizować z powodzeniem dla ich największych skarbów. Jest trudno, ale warto!
Małgorzata Deska

Kinga Raczyńska
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach

P ROJEKTY E RASMUS + I POWER
W SZKOLE W T RUSKOLASACH

J

ednym z najważniejszych celów polskiej edukacji jest kształtowanie postaw patriotycznych. Jednak integracja europejska narzuciła poszerzenie kontekstu wychowawczego do aspektu ukształtowania postawy proeuropejskiej.
Program Erasmus+ jest jednym z narzędzi, które pozwala nauczycielom ukształtować postawę młodego Europejczyka. Dostrzegając wagę wyzwań, jakie stawia przed
nami współczesny świat, w roku 2014 Szko-

ła Podstawowa im. Stanisława Ligonia (wówczas Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia)
w Truskolasach przystąpiła do programu.
Nasza szkoła była jedną z pierwszych szkół
w Polsce, która powzięła projekt. Od tamtego czasu, nieprzerwanie, podejmujemy działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji naszej kadry, a także wspieranie uczniów w poznawaniu kultur krajów europejskich.

Zajęcia z historii prowadzone przez Ludmiłę Pilecką metodą CLIL
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Nasza szkoła od 2014 roku realizuje założenia programowe w ramach akcji KA1
„Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze poprawy jakości pracy, poprzez
udział nauczycieli w kursach i szkoleniach
zagranicznych. Tego typu formy rozwoju zawodowego są gwarancją podniesienia własnych kompetencji. Od początku trwania programu w kursach i szkoleniach prowadzonych
poza granicami naszego kraju wzięło udział
17 nauczycieli z naszej szkoły. Stanowi to
połowę zatrudnionej kadry pedagogicznej.
Szkolenia i kursy odbywały się w Chorwacji,
Wielkiej Brytanii, Niemczech i na Malcie.

legentki w konferencji „Erasmus+ edukacja
szkolna KA1”. Organizatorem konferencji
było Kuratorium Oświaty w Katowicach
a gospodarzem Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Przedstawicielki naszej szkoły opowiedziały
o swoich doświadczeniach w projektach
edukacyjnych i przedstawiły jako przykład
dobrej praktyki prezentację pt. „Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe i nowoczesne technologie kluczem do sukcesu
uczniów”. Justyna Strzelczyk przedstawiła
nasze doświadczenia w projektach europejskich, cele oraz realizację. Ludmiła Pilecka
i Julita Francik omówiły rezultaty projektów
oraz sposoby ich upowszechniania.
W 2019 roku po raz pierwszy przystąpiliśmy w programie Erasmus+ do obszaru
o nazwie KA2 „Partnerstwo współpracy
szkół”. Nasz projekt nosi tytuł „Jedlo je to,
čo máme spoločné” (Jedzenie jest tym, co nas
łączy). Realizujemy go wspólnie z placówkami z Czech, Słowacji i Hiszpanii. Od 21 do
25 października 2019 roku gościliśmy w Szkole Podstawowej w Morawskiej Třebovie.

Ludmiła Pilecka, Julita Francik, Agnieszka Kachel
podczas kursu poświęconego metodzie CLIL oraz
nowoczesnym technologiom na Malcie

Nauczyciele wracali z nowymi doświadczeniami i pomysłami, jak ulepszyć metody
stosowane w dotychczasowej pracy. Była to
jednocześnie wspaniała okazja do obcowania z „żywym językiem”, gdyż uczestnicy
kursów zwykle mieszkali w domach prywatnych, gdzie mieli okazję komunikować
się z rodzinami. Kursy zrzeszały pedagogów
z różnych krajów. Tego typu spotkania owocowały wymianą doświadczeń, a także nawiązywaniem nowych znajomości.

Wyjazd uczniów z Truskolas do Czech w ramach projektu
Erasmus+ Partnerstwo Współpracy Szkół KA229

Uczniowie mieli okazję poznać kolegów
z Czech, Słowacji i Hiszpanii. Językiem służącym do komunikowania się był język
angielski. Jednym z zadań była prezentacja
swojego kraju, jego tradycji, kultury, a także
typowej potrawy narodowej związanej z jesienią. Uczestnicy projektu mieli okazję spróbować potraw z różnych państw. Kolejne zadanie, które polegało na ułożeniu tekstu
piosenki, a następnie wspólnym jej odśpiewaniu, zostało zainicjowane przez nauczycielkę z Hiszpanii,. Piosenka wraz z krótkim
wywiadem z uczestnikami była transmitowana w hiszpańskim radiu Canal Sur. Uczniowie byli zachwyceni pobytem w czeskiej
szkole. W trakcie wizyty zwiedzili miasto

Dyrektor Justyna Strzelczyk
podczas kursu dotyczącego nowych technologii
w Splicie w Chorwacji

2 grudnia 2019 roku dyrektor Justyna
Strzelczyk oraz nauczycielki Ludmiła Pilecka i Julita Francik uczestniczyły jako pre75
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Moravska Třebova, muzeum Horní Smržov,
Jaskinię Jaworzycką oraz zamek w Bouzovie. W roku 2020 nasza szkoła będzie gospodarzem tego typu spotkania.
Niektórzy uczniowie z Hiszpanii i Słowacji już rok temu mieli okazję zapoznać się
z uczniami ze Szkoły w Truskolasach. W roku szkolnym 2017/2018 w ramach działań
internetowego programu eTwinning „Be cool
– write about your interests and school”,
wymieniali się listami i kartkami bożonarodzeniowymi. Projekt zakładał wymianę informacji między uczniami z naszej szkoły
oraz szkół z Hiszpanii (CEIP TIERNO GALVÁN, Castellar de la Frontera) i ze Słowacji
(Zakladna skola J. Horaka, Banská Štiavnica). Miał on zachęcić uczniów do komunikowania się w języku angielskim poprzez
pisanie listów, kartek, a także wideo chatów. Grupa dwudziestu uczniów z naszej
szkoły napisała po angielsku i wysłała listy
oraz kartki bożonarodzeniowe do uczniów ze
szkoły w Hiszpanii. Nasi podopieczni w korespondencji wymieniali się informacjami
dotyczącymi życia w szkole, ulubionych
przedmiotów, planów lekcji oraz sposobów
na spędzanie wolnego czasu.
Z kolei nauczyciele wykorzystują eTwinning do przekazywania doświadczeń z nauczycielami z innych szkół w ramach projektów „Interaktywne lekcje” oraz „Teaching
with CLIL”.

Nasza placówka skupia się na wielu formach działania, które umożliwiają uczniom
jak najlepszy kontakt z językiem obcym,
a także poszerzają ich ogląd świata. Jedną
z innowacji wprowadzonej do szkoły jest metoda CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowana nauka
języka obcego i przedmiotu. Treści z poszczególnych obszarów są podawane w języku angielskim. Metodą CLIL posługują się
nauczyciele: Julita Francik (matematyka),
Ludmiła Pilecka (historia, informatyka), Aleksandra Wróż (chemia).
3 grudnia 2019 roku w Samorządowym
Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie odbyło się szkolenie pt. „CLIL w teorii i praktyce”. Ludmiła Pilecka, która jest w naszej
szkole
prekursorką
metody
CLIL,
przedstawiała sposoby realizacji zajęć za jej
pomocą. Zaprezentowała autorskie materiały dydaktyczne wytworzone na potrzeby
prowadzonych zajęć oraz przywołała najbardziej przydatne aplikacje i strony internetowe. Szkolenie stało się okazją do upowszechniania działań w ramach dobrej praktyki, w których równie istotne jak wdrażanie
poznanych metod i narzędzi w pracy dydaktycznej jest także upowszechnianie rezultatów pracy, aby dotarły do szerszego grona
odbiorców.
Kinga Raczyńska

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
Urszula Wykurz
Szkoła Podstawowa nr 80 im. W. Bogusławskiego w Krakowie

O SWOIĆ SZKOLNE POTWORY ,
CZYLI CO WŁAŚCIWIE ZŁEGO
JEST W ŚCIĄGANIU
K ONSPEKTY LEKCJI ETYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

U

czniowie nie lubią nudy, bierności, gotowych formułek i schematów. Nie przepadają
także za ciszą i kartkówkami (zwłaszcza niezapowiedzianymi). Siła twórcza wypływa
z wolności eksperymentowania, wypróbowywania nowych rzeczy i nowych układów.
[…] Władza wzbudza strach, a strach tłumi siłę twórczą i przyczynia się do przystosowania 1.
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Młodzi ludzie chcą konstruować wspaniałe obiekty zbudowane na fundamencie wiedzy,
fantazji i dobrego żartu; chcą bawić się, spędzać ze sobą czas, uczyć się tego, co piękne,
dobre i przydatne w dorosłym życiu.
Najmłodsi twierdzą, że w głowie siedzą robaczki, które pracują, spacerują, zwiedzają
tajemnicze labirynty, generują niebanalne pomysły. To dlatego gdy mały człowiek myśli, jego
ciało jest w nieustannym ruchu. Samo myślenie jest wspaniałą drogą do mądrości. To dzięki
myśleniu potrafimy łączyć oderwane fakty w całość. Dzięki myśleniu jesteśmy w stanie
sterować własną uwagą i żyć w sposób świadomy2.
Rozumowanie, porównywanie, abstrahowanie nie jest jednak autostradą, która wiedzie
prosto do sukcesu. Trzeba się męczyć, zastanawiać, dumać, kalkulować, dywagować,
wprawiać w ruch wszystkie robaczki, które schowały się pod powieką. Należy być ostrożnym,
gdyż to, co wpuszczasz do głowy, pozostaje w niej na zawsze 3.
Szkoła ma być miejscem, w którym uśmiech ucznia spotyka się z uśmiechem drugiego
człowieka (kolegi, nauczyciela), zostaje przyjęty i odwzajemniony. To właśnie na takiej
podstawie powinna wznosić się budowla wiedzy, kreatywności, przedsiębiorczości,
ludyczności, spontaniczności i autentyczności. Twórcza samorealizacja jest fundamentalną
właściwością ludzkiej natury, potencjalnością wrodzoną niemal wszystkim istotom ludzkim,
która jednak niezwykle często zanika, gubi się lub jest tłumiona w procesie wdrażania
kultury4. Szkoła nie może być ani muzeum, ani świątynią dumania, ani tym bardziej
miejscem przymusowego pobytu skazanych na naukę spojrzeń, w których czai się strach,
niepewność, nuda, rezygnacja, niechęć, bunt.
Wielki psycholog apelował do wszystkich pedagogów i każdego z osobna: popieraj myślenie krytyczne u dzieci od najwcześniejszych lat ich życia, ostrzegając je przed kłamliwymi
reklamami telewizyjnymi, tendencyjnymi wypowiedziami i zniekształconymi punktami
widzenia, jakie są im prezentowane. Pomóż im stać się mądrzejszymi i ostrożniejszymi konsumentami wiedzy5. Coraz częściej daje się zauważyć, że szkoła nabiera znamion swoistej
infrastruktury instant, w której wszystko musi być błyskawicznie przyswojone, zrozumiane,
odebrane i przetworzone. Przebywając w przestrzeni pośpiechu i hałasu, narażeni jesteśmy
na różnorodne bodźce, które nas dekoncentrują, zabierają czas, energię, ochotę. W domu
musimy stawić czoła potworowi niecierpliwości, łakomstwa, niezaradności, bezsenności,
złośliwości. Również w szkolnych salach lekcyjnych i korytarzach czają się niebezpieczne
bestie. Warto poznać Ściągacza Żarliwego, Leniwca Lekturowego czy Krzykacza Pospolitego,
by wiedzieć, jak należy z nimi walczyć.

K O N S P E K T

L E K C J I

E T Y K I

W

K L A S I E

I V

Temat: Co właściwie złego jest w ściąganiu?
Czas realizacji – 2 godziny lekcyjne
●
●
●
●
●

CELE:
wyjaśnienie przyczyn, dla których uczniowie ściągają na lekcji,
zrozumienie, co złego jest w ściąganiu,
propagowanie właściwych postaw, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, systematyczność,
kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
wyrażanie własnych myśli poprzez słowo i ekspresję plastyczną.

●
●
●
●
●

METODY I FORMY PRACY:
praca z tekstem,
burza mózgów,
pogadanka,
praca indywidualna,
praca w grupach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
● karty pracy: Domowe Potwory,
● karta pracy: Galeria Szkolnych Potworów,

77

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

Edukacja w teorii i praktyce

● paski z zadaniami dla grup eksperckich: Kolorowe Stoliki,
● arkusze kolorowego papieru,
● kredki, pisaki.
Przebieg lekcji pierwszej:
1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz zaprasza uczniów do spotkania z domowymi
potworami.
2. Uczniowie podzieleni zostają na trzy grupy. Nauczyciel rozdaje karty pracy: Domowe
Potwory. Każda z grup czyta tekst poświęcony wybranemu potworowi: Gburia Złośliwa,
Chlups, Siostry Słodyczki. Uczniowie zbierają informacje o potworze (jak się zachowuje,
gdzie przebywa, co lubi robić), a następnie ustalają, w jaki sposób można potwora
pokonać.
Karta pracy dla grupy I
GBURIA ZŁOŚLIWA
czyli Potwór Niecierpliwości
Kiedy GBURIA atakuje, po prostu wychodzisz z siebie. Miotasz się po domu jak słoń
w składzie porcelany, narzekasz, o wszystko masz pretensje, obrażasz domowników i za
żadne skarby nie możesz się uspokoić. GBURIA atakuje znienacka i wszystkich jak leci, choć
dorośli zaklinają się, że są odporni na jej zaczepki. Na szczęście GBURIĘ daje się oswajać,
a nawet można się z nią zaprzyjaźnić. Bo jakże przyjemnie jest czasem być niegrzecznym
choćby z tego powodu, że do urodzin zostało jeszcze całe pół roku, że latem śnieg nie pada
i że trzeba chodzić do szkoły, zamiast cały dzień pływać łódką po jeziorze 6.
Zadanie dla Tropicieli Potworów
Przeczytajcie tekst. Na arkuszu kolorowego papieru po lewej stronie wypiszcie, jak zachowuje się potwór, po prawej stronie podajcie swoje propozycje, jak można tego potwora
pokonać; w środku narysujcie głowę potwora.
Karta pracy dla grupy II
CHLUPS
czyli Potwór Rozlewacz
Tereny łowieckie CHLUPSA to przede wszystkim kuchnia i jadalnia, choć nie pogardzi i łazienką, zwłaszcza gdy nikogo nie ma w domu. Rozpoczyna wtedy rozlewanie, zalewanie,
plamienie i chlapanie. To przez niego wyślizguje się nam z ręki otwarty karton z mlekiem, to
za jego sprawą zalewamy sobie bluzę przy mieszaniu zupy i, zajęci rozmową, nie
zauważamy, że szklanka, do której nalewamy sok, już dawno jest pełna. I choć mamy do
dyspozycji całą gamę zwykłych i niezwykłych proszków oraz odplamiaczy, obecność w domu
CHLUPSA to jedno wielkie pasmo nieszczęść7.
Zadanie dla Tropicieli Potworów
Przeczytajcie tekst. Na arkuszu kolorowego papieru po lewej stronie wypiszcie, jak zachowuje się potwór, po prawej stronie podajcie swoje propozycje, jak można tego potwora
pokonać; w środku narysujcie głowę potwora.
Karta pracy dla grupy III
SIOSTRY SŁODYCZKI
czyli Potwory Słodkiego Łakomstwa
To straszne potwory o zmasowanej sile ataku, które nie oszczędzają swych ofiar ani w dzień,
ani w nocy. Jedna z Sióstr podsuwa ci natrętną myśl o pudle czekoladek, druga o wielkim
kawałku ciasta, trzecia o tłustych pączkach, a nim się zdecydujesz, ta pierwsza już kusi, byś
pożarł całe opakowanie lodów. Zaczynasz wtedy węszyć i szukać po całym mieszkaniu
czegoś słodkiego. Jeśli niczego nie znajdziesz, SIOSTRY SŁODYCZKI, czy to śnieg, czy ulewa,
zaprowadzą cię za rączkę do najbliższego sklepu, gdzie wykupisz całą górną półkę łakoci.
SIOSTRY SŁODYCZKI, jak sama nazwa wskazuje, nie chcą nam zrobić krzywdy. Przeciwnie,
chcą wszystkich uszczęśliwić, a wiadomo, że nic tak nie poprawia humoru jak słodycze.
Można się bronić przed nimi, jedząc jabłka zamiast czekolady i ciastek. Niestety, ten sposób
nie zawsze jest skuteczny8.
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Zadanie dla Tropicieli Potworów
Przeczytajcie tekst. Na arkuszu kolorowego papieru po lewej stronie wypiszcie, jak zachowuje się potwór, po prawej stronie podajcie swoje propozycje, jak można tego potwora
pokonać; w środku narysujcie głowę potwora.
3. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy, rozmawiają o poznanych potworach i sposobach na ich pokonanie.
4. Nauczyciel informuje uczniów, że nie tylko w domu można spotkać potwory. Również
w szkole, na lekcji, na szkolnym korytarzu, a nawet w szatni lub na sali gimnastycznej
mogą pojawić się niesympatyczne stwory. Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalą, co
robią szkolne potwory, takie jak: Ściągacz Żarliwy, Leniwiec Lekturowy, Krzykacz
Pospolity (karta pracy: Galeria Szkolnych Potworów).
Karta pracy dla grupy I
Przygotujcie wpis do kroniki. W tym celu ustalcie, czym zajmuje się szkolny potwór
Ściągacz Żarliwy.
Wielka Kronika
Szkolnych Potworów
Ściągacz Żarliwy

Karta pracy dla grupy II
Przygotujcie wpis do kroniki. W tym celu ustalcie, czym zajmuje się szkolny potwór
Leniwiec Lekturowy.
Wielka Kronika
Szkolnych Potworów
Leniwiec Lekturowy

Karta pracy dla grupy III
Przygotujcie wpis do kroniki. W tym celu ustalcie, czym zajmuje się szkolny potwór
Krzykacz Pospolity.
Wielka Kronika
Szkolnych Potworów
Krzykacz Pospolity

5. Uczniowie mogą zdecydować, że:
– Ściągacz Żarliwy to potwór, który namawia do odpisywania na sprawdzianie;
– Leniwiec Lekturowy to potwór, który zachęca do tego, by nie czytać lektur szkolnych;
– Krzykacz Pospolity to potwór, który cieszy się, gdy uczeń przeszkadza na lekcji.
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6. Na zakończenie zajęć każda z grup wybierze jednego Szkolnego Potwora i narysuje go na
małej kartce, tworząc w ten sposób wizytówkę stwora.
Zadanie dodatkowe
Przeczytaj tekst. Zapisz, jak według Ciebie powinien wyglądać jeden z potworów:
Żabopodobniak Skrzydlaty, Marchewkoid Dwugłowy. Ustal, jakie stwory mogłyby znaleźć się
w starożytnej księdze potworów. Podaj trzy propozycje.
– To starożytna księga potworów – zauważył Gilgot. Bracia pochylili się nad stroną tytułową.
Nie było im łatwo odczytać napis, bo niektórych liter nigdy przedtem nie widzieli. W końcu
jednak się udało:
MAGIA POTWORÓW
Jak czarować…
Jak zamieniać to w tamto i takie w owakie…
Formuły, same formuły, mnóstwo magicznych formuł…
Małe potwory spojrzały na siebie i w ich oczach rozbłysły iskierki.
– Musimy je wypróbować! – wrzasnęły chórem, bez zastanowienia.
Gilgot szybko przekartkował parę stron, aż znalazł najkrótsze z magicznych zaklęć. Niestety,
nie umiał zbyt dobrze czytać i nie udało mu się zamienić Łachota w ropuchę, jak sobie planował.
Udało mu się jednak… zamienić go w ŻABOPODOBNIAKA SKRZYDLATEGO.
Gilgot zaczął rechotać ze śmiechu. Chichocząc, nie zauważył nawet, jak ŻABOPODOBNIAK
SKRZYDLATY chwycił księgę, by poszukać kolejnego zaklęcia.
Wkrótce Gilgot przestał się śmiać, bo został zamieniony w MARCHEWKOIDA DWUGŁOWEGO9.
Przebieg lekcji drugiej:
1. Nauczyciel zaprasza uczniów do spotkania z bohaterami lektur szkolnych, którzy pomogą
nam ustalić, co właściwie złego jest w ściąganiu.
2. Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy. Każda z grup siada przy swoim stoliku
eksperckim (na stoliku znajdują się metodniki z odpowiednim kolorem: czerwony, zielony,
żółty). Grupy losują paski z zadaniami.
Czerwony stolik: zadania dla grupy eksperckiej
Ustalcie, co bohaterowie „Mikołajka” myślą o ściąganiu.
Mikołajek: .......................................................................................................................
Ananiasz: ........................................................................................................................
Alcest: ............................................................................................................................
Żółty stolik: zadania dla grupy eksperckiej
Ustalcie, co bohaterowie „Akademii pana Kleksa” myślą o ściąganiu.
Adaś Niezgódka: ..............................................................................................................
Alojzy Kukuryk: ..............................................................................................................
Ambroży Kleks: ...............................................................................................................
Zielony stolik: zadania dla grupy eksperckiej
Ustalcie, co bohaterowie „Mikołajka” i „Akademii pana Kleksa” myślą o ściąganiu.
Adaś Niezgódka: ..............................................................................................................
Ananiasz: ........................................................................................................................
Alcest: ............................................................................................................................
3. Rozmowa z uczniami na temat bohaterów lektur szkolnych.
Przykładowe odpowiedzi:
Mikołajek: staram się być przygotowany, bo nie chcę ściągać na sprawdzianach;
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Ananiasz: nigdy nie ściągam, bo zawsze jestem przygotowany na sprawdzian; uważam,
że ściąganie jest okropne;
Alcest: nie mam czasu na ściąganie, bo chcę szybko napisać to, co wiem, i zjeść bułeczkę
z czekoladą.
Adaś Niezgódka: ściąganie jest brzydkie, dobry uczeń nie ściąga na lekcji, lecz pisze na
sprawdzianie tyle, ile wie, ile się nauczył;
Alojzy Kukuryk: gdyby nie było sprawdzianów, to nikt nie musiałby ściągać;
Ambroży Kleks: uczeń, który ma olej w głowie, nie musi ściągać, bo zawsze wie, co
trzeba napisać.
4. Nauczyciel zaprasza uczniów do rozmowy, zadając wszystkim pytanie: Co złego jest
w ściąganiu?
Wnioski zostają zapisane na arkuszu kolorowego papieru.
Gdy ściągam:
– postępuję nieuczciwie,
– oszukuję siebie i nauczyciela,
– nie zasługuję na ocenę, którą otrzymam,
– nic nie będę wiedział,
– zachowuję się nieładnie,
– będą mnie męczyć wyrzuty sumienia,
– okłamuję rodziców, którzy myślą, że jestem dobrym uczniem.
5. Podsumowaniem zajęć będzie tworzenie kodeksu dobrych praktyk. Nauczyciel pyta
uczniów, co trzeba robić, żeby nie ściągać na sprawdzianach. Chętni uczniowie podchodzą do tablicy i zapisują swoje propozycje.
Przykładowy kodeks dobrych praktyk, czyli Rady dla czwartoklasisty:
1) Ucz się z lekcji na lekcję.
2) Rozwiązuj zadania w zeszycie ćwiczeń.
3) Słuchaj tego, co na zajęciach mówią nauczyciele.
4) Zrób sobie w domu notatki na kolorowych kartkach.
5) Zaprzyjaźnij się z Mapikiem, miłym stworkiem, który pomaga uczniom rysować mapy,
schematy i tabele.
6) Ważne informacje zapisuj na samoprzylepnych karteczkach.
Zadanie dodatkowe
Przeczytaj tekst Ściąganie, czyli o tym, kiedy umiejętności retoryczne mogą uratować, a następnie wspólnie z kolegami/koleżankami z Twojej grupy porozmawiajcie o sytuacji, w jakiej
znalazła się Zosia.
Pisaliśmy sprawdzian z pojęć geograficznych. W połowie sprawdzianu wypisał mi się długopis, zapasowego nie miałam i chciałam pożyczyć od Marty. Pech znów chciał, że wtedy
popatrzyła na mnie pani i powiedziała:
– Zosiu, nie spodziewałam się tego po tobie! Proszę oddać kartkę!
– Ale proszę pani… – usiłowałam się bronić.
– Proszę oddać kartkę! Nie toleruję ściągania! […]
Pani nie chciała mi uwierzyć, że nie ściągałam, bo przecież wszystko widziała. I kiedy już się
poddałam i byłam zła na siebie i panią, do biurka podszedł mruk, to znaczy Filip. […]
– Ona nie ściągała, proszę pani. Chciała od Marty pożyczyć długopis, bo jej się wypisał. Pani
widziała, że Marta nachylała się do niej – i to była prawda, ale nie po to, żeby ściągać. Proszę
jej nie karać za ściąganie, tylko raczej za gadanie. Zresztą ona nigdy nie ściąga. Może mi pani
wierzyć, bo siedzę za nią już długo i to raczej mnie się zdarza… Bo w ogóle ona jest chyba za
uczciwa, żeby ściągać, i za bardzo się boi. No i przecież niedowidzi, więc nic by i tak nie
odczytała z tego maczku Marty 10.
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Temat: Co właściwie złego jest w ściąganiu?
Czas realizacji – 2 godziny lekcyjne
CELE:
● wyjaśnienie przyczyn, dla których uczniowie ściągają na lekcji,
● zrozumienie, co złego jest w ściąganiu,
● propagowanie właściwych postaw, takich jak: uczciwość, odpowiedzialność, systematyczność,
● kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii i współpracy w grupie.
●
●
●
●
●

METODY I FORMY PRACY:
praca z tekstem,
burza mózgów,
metaplan,
dyskusja,
praca w grupach.

●
●
●
●
●

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
karty pracy: Domowe Potwory,
karta pracy: Mapa Szkolnych Potworów,
karta pracy: Pytania z kapelusza,
arkusze kolorowego papieru,
kredki, pisaki.

Przebieg lekcji pierwszej:
1. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji oraz zaprasza uczniów do spotkania z domowymi
potworami.
2. Uczniowie podzieleni zostają na trzy grupy. Nauczyciel rozdaje karty pracy: Domowe
Potwory. Każda z grup czyta tekst poświęcony wybranym potworom: Bezsennik Natrętny
& Wyjec Zmorowaty, Zazdrośnica Zawistna, Kłótliwiec i Swarliwiec. Uczniowie zbierają informacje o potworze (jak się zachowuje, gdzie przebywa, co lubi robić), a następnie
ustalają, w jaki sposób można potwora pokonać.
Karta pracy dla grupy I
BEZSENNIK NATRĘTNY & WYJEC ZMOROWATY
czyli Potwory Bezsennych Nocy
BEZSENNIK to potwór, który uniemożliwia nam beztroskie zasypianie. Pakuje się nam do
łóżka, ciągnąc za sobą wszystkie przykre myśli, jakie nazbierały się przez cały dzień.
Zaczynamy wtedy roztrząsać, czy mama nas kocha, czyby czegoś jeszcze nie przekąsić, czy
może wstać jeszcze raz na siusiu…
Do BEZSENNIKA dołącza po chwili WYJEC ZMOROWATY, a kiedy się pojawia, już zwijamy
się pod kołdrą ze strachu, budzimy brata, wołamy mamę, dzwonimy do babci. Potwory
Bezsennych Nocy to prawdziwe utrapienie i należy ich jak najstaranniej unikać. W ostateczności można je wypłoszyć wesołą piosenką, a potem wyciągnąć się wygodnie, zamknąć
oczy i zapaść w spokojny sen11.
Zadanie dla Tropicieli Potworów
1) Przeczytajcie tekst.
2) Na arkuszu kolorowego papieru przygotujcie wizytówkę domowego potwora. Zapiszcie,
czym potwór się zajmuje, co jest jego specjalnością.
3) Ustalcie, który bohater znany Wam z książek, filmów, komiksów oraz gier RPG mógłby
pokonać potwora. Pamiętajcie, by uzasadnić swój wybór.
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Karta pracy dla grupy II
ZAZDROŚNICA ZAWISTNA
czyli Potwór Nieżyczliwy
Jak sama nazwa wskazuje, ZAZDROŚNICA ZAWISTNA na każdym kroku szaleje z zazdrości.
Obrzydza nawet piękny zachód słońca, bo uważa, że jest od niego znacznie ładniejsza.
Przepędza głaskanego kota, podkrada i chowa interesujące książki, bylebyś tylko się nimi nie
zajął bardziej niż jej zazdrosną osobą. Należy się wystrzegać tego wyjątkowo groźnego i podstępnego potwora. Gdy skutecznie zaatakuje cię w okresie dzieciństwa, z czasem wyrośniesz
na okropnego zawistnika12.
Zadanie dla Tropicieli Potworów
1) Przeczytajcie tekst.
2) Na arkuszu kolorowego papieru przygotujcie wizytówkę domowego potwora. Zapiszcie,
czym potwór się zajmuje, co jest jego specjalnością.
3) Ustalcie, który bohater znany Wam z książek, filmów, komiksów oraz gier RPG mógłby
pokonać potwora. Pamiętajcie, by uzasadnić swój wybór.
Karta pracy dla grupy III
KŁÓTLIWIEC I SWARLIWIEC
czyli Bliźniacze Potwory Swarów i Niesnasek
Te potwory żywią się kłótnią, jak ty płatkami z mlekiem. Tylko czekają, aż ktoś zacznie
niewinną sprzeczkę, po czym dolewają oliwy do ognia tak długo, aż zwykła wymiana zdań
przerodzi się w okropną awanturę, najlepiej z użyciem rąk. Od chwili kiedy Potworne
Bliźniaki zamieszkają w twoim domu, nie możesz być pewnym dnia ani godziny.
Jeśli więc istnieje najmniejsze podejrzenie, że kryją się w pobliżu, należy je czym prędzej
przegonić szczotką albo wessać odkurzaczem. A najlepiej przepędza się je śmiechem, którego
po prostu alergicznie nie cierpią. Im więcej żartów i radości w domu, tym większa szansa, że
same się wyniosą13.
Zadanie dla Tropicieli Potworów
1) Przeczytajcie tekst.
2) Na arkuszu kolorowego papieru przygotujcie wizytówkę domowego potwora. Zapiszcie,
czym potwór się zajmuje, co jest jego specjalnością.
3) Ustalcie, który bohater znany Wam z książek, filmów, komiksów oraz gier RPG mógłby
pokonać potwora. Pamiętajcie, by uzasadnić swój wybór.
3. Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy, rozmawiają o poznanych potworach i sposobach na ich pokonanie.
4. Nauczyciel prosi uczniów, by ustalili, jakie potwory można spotkać w szkole. Uczniowie
pracują w grupach. Swoje propozycje zapisują na przygotowanych planszach. Powstanie
w ten sposób Mapa Szkolnych Potworów. Przy każdym potworze umieszczają odpowiedni
znaczek:
potwór groźny
potwór łagodny
potwór nieszkodliwy
Mapa Szkolnych Potworów: propozycje
– Pytacz Natrętny,
– Przeszkadzacz Wyśmienity,
– Wyśmiewacz Gulgoczący,
– Paskudnik Obrażalski.
Zadanie dla chętnych
W formie rozprawki ustosunkuj się do stwierdzenia, iż dobro bez mądrości nieuchronnie
prowadzi do zła14. Argumenty zilustruj przykładami literackimi i filmowymi.
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Przebieg lekcji drugiej:
1. Nauczyciel prosi uczniów o podsumowanie lekcji poprzedniej i zaprasza młodzież do
dyskusji na temat ściągania.
2. Klasa zostaje podzielona na grupy. Liderzy grup losują Pytania z kapelusza (karta
pracy). Pytania z kapelusza dotyczą ściągania i podpowiadania.
Można w tym miejscu przywołać fragment powieści Kornela Makuszyńskiego Bezgrzeszne
lata15 poświęcony osobom, które podpowiadają. Będą to:
● podpowiadacz – sufler,
● podpowiadacz – fuszer,
● podpowiadacz – artysta,
● podpowiadacz – niedźwiedź,
● podpowiadacz – maniak,
● podpowiadacz – amator.
Pytania z kapelusza
Czy istnieją strategie ściągania?
Czy ściąganie można nazwać sztuką?
Czy każdy potrafi ściągać?
Czy istnieją strategie podpowiadania?
Czy podpowiadanie można nazwać sztuką?
Czy każdy potrafi podpowiadać?
3. Wnioski uczniów zostają zapisane na tablicy w formie mapy myśli.
4. Po prezentacji tego zadania nauczyciel zaprasza uczniów do dyskusji: Dlaczego uczniowie
ściągają?
Przykładowe propozycje:
– bo nie umieją,
– bo nie chcieli się nauczyć,
– bo mają za dużo nauki,
– bo mają słabą pamięć,
– bo nie potrafią się nauczyć,
– bo się boją, że sami nie napiszą dobrze sprawdzianu.
5. Po sformułowaniu powodów, dlaczego uczniowie ściągają, nauczyciel prosi każdą z grup,
by ustaliła, co właściwie złego jest w ściąganiu.
6. Uczniowie zapisują swoje odpowiedzi i propozycje (metaplan), a następnie wymieniają się
uwagami i spostrzeżeniami.
Jak jest?

Jak być powinno?

PROBLEM
Co właściwie złego jest w ściąganiu?
Dlaczego nie jest tak,
Co robić?
jak być powinno?

Przykładowe rozwiązanie zadania
Jak jest?
Uczniowie czasami ściągają na
sprawdzianach.

Jak być powinno?
Uczeń nie powinien ściągać, ponieważ:
– ściąganie jest nieuczciwe,
– ściąganie nie uczy samodzielności,
– ściąganie nie pomaga w utrwalaniu wiadomości,

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 1 (115) 2020

84

Edukacja w teorii i praktyce

–
–
–

ściąganie jest rozwiązaniem tymczasowym,
ściąganie premiuje drogę na skróty,
ten, kto ściąga, oszukuje siebie i nauczyciela.
PROBLEM
Co właściwie złego jest w ściąganiu?
Dlaczego nie jest tak,
Co robić?
jak być powinno?
Trzeba:
Uczeń ściąga, ponieważ:
– wiedzieć, czego i jak należy się uczyć,
– nie nauczył się na spraw- – systematycznie przygotowywać się do lekcji,
dzian,
– rozwiązywać zadania w zeszycie ćwiczeń,
– nie chce się uczyć,
– uczyć się od kolegów,
– nie zależy mu na nauce i rze- – robić mapy myśli, by szybko i skutecznie przygotelnym zdobywaniu wiedzy.
tować się na sprawdzian.
Zadanie dodatkowe
1. Przeczytaj tekst, a następnie ustal, która z ról reportażysty została w nim silnie wyeksponowana: sprawozdawca, badacz, komentator. Swój wybór krótko uzasadnij.
2. Napisz reportaż poświęcony współczesnej szkole. Zadbaj o to, by twoja praca zawierała
opinie, oceny i wnioski.
Kanapki w koszarach, czyli jak przetrwać lekcyjny maraton
O godzinie 800 rozpoczyna się szkolny dzień zwany przez niektórych męką, mordęgą, męczarnią lub nudziarnią. Lekcja za lekcją mija, a ofiary oświatowo-edukacyjnej polityki posłusznie poddają się szkolnemu treningowi. Na szczęście uczeń potrafi poradzić sobie z każdym − nawet ministerialnym − problemem. Reporterzy gazety „Głos Małopolski” postanowili
odwiedzić mury gimnazjalnych koszarów, by zobaczyć, jak żyje się w Lekcyjnej Wspólnocie
Zjednoczonego Celu.
Prawie jak…Picasso
Kiedy lekcja nieznośnie się dłuży, wówczas w uczniach budzi się twórcza inspiracja rodem
z pracowni malarskiej. Można wtedy domalować wąsy Marii Konopnickiej lub zrobić irokeza
Żeromskiemu. Można również obdarować orientalnym tatuażem Sienkiewicza, zafundować Miłoszowi lot w kosmos, wyhaftować dredy Szekspirowi, a Szymborską posadzić na traktorze. […]
Być jak … młody technik
Uczniowie zmuszani codziennie do nieludzkiego treningu pamięciowego, do permanentnego
skupienia, muszą w pewnym momencie odreagować lekcyjny stres. Idealnym miejscem są
szkolne ubikacje, zwane przez niektórych „świątynią dumania” lub też „kanapek z serem
szybkiego zjadania”. Można wtedy wywiercić dziurę w drzwiach od męskiej toalety lub zagrać złotą bombką w zbijanego. Po co komu potrzebne są lektury? Po to ten cały zastęp dziadów brodatych, siłaczów, doktorów? − zastanawia się rezolutny Kamil. Przecież bliska znajomość z przymiotnikiem czy zaimkiem nikomu jeszcze nie wyszła na dobre − stwierdza Małgosia, której przecinki i cała fleksyjna zgraja skutecznie spędza sen z powiek. […]
Uczeń fantazję ma i kwita
Fascynującym zajęciem na lekcjach może być wycinanie magicznych kwadratów w ćwiczeniach, ozdabianie podręczników egzotycznymi malowidłami, a także oddawanie autografu na
każdej niezapisanej przestrzeni szkolnej makulatury. Niektórym uczniom myśli się lepiej,
kiedy mogą połamać sobie linijkę na pięć kawałeczków nierównej długości. Inni wybierają
technikę rzut za okno. Żeńska cześć społeczności gimnazjalnej zdecydowanie woli trening
zwany powszechnie nawijaniem loczka16.
Urszula Wykurz
Przypisy:
1
T. Gordon, Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi, przeł.
A. Makowska, E. Sujak, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1994, s. 175.
2
M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki?, przeł. A. Tomaszewska, CEO,
Warszawa 2005, s. 152.
3
C. McCarthy, Droga, przeł. R. Sudół, WL, Kraków 2008, s. 15.
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A. H. Maslow, O ludziach twórczych, przeł. H. Bortnowska, „Znak” 1975, nr 9, s. 1145.
P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, przeł. A. Cybulko, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 433.
S. Marijanovic, Mała encyklopedia Domowych Potworów I, przeł. H. Baltyn, NK, Warszawa 2003, s. 6.
Tamże, s. 16.
S. Marijanovic, Mała encyklopedia Domowych Potworów II, przeł. H. Baltyn, NK, Warszawa 2003, s. 8.
S. Marijanovic, Magia domowych potworów, przeł. H. Baltyn, NK, Warszawa 2005, s. 11–14.
A. Załazińska, M. Rusinek, Co ty mówisz?! Magia słów, czyli retoryka dla dzieci, Wydawnictwo
Literatura, Łódź 2014, s. 108–109.
S. Marijanovic, Mała encyklopedia Domowych Potworów I…, s. 18.
S. Marijanovic, Mała encyklopedia Domowych Potworów II…, s. 18.
Tamże, s. 23.
R.A. Heinlein, Obcy w obcym kraju, przeł. A. Sawicki, Agencja „Solaris”, Stawiguda 2006, s. 618.
K. Makuszyński, Sztuka podpowiadania, [w:] B. Klimczak, E. Tomińska, T. Zawisza-Chlebowska,
Język polski. Podręcznik dla gimnazjum 1, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdynia 2015, s. 71–76.
U. Wykurz, Błękitny laptop Romea. Mapa literackich osobliwości, Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Katowice 2016, s. 77–78.
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RUBRYKA SZKOLNYCH SPECJALISTÓW
Agata Jałowiecka-Frania
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

U ZYSKANIE WŁAŚCIWIE BRZMIĄCEJ
ARTYKULACJI GŁOSKI
PRZEDNIOJĘZYKOWO - ZĘBOWEJ

„ DZ ”

S CENARIUS Z ZAJĘĆ LO GOPED YC ZN YCH
CELE OGÓLNE:
● utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania,
● usprawnianie koordynacji oddechowej,
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● wzmacnianie mięśni języka,
● kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy głoski zwarto-szczelinowej „dz”
w izolacji,
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● utrwalanie wywołanego dźwięku w sylabach,
● wdrażanie do poprawnej artykulacji głoski „dz” w nagłosie i śródgłosie wyrazów,
● rozwijanie orientacji przestrzennej,
● wzbogacanie zasobu leksykalnego.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

W początkowej fazie zabawy dla ułatwienia synchronizują ruchy z prawą i lewą
ręką. Po opanowaniu ich, włączają ruchy
naprzemienne – w stronę przeciwną.
● „Wąchamy kwiaty na łące” – uczniowie
siedzą w siadzie skrzyżnym, na zapowiedź słowną: „pąk” krzyżują dłonie i wąchają „pąki kwiatów”, głęboko nabierając
powietrze i bardzo wolno je wypuszczając. Na zapowiedź słowną: „pęk” dzieci
podają rozchylone dłonie do powąchania
koledze po swojej prawej i lewej stronie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczniowie:
rozluźniają mięśnie karku,
nabierają powietrze nosem, a wydychają
ustami,
wydłużają fazę wydechową,
wykonują ruchy naprzemienne,
kontrolują ruchy języka, świadomie cofając go w głąb jamy ustnej,
poprawnie artykułują głoskę „dz” w izolacji,
wypowiadają wywołany dźwięk w sylabach,
prawidłowo wymawiają głoskę „dz” w różnych pozycjach w wyrazie,
określają położenie dźwięku zwarto-szczelinowego „dz” w wyrazie,
podają czasowniki w liczbie mnogiej (3 osoba),
wybierają wyraz, który nie pasuje do pozostałych i uzasadniają swój wybór.

● „Chłodzimy napój” – uczniowie „nalewają” do szklanki wybrany napój (ręką prawą i lewą na zmianę), po czym dmuchają
rytmicznie i energicznie, „chłodząc” go.
● „Poruszamy łódeczki” – uczniowie nabierają do ust dużo powietrza, zwierają wargi, rozluźniają; wolno wydmuchując powietrze, lekko poruszają pływające po
wodzie łódeczki z papieru.
● „Języczek się opala” – uczniowie wysuwają język płaski jak „łopatka”, który
„wygrzewa się” – jak „na patelni”.
● Zabawa w „chowanego” – uczniowie wysuwają język, po czym szybko go chowają.
● „Języczek szuka przyjaciół – gdzie są
«e» i «o»?” – uczniowie wołają wskazane
samogłoski.

METODY:
wyjaśniająca, wzrokowa, słuchowa, kontroli
dotyku i czucia skórnego, substytucyjna,
praktycznego działania, pedagogika zabawy.

II. Zajęcia właściwe:
1. Wywołanie prawidłowej artykulacji głoski
zwarto-szczelinowej „dz”.
Logopeda omawia układ narządów artykulacyjnych (język leży płasko za dolnymi zębami, zęby zbliżone, wargi rozchylone, spłaszczone przylegają do zębów,
zęby widoczne – jak przy głoskach: „s”,
„z”, „c”). Metodą dotyku i czucia skórnego
zwraca uwagę na wibracje w okolicach
szyi lub twarzy (udział wiązadeł głosowych podczas wybrzmiewania głoski „dz”).
Przy trudnościach z prawidłową wymową
dźwięku, wykorzystując metodę przekształceń artykulacyjnych, poleca wypowiadać najpierw wolno, potem coraz
szybciej głoski: „d” i „z”. W efekcie szybkiej artykulacji tych dwóch głosek powstaje „dz”. Jeżeli wszyscy uczniowie potrafią prawidłowo wypowiedzieć dźwięk
„dz” w izolacji, przechodzi do dalszych
ćwiczeń.

FORMY PRACY:
indywidualna, grupowa.
ŚRODKI:
lustro logopedyczne, obrazki (H. Rodak,
D. Nawrocka, Od obrazka do słowa, Warszawa 1993), gra „Logopedyczny Piotruś”
(cz. VIII – głoska „dz”), miska, papierowe łódeczki, dzwoneczek, piłka.
PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Część wstępna:
● „Kręcimy karuzelę” – uczniowie w siadzie
skrzyżnym kręcą głową „w prawo” i „w lewo” zgodnie z poleceniem logopedy.
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2. „Dzwoneczek” – logopeda dzwoni dzwoneczkiem, zadaniem dziecka jest powtórzenie wskazanej sylaby tyle razy, ile razy
zadzwonił dzwoneczek:
dza, dzo, dze, dzu, dzy, dzą, dzę
adza, odzo, edze, udzu, ydzy

pędzą, chodzą, dzbanek, wędzą
dzwon, pieniądze, dzwonnik, dzwonnica
kukurydza, pędzel, jedzenie, wędzonka
dzban, koledzy, dzbanek, dzbanuszek
6. Rozwiązywanie zagadek, określanie położenia głoski „dz” w wyrazie:
Nie spóźniać się proszę.
Spóźnialskich nie znoszę.
Pilnie zacznij szkolny dzień,
nim zadzwonię dzeń, dzeń, dzeń.

3. Nazywanie poszczególnych obrazków i grupowanie ich według pozycji głoski „dz”
w wyrazie, np.:
„dz” (na początku wyrazu) – dzwon,
dzwonek, dzwoneczek, dzwonić, dzwonnik, dzban, dzbanek, dzbaneczek;
„dz” (w środku wyrazu) – sadza, rodzynki, ogrodzenie, miedza, cudzy, koledzy,
kukurydza, rydze, pieniądze, pędzel,
frędzle, jedzenie, cedzak, wędzonka, sadzonka.

(dzwonek)

Na konwaliach cicho rosną,
a przy saniach, w drzwiach,
brzęczą głośno.
(dzwonki)

Choć ma ucho – nie słyszy.
Choć ma dziobek – nie dziobie,
ale możesz z niego mleka nalać sobie.

4. Zabawa z piłką – logopeda podaje czasownik w liczbie pojedynczej (3 os. – on,
ona) i rzuca piłkę; uczeń, odrzucając
piłkę, podaje ten sam czasownik, ale
w liczbie mnogiej (3 os. – oni, one):
sadzi – sadzą
chodzi – chodzą
budzi – budzą
prowadzi – prowadzą
pędzi – pędzą
odwiedzi – odwiedzą
poradzi – poradzą
poda – podadzą
podpowie – podpowiedzą
brudzi – brudzą
widzi – widzą
marudzi – marudzą
grodzi – grodzą
Zwracamy uwagę, aby uczniowie prawidłowo wybrzmiewali samogłoskę nosową
„ą” na końcu słowa.

(dzbanek)

Mama je w sklepie kupuje,
a ty je w cieście znajdujesz.
(rodzynki)

III. Część końcowa:
Utrwalanie artykulacji dźwięku „dz” w oparciu o grę „Logopedyczny Piotruś” – 25 kart
(12 par oraz jeden „Piotruś”) rozdajemy kolejno wszystkim graczom. Z otrzymanych
kart uczestnicy wybierają i odkładają wszystkie pary. Pozostałe karty gracze układają
w „wachlarz”. Następnie każdy uczeń wyciąga jedną kartę od osoby siedzącej po jego
prawej stronie. Jeśli dobrana karta pasuje
do pary z inną posiadaną, gracz odkłada na
bok całą parę i nazywa znajdujące się na
kartach obrazki. Czynności te wykonują kolejno wszyscy uczniowie. Uczeń, który pierwszy pozbędzie się wszystkich kart – wygrywa, natomiast ten, który pozostanie z „Piotrusiem” przegrywa.

5. Wśród podanych słów odrzuć wyraz, który nie pasuje do pozostałych. Uzasadnij
swój wybór:
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Marzena Szczęśniak
Szkoła Podstawowa nr 39 im. M. Konopnickiej w Częstochowie

A PEL Z OKAZJI
Ś WIĘTA K ONSTYTUCJI 3
WYSTĘPUJĄ:
Prezenter, Michał, Maciej, król, caryca Katarzyna, hetman Potocki, korespondentka,
ochrona króla (2 osoby), Robespierre, Wojtek, zespół taneczny, chórek

MAJA

KRÓL:
W imię Boga, My Stanisław August, z Bożej
łaski król Polski, uznając, że los nas wszystkich od udoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, dla dobra powszechnego,
dla ugruntowania wolności niniejszą konstytucję uchwalamy!

Studio telewizyjne z napisem „TV Informacyje XVIII w.”. Prezenter ubrany w strój
z epoki. Słychać muzykę (M. Radziwiłł – Divertimento for chamber orchestra).

Drzwi się otwierają i wychodzi Poniatowski z dwoma ochroniarzami. Tłum wiwatuje.
Słychać okrzyki: Wiwat król! Wiwat Sejm!
Wiwat wszystkie stany!

PREZENTER:
Tu Maksymilian Maks Kolanko, telewizyjne
„Informacyje XVIII w.”. Zapraszamy na wiadomości 3 maja 1791 roku. Zaczynamy od
informacji ze stolicy. Od kilku dni w Sejmie
trwają prace nad ustawą zasadniczą. Stronnictwo postępowe pod kierunkiem króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego dąży do
zmian w państwie. Czy rzeczywiście mają
one być zmianami na lepsze? Państwo nasze jest słabe, w porównaniu z sąsiadami
mamy mało wojska, Rosja ingeruje w polskie sprawy wewnętrzne. Oddajemy głos naszym sprawozdawcom w parlamencie. Halo,
halo... Maciej, Michał, jak mnie słyszycie?
Co się dzieje w Sejmie?

MACIEJ
(podtyka mikrofon pod nos króla):
Wasza Wysokość, co się stało na sali? Czy
rzeczywiście uchwalono dzisiaj konstytucję?
KRÓL:
Zwolennicy reform odnieśli wreszcie wielki
sukces. Udało nam się przegłosować konstytucję.
MICHAŁ:
Co ona zmienia? Co daje Polsce?
KRÓL:
Zniesione zostaje liberum veto, wolna elekcja, Polska stanie się monarchią dziedziczną, w Sejmie będą zasiadać przedstawiciele
mieszczaństwa.

MICHAŁ:
Maksymilianie, słyszymy cię dobrze. Czekamy na wyjście króla, chcemy zadać mu kilka pytań, na sali sejmowej wyraźnie coś się
dzieje, szkoda, że państwo tego nie widzicie!
Tak, posłowie głosują… Chwileczkę… tak!
Stało się! Na tę chwilę czekaliśmy z upragnieniem…!

MACIEJ:
Jak to wpłynie na naszą pozycję w Europie?
KRÓL:
Mam nadzieję, że państwo będzie silniejsze,
że kraje ościenne nie będą wtrącały się w na-

Słychać przysięgę składaną przez króla,
w tle słychać muzykę (Pachelbel's Canon
in D).
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sze sprawy wewnętrzne. Wzmocniliśmy przecież wojsko, udało się podnieść gospodarczo
miasta i wsie z upadku po wojnach w XVII
wieku.

i Austrii. Państwa te wykorzystały naszą
słabość i w 1772 roku zabrały nam część
polskich ziem. Polska była zbyt słaba, aby
zbrojnie się o nie upomnieć. Spróbujemy się
teraz połączyć z naszymi korespondentami
za granicą. Paryż, czy mnie słyszysz?

MICHAŁ:
Jak konstytucja zostanie przyjęta przez
Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie?
Jak zareaguje caryca, którą Wasza Wysokość tak dobrze zna?

Przed sceną stoi korespondentka, która
przeprowadzi wywiad z Robespierre’em.
KORESPONDENTKA:
Tu Paryż. We Francji nasza konstytucja została przyjęta z entuzjazmem. Prawda, panie
Robespierre?

OCHRONA KRÓLA:
Koniec wywiadu, koniec wywiadu, idziemy
do karety!

ROBESPIERRE:
Prawda, prawda. To jest rewolucja, co zrobili Polacy. Żałujemy tylko, że nie byliśmy
pierwszym państwem w Europie, które ma
konstytucję. Nasza jest dopiero przygotowywana, wyprzedziliście nas.

Drzwi Sejmu otwierają się i wychodzi
z nich otyły jegomość ze smutną miną, powoli zbliża się do reporterów.
MICHAŁ:
O, z sali wychodzi przeciwnik konstytucji,
hetman Potocki (podchodzi do niego). Jakie
są pana wrażenia po zakończonych obradach?

Wychodzą.
PREZENTER:
Spróbujemy połączyć się teraz z Rosją, ciekawe, jak w Moskwie przyjęto nasze reformy.

POTOCKI:
Fatalne, fatalne! Zniesiono liberum veto,
wolną elekcję. Moja rodzina nigdy się z tym
nie pogodzi! Będziemy walczyć ze zwolennikami reform.

Przed sceną korespondent rozmawiający
z carycą Katarzyną II.

Odchodzi, drzwi znowu się otwierają.

KORESPONDENT:
Jest tu ze mną władczyni Rosji Katarzyna II.
Wasza Wysokość, jak odbieracie w Rosji naszą konstytucję?

MACIEJ:
O, kolejny hetman, może on powie nam coś
więcej. Jakże konstytucja?

CARYCA KATARZYNA:
Nie podobają się nam te zmiany. Liczyłam
na to, że Poniatowski, z uwagi na długotrwałą łączącą nas przyjaźń, nie będzie
niczego robił przeciw mnie. W końcu to ja
umieściłam go na tronie polskim, jestem
zawiedziona, ale nie poddam się, chcę, aby
Rosja była potęgą w Europie.

HETMAN:
Bez komentarza!
MICHAŁ:
Jak widać, konstytucja nie została uchwalona jednogłośnie, ma przeciwników, którzy
kierując się własnym interesem, nie chcą jej
przyjąć. Oddajemy głos do studia.

KORESPONDENTKA:
Czy ma się to odbyć kosztem Polski?

PREZENTER:
Prace Sejmu Wielkiego zakończyło przyjęcie
Konstytucji 3 maja. Stanowi ona wielki krok
w procesie reformy naszego państwa. Zniesienie wolnej elekcji, liberum veto, konfederacji i rokoszy są bardzo postępowe. To
one były przecież przyczynami zacofania
naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus
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CARYCA KATARZYNA:
Cóż to dla mnie Polska? Wasze reformy zostały wprowadzone zbyt późno, w dodatku
mają wielu przeciwników. Nie sadzę, żeby
konstytucja utrzymała się zbyt długo.
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KORESPONDENTKA:
I tym mało optymistycznym akcentem kończymy relację z Rosji.

Obiecana wolność stała się rzeczywistością.
To najcenniejszy dar, jaki można dać człowiekowi.

PREZENTER:
Miejmy nadzieję, że Polska będzie się w stanie obronić.
Przejdziemy teraz do mniej poważnych tematów. Uchwalenie konstytucji wpłynęło na
polską listę przebojów. Pojawiły się na niej
zupełnie nowe pozycje. Wojtku, co nowego
na liście przebojów?

Piosenka „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”.
Marzena Szczęśniak

WOJTEK:
Mam teraz kilka nowych przebojów, pierwszy z nich to ulubiony utwór szlachty „Kurdesz”. Zapraszamy do tańca.
Netografia:
Pachelbel’s Canon in D,
https://www.youtube.com/watch?v=
CaQzv5nVpac, [dostęp 16.03.2019].

Taniec do piosenki „Kurdesz”.
WOJTEK
Na drugim miejscu znalazł się „Polonez Husarii”, na który najwięcej głosów oddała
arystokracja.

Kurdesz, https://www.youtube.com/watch?v=
LbjNbHOdG3o, [dostęp 16.03.2019].
Polonez Husarii,
https://www.youtube.com/watch?v=
qZKliJgxUTI, [dostęp 16.03.2019].

Taniec do piosenki „Polonez Husarii”.

Polska muzyka 2 poł. XVIII w. Maciej Radziwiłł
(1749–1800), Divertimento for chamber
orchestra, https://www.youtube.com/
watch?v=yOlcoerxTm4, [dostęp 16.03.2019].

WOJTEK
Zwycięzcą listy przebojów okazał się utwór,
na który głosowali wszyscy, mieszczanie
i chłopi także. Tak, to „Witaj, majowa jutrzenko”. Posłuchajmy!

Witaj, majowa jutrzenko,
https://www.youtube.com/watch?v=
SDO6h439wR8, [dostęp 16.03.2019].
Tu wszędzie jest moja ojczyzna,
https://www.youtube.com/watch?v=
eDmt8t3MPwc, [dostęp 16.03.2019].

Piosenka „Witaj, majowa jutrzenko”.
PREZENTER:
Kończymy nadawanie wiadomości. Zapamiętajcie dzisiejszą datę 3 maja 1791 roku.
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Aneta Królikowska
Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna SPSK im. św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie

K ATOLICKIE S ZKOŁY SPSK
IM . ŚW . A NTONIEGO Z P ADWY
ORGANIZATOREM
KONKURSÓW MIĘDZYSZKOLNYCH
NA

XIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
BOŻONARODZENIOWY WYRÓB CUKIERNICZY

z umiejętnościami rówieśników z innych
placówek, między innymi poprzez udział
w różnego rodzaju konkursach. W tradycję
szkoły od lat wpisuje się Konkurs na Bożonarodzeniowy Wyrób Cukierniczego, którego
nadrzędnym celem jest zainspirowanie młodych adeptów sztuki cukierniczej do doskonalenia swojego kunsztu i odkrywania pasji
do wykonywania rzemiosła. Bezcenny jest
również wkład przedsięwzięcia w podtrzymywanie tradycji i dziedzictwa narodowego.

Katolicka Branżowa Szkoła I Stopnia
Specjalna SPSK im. św. Antoniego z Padwy
w Częstochowie od lat kształci młodzież na
kierunkach: kucharz, cukiernik, pracownik
pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownik pomocniczy krawca i ogrodnik. Oferowane kierunki kształcenia
charakteryzują się różną specyfiką, ale łączy
je duże zainteresowanie wśród młodzieży.
Na każdym z nich istotną rolę odgrywają
również zajęcia praktycznej nauki zawodu
odbywające się w pracowniach technologicznych w budynkach szkoły przy ul. Łukasińskiego 24 lub Bohaterów Katynia 42.

Piernikowa chata w wykonaniu uczennicy
Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK
im. św. Antoniego z Padwy

Konkurs od początku cieszy się dużym
zainteresowaniem ze strony lokalnych placówek kształcenia zawodowego. W bieżącej
edycji udział wzięli uczniowie z miejscowych
szkół branżowych, jak również z placówek
w Myszkowie i Lublińcu.

Domek z piernika w wykonaniu cukierników
z Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej SPSK
im. św. Antoniego z Padwy

Istotną rolą edukacji jest także możliwość konfrontacji własnych umiejętności
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Rosnąca liczba uczestników, a także niezwykły kunszt młodych adeptów sztuki
cukierniczej wymogły na organizatorach konieczność wyszczególnienia kategorii. I tak,
bożonarodzeniowe wyroby cukiernicze prezentowane w trakcie konkursu zostały ujęte
w dwóch grupach: szopka bożonarodzeniowa i ozdoba świąteczna. Z czasem kategorie
te okazały się niewystarczające, a nadsyłane
prace zainspirowały jurorów do wyszczególnienia trzeciej kategorii obejmującej świąteczny piernik i jego walory smakowe.
Dzięki inwencji twórczej młodzieży i pasji
opiekunów w dniu konkursu – 30 listopada
2019 roku – w budynku szkoły, na
wystawie pojawiły się piernikowe szopki,
postaci Trzech Króli, anioły, adwentowe
wieńce, ozdoby świąteczne a nawet… domino. W związku z rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę, nie zabrakło
również akcentów patriotycznych w postaci
mapy Polski i żołnierskich hełmów z otokiem w barwach narodowych i godłem, które zachwyciły oglądających. Najwięcej sympatyków miało jednak stanowisko, przy którym degustowano piernikowe pyszności.

była pod wrażeniem kunsztu cukierniczego
i artystycznego młodych cukierników, których wkład pracy został doceniony i nagrodzony.

Członkowie komisji konkursowej

***
II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„NIGDY WIĘCEJ WOJNY”
1 września 1939 roku dzieci zakończyły
wakacje, gotowe by powrócić do szkoły,
z radością oglądały zakupione przez rodziców nowe tornistry i podręczniki. Dzień
potoczył się jednak zupełnie inaczej…
1 września 1939 roku rozpoczęła się
II wojna światowa. Pierwsze bomby spadły
na Wieluń – zaledwie 60 km od Częstochowy, niemalże w tym samym czasie niemiecki
pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte…
1 września 1939 roku nikt nie przypuszczał, że wojna potrwa tak długo i pochłonie
miliony ofiar…
Wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat
wciąż są żywą raną na obliczu naszej
Ojczyzny. Jako potomkowie tych, którzy
walczyli za naszą wolność, jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa swoim działaniem, pielęgnowania pamięci i krzewienia
postaw patriotycznych, albowiem jak mówił
Józef Piłsudski: „Naród, który traci pamięć,
przestaje być Narodem – staje się jedynie
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane
terytorium”.
Myśl ta przyświecała nam w trakcie
organizacji II Międzyszkolnego Konkursu
Poezji Patriotycznej pod hasłem „Nigdy więcej wojny”. Dotykając ważnych wydarzeń historycznych, chcieliśmy jednocześnie rozbu-

Wicedyrektor Katolickiej Branżowej Szkoły I Stopnia
Specjalnej wręcza nagrodę laureatce konkursu

Od lat kunszt artystyczny i walory
smakowe specjałów przygotowanych przez
uczestników konkursu ocenia jury, w skład
którego wchodzą prawdziwi pasjonaci zawodu. W 2019 roku komisji konkursowej
przewodniczył Zdzisław Bartelak – właściciel
firmy „Consoni”. Członkami jury byli: Maria
Chodkiewicz – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, Anna Jach-Koterba
– dyrektor hotelu „Ibis”, Agnieszka Pala
– wicedyrektor hotelu „Ibis”, Edmunt Kozerawski – mistrz cukierniczy, Bartłomiej
Kluza – reprezentujący hurtownię cukierniczą „Bartex” oraz Amin Fakhari – międzynarodowy ambasador „Goliard”. Komisja
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Z życia szkół i placówek

dzić uczucie miłości do Ojczyzny i wdzięczności względem tych, którzy oddali za nią
życie. Ponadto, jako placówka kształcąca
dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem czy zespołem Aspergera, skierowaliśmy zaproszenie przede
wszystkim do tej grupy uczniów, akcentując
tym samych ich miejsce w społeczeństwie.
W tracie finału konkursu, 14 listopada,
swej miłości do Ojczyzny i poezji dowiodło
dwudziestu sześciu uczniów lokalnych szkół
reprezentujących wszystkie poziomy edukacyjne.

Uczeń kl. III Szkoły Przysposabiającej do Pracy SPSK
odbiera nagrodę z rąk jury

Recytacja w wykonaniu ucznia
kl. I Liceum Ogólnego Specjalnego SPSK
im. św. Antoniego z Padwy

Komisja konkursowa wręcza nagrody
uczestnikom konkursu

Każdy z nich swoim występem skłonił słuchaczy do głębokich refleksji i przemyśleń
nad historią naszego kraju.
W sposób szczególny recytacji przysłuchiwało się jury, w którym zasiadły: Anna
Gamalczyk z Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Agnieszka Grudzińska
i Bożena Harasimowicz – nauczyciele-konsultanci Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
Dużym zaszczytem była także obecność
przedstawiciela biura poselskiego Jadwigi
Wiśniewskiej – poseł do Parlamentu Europejskiego, która ufundowała nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców i nagrodziła każdego z uczestników
pamiątkowym dyplomem oraz upominkiem.
Nie zabrakło gromkich braw i gratulacji.
Uśmiech gościł zarówno na twarzach uczniów, jak i nauczycieli, którzy włożyli dużo
pracy w przygotowanie uczestników.
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Dyrektor Katolickich Szkół Specjalnych SPSK
im. św. Antoniego z Padwy dziękuje członkom jury
za podjęty trud

Młode pokolenie pamięta historię naszej
Ojczyzny i otacza ją czcią.
Aneta Królikowska
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Ludmiła Pilecka
Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Truskolasach

N AUCZYCIELE
NAGRODZENI I UHONOROWANI MEDALAMI

17

października 2018 r. w Katowicach odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wzięło w niej udział również
kilkudziesięciu nauczycieli z regionu częstochowskiego. 52 z nich zostało odznaczonych Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
a 23 nagrodami ministra lub kuratora.

Wraz z medalem wręczana jest jego legitymacja. Wśród odznaczonych znalazło się
52 nauczycieli z 33 placówek z terenu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach, w tym z 16 częstochowskich szkół, Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 3 szkół w Kłobucku, 3 w Lublińcu, a także z placówek
w Myszkowie, Łaźcu, Kochanowicach, Kłomnicach, Poczesnej, Truskolasach, Pankach,
Krzepicach i Miedźnie.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest
nadawany za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży
oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rekordzistką pod względem liczby medali
okazała się Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, z której
medalami odznaczonych zostało 5 nauczycieli.
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Ponadto 10 nauczycieli z 8 szkół regionu
zostało uhonorowanych nagrodami Ministra
Edukacji Narodowej, a 13 przedstawicieli
12 szkół – nagrodami Śląskiego Kuratora
Oświaty.

Wręczenia medali i nagród dokonał wicekurator śląski Jacek Szczotka, a życzenia
nauczycielom z okazji ich święta złożyli
przedstawiciele związków zawodowych oraz
delegatur terenowych.
Muzyczne życzenia w imieniu młodzieży
złożył kwartet smyczkowy z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha
Kilara w Katowicach.
Fot. J. Dominiak, L. Pilecka

Ludmiła Pilecka
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