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Szanowni Państwo, 

przekazujemy w Wasze ręce kolejny numer „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, 

kwartalnika Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

skierowanego do nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. W przejrzystej formie  

i przystępnym językiem wprowadza on czytelnika w świat edukacji. Zawiera artykuły 

metodyczne, teksty naukowo umocowane, przegląd wydarzeń branżowych oraz bogaty zasób 

przykładów dobrej praktyki.  

Autorami artykułów są nauczyciele przedszkoli, wszystkich typów szkół i placówek 

wypowiadający się w swoich dziedzinach. 

Przed współczesną oświatą stoją nieustannie nowe wyzwania wynikające ze zmian, 

które w perspektywie społecznej odczuwamy i w których uczestniczymy. Mamy nadzieję, 

że „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” jest dla Państwa źródłem służącym teoretycznym 

rozważaniom i refleksjom, a zarazem stanowi forum dzielenia się szeroko rozumianą 

praktyką zawodową.  

Serdecznie zachęcamy do współpracy. Więcej informacji na ten temat znajdziecie 

Państwo na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie: www.womczest.edu.pl 

w zakładce „Zasoby edukacyjne”. 

Życzę Czytelnikom inspirującej lektury, a Autorom satysfakcji płynącej z dokony-

wanych przemyśleń i dzielenia się ich rezultatami. 

 

Elżbieta Doroszuk 

dyrektor  

RODN „WOM” w Częstochowie 
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To nie historia lubi się powtarzać,  

to ludzie lubią powtarzać historię… 

WYWIAD  Z... 

ELŻBIETĄ  STRASZAK,   
NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM  

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

 

Jest Pani historykiem z wykształcenia 

i z zamiłowania. Wiele lat przekazywała 
Pani uczniom wiedzę o przeszłości Pol-

ski, o historycznych korzeniach współ-

czesności. Czy w obecnych czasach, skon-

centrowanych na technologicznym pos-

tępie i cyfryzacji życia, uczenie historii 

nadal jest ważne? 

Matematyka to królowa wszystkich nauk, 

natomiast historia, i tu powtórzę za Cyce-

ronem, jest nauczycielką życia. W związku 

z tym ta dziedzina wiedzy staje się ponad-

czasowa i uczenie jej także. Oczywiście 
w  dzisiejszych czasach do nauki historii 

możemy wykorzystać wszelkie najnowsze 

technologie, w tym mapy interaktywne, 

symulacje wydarzeń czy też wirtualne gry 

dydaktyczne i w ten sposób połączyć to, co 

należy do przeszłości z tym, co jest częścią 
współczesnego życia. Nauka historii i jej 

zrozumienie są oczywiście bardzo ważne. Jej 

nieznajomość, tak samo jak nieznajomość 

prawa, po prostu szkodzi. 

Czyli możemy powtórzyć za Cycero-

nem, że „Nie znać historii, to zawsze być 
dzieckiem”? 

Jak Pani już zauważyła, lubię posługiwać 

się myślami Cycerona, gdyż uważam, że 

wiele jego wypowiedzi dotyczących historii 

jest ponadczasowych. Człowiek znający his-
torię to osoba najczęściej z pewnym życio-

wym doświadczeniem, w tym z doświadcze-

niem historycznym – przecież historia dzieje 

się na naszych oczach, natomiast dziecko 

jest naiwne, dziecko nie potrafi myśleć z wy-

przedzeniem, nie zagląda w przeszłość, żyje 
chwilą. Jest ciekawe świata i wszystkiego, 

co nowe. A historia no cóż, z nowością nie 

ma nic wspólnego… 

I jeszcze jedna uwaga: historia lubi się 

powtarzać, to prawda stara jak świat, choć 
kiedyś znalazłam stwierdzenie przekornie od-

wrotne: „To nie historia lubi się powtarzać, 

to ludzie lubią powtarzać historię”.  

W jaki sposób narodziło się Pani zain-

teresowanie historią? 

To pytanie jest bardzo szerokie. Właści-
wie na moje zainteresowanie historią złożyło 

się kilka czynników. Dom rodzinny pełen 

pamiątek, których dzieje pięknie przekazy-

wali mi babcia i tata. Zamiast typowych 

bajek, tata opowiadał mi o szczerbcu i o zło-
tej bramie w Kijowie. Kiedy byłam starsza, 

te opowieści zmieniały się i nawiązywały do 

historii współczesnej. To jeden aspekt. Dru-

gi to szkoła. Tak się dla mnie cudownie 

złożyło, że zarówno w szkole podstawowej 

Poznajmy się, 

czyli wywiad z nauczycielem-konsultantem 
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(SP nr 40), którą kończyłam lat temu… 

oj, oj… koło 45, jak i w liceum (im. Mic-

kiewicza) miałam wspaniałe nauczycielki 

historii. Są to już niestety nieżyjące panie: 
Celina Wojciechowska i Wiesława Łączew-

ska. Pierwsza prezentowała nam historię, 

zwłaszcza w tych młodszych klasach, jak 

bajki, zaczynając np. opowieść o starożyt-

nym Egipcie słowami: Dawno, dawno temu, 

za morzem, nad rzeką Nil, leżało państwo, 
które nazywało się Egipt… 

I to sprawiało, że wszyscy byliśmy zacie-

kawieni dalszym ciągiem historii. Gdy mó-

wiła o potopie szwedzkim, to oczywiście na-

wiązywała do potopu biblijnego i filmu „Po-
top”, przytaczając dykteryjki z planu filmo-

wego, np. o tym, jak dwie starsze panie bały 

się, że zatopią nam nie tylko miasto, ale 

przede wszystkim Jasną Górę… Zostaje to 

w pamięci naprawdę na bardzo długo.  

Jakie doświadczenia o charakterze his-
torycznym wytyczyły Pani ścieżkę zawo-

dową? 

Jak czytelnicy zdążyli sobie obliczyć, po 

dacie ukończenia szkoły podstawowej, tro-

chę już żyję na tym świecie, więc takich 
przełomowych chwil i doświadczeń było 

kilka. Jeszcze za czasów szkolnych to był 

rok 1976, a więc wydarzenia w Radomiu, 

których byłam świadkiem… (tak, tak, prze-

bywałam wtedy w Radomiu na wakacjach). 

Poza tym kartki, przepraszam, bony towa-
rowe na cukier, które od tego roku weszły 

w  użycie (w socjalizmie oficjalnie nie było 

kartek żywnościowych, bo to niezgodne z li-

nią PZPR). Na studiach takimi doświadcze-

niami były Solidarność i NZS, a potem stan 
wojenny. Notabene w tym roku będziemy 

obchodzić 40. rocznicę tych tragicznych 

wydarzeń. Wiele też zawdzięczam wspania-

łym wykładowcom na Uniwersytecie Śląs-

kim, którzy mimo trudnych czasów potrafili 

mówić prawdę o Katyniu (choć oczywiście 
nie wszyscy). W okresie mojej pracy zawo-

dowej przełomowe znaczenie miał Okrągły 

Stół, potem rozwiązanie PZPR, doświad-

czenia lat 90., rozpad ZSRR i upadek muru 

berlińskiego, atak na World Trade Center 
czy wreszcie katastrofa smoleńska. Tych 

kamieni milowych było naprawdę bardzo 

dużo i każdy niósł ze sobą zupełnie nowe 

doświadczenia.  

Przygotowuje Pani szkolenia dla nau-

czycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Na jakich zagadnieniach skupia Pani ich 

tematykę? 

To jest bardzo szeroki wachlarz zagad-

nień, ale skupiam się przede wszystkim na 
tożsamości młodych ludzi, na tym, skąd są 

i jakie mają korzenie oraz co z tego wynika. 

Oczywiście takie szkolenia są prowadzone 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

cyfrowych. Wiele szkoleń dotyczy też gry-

walizacji i gier na lekcjach. 

Jakie rady mogłaby Pani przekazać 

młodym nauczycielom historii? 

Powiem tak: kochani, bądźcie sobą i pa-

miętajcie, że też możecie czegoś nie wiedzieć 

i wtedy warto się do tego przyznać i ewen-
tualnie obrócić swoją niewiedzę w żart. His-

toria obfituje przecież w szczegóły, których 

można nie znać. Ja wtedy odpowiadałam, że 

jeżeli cię to naprawdę interesuje, to ja to 

sprawdzę i na następnej lekcji ci odpowiem.  

Szczególne miejsce w tematyce Pani 
szkoleń zajmuje gamifikacja. Opiera ja Pa-

ni przede wszystkim na efektownej meto-

dzie, jaką są szkolne escape roomy. Mogę 

śmiało stwierdzić, że ich tworzenie stało 

się wręcz Pani specjalnością. W jaki spo-
sób dostrzegła Pani ich edukacyjne moż-

liwości? 

Szkolne escape roomy dają naprawdę 

ogromne możliwości edukacyjne. I to nie tyl-

ko w czasie edukacji zdalnej, ale też stacjo-

narnej. Na użytek szkolny nazywam te na-
sze escape roomy – edu roomem, gdyż wg 

mnie nacisk jest wtedy położony na aspekt 

edukacyjny, choć oczywiście z elementami 

gry i dobrej zabawy. Różnica między escape 

a edu roomem jest znacząca. Edu room 
dotyczy tylko nauki. Może to być fabuła lite-

racka z wykorzystaniem lektury, historia 

i  postacie historyczne, wycinek wiedzy np. 

epoka literacka, epoka historyczna. Taki 

edu room może być też skierowany wyłącz-

nie na jedną postać. W zależności od po-
trzeb własnych lub potrzeb naszych ucz-

niów, edu room możemy zastosować jako 

wprowadzenie do lekcji, utrwalenie wia-

domości lub jako lekcję powtórzeniową. 

Uczniowie nie tylko uczą się nowych faktów 
lub powtarzają materiał z poprzednich lek-

cji, ale przede wszystkim uczą się pracować 

w zespole i dobrze się ze sobą komuniko-

wać. Jest to rozrywka, która dostarcza wielu 

emocji i pozwala się oderwać od dnia co-

dziennego i pewnej szkolnej rutyny. A co 
najważniejsze, przy tworzeniu takiego edu-
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kacyjnego pokoju tajemnic wykorzystujemy 

zarówno najnowsze technologie np. QRko-

dy, jak i szyfry znane z harcerstwa. Właś-

ciwie ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. 
Można też połączyć ze sobą dwa rodzaje gier 

– escape room i grę miejską. Z takiego 

połączenia powstanie (to oczywiście nazwa 

wymyślona przeze mnie) escape street, czyli 

ucieczka z ulicy. 

Jakie tematy historyczne udało się Pani 
opracować tą właśnie metodą? 

Tematyka moich escape roomów jest róż-

na, w ich tworzeniu pomaga mi koleżanka 

Aleksandra Krawczyk. Zaczęło się od sta-

cjonarnego escape roomu dotyczącego 100. 

rocznicy niepodległości Polski, potem był 

Józef Piłsudski, św. Jan Paweł II, dwa 
escape roomy dotyczące nocy bibliotek, czyli 

„Znajdźmy wspólny język”, „W starej bib-

liotece”, „Klimat na czytanie”. W parku pod-

jasnogórskim udało się nam z Olą zreali-

zować temat „Ucieczka z ulicy, czyli park 

Staszica w Częstochowie”. W dobie pan-
demii nasze escape roomy przeniosły się do 

przestrzeni wirtualnej. I była to tematyka 

dotycząca m.in. Chrztu Polski czy ulicy 

7 Kamienic. Mój najnowszy wirtualny pokój 

zagadek dotyczy stosunków polsko-ukraiń-
skich i zbrodni wołyńskiej.  

Wśród Pani zainteresowań prywatnych 
są podróże. Które z nich były dla Pani 

szczególnym przeżyciem i dlaczego? 

Tu chyba nie będę zbyt oryginalna, ale naj-

bardziej zapadły mi w pamięć i najczęściej 

wspominam podróże do Rzymu i do Wilna. 
Ja zakochałam się w Rzymie od drugiego 

wejrzenia, czyli od drugiej wycieczki do 

wiecznego miasta. Podczas pierwszego po-

bytu zupełnie nie mogłam zrozumieć, jak 

można otoczyć zabytki np. Łuk Triumfalny 

szeroką kilkupasmową jezdnią, po której 
pędzą samochody i trąbiące motocykle. Ale 

już kolejna wizyta w tym mieście pokazała, 

jak bardzo się myliłam. Rzym to naprawdę 

przepiękne miasto, pełne zabytków i urok-

liwych zakątków. Szczególne przeżycie wią-
zało się z drugim pobytem w tym mieście. 

To wtedy ojciec święty Benedykt XVI od-

chodził na emeryturę, a nam udało się być 

na ostatnim Aniele Pańskim odmawianym 

przez ojca świętego. I już aspekt całkiem 

prywatny. Ta podróż do Rzymu kończyła też 
pewien etap w moim życiu. A mianowicie po 

29 latach uczenia w liceum zmieniłam pra-

cę: po powrocie z wycieczki od razu swoje 

kroki skierowałam do WOM-u. Z kolei Wilno, 

do którego wycieczkę też bardzo przeżywałam, 

to przecież miasto z ogromnym pierwiast-

kiem polskości, miasto Mickiewicza i Sło-
wackiego, filomatów i filaretów, a także Os-

trej Bramy i cmentarza Na Rossie. I ten 

duch polskiej przeszłości cały czas tam jest.  

Wśród znajomych znane jest także Pa-
ni zamiłowanie do haftu. Skąd ta pasja? 

Z nudów... tak, tak. Gdy byłam małym 

dzieckiem, moja mama „podrzucała” mnie 
na czas ferii i wakacji do swoich sióstr, 

które pasjami haftowały obrusy i serwetki. 

Żeby za bardzo im nie przeszkadzać, ciotka 

dawała mi igłę z nitką (jak się okazało kor-

donkiem) i jakieś płótno. I tak się ta przy-

goda z haftowaniem zaczęła. A teraz niestety 
moda na haftowane obrusy przemija. 

Oprócz haftów na serwetkach i obrusach, 

wyszywam także obrazy trzema technikami 

– tradycyjnym haftem krzyżykowym, haftem 

koralikowym i tak zwanym haftem diamen-

towym, który bardziej polega na wyklejaniu 
niż haftowaniu, ale cóż… z nazwami się nie 

dyskutuje.  

Czy są też inne pasje lub umiejętności 
plastyczne, które wypełniają Pani czas 

wolny? 

Innych umiejętności plastycznych nie po-

siadam, ale bardzo lubię czas wolny spę-
dzać w kuchni na gotowaniu, a moim nie-

typowym hobby jest zbieranie różnych ku-

chennych gadżetów, przydatnych lub nie… 

ale zawsze mogę się pochwalić, że je mam. 

Gdyby mogła się Pani przenieść w cza-
sie, to w której epoce historycznej lub 

w którym wieku spędziłaby Pani najchęt-
niej kilka chwil swego życia? A może na-

wet kilka lat? 

I znowu pytanie trudne, bo mam takie 

dwie ulubione epoki. Renesans, ale pod wa-

runkiem, że byłby to Kraków i jeżeli nie sam 

dwór na Wawelu, to jego okolice. Na Wawe-
lu mogłabym być zwykłą kucharką, ewen-

tualnie damą dworu królowej Bony. Inne 

marzenie to renesansowy Londyn i czasy 

Henryka VIII Tudora lub jego córki Elżbiety 

Wielkiej. Druga epoka, do której chętnie 
bym się przeniosła, to 20-lecie międzywo-

jenne, a to ze względu na stroje, kapelusze 

i woalki   

Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.  

Rozmawiała Agnieszka Grudzińska 
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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 podsta-

wowych kierunków polityki oświatowej państwa wyznaczonych corocznie przez Ministra 

Edukacji i Nauki. 

Przykładem dobrej praktyki może być dobre jakościowo, a zarazem ciekawe, atrakcyjne 

lub nowatorskie działanie/przedsięwzięcie, związane z życiem przedszkola, szkoły lub pla-

cówki, które zostało celowo zaplanowane, sprawnie i planowo zrealizowane (wymóg koniecz-
ny), 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, współ-

pracy z rodzicami, działania/przedsięwzięcia realizowanego w obszarze kształcenia lub w ra-

mach programu wychowawczo-profilaktycznego, zakończonych projektów lub innowacji pe-

dagogicznych. Może zawierać m.in.: narzędzia do diagnozy ucznia, programy zajęć poza-
lekcyjnych 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 

 

Przykłady dobrej praktyki 
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Ludmiła Chłopek 
Przedszkole im. Jana Pawła II w Suchedniowie 

MAŁY  CZŁOWIEK ,   WIELKA  SCENA 
Dzieci mają wręcz cudowną moc,  

aby zmieniać się we wszystko,  
w co tylko zapragną. 

J. Cocteau 

 

życiu małego dziecka zdarzają się 

chwile, które pozostają na długo 

w jego pamięci.  

Z pewnością jedną z takich chwil jest 

wizyta w teatrze. Teatr to nie tylko budynek, 

nie tylko dziedzina sztuki, ale dla dzieci to 

miejsce magiczne, w którym mogą przenieść 

się w świat fantazji. Jak podaje A. Buko-

wińska (2018) teatr to zaczarowane miejsce, 
które wraz z odsłonięciem kurtyny odkrywa 

przed dziećmi swoje magiczne sekrety (…) 

błyskawicznie uruchamia wyobraźnię, poz-

walając tym samym najmłodszym na od-

bycie niecodziennej podróży pełnej wrażeń, 
niezwykłych przygód i niezapomnianych 

emocji.  

Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko 

bycie widzem, ale również wchodzenie w ro-

le podczas zabaw w teatr. Dzieci w natu-

ralny sposób, często zupełnie nieświadomie 
stają się aktorami. Dzieje się to za sprawą 

zabaw, podczas których wchodzą w wybra-

ne przez siebie role, wybierają rekwizyty 

oraz dogodne ku temu miejsce.  

W edukacji przedszkolnej duże znaczenie 
mają zabawy teatralne organizowane przez 

nauczyciela, jak również krótkie przedsta-

wienia teatralne. Dzięki dekoracji, kostiu-

mom, rekwizytom, a także odpowiedniemu 

oświetleniu, możliwym staje się przenie-

sienie w magiczny świat. Zabawa w teatr 
daje możliwość spontanicznej interakcji 

z rówieśnikami, wyzwala pozytywne emocje, 

umożliwia oderwanie się od rzeczywistości, 

zapomnienie się w swojej nieśmiałości, uczy 

wiary we własne możliwości i wyzwala po-
czucie własnej wartości. Umożliwia podpo-

rządkowanie się pewnym regułom, którym 

normalnie trudno się podporządkować.  

O wartości form teatralnych w edukacji 

małych dzieci świadczyć może wielorakość 

celów, jakie one spełniają. Za R. Kojs (1999) 
zastosowanie dramy i inscenizacji wpły- 

wa na kształtowanie następujących spraw-

ności:  

Sprawności językowe:  

● rozwijanie umiejętności poprawnego wy-

powiadania się,  

● tworzenie opowiadań połączonych z grą 

aktorską,  

● stwarzanie warunków do samorzutnej 
wypowiedzi,  

● wzbogacanie i aktywizowanie słownictwa.  

Rozwój postaw prospołecznych:  

● wdrażanie do współpracy w grupie,  

● kształtowanie otwartej i aktywnej postawy, 

● odgrywanie ról społecznych,  

● kształtowanie umiejętności nawiązywa-

nia kontaktów,  

● rozbudzanie śmiałości,  

● kształtowanie umiejętności empatii,  

● eliminowanie zahamowań,  

● rozładowywanie napięć,  

● kształtowanie umiejętności zachowania 

się w sytuacjach trudnych,  

● wdrażanie do samodzielności,  

● wzbogacanie przeżyć.  

Umiejętność obserwacji.  

Umiejętność koncentracji.  

Wzbogacanie wyobraźni i wrażliwości.  

Pomysłowość i twórcze myślenie.  

Zaspokajanie potrzeby ekspresji przez:  

● ćwiczenia związane z wyczuciem włas-

nego ciała w przestrzeni,  

● wyrażanie przeżyć i nastrojów za pomocą 
słowa, ruchu, gestu, mimiki. 

Teatr w przedszkolu to jedna z najatrak-

cyjniejszych form pracy z dziećmi. Pozwala 

dziecku na bycie aktorem, scenarzystą, cho-

reografem, dekoratorem a nawet reżyserem. 
Stanowić może również jedną z form współ-

pracy nauczyciela z rodzicami. Wpisuje się 

w nią pomoc przy przygotowywaniu deko-

racji, kostiumów, rekwizytów. Sprawia to, iż 

czują się oni współodpowiedzialni za wys-

tęp, a swoistego rodzaju nagrodą staje się 
sama możliwość oglądania poczynań włas-

nych pociech. 

W 
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Praca nad przedstawieniem teatralnym 

daje wiele radości. Obserwacja postępów 

dzieci poczynionych pod kierunkiem nau-

czyciela przynosi ogromną satysfakcję, zwłasz-
cza, gdy bazujemy na własnych autorskich 

scenariuszach. 

Jak powstaje spektakl teatralny? Oto jego 

najważniejsze etapy: 

1. Szukanie inspiracji.  

2. Napisanie scenariusza oraz dialogów.  

3. Wybór aktorów.  

4. Przeprowadzenie prób.  

5. Wybór kostiumów oraz dekoracji.  

6. Próba generalna z dekoracją, kostiumami 

i rekwizytami. 

REJS DOOKOŁA ŚWIATA 

SCENARIUSZ AUTORSKI  

PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO 

DZIECI: 5–6-latki  

CEL GŁÓWNY 

Rozwijanie zainteresowań podróżami, kształ-

towanie pierwiastka patriotycznego. 

CELE OPERACYJNE 

Dziecko:  

– odgrywa określoną rolę,  

– potrafi ruchem i słowem wyrazić zawarte 

w przedstawieniu treści,  

– kształci odwagę i śmiałość. 

DEKORACJA: statek i fale. 

1. Piosenka wprowadzająca w temat „Teatr” 

śpiewana przez wybrane dziecko.  

2. Piosenka „Cała naprzód” z Akademii Pa-

na Kleksa – taniec dzieci, wejście na sta-

tek kapitana, marynarzy oraz pary dzieci 

z Polski. 

AFRYKA 

Kapitan: 

Patrzcie! Na horyzoncie Czarny Ląd, lwa 

z wielką grzywą widzę stąd. 

Małpka ze słoniem w klasy gra, żyrafa z hip-

ciem do dżungli gna. Grupa ludzi z bębnami 

kroczy, otwórzmy więc szeroko oczy! 

Taniec afroamerykański – wykorzystanie 

do tańca bębenków. 

AZJA 

Kapitan: 

Halo! Załoga! Kotwicę zarzucić! Rejsu na-

szego nie możemy skrócić. Odwiedzić mu-
simy kraj wiśni kwitnącej, Pokłonimy się 

małej w kimonie Japonce. 

Taniec Japonek do dowolnej muzyki ja-
pońskiej – wachlarze jako rekwizyty do 

tańca. 

Marynarz 1: 

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Piraci na hory-

zoncie! 

Taniec piratów do muzyki z filmu „Piraci 
z Karaibów”. 

ANTARKTYDA 

Kapitan: 

Hej załoga! Prawa na burt, porywa nas 

morski nurt. Wszędzie dookoła tylko lód, 

otacza nas ogromny chłód. 

Marynarz 2: 

Eskimos z lodu domek ma, by nas przy-

witać szybko gna. Tylko pingwiny nie boją 

się mroźnej krainy, gdzie wszędzie śnieg 
i czarne fraki wkładają swe, aby w tej bieli 

odnaleźć się. 

Taniec pingwinów – wykorzystanie lasek 

do tańca. 

AMERYKA 

Marynarz 3: 

O! Widzę w oddali wielki ląd, każdy tu znaj-

dzie dla siebie kąt. Ogromne wieżowce 

chmur sięgają, tłumy turystów doń przycią-

gają. Kto chce niech śpiewa i tańczy z nami. 

Króla rock’n’rolla tu zapraszamy. 

Taniec rock’n’roll. 

EUROPA 

Marynarz 4: 

Widzę na horyzoncie Europę. 

Hymn Unii Europejskiej – przemarsz po 
scenie kapitana, marynarzy oraz pary dzieci. 

Kapitan: 

Tak nasza podróż dobiegła końca. Oto jest 

Polska, nasz wspólny dom. To najpiękniej-

sza jest kraina. O niej się nigdy nie zapo-

mina. Ona na zawsze w sercu zostaje, choć-

byś odwiedził liczne kraje. 

Ludmiła Chłopek 

 

Bibliografia: 

Bukowińska A., Co wiemy o teatrze? „Wycho-
wanie w Przedszkolu” 2018. 

Kojs R., Zabawowy teatr dziecięcy w rozwijaniu 

wyobraźni dziecka, „Chowanna”, t. 1–2 (12–13), 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato-
wice 1999. 
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Agnieszka Frejlich 
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie 

CO  BĘDZIEMY  CZYTAĆ? 

–   PRZYGOTOWANIE  UCZNIÓW  

DO  ODBIORU  TEKSTU  LITERACKIEGO  

OPIS DZIAŁANIA 

W Szkole Podstawowej nr 12 im. Bolesława 

Chrobrego w Częstochowie realizowana była 
innowacja metodyczna pt. Co będziemy czy-

tać? – przygotowanie uczniów do odbioru 
tekstu literackiego. Założeniem innowacji 

było wzbogacenie stosowanych przez nau-
czyciela języka polskiego metod pracy w ce-

lu rozwijania zainteresowań czytelniczych 

uczniów, kształtowania ich nawyków czytel-

niczych i rozwijania zamiłowania do litera-

tury, zaciekawienia książką jako źródłem 
wiedzy i przeżyć oraz przyjemności, uświa-

domienie wartości czytania, wyrabianie kul-

tury czytelniczej. Innowacja zakładała pracę 

w dwóch obszarach: 

a) przygotowanie do odbioru tekstu – lekcje 

wprowadzające do przeczytania lektury, 

b) strategie aktywnego czytania, w tym dzia-

łania przed lekturą, w trakcie lektury  

i po lekturze. 

Lekcje z lekturą szkolną zostały poprze-

dzone zajęciami na temat zalet czytania 

w oparciu o prezentację opracowaną z wy-
korzystaniem pytań odnoszących się do sześ-

ciu poziomów myślenia wg B. Blooma 

w celu indywidualizacji pracy z uczniami. 

Uczniowie odpowiadali na następujące py-

tania i wykonywali następujące polecenia: 

Jakie korzyści wynikają z czytania książek? 

Porównajcie korzyści wynikające z czytania 

książek i oglądania telewizji. 

Jakiego rodzaju książki są najbardziej inte-

resujące dla Ciebie i dlaczego? 

Zapisz przynajmniej dwa tytuły książek, któ-

re przeczytałeś oraz ich autorów. 

Wybierz dwie książki i wyjaśnij, która z nich 

jest bardziej interesująca i dlaczego. 

Co zmieniłbyś w drugiej książce, by była 

bardziej atrakcyjna dla Ciebie? 

Czy uważasz, że nakazywanie dzieciom 

czytania książek jest potrzebne? Uzasadnij. 

TYTUŁ PRZYKŁADU DOBREJ PRAKTYKI 

Co będziemy czytać? – przygotowanie ucz-

niów do odbioru tekstu literackiego. 

ETAP KSZTAŁCENIA 

II etap kształcenia (klasa VI) 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI 

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława 

Chrobrego; wrzesień – grudzień 2020 

CELE 

● wprowadzenie w świat literatury, 

● budzenie zaciekawienia książką, 

● kształtowanie nawyków czytelniczych, 

● wyrabianie szacunku do literatury, 

● kształtowanie umiejętności wykorzystania 

poznawczej i ludycznej funkcji literatury, 

● kształtowanie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem, 

● przygotowanie uczniów do późniejszego, 

samodzielnego wyboru książek, 

● nauka obcowania z literaturą w sposób 

samodzielny, refleksyjny i twórczy. 

Scenariusze lekcji, które były realizowa-

ne w ramach innowacji:  

NA TROPIE NOWEJ LEKTURY  

– „TEN OBCY” 

TEMAT 

Kim jest obcy? 

CZAS REALIZACJI 

1 jednostka lekcyjna. 

CELE OGÓLNE 

● podnoszenie kompetencji czytelniczych 
uczniów, 

● wdrażanie do aktywnego i systematycz-

nego czytania, 

● rozwijanie postaw proczytelniczych, 

● rozwijanie indywidualnych zaintereso-

wań czytelniczych uczniów, 

● rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

poprzez wykształcanie w nich potrzeby 
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czytania oraz aktywnego i twórczego od-

bioru dzieła literackiego, 

● promowanie czytania jako atrakcyjnej 

formy spędzania czasu wolnego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń:  

● korzysta z biblioteki, 

● czyta lekturę szkolną, 

● czyta aktywnie, 

● czyta lekturę ze zrozumieniem na pozio-

mie semantycznym i krytyczno-twórczym, 

● wykazuje pozytywny stosunek do czyta-

nia lektury. 

METODY 

Pogadanka, dyskusja, praca z tekstem, 

pokaz, giełda pomysłów.  

FORMY NAUCZANIA 

● indywidualna, 

● grupowa, 

● zespołowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

● tablica multimedialna, 

● komputer z dostępem do Internetu, 

● kserokopie tekstów piosenki zespołu 

Lady Pank pt. Wciąż bardziej obcy. 

● nagrania fragmentów filmów: Obcy de-
cydujące starcie (fragment od 116 min do 

118 min), District 9 fragment od 10 min 

24 sek. do 12 min 15 sek.), Arrival (frag-

ment od 45 min do 47 min), E.T. (frag-

ment od 19 min 30 sek. do 24 min 30 sek.), 
W samo południe (fragment od 2 min 

50 sek. do 4 min 30 sek. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Przed lekcją nauczyciel wyświetla na 

ekranie zapisane dużą, wyrazistą czcion-
ką słowo OBCY. Lekcja rozpoczyna się od 
burzy mózgów w formie ćwiczenia tysiąc 
definicji. Uczniowie na wiele możliwych 

sposobów kończą zdanie: Obcy jest to … 

(np. ktoś, kogo nie znamy, ktoś, kto 

przybywa nie wiadomo skąd, nie znamy 

jego zamiarów, kosmita itd.). Uzasad-
nienia mogą być irracjonalne, ważne, że-

by nie były powierzchowne, dlatego nie 

przerywamy tworzenia definicji zbyt wcześ-

nie. 

2. Ćwiczenie lista atrybutów – uczniowie 

w grupach uzupełniają w ciągu 3 minut  
na wiele różnych sposobów zdanie: Obcy 
jest… (jaki?) – (np. tajemniczy, groźny, 

budzący niepokój, inny, nieprzewidywal-

ny, nie nasz, niebezpieczny, dziwny, nie-

rozumiejący, nierozumiany itd.). 

3. Uczniowie wymieniają tytuły filmów, 

książek, gier, w których występuje obcy, 
krótko wypowiadają się na temat tych 

postaci. 

4. Nauczyciel wyświetla fragmenty filmów 

pokazujących reakcje ludzi na pojawienie 

się obcego. 

5. Rozmowa kierowana: W jakim stopniu 

przedstawione fragmenty są spójne z wy-

obrażeniami uczniów na temat obcego, 

czym się różnią. Fragmenty filmów po-

kazują różnych obcych – od groźnych 

przybyszów z innych planet, przez sym-

patycznych kosmitów, po ludzi, którzy 
też są z jakichś powodów obcy (tym 

fragmentem powinna zakończyć się pre-

zentacja). W razie potrzeby nauczyciel 

uzupełnia wypowiedzi uczniów, zwraca-

jąc uwagę, że ludzie boją się obcych, 
chronią się przed nimi, np. pod skafan-

drami, ale nie każdy obcy musi być zły, 

czasem trzeba go poznać, starać się zro-

zumieć, oswoić. 

6. Zapowiedź lektury – powieści, w której 

pojawia się obcy. Nie jest kosmitą  
(to koniecznie trzeba podkreślić), ale cha-

rakteryzują go cechy, na które uczniowie 

wskazywali: przybywa nie wiadomo skąd, 

jest tajemniczy, nieznajomy, budzi lęk 

innych bohaterów, czasem gniew, ale też 
zaciekawia. 

7. Prezentacja piosenki zespołu Lady Pank 
pt. Wciąż bardziej obcy – nauczyciel 

informuje, że tekst piosenki, choć nie ma 

bezpośredniego związku z lekturą, bar-

dzo pasuje do przeżyć jej bohatera. Ucz-
niowie po pierwszym wysłuchaniu pio-

senki, słuchają jej drugi raz, ale tym 

razem, czytając tekst (nauczyciel rozdaje 

po jednym egzemplarzu na każdą ławkę). 

Zastanawiają się, czego chcieliby dowie-

dzieć się o człowieku, który jest jej boha-
terem – runda bez przymusu. 

8. Informacja zwrotna dla nauczyciela – gło-

sowanie. Na zakończenie lekcji nauczy-

ciel pyta uczniów o to, czy zostali zachę-

ceni do sięgnięcia po lekturę. Uczniowie 
wyrażają ocenę niewerbalnie poprzez 

podniesienie do góry ręki na jeden 

z  trzech sposobów: otwarta dłoń – tak, 

dłoń zaciśnięta w pięść – tak sobie, dłoń 

z wyciągniętym kciukiem skierowanym 

do dołu – nie.  
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9. Uczniowie wspólnie z nauczycielem idą 

do biblioteki szkolnej i wypożyczają lek-

turę. 

AKTYWNE CZYTANIE 

1. Ślady Twojego myślenia – w czasie lek-

tury uczniowie ołówkiem na marginesie 

lub na karteczkach samoprzylepnych  

– oznaczają czytany tekst wg legendy 
(wspólnie z uczniami planujemy ikon-

ki/symbole): 

ważne wydarzenie 

myślałem/-am, że będzie inaczej,  
to mnie zaskoczyło 

ktoś, kogo znam, przeżył coś podobnego 

spotkało mnie coś podobnego 

2. Po każdym przeczytanym rozdziale ucz-
niowie kończą zdanie: Chciałbym/-abym 

się dowiedzieć… (NIE: co było dalej – to 

zbyt ogólnie) i zapisują je w zeszycie.  

Na pierwszej lekcji służącej omówieniu 

lektury rozmawiają o tym, czego udało,  
a czego nie udało im się dowiedzieć. 

NA TROPIE NOWEJ LEKTURY  
– „PRZYPADKI ROBINSONA KRUZOE” 

TEMAT 

Człowiek w sytuacji ekstremalnej. 

CZAS REALIZACJI 

2 jednostki lekcyjne. 

CELE OGÓLNE 

● podnoszenie kompetencji czytelniczych 

uczniów, 

● wdrażanie do aktywnego i systematycz-

nego czytania, 

● rozwijanie postaw proczytelniczych, 

● rozwijanie indywidualnych zaintereso-

wań czytelniczych uczniów, 

● rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

poprzez wykształcanie w nich potrzeby 
czytania oraz aktywnego i twórczego od-

bioru dzieła literackiego, 

● promowanie czytania jako atrakcyjnej 

formy spędzania czasu wolnego. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczeń:  

● korzysta z biblioteki, 

● czyta lekturę szkolną, 

● czyta aktywnie, 

● czyta lekturę ze zrozumieniem na pozio-

mie semantycznym i krytyczno-twór-

czym, 

● wykazuje pozytywny stosunek do czyta-

nia lektury. 

METODY 

pogadanka, dyskusja, praca z książką, opo-

wiadanie, pokaz, giełda pomysłów.  

FORMY NAUCZANIA 

● indywidualna, 

● grupowa, 

● zespołowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

● tablica multimedialna, 

● komputer z dostępem do Internetu, 

● nagranie fragmentu filmu Katastrofy 
morskie – 2 min 48 sek.   

(dostęp: www.cda.pl/video/233897da), 

● nagranie utworu muzycznego Eugeniu-
sza Knapika Wyspy   

(dostęp: www.muzykotekaszkolna.pl/multime-

dia/utwory/eugeniusz-knapikiwyspy/), 

● instrukcja gry Katastrofa morska (kse-

rokopia dla każdej grupy), 

● butelki, ołówki, kartki dla każdej grupy, 

● zdjęcie wyspy Isla Robinson Crusoe. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Lekcja rozpoczyna się od obejrzenia przez 
uczniów fragmentu filmu Katastrofy mor-

skie. 

2. Rozmowa kontrolowana – Jakie uczucia 
towarzyszą rozbitkowi w pierwszych go-

dzinach po katastrofie? Jak zmieniają się 

uczucia rozbitka w miarę upływu czasu? 

Jakie trudności musi pokonywać rozbi-

tek? Co może mu pomóc w przetrwaniu? 
Jak mogą skończyć się historie rozbit-

ków? 

3. Uczniowie podzieleni na grupy biorą 

udział w ćwiczeniu Katastrofa morska. 

Instrukcja dla uczniów:  

Jesteście grupą rozbitków uratowanych 

z  morskiej katastrofy. Przebywacie na bez-

ludnej wyspie. Z wraku statku możecie 

zabrać sześć przedmiotów wybranych 

z zamieszczonego spisu. Przeczytajcie ten 
spis i dokonajcie wyboru, przedstawiając 

przedmioty na planszy. Dokonując wy-

boru, zastanówcie się nad jego uzasad-

nieniem – przedstawicie go później po-

zostałym grupom. Zredagujcie list, który 
wrzucicie do morza w butelce. Zapre-

zentujcie wyniki swojej pracy pozostałym 

grupom. W prezentacji może brać udział 

cała grupa. Pamiętajcie o zasadach pracy 
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w zespole. Czas na wykonanie pierwszej 

części zadania (wybór przedmiotów) – 15 mi-

nut wyznaczy Wam muzyka. Na napi-

sanie listu będziecie mogli przeznaczyć 

5 minut. 

Powodzenia! 

Lista przedmiotów z rozbitego statku: 

koc, korek, sznurek, nóż, puszka kon-

serw, nożyczki, siekierka, wiertło, para-

sol, wiosło, piłka plażowa, maczeta, 
olejek do opalania, pudełko zapałek, 

świeca, kłębek drutu, apteczka, krople 

miętowe, notes, lusterko, koszula, kłębek 

nici, obraz, paletka, ręcznik, garnek, 

płyta CD, ścierka do naczyń, deska do 
krojenia, jabłko, prześcieradło, balonik, 

zdjęcie kapitana, jeden dowolny przed-

miot. 

Nauczyciel włącza muzykę ilustracyjną. 

Po wyznaczonym czasie następuje pod-

sumowanie ćwiczenia. 

4. Nauczyciel opowiada historię pierwo-

wzoru Robinsona Crusoe – Alexandra 
Selkirka (np. w oparciu o książkę Wielkie 
zagadki przeszłości pod red. Elżbiety Wierz-

bickiej, wyd. Warszawa 1996, s. 322–325), 

uwzględniając przekaz na temat przed-

miotów, którymi dysponował rozbitek: 

ubranie, trochę jedzenia, ok. 40 dag ty-
toniu, kociołek, siekiera, nóż, przyrządy 

nawigacyjne i książki na ten temat, 

Biblia. 

5. Zapowiedź lektury – nauczyciel wyświetla 

zdjęcie wyspy, która została nazwana 
imieniem Robinsona Crusoe (Isla Robin-
son Crusoe, kiedyś Más a Tierra) – bo-

hatera powieści, którą będą czytali ucz-

niowie. Dzieci zastanawiają się, w jaki 

sposób kociołek mógłby pomóc w przetr-

waniu rozbitkowi na takiej wyspie (np. 

mógłby w nim gotować, mógłby do niego 
zbierać deszczówkę, mógłby używać go 

jako stolika, mógłby zrobić z niego pu-

łapkę na dzikie zwierzęta itd.). 

6. Uczniowie poznają termin robinsonada 

i  jego pochodzenie, zapisują w zeszycie 

krótką notatkę. 

7. Nauczyciel pyta uczniów, czy wykonane 
na lekcjach ćwiczenia zachęciły ich do 

przeczytania książki. Uczniowie odpowia-

dają, uzasadniając swoje stanowisko. 

8. Uczniowie wspólnie z nauczycielem idą 
do biblioteki szkolnej i wypożyczają lek-

turę. 

AKTYWNE CZYTANIE 

Po przyniesieniu lektur do sali uczniowie 

postępują zgodnie z instrukcjami: 

Praca indywidualna:  

Przejrzyj tekst. 

● Przeczytaj tytuł. 

● Przeczytaj tytuły pięciu wybranych 

rozdziałów i ich pierwsze zdania. 

● Obejrzyj ilustracje. 

● Przeczytaj pierwszą stronę lektury. 

Praca w małych grupach:  

Postawcie pytania. 

● Zamieńcie tytuł lektury na pytanie. 

● Zamieńcie na pytania tytuły rozdziałów 

(nauczyciel przydziela grupom konkretne 

numery rozdziałów). 

● Zapiszcie wszystkie inne pytania, które 

przyszły Wam do głowy podczas przeglą-

dania tekstu. 

Nauczyciel zbiera od grup propozycje i na 

następną lekcję przygotowuje karty pracy 

dla uczniów wraz z instrukcją: 

W trakcie lektury szukaj odpowiedzi. 

● Teraz przeczytaj tekst. Ale aktywnie!  

● Połóż przed sobą listę z pytaniami i dzia-

łaj tak, jakby to była Twoja mapa w wę-

drówce przez tekst.  

● Spróbuj odnaleźć odpowiedzi na wszyst-

kie pytania. Zapisuj je na karcie. 

● Jeżeli po przeczytaniu lektury chciałbyś 

zadać jeszcze jakieś pytania, zapisz je 

(może chciałbyś o coś zapytać bohatera, 

autora?). 

● Przynieś swoją kartę na pierwszą lekcję 

poświęconą omawianiu lektury. 

Agnieszka Frejlich 

 
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 

commons/0/0f/Frank_Twin_Lakes_Library_System.png, 
[dostęp 24.06.2021].
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Justyna Milejska-Cień 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie 

NARZĘDZIA   

INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 

WYKORZYSTYWANE  

W  NAUCZANIU  ZDALNYM  

statnie miesiące pokazały, jak waż-

ne w pracy każdego nauczyciela są 
narzędzia TIK. Społeczna izolacja 

spowodowana pandemią i koniecznością prze-

niesienia nauczania ze szkół do interneto-

wej sieci wymusiła zmianę nawyków i przy-

zwyczajeń. Przyszedł czas na to, by aktyw-

nie włączyć technologię do procesu dydak-
tycznego. Warto jednak wybrać spośród 

ogromu możliwości, zwłaszcza na początku 

przygody z TIK, tylko kilka przydatnych 

programów czy platform. Unikniemy dzięki 

temu zniechęcających problemów technicz-
nych (choćby potrzeby logowania się jedno-

cześnie w kilkunastu aplikacjach). 

 
Źródło: https://cutt.ly/VTraDUp,  

[dostęp 1.06.2021]. 

Narzędzia TIK mogą być wykorzystane 

głównie do: 

● wyszukiwania i przetwarzania informacji,  

● zdobywania, ćwiczenia i utrwalania umie-

jętności i wiedzy z danego zakresu ma-

teriału,  

● prezentacji wiedzy przez nauczyciela i ucz-

nia,  

● współpracy i komunikowania się w pro-

cesie uczenia się.  

Jednym z pomysłów na to, jak orga-

nizować zadania językowe, jest tworzenie 
chmur wyrazowych. Doskonale nadaje się 

do tego platforma WordArt. Bezpłatnie i bez 

konieczności zakładania konta możemy tu 

przygotować różne kształty złożone ze słów. 

Jest to jeden z bardziej uniwersalnych 

patentów na gromadzenie informacji. Mo-
żemy go wykorzystać zarówno podczas cha-

rakteryzowania bohaterów, zbierania po-

mysłów na spędzanie wolnego czasu czy 

tworzenia bazy wyrazów zawierających ok-

reśloną trudność ortograficzną. Wszystko 
zależnie od potrzeb. 

 
Przykład chmury wyrazowej  

złożonej z wyrazów będących czasownikami 

 
Chmura wyrazowa obrazująca części mowy 

O 
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Narzędziem, dzięki któremu możemy 

tworzyć notatki graficzne, jest Canva. Op-

rócz projektowania prostych grafik, stano-

wiących na przykład ilustrację do utworu 
poetyckiego, możemy tu opracowywać mapy 

myśli czy wizytówki bohaterów. W ramach 

podstawowego konta (darmowego) udostęp-

niono bardzo wiele przydatnych szablonów 

i  grafik. Dzięki nim można skomponować 

niemal dowolną ilustrację. Istnieje też opcja 
dodawania i edytowania własnych zdjęć. 

Dodatkowo można dołączyć współpracow-

ników i w większym gronie pracować nad 

jednym projektem (co jest niezwykle istotne 

z punktu widzenia organizacji pracy na od-
ległość). 

 
Mapa myśli do lektury „Pan Tadeusz” 

Kolejnymi narzędziami, za pomocą któ-

rych możemy przygotować atrakcyjne pre-

zentacje (wymagają założenia konta) są:  

● Prezi – ciekawe rozwiązanie do przygoto-
wywania inspirujących prezentacji multi-

medialnych. Treści prezentowane są na 

interaktywnej mapie. Autor ustala ich 

kolejność oraz sposób wyświetlania. Bar-

dzo przydatne narzędzie przy wprowa-

dzaniu nowych lub podsumowania zrea-
lizowanych zagadnień. 

● Glogster – aplikacja, która umożliwia 

tworzenie interaktywnych plakatów, na 
których można umieścić dowolną treść: 

grafikę, filmy, animacje, pliki audio, linki 

itp. Doskonale sprawdza się w prezen-

towaniu treści edukacyjnych, a także do 

przedstawienia szkoły, regionu lub spra-

wozdania np. z wycieczki szkolnej. 

● Genial.ly – to bardzo popularne narzę-

dzie o wszechstronnym zastosowaniu  

– z jego pomocą można stworzyć quizy, 

infografiki, prezentacje, gry czy plansze 

edukacyjne. Jego mocną stroną jest 
interaktywność i jakość animacji, inte-

gralność tworzonych zasobów oraz dos-

tęp do bogatej galerii szablonów i dodat-

ków. Fantastycznie sprawdza się podczas 

planowania lekcji, a także jako forma pre-
zentacji czy edukacyjny pokój zagadek).  

Praca zdalna wymaga również zmiany 

form i sposobów oceniania uczniów. Najpo-

pularniejszymi narzędziami do tworzenia 

quizów są: 

● Kahoot – narzędzie online umożliwiające 
przygotowanie interaktywnych zadań. To 

prawdopodobnie najbardziej znana i po-

pularna aplikacja do tworzenia quizów, 

bardzo lubiana przez uczniów. Warto z niej 

skorzystać w celu utrwalenia i spraw-
dzenia wiedzy. Atrakcyjna forma zachęci 

uczniów do udziału. 

● Quizlet – platforma do tworzenia cie-

kawych materiałów do nauki. Umożliwia 
zapoznawanie ucznia z materiałem poję-

ciowym (także słowno-obrazkowym) np. 

za pomocą fiszek, a następnie wspierania 

i utrwalania materiału całą gamą gier i za-

baw. Posiada automatyczny kreator testów. 

● LearningApps – to darmowa i prosta 

w  obsłudze aplikacja, w której można 

zaprojektować niezwykle zróżnicowane gry, 

zabawy i narzędzia edukacyjne dostępne 
online (tekst z lukami, gra w „wisielca”, 

wykreślanka gramatyczna). 

● Wordwall.net – narzędzie umożliwiające 

tworzenie w prosty sposób własnych ma-
teriałów dydaktycznych. W bezpłatnej 

wersji można utworzyć pięć zadań i udo-

stępnić je nauczycielom lub uczniom. Za-

dania rozwiązuje się online. Istnieje moż-

liwość wydrukowania poleceń z pliku. 
Nauczyciel może także utworzyć wirtu-

alną klasę i bezpośrednio udostępniać 

uczniom opracowane materiały. 

● Testportal – to aplikacja internetowa 
umożliwiająca tworzenie własnych testów 

i testowanie online.  

Planując zajęcia z uczniami, należy zad-

bać o atrakcyjność i zróżnicowanie metod 

i narzędzi. W tym celu można wykorzystać 
narzędzia do tworzenia e-książek: 

● StoryJumper – to narzędzie przezna-

czone do tworzenia i udostępniania elek-

tronicznych książek. W prosty sposób 
można dodać teksty, osadzić obrazy z ga-

lerii aplikacji lub wykorzystać własne, 

a na końcu przygotować ciekawą okład-

kę. Można tu opowiedzieć własne historie 
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lub tworzyć je wspólnie z uczniami, 

a  następnie opublikować i prezentować 

innym. 

● Storybird – darmowa platforma, na któ-
rej możemy tworzyć elektroniczne książ-

ki, np.: bajki czy ilustrowane historyjki. 

Tworząc swoją opowieść, oprócz opcji do-

dawania własnych materiałów graficz-

nych, mamy do dyspozycji bazę ilustracji 

profesjonalnych grafików jako inspirację 
do naszej pracy. 

Duże możliwości daje także program 

Photoshop – od edycji zdjęć i tworzenia 

kompozycji do malowania cyfrowego, ani-

macji i projektowania grafiki. W magiczny 
sposób możemy przekształcać obrazy. 

Poniżej przedstawiam efekty pracy z prog-

ramem uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie, 

którzy wcielili się w role wybranych bogów 

greckich. 

 

Artemida 

 
Hefajstos 

 

Hades 

 

Posejdon 

Bardzo prostym edytorem zdjęć jest 

PiZap. Narzędzie umożliwia pracę nad jed-

nym zdjęciem, pozwala także wykonać ko-

laże. Mamy tu do wyboru szereg narzędzi 
edycyjnych – możemy zmieniać nasycenie 

i  natężenie barw, tworzyć efekty rozmycia, 

dodawać teksty, dymki, emotikony i ramki. 

Dzięki PiZap możemy także wykonać memy. 

Nasze zdjęcie zapisujemy na dysk lub udo-
stępniamy do wybranego serwisu społecz-

nościowego. Zaletą PiZap jest fakt, że nie mu-

simy się rejestrować, aby edytować zdjęcia. 

Kolejnym narzędziem bardzo przydatnym 

w pracy zdalnej z uczniami jest Padlet. 

Pozwala on gromadzić w jednym miejscu 
i porządkować różnego rodzaju materiały. 

Jego atutem jest możliwość dzielenia się 

zasobami z innymi użytkownikami. Dlatego 

w sytuacji, gdy pracujemy zdalnie z ucz-

niami, jest narzędziem bardzo przydatnym. 
Jest to rodzaj wirtualnej tablicy lub ściany, 

do której można przypinać pliki, linki, zdję-

cia, filmy, dokumenty tekstowe, kody QR, 

zadania oraz ćwiczenia w innych apli-

kacjach, takich jak Learningapps czy Word-

wall. Padlet jest narzędziem bezpłatnym 
w wersji podstawowej, natomiast płatnym 
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w   wersji premium. Wersja podstawowa 

w zupełności wystarcza do celów edukacyj-

nych. Pozwala na utworzenie trzech różnych 

Padletów lub zamieszczenia 10 MB plików. 
Padlet możemy potraktować jako miejsce 

gromadzenia linków czy innych materiałów 

związanych z danym tematem, działem czy 

omawianą lekturą. Może być miejscem przy-

pisanym do danej klasy jako aktualna tab-

lica z wiadomościami, gdzie uczniowie wy-
powiedzą się na określony temat, opowiedzą 

o sobie, zrobią wspólny projekt, wymienią 

się materiałami czy pomysłami. Może też 

stanowić kronikę klasy, szkoły lub koła. 

Podczas zakładania tablicy możemy zde-

cydować, jaką będzie pełniła funkcję: 

● tablica inspiracji (moodboard) ze zdję-
ciami, obrazami, materiałami, wzorami 

i kolorami, które kojarzą się z wybranym 

zagadnieniem, pomagają zwizualizować 

problem, 

● tablica z linkami do wyszukanych w In-

ternecie informacji – stron, serwisów itp. 

lub kolekcja często używanych plików,  

● zbieranie opinii i informacji zwrotnej  

– miejsce, w którym odwiedzające tablicę 
osoby mogą wyrażać swoją opinię np. na 

temat pomysłu,  

● mapa myśli – karteczki i etykietki połą-

czone strzałkami,  

● oś czasu – ułożone chronologicznie ob-

razki, zasoby, filmiki. 

Tablicę stworzoną w Padlecie można udo-

stępniać za pomocą linku, któremu podczas 

tworzenia warto nadać łatwą do zapamię-
tania nazwę. Do tablicy automatycznie ge-

nerowany jest kod QR. Narzędzie to pozwala 

również pobrać Padlet jako obraz w for-

macie PNG, jako plik PDF, arkusz programu 

Excel, plik CSV albo wydrukować. Korzys-

tanie z Padleta jest proste i intuicyjne. Aby 
podzielić się Padletem, wystarczy skopiować 

i przesłać link, który pozwoli na wyświet-

lenie przez inne osoby tablicy z przygotowa-

nymi materiałami, linkami czy wiadomoś-

ciami, zgromadzonymi w jednym miejscu. 

W pracy z uczniami możemy również wy-

korzystać otwarte zasoby edukacyjne, takie jak: 

● eKreda.pl – bezpłatny edytor do tworze-

nia interaktywnych lekcji. Posiada ponad 

100 predefiniowanych modułów: puzzle, 

choice, hangman, drag & drop. Obecnie 
nauczyciele stworzyli i udostępnili ponad 

1500 materiałów ze wszystkich przed-

miotów.  

● E-podręczniki – tworzone na zlecenie 

Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dostępne 

jako otwarte zasoby edukacyjne e-pod-

ręczniki, e-materiały do kształcenia ogól-
nego, e-materiały dla przedmiotów zawo-

dowych oraz katalog zasobów dodatko-

wych.  

● Wolne lektury – 5000 utworów należą-

cych do domeny publicznej (co do któ-

rych nie obowiązują już prawa autorskie 
majątkowe) lub na wolnych licencjach. 

W serwisie znajdziemy zarówno lektury 

szkolne, jak i klasykę literatury polskiej 

i  zagranicznej. Poza samą treścią lektur 

w kilku formatach (również na czytniki  
e-booków), część z lektur jest dostępna 

również jako audiobooki.  

Do naszej dyspozycji jest wiele narzędzi 

i platform. Każde z nich odegrało swoją rolę 

w procesie edukacyjnym (zarówno stacjo-

narnym, jak i zdalnym).  

Często wykorzystywane jest także Flip-

grid, z którego pomocą utworzymy krótkie 

filmiki z możliwością komentowania. A do-

kumenty Google, które doskonale spraw-

dzają się podczas współtworzenia materia-
łów, np. wspólnego pisania opowiadania czy 

komponowania prezentacji na stałe wpisały 

się w warsztat pracy wielu nauczycieli. 

Najważniejsze jest jednak, by znaleźć i sku-

pić się na tym, co jest dla nas nauczycieli 

i  dla naszych uczniów przydatne. Nie po-
trzebujemy całego sklepu aplikacji, a mąd-

rze dobranych pomocy dydaktycznych, któ-

re usprawnią nauczanie i uczenie się. 

Justyna Milejska-Cień 
 

Netografia: 
https://www.pizap.com, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.photoshop.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://wordart.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.canva.com/pl_pl/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://prezi.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
http://edu.glogster.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.genial.ly/, [dostęp 1.06.2021]. 

https://kahoot.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://quizlet.com/pl, [dostęp 1.06.2021]. 
https://learningapps.org/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://wordwall.net/pl, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.testportal.pl/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.storyjumper.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://storybird.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.pizap.com/, [dostęp 1.06.2021]. 

https://pl.padlet.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://www.ekreda.pl/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://zpe.gov.pl/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://wolnelektury.pl/, [dostęp 1.06.2021]. 
https://flipgrid.com/, [dostęp 1.06.2021]. 
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Joanna Otto 
Iwona Walczak 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie 

KONKURSY  W  CZASIE  PANDEMII  

POMYSŁEM  NA  AKTYWIZACJĘ  UCZNIÓW 

d wielu miesięcy żyjemy jednym 

tematem – pandemia. Nie trzeba 
nikogo przekonywać, jak znacząco 

wpłynęła ona na każdego z nas. To czas 

wielu wyzwań stojących także przed nau-

czycielami. Ze względu na liczne obostrzenia 

inaczej musi wyglądać nasza praca z ucz-

niami. Jednak jest to również dobry czas na 
wdrożenie różnych ciekawych pomysłów 

edukacyjnych, które rozwijają kompetencje 

uczniów, ich zainteresowania oraz pozwa-

lają twórczo wykorzystać wolne chwile.  

Takim angażującym wszystkich przykła-
dem mogą być kreatywne konkursy, które 

świetnie rozbudzają twórcze myślenie i są 

znakomitą zabawą dla dzieci.  

W naszej szkole odbyło się wiele różnych 

konkursów skierowanych do starszych i młod-

szych uczniów z Częstochowy oraz powiatu 
częstochowskiego. Pozytywnym zaskocze-

niem było duże zainteresowanie przedsta-

wioną przez nas ofertą. 

Pierwszy konkurs na prezentację boha-

tera lektury „Zadanie aktorskie – wcielam 
się w rolę…” zorganizowany został przez 

Szkołę Podstawową nr 21 im. ks. S. Ko-

narskiego w Częstochowie oraz Bibliotekę 

Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. 

Patronat honorowy nad konkursem objął 
Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie. 

Celem konkursu była promocja czytelnict-

wa, inspirowanie młodzieży do działań twór-

czych, popularyzacja bohaterów lektur 

szkolnych oraz prezentacja umiejętności 
teatralnych (wcielenie się w rolę bohatera). 

Należało wykazać się także umiejętnością 

zastosowania narzędzi TIK w edukacji. 

Odgrywanie scenek i wcielanie się w róż-

ne role rozwija kreatywność i wyobraźnię. 

Taka forma pracy połączonej z zabawą po-
maga rozładować emocje, nabrać pewności 

siebie, zdystansować się od codziennych 

zajęć. To także sposób na wzbogacanie 

swojej wiedzy, zdobywanie nowych umie-

jętności czy rozwój talentu. 

Konkurs cieszył się dużą popularnością. 

Do udziału w nim zgłoszono 39 prac z 21 
szkół. Uczniowie przygotowali ciekawe, barw-

ne prezentacje, wcielając się w role boha-

terów literackich. Najchętniej wybierali pos-

taci: Balladyny, Ani z Zielonego Wzgórza, 

Małego Księcia, Pana Kleksa, Hermiony 

Granger czy Gandalfa. Pojawili się również 
inni bohaterowie, np. z „Opowieści z Nar-

nii”, „Qvo vadis”, „Magicznego drzewa”, „Ta-

jemniczego ogrodu”, My Hero Academia czy 

Haikyuu! Różnorodność przesłanych prac 

konkursowych sprawiła, iż wybranie najlep-
szego filmu stanowiło dla oceniających 

niemałą trudność. Pomysły i realizacja były 

niezwykle interesujące i oryginalne. Uczest-

nicy konkursu wykorzystali nie tylko cie-

kawe interpretacje postaci, ale także pod-

kłady dźwiękowe tworzące nastrój, wspa-
niałe dekoracje oraz mnóstwo rekwizytów. 

Odpowiedni przekaz filmów pogłębiały rów-

nież wykorzystane efekty specjalne, wyma-

gające zdolności w posługiwaniu się nowo-

czesnymi technologiami. Brawurowo odeg-
rane role oraz praca opiekunów zyskały 

duże uznanie jury. 

Kolejnym pomysłem było zorganizowanie 

wiosennego konkursu skierowanego do ucz-

niów klas młodszych z Częstochowy oraz 

powiatu częstochowskiego. Honorowy patro-
nat nad Powiatowym konkursem literacko- 

-plastycznym „Zwiastuny wiosny” objęła Jo-

anna Szymańska – pedagog i poetka, au-

torka m.in. książek dla dzieci. 

 

O 
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W konkursie wzięło udział 42 uczniów 

z 15 szkół. Celem konkursu było napisanie 

przez uczniów wiersza poświęconego wioś-

nie oraz zilustrowanie go przy wykorzys-
taniu dowolnej techniki plastycznej. Nade-

słano wiele pięknych prac przedstawia-

jących i opisujących uroki budzącej się do 

życia wiosny. Mamy nadzieję, że w ten spo-

sób udało się nam radośnie przywitać tę 

porę roku i dobrze się bawić.  

Z okazji Światowego Dnia Ziemi zorga-

nizowano Powiatowy konkurs plastyczno- 

-techniczny „Nadaj odpadom drugie życie” 

dla uczniów klas I–III. Technika pracy była 

dowolna, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
elementów z surowców wtórnych. Celem kon-

kursu było krzewienie idei ekologii i troski 

o  środowisko naturalne wśród dzieci, pro-

mowanie idei powtórnego wykorzystywania 

odpadów, rozwijanie umiejętności plastycz-

nych i technicznych dzieci. Konkurs polegał 
na stworzeniu przez uczniów przedmiotów 

z surowców wtórnych, mających służyć jako 

przedmioty codziennego użytku lub jako 

ozdoba pomieszczeń.  

 

Na konkurs nadesłano aż 114 wspa-

niałych prac, które pokazały jak niepotrzeb-

ne, zużyte czy uszkodzone przedmioty mogą 
zamienić się w coś wyjątkowego. Wystar-

czyło tylko trochę chęci, fantazji, kreatyw-

ności. W ten sposób powstały recyklingowe 

dekoracje – przyborniki, skarbonki, obrazy, 

kwietniki, figurki, donice, ale także zabawki 
i gry. Powstały również lampy, fotele, ze-

gary, kosze na śmieci, karmniki dla ptaków, 

a nawet dozownik na słodycze. Uczestnicy 

konkursu udowodnili, że większość ma-

teriałów odpadowych nadaje się do przetwo-

rzenia na nowe, atrakcyjne produkty. 

Inną inicjatywą propagującą ochronę 

środowiska i podjętą we współpracy z Radą 

Dzielnicy Stradom było wykonanie „Stra-

domskiej Marzanny” z materiałów ekolo-

gicznych w ramach konkursu „Najciekaw-

sza Marzanna Ekologiczna”. Wytwory ucz-

niów można było podziwiać Pierwszego Dnia 

Wiosny nad brzegami Stradomki.  

W naszej szkole odbył się również kon-
kurs plastyczny dla uczniów klas młod-

szych, którego tematem była „Przyjaźń”.  

Natomiast uczniowie klas starszych zos-

tali zachęceni do refleksji na temat jak 

zostać dobrym przyjacielem. Wspólne prze-

myślenia posłużą do stworzenia Kodeksu 
przyjaźni i koleżeństwa.  

Czas pandemii to trudny czas rozluź-

nienia więzi społecznych. Wzajemne wspie-

ranie się i utrzymywanie właściwych relacji 

odgrywa bardzo ważną rolę. Dla wielu ucz-
niów zamykanie szkół na czas bliżej nie-

określony wiąże się z przytłaczającą samot-

nością. Wcześniejszy codzienny kontakt z ró-

wieśnikami dawał poczucie bezpieczeństwa 

i przynależności. Od prawie roku uczniowie 

są tego pozbawieni. Obserwuje się u nich 
apatię i niechęć do podejmowania inicjatyw. 

Sporą część dnia uczniowie spędzają przy 

komputerze z racji obowiązkowych zajęć, 

dodatkowych prac czy kontaktów z rówieś-

nikami. Równie trudnym czasem dla ucz-
niów może być powrót do szkoły i odbu-

dowanie wzajemnych relacji. 

 

Celem naszych inicjatyw była więc chęć 
zaangażowania uczniów w działania, które 

nie są związane z pracą przy komputerze. 

Uczniowie wyszli w plener, gdzie nagrywali 

filmy, obserwowali przyrodę, pozyskiwali 

materiały do prac, twórczo się uaktywnili, 
zaangażowali rodziców do wspólnych dzia-

łań, zminimalizowali swoją bierność poprzez 

inną działalność niż nauka i praca online. 

Założone cele z pewnością zostały osiąg-

nięte. Wskazuje na to, satysfakcjonujący 

organizatorów, liczny udział i duże zaan-
gażowanie uczniów w różne przedsięwzięcia 

w tym trudnym czasie.  

Joanna Otto 

Iwona Walczak  
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Marta Lipska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

HOW  TO  ACTIVATE  STUDENTS  

TO  LEARN  ENGLISH 

ow are students’ minds set? What 

makes them deal with failure and 

success in a learning environment? 

How can teachers influence students’ 
motivation and the habits they will develop 

for further learning? This article will provide 

the answers to the above-mentioned ques-

tions and some clues given by experienced 

educators and psychologists. Its goal is to 

help teachers find the ways to activate and 
motivate students to learn English and 

foster success. 

According to Carol Dweck, an American 

psychologist, there are two types of 

students: those with a fixed mindset and 
those with a growth mindset. It is all based 

on students’ opinions as to their own 

talents and abilities. Students with a fixed 

mindset feel that their skills and intel-

ligence are constant and that their abilities 

must have been set at their birth so there’s 
little a person can do in order to develop. 

‘I’m shaped by the genes’, ‘I was born like 

this’ or ‘I won’t be able to learn it’, they say. 

They believe that their abilities depend on 

their inherited talents rather than on 
development through education. When 

facing difficulties or failure, they tend to 

interpret them as a sign of their limited 

capabilities or lack of specific genes. ‘They 

run from difficulty,’ says Dweck1. On 

the contrary, students with a growth mind-
set believe that abilities and intelligence can 

be improved by learning which is, 

obviously, fostered by studying and hard 

work. It all requires effort and time. In case 

of failure, they are convinced that they 
should make another attempt, or as many 

attempts as possible, until they eventually 

succeed. They don’t give up but try harder 

and harder to find another way. They don’t 

hesitate to ask for help. Instead of running 

from the error, they analyse and correct it. 

As Marcin Stanowski in ‘Teoria w piguł-

ce’ (Theory in a nutshell) claims, teachers 
have the power to change a student’s 

learning attitude from negative to positive, 

that is to say, from fixed to growth mindset. 

How to do it? What can teachers do to 

introduce growth mindset into the class-

room? Here is a video that gives specific 
clues how to teach students to believe that 

their efforts will lead to success: 

bit.ly/39tFRwQ (access date: 30.03.2021). 

On the basis of that video teachers may 

create a listening comprehension exercise 
followed by discussion. Then, students can 

put theory into practice by creating or 

searching the Internet for posters related to 

growth mindset, like the one below: 

 
Źródło: https://www.flickr.com/photos/ 

paulapiccard/44966785261,  
[dostęp 30.03.2021]. 
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What’s more, teachers who make use of 

online games can generate memes that fos-

ter growth mindset, using words like ‘Don’t 

give up, try again!’ or ‘You are so close, try 
again!’, ‘Try a different way!’, etc. 

It’s crucial to give feedback and praise in 

the right way. Teachers’ words and 

comments can motivate students to get 

better or they may discourage them from 

trying, claims Stanowski. He gives clues 
based on Carol Dweck’s research how and 

what exactly we should praise our students 

for. The most important thing is to point 

out their effort, not just their intelligence. 

We ought to avoid personal praise related to 
a student’s talent, like ‘I’m proud of you’ or 

‘You’re good at this.’ Such a way of praising 

fosters the feeling that a person’s success 

results from their inherited abilities, the abi-

lities they have no influence on. According 

to Carol Dweck, children praised for being 
intelligent view intelligence as an intrinsic 

and constant trait (fixed mindset). The con-

clusion is that we should praise students 

for the effort put in solving tasks and 

problems. The more we praise them, 
the  more convinced they get that intelli-

gence can be developed through studying 

and hard work (growth mindset). It’s worth 

focusing on the sheer process leading to 

success, thus praising for the effort and 

learning strategies: ‘I can see that you have 
put a lot of effort in this task’, ‘I appreciate 

your involvement’ or ‘That was a good way 

to cope with this task’. 

It is also worth praising minor task 

completion related to a specific lesson 
activity, like correct matching or creating 

a grammatical sentence. This way we foster 

students’ belief that success is a result of 

perseverance and effective strategies. Colet-

te Bennett, an American education expert, 

in her article titled ‘Effective Praise in 
the Classroom’ gives precise advice on this 

matter: 

1. The language of encouragement for ma-

king progress may be like this: 

● ‘I can see your hard work in this as-

signment.’ 

● ‘You have not quit even with this 
tough problem.’ 

● ‘Keep using your strategies! You’re 

making good progress!’ 

● ‘You have really grown (in these areas).’ 

● ‘I can see a difference in your work 

compared to yesterday.’ 

2. The language of congratulatory praise for 

achieving success may be more appro-

priate: 

● ‘Congratulations! You put in the effort 

to succeed.’ 

● ‘Look at what you can accomplish 
when you do not give up.’ 

● ‘I am so proud of the effort, and you 

should be too, about the effort you 

put into this2.’ 

To sum up effective praises, in order to 
activate and motivate students to learn, we 

should show our appreciation for their ac-

tive work, involvement, progress and con-

centration rather than talent and natural 
abilities. That will make them convinced 

that development depends on their hard 

work and involvement (growth mindset), 

regardless of their inherited talent or lack of 

good genes. Well motivated students, says 

Carol Dweck, will view effort and struggle as 
a chance for development and becoming 

smarter, not as something that is to reveal 

their brainlessness. 

There are, obviously, other strategies 

that can help teachers activate and moti-
vate students to learn, especially a foreign 

language. Stanowski mentions the fact that 

a lot of students have language learning 

fears. English teachers should be able to 

identify and counteract them by creating 

safe learning environment. If students think 
they are not good enough to start speaking 

yet, teachers should encourage them to use 

the language but, at the same time, let 

them stay silent until they are ready for in-

teraction. Reading out loud or speaking in 
front of the class can also cause fear as 

students are afraid of being mocked by their 

peers. Another common fear students have 

is making mistakes, or rather being punis-

hed or ridiculed by the teacher or peers for 

making them. To overcome this fear, tea-
chers should remind students not to be 

afraid to make mistakes as mistakes are 

necessary feedback to learn from. A suppor-

tive teacher will not be too meticulous 

about mistakes and will not point them too 
often. As to feedback, getting negative feed-

back publicly worsens students language 

fear. Teachers should remember to give only 

positive feedback in front of the class. All 

the information about the mistakes ought 

to be delivered in private to avoid ridicule. 

What else may cause a high level of 

language fear? When the material is reali-
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sed too intensively and there is too much to 

learn in a short period of time or the ma-

terial is too detailed to comprehend, stu-

dents tend to experience that kind of fear. 
Moreover, teacher’s attitude is crucial in 

every lesson. We must leave our personal  

issues or bad mood behind the classroom 

door to eliminate any potential learning fear 

or anxiety. 

 In conclusion, the above-mentioned clu-
es and advice show that it is the teacher’s 

activities that can encourage or discourage 

students’ learning. Bearing in minds what 

great power we have, why don’t we pass our 

love for English on our students? Let’s show 
our positive attitude, involvement and pas-

sion for the language you we teach! 

Marta Lipska 

 

Przypisy: 
1 Carol Dweck: The power of believing that you 

can improve | TED Talk, [dostęp 30.03.2021]. 
2 Colette Bennett, ‘Effective Praise in the Clas-
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Effort (thoughtco.com) [dostęp 30.03.2021]. 
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EDUKACJA  DOMOWA ,   

CZYLI  ODBYWANIE  OBOWIĄZKU  SZKOLNEGO 

POZA  SZKOŁĄ 

dukacja jest obszarem, który wymaga ciągłych i intensywnych zmian, aby współ-

czesne nauczanie sprostało dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i było odpo-
wiedzią zarówno na potrzeby zmieniającego się społeczeństwa, ale przede wszystkim 

dostosowane do potrzeby, oczekiwań i możliwości uczniów. Oczywistym jest, że niezbędne 

jest przekazywanie wiedzy i umiejętności w ciekawy sposób, stwarzanie okazji do twórczego 

rozwiązywania problemów, uczenie przez działanie i doświadczanie świata, rozbudzanie zain-

teresowań dzieci. Dlatego coraz więcej rodziców poszukuje alternatywnych form edukacji, 

która spełniałaby ich oczekiwania, a przede wszystkim zaspokajała potrzeby dzieci. Możli-
wości takie stwarza edukacja domowa, a rodzice mają prawo wyboru.  

Obecnie upowszechnia się szerokie rozumienie tego terminu jako ogół procesów oświatowo- 

-wychowawczych, obejmujących kształcenie i wychowanie oraz szeroko pojmowaną oświatę. 

Podkreśla się, iż w szkole uczniowie powinni zdobywać wiedzę i właściwe wzorce zachowań, 

które wykorzystują w całym swoim życiu. Niestety, coraz częściej dzieci i młodzież uczą się 
niewłaściwych rzeczy i zachowań, dlatego też współcześnie stwierdza się, że mamy do 

czynienia z edukacją niewystarczającą, której należy przeciwdziałać1. 

Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Orga-

nizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku w art. 182: 

1. Państwa-Strony podejmą wszelkie możliwe starania dla pełnego uznania zasady, że oboje 

rodzice ponoszą wspólną odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Rodzice lub 

w określonych przypadkach opiekunowie prawni ponoszą główną odpowiedzialność za 

E 
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wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być 

przedmiotem ich największej troski; 

2. W celu zagwarantowania i popierania praw zawartych w niniejszej konwencji Państwa-

Strony będą okazywały odpowiednią pomoc rodzicom oraz opiekunom prawnym w wy-

konywaniu przez nich obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci oraz zapewnią 

rozwój instytucji, zakładów i usług w zakresie opieki nad dziećmi; 

3. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla zapewnienia dzieciom 

pracujących rodziców prawa do korzystania z usług instytucji i zakładów w zakresie 

opieki nad dziećmi, do których są one uprawnione3. 

Ustawa Prawo oświatowe mówi, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku ży-

cia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalen-
darzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez 

uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez: 

1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej; 

2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy4 

(art. 36 UPO). 

Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 
szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może 

zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym 

mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej 

lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 

poza szkołą. Zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie 
roku szkolnego, jeżeli: 

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało 

przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko; 

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko 
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasy-

fikacyjnych. 

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne 

oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany 
rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, 

której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza 

szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny 

przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na 

podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty (art. 37 ust. 4 UPO)5. 

Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty. 

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic ta-

kiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym 

mowa w ust. 1, obejmującego: 

1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7; 

2) zapewnienie dostępu do: 

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa 

w art. 22ac ustawy o systemie oświaty oraz 

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się 
w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 
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3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfika-

cyjnych, o których mowa w ust. 4. 

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów 
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

Ustawa mówi, iż rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć; 

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, 
prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go 

o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. 

3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na 

podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia 

dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu6 (art. 37 UPO). 

Pod pojęciem edukacja domowa należy rozumieć wypełnianie obowiązku szkolnego oraz 

nauki poza placówką edukacyjną, czyli poza powszechnym systemem edukacji realizowanej 
w naszym kraju. W praktyce edukacja domowa to organizowanie dziecku przez wyznaczone 

do tego osoby – najczęściej osobami tymi są rodzice – nauczania które nie odbywa się 

w szkole. Należy tutaj rozróżnić edukację domową od nauczania zindywidualizowanego, gdyż 

to drugie dotyczy wychowanków, którzy nie są zdolni do uczęszczania do szkoły z uwagi na 

niewystarczająco dobry stan zdrowia, co nie dotyczy nauczania w systemie edukacji domowej7. 

Poza warunkami formalnymi, czynnikiem niezwykle istotnym jest wytwarzanie w domu 

rodzinnym dziecka, pobierającego naukę w warunkach domowych, pozytywnego nastroju 

dla samego procesu uczenia się. Rodzina musi zawsze przywiązywać duże znaczenie do tego, 

co robi dziecko, wypełniając swoje obowiązki szkolne. Zorganizowanie miejsca pracy dziecka 

w domu, przeżywanie przez rodzinę zarówno sukcesów, jak i niepowodzeń, wyraźne 

akcentowanie radości z każdego sukcesu, troski i niepokoju wraz z rzetelną pomocą, gdy 
dziecku nie uda się zaspokoić oczekiwań rodziny w zakresie nauczania, zachęca uczącego 

się w domu i zobowiązuje do rzetelnego wysiłku. W kontaktach między obu stronami, 

dzieckiem i rodzicem, znajduje się zawsze bardzo silne źródło motywów pobudzających do 

systematycznej i wytężonej pracy. Jeżeli dziecko otrzyma we własnym domu przykład 

otoczenia, w którym akcentowana jest obowiązkowość, szacunek dla wszelkiej pracy, 
niewątpliwie wzmocni to jego pobudki skłaniające go do pilności, również w warunkach 

edukacji domowej. Świadomość rodziców w zakresie celów edukacji domowej powinna 

wytyczać zarówno przebieg nauczania, jak i uczenia się. Trzeba zatem pamiętać, o jakie 

zasadnicze wyniki uczenia się należy zabiegać na poszczególnych etapach kształcenia 

i w przypadku danych czynności dydaktycznych oraz jak mają się one do całości programu 

kształcenia. Dzięki temu łatwiej mądrze zdecydować, co w materiale nauczania akcentować, 
jak go obudować, by dziecko doceniło jego wartość, a także jak nauczać, aby wychowanek 

nie tylko opanował materiał na poziomie pozwalającym mu zdać pozytywnie obligatoryjne 

egzaminy, ale także umiał z niego skorzystać w praktyce. Klarowne cele pomagają skupić się 

na sprawach podstawowych i ich zastosowaniu w praktyce, czyli dziecko będzie uczyć się 

z poczuciem celowości. W edukacji domowej wychowanek nie uczy się, aby przypodobać się 
nauczycielowi albo przygotować się do sprawdzianu, a sam jest w stanie kontrolować 

czynione postępy i prosząc w razie potrzeby o pomoc najbliższe otoczenie, wytrwale uczyć się 

aż do oczekiwanego skutku8. 
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Ruch edukacji domowej w naszym kraju jest znikomy, a kilka lat temu wręcz mało kto 

o nim mówił. Zdarza się również i dziś, iż nawet pracownicy poradni psychologiczno- 

-pedagogicznej, do której zgłaszają się rodzice w celu otrzymania opinii na temat możliwości 

podjęcia edukacji domowej przez ich dziecko, nie mają wystarczającej wiedzy na temat 
edukacji domowej w Polsce9.  

Specjaliści podkreślają, iż szanse edukacji domowej z udziałem rodziców, opiekunów czy 

innych osób będą istnieć wówczas, gdy uwzględni się ich racje, określi zakres, jakość, 

częstość udziału, intuicję, doświadczenie, wiedzę i zmodyfikuje standardy wyobrażeniowe, 

iż jedyną słuszną drogą jest pobieranie przez dziecko nauki w szkole. Inicjująca rola w tym 

procesie należy oczywiście do rodziców, bowiem przez pryzmat ich chęci, kompetencji, czasu, 
stosunku do dziecka, oceniają wartość, którą mogą dać mu podczas realizacji domowej 

edukacji. Bez względu na to, gdzie wychowywane jest dziecko: czy to w instytucji prywatnej, 

społecznej, państwowej lub wyznaniowej rodzice ponoszą główny ciężar przygotowania go do 

życia osobistego i życia we wspólnocie. Jednak, czy mogą stać się oni w pełni odpowiedzialni 

za edukację ich dziecka, decyduje finalnie dyrektor szkoły oraz stopnie z obligatoryjnych 
egzaminów, które musi zdać dziecko kierowane indywidualnym tokiem edukacji domowej. 

Obecnie edukacją domową (dane MEN z 30.09.2019 r.) objętych jest 12 230 uczniów. 

Najwięcej w województwach: mazowieckim (2 766), śląskim (2 195), wielkopolskim (1 456), 

dolnośląskim (1 064). 

Poniżej znajduje się tabela, w której zamieszczono dane liczbowe dotyczące liczby uczniów 

objętych edukacją domową w Polsce. Ich liczba to zaledwie 12 230 osób, co dowodzi, że do 
tej pory ta forma edukacji nie cieszyła się zbyt dużą popularnością: 

Tabela. Dane liczbowe – edukacja domowa w Polsce. Stan na 30.09.2019 

 
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dane dotyczące liczby osób nauczanych domowo w podziale na typ szkoły 

i województwo, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BN79VL&view=5, [dostęp 29.01.2021]. 

W praktyce edukacja domowa nie opiera się tylko na nauce w domu, jak mogłoby się 

wydawać. W zakresie możliwości sposobu realizacji edukacji domowej rodzice często wyko-

rzystują takie rozwiązania, jak organizowanie dzieciom spotkań z rówieśnikami, którzy także 

są objęci tym rodzajem edukacji, wycieczki, stosowanie różnych metod aktywizujących, 
wdrażanie nauczania metodą pracy projektowej. Priorytetem jest przydzielanie dzieciom 

zadań, które są właściwie dobrane do realnych możliwości ich realizacji.  

Rozporządzenie MEN z 29 kwietnia 2020 r. upraszcza tymczasowo procedurę zapisania 

dziecka do trybu nauczania domowego: „W związku z czasowym ograniczeniem pracy 

jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów zobowiązujących do dołączenia 
wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możliwość ta dotyczy tylko wniosków o zgodę na 
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edukację domową na rok szkolny 2020/2021. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły”. 

Dlaczego rodzice decydują się wziąć pełną odpowiedzialność za edukację własnego 

dziecka?  

Powody podjęcia przez rodziców takiej decyzji mogą być różne, ale najczęściej wskazuje 

się na edukację dziecka zgodnie z wyznawanymi wartościami, a wśród największych 

wartości wymienia się: wolność, czas na realizacje pasji, rozwój zgodny z potrzebami dziecka, 

zacieśnienie więzi rodzinnych. U każdego dziecka występują rozmaite, indywidualne czynniki 

składające się na efektywny przebieg jego uczenia się. Zasada indywidualizacji polega na 

dostosowaniu nauczania do indywidualnych cech dziecka oraz uwzględnieniu jego własnego 
celu kształcenia, które jest uwarunkowane przez różne czynniki, na przykład: uzdolnienia, 

sprzyjające możliwości rozwojowe czy środowiskowe10. Mowa tutaj między innymi o spraw-

ności funkcji percepcyjno-motorycznych, poziomie rozwoju ogólnej sprawności umysłowej, 

czyli myślenia i mowy oraz emocjonalno-motywacyjne możliwości uczenia się. Indywiduali-

zacja nauczania jest zatem koniecznym elementem organizowanego przez nauczyciela 
procesu nauczania na odpowiednio wysokim poziomie i powinno ono odbywać się w ramach 

obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych. Konieczność stoso-

wania przez nauczycieli zasady indywidualizacji w edukacji jest zapisana w ustawie o sys-

temie oświaty od dawna, jednakże czy tak to wygląda w praktyce? Jakość indywidualizacji 

prowadzonej przez nauczyciela jest oczywiście uwarunkowana jego kompetencjami i do-

świadczeniem, podejściem do ucznia oraz sposobami jej realizowania, ale w praktyce trudno 
jest nawet doświadczonemu nauczycielowi wprowadzić w życie szkolne prawdziwą indywi-

dualizację, gdyż w tym celu niezbędna jest dokładna obserwacja dzieci, szczera otwartość 

nauczyciela na ich poznanie, skuteczne diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych 

każdego wychowanka, doskonała znajomość podstawy programowej oraz bardzo szeroka 

wiedza nauczyciela w zakresie metodycznym i szeroko rozwinięte zdolności miękkie w ra-
mach oddziaływania wychowawczego i społecznego11. Czy jest w stanie zrealizować to jeden 

nauczyciel, który ma często pod opieką 20–30 wychowanków podczas jednych zajęć?  

Według rodziców, którzy decydują się na edukację domową dobierając treści do nau-

czania i organizując zajęcia zarówno edukacyjne, jak i wychowawcze, mogą oni mieć na 

uwadze fazy rozwoju dziecka, jego indywidualność, gdyż to oni najlepiej znają swoje dziecko. 

Za punkt wyjścia przyjmuje się założenie, iż dziecko zdobywa wiedzę o świecie i sobie samym 
drogą od doświadczenia do refleksji własnych, czyli od wiedzy samodzielnie zdobytej do 

przyjmowania wiedzy gotowej, dlatego też danie mu możliwości przeżywania tego jakże 

ważnego dla niego okresu życia w sposób indywidualny jest szalenie istotne. Indywidua-

lizacja nauczania i wychowywania pozwala na rozpoznawanie swoistych możliwości oraz 

uzdolnień czy trudności dziecka w edukacji i zapewnienie mu rozwoju zarówno edukacyj-
nego, jak i społecznego i emocjonalnego.  

Na drugi plan wysuwają się źródła motywów występujące w środowisku szkolnym, które 

mogą niekorzystnie, zdaniem rodziców, wpływać na rozwój dziecka i na podstawie których 

finalnie decydują się na edukację domową. Są nimi przede wszystkim takie motywy, jak 

wymienione poniżej12: 

● hałas w szkole; 

● niemożność koncentracji dziecka na zadaniach szkolnych w związku właśnie na przykład 

z hałasem, zbyt dużą ilością innych dzieci wokół;  

● brak kontroli przez rodzica szkolnego środowiska rówieśniczego dziecka;  

● osobowość czy temperament wychowanka daleki od uczestnictwa w szkolnej rywalizacji; 

● rytm życia szkolnego, który zbyt silnie chce uregulować spontaniczne aktywności dziecka, 

wprowadzając mu zbyt dużo ograniczeń, zabijając jego cenną ekspansywność. W ten 

sposób dziecko nie zdobywa przyjemnych doznań jako podstawy do wykształcenia się 
później wyższych, moralnie bardziej wartościowych motywów uczenia się. 

W tym miejscu warto rozwinąć ten temat, gdyż podstawowym źródłem motywacji ucze-

nia się dziecka jest osoba prowadząca jego nauczanie, a dokładniej mówiąc postawa tej 

jednostki zachęcająca wychowanka do pracy. O ile zakłada się, iż nauczyciel stara się 

wytworzyć w szkole i na lekcji warunki, które działają głównie na pojawienie się 
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pozytywnych przeżyć emocjonalnych, to rzeczywistość może też być inna. Często biorąc 

pod uwagę wyniki nauczania dziecka, eksponuje się tylko zewnętrzne czynniki 

warunkujące ich osiągnięcie. Tymczasem więcej zainteresowania warto poświęcić 

czynnikom wewnętrznym, a wśród nich zagadnieniu budowania motywacji uczniów do 
nauki szkolnej. Słuszne i trwałe motywy uczenia się rodzą w dzieciach zaintereso-

wanie, zamiłowanie do pracy szkolnej na długie lata, jak i czasem na całe życie. 

Działanie nauczyciela w czasie lekcji wywołuje pozytywne przeżycia dziecka albo też 

wzbudza bardzo negatywne, co pociąga szczególnie silnie ucznia młodszego do sym-

patii lub nienawiści w kierunku szkoły i ogólnie ujmując procesu uczenia się, może 

wpływać na wiele lat dalszej motywacji do nauki. Część rodziców, którzy decydują się 
na organizację edukacji domowej dla dziecka, jest zdania, że szkoła może poprzez brak 

indywidualnego podejścia szybko zabić motywację dziecka do nauki i przestanie ono być 

zdolne do poszukiwań różnorodnych sposobów rozwiązań. 

● niepełnosprawność intelektualna bądź fizyczna dziecka; 

Szczególna trudność w rozwijaniu potencjału dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 
które uczęszczają do publicznych szkół oraz ich szczególnie trudna dla psychiki 

dziecka – odmienność wśród rówieśników.  

● brak owocnej współpracy na linii szkoła – rodzina dziecka; 

● duża odległość domu rodzinnego od szkoły, itp. jako czynnik praktyczny; 

● brak możliwości wytworzenia pozytywnej postawy dziecka wobec nauki, dzięki odpowied-

niej organizacji zewnętrznego środowiska pracy ucznia, które powinno sprawiać mu 
radość i przyjemność, a co nie zawsze udaje się w placówce szkolnej, na przykład z uwagi 

na zupełny brak czasu wolnego na rozwój własnych pasji13.   

W edukacji domowej podstawowy ciężar nauczania, mierzenia się z problemami przej-

mują na siebie rodzice. Ta forma edukacji cieszy się obecnie coraz większym zaintereso-

waniem. Pamiętajmy, że przepisy wyznaczają jedynie minimalny standard relacji między 
szkołą a rodziną. Zarówno szkoła może proponować więcej, jak i rodzice mogą zgłaszać 

szczególne potrzeby. W zależności od tego, jaka relacja łączy obie strony, zależy współpraca, 

a co za tym idzie gwarancja bezpieczeństwa i jakości tej formy edukacji.  

Jadwiga Mielczarek 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak  
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Barbara Buczkowska-Staniec 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

WSPIERANIE  HOLISTYCZNEGO  ROZWOJU  DZIECI  

W  WIEKU  PRZEDSZKOLNYM  

W  SYTUACJI  EPIDEMII 

ojawienie się pandemii spowodowanej 

chorobą COVID-19 wymusiło na spo-

łeczeństwie szereg zmian wynikają-

cych z obostrzeń narzucanych odgórnie. Sy-
tuacja dotknęła również przedszkoli. Ko-

nieczne okazało się dostosowanie przed-

szkoli, tak by mogły zapewnić dzieciom 

odpowiednie warunki do rozwoju w poczu-

ciu bezpieczeństwa i sanitarnym reżimie, 

dostosowane do panującej sytuacji epide-
micznej, a także czasowe zamknięcie dzia-

łalności.  

Powrót dzieci do przedszkoli w pełnym 

zakresie był bardzo ważny dla ich holistycz-

nego rozwoju. Izolacja domowa, której mu-
siało się poddać społeczeństwo, pozostawiła 

nieodwracalne zmiany także u dzieci. Wielu 

psychologów zwraca na to uwagę. Powrót do 

równowagi będzie procesem długotrwałym. 

Wszechobecna niepewność, strach, izolowa-

nie się nie wpływają korzystnie również na 
najmłodszych. Ważną rolę w tym zakresie 

odgrywa m.in. przedszkole. Pomimo iż wielu 

rodziców odczuwa ogromny lęk, a część z nich 

nie przyprowadza dzieci do placówki z oba-

wy przed zarażeniem się koronawirusem, 
obcowanie z rówieśnikami, wspólne zabawy 

i nauka są warunkiem niezbędnym do pra-

widłowego rozwoju każdego dziecka.  

Na początku roku szkolnego 2020/2021 

pojawiło się wiele wątpliwości i pytań o to, 

jak organizować proces opiekuńczo-wycho-
wawczo-edukacyjny w przedszkolu, jak dos-

tosować przedszkole, by funkcjonowało zgod-

nie z prawem i było środowiskiem bezpiecz-

nym i przyjaznym dziecku w dobie pan-

demii. I w końcu najważniejsze pytanie – jak 
zaplanować, zorganizować procesy, by w pełni 

realizować podstawę programową, prowa-

dzić działalność innowacyjną, współpraco-

wać z rodzicami i środowiskiem lokalnym 

przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich 
obostrzeń.  

Podstawa programowa wychowania przed-

szkolnego składa się z czterech części: 

 

Podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego 

Celem wychowania przedszkolnego jest 

wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

W  podstawie programowej zawarte zostało 

17 zadań profilaktyczno-wychowawczych 

oraz osiągnięcia dzieci na koniec wychowa-
nia przedszkolnego: 

● w sferze fizycznej (9 umiejętności) 

ogólna sprawność ruchowa, motoryka du-

ża i mała, sprawność manualna, grafo-

motoryczność; 

● w sferze emocjonalnej (11 umiejętności) 
rozpoznawanie, nazywanie i rozróżnianie 

uczuć, przeżywanie ich w sposób akcep-

towalny społecznie, adaptacja do nowych 

sytuacji, empatia, emocjonalny stosunek 

do otaczającego świata przyrodniczego; 

P 
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● w sferze społecznej (9 umiejętności)  

poczucie własnej wartości, przynależnoś-

ci do narodu i różnych grup, relacje 

rówieśnicze, szacunek do innych, prze-
strzeganie norm, wartości zasad, stoso-

wanie form grzecznościowych, respekto-

wanie praw i obowiązków, ocena włas-

nego zachowania, obdarzanie uwagą in-

nych, komunikowanie się w sposób wer-

balny oraz niewerbalny; 
● w sferze poznawczej (23 umiejętności) 

mowa ojczysta, umuzykalnienie, umiejęt-

ności szkolne – przygotowanie do nauki 

czytania i pisania, edukacja patriotycz-

na, edukacja matematyczna, edukacja 
przyrodnicza, edukacja plastyczna, język 

obcy nowożytny, (regionalny), TIK. 

Ponadto w dokumencie zawarto warunki 

i sposoby realizacji, w których określono: 

zajęcia kierowane i niekierowane, koniecz-

ność zabaw w sali i na świeżym powietrzu, 
aranżację sali, uwzględnienie możliwości 

psychoruchowych, uszanowanie potrzeb roz-

wojowych, pomoc w zrozumieniu zmian 

w  otoczeniu, rytm dnia, informowanie ro-

dziców o postępach w rozwoju (diagnoza 
przedszkolna), przygotowanie do posługiwa-

nia się językiem obcym nowożytnym1. 

Tak dogłębna analiza podstawy progra-

mowej umożliwia zaplanowanie działań opie-

kuńczo-wychowawczo-edukacyjnych wspiera-

jących wszechstronny rozwój wychowan-
ków.  

O ile podczas pracy stacjonarnej, nawet 

w warunkach ograniczonych procedurami, 

wytycznymi GIS oraz innymi przepisami, 

zadanie to jest możliwe do wykonania, to 
w czasie pracy zdalnej – nie. Zwraca na to 

uwagę D. Dziamska, współtwórczyni pod-

stawy programowej wychowania przedszkol-

nego2. Wspieranie procesów poznawczych 

i  intelektualnych, poznawanie otaczającego 

świata, poszerzanie wiedzy, rozwijanie umie-
jętności, rozwój ruchowy, społeczno-emocjo-

nalny podczas bezpośredniego kontaktu 

z nauczycielem i rówieśnikami jest znacznie 

łatwiejsze i możliwe w pełni do wykonania. 

Natomiast w sytuacji pracy zdalnej jest 
znacznie utrudnione. Tym niemniej nauczy-

ciele wychowania przedszkolnego dokładają 

wszelkich starań, by sprostać temu zada-

niu.  

Doświadczenie zdobyte podczas pracy 

zdalnej oraz wprowadzenie do przedszkoli 
możliwości pracy z dzieckiem i rodzicem na 

odległość z wykorzystaniem platform i apli-

kacji internetowych skutkuje podniesieniem 

jakości pracy oraz możliwością pełniejszego 

wspierania dziecka we wszystkich obsza-

rach rozwojowych.  

Funkcjonowanie przedszkoli zostało ob-

warowane licznymi restrykcjami i ograni-

czeniami, co w znacznym stopniu utrudnia 

wspieranie w sposób holistyczny. Obowiązu-

jące w przedszkolach procedury (Procedura 

funkcjonowania przedszkola w sytuacji epi-
demii, Procedura przyprowadzania i odbie-

rania dzieci, Procedura postępowania na 

wypadek podejrzenia wystąpienia COVID-19) 

ograniczają lub nawet uniemożliwiają pew-

ne działania mające na celu wspieranie róż-
nych obszarów rozwojowych dzieci. Zgodnie 

z przepisami dzieci mają pozostawać w ob-

rębie przedszkola i placu przedszkolnego, 

co ma zapewnić im bezpieczeństwo oraz za-

bezpieczyć je przed ewentualnym kontak-

tem z zakażonymi. Zakaz wyjść i wycieczek 
skutkuje brakiem kontaktu z przyrodą, śro-

dowiskiem lokalnym, uczestnictwa w życiu 

kulturalnym, utrudnieniem współpracy z in-

stytucjami oświatowymi oraz realizacji pre-

orientacji zawodowej w pełnym zakresie. 
Pomimo iż w wielu przedszkolach w planach 

rocznych uwzględnione zostały działania opar-

te na bezpośrednim kontakcie, w później-

szym okresie okazało się to jednak niemoż-

liwe. Osoby z zewnątrz, czyli np. rodzice, 

przedstawiciele różnych zawodów, artyści 
nie mogą uczestniczyć w procesach opie-

kuńczo-wychowawczo-edukacyjnych wspiera-

jących rozwój dzieci.  

Od kreatywności i zaangażowania nau-

czycieli zależy więc, czy ten zakres działań 
uda się zorganizować z wykorzystaniem 

metod pracy na odległość. Większość z nich 

jest możliwa do realizacji, oczywiście z za-

chowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny 

cyfrowej3: 

● comiesięczne spotkania biblioteczne on-
line, 

● wirtualne spacery po miejscowości, w któ-

rej mieszkają przedszkolaki,  

● nagrania nauczycieli z różnych zakładów 

pracy, instytucji kulturalno-oświatowych, 

● nagrania wywiadów z ważnymi osobami 

pochodzącymi z miejscowości lub okolic 

miejsca zamieszkania dzieci, 

● nagrania rodziców opowiadających o swo-

jej pracy, 

● spotkania online z przedszkolakami z in-
nych przedszkoli/korespondencja,  
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● warsztaty online z rodzicami, 

● zebrania online z rodzicami. 

Wszystkie wymienione działania wyma-

gają zaopatrzenia w odpowiedni sprzęt kom-
puterowy, aplikacje i programy umożliwia-

jące pracę na odległość oraz dobre połą-

czenie internetowe. Mogą wspierać pracę 

dydaktyczno-wychowawczą w modelu hy-

brydowym i zdalnym. 

Dyrektor przedszkola może zawiesić za-
jęcia w częściowym zakresie i prowadzić 

w tym zakresie pracę zdalną z dziećmi. Za-

wieszenie to może obejmować jeden oddział, 

kilka oddziałów, niektórych zajęć (np. reli-

gia, j. angielski). Możliwe jest całkowite za-
wieszenie kształcenia stacjonarnego i przejście 

w całości na formę zdalną. Wówczas w przed-

szkolu nie odbywają się żadne zajęcia.  

Pomimo iż mogłoby się wydawać, że sko-

ro przedszkola funkcjonują już „normalnie”, 

to wszystko wróciło do normy. Niestety, tak 
nie jest. Nadal pozostają ograniczenia, które 

wpływają na proces opiekuńczo-wychowaw-

czo-edukacyjny, są to m.in.: zakaz przeby-

wania rodziców w przedszkolu, izolacja od 

innych grup, maseczki, pozostawanie w ob-
rębie placu przedszkolnego, strach rodzi-

ców, mniejsza frekwencja dzieci i wiele in-

nych czynników które sprawiają, że dzieci 

wymagają szczególnej uwagi i wsparcia 

w tym trudnym czasie.  

Barbara Buczkowska-Staniec 
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12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w pub-
licznych i niepublicznych szkołach i placów-

kach (Dz.U. z 2020 r. poz.1386).  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego og-
raniczenia funkcjonowania jednostek syste-
mu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz.U. 2020 r. poz. 1389). 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 493 ze zm.). 

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w spra-
wie podstawy programowej wychowania przed-
szkolnego oraz podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelek-
tualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(poz. 356). 
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Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

METODA  SZEŚCIU  KAPELUSZY  

EDWARDA  DE  BONO   

W  EDUKACJI  HISTORYCZNEJ  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ 

oszukując rozwiązań na zaplanowa-

nie ciekawej lekcji historii, natrafia-

my na wiele różnych propozycji me-
todycznych. Wśród nich jest metoda sześciu 

kapeluszy wymyślona w 1985 roku przez 

Edwarda de Bono. Metoda jest szczególnie 

ciekawa, wyjątkowa i warta stosowania. 

Jej autor, Edward de Bono, jest twórcą 

myślenia lateralnego, które oznacza potrze-
bę nowego spojrzenia na rzeczywistość 

i  wskazanie nowych, kreatywnych rozwią-

zań napotkanego problemu. Myślenie late-

ralne pozwala na spojrzenie na ten sam 

problem z różnych punktów widzenia i świa-
dome poszukiwanie rozwiązania, często bez 

powtarzania utartych poglądów.  

 
Źródło: Scholaris – Portal wiedzy dla nauczycieli 

https://www.scholaris.pl/zasob/110646?bid=0&iid
=&query=de+bono&api=, [dostęp 10.10.2020]. 

Zaproponowana metoda sześciu kapelu-

szy charakteryzuje się prostymi zasadami, 

zrozumiałymi dla uczniów. Wspomaga spo-

sób myślenia i zgodnie z zasadami myślenia 
lateralnego pozwala spojrzeć na zagadnie-

nie, omawiane na lekcjach historii, z róż-

nych punktów widzenia. Dzieje się to w spo-

sób uporządkowany i efektywny. Jednocześ-

nie umożliwia ścieranie się różnych poglą-

dów pomiędzy poszczególnymi grupami, 

zachowując dość dużą dyscyplinę wewnątrz 
grup (zwykle dzieje się to z różną intensyw-

nością i jest uzależnione od zespołu ucz-

niów). W trakcie lekcji uczniowie mają moż-

liwość znalezienia własnego rozwiązania, 

wyrobienia sobie własnej opinii, a nie tylko 

przyjmowania utartego poglądu, który nie 
do końca jest dla nich jasny.  

Podczas zajęć z wykorzystaniem tej me-

tody można osiągnąć różne cele kształcenia. 

Oczywiście rozwija ona umiejętność pracy 

w  zespole, ale też kształtuje twórcze myś-
lenie (w granicach narzuconego kierunku 

argumentowania – co wyjaśnię niżej) i dos-

konali umiejętność poszukiwania rozwiązy-

wania problemu. W ramach tej metody 

uczniowie doskonalą sztukę własnej wypo-

wiedzi, artykułowania swoich argumentów 
i  przekonania do nich innych osób. Jed-

nocześnie muszą powstrzymać się od ko-

rzystania z argumentów zarezerwowanych 

dla innych grup i związanych z innym 

tokiem myślenia.  

Metoda sześciu kapeluszy jest możliwa 

do zastosowania w ciągu jednej jednostki 

lekcyjnej, choć należy do wymagających 

dużej dyscypliny czasowej. Jak już wspom-

niałem, jest oparta na pracy zespołowej 

w sześciu grupach i w trakcie wykonywania 
zadania wymusza na członkach każdej 

z  tych grup wypracowanie jednego toku 

myślenia, wybrania jednej drogi argumento-

wania w danym momencie, stworzenia 

własnej mapy mentalnej w obrębie grupy 

(chociaż nie musi ona przybierać żadnej 
formy graficznej). Tym sposobem praca każ-

dego z sześciu zespołów staje się uporząd-

kowana i bardziej efektywna. 

Kapelusze myślowe charakteryzują się 

różnymi kolorami, co ma symbolizować róż-
ne spojrzenie na dane zagadnienie – oma-

wiany problem, postać historyczną lub 

P 
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wydarzenie historyczne. Każdy kolor kape-

lusza determinuje inny sposób myślenia 

grupy. Uczniowie koncentrują się na przy-

gotowaniu argumentacji przedstawiającej 
jeden konkretny kierunek. Pozwala to na 

zwiększenie koncentracji wewnątrz grupy 

i  pomaga uniknąć zamieszania czy nawet 

konfliktów, wynikających z różnicy poglą-

dów. Z mojego doświadczenia wynika, że 

zespoły zwykle pracują bardzo sprawnie. 
Rola nauczyciela polega tutaj przede 

wszystkim na wprowadzeniu sytuacji prob-

lemowej w taki sposób, żeby poszczególne 

grupy uczniów miały możliwość zbudowania 

argumentacji. Moim zdaniem nauczyciel 
powinien też sam dokonać podziału na 

grupy, co pozwoli stworzyć wyrównane zes-

poły i zaoszczędzić czas.  

Grupa dysponująca białym kolorem ka-

pelusza skupia się wyłącznie na faktach 

(informacjach) związanych z omawianym za-
gadnieniem, bez oceniania i wartościowa-

nia. Grupa charakteryzująca się czerwonym 

kolorem kapelusza koncentruje się na emo-

cjach związanych z problemem. Grupa po-

siadająca czarny kolor kapelusza zwraca 
uwagę na negatywne strony zagadnienia. 

Przeciwieństwem grupy „czarnej” jest zespół 

dysponujący żółtym kolorem kapelusza. 

Członkowie tej grupy prezentują pozytywne 

spojrzenie na dane zagadnienie. Jeszcze in-

ny tok myślenia prezentują uczestnicy grupy 
z zielonym kapeluszem. Ci koncentrują 

swoją uwagę na nowych rozwiązaniach da-

nego problemu, kierują się pytaniem: co by 

było, gdyby? Trudne zadanie spoczywa na 

członkach grupy dysponującej niebieskim 
kapeluszem. Muszą oni dokonać analizy 

zjawiska, poszczególnych aspektów i doko-

nać oceny.  

Uczniowie po przygotowaniu argumen-

tacji prezentują ją na forum klasy. Ważne, 

żeby prezentacja grupy z białym kapelu-
szem była pierwszą, a grupy z niebieskim 

kapeluszem ostatnią. Ta przecież dokonuje 

podsumowania. Nauczyciel powinien czu-

wać nad sprawnym przebiegiem prac w gru-

pach, które mogą konsultować swoje po-
mysły. Nauczyciel kontroluje czas pracy. 

Przy bardziej złożonych zagadnieniach moż-

na wykorzystać dwie jednostki lekcyjne. 

Jedną na zapoznanie uczniów z sytuacją 

problemową i przygotowaniem argumentów 

przez grupy. Drugą na prezentację prac 
poszczególnych grup i podsumowanie za-

gadnienia. Po zakończeniu pracy tą metodą 

nauczyciel powinien ocenić pracę uczniów. 

Edward de Bono w swojej książce „Mieć 

piękny umysł” wskazuje, że metaforę sześ-

ciu kapeluszy stosuje się „by ustawić 

uczestników dyskusji tak, aby wszyscy 
patrzyli w jednym momencie w tę samą 

stronę. Niesłychanie ważne jest, by każdy 

miał w tym samym momencie na sobie taki 

sam kapelusz myślowy. Jest zdecydowanie 

niewłaściwe, by różni ludzie mieli na sobie 

różne kapelusze”1. 

Wynika z tego, że gdy prezentowany jest 

sposób myślenia przypisany do danego 

koloru, to w tym czasie wszyscy uczniowie 

powinni starać się myśleć tymi kryteriami 

i poznać ten sposób myślenia. 

Warto podkreślić, że efekt działań każdej 

grupy z osobna nie daje obrazu całości. Jest 

tylko cząstkowy, widziany z pewnej konkret-

nej perspektywy. Dopiero zaprezentowanie 

wyników pracy wszystkich zespołów poz-

wala uczniom na pełną ocenę zjawiska.  

 

PRZYKŁAD DO ZASTOSOWANIA  

NA LEKCJI HISTORII W KLASIE ÓSMEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Nauczyciel zadaje pytanie (tworzy sytuac-
ję problemową): Czy Józefa Piłsudskiego 

można nazwać twórcą niepodległej i demo-

kratycznej Polski? 

Każda z sześciu grup na podstawie pod-

ręcznika i wybranych przez nauczyciela 

tekstów źródłowych wykona odrębne zada-
nie: przygotuje argumentację i ją zaprezen-

tuje na forum klasy (wystąpienie grupy nie 

może być dłuższe niż 3–4 minuty).  

Nauczyciel przydziela grupom zadania i roz-

daje kapelusze w sześciu kolorach, chyba że 
uczniowie mieli je już przygotowane. Mogą 

to też być kapelusze wyimaginowane.  

● Grupa „Kapelusz BIAŁY” – fakty – in-

formacje – grupa ma przedstawić postać 

Józefa Piłsudskiego w postaci wyliczenia 

suchych faktów (różnych zebranych 
informacji), bez wysuwania ocen i wnios-

ków;  

● Grupa „Kapelusz CZERWONY” – emocje  

– grupa przedstawia swoje określone 

wrażenia z lektury tekstu w podręczniku, 
swoje emocje: co „kochamy”, co „niena-

widzimy”, co nas irytuje, co nam im-

ponuje, co nam się podoba lub nie, 

interesuje lub nudzi; 

● Grupa „Kapelusz CZARNY” – pesymizm  

– krytycyzm – grupa zbiera argumenty 
negatywne („minusy”) przeciwko Józefowi 
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Piłsudskiemu, zastanawia się nad wa-

dami i słabościami, wskazuje problemy 

wynikające z jego działań; 

● Grupa „Kapelusz ŻÓŁTY” – optymizm  
– grupa zbiera argumenty, które pozwa-

lają na pozytywną ocenę Józefa Piłsud-

skiego („plusy”).  

● Grupa „Kapelusz ZIELONY” – możliwości 

– co by było, gdyby? – grupa poszukuje 

innych rozwiązań według własnej 
pomysłowości, np. jak potoczyłyby się 

losy Polski, gdyby Józef Piłsudski 

przegrał bitwę warszawską lub gdyby nie 

dokonał przewrotu majowego? Jakie były 

alternatywy dla Polski? Uczniowie mają 
tutaj szerokie pole do pomysłowości. 

● Grupa „Kapelusz NIEBIESKI” – analiza 

procesu – zespół ten analizuje temat, 

uważnie słucha wypowiedzi poszczegól-

nych grup i wynotowuje argumenty „za” 

i „przeciw” (może to robić na tablicy lub 
na arkuszach papieru, które później za-

prezentuje). Sprawdza, czy któraś z grup 

nie prezentuje argumentów pasujących 

do innych kapeluszy. Następnie stara się 

podsumować i ocenić całość. 

Po zakończeniu można przeprowadzić 

krótką dyskusję w klasie na temat Józefa 

Piłsudskiego – czy postępował słusznie? 

W podsumowaniu zajęć nauczyciel doko-

nuje oceny pracy poszczególnych grup i oce-

nia uczniów. Podczas tego podsumowania 

nauczyciel powinien wskazać na mocne 

i słabe strony każdej prezentacji.  

Jarosław Durka 

 

 

 

 

 

 

Przypisy: 
1 E. de Bono, Mieć piękny umysł, Warszawa 2015, 

s. 95. 
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III  POWIATOWY  KONKURS  

WIEDZY  I  UMIEJĘTNOŚCI  

„JESTEM  BEZPIECZNY” 

czerwca w Szkole Podstawowej im. 

T.  Kościuszki w Mstowie odbył się 

III Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umie-

jętności „Jestem bezpieczny”. Honorowy pa-

tronat nad wydarzeniem, podobnie jak w po-

przednich edycjach, objęła Poseł do Parla-
mentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska. 

Organizacji przedsięwzięcia po raz kolej-

ny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawowa 

w Mstowie oraz Gmina Mstów. Podobnie  

jak w latach poprzednich koordynatorem 

konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej 

w  Mstowie była Justyna Klimczak. Nato-
miast ze strony Gminy Mstów działania 

8 
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koordynowali: wójt Tomasz Gęsiarz i pra-

cownik Urzędu Gminy ds. Promocji, Obron-

ności i Zarządzania Kryzysowego Adam 

Równiak. 

 

Tegoroczna edycja z uwagi na panującą 

pandemię choroby COVID-19 została prze-
prowadzona w formie zdalnej na platformie 

Microsoft TEAMS. 

Współorganizatorzy konkursu: 

● Poseł do Parlamentu Europejskiego Jad-

wiga Wiśniewska  

● Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska 

● Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Częstochowie 

● Komenda Miejska Państwowej Straży Po-
żarnej w Częstochowie 

● Centralna Szkoła Państwowej Straży Po-

żarnej w Częstochowie 

● Komenda Miejska Policji w Częstochowie 

● Stacja Pogotowia Ratunkowego w Często-
chowie 

● Starostwo Powiatowe w Częstochowie 

● Radna Gminy Mstów Monika Pardela 

● Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oś-

wiaty w Katowicach 

● Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nau-

czycieli „WOM” w Częstochowie 

● Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Mstowie 

● Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Częstochowie 

● Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 

● Wolontariat SP Mstów 

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie 

Anika Wasil i wójt Gminy Mstów Tomasz 

Gęsiarz. W zmaganiach wzięło udział 81 

uczestników z 27 szkół. 

 

Konkurs składał się z trzech części. 

Pierwsza to test zawierający pytania jed-

nokrotnego wyboru. Drugą część stanowiły 

pytania wymagające od uczestników dłuż-
szej odpowiedzi i odnosiły się do konkret-

nych umiejętności ratowniczych.  

 

W tej części sprawdzana była również 

znajomość znaków drogowych. Zarówno 

pierwszą jak i drugą część przeprowadzono 

z wykorzystaniem aplikacji Testportal, która 
jest doskonale znana nauczycielom, ponie-

waż w dobie zdalnego nauczania wykorzys-

tywali ją w swojej codziennej pracy. Na-

tomiast trzecia część to już losowo wybrane 

pytania krótkiej odpowiedzi. W tej części ucz-

niowie udzielali odpowiedzi ustnie. Na wszyst-
kich etapach konkursu uczestnicy praco-

wali zespołowo. Osobami odpowiedzialnymi 

za przygotowanie pytań byli przedstawiciele: 

Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nau-
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czycieli „WOM” w Częstochowie, Stacji Po-

gotowia Ratunkowego w Częstochowie oraz 

Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie. 

 

Konkurs adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych kl. IV–VIII. Jego pod-

stawowe cele to: 

● rozpowszechnianie i podniesienie wiedzy 

i umiejętności z zakresu udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej, 

● kształtowanie postaw uczniów w sytuac-

jach zagrożenia życia lub zdrowia, w tym 

odpowiednie reagowanie i zachowanie się 

w czasie pożaru, 

● kształtowanie postaw bezpiecznego wypo-

czynku i zachowania się nad wodą, 

● zapobieganie wypadkom poprzez upow-

szechnianie zasad bezpieczeństwa, 

● popularyzacja zagadnień związanych z och-

roną zdrowia, 

● przestrzeganie zasad ruchu drogowego 

i propagowanie bezpiecznego zachowania 

na drodze, 

● kształtowanie czynnych postaw prospo-

łecznych, 

● rozwijanie zdolności organizatorskich i ko-
munikacyjnych oraz umiejętności przy-

wódczych, 

● rozwijanie uzdolnień i zainteresowań ucz-
niów, 

● zachęcenie uczniów do samodzielnego zdo-

bywania wiedzy, 

● rozwijanie zdrowego współzawodnictwa. 

Przerwy pomiędzy poszczególnymi etapa-

mi konkursu wypełnione były zabawą, rów-

nież w formie zdalnej. Organizatorzy za-

planowali przeprowadzenie kilku krótkich 
pozakonkursowych „Kahootów”. Uczestnicy 

konkursu mogli wejść w interakcje, co z pew-

nością spotęgowało wolę rywalizacji i pod-

niosło temperaturę całego spotkania. Po-

nadto zwycięzcy poszczególnych rozdań 
mieli okazję do zdobycia wielu atrakcyjnych 

nagród. Jednak to nie był koniec niespo-

dzianek. Dzięki hojności współorganizato-

rów konkursu każdy uczestnik otrzymał 

pakiet startowy, zawierający liczne logowa-
ne gadżety. Tegoroczna edycja konkursu 

poza propagowaniem wiedzy o bezpieczeń-

stwie miała stać się również okazją do 

radosnej zabawy, która sprzyja budowaniu 

więzi rówieśniczych w trudnym czasie pan-

demii. Organizatorzy mają przekonanie, 
że i to założenie udało się zrealizować. 

 

Do udziału w konkursie zgłosiło się 

27  szkół z terenu powiatów: częstochow-

skiego, kłobuckiego i pszczyńskiego oraz 

miasta Częstochowy. Organizatorów cieszy 
duże zainteresowanie konkursem. Ucznio-

wie zaprezentowali bardzo wysoki poziom 

wiedzy. Niejednokrotnie o wyższym miejscu 

decydowała różnica zaledwie jednego punk-

tu. 

Zmaganiom drużyn bacznie przyglądała 
się komisja konkursowa w składzie: 

mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik z KM PSP 

w Częstochowie, przewodniczący, Jolanta Ociep-

ka, starszy wizytator Delegatury w Często-

chowie KO w Katowicach, Aleksandra Kraw-
czyk, nauczyciel-konsultant RODN „WOM” 

w Częstochowie, Dorota Majchrzak, ratow-

nik medyczny, mł. asp. Kamil Biały z CS 

PSP w Częstochowie, komendant gminny 

dh  Marek Wróbel i mł. asp. Daniel Zych 

z KM Policji w Częstochowie. 

Wyniki konkursu: 

1. Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyń-

skiego w Łojkach (opiekun: Magdalena 

Tyszko-Warzecha) 

2. Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Zło-

chowicach (opiekunowie: Beata Malina, 

Aneta Morawska) 

3. Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Trus-

kolasach (opiekun: Aleksandra Rabenda-

Tukaj) 
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Mstowską szkołę reprezentowali:  

Aleksandra Kasztelan, Kacper Łapucha, Pa-

tryk Stefaniak (opiekunowie: Justyna Klim-

czak, Tomasz Łukasiewicz). 

Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami, 

które ufundowali m.in.: Poseł do Parla-

mentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, 

Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Wójt 

Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, II Wicewo-

jewoda Śląski Robert Magdziarz, radna 
Gminy Mstów Monika Pardela, dyrektor 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Częstochowie Tadeusz Taranek, komen-

dant CS PSP bryg. mgr Piotr Placek, dy-

rektor Wydziału Powiadamiania Ratunko-
wego w Katowicach Tomasz Michalczyk, 

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, 

prezes Zarządu OSP przy CS PSP w Czę-

stochowie kpt. Mariusz Basiak, komendant 

gminny ZOSP RP Marek Wróbel.  

W dniu konkursu mstowską szkołę od-
wiedziło wielu znamienitych gości, a wśród 

nich m.in.: 

● komendant Centralnej Szkoły Państwo-

wej Straży Pożarnej w Częstochowie bryg. 

mgr Piotr Placek 

● zastępca komendanta Miejskiego Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

kpt. Tomasz Bąk 

● zastępca komendanta Miejskiego Policji 

w Częstochowie nadkom. Grażyna Dudek 

● dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego 

Marian Nowak 

● dyrektor Regionalnego Ośrodka Dosko-

nalenia Nauczycieli „WOM” w Częstocho-

wie Elżbieta Doroszuk 

● zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego w Częstochowie 

Małgorzata Soja. 

Szkoły biorące udział w konkursie: 

● Szkoła Podstawowa nr 22 im. G. Naruto-

wicza w Częstochowie 

● Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Staszica 

w Częstochowie 

● Szkoła Podstawowa nr 38 im. L. Zamen-

hofa w Częstochowie 

● Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickie-

wicza w Kłobucku 

● Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II 

w Kłobucku 

● Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 

w Borowem  

● Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyń-

skiego w Brzyszowie 

● Szkoła Podstawowa im. Mt. Zofii Szulc 

Sióstr Zmartwychwstanek w Często-

chowie 

● Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garn-

ku 

● Szkoły Podstawowej im. G. Piramowicza 

w Kłomnicach 

● Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Piłsuds-

kiego w Koniecpolu 

● Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 

w Koninie 

● Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ku-

lejach 

● Szkoła Podstawowa w Kusiętach 

● Szkoła Podstawowa św. S. Kostki w Lgo-

czance 

● Szkoła Podstawowa im. H. Drzazgi w Zes-

pole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie 

Małej 

● Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyń-

skiego w Łojkach 

● Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy 

● Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 

w Mstowie 

● Szkoła Podstawowa w Olsztynie 

● Szkoła Podstawowa w Piasku 

● Szkoła Podstawowa im. J. Weszki w Ru-

dołtowicach 

● Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyń-

skiego w Skrzydlowie 

● Szkoła Podstawowa im. S. Ligonia w Trus-

kolasach 

● Szkoła Podstawowa im. J. Tuwima w Zło-

chowicach 

● Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Paw-

ła II w Jaskrowie 

● Zespół Szkolno-Przedszkolny w Małusach 

Wielkich 

Organizatorzy są przekonani, że przy-
szłym roku liczba zgłoszonych szkół będzie 

jeszcze większa, gdyż w planach mają prze-

prowadzenie konkursu wojewódzkiego. 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (121) 2021 37 

Jako podsumowanie warto przytoczyć 

wypowiedź uczestniczki tegorocznej edycji: 

„Chcieliśmy podziękować za możliwość wzię-

cia udziału w konkursie. Konkurs bardzo 
nam się podobał. Kahooty też. Rywalizacja 

nas motywowała do pracy i większego my-

ślenia”.  

Patronat medialny: TVP Katowice, TV 

Orion, Polskie Radio Katowice, Radio „Fiat”, 

Twoja Polska Stacja, Radio Jura, czesto-
chowskie24.pl, Gazeta Częstochowska oraz 

Tygodnik Katolicki „Niedziela”. 

Tradycyjnie organizatorzy konkursu mogli 

liczyć na nieocenioną pomoc nauczycieli 

oraz wolontariuszy. 

Nauczyciele SP Mstów: Justyna Dawid, 

Tomasz Derda, Beata Górecka-Grabara, Mo-

nika Jackowska, Anna Kloczkowska, Anna 

Kluźniak, Monika Łukasiewicz, Tomasz Łu-
kasiewicz i Aneta Pałczyńska. 

Nauczyciel ZSP Jaskrów: Iwona Sieradzka. 

Wolontariuszki: Izabela Cieśliczka, Julia 

Gęsiarz, Maja Maciaszczyk, Magdalena Pół-

torak i Anna Puszek. 

 Zdjęcia: Adriana Olech, Adam Równiak, 
Justyna Klimczak. 

Justyna Klimczak

 

 

 

 

 

Justyna Milejska-Cień 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EDPUZZLE  –  NARZĘDZIE  DO  TWORZENIA 

WŁASNYCH  LEKCJI  WIDEO 

auczyciele wykorzystują wideo na 

lekcjach w mniejszym lub większym 
stopniu. Większość szkół dysponuje 

dostępem do rzutnika i laptopa lub kom-

putera stacjonarnego. Można z nich korzys-

tać bardziej efektywnie podczas spotkań z ucz-

niami.  

Edpuzzle to przeglądarkowa aplikacja umo-

żliwiająca prostą edycję filmu, dodawanie 

pytań, wstawianie komentarzy oraz spraw-

dzanie, czy uczniowie rozumieją prezento-

wane treści. Wystarczy wybrać film lub 
wgrać własny, przyciąć go, wprowadzić treś-

ci, a nawet dograć komentarz audio. Można 

również stworzyć klasę i monitorować po-

stępy grupy. Aplikacja dostarcza informacji 

na temat tego, czy film został obejrzany, ile 
razy dana sekcja była odtwarzana oraz czy 

oglądający zrozumiał zawarte w nich treści. 

Dodatkową zaletą Edpuzzle jest to, że to 

N 
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uczniowie decydują, w jakim tempie się 

uczą. 

 

Już samo korzystanie z filmów na lekcji 

niesie ze sobą niezwykłe walory edukacyjne. 
Edpuzzle stwarza dodatkowo możliwość 

personalizacji filmów pod nasze potrzeby. 

Jest to uniwersalne narzędzie, które może 

być wykorzystywane przez nauczycieli nie-

zależnie od nauczanego przedmiotu.  

Do edytowania lekcji można użyć czte-
rech narzędzi, które trzeba wybrać z paska 

znajdującego się nad wideo. Pierwsze poz-

wala przyciąć wideo w przypadku, gdy nie 

chcemy używać całości. Drugie narzędzie 

pozwala usuwać oryginalną ścieżkę dźwię-
kową danego filmu i zastępować ją własną. 

Trzecie narzędzie pozwala wprowadzać au-

dio notatkę, która włączy się w wybranym 

fragmencie odtwarzania. Ostatnim, równie 

ważnym narzędziem jest tworzenie quizów 

w  wybranym miejscu, zawierających pyta-
nia otwarte, wielokrotnego wyboru lub po 

prostu wprowadzenie komentarza. Później 

będziemy mogli sprawdzić i ocenić odpowie-

dzi uczniów. 

Cechy aplikacji Edpuzzle można scha-
rakteryzować w trzech aspektach: cechy 

dotyczące nagrania wideo, cechy dotyczące 

interakcji z widzem i cechy dotyczące in-

tegracji narzędzia z innymi aplikacjami. 

Przykładowe obszary zastosowań: 

● rozwijanie umiejętności słuchania ze zro-
zumieniem poprzez użycie pytań spraw-

dzających, 

● rozwijanie wyobraźni poprzez dokończe-

nie oglądanej historii, 

● sprawdzenie znajomości tematu poprzez 
quiz, 

● angażowanie uczniów do dyskusji i dzie-

lenia się swoimi wrażeniami, 

Najważniejszą zaletą Edpuzzli jest to, że 

umożliwiają uczniom samodzielną pracę na 

bazie wybranego i przygotowanego przez 
nas filmu. Każdy pracuje w swoim tempie, 

może wielokrotnie odsłuchać dany frag-

ment, może też od razu otrzymać informację 

zwrotną dotyczącą pytania, na które właśnie 

odpowiedział. Edpuzzle nadają się znako-

micie do odwróconych lekcji jako ciekawy 

i angażujący sposób na zapoznanie się z krót-

kim materiałem. 

Założenie konta na Edpuzzle umożliwia 
utworzenie klas, którym przydziela się filmy, 

a potem uzyskuje raporty z wynikami pro-

centowymi. Ponadto można analizować trud-

ność poszczególnych zadań – zestawienia są 

bardzo czytelne, można je również wydru-

kować. 

Dlaczego przypisanie filmu uczniom 

w  Edpuzzle jest lepsze od tradycyjnej 

metody? 

● Indywidualizacja – każdy uczeń może obej-

rzeć film dowolną ilość razy, przewinąć 
do wybranych fragmentów, wrócić do 

niego o dowolnej porze. 

● Każdy uczeń pracuje w swoim tempie, 

ma lepsze warunki do skupienia i mniej-

szą szansę wybicia się z rytmu. 

● Dzięki interaktywnym pytaniom w trak-
cie filmu uczeń jest aktywny, nie traci 

uwagi. 

● Świadomość, że wszystkie odpowiedzi są 

widoczne dla nauczyciela jest dodatkową 

motywacją do wykonania zadania. 

● Natychmiastowy feedback – uczniowie ot-

rzymują informację zwrotną, dzięki cze-

mu wiedzą, czy dobrze zrozumieli ma-

teriał i czy mogą przejść dalej. 

● System monitoruje i zapisuje postępy 

uczniów. Na podstawie uzyskanych in-
formacji możemy zmodyfikować lekcje 

lub podjąć np. dodatkową pracę z ucz-

niami, którzy tego potrzebują. 

● Odwrócenie schematu lekcji, czyli zapoz-

nanie się z materiałem indywidualnie, 
w  domu, oznacza, że na lekcji można 

działać. Podczas zajęć jest czas na py-

tania i praktyczne wykorzystanie tego, 

czego się dowiedzieliśmy. Nauczyciel mo-

nitoruje pracę, pomaga, a nie jest prze-

kaźnikiem wiedzy. 

Justyna Milejska-Cień 

 

 

 

Netografia: 

https://edpuzzle.com/, [dostęp 20.10.2020]/. 

https://eduspacja.pl/2020/09/interaktywne-
filmy-na-lekcji-z-edpuzzle/,  
[dostęp 20.10.2020]/. 
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Izabela Śledziona 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Olga Pląskowska-Grondys 
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich 

KONFERENCJA  METODYCZNA 

PT.  „TEMAT  PSZCZOŁY  MIODNEJ  W  EDUKACJI 

I  JEJ  ZNACZENIE  DLA  ŚRODOWISKA  CZŁOWIEKA” 

lutego 2020 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 3 w Kłobucku odbyła 

się konferencja „Temat pszczoły 
miodnej w edukacji i jej znaczenie dla 

środowiska człowieka”. Jej celem było poka-

zanie roli pszczół w przyrodzie i gospodarce 

człowieka oraz zdrowotnych właściwości 

produktów pszczelich. Organizatorem kon-
ferencji byli: Regionalny Ośrodek Doskona-

lenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 

Miody Polskie z Mokrej III oraz Szkoła Pod-

stawowa nr 3 w Kłobucku. Uczestnicy to 

nauczyciele biologii, chemii, przyrody oraz 

inni zainteresowani tematyką. 

RODN „WOM” w Częstochowie reprezento-

wała nauczyciel-konsultant Aleksandra Kraw-

czyk, Miody Polskie Tomasz Strojny i Jakub 

Krupop, natomiast SP nr 3 w Kłobucku 
wicedyrektor Sylwia Galle. 

Pierwszym prelegentem konferencji był 

Tomasz Strojny, reprezentujący firmę Miody 
Polskie z Mokrej III. Przedstawił zebranym 

gamę produktów pszczelich od pyłku, po-

przez różne rodzaje miodów, propolis i wosk 

pszczeli. Wykład połączony był z degustacją 

produktów pszczelich.  

 
Prelegent Tomasz Strojny  

– współwłaściciel Miodów Polskich z Mokrej III   

Prelegent podkreślił znaczenie kitu pszcze-
lego, czyli propolisu jako środka o właści-

wościach bakteriobójczych, przeciwwiru-
sowych, przeciwgrzybiczych, przeciwpierwot-

niakowych, miejscowo znieczulających, prze-

ciwzapalnych i regeneracyjnych, szczególnie 

stosowanych przy zmianach odleżynowych 

u pacjentów. W czasie wykładu poruszona 

została kwestia naturalnego odczulania pył-
kiem. Prawdopodobnie dzięki regularnemu 

podawaniu niewielkich, ale rosnących ilości 

pyłku pszczelego (od kilku granulek z po-

czątkiem jesieni, po okresie pylenia i z ty-

godnia na tydzień, przez całą zimę zwięk-
szone dawki) różnym osobom udaje się wy-

grać z alergią na pyłki. Organizm się do 

tych pyłków przyzwyczaja i na wiosnę nie 

reaguje już uczuleniowo. 

Następnym punktem konferencji była 

biologia i etologia pszczoły miodnej, którą 

przedstawiła zebranym Izabela Śledziona, nau-

czyciel-doradca metodyczny biologii. Pierw-
sze zagadnienie to „Cechy gatunkowe pszczoły 

miodnej”. Europejska pszczoła miodna należy 

do rodziny pszczołowatych (Apoidea), do któ-

rej zaliczane są również trzmiele (Bombus) 

i murarki (Osmia) – gatunki zyskujące coraz 
większe znaczenie gospodarcze jako zapy-

lacze upraw sadowniczych. Pszczoły miodne 

są gatunkiem społecznym. Ich ciała wyka-

zują szereg przystosowań do zapylania i po-

bierania pokarmu z kwiatów. Pszczoły mają 

żądła i woreczek jadowy, w którym groma-
dzony jest jad o pH 5–5,5. Ich żądła skła-

dają się z dwóch ostrzy, czyli szczecinek 

żądłowych, które przesuwają się naprze-

miennie, zagłębiając w ciało. Dodatkowo każ-

da szczecinka ma 10 zadziorów, które 
utrudniają wyjęcie aparatu żądlącego ze 

skóry. Należy jednak podkreślić, że pszczoły 

są w stanie wyjmować żądło z twardych po-

wierzchni, dlatego mogą wielokrotnie atako-

wać inne owady. Natomiast skóra ssaków 

jest elastyczna i uniemożliwia wyrwanie 
żądła. Wtedy pszczoła traci życie, gdyż ra-

zem z aparatem żądlącym odrywane są: 

woreczek jadowy, końcówka przewodu po-

karmowego i dwa ostatnie segmenty układu 

nerwowego (które jeszcze przez chwilę są 

aktywne i wtłaczają jad do rany). 

13 
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Pszczoły miodne mają gęste włoski słu-

żące m.in. do zbierania pyłku, który opada 

na owady podczas zapylania kwiatów. 

Pszczoła zgarnia pyłek odnóżami do ko-
szyczków – czyli rozszerzonych płaskich go-

leni trzeciej pary odnóży pokrytych szcze-

cinką. Tam, zlepiony odrobiną miodu, zbija-

ny jest w grudkę, tzw. obnóże. W taki 

sposób pszczoły transportują pyłek na 

znaczne odległości.  

Natomiast nektar pobierany jest z kwia-

tów za pomocą języczka i magazynowany 

jest w wolu. Po powrocie do ula zbieraczka 

przekazuje ładunek robotnicy ulowej. Prze-

kazywanie nektaru nazywane jest trofolaksją.  

Następnie omówiony został „Pokarm 

pszczół”, który opiera się na pyłku, będący 

dla nich głównym źródłem białek, tłusz-

czów, minerałów i witamin oraz nektarem, 

który jest pokarmem energetycznym zawie-

rającym głównie cukier i wodę, a także 
metabolity wtórne roślin, takie jak olejki 

eteryczne i flawonoidy. Produkcja miodu za-

czyna się od pobrania nektaru przez zbie-

raczkę. W wolu dodawane są enzymy. Po 

trofalaksji robotnica ulowa, by zagęścić 
miód, wypluwa z wola nektar z powrotem na 

języczek, gdzie następuje odparowanie wo-

dy. Owad powtarza tę czynność kilkadzie-

siąt razy, aż miód uzyska odpowiednią 

konsystencję. Miód podobnie jak pyłek 

składowany jest w komórkach plastra. 
Plaster składa się z dwóch rodzajów heksa-

gonalnych komórek pszczelich (o szerokości 

5,2–5,4 mm, w których rozwijają się larwy 

robotnic, gromadzone są miód i pierzga) 

oraz trutowych (o wymiarach 6,2–6,4 mm, 
w których wzrastają samce).  

 
Nauczyciele  przedmiotów przyrodniczych  

– uczestnicy konferencji metodycznej  
o pszczole miodnej 

Ciekawym zagadnieniem poruszonym na 

konferencji była biologia rodziny pszczelej. 

Rodzina pszczela jest zbiorczym orga-

nizmem, który składa się z 3 głównych fi-

larów: matki pszczelej, pszczół robotnic 

i trutni. Głównym zadaniem matki pszczelej 

jest reprodukcja i wydzielanie feromonów 

scalających rodzinę. Może ona składać dwa 
rodzaje jaj: zapłodnione, z których wyklu-

wają się osobniki żeńskie (larwy robotnic 

lub matki) oraz niezapłodnione, z których 

wykluwają się samce, czyli trutnie. Długość 

życia matki pszczelej może wynosić nawet 

5–7 lat, jednak najczęściej w gospodarce 
pasiecznej są one wymieniane co 2–3 lata. 

Matka, po kilku dniach od powrotu do ula 

z lotu godowego rozpoczyna składanie jaj, 

czyli czerwienie. W przeważającej większości 

matka składa jaja zapłodnione (nawet po-
nad 2000 na dobę), dzięki czemu w rodzi- 

nie pszczelej dominują robotnice, których 

w  pełni sezonu pożytkowego może być od 

50  do 60 tysięcy. Pszczoły robotnice żyją 

średnio ok. 36–41 dni w sezonie (pracujące 

ciężko w czasie pożytku głównego do 28 dni), 
natomiast pszczoły zimujące żyją ok. 6–8 

miesięcy. Robotnice mają ściśle podzielone 

zadania i przechodzą kolejne etapy prac 

w  gnieździe, które uzależnione są od ich 

wieku. 

Ostatnią kastę płciową rodziny pszczelej 

stanowi matka pszczela, której rozwój od 

jaja do stadium imago trwa 16 dni. Jej 

głównym zadaniem jest składanie jaj, za-

równo zapłodnionych jak i niezapłodnio-

nych, aby było to możliwe młoda matka 
wylatuje raz w życiu w lot godowy, gro-

madząc nasienie w zbiorniczku nasiennym 

na całe życie. Matka produkuje feromon, 

zwany substancją mateczną, która scala 

całą społeczność pszczół oraz ogranicza roz-
rost narządów płciowych u robotnic. Matka 

pszczela żyje maksymalnie do 5 lat. 

Wszystkie wymienione kasty w prawid-

łowo funkcjonującej rodzinie pszczelej po-

zostają pod wpływem wzajemnych oddziały-

wań. Zachowania takie pozwalają na prze-
trwanie tego gatunku w okresach bezpożyt-

kowych. Drugą co do liczebności grupę 

w  rodzinie pszczelej stanowią trutnie. Roz-

wój trutni trwa 24 dni. Ich główną rolą jest 

unasiennienie młodej matki w trakcie lotu 
godowego. Trutnie nie wykonują aktywnie 

żadnych prac w gnieździe, ponieważ nie po-

siadają gruczołów woskowych ani koszycz-

ków pyłkowych, a ich aparat gębowy nie jest 

przystosowany do pobierania nektaru z kwia-

tów. Są bardzo dobrze przystosowane za-
równo morfologicznie jak i anatomicznie do 

unasienniania matek. Posiadają najdłuższe 

skrzydła, duże oczy złożone oraz trzynasto-
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członowe czułki, co ułatwia im poszukiwanie 

młodych matek. które wyleciały w lot godowy. 

W gnieździe pszczelim występują okresowo 

(od kwietnia do końca sierpnia), po tym 
czasie są likwidowane przez robotnice. Mogą 

żyć około 50 dni. Ich liczebność w rodzinie 

zależy przede wszystkim od liczby komórek 

trutowych, wieku matki oraz siły rodziny. 

Rodzina w dobrej kondycji i dobrze pro-

sperująca posiada dużą liczbę trutni. 
Rodziny słabe mają ich ograniczoną liczbę 

lub są ich pozbawione. 

Następnie omówiona została rola robot-

nic w rodzinie pszczelej, których w pełni 

sezonu pożytkowego może być od 50 do 60 
tysięcy. Pszczoły robotnice żyją średnio 

ok. 36–41 dni w sezonie (pracujące ciężko 

w czasie pożytku głównego do 28 dni), na-

tomiast pszczoły zimujące żyją ok. 6–8 mie-

sięcy. Robotnice mają ściśle podzielone  

zadania i przechodzą kolejne etapy prac 
w  gnieździe, które uzależnione są od ich 

wieku. 

Kolejno zajmują się one: 

● czyszczeniem komórek plastrów, 

● wynoszeniem śmieci z gniazda, 

● ogrzewaniem i karmieniem starszego czerwiu, 

● karmieniem młodszych larw (mleczkiem 

pszczelim), 

● opieką nad matką, 

● budowaniem plastrów, 

● przetwarzaniem surowca na miód, 

● konserwacją pyłku kwiatowego, 

● obroną gniazda, 

● zbieraniem i przynoszeniem surowców do 
gniazda, przynoszeniem wody. 

Są też robotnice pełniące funkcję zwia-
dowczyń, które poszukują nowych źródeł 

pokarmu dla rodziny pszczelej. Jeżeli nie 

ma w gnieździe takiej potrzeby, to nie każda 

pszczoła wykonuje kolejne prace. Pszczoła 
miodna żyjąc w zorganizowanej społecz-

ności, „wypracowała” system porozumiewa-

nia się osobników. 

Ciekawym zagadnieniem poruszonym na 

konferencji były sposoby komunikowania 
się pszczół. Pszczoły komunikują się za 

pomocą: 

● feromonów (substancji zapachowych), 

● dźwiękowo (np. śpiew młodej matki przed 

wyjściem z drugiego roju), 

● poprzez dotyk, 

● wizualnie. 

Z punktu widzenia funkcjonowania ro-
dziny pszczelej komunikacja wizualna, czyli 

za pomocą tańców jest najbardziej istotna. 

Dzięki tańcom pszczoły przekazują sobie in-
formacje na temat położenia źródła poży-

wienia (tańce werbunkowe), wyjścia i miejs-

ca osadzenia się roju (tańce rojowe), ko-

nieczności obrony lub ochrony rodziny 

i  gniazda (tańce alarmowe), czy też higie-

niczne (tańce masująco-czyszczące), które 
stymulują pszczoły do wzajemnego oczysz-

czania się z różnych zanieczyszczeń znajdu-

jących się na powierzchni ich ciała. 

Kolejnym punktem konferencji było omó-

wienie składu chemicznego miodu przez nau-
czyciela-doradcę z chemii Olgę Pląskowską- 

-Grondys. Prelegentka podkreśliła, że miód 

jest najstarszym produktem pszczelim wy-

korzystywanym w leczeniu wielu chorób. 

Już Hipokrates – ojciec medycyny, właśnie 

właściwościom miodu przypisywał zdrowie 
oraz długowieczność. W grobowcach fara-

onów znaleziono wazy wypełnione miodem, 

które miały krzepić duszę podczas wędrówki 

do innego świata, ponieważ sądzono, iż 

miód jest pokarmem najwyższej pary bóstw 
– Izydy i Ozyrysa. Warto spojrzeć na właś-

ciwości fizyczne miodu. Dojrzały miód jest 

gęstą, higroskopijną cieczą o gęstości od 

1,38 do 1,45 g/cm3. Skład miodu zależy 

natomiast od wielu czynników, np.: gatun-

ku rośliny, z której został zebrany nektar 
lub spadź oraz warunków środowiskowych 

i  klimatycznych. Miód zawiera około 300 

substancji należących do różnych grup 

związków chemicznych. 

Głównym składnikiem suchej masy mio-
du są węglowodany. Cukry proste (mono-

sacharydy): glukoza i fruktoza stanowią  

70–80%. Powstają w wyniku asymilacji 

w  organizmie zielonych części roślin oraz 

wtórnie – przez rozkład cukrów złożonych. 

Występują one w zbliżonych ilościach, 
a  stosunek fruktozy do glukozy wynosi od 

1,0 : 1 do 1,3 : 1. Średnia zawartość glu-

kozy wynosi 30% a fruktozy 38%. Wskaźnik 

cukrów prostych jest podstawą wykrywania 

zafałszowań miodu cukrem buraczanym. 

Oprócz cukrów prostych miód może za-

wierać dwucukier sacharozę pochodzącą 

z nektaru. Ilość sacharozy zależy od pocho-

dzenia miodu, okresu zbioru oraz innych 

czynników. Przeciętnie wynosi ona od 2 do 

3,5%. W miodach spadziowych zawartość 
sacharozy łącznie z innymi cukrami złożo-

nymi może być wyższa. Natomiast przekra-
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czająca 5% ilość sacharozy w miodach nek-

tarowych może wskazywać na niedojrzałość 

miodu lub jego zafałszowanie cukrem.  

 
Rodzaje  miodów i produktów pszczelich 
prezentowanych  przez Łukasza Krupop 

– menadżera Miodów Polskich w Mokrej III 

Inne cukry zawarte w miodzie to: deks-
tryny miodowe (maltodekstryny), występu-

jące w miodach nektarowych przeciętnie 

w ilości 1–2%, w spadziowych do 15%. Mio-

dy ciemne są zwykle bogatsze w dekstryny 

niż miody jasne; melezytoza (cukier spa-

dziowy) – trójcukier syntetyzowany w orga-
nizmie mszyc i czerwców z cukrów prostych 

znajdujących się w soku roślinnym; małe 

ilości maltozy i niekiedy ślady skrobi. Pro-

porcje poszczególnych cukrów w miodzie nie 

są stałe i zależą od wielu czynników, między 
innymi od nektaru, z którego powstaje miód, 

dojrzałości miodu, siły rodziny pszczelej czy 

też czasu magazynowania miodu. 

Drugim pod względem zawartości skład-

nikiem miodu jest woda. Miód zawiera 

zwykle do 20% wody, ale w pewnych odmia-
nach, np. w miodzie wrzosowym jej ilość 

może wynosić nawet 23%. Miody w pełni 

dojrzałe zawierają zwykle mniej wody. Prze-

ciętnie zawartość wody wynosi 14–16% 

w  miodach nektarowych i 15% w miodach 

spadziowych. Miód jest substancją higro-
skopijną i jeżeli przechowywany jest w ot-

wartym opakowaniu, to może pobierać wil-

goć z powietrza lub też oddaje część swojej 

wody do otoczenia. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na 
smak miodu są kwasy organiczne. Miód ma 

zawsze odczyn kwaśny – degustatorzy od-

różniają dzięki temu miody zafałszowane od 

naturalnych (zafałszowane nie mają kwaś-

nego posmaku, są raczej mdłe). Zawartość 

kwasów organicznych w miodzie jest sto-
sunkowo mała, gdyż wynosi 0,005–0,3%. 

Powstają one, w głównej mierze, z glukozy 

w gruczołach ślinowych pszczół, natomiast 

w mniejszym stopniu mogą pochodzić 

z roślin. Kwasy organiczne wpływają w du-

żym stopniu na własności smakowe. PH 

miodu osiąga wartość 3,5–5,12 – miody 
spadziowe wykazują zwykle wyższą kwa-

sowość w porównaniu z miodami nektaro-

wymi. Zauważono, że wraz z dojrzewaniem 

miodu wzrasta jego kwasowość. Początkowo 

sądzono, że w miodach występuje w znacz-

nych ilościach jedynie kwas mrówkowy. 
Dalsze badania wykazały, że zawierają one 

szereg różnych kwasów organicznych, ta-

kich jak: kwas bursztynowy, cytrynowy, 

glukonowy, malonowy, jabłkowy, mlekowy, 

mrówkowy, octowy, winowy, szczawiowy, 
masłowy, walerianowy, kapronowy, kapry-

lowy. 

W skład miodu wchodzą również białka. 

Ich zawartość jest niewielka i wynosi, za-

leżnie od odmiany, od 0,05 do 1,6%, prze-

ciętnie 0,35%. W miodzie wykryto dotych-
czas 11 aminokwasów. Występuje głównie 

alanina, kwas glutaminowy i asparaginowy, 

a z białek – albuminy i globuliny. Okazało 

się, że miody ciemne, o dużej zawartości 

pyłków, wykazują obecność większych ilości 
białka. Natomiast miód akacjowy charakte-

ryzuje się występowaniem białek w ilościach 

śladowych. Spośród białek występujących 

w miodzie ważną rolę biologiczną spełniają 

enzymy. Pochodzą one głównie z gruczołów 

ślinowych pszczół. Najważniejsze z nich to: 
inwertaza – powodująca hydrolizę sacharozy 

do glukozy i fruktozy, α-amylazę i β-amylazę 

– prowadzące do przemiany polisacharydów 

do dekstryn, a następnie do cukrów pros-

tych oraz oksydaza glukozowa powodującą 
utlenianie glukozy do kwasu glukonowego. 

W reakcji tej powstaje nadtlenek wodoru  

– związek o właściwościach antyseptycznych.  

Zawartość soli mineralnych w miodzie 

jest niewielka i kształtuje się w granicach 

0,05–0,52% a w miodach spadziowych do 
1%. W skład soli mineralnych wchodzą 

przede wszystkim potas, sód, wapń i mag-

nez. W mniejszych ilościach występują: 

fosfor, żelazo, mangan, krzem, nikiel, siar-

ka, natomiast śladowo spotykane są: miedź, 
bar, kobalt, cynk, cyna, pallad, glin, wol-

fram, chrom, tytan, molibden, wanad, kadm 

i inne.  

Miody odznaczają się bardzo przyjemnym 

aromatem. Zasadniczą grupę związków de-

cydującą o smaku i aromacie miodu stano-
wią olejki eteryczne pochodzące z nektaru. 

Na przykład typowy zapach miodu grycza-
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nego wynika z obecności połączeń alkoholi 

z  kwasem taninowym. Łącznie z miodu wy-

odrębniono ponad 50 substancji aroma-

tycznych, wśród których znajdują się: wyż-
sze alkohole alifatyczne, aldehydy i ketony, 

estry, związki polifenolowe. 

Jeśli chodzi o witaminy, to miód nie 

zawiera ich w znacznych ilościach, dlatego 

nie można go traktować jak pokarmu wita-

minowego. Ażeby zaspokoić zapotrzebowa-
nie organizmu na witaminę C, człowiek mu-

siałby zjadać codziennie około 1 kg miodu, 

co jest raczej niemożliwe. W pyłkach kwia-

towych witamin jest dużo więcej. Witaminy 

występujące w niewielkich ilościach w mio-
dzie to przede wszystkim: tiamina (wit. B1), 

ryboflawina (wit. B2), kwas nikotynowy (wit. 

PP), pirydoksyna (wit. B6), kwas panto-

tenowy (wit. B5), biotyna (wit. H), kwas 

foliowy, witamina K, kwas askorbinowy C, 

karotenoidy (głównie β-karoten). 

W miodzie stwierdzono również wystę-

powanie substancji o charakterze hormo-

nalnym. Ważne zadanie spełnia acetylo-

cholina – neuroprzekaźnik, pobudza m.in. 

mięśnie szkieletowe i powoduje rozszerzenie 
naczyń krwionośnych. W skład miodu 

wchodzi również inhibina o właściwościach 

bakteriostatycznych. Jest ona wrażliwa na 

działanie podwyższonej temperatury oraz 

promieni słonecznych. Dlatego miody ogrze-

wane mogą utracić swoje własności ba-
kteriostatyczne. 

W podsumowaniu graficznie został za-

prezentowany bardzo bogaty skład miodu 

w przeciwieństwie do rafinowanego cukru 

buraczanego zawierającego jedynie sacharo-
zę – 99,9% i wodę – 0,01%.  

Uczestnicy konferencji mogli również zo-

baczyć sposoby identyfikacji prawdziwego 

miodu oraz jego zaskakujące i nietypowe 

zastosowanie.  

Pamiętajmy zatem, że kupując rodzimy 
miód pszczeli popieramy nie tylko polskie 

pszczelarstwo, ale gwarantujemy dalsze ist-

nienie milionów dziko rosnących roślin i och-

raniamy naturalne środowisko.  

Następnie głos zabrała nauczyciel-konsul-
tant Aleksandra Krawczyk. Tematem wystą-

pienia był wstrząs anafilaktyczny – przy-

czyny, objawy, postępowanie. Prelegentka 

zdefiniowała wstrząs anafilaktyczny, zwany 

też anafilaksją (łac. anaphylaxia, commotus 

anaphylaciticus; ang. anaphylaxis, anaphy-
lactic shock) jako niezwykle silną reakcję 

alergiczną o charakterze ogólnoustrojowym. 

Do przyczyn zalicza się: 

– ukąszenia owadów błonkoskrzydłych 

(pszczoła, osa, szerszeń, trzmiel), 

– ukąszenia pluskwiaków z podrodziny 

Triatominae. 

Aleksandra Krawczyk przedstawiła algo-

rytm postepowania: 

● Szybko przerwać narażenie na czynnik, 

który wywołał wstrząs, np. usunąć żądło 

owada. 

● Następnie pacjent musi zaaplikować so-
bie adrenalinę domięśniowo w udo (lub 

podaje ją inna przeszkolona osoba).  

● Jeśli lekarz wcześniej przepisał lek prze-

ciwhistaminowy – chory powinien go za-

żyć (u osób nieprzytomnych nie wolno 

podawać tabletek). 

● Dobrze jest ułożyć chorego w pozycji 

leżącej z uniesionymi nogami. 

● Po podaniu adrenaliny natychmiast wzy-

wa się pogotowie ratunkowe (pod nu-

merem 112 lub 999). Jeśli chory jest 

sam, powinien upewnić się, że drzwi są 
otwarte, aby ratownicy mogli wejść do 

domu. 

● W razie zatrzymania oddechu lub krąże-

nia osoba towarzysząca choremu powin-

na podjąć akcję reanimacyjną, ponieważ 

zwłoka w oczekiwaniu na przybycie po-

gotowia oznacza zgon chorego. 

● Każdy przypadek wstrząsu, nawet z nie-

wielkimi objawami, wymaga obserwacji 
w szpitalu – przynajmniej 8–12 godzin. 

Szczególnie ciężkie objawy wymagają przy-

jęcia do oddziału intensywnej terapii. 

Prelegentka zaapelowała do zebranych 

na konferencji, aby nigdy nie zostawiać 
poszkodowanego z podejrzeniem wstrząsu 

anafilaktycznego bez opieki, ponieważ jego 

stan szybko może się pogorszyć, co wiąże 

się z koniecznością podjęcia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej. 

Ostatnim punktem konferencji była 
wymiana doświadczeń miedzy nauczyciela-

mi przyrodnikami w zakresie „edukacji pszcze-

larskiej” prowadzonej na wszystkich pozio-

mach kształcenia. Prowadzące konferencję 

przygotowały scenariusze zajęć, zaprezen-
towały filmy edukacyjne oraz aplikację edu-

kacyjno-ekologiczną „Pszczoła” do wyko-

rzystania na zajęciach lekcyjnych i pozalek-

cyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Izabela Śledziona 

Olga Pląskowska-Grondys 
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Izabela Śledziona 
Justyna Klimczak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

KAMPANIA  ANTYSMOGOWA 

„ŚLĄSKIE.  ZMIENIAMY  POWIETRZE  NA  DOBRE” 

JAKO  TEMAT  WIODĄCY  OBCHODÓW 

DNIA  ZIEMI  2021 
DZIEŃ ZIEMI I JEGO HISTORIA 

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy 

Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień 

Ziemi, jest największym na świecie świętem 

ekologicznym obchodzonym od 1970 r. Jako 

pierwszy z ideą Dnia Ziemi wystąpił John 

McConnell na konferencji UNESCO, doty-
czącej środowiska naturalnego w 1969 r. 

Okazało się jednak, że zainteresowanie spra-

wami naszej planety jest tak duże, że w1990 

roku zorganizowano Światowy Dzień Ziemi. 

Wzięło w nim udział 200 milionów ludzi ze 
141 krajów, którzy pokazali, że dobro Ziemi 

leży im głęboko na sercu. Dwa lata później, 

wykorzystując energię i entuzjazm związany 

z troską o środowisko naturalne, z inicja-

tywy ONZ zorganizowano w Rio de Janeiro 

tzw. Szczyt Ziemi. Była to II Konferencja 
Narodów Zjednoczonych na temat Środo-

wiska i Rozwoju. Dzień Ziemi obchodzony 

jest obecnie w 192 krajach. 

W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały 

zapoczątkowane w 1990 r. Celem święta jest 
promowanie proekologicznych postaw w spo-

łeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpo-

wiedzialności za Ziemię. Wiele organizacji 

ekologicznych, władz miast czy placówek edu-

kacyjnych organizuje w Dniu Ziemi imprezy 

i wydarzenia plenerowe, jednak w czasie 
pandemii obchody ubiegłoroczne i tegorocz-

ne przeniosły się do Internetu. W ubiegłym 

roku placówki oświatowe świętowały Dzień 

Ziemi z Ministerstwem Klimatu i Środo-

wiska, uczestnicząc w wykładach i war-
sztatach, mając okazję wymienić opinie na 

czacie z ministrem. 

ORGANIZACJA OBCHODÓW DNIA ZIEMI 

ZADANIEM DLA NAUCZYCIELI PRZYRODNIKÓW 

Obchody Dnia Ziemi są wpisane w za-

dania statutowe nauczyciela geografii i bio-
logii, stąd nasza propozycja dla nauczycieli 

wymienionych przedmiotów, w jaki sposób 

zorganizować dzień w szkole, w czasie trybu 
zdalnego pracy placówki. Proponujemy wy-

bór tematu przewodniego obchodów związa-

nego z kampanią antysmogową realizowaną 

przez Urząd Marszałkowski w Katowicach  

– „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”. 

Edukacja dzieci i młodzieży wpływa na 
świadomość ekologiczną uczniów, ale też 

rodziców zaangażowanych w zadania zwią-

zane z obchodami, w których uczestniczyć 

będzie cała społeczność szkolna od pierwszo-

klasistów do ósmoklasistów. Rodzic, który 
będzie wspierał swoją pociechę w znalezie-

niu pomysłu na plakat czy źródła wiedzy do 

prezentacji multimedialnej, sam poszerzy wie-

dzę dotyczącą działań antysmogowych, na 

które mamy wpływ wszyscy, jako mieszkań-

cy województwa śląskiego. 

ZAŁOŻENIA KAMPANII ANTYSMOGOWEJ 

ZAINICJOWANEJ PRZEZ  

ŚLĄSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI 

Celem kampanii „Śląskie. Zmieniamy 

powietrze na dobre” jest zwiększenie wiedzy 
społeczeństwa na temat zagrożeń wynika-

jących z zanieczyszczonego powietrza, na któ-

re to bezpośredni wpływ mają nieekolo-

giczne zachowania społeczeństwa. Projekt 

informacyjno-edukacyjny InfoSMOG-MED 

jest odpowiedzią na rzeczywiste, zidenty-
fikowane potrzeby mieszkańców wojewódz-

twa śląskiego w zakresie poprawy dostępu 

do informacji o prognozie jakości powietrza, 

ostrzeżeń i alertów smogowych, a także in-

formacji o wpływie zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie. 

W ramach projektu została opracowana 

cyfrowa platforma (z mobilną aplikacją) 

z  dostępem do obecnego i prognozowanego 

stanu jakości powietrza wraz z powiązanym 

systemem mapowania zdrowotnego i komu-
nikacji z podmiotami leczniczymi. Platforma 

dzięki mapowaniu umożliwi indywidualnym 
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użytkownikom wygenerowanie raportu o za-

grożeniu smogiem w odniesieniu do płci, 

wieku, jednostek chorobowych, umożliwi 

także odpowiednie przygotowanie się do ewen-
tualnego stanu alarmowego. Projekt pomoże 

ponadto placówkom medycznym przygoto-

wać się do przyjęcia w okresach przekro-

czonych norm jakości powietrza większej 

liczby pacjentów. W projekcie będą prowa-

dzone również szeroko zakrojone działania 
świadomościowe w ramach zaplanowanej 

kampanii informacyjno-edukacyjnej. Głów-

nym celem projektu jest stworzenie dla 

użytkowników, w szczególności dla miesz-

kańców województwa, elektronicznej plat-
formy i aplikacji na urządzenia mobilne 

informujących o jakości powietrza wraz 

z systemem komunikacji dotyczącym aspek-

tów zdrowotnych oraz systemem komu-

nikacji dla podmiotów leczniczych z terenu 

województwa śląskiego. Informacje będą obej-
mować m.in.: 

● krótkoterminową prognozę jakości po-

wietrza (indeks jakości powietrza, stę-

żenia NOx, SO2, PM10, PM2,5 oraz wiel-

kość emitowanego ładunku NOx, SO2, 
PM10, PM2,5), 

● informacje o prognozowanych warunkach 

meteorologicznych (temperatura powiet-

rza, ciśnienie atmosferyczne, prędkość 

i kierunek wiatru), 

● prognozę ryzyka zdrowotnego, 

● komunikaty dla placówek medycznych. 

Informacje dotyczące prognozowanej ja-

kości powietrza atmosferycznego pomogą 

użytkownikom indywidualnym oraz pod-

miotom leczniczym odpowiednio przygoto-
wać się na ewentualne wystąpienie sytuacji 

smogowej oraz przekroczeń poziomu infor-

mowania i poziomu alarmowego. Platforma 

będzie służyć również jako narzędzie do 

prowadzenia szeroko zakrojonych działań 

świadomościowych w ramach kampanii in-
formacyjno-edukacyjnej w celu zwiększenia 

wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń 

wynikających z nieekologicznych zachowań 

i zanieczyszczenia powietrza. 

Realizatorami projektu są: 

● Urząd Marszałkowski Województwa Śląs-

kiego – lider projektu, 

● Instytut Ekologii Terenów Uprzemysło-

wionych w Katowicach – partner pro-

jektu, 

● Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
– partner projektu. 

PROPOZYCJA OBCHODÓW DNIA ZIEMI  

W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ 

Razem z kampanią Urzędu Marszałkow-

skiego Rząd kontynuuje program „Czyste 
powietrze”, a samorządy lokalne, czyli urzę-

dy gminy, urzędy miasta korzystają z do-

finansowań na wymianę pieców grzewczych, 

dopłat do fotowoltaiki lub pomp ciepła. 

Obchody, które zorganizujemy w szkołach 

będą wpisywały się w działania samorzą-
dów, czyli naszych organów prowadzących. 

Analizując możliwości szkół, opracowa-

łyśmy propozycję działań ujętych w Tygod-

niu Ziemi, który trwał od 19 do 23 kwietnia 

2021 r. Harmonogram proponowanych dzia-
łań przedstawiał się następująco: 

● 19.04.2021 r. – klasy młodsze 1–3, w ra-

mach edukacji przyrodniczej realizowały 

temat o smogu z wykorzystaniem filmów 

Radka Brzózki; 

● 20.04.2021 r. – klasy 4–6, w ramach GDW 
uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje 

smog i jak doświadczalnie możemy udo-

wodnić powstanie smogu oraz poznali za-

łożenia kampanii „Śląskie. Zmieniamy po-

wietrze na dobre”; 

● 21–22.04.2021 r. – w ramach godzin bio-

logii przeprowadzono lekcję „Wpływ smo-

gu na organizm człowieka” w klasach 5–8; 

● 23.04.2021 r. – podsumowanie obchodów, 

przygotowanie informacji na stronę szko-

ły i FB szkoły oraz podsumowanie kon-
kursu multimedialnego. 

Klasy 1–3 na lekcji z edukacji przyrodni-

czej, przeprowadzonej przez nauczyciela wy-

chowawcę z wykorzystaniem filmów eduka-

cyjnych dowiedziały się: 

● Z czego składa się powietrze?  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=ds4Rog1h7bA  

● Jak powstaje smog?  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=YhxtIiyW0Ms&t=65s  

● Jak walczyć ze smogiem ?  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=EnAwOjaucCA  

Uczniowie obejrzeli też bajkę edukacyjną 

„Książę i smog” https://www.youtube.com/ 
watch?v=wGMJoV_iZPw. 

Klasy 4–8 w ramach godzin z wycho-

wawcą zobaczyły filmy edukacyjne przygo-

towane przez dr. Tomasza Rożka, ambasa-

dora kampanii – dotyczące smogu, mecha-
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nizmu jego powstawania i sposobów och-

rony przed skutkami. Filmy są dostępne 

w Internecie i mogą być wykorzystane jako 

materiał edukacyjno-poglądowy: 

● „Jak woj. śląskie zmienia powietrze na 

dobre?" – film edukacyjny nr 1  
https://www.youtube.com/ 

watch?v=KptjzFJUDuA&t=8s 

● „Najnowsze badania dot. smogu i zanie-

czyszczonego powietrza” – film eduka-

cyjny nr 2  https://www.youtube.com/ 

watch?v=0PnWrhYCGQA&t=190s 

● „Skąd bierze się smog w woj. śląskim i czy 

naprawdę mamy wpływ na zmianę ja-

kości powietrza?" – film edukacyjny nr 3 
https://www.youtube.com/ 

watch?v=qAncPT9rG4g 

● „Jak chronić bliskich przed smogiem?”  

– film edukacyjny nr 4  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=9-Wh7LKl1A4 

● „Jaka przyszłość czeka najbardziej zanie-

czyszczone miasta?” – film edukacyjny nr 5 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=nyEFsxJMEvM 

● „Jak rzetelnie sprawdzić jakość powie-
trza” – film edukacyjny nr 6  

https://www.youtube.com/ 

watch?v=4Bfbic-j2c8 

KONKURS MULTIMEDIALNY  

W RAMACH OBCHODÓW DNIA ZIEMI 

Regulamin konkursu multimedialnego 
zakładał, że w konkursie mogą uczestniczyć 

indywidualnie uczniowie uczęszczający do da-

nej szkoły. Celem konkursu było poszerze-

nie wiedzy z ekologii, ochrony środowiska 

oraz doskonalenie umiejętności w zakresie 
IT ze szczególnym zwróceniem uwagi na dzia-

łania antysmogowe prowadzone w naszym 

województwie. 

Zadania konkursowe były następujące: 

● Zadanie konkursowe dla klas 1–3 – wy-

konanie plakatu w MS Paint – „SMOGO-
WI mówimy STOP!” – zadanie pilotowali 

nauczyciele informatyki prowadzący zaję-

cia komputerowe w danej klasie. 

● Zadanie konkursowe dla klas 4–5 – wy-

konanie prezentacji multimedialnej w prog-
ramie Power Point na temat: „Smog i jego 

wpływ na zdrowie człowieka” – 8 do 10 

slajdów max. 

Ocenie podlegały: 

– zgodność treści z tematem (0–5 pkt), 

– efekty graficzne (0–5 pkt), 

– pliki dźwiękowe (0–5 pkt), 

– ogólne wrażenie artystyczne (0–5 pkt). 

● Zadanie konkursowe dla klas 6–8 – wy-

konanie filmu w Windows Movie Maker 
lub innym programie do tworzenia fil-

mów. Temat filmu „Jak poprawić jakość 

powietrza w gminie Kłobuck/Mstów?”. 

Czas trwania filmu nie powinien prze-

kraczać 5 minut. Należy nagrać komen-

tarz słowny do filmu. 

W filmie należy uwzględnić korzyści płyną-

ce z udziału w projektach: 

– „Wymiana źródeł ciepła w indywidual-

nych gospodarstwach domowych na tere-

nie gminy/miasta”, 

– „Czyste powietrze”, 

– „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”. 

Zadania zostały ocenione przez komisję 

konkursową, w skład której weszli nauczy-

ciele biologii, geografii i informatyki pracu-

jący w danej szkole. Uczniowie, którzy zos-
tali laureatami konkursu otrzymali nagrody 

książkowe ufundowane przez urząd gmi-

ny/miasta lub radę rodziców, zgodnie z de-

cyzją dyrekcji szkoły. Każdy uczestnik kon-

kursu otrzymał ocenę cząstkową – z biologii, 
geografii lub informatyki – do wyboru z jed-

nego wymienionego przedmiotu. 

PODSUMOWANIE OBCHODÓW  

DNIA ZIEMI 2021 

Podsumowanie obchodów odbyło się na 

MS Teams, gdzie komisja konkursowa przed-
stawiła wyniki konkursu multimedialnego. 

Laureaci konkursu zaprezentowali społecz-

ności szkolnej swoje prace – plakaty, pre-

zentacje lub filmy – w zależności od kate-

gorii wiekowej uczestników konkursu. 

Organizatorzy konkursu, czyli nauczycie-

le biologii i geografii, zamieścili na FB 

i  stronie internetowej szkoły sprawozdanie 

z przebiegu obchodów oraz prace laureatów 

konkursu.  

Zaangażowanie całej społeczności szkol-
nej w obchody Dnia Ziemi w formie online 

spowodowało podniesienie świadomości eko-

logicznej dzieci i młodzieży dotyczącej prob-

lemów z zanieczyszczeniem powietrza w na-

szym regionie i wpływu smogu na organizm 
człowieka, dzięki czemu wzrósł też poziom 

świadomości rodziców w tym obszarze. 

Izabela Śledziona 

Justyna Klimczak 
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Katarzyna Trelińska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

Z  GANGIEM  ZA  PAN  BRAT! 

ażdy z nas uczył się czytać w naj-

młodszych klasach szkoły podstawo-

wej, a niektórzy jeszcze wcześniej. 

Tę umiejętność należy systematycznie dos-

konalić i wykorzystywać. W tym kierunku 

podejmowane są różnorodne inicjatywy. 
A  jeśli doskonalenie kompetencji czytelni-

czych można połączyć z innymi pożytecz-

nymi działaniami, to mamy gotowy przepis 

na sukces. 

Czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię, 
wzbogaca słownictwo oraz uczy ortografii 

i wzbudza różnorodne emocje. Dlatego każ-

da forma promocji czytania książek jest 

dobra i właściwa.  

W październiku 2019 roku sieć sklepów 

Biedronka ogłosiła już po raz drugi konkurs 
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Miał 

on na celu aktywne i kreatywne promowa-

nie czytelnictwa oraz postawy proekologicz-

nej wśród najmłodszych. W ramach przy-

gotowań do konkursu szkoły otrzymały ma-
teriały promocyjne w postaci maskotek 

Gangu Słodziaków oraz najnowszej, czwar-

tej części książki o przygodach Słodziaków 

„Zamieszanie na leśnej polanie, czyli nowe 

Przygody Gangu Słodziaków”.  

Szkoły otrzymały również wytyczne do pod-
jęcia współzawodnictwa. Zadania dla klas 

były jasno określone: zorganizowanie Dnia 

Głośnego Czytania, wykonanie dekoracji sa-

li na Dzień Głośnego Czytania i wykonanie 

drzewa Słodziakowego z materiałów z recyk-
lingu lub posadzenie drzewa. Wychowaw-

czynie klas I–III, pod czujnym okiem opie-

kunki biblioteki szkolnej Doroty Wojtasiń-

skiej, z ochotą włączyli się do planowania 

działań związanych z akcją. W przypadku 

tak małych dzieci inspiracja najczęściej 
wychodzi od nauczycieli. Potrzeba również 

elastyczności, aby móc z dziećmi realizować 

założone cele. 

Akcja już po raz drugi wpisała się w nasz 

szkolny program czytelniczy.  

Pierwszym przedsięwzięciem „Słodziako-

wej” akcji była organizacja szkolnego kon-

kursu plastycznego. Zadaniem konkursu 

było wykonanie ilustracji ulubionego Sło-

dziaka. Technika była dowolna ze wskaza-

niem korzystania z materiałów do powtór-

nego użycia, recyklingu. 

Uczniowie kasy III, której jestem wycho-

wawcą, wszystkie prace wykonywali samo-

dzielnie. Przemyśleli je w domu. Przynieśli 

potrzebne materiały do wykonania prac. Ich 
prace były pomysłowe, kolorowe i wzoro-

wane na bohaterach Gangu Słodziaków. 

Kolejnym zadaniem, które tym razem wypły-

nęło od uczniów, było wykonanie maskotek 

Słodziaków.  

W ramach akcji uczyliśmy się śpiewać 

jednej ze Słodziakowych piosenek z You 

Tube’a. Oglądaliśmy filmy promujące Nowe 

Przygody Gangu Słodziaków. 

Kolejnym dużym przedsięwzięciem było 

wykonanie Słodziakowego drzewa. Każda kla-
sa wykonała własne. Nasze miało pień z sza-

rego, pakowego papieru i prawdziwe gałęzie. 

Część liści zrobiliśmy samodzielnie z koloro-

wych gazet. Odrysowywaliśmy szablon dę-

bowego liścia i wycinaliśmy.  

Wybieraliśmy kolory jesieni. Niektóre liś-

cie malowaliśmy jesiennymi barwami.  

Ponieważ drzewo było bardzo okazałe, 

część liści przynieśliśmy z parku. Nasze 

drzewo było śliczne. Brakowało tylko Sło-

dziaków, które ozdobiłyby klasowy Słodzia-
kowy dąb. I tu znalazły swoje miejsce mas-

kotki, które wykonaliśmy wcześniej. Sło-

dziakowe dęby klasowe, nasze maskotki 

i prace z konkursu były dekoracją podczas 

Dnia Głośnego Czytania. Na Święto z Gan-
giem Słodziaków zaproszeni zostali: rodzice 

uczniów, Małgorzata Ciupińska, kierownik 

Gminnej Biblioteki w Kruszynie oraz Beata 

Poroszewska, emerytowany nauczyciel na-

szej szkoły. Zaproszeni goście odczytali po 

fragmencie książki Renaty Piątkowskiej „Za-
mieszanie na leśnej polanie, czyli nowe 

przygody Gangu Słodziaków”. Po wysłucha-

niu, dzieci otrzymały różnorodne zadania do 

wykonania: łamigłówki, zagadki dotyczące 

przeczytanego fragmentu książki oraz puz-
zle ze Słodziakami. Zadania były o różnym 

stopniu trudności. Następnie dzieci rozpoz-

nawały odgłosy zwierząt i bawiły się w ich 

naśladowanie i sposób poruszania się.  

K 
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Zwieńczeniem Święta Głośnego Czytania 

było uhonorowanie zwycięzców Szkolnego 

Konkursu Plastycznego na wykonanie ilu-

stracji ulubionego Słodziaka i wręczenie 
nagród przez dyrektora szkoły Pawła Kle-

kota. Były to duże i małe Słodziaki, które 

otrzymaliśmy od organizatorów ogólnopol-

skiego konkursu oraz zakupione przez bib-

liotekę szkolną materiały papiernicze z wi-

zerunkami Słodziaków. Sprawozdanie z ob-
chodów Dnia Głośnego Czytania zostało 

wysłane do organizatora.  

Pochwaliliśmy się w nim wszystkimi 

przedsięwzięciami, które podjęła nasza kla-

sa. Oczywiście wysłaliśmy zdjęcia, o które 
również proszono i ... zapomnieliśmy o kon-

kursie. Gdy nastał grudzień na gałązkach 

drzewka liście zamieniliśmy na śnieżynki. 

Jakie było zaskoczenie wszystkich, gdy na-

sza klasa została wyróżniona w konkursie.  

Otrzymaliśmy pismo z gratulacjami, a w na-

grodę wszyscy uczniowie dostali najnowszą 

część książki o Słodziakach „Zamieszanie 

na leśnej polanie, czyli nowe przygody 
Gangu Słodziaków”, pamiątkowe dyplomy, 

książeczkę ekologiczną, zestaw długopisów 

z wizerunkiem Słodziaków oraz małe mas-

kotki Słodziaków. Wręczenie nagród miało 

miejsce podczas jasełek szkolnych. Doko-

nali tego Magdalena Zawadzka, wójt Gminy 
Kruszyna, Paweł Klekot, dyrektor szkoły, 

Dorota Wojtasińska, opiekunka biblioteki 

szkolnej. Warto brać udział w konkursach, 

nawet tych o zasięgu ogólnopolskim. Doce-

niona została praca, pomysły i zaangażo-
wanie dzieci z tak małej szkoły jak nasza. 

Z konkursu oprócz doskonalenia techniki 

czytania i włączenia się w problemy ekologii 

płynie jeszcze jedna nauka, że wiara w sie-

bie i w swoje możliwości daje efekty. 

Katarzyna Trelińska 
 

 

 

 

 

 
Izabela Witek  
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KSIĄŻKI  NA  LEKCJACH  MUZYKI,  

CZYLI  JAK  ROZWIJAĆ  

DZIECIĘCĄ  WYOBRAŹNIĘ  I  KREATYWNOŚĆ 

tym, że czytanie książek przynosi ogromne korzyści i rozwój, a do tego przyjemność 

i relaks nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Ale czemu mamy je czytać na lekcjach 

muzyki, skoro uczniowie samodzielnie czytają, np. liczne lektury obowiązkowe na ję-

zyku polskim, a część z nich sięga po rozmaite książki także dla przyjemności?  

Warto czytać na muzyce, bo siedzenie na dywanie i słuchanie opowieści może być jednym 

z ulubionych zajęć uczniów, będzie powodowało pozytywne skojarzenia, a stąd już bardzo 

blisko do uważnego i pełnego ciekawości słuchania muzyki. Warto czytać na muzyce, bo 

narracja prowadzona przez autora książki będzie z pewnością ciekawym urozmaiceniem 

naszego sposobu opowieści muzycznych historii. Warto także dlatego, by pokazać twórców 
muzyki, którzy żyli przed laty, jako rzeczywiste osoby przeżywające swoje przygody i co-

dzienność podobnie jak współcześni. Kompozytorzy mogą przez to stać się bliżsi uczniom, 

a ich twórczość bardziej dla nich zrozumiała. 

Dodatkową korzyścią z czytania na lekcjach jest to, że zainspirowani wydarzeniami lub 

postacią kompozytora możemy podjąć temat, realizując ciekawe prace i działania rozwijające 

kreatywność uczniów. Dzisiejsze propozycje książkowe właśnie temu będą służyć. Zacytuję 
ich fragmenty i posłużę się kilkoma konkretnymi tytułami po to, by zaproponować takie 

właśnie aktywności dla uczniów. 

O 
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Seria: „Mozart/Moniuszko/Chopin oczami dziecka”  

Agata Jaworska, Dorota Wyżyńska-Konopielko 

Historie w tej serii to opowieści z dziećmi w roli głównej. Narratorka snuje swoją opowieść 

o kompozytorze dla własnych dzieci (Chopin, Mozart) lub też przedstawia wydarzenia, 
w których współczesne dzieci poznają historię kompozytora (Moniuszko). 

(…) Kiedy rodzice [Fryderyka] zorientowali się, że mają w domu wyjątkowe dziecko, zaczęli 
rozglądać się za odpowiednim nauczycielem. Okazał się nim Wojciech Żywny. Był to pan  
60-letni, który chodził w długim surducie i zażywał tabakę. Jak podają wszelkie źródła, 
wyróżniał się swoim młodzieńczym podejściem do życia. A małym Fryckiem był oczarowany. 
Poświęcał mu każdą wolną chwilę. Po lekcjach zaś opowiadał o nim wszystkim swoim 
znajomym. 

       

Co z tym zrobić? Tworzyć notatki obrazkowe (sketchnoting). 

Sketchnoting, inaczej notatki rysunkowe, to zapisywanie informacji w postaci obrazków 
oraz łączenia słów z elementami wizualnymi, np. strzałkami, ramkami etc. W ten sposób 

notujemy najważniejsze fakty oraz własne skojarzenia. Taka forma notatek wspomaga 

zapamiętywanie, porządkowanie informacji, a jednocześnie często sprawia notującym więcej 

przyjemności niż pisanie tradycyjnych notatek. Początkującym można podpowiedzieć, z ja-

kich elementów graficznych warto skorzystać, by rysunek i zapis były czytelne. Warto po-
kazać także, że rzeczy ważne muszą być bardziej widoczne, a te mniej istotne można zano-

tować z brzegu strony.  

W pierwszej fazie pracy z notatkami graficznymi można uczniom wręczyć do uzupełnienia 

gotowe szablony, ale trzeba pamiętać, że ich uzupełnienie jest tylko wstępem. Notowanie 

graficzne ma być realizowane według własnego pomysłu notujących. Można oczywiście 

mówić dzieciom w trakcie ich pracy, co jest ważne i warte zapamiętania, ale – jeśli nie proszą 
o taką pomoc – to nie ingerujemy w formę pracy. Przykładowe szablony do uzupełnienia po 

lekturze wymienionych książek, przygotowujące do tworzenia samodzielnych notatek obraz-

kowych: 
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Stephen Costanza – „Mozart znajduje melodię” 

 

Historia opisana przez S. Costanzę jest moją ulubioną opowieścią muzyczną dla młoszych 

dzieci. Ładnie opowiedziana i pięknie zilustrowana działa na dziecięcą wyobraźnię. „Mozart 

znajduje melodię” to prawdziwa historia o słynnym kompozytorze i jego ukochanym szpaku. 
Historia utraconego natchnienia i muzycznych poszukiwań Mozarta.  

(…) Po raz pierwszy w życiu słynny kompozytor nie potrafił odnaleźć melodii.Próbował 
każdej sztuczki, by poruszyć wyobreźnię. Śpiewał, stojąc na głowie. Grał na skrzypcach 
w  wannie. Rzucał nawet strzałkami w puste kartki papieru [nutowego], mając nadzieję, 
że  powstałe w ten sposób na pięcioliniach dziurki stworzą jakąś interesującą melodię. 

Niestety, nic nie pomagało. 

Co z tym zrobić? Narysować linię czasu. 

Czytając dzieciom książkę, można poprosić, by zilustrowały jedną ze scen. Można jednak 

urozmaicić to zadanie i poprosić uczniów, by zilustrowali małymi rysynkami/piktogramami 

kolejne sceny, które wydarzyły się w historii. Tworząc pracę w formie linii czasu, będą tym 

samym tworzyli obrazkowy plan wydarzeń, jednocześnie zamieszczając go na osi czasu. 
Będzie to dla najmłodszych przygotowanie do pisania planu wydarzeń w starszych klasach. 

Uczniom można rozdać kartki z gotowymi szablonami linii czasu, ale można pozostawić im 

całkowitą dowolność realizacji zadania.  

Tę metodę pracy możemy stosować w wielu różnych sytuacjach, wszędzie tam, gdzie 

zależy nam na pokazaniu rozwoju sytucji lub następujących po sobie zdarzeniach. Historia 

opowiedziana na łamach książki jest jedną z nich. 
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Wanda Chotomska – „Wszystko gra” 

 

„Wszystko gra” to krótkie opowieści o instrumentach muzycznych pięknie opowiedziane 

wierszem przez Wandę Chotomską. Oto fragmenty dwóch z nich: 

„Kontrabas” 

Powiedziałam: – Kontrabasie, 

witam pana, jak pan ma się? 

A kontrabas stęknął basem: 

– Ciężko jest być kontrabasem! 

Mam dwa metry, z takim wzrostem 

życie wcale nie jest proste. (…) 

 

„Altówka” 

Altówka należy do rodziny 

instrumentów smyczkowych, 

jest młodszą siostra skrzypiec 

i podobna jest do nich z budowy. 

Ale to wcale nie powód, 

proszę dzieci i osób dorosłych, 

żeby mówić, że altówka 

wygląda jak skrzypce, 

które za bardzo urosły. 

Co z tym zrobić? Nagrać audiobooka. 

Dzieci bardzo lubią brać udział w przedsięwzięciach, których efekt jest trwały, a także 

dostępny w profesjonalnej formie dla odbiorców. Nagranie audiobooka może stanowić taką 
właśnie wspólną pracę. Poszczególne wiersze W. Chotomskiej mogłyby być interpretowane 

przez uczniów. Nauczyciel nagrywa wykonania uczniów, wyszukuje nagrania brzmienia 

instrumentów i całość łączy w programie do nagrywania dźwięku. Prostym w obsłudze 

i  dającym spore możliwości jest program Audacity. Daje on możliwości dodawania poszcze-

gólnych ścieżek, a tym samym ubarwiania nagrań wierszy czytanych przez dzieci dodatko-
wymi dźwiękami, np. instrumentami i odgłosami.  

Dodatkową atrakcją pracy mogłoby być stworzenie przez każdego z uczniów własnej 

okładki do płyty z zrealizowanym nagraniem. Praca może stanowić wspaniały prezent, 

np. dla młodszego rodzeństwa czy też pracę do sprzedania na szkolnym kiermaszu.  

Obecnie zarówno rodzice jak i dzieci zwracają uwagę na warunki udostępniania wize-

runku w mediach. Biorąc to pod uwagę, znacznie bezpieczniej nagrywać sam głos dziecięcy, 
zatem tutaj nie powinno być żadnych problemów z udostępnianiem wizerunku uczestników 

przedsięwzięcia.  
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Lidia Kućmierz – „Bajka o Witku, co wielkim kompozytorem został” 

W tej historii o Witoldzie Lutosławskim najbardziej ujmuje mnie język zrozumiały dla 

najmłodszych oraz forma graficzna książki. Książka ma bowiem nietypową formę. Na każdej 

ze stron znajduje się koperta z listami do dzieci. Poszczególne wydarzenia ukryte w ko-
pertach zaciekawiają i wzbudzają zainteresowanie. Do książki dołączona jest też płyta z czy-

tanym tekstem listów oraz kilkoma utworami kompozytora.  

(…) Witek stał się Witoldem. Nadal zapisywał dźwięki na pięciolinii, ale zaczął też używać 
batuty, czyli stał się człowiekiem, który pomaga orkiestrze grać muzykę z nut. Często myślał 
wtedy o wróżkach zamieniających wszystko w kwiaty. Jego batuta zamieniała ciszę 
w dźwięki. Kompozytor stał się dyrygentem. 

 

Co z tym zrobić? Napisać list obrazkowy. 

Czytając książkę „Bajka o Witku…” otrzymaliśmy kilka listów, w których poznaliśmy 

jeden z wątków życia kompozytora. Warto byłoby… odpisać na te listy. Proponuję, by ucz-

niowie stworzyli listy obrazkowe, w których łączymy tekst z obrazkami zastępującymi 

niektóre słowa. Każdemu z uczniów rozdajemy arkusz, na którym znajdują się obrazki, które 
może wykorzystać w liście. Oczywiście można także ilustrować list własnymi obrazkami. 

Będzie to piękne urozmaicenie. Kopertę z ukończonym listem wklejamy do zeszytu. 
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David W. Barber – „Zygzakiem przez muzykę” oraz „Bach, Beethoven i inne chłopaki” 

    

Historia muzyki opowiedziana jest przez D.W. Barbera w swobodny, lekki sposób, języ-

kiem zrozumiałym dla młodego odbiorcy. Można czytać dowolne jej fragmenty, np. w trakcie 

kilku kolejnych spotkań z uczniami. Można przeczytać dłuższy fragment i pracować 

w oparciu o niego na jednych zajęciach. 

(…) Poza tym wiemy o życiu Josquina des Prez niewiele. Dużo podróżował pracując jako 
śpiewak i kompozytor dla papieży, królów i innych ważniaków w Mediolanie i Rzymie, a tak-
że dla króla francuskiego Ludwika XII. Josquin miał opinie upartego - był jednym z owych 
błyskotliwych, ale kapryśnych typów. Kiedy książę Ferrary rozważał kandydaturę Josquina 
na stanowisko dworskiego kompozytora, książęcy sekretarz radził by zamiast niego zaanga-
żować Isaaca. Isaac, twierdził sekretarz, o wiele lepiej odnosi się do ludzi, a komponuje dużo 
szybciej. Nie lepiej, lecz prędzej. Poza tym Josquin chciał dwieście dukatów, a Isaac gotów był 
pracować za sto dwadzieścia. W każdym razie, prace dostał Josquin. Właśnie dlatego fajnie 
jest być księciem: można poprosić o rade, a potem ja zignorować. Josquin miał także poczucie 
humoru i skłonność do figli. (…) 

Co z tym zrobić? Stworzyć lapbooki. 

Moją propozycją dla uczniów, by utrwalać zdobyte informacje, jest robienie na lekcjach 

lapbooków. Tę pracę uczniowie mogą wykonywać samodzielnie lub w niewielkich zespołach. 
Czym jest lapbook? 

Lapbook to kreatywny sposób zaprezentowania informacji zgromadzonych na jakiś temat. 

Przeważnie ma formę teczki, pudełka lub dowolnie poskładanego kartonu. Tworzenie 

lapbooka w oparciu o wiedzą zdobytą dzięki czytanym książkom możemy realizować w ra-

mach jednej lub dwóch lekcji, można też cyklicznie wracać do tej pracy, np. w ciągu całego 
semestru. Praca rozłożona w dłuższym czasie stworzy możliwości dodatkowych powtórek 

i  regularnego powracania do zagadnień, którymi się zajmowaliśmy. Uczy też wytrwałości 

i  konsekwencji w działaniu. Warto zwrócić uczniom uwagę na estetykę i czytelność prac. 

Gotowe prace można zaprezentować na wystawie szkolnej, tak by inni uczniowie mogli także 

skorzystać ze zdobytych przez uczniów informacji. 

    

Izabela Witek  
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Damian Włodarczyk  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

RZEŹBOTWÓRCZA  DZIAŁALNOŚĆ  RZEK 
cenariusz lekcji do wykorzystania na 

III etapie edukacyjnym: w 4-letnim li-

ceum ogólnokształcącym oraz 5-let-

nim technikum w zakresie podstawowym. 

Zajęcia przeznaczone na realizację nowego 

materiału obejmują jedną jednostkę lekcyjną. 

TREŚCI NAUCZANIA 

Wymagania szczegółowe obejmują V dział, 

czyli litosferę, gdzie uczeń charakteryzuje 
główne procesy zewnętrzne modelujące po-

wierzchnię Ziemi (erozję, transport, akumu-

lację) oraz skutki rzeźbotwórczej działal-

ności rzek. 

CEL GŁÓWNY 

Zapoznanie się z rzeźbotwórczą działalnoś-

cią rzek.  

CEL SZCZEGÓŁOWY 

Uczeń będzie potrafił, na poziomie wiedzy 

geograficznej, powiedzieć, co znaczą takie po-

jęcia jak: biegi rzeki (górny, środkowy, dol-

ny), baza (podstawa) erozyjna, erozja wgłę-

bna, dolina V-kształtna, erozja wsteczna, 
kocioł eworsyjny, wodospad, erozja boczna, 

akumulacja, terasa, meander, starorzecze, 

delta, lejek (estuarium). Na poziomie umie-

jętności najważniejsze dla ucznia będzie 

analizowanie oraz identyfikowanie na sche-

matach i rysunkach form powstałych wsku-
tek erozyjnej i akumulacyjnej działalności 

rzek. Natomiast w obszarze postaw uczeń 

będzie mógł zastosować tę wiedzę w prak-

tyce, ponieważ rzeki są bardzo częstymi ele-

mentami przestrzeni przyrodniczej. Oprócz 
tego następuje kształcenie technik dyskusji 

i pracy w grupie.  

METODY 

Pogadanka, dyskusja, mini-wykład z pre-
zentacją multimedialną, praca z całą klasą, 

praca w grupach, praca z podręcznikiem, 

praca z mapą. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE 

Podręczniki do geografii, komputer z dostę-

pem do Internetu, rzutnik multimedialny 

i ekran, prezentacja multimedialna pt. „Rzeź-

botwórcza działalność rzek”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Faza wprowadzająca 

a) Czynności organizacyjno-porządkowe. 

b) Nauczyciel wprowadza uczniów w prob-

lematykę lekcji oraz omawia cele zajęć. 

2. Faza realizacyjna 

a) Nauczyciel przedstawia profil podłuż-

ny rzeki, korzystając z prezentacji mul-

timedialnej i prosi o udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie: Jakie są czynniki 

wpływające na intensywność i tempo 

procesów rzeźbotwórczych rzeki? W dal-

szej kolejności omówiona zostaje pod-

stawa (baza) erozyjna oraz procesy ero-
zji wgłębnej, erozji wstecznej, erozji 

bocznej i akumulacji. 

b) Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy, 

każdej przydzielony zostaje jeden z bie-

gów rzeki (nr 1 – górny, nr 2 – środ-

kowy i nr 3 – dolny). Uczniowie każdej 
z grup otrzymują karty pracy, gdzie za 

pomocą prostych schematów i rysun-

ków przedstawione są najważniejsze 

formy działalności rzeki. Karta nr 1 – bieg 

górny: dolina V-kształtna, wodospad, 
kocioł eworsyjny. Karta nr 2 – bieg 

środkowy: meander, starorzecze, tera-

sy (akumulacyjna i erozyjna). Karta 

nr  3 – bieg dolny: ujście deltowate, 

ujście lejkowate (estuarium).  

c) Każda z grup zajmuje się, korzystając 
z podręczników, opracowaniem działal-

ności wody płynącej w jednym z trzech 

odcinków biegu rzeki. Następnie przed-

stawiciele grup omawiają wszystkie 

typowe formy działalności rzeki w po-
łączeniu z procesami. Formy są poka-

zywane na ekranie dzięki prezentacji 

multimedialnej pt. „Rzeźbotwórcza dzia-

łalność rzek’’. Nauczyciel, w trakcie 

omawiania poszczególnych form, za-

daje pytania, moderuje i kontroluje 
odpowiedzi uczniów. W przypadku nie-

dostatecznej wiedzy ucznia/uczniów 

sam tłumaczy zagadnienie.  

d) Podczas omawiania ostatniego, dol-

nego biegu rzeki nauczyciel dodat-
kowo prezentuje na ekranie multi-

medialnym stronę internetową  

https://earth.google.com/, gdzie po-

kazuje wybrane dwa ujścia deltowate 

oraz dwa ujścia lejkowate (estuaria). 

Następnie dzieli klasę na sześć grup, 
każdej przyporządkowując jeden kon-

S 
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tynent. Uczniowie mają znaleźć na ma-

pie/mapach danego kontynentu w at-

lasie geograficznym trzy rzeki, po czym 

wskazywany jest dla każdej z nich typ 
ujścia. Nauczyciel prosi przedstawi-

ciela każdej z grup, aby pokazał wy-

brane rzeki na ściennej mapie fizycz-

nej świata. 

3. Faza podsumowująca 

a) Nauczyciel dziękuje uczniom za udział 

w zajęciach i nagradza aktywnych ucz-

niów ocenami. 

b) Prosi o ocenę lekcji poprzez przymoco-

wanie znaczków „OK” lub „NO” na tab-

licy korkowej. 

Damian Włodarczyk 

 

 

 

 

Joanna Wójcik 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

TRIMINO  I  INNE  GRY  

NA  LEKCJACH  JĘZYKA  POLSKIEGO 

ęzyk polski jest kluczowym przedmiotem nauczania (...). Zakres znajomości języka 
ojczystego i sprawność w posługiwaniu się nim ułatwia przyswajanie wiedzy z innych 
dziedzin (przedmiotów) i jest dla każdego ucznia podstawą sukcesu szkolnego. 

Przytoczone słowa są wstępem do podstawy programowej języka polskiego, a jednocześnie 
podkreśleniem znaczenia przedmiotu. Dlatego warto zadbać o to, by lekcje języka polskiego 

były inspirujące, twórcze, dające wiele satysfakcji nauczycielom, a przede wszystkim moty-

wujące uczniów do czynnego udziału w poszczególnych zadaniach. Wówczas będą to zajęcia 

efektywne, angażujące uczniów do działania i utrwalania poznanych zagadnień.  

Nauczyciel to twórcza jednostka, która pracuje umysłem i sercem. To poszukiwacz, zbie-
racz, artysta tworzący niezastąpione pomoce naukowe i wykorzystujący otaczający świat. 
(cytat pochodzi z artykułu pt. „Skąd czerpać pomysły na lekcje polskiego?” zamieszczonego 

na blogu „Edukacja z pasją”). Aby lekcje języka polskiego były efektywne, nauczyciele sto-

sują różne metody i formy pracy. Przygotowują zadania, materiały edukacyjne dla uczniów, 

realizują projekty edukacyjne, podejmują innowacje pedagogiczne, motywują uczniów do 

dodatkowych działań, organizując konkursy i akcje promujące język polski. Często wyko-
rzystują również gry dydaktyczne. Czy warto poświęcać czas na gry i zabawy podczas lekcji 

języka polskiego? Gry i zabawy to sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji języka pol-

skiego w szkole podstawowej. Mają wiele zalet i przynoszą liczne korzyści pod warunkiem, 

że są podporządkowane celom dydaktycznym. Uczniowie chętnie podejmują działania oparte 

na rywalizacji, bardziej angażują się w wykonywanie zadań, które sprawiają im przyjemność, 

lubią pracować w grupie, wykazują się pomysłowością i kreatywnością. Gry i zabawy budzą 
zainteresowanie i ciekawość uczniów. Niemniej jednak należy pamiętać, aby gra była prze-

myślana i zaplanowana zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. 

Jej  przebieg powinien być sprawny, ponieważ jest to element lekcji. Trzeba dostosować 

poziom trudności gry do możliwości uczniów. Jeśli przygotowana gra jest zbyt skompli-

kowana, a jej zasady są niejasne, uczniowie szybko się zniechęcą.  

Gry i zabawy mogą być stosowane na lekcjach, zajęciach indywidualnych oraz zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych w celu wprowadzenia do zagadnień gramatycznych, podsumo-

wania wiadomości na temat omawianej lektury, utrwalenia zasad ortograficznych, utrwale-

nia związków frazeologicznych, ćwiczenia poprawności językowej, sprawdzenia umiejętności 

językowych ucznia pod kątem znajomości wybranych zagadnień gramatycznych, ćwiczenia 

rozluźniającego w trakcie zajęć w sytuacji, gdy uczniowie wykazują oznaki zmęczenia oraz 
mają problemy z koncentracją, nagrodzenia uczniów za aktywność na zakończenie lekcji, 

przeprowadzenia swobodnej lekcji przed dłuższymi przerwami w nauce (np. przed przerwą 

świąteczną, feriami czy wakacjami).  

J 
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Gry i zabawy mają wiele zalet. Przede wszystkim sprzyjają nawiązywaniu relacji spo-

łecznych, uczą współpracy w grupie, integrują nawet nieśmiałych uczniów, są zatem ele-

mentem dobrego klimatu na lekcji. Doskonalą pamięć, koncentrację, logiczne myślenie, spo-

strzegawczość i wyobraźnię. Rozwijają zainteresowania i kreatywność, pobudzają ciekawość, 
a przede wszystkim motywują do nauki. Uczą zdrowej rywalizacji, słuchania innych i po-

stępowania zgodnie z zasadami.  

 

PROPOZYCJE GIER DYDAKTYCZNYCH 

Triominos (gra zwana także: Tri-Ominos, 3Omino, Triomino, Trimino lub Tridomino) jest 

uważana za rozszerzony wariant gry w domino z trójkątnymi kamieniami. Zestawy trimino 

można wykonać samodzielnie za pomocą generatora: http://schule.paul-matthies.de/Tri-
mino.php.  

Generator proponuje trzy rodzaje układanki: gwiazdę, trójkąt i sześciokąt. To znaczy,  

że po dopasowaniu trójkątów uczniowie otrzymają postać wybranej figury.  

 

Pracę w generatorze należy rozpocząć od wpisania tematu. Następnie trzeba uzupełnić 

pary pojęć i kliknąć Trimino erstellen – utwórz trimino. Wówczas powstanie plik PDF, który 

trzeba zapisać, a następnie grę wydrukować i powycinać trójkąty. Najlepiej po wydruko-

waniu zalaminować planszę, wtedy przygotowana pomoc dydaktyczna będzie służyła do wie-

lokrotnego wykorzystania. 

Można utworzyć trimino literackie, wpisując następujące pary pojęć: autor i tytuł/boha-

terowie, autor i tytuł/czas i miejsce akcji, autor i tytuł/zarys treści. 

Można wygenerować trimino gramatyczne, wpisując nazwę części mowy i przykład lub 

określenie formy gramatycznej wyrazu i przykład. 

Kolejną propozycją jest trimino ortograficzne, w którym pary pojęć utworzą trudność orto-

graficzną i wyraz z luką. 

W każdym przypadku zadanie uczniów polega na dopasowaniu do siebie elementów ukła-

danki tak, aby powstała odpowiednia figura. Trimino to gra, która sprawdzi się zarówno w pracy 

indywidualnej, w parach, jak i w grupach. Stopień trudności należy dostosować do wieku 

i możliwości uczniów. 

Trimino literackie 
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Trimino gramatyczne 

 

 

Trzy w linii 

Trzy w linii to gra, która doskonale sprawdzi się podczas powtarzania części mowy, 

utrwalania zasad ortograficznych oraz ćwiczenia odmiany przez przypadki. Należy wykonać  
i wydrukować: planszę z nazwami części mowy, trudnościami ortograficznymi czy nazwami 

przypadków, pocięte paski z wyrazami oraz przygotować pionki (można wykorzystać kolo-

rowe nakrętki plastikowe). 

Zasady gry są następujące: pierwsza osoba (a później kolejne) losuje pasek papieru z na-
pisanym wyrazem i kładzie swój pionek na odpowiadającej mu części mowy. Jeśli zrobiła to 

prawidłowo, to pionek zostaje, jeśli błędnie, to go zdejmuje. Wygrywa ta osoba, której uda się 

postawić trzy pionki w jednej linii (pionowej, poziomej lub po skosie). 

Przykładowa plansza gry Trzy w linii 

RZECZOWNIK C Z A S O W N I K  PRZYMIOTNIK C Z A S O W N I K  

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK C Z A S O W N I K  RZECZOWNIK 

C Z A S O W N I K  RZECZOWNIK RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK 

C Z A S O W N I K  RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK C Z A S O W N I K  

PRZYMIOTNIK RZECZOWNIK PRZYMIOTNIK C Z A S O W N I K  
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Sudoku ortograficzne 

Sudoku ortograficzne to zadanie wzrokowe, utrwalające pisownię wyrazów z daną trud-
nością ortograficzną. Sudoku możemy tworzyć w generatorze: 

https://www.edu-games.org/worksheets/word/games/word-sudoku.php. 

Zasady gry sudoku ortograficznego są proste i nie różnią się od sudoku tradycyjnego. 

Plansza jest podzielona na dziewięć identycznych kwadratów 3 x 3, a w każdym z nich 

znajduje się dziewięć okienek. Zadaniem ucznia jest wypełnienie wszystkich okienek planszy 

podanymi wyrazami z trudnością ortograficzną. W każdym wierszu i każdej kolumnie dany 
wyraz może występować tylko raz. 

Przykładowe sudoku ortograficzne 

 
 

Przykładowe sudoku ortograficzne – wersja z odpowiedziami 
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Państwa – miasta 

Państwa – miasta to gra, którą wszyscy znają. Przyda się również na języku polskim. 

Można ją wykorzystać do utrwalania kategorii rzeczowników oraz powtarzania części mowy. 

Należy narysować tabelę, zatytułować poszczególne rubryki w następujący sposób: imię, 
zwierzę, roślina, przedmiot albo czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek itd. 

Grę rozpoczyna się od wylosowania litery. Za każdy właściwie wpisany wyraz przyznaje 

się uczniom ustalone punkty. 

To tylko niektóre przykłady gier edukacyjnych. Z pewnością są sposobem na zaintereso-

wanie i zaangażowanie uczniów oraz metodą na efektywne przyswajanie przez nich wiedzy, 

ponieważ łatwiej zapamiętuje się to, co jest interesujące i przyjemne.  

Joanna Wójcik 
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Józef Żmudziński 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

REFLEKSJA  METODYCZNA  

O  PLANOWANIU  PRACY   

NAUCZYCIELA  POLONISTY 

ozpoczynający się rok szkolny skłania do refleksji na temat metod i technik, jakimi 
będziemy się posługiwać na lekcjach w pracy z uczniami. Oprócz wszystkich moż-

liwych dokumentów, jakie opracujemy i przedstawimy dyrekcji szkoły przed przystą-

pieniem do nauczania, ważna jest ogólna wizja naszych polonistycznych działań.  

Wielu z nas sceptycznie podchodzi do obowiązującej obecnie podstawy programowej. 

Zarzuca się jej przeładowanie treściami i zbyt obszerną listę obowiązkowych lektur. Jednak 

wraz z obowiązkiem poznania konkretnych tekstów kultury, bardzo ważne jest wyćwiczenie 
u naszych podopiecznych umiejętności, którymi posługiwać się będą przez całe życie. Taki 

jest bowiem wymóg współczesnego świata i warto tutaj pamiętać o porównaniu umiejętności 

nauczyciela tradycyjnego do nowoczesnego zaproponowanych na początku naszego wieku 

przez Wincentego Okonia1. 

R 
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Nauczyciel tradycyjny Nauczyciel nowoczesny 

Program traktuje jako zestaw nie-

uhierarchizowanych, jednakowo waż-

nych informacji przeznaczonych do 
wyuczenia się. 

Program i podręcznik jest materiałem kształcenia, 

w  którym wyróżnia się wartości ważne do trwałego 

opanowania i mniej ważne. Największe znaczenie 
przywiązuje się do problemów globalnych. 

Za główne swoje zadanie uważa 

przekazywanie wiedzy programowo-

podręcznikowej. 

Stosuje zróżnicowane metody kształcenia w celu wy-

wołania interakcji między nim a uczniami i zakty-

wizowania procesu uczenia się. 

Przygotowuje plan i treść swoich 

zajęć (lekcji). 

Planuje nauczanie i uczenie się: ustala cele naucza-

nia i uczenia się oraz elementy treści, a także ope-

racje uczniów prowadzące do ich osiągnięcia. Tak 
dobiera środki i metody nauczania i uczenia się, aby 

w toku odpowiednio ukształtowanych sytuacji dy-

daktycznych uczniowie mieli możliwość wykonania 

interesujących zadań. 

Jakość swojego uczenia uczeń ujaw-

nia przez reprodukowanie wiedzy 

uzyskanej z podręczników szkol-
nych i innych źródeł. 

Jakość swojego uczenia uczeń wykazuje w toku 

sprawdzania osiągnięć przez rozwiązywanie prob-

lemów i twórcze stosowanie wiedzy w realnych lub 
symulowanych sytuacjach. 

W pracy nauczyciela i uczniów do-

minują metody werbalne. 

Uczeń korzysta z całego bogactwa środków dydak-

tycznych – filmu, gier symulacyjnych, szeroko wy-

korzystuje zasoby Internetu. 

W procesie nauczania i wychowa-

nia zdecydowanie górują pierwiast-

ki poznawcze. 

Praca uczniów polega na harmonijnym łączeniu 

poznania z przeżywaniem wartości i działaniem zmie-

niającym rzeczywistość, a jednocześnie kształcenia 
z wychowaniem. 

Nauczanie i wychowanie ma cha-

rakter zamknięty, regulują je sche-

maty, nakazy i zakazy. 

Edukacja ma charakter otwarty, obok schematów 

jest w niej dużo miejsca na poczynania nowatorskie 

i twórcze. 

W naszym systemie edukacji dość precyzyjnie i jednoznacznie został opisany zakres 

umiejętności i osiągnięć, jakie powinien zdobyć każdy uczeń. Określono je jako kompetencje 

kluczowe, stwierdzając, iż za wyposażanie w nie uczniów jest odpowiedzialny każdy nau-

czyciel i dyrektor szkoły, przy znacznym wsparciu organów prowadzących (samorządów 

lokalnych) i rodziców. Kompetencjom kluczowym ucznia, ujętym w systemie edukacji trzeba 

przypisać i wskazać kompetencje nauczyciela, które powinny odpowiadać osiągnięciom ucz-
nia. Można zatem skorzystać z następującego porównania2: 

Kompetencje ucznia Kompetencje nauczyciela 

uczenie się 

myślenie 

poszukiwanie 

doskonalenie się 

komunikowanie się 

współpraca 

działanie 

nauczanie i uczenie się 

myślenie krytyczne 

poszukiwanie (odkrywanie) 

doskonalenie się (perfekcjonizm) 

komunikowanie się 

współpraca 

działanie 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (121) 2021 61 

Podczas refleksji metodycznej, jakiej zazwyczaj poddajemy się przed przystąpieniem do 

pracy, nie może zabraknąć miejsca na opisy propozycji naszych przedsięwzięć, które pole-

gają na dobrym rozplanowaniu całorocznych działań po to, by później umiejętnie realizować 

je z myślą o procesie wspierania uczniów. Ważną częścią procesu rozwijania umiejętności 
uczniów powinien być dobrze przemyślany, niestandardowy, elastyczny i funkcjonalny pro-

jekt działań dydaktyczno-wychowawczych. Może on wyglądać następująco3: 

● Nauczyciel opracowuje ramowy plan współpracy z uczniami (opcjonalnie – roczny, semes-

tralny, kwartalny) na rzecz skutecznej realizacji wspólnych celów związanych z naby-

waniem i rozwijaniem umiejętności wymaganych w konkretnej klasie. Chodzi o to, by usta-

lenia te obejmowały, np. wybór różnych materiałów do ćwiczeń i problemów do rozwa-
żenia, różnorodne zadania do wykonania, wielorakie formy aktywności i in. dostosowane 

do możliwości i potrzeb uczniów. 

● Opracowuje też propozycję zróżnicowanych form wsparcia i oferuje je uczniom. Mogą to 

być, np. indywidualne lub grupowe konsultacje, internetowe formy komunikowania, za-

jęcia pozaszkolne związane i poświęcone, np. wspólnie obejrzanemu filmowi czy spektak-
lowi teatralnemu, wystawie bądź innym formom uczestnictwa w kulturze. 

● Planuje również rozwijać kompetencje metapoznawcze poprzez przywoływanie funkcjo-

nalnej wiedzy i wyobrażeń o zjawiskach kojarzonych i kojarzących się z szeroko rozu-

mianą kulturą humanistyczną. Dotyczy to m.in. następującego zestawu pojęć: język, ko-

munikacja, pamięć, literatura, pisanie, sztuka, relacje międzyludzkie itd. Przybliżanie 

tych abstrakcyjnych kategorii w sposób niebanalny, sprzyjający głębszej refleksji może 
odbywać się, np. w ramach lekcji języka polskiego poświęconych, np. omawianiu utworów 

inspirowanych tego typu problemami. 

● Rozważa także sposoby motywowania uczniów do współpracy na rzecz realizowania 

wspólnych celów i zadań.  

● Planuje organizować zajęcia pozwalające uczniom wnikliwie poznawać, interpretować i ko-
mentować poznawane teksty kultury. Może to odbywać się, np. w ramach pozalekcyjnej 

pracy ucznia – np. jako praca polegająca na wynotowaniu z testów trudnych, niezro-

zumiałych i nowych wyrazów, a także rozwijać sprawność mówienia, komunikowania się 

oraz rozwiązywać problemy, zdobywać informacje i przetwarzać je by funkcjonalnie je 

wykorzystywać. 

Proponuję zatem przed szczegółowym planowaniem lekcji uważne przyjrzenie się ogól-
nym celom kształcenia – wymaganiom z podstawy programowej języka polskiego w szkole 

podstawowej4.  

Józef Żmudziński 

 

 

Przypisy: 
1 2.4. Kompetentny nauczyciel w szkole; rozdział 2. Nauczyciel w teorii i praktyce;  

[w:] https://www.wbc.poznan.pl/Content/9794/ch02s04.html, [dostęp 30.06. 2021]. 
2 Tamże. 
3 Opracowanie na podstawie: R. Bryzek, M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, Planowanie pracy 

nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym,  
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=729, [dostęp 30.06.2021]. 

4 https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-polski, Cele kształcenia – wy-
magania ogólne, [dostęp 30.06.2021].  
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Marek Żyłka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

EUROPEJSKI  SYSTEM  TRANSFERU  OSIĄGNIĘĆ  

W  KSZTAŁCENIU  I  SZKOLENIU  ZAWODOWYM  (ECVET) 

I  ZINTEGROWANY  SYSTEM  KWALIFIKACJI  (ZSK)  

ORAZ  ICH  ROLA  

W  ROZWIJANIU  KOMPETENCJI  PRZYSZŁOŚCI 

yjąc w czasach czwartej rewolucji, zwanej również Przemysł 4.0, musimy być przy-
gotowani na wszechobecną cyfryzację i przeniesienie procesów decyzyjnych ze świata 

realnego do wirtualnego. W wyniku tych procesów powstają nowe zawody i stanowiska 

pracy, zmieniają się również kwalifikacje wymagane od obecnych pracowników. Dlatego też 

szkolenie zawodowe jest kluczowym elementem w przygotowaniu młodych ludzi do nowych 

realiów oraz zmiany kwalifikacji pracowników już obecnych na rynku pracy. Jednym z na-

rzędzi Unii Europejskiej, które ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze 
zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów) lub ich zmianę, jest System 

ECVET. System ten to skrót od European Credit System for Vocational Education and 

Training (Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym). 

Został on przyjęty 18 czerwca 2009 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy na 

podstawie aktu prawnego – Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 czerw-
ca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu 

i szkoleniu zawodowym (ECVET). 

Elementy i cele systemu EVET (specyfikacje techniczne) 

 
Źródło: https://czytelnia.frse.org.pl/media/System_ECVET_podstawowe_informacja.pdf, [dostęp 6.07.2021]. 

Wdrażanie ECVET ma ułatwić obywatelom państw UE zdobywanie kwalifikacji zawodo-
wych poprzez umożliwienie im etapowego gromadzenia (akumulowania) osiągnięć, a także 

Ż 
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ich przenoszenia (transferu), aby ubiegając się o kolejną kwalifikację nie musieli ponownie 

potwierdzać zweryfikowanych już wcześniej zestawów efektów uczenia się.  

W Polsce zasady ECVET w sposób najbardziej kompleksowy wdrożone zostały w systemie 

kształcenia zawodowego w oświacie (m.in. za sprawą wyodrębnienia kwalifikacji w zawodach 
oraz wprowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i egzaminów eksternistycznych 

umożliwiających etapowe nabywanie kwalifikacji zawodowych z oświaty osobom dorosłym).  

W dynamicznie zmieniającym się obecnie świecie ważne jest weryfikowanie kwalifikacji 

pracowników w taki sposób, aby były wiarygodną informacją dla pracodawców w różnych 

krajach UE. Kluczem do sukcesu jest umożliwienie, aby proces ten przebiegał sprawnie 

i w sposób elastyczny. Pomagają w tym zasady systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć 
w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz zasady Europejskiej Ramy Kwalifikacji 

(ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). 

 
Źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/polska-rama-kwalifikacji/, [dostęp 6.07.2021]. 

 

W Polsce wyróżniono kwalifikacje pełne: 

na poziomie I Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, 

● świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia, 

● świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; 

na poziomie II Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● świadectwo ukończenia gimnazjum, 

● świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej; 

na poziomie III Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

● po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
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● po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

● dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie*, 

● świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub bran-

żowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminów czeladniczego w zawodach, ujętych w kla-

syfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w pod-

stawie programowej kształcenia w zawodach, 

● świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu 

egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 

22 marca 1989 r. o rzemiośle; 

na poziomie IV Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe: 

● po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których 

mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

albo  

● po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

● dyplom zawodowy: 

● po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 

pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo 

● po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa 

w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

● świadectwo dojrzałości; 

na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, 

● dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

● dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 

● świadectwo dyplomowanego specjalisty, 

● świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa, 

● ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, 

● dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o któ-

rych mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy o systemie oświaty oraz po zdaniu egza-

minów zawodowych w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej; 

na poziomie VI Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia; 

na poziomie VII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych stu-

diów magisterskich; 

na poziomie VIII Polskiej Ramy Kwalifikacji potwierdza: 

● dyplom doktorski. 

Marek Żyłka 
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Katarzyna Kucharzewska 
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie 

POWIATOWY  KONKURS  RECYTATORSKI 

„POETYCKIE  KRAJOBRAZY  

–   ŚWIĘTY   JAN  PAWEŁ  II    

W  POEZJI  POLSKIEJ” 

marca 2021 roku w Regional-

nym Ośrodku Doskonalenia Nau-
czycieli „WOM” w Częstochowie 

odbyła się dziesiąta edycja Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego „Poetyckie Kraj-

obrazy”, poświęconego osobie św. Jana 

Pawła II, papieża, wielkiego Polaka, dusz-

pasterza i poety. 

Konkurs adresowany do uczniów klas VII 

i VIII szkół podstawowych z terenu miasta 

Częstochowy oraz powiatu częstochowskie-

go zorganizowała Publiczna Biblioteka Peda-

gogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. 
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie kon-

kursu była Katarzyna Kucharzewska, nau-

czyciel bibliotekarz.  

 

Konkurs odbył się z okazji 100. rocznicy 

urodzin oraz 15. rocznicy śmierci papieża, 
św. Jana Pawła II. Realizacja konkursu za-

planowana była na 17 listopada 2020 roku, 

jednak w wyniku rozwoju pandemii COVID-

19 i wprowadzeniu nowych obostrzeń sani-

tarnych, konkurs nie odbył się w plano-
wanym terminie i został przełożony na 18 mar-

ca 2021 roku.  

Honorowy patronat nad konkursem objął 

Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski oraz 
Danuta Brzezińska, Prezes Rady Głównej To-

warzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 

Polskich. 

Celem konkursu było upamiętnienie oso-

by św. Jana Pawła II – wielkiego Polaka, 

duszpasterza, poety, popularyzacja utworów 
i poetów piszących o pontyfikacie i naucza-

niu papieża, rozwijanie recytatorskich i ak-

torskich uzdolnień młodzieży, upowszech-

nianie kultury języka polskiego, inspirowa-

nie młodego pokolenia do aktywnego uczest-
nictwa w kulturze, wzbudzenie zaintere-

sowania poezją polską oraz krzewienie kul-

tury żywego słowa. 

 
Rejestracja uczestników 

Uczestników konkursu oraz członków 
komisji konkursowej powitała Renata Lip-

niewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrod-

18 
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ka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie ds. bibliotek pedagogicznych. 

 
Renata Lipniewska  

– dyrektor PBP RODN „WOM” w Częstochowie 

Mottem konkursu stały się słowa św. Jana 

Pawła II: 

„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie 

światem zamkniętym na miłość”. 

Uczniowie prezentowali jeden wybrany 
przez siebie utwór, który dotyczył osoby i ży-

cia św. Jana Pawła II, treścią nawiązujący 

do nauczania papieża. 

Recytacja odbywała się bez mikrofonu 

i materiałów audiowizualnych. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 6 ucz-

niów klas VII i VIII szkół podstawowych 

z powiatu częstochowskiego. Opiekę mery-

toryczną nad uczniami sprawowali nauczy-

ciele danej szkoły. 

Uczestnicy konkursu: 

Filip Fresel – Szkoła Podstawowa im. B. Prusa 

w Garnku (nauczyciel Joanna Wójcik). 

Nikola Domagała – Szkoła Podstawowa 

im. H. Drzazgi w Lgocie Małej (nauczyciel 

Monika Kluska). 

Karolina Ratajczak – Szkoła Podstawowa 

im. K. Makuszyńskiego w Łojkach (nauczy-

ciel Kinga Zając). 

Eliza Musiał – Szkoła Podstawowa w Niera-

dzie (nauczyciel Anna Lula). 

Martyna Migalska – Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Przyrowie (nauczyciel Alicja 
Stępniewska-Nawaratne). 

Karolina Pawłowska – Szkoła Podstawowa 

im. T. Kościuszki w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w Wierzchowisku (nauczyciel Ka-

tarzyna Gawłowska). 

Prezentacje uczestników oceniała komis-
ja konkursowa w składzie: 

● Beata Raczyńska – przewodnicząca ko-

misji, nauczyciel bibliotekarz Publicznej 

Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” 

w Częstochowie. 

● Beata Gendek-Barhoumi – nauczyciel ję-

zyka polskiego w VII Liceum Ogólno-

kształcącym im. M. Kopernika w Często-

chowie, nauczyciel-doradca metodyczny 

języka polskiego w Regionalnym Ośrodku 

Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-
stochowie, prowadząca teatr szkolny Gru-
pa pod Wiszącym Kotem, który zdobywa 

liczne nagrody w kraju i za granicą. Zdo-
była tytuł Animatora Kultury w prestiżo-

wym Ogólnopolskim Konkursie Nauczy-

ciela Roku 2015. 

● Ewa Ossowska – nauczyciel języka pol-
skiego w Szkole Podstawowej nr 31 im. 

Orła Białego w Częstochowie, organizu-

jąca liczne konkursy promujące poezję, 

literaturę i czytelnictwo. 

 
Uczestnicy konkursu  

wraz z jury w Auli „Forum” 

Zgodnie z regulaminem na ocenę 
recytacji miały wpływ następujące elementy: 

dobór repertuaru, stopień opanowania teks-

tu, artystyczna interpretacja utworu, kul-

tura słowa i ogólne wrażenia artystyczne. 

Na zakończenie Beata Gendek-Barhoumi 
podsumowała obrady komisji konkursowej. 

Zdaniem jury uczniowie wybrali różnorodny 

repertuar, zaprezentowali dojrzałe i prze-

myślane interpretacje, wykazali się dużą 

wrażliwością na poetyckie słowo.  

W opinii jurorów każdy z uczestników 
zasłużył na wyróżnienie, pochwałę, docenie-

nie zaangażowania. Zarówno członkowie ko-

misji konkursowej, jak i zgromadzeni widzo-

wie byli pod wrażeniem umiejętności ucz-

niów. Treści zawarte w zaprezentowanych 
utworach dostarczyły wszystkim wielu wzru-

szeń, refleksji i przemyśleń życiowych. 
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Decyzją jury laureatami zostali: 

I MIEJSCE 

● Karolina Pawłowska, Szkoła Podstawo-

wa im. T. Kościuszki w Zespole Szkolno- 
-Przedszkolnym w Wierzchowisku, wiersz 

pt. „Jan Paweł II” (autor Konrad Kurzawa); 

 
Karolina Pawłowska – zwyciężczyni konkursu 

recytatorskiego w czasie recytacji 

 
Karolina Pawłowska – zwyciężczyni  

w czasie wręczenia dyplomu i nagród 

II MIEJSCE  

● Nikola Domagała, Szkoła Podstawowa 

im. H. Drzazgi w Lgocie Małej, wiersz 

hymn pt. „Un uomo venuto” (wersja pieś-

ni Amedeo Minghi z 2000 r.); 

III MIEJSCE 

● Filip Fresel, Szkoła Podstawowa im. B. Pru-

sa w Garnku, wiersz pt. „[*]…2.04.2005 

godz. 21.37” (autor Marek Fibic); 

WYRÓŻNIENIA 

● Martyna Migalska, Szkoła Podstawowa 

im. A. Mickiewicza w Zespole Szkolno- 

-Przedszkolnym w Przyrowie, wiersz pt. 

„Śniłem, że Papież w komży tak skrwa-
wionej” (autor Ernest Bryll); 

● Eliza Musiał, Szkoła Podstawowa  

w Nieradzie, wiersz pt. „[*]…2.04.2005  

godz. 21.37” (autor Marek Fibic); 

● Karolina Ratajczak, Szkoła Podstawowa 

im. K. Makuszyńskiego w Łojkach, wiersz 

pt. „Ma duma dziś rośnie, że jestem Po-

lakiem” (autor nieznany). 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody 

książkowe i upominki ufundowane przez 
Starostę Częstochowskiego oraz Towarzys-

two Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Pol-

skich. 

W czasie przerwy konkursowej uczniowie 

wraz z nauczycielami obejrzeli film pt. 

„Spacer po Częstochowie” (reż. Jurek 
Joniec, Mirosława Sikorska), który zawiera 

archiwalne obrazy, nigdy wcześniej 

niepublikowane z uroczystości wręczenia 

Honorowego Obywatelstwa Częstochowy 

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Projekcja 
odbyła się w Auli „Forum” Regionalnego 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie. 

Konkursowi towarzyszyły wystawy po-

święcone św. Janowi Pawłowi II: 

● Wystawa okolicznościowa poświęcona 
osobie Papieża i jego twórczości, 

● Wystawa prac uczniów Międzyszkolnego 

konkursu plastycznego pt. „Zanim 

Karolek został Papieżem. Portret małego 

Lolka”, 

● Wystawa pt. „Z Wadowic do Watykanu”. 

 
Jedna z wystaw towarzyszących konkursowi  

Wydarzenie odbyło się z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego.  

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom 

dziękujemy za udział oraz niezapomniane 

wrażenia artystyczne. Nauczycielom dzięku-
jemy za przygotowanie uczniów do udziału 

w konkursie. Uczniom życzymy dalszych 

sukcesów. 

Sprawozdanie z konkursu oraz zdję- 

cia znajdują się na stronie internetowej  
biblioteki: www.biblioteka.womczest.edu.pl. 

w zakładce „Edukacja – Konkursy”. 

Fot. I. Bajor 

Katarzyna Kucharzewska 
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Monika Górna 
Monika Wąsińska 

I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Częstochowie 

„O   MOWO  POLSKA , 

TY  ZIELE  RODZIME” 

–   MŁODZI  MISTRZOWIE  PIÓRA 

czerwca 2021 r. w Muzeum Mo-

net i Medali Jana Pawła II w Czę-

stochowie miała miejsce gala roz-

strzygająca Wojewódzki Konkurs Literacko- 
-Historyczny „O mowo polska, Ty ziele ro-

dzime” zorganizowany przez Kuratorium Oś-

wiaty w Katowicach. Partnerem Konkursu 

było I Liceum Ogólnokształcące im. J. Sło-

wackiego w Częstochowie i Regionalny Ośro-
dek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Czę-

stochowie. Konkurs inspirowany był 360. 

rocznicą ukazania się pierwszego numeru 

„Merkuriusza Polskiego” – najstarszej pol-

skiej gazety oraz 120. rocznicą wybuchu we 

Wrześni strajku dzieci szkolnych w obronie 
języka polskiego. Prawdziwą przyjemnością 

dla jury konkursowego było czytanie ucz-

niowskich prac, zarówno wierszy młodszych 

uczestników, jak i form epickich, jakimi 

posługiwali się uczniowie szkół ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych. Zaskaku-

jące okazały się i pomysłowość, i erudycja 

autorów wielu prac, a także oryginalne, 

rzadkie lub dawne słownictwo. 

 

Laureaci Konkursu – uczniowie z woje-

wództwa śląskiego, będący na różnych eta-

pach edukacji, otrzymali z rąk Urszuli 

Bauer, Śląskiej Kurator Oświaty, Katarzyny 
Porębińskiej, asystentki Poseł do Parla-

mentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej 

oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Słowackiego w Częstochowie, Małgo-

rzaty Kaim, dyplomy i nagrody ufundowane 
przez: Jadwigę Wiśniewską, Poseł do Parla-

mentu Europejskiego, Kuratorium Oświaty 

w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształ-

cące im. J. Słowackiego w Częstochowie.  

L I S T A   N A G R O D Z O N Y C H  

 

KATEGORIA  I  

UCZNIOWIE KLAS I–V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I MIEJSCE 

● Małgorzata Dróżdż, klasa V, Szkoła Pod-

stawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębi-

cach. Opiekun – Monika Hobot 

II MIEJSCE ex aequo 

● Igor Siwek, klasa IV, Szkoła Podstawowa 

nr  2 im. M. Konopnickiej w Czeladzi. 

Opiekun – Ewa Kozieł;  

● Igor Budzyński, klasa V, Szkoła Podsta-

wowa nr 4 w Bielsku-Białej. Opiekun  
– Małgorzata Suda 

III MIEJSCE ex aequo 

● Ignacy Pach, klasa V, Szkoła Podstawowa 

nr 20 im. J. Kukuczki w Bielsku-Białej. 

Opiekun – Ewa Adamczyk;  

● Weronika Jagieła, klasa V, Szkoła Pod-

stawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Byto-
miu. Opiekun – Ewa Matysek 

21 
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WYRÓŻNIENIA 

● Piotr Łyczba, klasa IV, Szkoła Podstawo-

wa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Gór-

niczej. Opiekun – Aneta Mazur;  

● Weronika Dziadek, klasa IV, Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Szkole Podstawowej 

im. M. Konopnickiej w Janowicach. Opie-

kun – Jolanta Kuczyńska;  

● Magdalena Byrtek, klasa II, Zespół Szkol-

no-Przedszkolny w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. E. Chrzanowicz w Pawli Wielkiej. 

Opiekun – Barbara Juraszek;  

● Maksymilian Pytel, klasa I, Szkoła Pod-

stawowa nr 1 im. R. Zaręby w Tychach. 

Opiekun – Alina Soblik;  

● Marcin Lubosik, klasa II, Zespół Szkolno- 

-Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich. 

Opiekun – Mirosława Pala-Zeb 

 

 

KATEGORIA  II  

UCZNIOWIE KLAS VI–VIII  
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

I MIEJSCE ex aequo 

● Antoni Szczygłowski, klasa VI, Szkoła Pod-

stawowa im. Kazimierza Wielkiego w Do-

bieszowicach. Opiekun – Anna Janota; 

● Maciej Semczuk, klasa VIII, Szkoła Pod-

stawowa nr 36 w Sosnowcu. Opiekun  

– Katarzyna Krzyżowska 

II MIEJSCE  

● Katarzyna Nieznalska, klasa VIII, Szkoła 

Podstawowa nr 13 im. H. Wagnera w Bę-

dzinie. Opiekun – Barbara Żółkiewicz  

III MIEJSCE  

● Jakub Łata, klasa VII, Uniwersytecka 

Katolicka Szkoła Podstawowa w Jaworz-

nie. Opiekun – Urszula Kałkusińska 

WYRÓŻNIENIA 

● Izabela Mrugała, klasa VII, Szkoła Pod-

stawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Opiekun – Jolan-

ta Wilkanowska-Olejak;  

● Zuzanna Urbanowicz, klasa VIII, Miejska 

Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Pie-

karach Śląskich. Opiekun – Roman Koł-

donek 

 

 

KATEGORIA  III  

UCZNIOWIE SZKÓŁ  

PONADPODSTAWOWYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH  

I MIEJSCE  

● Anna Kutek, klasa I, IV Liceum Ogólno-

kształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. S. Staszica w Sosnowcu. Opiekun  

– Jacek Bajer 

II MIEJSCE ex aequo 

● Aleksandra Zemła, klasa II, I Liceum Ogól-

nokształcące z Oddziałami Dwujęzycz-

nymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu. 

Opiekun – Maja Janus;  

● Mira Majewska, klasa II, I Liceum Ogól-

nokształcące im. M. Kopernika w Biel-
sku-Białej. Opiekun – Piotr Seweryn 

III MIEJSCE  

● Zuzanna Waksmańska, klasa I, IV Lice-

um Ogólnokształcące z Oddziałami Dwu-

języcznymi im. S. Staszica w Sosnowcu. 

Opiekun – Jacek Bajer 

WYRÓŻNIENIA:  

● Hanna Wawrzyniak, klasa I, IV Liceum 

Ogólnokształcące z Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu. 

Opiekun – Jacek Bajer;  

● Paulina Jatkowska, klasa I, IV Liceum Ogól-

nokształcące z Oddziałami Dwujęzycz-
nymi im. S. Staszica w Sosnowcu. Opie-

kun – Jacek Bajer;  

● Patryk Wolny, klasa II, szkoła branżowa, 

Katowickie Centrum Edukacji Zawodo-

wej im. Powstańców Śląskich w Kato-

wicach. Opiekun – Katarzyna Stawow-
ska. 
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PRACE  NAGRODZONE  I  WYRÓŻNIONE 

W  WOJEWÓDZKIM  KONKURSIE  LITERACKO-HISTORYCZNYM  

„O  MOWO  POLSKA,  TY  ZIELE  RODZIME” 
 

KATEGORIA I – UCZNIOWIE KLAS I–V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W tej kategorii Uczniowie tworzyli krótki utwór liryczny o dowolnej tematyce, ale z wyko-

rzystaniem bogatego, wyszukanego słownictwa (na przykład archaizmów, wyrazów rzadkich, 

związków frazeologicznych nieobecnych w codziennej potocznej polszczyźnie). 

Ocenie podlegały: pomysłowość, samodzielność, oryginalność i bogactwo słownictwa, wier-

szowana forma wypowiedzi, napisanie pracy odręcznie. 

 

I MIEJSCE 

Małgorzata Dróżdż, klasa V, Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Zrębicach 

   

 

 

II MIEJSCE 

Igor Siwek, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr  2 im. M. Konopnickiej w Czeladzi 

W gościach u Jolanty 

Wychodziła z kredensu nadobna Jolanta, 

myśląc, czym ma uraczyć dziś absztyfikanta. 

Przebiegła przez jadalnie, zajrzała do sieni, 

i przeszła lekkim krokiem prosto do świreni. 

Tam do kosza włożyła sera gomółeczkę, 
cztery pęta kiełbasy i małą szyneczkę. 

I zastygła na chwilę niezmiernie strapiona, 

nie wiedząc, czy polardę ma wziąć, czy kapłona. 

Jeszcze jajek pół kopy, aby do deseru, 

merengi szybko upiec, cykata z ajeru, 
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do dekoracji kremu, by efekt był suty. 

A na końcu dobrała jajek na perduty, 

Nie przeczuwała nieszczęsna kulinarnej klęski. 

Jej Gustaw jadał zwykle wyłącznie pół gęski. 
 

 

II MIEJSCE 

Igor Budzyński, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej 

 

 

 

III MIEJSCE 

Ignacy Pach, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 20 im. J. Kukuczki w Bielsku-Białej 

Utwór liryczny ... tfu pandemiczny 

Na świat spadła pandemija, 

podstępna i śmiertelna jakoby żmija. 

Nie milkną waśnie oraz spory, 
zaraza podzieliła świat na poły. 

Żywot ten jest jako czarna komedyja, 

tako to dzień za dniem bez potuchy mija. 

Z mej alkowy wyruszam na wiedzy łowy, 

nie wychylając spod pierzyny ciała połowy. 

Od półtora roka żyję jakby z boka  

w mej komnacie, kiej by miejskiej chacie. 

Z elektronicznego puzderka codziennie od nowa 

piękna białogłowa rzecze ku mnie nauki słowa. 
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Gdy mnie waćpani z ekranu przyzywa 

po mym bladym licu kropla potu spływa. 

Rychło przystępuję do odpowiedzi, 

wyprzedzając żwawo resztę klasowej gawiedzi. 

W mym sercu tli się jak żar potucha, 

że wnet się skończy covidowa zawierucha. 

Otaczającemu mnie światu życzę całkowaty odmiany, 

cobyśmy na przyszłe roki wiedli nowe plany. 

 

III MIEJSCE 
Weronika Jagieła, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 6 im. J. Słowackiego w Bytomiu 

     
 

 

WYRÓŻNIENIE 

Piotr Łyczba, klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. gen. W. Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej 

Fraszka „O gadającym Piotrusiu” 

Pewne pachole, 
bardzo lubiło siedzieć w szkole. 

Zaiste, był to huncwot nad huncwoty, 

co wolał gadać, niż brać się do roboty. 

Choć nie nosił już koszuli w zębach, 

nie zamykała mu się gęba. 

Gadał całymi dniami, 
jak stado gęsi z prosiakami. 
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I cieszył się jak nagi w pokrzywach, 

że absztyfikantek mu przybywa. 

Stał się błogosławiony między niewiastami, 

bo koledzy pouciekali z bolącymi uszami. 
 

 

WYRÓŻNIENIE 

Weronika Dziadek, klasa IV, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szkole Podstawowej  

im. M. Konopnickiej w Janowicach 
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KATEGORIA II – UCZNIOWIE KLAS VI–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W tej kategorii uczniowie pisali krótki utwór epicki (opowiadanie, nowelę, kartkę z pa-

miętnika, dziennik) ilustrujący znaczenie języka ogólnonarodowego w komunikowaniu się 

między pokoleniami, grupami społecznymi czy przedstawicielami różnych zawodów. 

Ocenie podlegały: zgodność z zaproponowaną konwencją (praca powinna mieć formę 

epickiej wypowiedzi literackiej), urozmaicona leksyka, oryginalność fabuły. 

 

I MIEJSCE 

Antoni Szczygłowski, klasa VI, Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego  

w Dobieszowicach 

Mam patent! 

Mam na imię Antoni. Skończyłem 11 lat i chciałbym opowiedzieć moją historię, która 

wydarzyła się w lutym 2020 r. 

Wszystko zaczęło się pewnego zimowego dnia. Padał śnieg, za oknem szalała zamieć, 

a ja bardzo chciałem pojechać po moją babcię do Bytomia. Zależało mi na wspólnym 

weekendzie z babcią Miecią. Bardzo lubię z nią spędzać czas, ponieważ jest nestorką 

naszego rodu i opowiada fantastyczne historie z lat młodzieńczych, których zawsze słucham 
z zapartym tchem. Babcia liczy sobie aż 85 wiosen, ale jak na swój wiek jest bardzo 

wysportowana, bo codziennie ćwiczy. Babcia ma niesamowitą pamięć, ponieważ oprócz ciała 

ćwiczy również umysł, codziennie rozwiązując kilkanaście krzyżówek. 

Jak tylko ustała zamieć, razem z rodzicami przywiozłem babcię do nas. Po powrocie 

zostałem sam z babcią w domu, bo rodzice pojechali po zakupy. Opowiadałem jej o mojej 

szkole i nauce. Babcia była zachwycona moimi wynikami w nauce. Powiedziałem jej,  

że w poniedziałek piszę sprawdzian z matematyki, dokładnie z geometrii. Miałem więc 
bardzo dużo materiału do powtórzenia. Babcia się zmartwiła i zapytała, jak ja się tego 

wszystkiego zdołam nauczyć przez weekend. Z uśmiechem na twarzy odpowiedziałem jej, że 

mam na to patent. W tym momencie babcia wpadła w euforię, bo pomyślała, że świadectwo 

mam w kieszeni i że uzyskałem już promocję do następnej klasy. Spojrzała mi głęboko 

w  oczy i zapytała ponownie o to, czy rzeczywiście mam patent. Z całą stanowczością 

potwierdziłem, bo przecież miałem pomysł na to, jak dobrze przygotować się do sprawdzianu 
z matematyki. Akurat w tej chwili do domu wrócili rodzice. Wspólnie zajęliśmy się wypako-

wywaniem zakupów z samochodu, dlatego babcia zapomniała zapytać rodziców o to, czy to 

prawda, że w lutym otrzymałem już świadectwo szkolne. Nadeszła noc i każdy poszedł już 

spać, a ja byłem dumny z tego powodu, że babcia cieszyła się z moich szkolnych sukcesów. 

Z wrażenia nie mogłem długo zasnąć. Ranek nastał bardzo szybko i wkrótce po śniadaniu 
rodzice odwieźli babcię do jej domu. Wówczas zdałem sobie sprawę z tego, że ten wspólnie 

spędzony z babcią czas minął zbyt szybko. Już zacząłem za nią tęsknić. 

Dalszy ciąg wydarzeń następował błyskawicznie. Babcia Miecia postanowiła niezwłocznie 

upublicznić informację o tym, że jej wnuk jest tak dobrym uczniem, że świadectwo dostał już 

w lutym. Podzieliła się tą informacją ze znajomymi. Najpierw powiedziała o tym Pani Basi. 

Pani Basia nie dowierzała, ale babcia zaklinała się, że to prawda. Po południu babcia 

historię o wyjątkowym wnuku powtórzyła Pani Grażynie, Danusi, Teresie, a także Panu 

Ryszardowi, Robertowi i Kryspinowi. Oni natomiast pocztą pantoflową przekazali tę infor-
mację swoim znajomym. Zgodnie z przysłowiem „Plotka wróblem wyleci, a powróci wołem” 

wkrótce na własnej skórze przekonałem się o sile rażenia plotki.  

A mianowicie pewna dociekliwa znajoma Pani Aleksandra napisała list do Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, w którym uprzejmie doniosła, że szkoła, w której się uczę, wystawiła 

już w lutym świadectwo ukończenia szkoły jednemu uczniowi. W odpowiedzi urzędnik 

ministerstwa w celu wyjaśnienia kontrowersyjnej sprawy wysłał pismo do dyrektora szkoły, 

w którym postawił zarzut działania niezgodnie z procedurami i kalendarzem obowiązującego 
roku szkolnego. Pani dyrektor była bardzo zaskoczona treścią listu i natychmiast wysłała 

list wyjaśniający, w którym dementowała pomówienia i zapewniła, że szkoła przestrzega 

obowiązujących procedur. Postanowiono więc odszukać adresata listu, czyli niejaką Panią 
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Aleksandrę w celu zweryfikowania informacji. Po nitce do kłębka od pani Aleksandry udało 

się dojść do mojej kochanej babci Mieci, która z rozbrajającą szczerością powtórzyła słowo 

w słowo, że ma bardzo zdolnego wnuka, który otrzymał świadectwo już w lutym. Ale naro-

biłem bigosu! 

Koniec końców nieporozumienie się wyjaśniło i wszyscy przekonali się o tym, że była to 

burza w szklance wody. To znaczy nikt nie przekroczył swoich uprawnień ani nie złamał 
obowiązujących procedur. Chodziło o nieporozumienie językowe. Dzięki niemu nauczyłem 

się, że nawet codziennie używane przez nas słowa mają wiele znaczeń – nie każdy zna 

wszystkie te znaczenia. Ja nie wiedziałem, że wyraz „patent” kiedyś był synonimem 

świadectwa, a babcia nie spotkała się z potocznym znaczeniem tego słowa w krzyżówkach 

ani w języku codziennym. Do tej pory sądziłem, że między mną a babcią istnieje bariera 
wieku, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że istnieje bariera językowa. Postanowiłem 

staranniej dobierać słowa w towarzystwie babci Mieci i umówiłem się z nią na wspólne 

rozwiązywanie krzyżówek. W końcu bariery trzeba przełamywać! To mój patent na skuteczną 

komunikację! 

 

 

I MIEJSCE 

Maciej Semczuk, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 36 w Sosnowcu 

[Dla państwa Halickich...] 

Dla państwa Halickich ten piątek oznaczał upragnione spotkanie z wnukami, trzy wspa-

niałe popołudnia, dwa cudowne poranki i wieczory wypełnione rozmowami oraz zabawą. 

Mimo swoich lat pani Urszula i pan Henryk starali się nadążać za wciąż zmieniającymi się 
trendami i nowinkami technicznymi. Już jakiś czas temu zaopatrzyli się w smartfony, a os-

tatnio nawet dostali od syna i synowej nowiusieńki laptop wymiarami i grubością przypo-

minający kołonotatniki w formacie A5, których kiedyś tak często używali. Mówiąc krótko, 

starali się być na bieżąco z nowościami. Początkowo swoje działania tłumaczyli chęcią 

lepszego zrozumienia i dogadania się z wnukami, lecz po jakimś czasie odkryli, że im samym 
sprawia to przyjemność, a w wielu przypadkach nawet ułatwia życie. Przykładowo, dzięki 

umiejętności obsługi laptopa i Internetu potrafili zapłacić rachunki czy zamówić coś, czego 

w stacjonarnym sklepie nie potrafili znaleźć od dawna. Oprócz tego mogli do woli oglądać 

filmiki na jednym z popularnych serwisów internetowych. I choć na początku podchodzili do 

tego sceptycznie, zdanie zmienili po odkryciu kanałów związanych z ogrodnictwem i tema-

tami botanicznymi. Teraz można ich było często spotkać porankami na tarasie, popijających 
aromatyczną kawę ze smartfonem w ręku i śledzących poczynania pani Ali, ogrodniczki z ich 

ulubionego kanału. Krzyś i Gosia, ich wnuki, czasem żartowali, że dziadków wciągnął In-

ternet i już ich nie odda. Na to stwierdzenie wszyscy reagowali śmiechem, doskonale zdając 

sobie sprawę, że faktycznie czasem nie potrafią odciągnąć wzroku od ekranu.  

[...] Starsze małżeństwo wpatrując się w smartfona, dyskutowało nad tym, czy lepszym 

rozwiązaniem jest ustawienie pergoli tuż przy oczku wodnym czy jednak nieco dalej w po-

bliżu drewnianej altany. 

– Zobacz która godzina – zaniepokoiła się w końcu pani Urszula. – Siedemnasta, a ich 

wciąż nie ma. 

– Może stoją w korku albo coś im jeszcze wypadło. Nie przejmuj się. Za niedługo  

z pewnością będą. – uspokoił ją mąż, po czym schował telefon do kieszeni i uśmiechnął się 
szeroko, widząc wchodzących przez furtkę gości. – Zobacz, już są. 

Z radością przywitali się z rodziną i zaprosili do stołu na tarasie. 

– Co to się stało, że się tak spóźniliście? – zagadnęła babcia, nalewając do szklanek 

przygotowaną wcześniej lemoniadę z listkami mięty. 

Do odpowiedzi wyrwał się Krzysiek. 

– No bo ta rzepiara koniecznie musiała sobie zrobić zdjęcie dla fejmu, ale żadne, które jej 

zrobiłem nie było odpowiednie i staliśmy tam tak dobre dziesięć minut i to było takie krin-

dżowe, bo ludzie z samochodów się na nas patrzyli – wyrzucił z siebie z ciężkim westchnie-
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niem na końcu. Pan Henryk spojrzał na żonę z niemym pytaniem, a następnie na syna i sy-

nową, lecz i oni najwyraźniej nie znali odpowiedzi. 

– No bo nie potrafisz zrobić tak jak mówię, tylko stoisz jak taki dzban – odburknęła Gosia 

szukając czegoś w telefonie. – Zobaczcie – poprosiła w końcu pokazując babci i dziadkowi 

zdjęcie, które uważała za jedyne wartościowe. 

– Bardzo ładne – skomentowała pani Urszula, do czego przyłączył się również pan Hen-

ryk. Gosia spojrzała na nich zadowolona i sama raz jeszcze spojrzała na zdjęcie. 

– Jest kozackie – wyszeptała, po czym z telefonu rozbrzmiała głośna melodia, na co 

dziewczynka spojrzała na zgromadzonych. – Kasia dzwoni – i odebrała. – No siema, co tam? 

Serio?... OMG!... Niezły prank. 

Pani Halicka obserwując jak wnuczka nieco odchodzi, zagadnęła Krzysia. 

– Co oznacza rzepiara? 

– Oj babciu, trzeba było od razu mówić. Wytłumaczyłbym – zaśmiał się wnuczek, spoglą-

dając na równie złaknionego tej wiedzy dziadka. – Rzepiara to taka dziewczyna, która uwiel-

bia robić sobie zdjęcia w rzepaku. A po drodze do was jest pełno tych żółtych pól, więc 

Gośka też chciała takie zdjęcie. 

– A krinż? Czy krindż… nie wiem jak to się tam mówi. 

– To z angielskiego. Wymawia się krindż i znaczy no, jakby to powiedzieć po polsku...  

– zastanawiał się chłopiec – chyba żenada. 

Małżeństwo pokiwało głowami, przyswajając nowe informacje, po czym pan Henryk smut-

no westchnął. 

– Zabrzmię teraz jak taka maruda, ale nie można po prostu używać polskich słów? Ciągle 

tylko jakieś obcojęzyczne zamienniki. I co chwila coś nowego. Nadążyć się za tym nie da. 
Totalny galimatias – powiedział zasmucony dziadek, wpatrując się w szklankę z lemoniadą.  

– Możecie uważać, że to takie fidrygałki, ale mówię wam, że przez takie coś zamiera nasz 

język. Nasz piękny język powoli staje się zbieraniną wszystkiego. 

Krzyś spojrzał na babcie, nie do końca rozumiejąc, co dziadek miał na myśli. 

– Co to są firygałki? – spytał cicho. 

– Oj wnusiu – zachichotała pani Urszula – mówi się fidrygałki. To takie drobnostki, mało 

istotne rzeczy – wytłumaczyła, mierzwiąc czuprynę chłopca. 

– Podoba mi się to słowo – oznajmił Krzyś uśmiechając się, po czym spojrzał na pana Ha-

lickiego. 

– Jakie jeszcze znasz fajne słowa dziadku? – zapytał, będąc pewnym, że dziadek podzieli 

się z nim swą wiedzą. 

– Oj sporo, mój drogi, sporo – odpowiedział, patrząc badawczo na wnuka. – Pytanie tylko, 

czy chcesz je poznać by nasz język nie zginął. 

– Oczywiście, że chcę! – ucieszył się. – Kiedy zaczynamy? 

– Kiedy tylko zechcesz – odparł mężczyzna dumny z tego, że będzie mógł tak pozornie nic 

nieznaczącą część swej wiedzy przekazać kolejnemu pokoleniu. 

 

 

II MIEJSCE 

Katarzyna Nieznalska, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 13 im. H. Wagnera w Będzinie 

Strych, stary kufer i Marek 

Będzin, 2013 rok 

Marek siedział na zakurzonym strychu już ponad trzy godziny. I pomyśleć, że tak dał się 

podejść tej podłej Elce. 
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– Co wolisz – spytała tym swoim fałszywie słodkim głosikiem – odrabiać pańszczyznę 

w sadzie przy grabieniu liści czy przejrzeć rupiecie na strychu? 

Oczywiście, że wybrał strych. Myślał, ze upora się w godzinę, góra w dwie, a potem... 

witaj, wirtualny świecie. 

I co?! Teraz siedzi już nad kufrem  p o n a d  trzy godziny i z obrzydzeniem grzebie w ster-

tach rozsypujących się papierów, pajęczynach i fotografiach... 

Co to? Jakiś zeszyt?! Na okładce widać wyblakły napis: „Kajet”... Kajet?!! Co to do diabła 

jest? Wygląda przecież na zeszyt. Ale czyj? Marek podchodzi do brudnego okna i z trudem 

odczytuje imię i nazwisko z pierwszej strony tego jakiegoś „kajetu”: Anna Skarżanka. Skar-

żanka? Co to za nazwisko?! Od rodziców wie, ze dom odkupili od pana Piotra Skargi, a nie 
Skarżanki czy Skarżanka! Zresztą, mniejsza o nazwisko. Ciekawe, czego się dowie przeglą-

dając ów „kajet”. 

– Marek! Marek! – z dołu dobiegł go głos mamy – Czy ty żyjesz?! Wlazłeś na ten strych 

przed południem, siedzisz na nim, niczym rycerz na barbakanie i ani się nie odezwiesz, gdy 

cię wołam na obiad! 

– Mamusiu, przepraszam, ale znalazłem tu coś ciekawego! Chodź do mnie, obiad nie 

ucieknie. 

Wiedział, że mama, nazywana przez rodzinę Osiedlowym Monitoringiem, na pewno zaraz 

do niego dołączy. I nie pomylił się. Pojawiła się natychmiast, jak zawsze uśmiechnięta; od-

garnęła z czoła włosy, które zasłaniały jej okulary i pochyliła się nad trzymanym przez 

Marka brulionem. 

– Popatrz, Marku, jakie piękne pismo. Od mojej mamy, a twojej babci, wiem, że kiedyś 

uczono w szkole kaligrafii. Nie wolno było pisać niczym innym niż piórem maczanym w kała-

marzu, w którym był inkaust. 

Chłopak z podziwem popatrzył na mamę. Wiedział, że jest mądra, że zna angielski, nie-

miecki i szwedzki, ale nie wiedział, ze zna jeszcze jakiś dziwny język z takimi słowami, jak 

kaligrafia czy inkaust. 

– Nie patrz tak na mnie – mama uśmiechnęła się do syna. – Mówię o sztuce pięknego 

pisania atramentem, który znajdował się w słoiczku zwanym kałamarzem – od kałamarnicy, 

z której wyrabiano właśnie płyn do pisania. 

Trudno w to uwierzyć, ale przy całej tej wiedzy, mama na dodatek umiała czytać w myś-

lach. Prawdziwa  c z a r o w n i c a. 

Zaczęli czytać notatki z zeszytu (od mamy Marek dowiedział się, że kajet to dawna nazwa 

zeszytu). Był to zeszyt do języka polskiego, a należał do babci pana, od którego rodzice 

Marka odkupili dom. 

Czas spędzony na strychu okazał się całkiem miły. Marek i mama czytali o życiu dziew-

czynki, która w 1918 roku poszła do szkoły. W swoich opowiadaniach, które pisała na zaję-
cia, opisywała codzienne życie. W domu nie mieli jeszcze wtedy bieżącej wody i toalety. 

Chodzili do studni po wodę i do „sławojki” za potrzebą – znajdowała się w ogródku. Nie mieli 

kuchenki gazowej, w piecu palili drewnem, a wieczorem szykowali sobie ciepłe gruszki 

pieczone w popiele, których nie wolno było „zasypiać”, czyli trzeba było pilnować, aby nie 

zasnąć, bo owoce mogły się spalić! W końcu chłopak zrozumiał, skąd się wzięło powiedzenie: 

Nie zasypiaj gruszek w popiele. 

Do Marka i mamy dołączyła Ela, a później tata. Wspólnymi siłami znieśli kufer do dużego 

pokoju i zaczęli przeglądać papiery, które wcześniej chłopak uznał za niepotrzebne śmieci. 
Były tam cenzurki, czyli świadectwa Ani Skarżanki. Odnalazły się kajety do algebry i historii. 

Na samym dnie kufra były nawet ryciny, które dziewczynka wykonała do herbarza, szy-

kowanego na prezent dla swojej babci. Przeglądanie tych rzeczy było niczym podróż wehi-

kułem czasu. 

Jeszcze tego samego dnia rodzice zadzwonili do pana Piotra Skargi z informacją o znale-

zieniu kufra z tak bezcenną zawartością. Nazajutrz przyjechał dawny właściciel domu z ele-
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gancką starszą panią. Marek miał nadzieję, że to Ania – nie umiał inaczej o niej myśleć, jak 

o swojej rówieśniczce. Niestety. Ania już nie żyje od wielu lat. Starszą panią była jej córka. 

Będzin, 2020 rok 

Marek właśnie dostał się na studia... Otrzymał indeks studenta Uniwersytetu Śląskiego 

na wydziale: Historia! 

 

 

III MIEJSCE 
Jakub Łata, klasa VII, Uniwersytecka Katolicka Szkoła Podstawowa w Jaworznie 

[Rok Pański 1770...] 

Rok Pański 1770 szczęśliwie zaczęliśmy, spotkań świątecznych i karnawałowych było co 

nie miara, wesołości dużo, dysputy na wszelakie tematy ojczyźniane i cudze prowadziwszy po-

kazały jednak wstręt stanu szlacheckiego do prostoty na wsiach mieszkającej. Chwaląc stan 
swój towarzysze moi nie postrzegali, że wypijali butelka za butelką piwniczne zbiory i o trzeź-

wości i wstrzemięźliwości mówić już nie było co. 

Jednakże w miesiącu marcu przyszło opamiętanie, a bytnością swoją zaszczycili dom mój 

zjechawszy się w moje progi sproszeni goście. Rzędem według godności i starszeństwa 

usiedli za stołem, nie przyjął tylko zaproszenia przeor i doktor. Nie skosztowawszy nawet 

żadnego trunku. bo Jejmość poradziła herbatę, pan Piotr nie z przynuką wspomniał 21 marca 
Roku Pańskiego 1765, gdy stanęliśmy wszyscy na ciekawe widowisko w Warszawie, a ciżba 

była wielka i jeden na drugiego nacierał. Miastowe towarzystwo pełne grubych osobników, 

chorowym tonem wołało: Vivat! Z ciekawością, poznawszy przyczynę tego gwaru, szliśmy 

przodem, bo res non patitur moram. Spuściwszy się na to, że zobaczymy biskupa Ignacego 

Krasickiego, który wraz z Adamem Jerzym Czartoryskim i Franciszkiem Bohomolcem 
ukazywał „Monitora”, od razu spiesznie ruszyliśmy do drukarni J. K. Mći Rzeczypospolitej 

dla Korpusu Kadetów Mirzlerowskiej. 

Przypomnienie tego widowiska przez pana Piotra, kompana mojego od dawnych czasów, 

gdy razem, jak bracia najmilsi debatowaliśmy nad szaleństwem młodych, cudzymi modami, 

stanem małżeńskim, rozwodami i okradaniem ojczyzny, dało asumpt do poszukiwania w za-

kamarkach pokojów przypomnianego „Monitora”, którego uprzedniego roku nabyłem w War-
szawie. Otóż „Monitor” ten datowany Nr I Roku Pańskiego 1769 z d. 4 Stycznia znalazłszy, 

ukazałem zebranym, a w nim „Pismo Filozofi Chińskiego”. 

Pan Jędrzej, drugi kompan, rozumiawszy treść owego „Pisma" wyłożył jego istotę i od-

czytał, że w Państwie Chińskim wszelkie wychowanie zasadzone było na prawach natury 

i rozumu. I czytał też: „powinności dzieci ku Rodzicom od natury na sercach wyryte, są 
zasadą naszych rządów od niepamiętnego czasu nieodmiennych, a państwo całe jest dobrze 

rozporządzonym Domem, gdzie Cesarz Gospodarza, Oyca i przyjaciela wypełnia obowiązki”. 

Dysputa nasza o chowaniu młodzieży rozgorzała mocno, a przypomniawszy dawne dzieje 

każden wskazał, jak to ojcy i pradziady czcili cnotę i prawdę. Teraz u młodych wstręt nastał 

i niedowiarstwo do dobrych cech, jedynie widać wszędy czczy polor. Zdrożne obyczaje, 

krnąbrność i zbytki gubią kraj, który zbliża się do nieszczęśliwych dni. 

Do głosów pana Piotra i pana Andrzeja dołączyli inni, a pan Ignacy posłał pachołka do 

swojego domostwa, któren to znalazł – „Monitor” Nro III na Rok Pański 1769 d. II Stycznia, 

w  którym to znalazłszy imiona Homerusa, Arystotelesa, Kartezjusza zebrani rozpoczęli 

dysputę nad zapisem filozoficznych myśli: „Spoczynek jest człowiekowi naturalny” i myślą 

Teologa: „Człowiek na ukaranie do pracy jest skazany”, co prowadzi dalej do myśli: „ponie-
waż to jest karą, już tym samym pierwsze przeznaczenie ludzi nie było do pracy”. 

Dysputa nasza była hałaśliwa, a że noc zachodziła, jejmość prosiła na nocleg. Nacie-

szywszy się tedy towarzystwem, jenośmy odeszli od stołu, uwinęli się wszyscy spać. Przeno-

cowawszy nazajutrz, sobotni dzień był, wróciła kompanija do dysputy, a służba od poranku 

i samego świtania przygotowała poczęstunek, bo u mnie wszystkiego było dosyć, karmnych 

kur, gęsi, różnego ptactwa. Pod wieczór posłano pachołków po konie, goście pożegnawszy się 
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ze mną na wschodach i przeprosiwszy za ten najazd winszowali, a nawet zazdrościli dobrego 

domostwa, potraw rządów, dobrych rządów Jejmości. Podziękowałem za łaskę i powie-

działem im: „Jedźcie z Panem Bogiem, bo takie dysputy wiele nas nauczyły”  

Wróciwszy w progi domostwa, rzekłem do jejmości: „Przebaczcie, pani, ten najazd i za-
mieszanie”, na co odrzekła: „Panie Boże sprawiedliwy! Toć to dobrzy obywatele, mądrze 

konwersowali. Daj Boże takich jak najwięcej”. A ja, podziękowawszy jejmości, skoczyłem 

jeszcze wielką rysią do sąsiedztwa, bo pana Jerzego, sąsiada najbliższego, który pochoro-

wawszy się mocno, nie przybył. Przybyłem tedy do niego zabrawszy „Monitora”, by przy-

pomniawszy sobie naszą wizytę w Warszawie 21 marca Roku Pańskiego 1785, poczytał, bo 

dałem mu na to słowo szlacheckie. 

Wróciwszy do domu rozpamiętywałem, jak ojcowie moi powiadali o „Merkuriuszu Polskim 

Ordynaryjnym”, wspominali swoich ojców mówiących, że już w „Merkuriuszu” pisano, że co 

tydzień do druku podawać należy wieku teraźniejszego wiadomości przykładem obcych 

narodów. Cieszyłem się z tak radosnego dnia i spotkania, bo towarzysze moi pragnęli 

zreformować Rzeczypospolitą według nowoczesnych wzorów. 

Zapisałem w diariuszu dzień ten pamiętny dla siebie i moich towarzyszy. To pamięć żywa 

jeszcze o rzeczach najważniejszych dla stanu szlacheckiego i milej to zapisać samemu. 

Jakoć dla siebie piszę rozważywszy, że może to nikogo nie interesuje, ale może ktoś z familii 

będzie za sto, dwieście czy trzysta lat przerzucać kartki, kiedy wiadomość będzie niosła 

o rzeczach i okolicznościach, jakie z ukontentowaniem wspominali ich ojcowie i dziadowie. 

Nie ma tu czynów bohaterskich, opisów bitew i wojen jak u Jana Chryzostoma, co było dla 
Niego zaszczytem. Jam o tych rzeczach słuchał i czytał, ale ich nie opisuję, bo rozmyślam 

o prawach dla mieszczan i chłopów i o reformach gospodarczych dla pożytku ukochanej Oj-

czyzny. 

 

 

WYRÓŻNIENIE 

Izabela Mrugała, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi  

w Czechowicach-Dziedzicach 

„Pięknie jest na tym noszym Zorzycu” czyli kartka z pamiętnika babci Izy 
(fragmenty) 

[...] Znalazłam tam różne rzeczy do ubrania, kilka książek i pożółkłych zeszytów, z któ-

rych jeden zaczęłam przeglądać. To chyba zapiski mojej babci...  

„[...] Ooo! I kolejny ciekawy fragment, tym razem związany z religijnością mieszkańców 

Zarzecza. „My som pod opieką Matki Boskiej Gołyskiej. Ludzie godają, że jeden z zorzyckich 
parobków wybroł się na pielgrzymkę na Jasną Górę, gdzie w przydrożnej budzie chciał kupić 

obraz  Maryji, ale ni mioł dość piniędzy. Zerwoł się wiater i obrazek sam polecioł do synka. 

Istno Matka Boska chciała znalyść się w Zorzycu”. 

Po wysiedleniu wsi obraz przewieziono do Chybia, gdzie jest do dzisiaj. Mama mojej babci 

nieźle pisała i mówiła po polsku – pamiętam, że nieraz babcia opowiadała, jak jej mama  

– czyli moja prababcia – wspominała, że Niemcy karali dzieci w szkole za rozmowy w naszym 
ojczystym języku. Dlatego dzieci z Zarzycza często mówiły w gwarze, bo bały się, że za 

mówienie po polsku dostaną trzcinką po rękach, a to bardzo bolało. Przewracam kolejne 

kartki... 

[...] Chlyb jest pieczony w piecu, kiery stoi w sieni. Moja babka piecze w tygodniu chlyb, 

a na święta i odpusty kołocze z owocami, syrem lub makiem. Dla nos, dla dziecek piecze 
kołoczyki. Jedzenie u babki jest zamknięte na klucz w szafie co jom nazywają odmaryja. 

Klucz do szafy babka nosi w kabzie. Zawsze się raduje, jak dostanę od babki jajko, z którego 

mama robi dla mnie kogel-mogel”. 

Brzmi dziwnie, ale wiem, że dziadek mojej mamy zmarł na gruźlicę i jej babka Jadwiszka 

została sama z ośmiorgiem dzieci. Aby utrzymać tak liczną rodzinę, wysyłała córki na targ 

do Pszczyny oddalonej o 10 kilometrów, aby sprzedawały masło, jajka, śmietanę, czy ser. 
Rodzina była przyzwyczajona do skromnych warunków, walczyła z siłami natury. [...] 
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WYRÓŻNIENIE 

Zuzanna Urbanowicz, klasa VIII, Miejska Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka  

w Piekarach Śląskich 

[Następnego dnia poszliśmy na spacer po Wrześni...] (fragmenty) 

Berlin 18.09.2019  

[...] Następnego dnia poszliśmy na spacer po Wrześni. Mój narzeczony był mimo wszystko 

nadzwyczaj energiczny i zaciągał mnie do każdej atrakcji turystycznej. Z daleka zauważył 

pomnik postaci siedzącej w szkolnej ławce. Gdy podeszliśmy bliżej, Karl z przekąsem 

skomentował fakt, że dziewczynka odsuwa od siebie katechizm po niemiecku, a przy sercu 

trzyma ten po polsku. Kiedy poprosił mnie o wytłumaczenie dlaczego uczennica odrzuca od 
siebie niemiecką książkę, zaczęłam szukać w internecie informacji o historii tej postaci: 

Bronisława Śmidowiczówna była współorganizatorką strajku dzieci z Wrześni w 1901 roku. 

Opowiedziałam mu historię tego wydarzenia, o tym jak dzieci zbuntowały się przeciwko 

przymusowej nauce religii w języku niemieckim i o tym, jak zostały za to ukarane. Wtedy 

Karl po raz pierwszy usłyszał, że Polska nie istniała na mapie Europy przez ponad sto lat, 

a każdy z zaborców narzucał przymusową naukę swojego języka, co miało na celu wyko-
rzenienie polskości w narodzie. Po wysłuchaniu tej historii przyznał, że dzieci z Wrześni 

wykazały się niebywałą odwagą i patriotyzmem. Po raz pierwszy usłyszałam z jego ust 

pozytywną opinię o Polakach. [...] 

 

 

 

 

KATEGORIA III – UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  

I PONADGIMNAZJALNYCH  

W tej kategorii uczniowie pisali krótki utwór epicki (opowiadanie, nowelę, kartkę z pa-

miętnika, dziennik) ilustrujący znaczenie języka ogólnonarodowego w komunikowaniu się 
między pokoleniami, grupami społecznymi czy przedstawicielami różnych zawodów. 

Ocenie podlegały: zgodność z zaproponowaną konwencją (praca powinna mieć formę 

epickiej wypowiedzi literackiej), urozmaicona leksyka, oryginalność fabuły. 

 

I MIEJSCE 
Anna Kutek, klasa I, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. S. Staszica w Sosnowcu 

Skrzydlaty posłaniec w Krakowie 

Krople deszczu spływały leniwie po szybie, łącząc się z innymi, by zaraz ponownie 

rozłączyć się i kontynuować drogę do końca okiennej framugi samotnie. Część jednak 

zwalniała biegu w połowie drogi, sunęła po szkle coraz wolniej, aż w końcu zatrzymywała się 
całkowicie. Choć był to trzeci dzień stycznia, zamiast śnieżnych płatków, z nieba spadał 

deszcz. Aleksandra podeszła do okna i westchnęła, spoglądając na jedną z krakowskich ulic, 

prowadzących do Rynku. Zwykle ulica była zatłoczona, pełna przechodniów zmierzających 

w sobie tylko znanych kierunkach oraz przejeżdżających raz po raz konnych powozów. Teraz 

na ulicy nie było prawie nikogo, tylko nieliczni śmiałkowie, mający zapewne bardzo pilne 
interesy do załatwienia, decydowali się na wyjście z domu w taką pogodę. Do takich osób 

zaliczał się ojciec dziewczyny – krakowski urzędnik i zarazem szanowany obywatel. Jednak 

oprócz bardzo dobrej sytuacji materialnej, powszechnego szacunku, możliwości zapewnienia 

świetnego wykształcenia synowi i udzielania lekcji czytania i pisania również córce, praca 

ojca Aleksandry wiązała się również ze znaczną ilością czasu spędzaną poza domem i noto-

rycznym spóźnianiem się na obiad, jak to miało miejsce tego dnia.  

Zapach posiłku roznosił się po całym mieszkaniu, z kuchni dochodziły odgłosy krzątaniny 

matki dziewczyny, a z sąsiedniej sypialni raz po raz wynurzała się głowa jej starszego brata, 

który nie mógł już doczekać się powrotu ojca, a co za tym idzie – również (a może przede 



Wojewódzki Konkurs Literacko-Historyczny „O mowo polska, Ty ziele rodzime”

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (121) 2021   82 

wszystkim) obiadu. Aleksandra zerknęła na stojący pod ścianą wielki drewniany zegar  

– zbliżała się piąta, jednak ojciec dalej się nie zjawiał. W końcu, po dłuższym czasie, do uszu 

Aleksandry doleciał odgłos otwierania frontowych drzwi i głośnej rozmowy jej matki i ojca. 

Na podstawie tonów ich głosów Aleksandra doszła do wniosku, że musiało wydarzyć się coś 
niezwykłego, a przynajmniej szczególnego. Z zaciekawieniem i jednocześnie lekką radością, 

która pojawiła się na myśl, że ten dzień nie okaże się jednak tak monotonny i nudny, na jaki 

się zapowiadał, dziewczyna skierowała się do wyjścia ze swojej sypialni, a następnie udała 

się do jadalni. Stamtąd dobiegały dźwięki wesołej rozmowy, która została na chwilę 

przerwana w momencie, gdy Aleksandra przekroczyła próg pomieszczenia.  

Ich jadalnia była bardzo elegancka – przestronna, z jasnymi ścianami, na których wisiały 
rozmaite obrazy miejscowych malarzy, w większości znajomych jej ojca. Na środku 

pomieszczenia stał ogromny, podłużny stół, otoczony kręgiem krzeseł, podobnie jak stół, 

wykonanych z ciemnego, dębowego drewna. Ojciec, matka i jej brat zajęli już miejsca przy 

stole, czekając na Aleksandrę. Na jej widok ojciec uśmiechnął się, wstał od stołu i podszedł 

do dziewczyny, po czym mocno przytulił na powitanie. To trochę zdziwiło Aleksandrę, która 
początkowo nie odwzajemniła uścisku. Szybko jednak doszła do wniosku, że naprawdę 

musiało się wydarzyć coś nadzwyczajnego, jeśli ojciec wita ją w taki sposób i z taką radością.  

– Ojcze, czy zdarzyło się coś szczególnego? – zapytała ze szczerym zaciekawieniem, zajmu-

jąc miejsce przy stole, koło swojego brata.  

– Nawet nie wiesz, jak bardzo – uśmiechnął się rozradowany mężczyzna. W tym czasie 

matka Aleksandry opuściła jadalnię, by zaraz wrócić z ozdobną, porcelanową wazą pełną 
zupy.  

– Co konkretnie? – dopytywała Aleksandra, obserwując, jak brat wlewa do talerza kolejne 

porcje płynnej potrawy, jakby zapominając o ograniczonej pojemności naczynia. Dziewczyna 

skrzywiła się. Nigdy nie rozumiała, jak można tyle jeść i w dodatku nie narzekać później na 

ból brzucha.  

– Na chwilę obecną mogę powiedzieć tylko, że stało się coś przełomowego dla… języka 

polskiego! – odparł mężczyzna, z uśmiechem nieschodzącym z twarzy. – Ale póki co więcej 

nie powiem, musisz wytrzymać do końca posiłku. Jestem bardzo zmęczony i głodny, 

opowiem ci wszystko dokładnie, ale po obiedzie – zapewnił. Aleksandra skinęła tyko głową, 

jednocześnie rozmyślając nad tym, o jakim przełomowym wydarzeniu mówił jej ojciec. 

Już dawno nie widziała, by był tak podekscytowany i radosny, więc musiało wydarzyć się 
coś doprawdy niesłychanego.  

Po obiedzie cała rodzina usiadła w salonie. Aleksandra zajęła miejsce obok ojca, wpatru-

jąc się w niego wyczekująco. Mężczyzna tylko roześmiał się, obserwując jej zachowanie. 

Widać po nim było, że Aleksandra jest naprawdę bardzo zaciekawiona całym zdarzeniem. 

Ojciec Aleksandry od początku dostrzegł u córki cechy, pod których wpływem zdecydował 
się udzielać jej sporadycznych lekcji czytania i pisania. Choć w tamtym czasie kobiety nie 

zdobywały żadnego wykształcenia, Aleksandra stanowiła wyjątek. Była bardzo bystrą i mą-

drą dziewczyną, szybko chłonęła wiedzę. A ojciec bardzo ją kochał, dlatego zdecydował, 

że nie pozwoli, by potencjał córki się zmarnował. Szczególnie interesował się swoim językiem 

ojczystym – polszczyzną i zarażał Aleksandrę swoim zainteresowaniem. Z tego powodu 

wiedział, że wydarzenie, jakie miało miejsce tego dnia zaciekawi również ją. 

– Tato, o czym dokładnie mówiłeś przy obiedzie? – rozmyślania mężczyzny przerwał znie-

cierpliwiony głos jego córki. Zamiast odpowiadać od razu na pytanie, wyszedł na chwilę z sa-

lonu, po czym wrócił z… jakimś zwojem kartek? Aleksandra nie była pewna, dlatego z zain-

trygowaniem obserwowała tajemnicze kartki.  

– To pierwsza polska gazeta! – uśmiechnął się szeroko ojciec Aleksandry, podając gazetę 
córce, aby mogła ją obejrzeć.  

– „Merkuriusz Polski”… – dziewczyna przeczytała nazwę gazety i zaczęła przeglądać 

kolejne strony. – Faktycznie, niezwykłe – szepnęła z uznaniem. Gazeta pełna była roz-

maitych tekstów informujących o najnowszych ważnych wydarzeniach w Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów i za granicą. Aleksandra była pewna, że dzięki tej gazecie wiele się zmieni. 

Teraz informacje mogły docierać do wielu osób jednocześnie, szybszą, efektywniejszą drogą 
niż przekaz ustny. Społeczeństwo mogło być więc lepiej poinformowane, miało dostęp do 
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wielu ważnych, aktualnych informacji. I, co było chyba jedną z największych zalet gazety, 

została ona zredagowana w języku polskim. Aleksandra była niemal pewna, że fakt, iż gazeta 

napisana była po polsku, sprawi, że ludzie będą sięgać po nią jeszcze chętniej. A w dodatku 

wszystko to doprowadzi do rozwoju jej języka ojczystego. W tej chwili dziewczyna zaczęła 
odczuwać wielką dumę z faktu, że dzięki lekcjom udzielanym jej przez ojca potrafiła czytać. 

Gdyby nie to, mogłaby tylko patrzeć beznamiętnym wzrokiem na okładkę i kolejne strony 

gazety, nie wiedząc, jakie informacje ona zawiera. Tymczasem mogła czytać, przyswajać 

nowe fakty i poznawać sytuację, jaka panowała w kraju.  

– Dzisiaj ukazał się pierwszy numer – z rozmyślań wyrwał ją głos ojca – kolejny powinien 

pojawić się jeszcze w tym tygodniu – dodał z uśmiechem. – Mamy szczęście, że mieszkamy 
w Krakowie, bo właśnie tu gazeta jest wydawana.  

– A czy nie jest droga? – przez głowę Aleksandry przemknęła myśl, że skoro jest to 

pierwsza taka gazeta w kraju, to zapewne musi być droga. – I liczba egzemplarzy musi być 

ograniczona – dodała po chwili namysłu.  

– Spokojnie, o cenę nie musisz się martwić, dziesięć groszy to dla mnie niewielki wydatek. 
Sama wiesz, że w naszej rodzinie nie wydajemy pieniędzy na byle co, ale oszczędzamy, na 

wypadek takiej sytuacji, jak ta – kiedy pojawi się coś naprawdę godnego zakupu. Co do 

liczby egzemplarzy, to masz rację, jest ona ograniczona. Od znajomego urzędnika słyszałem, 

że wydawanych będzie od stu do dwustu egzemplarzy. Ale o to też nie musisz się martwić  

– jako urzędnik mogę być jedną z pierwszych osób, które będą miały dostęp do następnych 

wydań.  

– W takim razie nie zapomnij kupić nam kolejnego numeru, gdy tylko się pojawi – powie-

działa wesoło Aleksandra. Wiedziała już, że ten dzień zdecydowanie nie będzie nudny. 

Zamierzała go spędzić na czytaniu artykułów „Merkuriusza Polskiego” i już nie mogła się 

doczekać kolejnego wydania gazety. Z zadowoleniem wzięła plik kartek do ręki i udała się do 

swojej sypialni. Nie przeszkadzał jej deszcz ani brat prowadzący w pomieszczeniu obok 
głośną rozmowę z ich matką o propozycji obiadu na następny dzień. Została sama z garścią 

nowej wiedzy, szeregiem ważnych faktów i ciekawych informacji – z pierwszą polską gazetą. 

 

 

II MIEJSCE 

Aleksandra Zemła, klasa II, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  
im. S. Żeromskiego w Zawierciu 

[Miałam dziś bardzo wyczerpujący dzień...] 

Miałam dziś bardzo wyczerpujący dzień, jutro sprawdzian z historii – „Ziemie Rzeczypo-

spolitej pod zaborami”, głowa pulsowała mi od nadmiaru informacji. Swoją drogą, co to był 

za straszny czas, ciągła walka o to, żeby zachować świadomość bycia Polakiem, żeby móc 
pisać, czytać w języku polskim. Dzisiaj takie problemy to czysta abstrakcja... Chociaż czas 

pandemii uświadomił mi, że warto dostrzegać i celebrować takie elementy, których wcześniej 

nie zauważałam, a potrzebne mi są do życia niczym powietrze. No dobra, muszę odłączyć 

myślenie, bo nie zasnę i jutro na sprawdzianie nic nie napiszę. Jeszcze jakiś czas myśli 

kotłują mi się w głowie, ale w końcu wyczerpana zasypiam... 

O kurczę, dlaczego pod powiekami, ciężkimi jeszcze od snu, widzę promienie porannego 
słońca, przecież dopiero co udało mi się zasnąć. O Mateńko! Jeszcze nieee, jeszcze chwilę, 

w ogóle nie odpoczęłam po wczorajszym zakuwaniu. Niestety, co dobre szybko się kończy, za 

oknem nieubłaganie wstaje dzień, zmuszam się, żeby otworzyć oczy... Jednak coś mi się nie 

zgadza, coś nie pasuje, pościel jakoś dziwnie pachnie, zaraz, zaraz, co ten zapach mi 

przypomina? Już wiem! Tak pachnie babcina pościel, kiedy przyjeżdżam do niej na wakacje, 
a Ona ściela mi łóżko kołdrą obleczoną w świeżutko wykrochmaloną poszwę. Zrywam się już 

na dobre rozbudzona i trochę wystraszona. Rozglądam się zdezorientowana dookoła, właśnie 

wyskoczyłam z pięknie rzeźbionego, drewnianego łóżka, pościel ma kolor śnieżnobiały, zdo-

bią ją falbanki i liczne koronki, no i ten zapach świeżego krochmalu... Co jest grane? 
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Podbiegam do toaletki (nie mam w pokoju toaletki!!!) spoglądam w lustro... Ufff! To ciągle 

ja! Wprawdzie mam na sobie śmieszną koszulę nocną, a włosy (jakieś dłuższe, ale to akurat 

bardzo mi się podoba !) zaplecione w dwa warkocze. 

W pokoju pojawia się moja mama, też jakaś odmieniona: w długiej sukni z żabotem, 
włosy gładko uczesane. 

– Aleksandro, ty jeszcze nieubrana? Spóźnisz się do szkoły i nie daj Bóg, zaczniesz dzień 

od kozy! 

– Mamo, o czym ty mówisz? Przecież u nas w szkole nie ma kóz! Owszem w biologicznej 

mamy ślimaki, patyczaki, ale kozy? 

– Olu, gadasz jakbyś  się szaleju najadła, dziecko nie bądź krnąbrna i wartko się do 
szkoły przysposabiaj, bo Cię wezmą za jaką niedojdę, co to rano, jak nakazuje Pan Bóg, 

wstać nie umie! 

Nooooo to Mama „pojechała po całości” – co ona tak od rana z tym „Panem Bogiem”, i co 

to jest „szalej”? 

Nagle zauważam na toaletce zdjęcie – pięknie oprawione, na nim nasza rodzinka – wyglą-
damy jak przebierańcy, ale nawet fajnie, stylowo, fotografia w kolorze sepii. Super!  

Zaraz wrzucę ją na fejsa. Nagle robi mi się gorąco, dostrzegam datę jaka widnieje na zdjęciu 

– 26.04.1900 rok!!! 

– Mamooooo, jaki mamy rok??? Zdziwiona pytam z trwogą i niedowierzaniem. 

– Aleksandro, przestań bałamucić, Co to za pytanie? Dzięki Bogu mamy 1901! 

Opadłam na łóżko, czułam ogarniającą mnie niemoc. Jak to możliwe? 1901 rok? Przecież 
usypiałam w 2021! 

W tym momencie przyszło oprzytomnienie. Już rozumiem, jakimś cudem przeniosłam się 

w czasie o bagatela 120 lat. Ciekawa jestem, czy w szkole spotkam kumpele i czy też mamy 

zapowiedziany sprawdzian z historii? Doszłam do wniosku, że jeżeli już jestem w tym histo-

rycznym zawirowaniu, to spróbuję się jakoś dopasować. Ciekawość zwyciężyła ze strachem. 

Mama zawołała mnie na śniadanie – mleko z kożuchem i chleb z dżemem – smakowało 

pysznie. Jakimś niewytłumaczalnym sposobem, bez najmniejszych problemów trafiłam do 

szkoły. Zasiadłam w skrzypiącej ławce, w blacie której widniała dziura, a w niej kałamarz 

z atramentem (widziałam ostatnio takie cudo na jakiejś szkolnej wycieczce w muzeum!) Nagle 

wszedł nauczyciel – wyglądał groźnie i niesympatycznie. Wstaliśmy i głośno powiedzieliśmy 

„Guten Tag Panie Scholzchen”. O rany! Wtedy przypomniałam sobie, o czym czytałam 
wczoraj na klasówkę z historii – no tak, zabory, germanizacja, rusyfikacja, Polska nie istnieje 

jako kraj, istniejemy tylko my jako naród, ale walka o tę świadomość bywa bardzo trudna... 

Zarządzenie naczelnego prezesa prowincji poznańskiej z dnia 27 października 1873 roku 

narzuca język niemiecki jako obowiązkowy. Nasz nauczyciel napisał na tablicy datę 2 maja 

1901 rok i powiedział, że najwyższy czas abyśmy zaczęli się uczyć religii z nowych 
niemieckich katechizmów, jakie zostały specjalnie dla nas zakupione. Nie rozpoznawałam 

nikogo, ale fajną i zgraną mieliśmy klasę, bo tylko zerknęliśmy na siebie i nikt po nowy „pod-

ręcznik” nie sięgnął, a leżał on przed każdym na ławce. 

Mało tego „Wiedziona jakimś niewytłumaczalnym odruchem chwyciłam książkę przez far-

tuszek” i z niejakim wstrętem oddałam nauczycielowi. Wtedy rozpętało się piekło! 

Scholzchen zaczął na nas wrzeszczeć, że najbardziej hardzi i krnąbrni zostaną ukarani, 
do klasy został wezwany również inny nauczyciel Pan Feliks Koralewski i zarządził dla naj-

bardziej opornych karę chłosty... Nie mogłam uwierzyć, zaraz będą nas bić, rózga leżała na 

nauczycielskim biurku. Olka, obudź się, obudź się, powtarzałam sobie w myśli... To tylko 

sen, chory, przerażający sen... Ale to działo się naprawdę! Scholzchen zapowiedział, że 

chłopcy zostaną ukarani ośmioma uderzeniami w siedzenie, a dziewczęta tyleż samo otrzy-
mają w ręce! Wywołano Stasia Jerszyńskiego, szedł z dumnie podniesioną głową. Raz... 

dwa... trzy... padały kolejne razy, widać było, że chłopak z trudem wytrzymuje ból, ale dał 

radę, nie rozpłakał się, nie prosił o litość, a to jeszcze bardziej rozwścieczyło nauczycieli, 

kolejne razy były coraz silniejsze. Nagle wywołano moje nazwisko, drżąca i przerażona 

podeszłam do biurka, wyciągnęłam dłoń i mocno zacisnęłam zęby. Muszę dać radę, za 
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wszelką cenę wytrzymać, nie rozpłakać się. Nie dam satysfakcji tym zwyrodnialcom. Pada 

pierwsze uderzenie, piecze, bardzo boli, nie wyobrażam sobie, że wytrzymam osiem razów... 

Nie będę nigdy mówić pacierza i śpiewać pieśni religijnych w języku niemieckim. Nie... nic 

i nikt mnie nie złamie. Nie pozwolę się zgermanizować. 

Z wycieńczenia straciłam świadomość. Świat wirował jak oszalały. Słyszałam krzyki, 

płacz. Doświadczałam wszystkiego, czułam na własnym ciele zatrważający strach i lęk. 

Nagle poczułam, że dłużej nie wytrzymam, Mamo, gdzie jesteś? Niech ktoś mi pomoże! Czy to 

już koniec? Czy tak ma się skończyć moje młode, dopiero co rozpoczęte życie? Przed oczami 

widziałam mrok, głęboką przepaść, moich oprawców krzyczących oraz bijących mnie, a po-

środku tego zgiełku usłyszałam ciche wołanie. Wołanie to było delikatne, ledwo słyszalne: 
„Obudź się Olu”. Walczyłam, aby ocknąć się z tego kręgu przerażenia. Pomału otworzyłam 

powieki. Świadomość zaczęła wracać, krzyki katów milknąć oraz oddalać się. Ku mojemu 

zdziwieniu przy łóżku stała Mama, zaskoczona moim stanem. Zdezorientowana wyskoczy-

łam z łóżka i mocno ją przytuliłam. Łzy spływały mi strumieniami po policzkach. 

Gdy doszłam do siebie pośpiesznie sprawdziłam telefon. Na wyświetlaczu pojawiło się 
mnóstwo powiadomień pochodzących z Facebooka i Instagrama. Mnie jednak interesowała 

tylko jedna rzecz. Który mamy dzień i co ważniejsze, w którym roku jesteśmy?! Moje źrenice 

błyskawicznie odnalazły tę informację w gąszczu social mediów. Mamy 22 maja 2021 roku. 

Odetchnęłam z ulgą. Jeszcze nigdy w całym swoim życiu nie byłam Bogu tak wdzięczna za 

obudzenie się, za wyrwanie mnie z tak koszmarnego snu... Snu, który dla dzieci Wrześni był 

porażającą rzeczywistością. 

Chłosta, praca ponad ludzkie siły, brak swobód to tylko urywek z tego, co widziałam i czego 

doświadczyłam tylko we śnie. 

Jesteśmy ludźmi XXI wieku, ludźmi doby globalizacji oraz cyfryzacji. Ludźmi przełomu 

epok. Czy byłoby nas stać na takie poświęcenie? Czy byłoby nas stać na bezinteresowne 

oddanie się w imię polskości? Wątpię, dlatego dzieciom i młodzieży tamtych trudnych 
czasów należy się największy szacunek. To właśnie oni kształtowali nasze społeczeństwo, 

walczyli o nasz język i tradycję, z dumą powtarzając tekst „Roty” Marii Konopnickiej: „Nie 

będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił”. 

 

 

II MIEJSCE 
Mira Majewska, klasa II, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 

List Marii Leszczyńskiej do ojca Stanisława 

Pałac Wersalski, 20 maja r. 1733 

Mój jedyny Papo!, och, Drogi! 

Jakkolwiek winnam list swój łagodniej zacząć i bez wzruszeń większech w swem stanie 

poważnym, dać Tobie chwilę na przywitanie się ze słowem Twej Córeczki, to dziś płaczę, 

gdy inkaustu teraz dosięgam, łzy moje i atramentowe plamią papier kredowy… 

Kochany mój Ojcze, wnuk Twój Filip Ludwik, książę Andegawenii, nadzieja na Twą krew 

w ciele przyszłego władcy na tronie naszej Rzeczypospolitej, zmarł siny i blady!... Żyło się 
naszemu Książątku drogiemu niecałe trzy latka, dołączyło mu się do siostrzyczki Maryni 

Ludwisi, jak listów wiele temu wspominałam, iż spotkała się po czterech latkach z Miłosier-

nym Naszym Ojcem Jedynym… 

Papo… piszę teraz piórem Jego Królewskiej Mości, boć globusa dostałam przy wspom-

nieniu Ma… ryni; jakże dłoń mi się trzęsie! 

Och, Ojcze, wybacz za zmianę barwy inkaustu, lecz Panna Piąta, właściwie Czwarta, Wik-

toria Ludwika1 tydzień temu przerwała mi pisanie tego listu, którego próbuję od miesiąca 

skończyć… już lepiej mi jest, mogę usiąść, nie cieplej jednak ni na sercu, ni w tych murach, 

Wersal lodowacieje od chłodu majowego, pogoda tegoż roku każdego męża dziwi jak czary 
jakie. Dziś sądzę, że pióra z dłoni nie wypuszczę, do apartamentu wbiegła Henrysia 

i mnie na łożu siedzącą cmoka co chwilę w policzek blady jak śmierć, udało mi się moją, 
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a serduszko Twoje od opiekunek na chwilkę do siebie wziąć, a ciężko te od wieków królew-

skiego stanu i konwenansów poprosić, jak wiesz. 

Król nasz Polski przyszły od urodzenia pierś miał zapadłą i buzię białą… ale był to Drugi 

Syn Francji, trzecia najważniejsza persona w familii. Pamiętasz, Papo, jak przysłałeś mi we 

wrześniu r. 1730 Pismo Święte z dedykacją jaką2!, aż ze szczęścia zapłakałam, a wtedy Jego 

Królewska Mość spytała, czy miałam jaki w nocy koszmar, że tak krzyknęłam. Ach Tatusiu, 
Jego Królewska Mość chciała Twe słowa zadeklamować przed dworem i aż się wtedy śmia-

łam przez dzień cały, kiedy z jej ust wybrzmiały słowa „Widąk, e bok psenisff…”! 

Pamiętasz Papo, jak Ty uczyłeś mnie czytać po polsku?, wtedy na kolana brałeś swą 

Marynię, jeszcze wtedy dziewuszkę zwykłą, żadną królową, i stronice „Merkuriusza Polskiego 

Ordynaryjnego” przekładałeś? Opowiadałeś, żeś te od dziadka miał… zostawił na pokolenia 

przyszłe.  

Odeszło Książątko, a ja sobie przypomniałam z tegoż perjodyka słowa takie z Februarego 

(popraw, Ojczulku w odpowiedzi, jeślim głoskę czy wyraz pominęła): na niebie pojawiła się 

mietłowata gwiazda3. Zadałam Ci wtedy, Drogi pytanie, czy sprząta ona gwiazdki z nieba, 
skoro mietłą ją nazwali. Powiedziałeś pięknie, że jej ogonek niebo przeczesuje jak mietła, co 

utrwaliło stwierdzenie, że mając pięć latek umiem fakty kojarzyć. Teraz, Papo, powołam się 

na gwiazdę mietłowatą: czy ja, Królowa Francji, Córka Twoja zmietłam ze świata tego swego 

synka?... boć kierując wzrok Twój sokoli na opowiadanie poniższe zdaje mi się, że tak zmu-

szona jestem o sobie sądzić: 

Zmietłam nasze Książątko, boć oddałam je tym królewskim pielęgnicom! Filipek im dany, 

chłopiątko malowane karmiony był, co matrony za dobre brały… i ja im na to pozwoliłam. 

Dały synkowi memu grudki ziemi z grobu św. Madarda, boć ciałko jego było niezdrowe, 

a sił musiał nabrać. I go truły ziemią, a matka jego się na to godziła, boć co królowej Francji 

wypada?... obcą pieszczoszką dla dzieci swych być, wielką damą nieznajomą. 

Ojcze!, co to znaczy? nic naprawdę nie znaczy, a głośno mówić mi nie wolno, jeno w liście 
do Ciebie. Mogę niezadowoloną być, na Jego Królewskiej Mości facecje szlochać, ale czyż to 

nie droga przeznaczenia każdej kobiety?... 

Papo, najmocniej przepraszam, iż ta, która Cię kocha, tak w tem liście na niedorosłą wy-

chodzi… a przyjdzie jej za dwa miesiące obchodzić urodziny trzydzieste i jedyne, czego by 

pragnęła, to Ciebie u boku Twej Maryni, nie królowej, a Córeczki, i kolejno z Ludwisią, 

Henrysią, Delfinkiem, Adusią i Wiktorynką także.  

Pogrzebano nasze Książątko obok Maryni u św. Denisa, a ja trzęsę się, boć Jedyny Syn 

Francji zdrowia nie ma silnego… ja tak bardzo cierpieć chciałam dni kilka temu, by Francji 

dać księcia następnego! 

Pióro daję teraz Henrysi, ona koniecznie musi coś skrobnąć: Dziaciu, całósów tobie ślem 

sto dwa! 

Mój synek, Filipek, Twój wnuk, niedoszły nasz król… ja tutaj gloryfikuję dzieciątko, 

jaskółkę byłą nadziei na Twoje zastępstwo królewskie, a malutka księżniczka francuska 

piórka rwie z pióra Jego Królewskiej Mości… czy ja podobnie się nie zachowywałam, jak 
w zachwycie chwaliłeś pisarzy „Merkuriusza…”, iż tak mało o Szwecji wspominają?, boć swą 

wielkość straciła? Mnie bawiły wtedy piórka i kryjówki za ciężką spódnicą Mateczki niż 

państwa… bądź nowinki, dokąd była królowa Krystyna podróżowała; tej „pani bez korony”, 

jak ją nazywałam w dzieciństwie, twarz czasami zastanawiała, a teraz częściej jeszcze, boć 

jej i mnie mówili i mówią słowa najpiękniejsze, jedne wspanialsze od drugich i też mamy obie 

swe osobliwości, które dwór dziwią. 

Ostatnimi czasy francuskiego „Merkuriusza” po cichu do kominka włożyłam (choć to pień 
oświecenia francuskiego, jak mogę przetłumaczyć ich słowa na umysłu otwarcie), boć nie 

dorównuje błyskotliwością tekstów polskich, któremi umiliłabym teraz czas smutny… ach, 

Papo, nazywają mnie „szlachetniejszą od wersalczyków”, ale jeśli mogę o coś prosić jak jesteś 

dziś w Warszawie i wybrany raz jeszcze na króla Rzeczypospolitej zostaniesz, „Merkuriu-

sza…” wskrześ, jak Merkurego poślij kogo do mnie ze spiętemi numerami dawnemi.  
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Kochany Ojcze, niech ludwiki wysłane przez Jego Królewską Mość samą fortunę Ci na 

dniach przyniosą4! 

Henrysia list ten ucałowała w rogu, pachnieć Tobie winien różą… 

Twoja najgoręcej kochana Marynia 
 

Przypisy: 
1 11 maja 1733 roku na świat przyszła Wiktoria Ludwika Maria Teresa, siódme dziecko, a piąta 

córka Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV; po urodzeniu znana jako Panna Czwarta (tytuł ten przejęła 
po zmarłej 19 lutego siostrze Marii Ludwice). 

2 Stanisław Leszczyński po narodzinach drugiego wnuka 30 sierpnia 1730 roku posłał córce polski 
przekład Pisma Świętego z dedykacją: Wiedząc, że boskie przenajświętsze sprawy / są twoich myśli 
najmilsze zabawy / z Pisma Świętego podane nam prawa / zachowa swoje wiara żwawa, / że ci zaś 
miło, co się Polski tyka, / ojczystego tu używam języka. 

3 23 lutego 1661 roku w „Merkuriuszu Polskim Ordynaryjnym” we wstępie poprzedzającym opis 
obserwacji komety w Ołomuńcu na Morawach pióra Jana Heweliusza napisano: (…) Pokazała się 
w tych dniach kometa (po naszemu miotłowata gwiazda) na niebie (a najpierw tu w naszej okolicy 

cobym wiedział), obserwowano ją w Ołomuńcu, którą dostawszy obserwacyją, tu ja komunikuję.” 
4 Dzięki wsparciu finansowemu Ludwika XV Stanisław Leszczyński wygrał elekcję roku 1733. 

 
 

III MIEJSCE 

Zuzanna Waksmańska, klasa I, IV Liceum Ogólnokształcące  

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu 

Walczyć czy uciekać? 

Dzisiejszy dzień wydawał się spokojny, taki jak każdy inny, nie sądziłam, że po południu 

może wydarzyć się coś, co odmieni moje życie. Było ciepło choć gdzieniegdzie było widać 

ciemne chmury. Rozmawiałam z mężem, przygotowując obiad dla naszej całkiem licznej 

rodziny. Usłyszałam pukanie do drzwi, moje ukochane dzieci wróciły do domu. Od razu 

zauważyłam, że nie są w dobrym humorze, do tego zachowywały się bardzo podejrzanie. 

Mimo że było ciepło, moje córki nie zamierzały ściągnąć bluz i dodatkowo obciągały 

rękawy. Synowie za to bali się usiąść przy stole. Nikt nie zdecydował się na mnie nawet 

spojrzeć, a co dopiero wytłumaczyć, co się stało. Choć byłam zaniepokojona, postanowiłam 
to przemilczeć. Podczas posiłku panowała niezręczna atmosfera. Zazwyczaj nasz dom 

przepełniała radość i ciągle było słychać rozmowy. Tym razem każdy był wpatrzony w swój 

talerz. Jedynym dźwiękiem był odgłos łyżek uderzających w zastawę. Nawet moja mama, 

która uwielbiała opowiadać o historiach z przeszłości, dzisiaj siedziała cicho. Nagle w czasie 

obiadu rękaw jednej z córek zamoczył się w zupie. Wymownie popatrzyła na swoją siostrę, 
a następnie kontynuowała jedzenie. Mimo nieprzyjemnego, mokrego materiału, z którego raz 

po raz kapało, nie zareagowała. Zdenerwowana podeszłam i podwinęłam jej rękaw. Widok, 

który zobaczyłam, przeraził mnie, przez dłuższą chwilę wpatrywałam się w przedramiona 

i dłonie jednej z najmłodszych córek, nie dowierzając. Po chwili rozkazałam reszcie rozebrać 

się i pokazać rany. Całe ręce i pośladki moich dzieci były pokryte głębokimi cięciami, jeszcze 

nigdy nie widziałam moich pociech tak pokaleczonych. Już wcześniej czasami zdarzyło się, 
że wracały z ranami, jednak nigdy nie były one tak głębokie i poważne. Dzieci zawsze 

próbowały wytłumaczyć, że zrobiły to sobie, bawiąc się z rówieśnikami lub napotkanym 

kotem. Wielokrotnie powstrzymywały mnie i mojego męża przed pójściem do nauczycieli. 

Dzisiaj jednak nie mogłam tak po prostu odpuścić, nie po tym, co zobaczyłam. Jako 

matce ten widok sprawił mi wiele bólu. Gdy moje drobne, niewinne córeczki pokazały mi 

swoje rączki, niemalże całkowicie pokryte opuchlizną, nie wytrzymałam. Ze łzami w oczach 

spytałam je, za co otrzymali tak okropną chłostę. Choć ciężko było nazwać to chłostą. 

Chórem odrzekli: Za to, że nie chcieliśmy modlić się po niemiecku. Jednocześnie byłam 

z nich dumna, że nie poddały się łatwo i zdecydowały dalej mówić po polsku na lekcjach 
religii. Od młodych lat mimo zaborów starałam się krzewić w nich ducha patriotyzmu. Choć 

nasze państwo nie było niepodległe, to wierzyłam, że takie drobne działania mają sens. 

Z drugiej strony byłam przerażona, jakie konsekwencje poniosły moje dzieci. 

Bez zastanowienia razem z mężem i dwojgiem najstarszych dzieci popędziliśmy na plac 

szkolny. Był on już zapełniony tłumem ludzi, było wielu rodziców i wiele dzieci. Wszyscy 
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krzyczeli, obrzucali obelgami nauczycieli i dyrektora, domagali się zaniechania karania 

cielesnego dzieci. Jestem pewna, że ich krzyki było słychać kilka ulic dalej. Poczułam ulgę 

wiedząc, że nie tylko ja zdecydowałam się przeciwstawić ludziom, którzy tak krzywdzili 

uczniów. Jeszcze niedawno obiecywali, że język polski będzie w szkołach na religii, a teraz 
co? Nie można było już nawet modlić się w naszym ojczystym języku! Od razu dołączyliśmy 

do protestujących. Wraz z pozostałymi matkami ruszyłyśmy w stronę szkoły. Kilkanaście 

osób zdołało wedrzeć się do środka. Natychmiast po zobaczeniu zastępcy dyrektora szkoły, 

Feliksa Koralewskiego, popędziłyśmy w jego kierunku. Padło wiele obelg, a nawet gróźb 

śmierci. Każda z matek dzielnie walczyła o dobro swoich dzieci. Byłyśmy niczym dzielne 

lwice, w tamtym momencie, gdy stawałyśmy w obronie najmłodszych, mało kto lub co 
mogłoby nas powstrzymać. Wiele z nich tak jak ja wcześniej płakało. Pragnęłyśmy zmian 

i  kary za takie potraktowanie naszych pociech. W tłumie dostrzegłam też księdza Jana 

Laskowskiego. Uradowałam się, że część nauczycieli również zaangażowała się w ten strajk. 

Dołączyły się nawet osoby mieszkające w pobliżu oraz przypadkowi przechodnie. Nasza 

grupa była ogromna. Winni, niemieccy pracownicy szkoły, uciekali, nie mogąc sobie z nami 
poradzić. Nauczyciele musieli wezwać policję, która próbowała nas powstrzymać. Nagle 

przerwał im deszcz, chwilowo zaprzestali swoich prób. Uznaliśmy to za okazję do konty-

nuacji strajku. Dalej krzyczeliśmy i komentowaliśmy zachowanie okrutników. Mimo starań 

niczego nie osiągnęliśmy. Policjanci zaczęli usuwać nas sprzed budynku szkolnego. 

Wielu ludzi notowano. Widząc, że sytuacja może zakończyć się karą więzienia, 

postanowiłam wraz z małżonkiem i dziećmi pośpiesznie wrócić do domu. Nie mogliśmy dać 
się złapać i trafić do aresztu. W domu czekała na nas moja mama i część licznego 

potomstwa, które było zbyt młode, by sobie samo poradzić. Rozeszliśmy się, zauważyliśmy że 

policja z Miłosławia patrolowała ulice, a także chroniła mieszkania nauczycieli. Też mi coś! 

To nas i nasze dzieci powinni chronić – pomyślałam. Ze względu na patrole musieliśmy 

dodatkowo uważać. Udało nam się bezpiecznie wrócić. Po powrocie opatrzyłam rany dzieci 
i  położyłam je spać. Dzieci zasnęły nieco spokojniejsze wiedząc, że walczymy o nasze 

wspólne dobro i o prawo do nauczania w naszym języku. 

Następnego dnia doszło do kolejnej manifestacji. Ponownie zebraliśmy się w całkiem 

sporej grupie i zaczęliśmy strajkować, krzycząc i próbując się wykłócić o zmianę prawa. Tym 

razem jednak strajk zakończył się o wiele szybciej, gdyż już od początku grożono nam 

interwencją policji. Tego dnia naszą sytuacją i podjętymi przez nas działaniami zaintere-
sował się „Dziennik Poznański”. Opisując owe wydarzenia, a nawet stając w obronie naszej 

i naszych dzieci. Gdy powróciliśmy do domu, dzieci pokazały nam gazetę. Przy kolacji mój 

mąż na głos odczytał treść dotyczącą wszystkich strajkujących: „Oskarżeni więcej nie chcieli, 

jak zadokumentować, że chcą, aby dzieci uczyły się religii w obcym języku, i zaprotestować 

przeciwko nadmiernemu biciu dzieci. (...) Trudno się więc dziwić, że gdy pewnego dnia 
przeszło do tak ostrej egzekucji większej liczby dzieci, na widok rozpłakanych i z bólu 

krzyczących ze szkoły wychodzących dzieci, zebrała się większa liczba mieszkańców Wrześni 

przed szkołą i oburzeniu swemu dała wyraz”. Nie sądziłam, że zyskamy taki rozgłos, by być 

w gazecie. Miałam też cichą nadzieję, że usłyszą o nas i ludzie z innych zaborów i także 

zaczną strajkować. Ponownie położyliśmy się spać w dobrym humorze. 

Nazajutrz obudziło mnie głośne pukanie do drzwi. Nim zdążyłam podejść, otworzyły się, 
a w progu stanęli policjanci z naszym sąsiadem u boku. Tym sąsiadem był marudny stary 

Niemiec, którego wnuki chodziły do klasy z moimi dziećmi. Najwidoczniej musiał zobaczyć 

mnie kierującą się po południu w stronę szkoły, a następnie wnieść skargę. Byłam 

załamana, myślałam, że udało mi się uniknąć kary. Postawa sąsiada, a także jego okropny 

uśmiech malujący się na twarzy sprawiał, że miałam ochotę go spoliczkować. Policjanci 
zadali mi kilka pytań, a następnie poinformowali o terminie procesu, w którym mieli wziąć 

udział wszyscy spisani strajkujący. Miał on się odbyć jesienią tego roku. Jedyne co było 

w stanie mnie pocieszyć w tym momencie to fakt, że mój mąż i dzieci nie zostały oskarżone, 

były bezpieczne. Po zadaniu wielu pytań jeden z policjantów wraz z sąsiadem opuścił dom. 

Pozostał u nas jednak jeszcze drugi policjant. Jak się okazało był on Polakiem. Powiedział 

mi, że w związku z moim udziałem w obu strajkach grozi mi długa kara więzienia. Doradził 
mi też, iż w tym przypadku bardziej opłacalna będzie próba ucieczki. Musiałam dobrze to 

przemyśleć. Podziękowałam mu, pożegnałam go i poszłam obudzić resztę domowników. 
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Następne miesiące spędziłam na ciągłym przemyślaniu ucieczki, oszczędzaniu pieniędzy 

i uczeniu dzieci w języku polskim. W tym czasie odwiedził nas też jeden z moich znajomych, 

który również został oskarżony z powodu wykonanych przez niego fotografii. Pokazał mi 

wszystkie zdjęcia, które udało mu się zrobić. Były na nich pobite dzieci i ich rodzice. 

Powiedział mi też, że dzięki współpracy z niemieckim wydawnictwem wydał aż 17 tysięcy pocz-

tówek z tymi zdjęciami. Byłam pełna podziwu, on też zrobił wiele, by nagłośnić tę sprawę. 

Jego pocztówki dotarły nie tylko do pozostałych zaborów, ale także do innych krajów Europy. 

Nadszedł termin procesu, odbył się on w listopadzie i przypominał bardziej kłótnię i próbę 

ponownej walki z germanizacją. Sąd uznał nasze działania za bunt i zakłócenie porządku 

publicznego. Kary różniły się, jedni dostawali krótsze terminy pobytu w więzieniu a inni 

dłuższe, nałożono też grzywny. Okazało się, że otrzymałam najdłuższą karę, miałam zostać 
zatrzymana w więzieniu na ponad dwa lata. Nie zamierzałam tak łatwo ulec i oddać się w ich 

ręce. Zanim przyszło wezwanie więzienne, zebrałam odpowiednią ilość oszczędności. Cała 

rodzina mnie wspierała i postanowiła uciec razem ze mną. Nasza droga nie była łatwa, 

jednak dzięki temu, że trzymaliśmy się razem, przeżyliśmy wszystkie trudności. Przynaj-

mniej moje dzieci nie będą miały narzucanego języka niemieckiego i nie będą wracały 

poranione – ta myśl motywowała mnie. Udało nam się uciec do Lwowa, przekroczyć granicę 
dzięki pomocy Ignacego Janickiego, który współpracował z Komitetem Pomocy. Na początku 

było mi ciężko funkcjonować na co dzień, gdyż nie znałam języka niemieckiego. Na szczęście 

z czasem każdy z nas przywykł, no i mieliśmy tu, w zaborze austriackim, lepsze warunki. 

Kontynuowałam nauczanie swoich dzieci w języku polskim, z czego były bardzo zadowo-
lone. Nie straciłam całkowicie kontaktu z moim miastem rodzinnym. Byłam listownie 

informowana o tym, co się dzieje we Wrześni i planowałam powrócić tam po pewnym czasie. 

Miałam też okazję przeczytać wiersz Marii Konopnickiej „O Wrześni” i opublikowane 
w czasopiśmie „Czas” listy Henryka Sienkiewicza „O gwałtach pruskich” oraz „List otwarty 

do J.C.M. Wilhelma II, króla pruskiego”. Dowiedziałam się też, że nasze strajki zainspirowały 

uczniów z innych szkół i rozpoczęły falę strajków w zaborze pruskim. Mój mąż zdobył też 

informacje o strajku uczniów w Miłosławiu, który znajdował się blisko naszej Wrześni. 

Cieszyłam się, że pozostali się nie poddają i miałam nadzieję, że i ja wkrótce powrócę tam, by 

pomóc walczyć i przyczynić się do odzyskania niepodległości przez nasze państwo. 

 

 

WYRÓŻNIENIE 

Hanna Wawrzyniak, klasa I, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. S. Staszica w Sosnowcu 

Iskierka polskości (fragmenty) 

[...] – Czy to źle, że jesteśmy Polakami, ojcze? – zapytał cichym i niepewnym głosem. 

Ojciec spojrzał wówczas na Alka i przerwał wykonywane zajęcie. Usiadł przy nim i zaczął 
opowiadać historie zasłyszane od swoich przodków. Mówił o pięknym i zjednoczonym 

państwie polskim, w którym można było mówić, pisać i czytać w języku ojczystym. [...] 

Ranek 12 stycznia 1901 r. początkowo nie różnił się niczym od innych styczniowych 
poranków we Wrześni. Grupa uczniów klasy trzeciej zasiadła w ławkach, czekając na 

nauczyciela matematyki. Józek Walczewski zajął swoje stałe miejsce. Chłopak nie miał wielu 

kolegów. Nie znał dobrze języka polskiego, którym porozumiewali się między sobą uczniowie, 

gdy nie słyszał ich żaden z nauczycieli. Większość uczniów już od kilkunastu minut siedziała 

na swoich miejscach, gdy do klasy wbiegło dwóch śmiejących się chłopców. Był to nie kto 

inny jak Alek Biały i jego najlepszy przyjaciel. Już mieli zajmować swoje miejsca, gdy oczom 
Alka  ukazał się kawałek kredy leżący na podłodze. Niewiele myśląc, chłopak chwycił go i pod-

szedł do tablicy. Umieścił na  niej kilka napisów w języku polskim, których Walczewski nie 

zrozumiał. Aleksander usiadł na swoim miejscu, a jego wybryk wzbudził salwy śmiechu, 

mające trwać jeszcze kilka minut, do momentu, gdy do sali wkroczył matematyk. Minęło 

zaledwie kilka sekund nim mężczyzna zauważył napis zdobiący tablicę. Gdy to się stało, 
pobladł na twarzy, wziął głęboki oddech i ze spokojem poprosił o przyznanie się winowajcy. 

Po chwili jego wzrok spoczął na Józefie. Pytająco podniósł brew. Wiedział, że uzyska 
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odpowiedź i się nie mylił. Walczewski bez wahania wymienił nazwisko winowajcy. To właśnie 

w tym momencie, w którym Alek wracał do ławki po chłoście, jaką wymierzył mu nauczyciel, 

a jego wzrok pełen bólu, cierpienia i niedowierzania spotkał się ze wzrokiem Walczewskiego, 

młody Józef po raz pierwszy odczuł, że w jego postępowaniu i zasadach, które bezkrytycznie 
przyjmował przez całe życie, może kryć się  coś niewłaściwego. [...] 

 

 

WYRÓŻNIENIE 
Paulina Jatkowska, klasa I, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. S. Staszica w Sosnowcu 

Sen o polskości (fragmenty) 

[...] – Nie będę odpowiadać po niemiecku. Jestem Polakiem, moim językiem jest polski. 

Polska to dla mnie coś więcej niż kawałek terenu na mapie. To mój dom rodzinny. 

To dziadkowie, którzy przelewali krew w obronie granic. To miejsce, które jest moją ostoją 
w najgorszych chwilach i wsparciem w tych najlepszych. Nigdy nie poddam się woli 

zaborców – wystąpił Franciszek, a za nim reszta uczniów. Tylko ja wciąż siedziałem na 

swoim miejscu. Nie chciałem pozostać jako ten jedyny, który nie zamierzał strajkować, 

dlatego razem z pozostałymi odrzuciłem niemiecką wersję podręcznika, a na jej miejsce 

wyciągnąłem polską. Nie byłem przekonany do tego pomysłu. [...] 

Zostałem sam ze swoim myślami i chyba właśnie tego potrzebowałem. Musiałem to 

wszystko przemyśleć. Zawsze sądziłem, że to Września była moją ojczyzną. Wszystkie 

historie opowiadane przez rodziców uważałem za absurdalne. Jak mogli kochać kraj, którego 

nawet nie było na mapie? Ale teraz chyba wreszcie zrozumiałem, bo choć kochałem moją 
Wrześnię, która była tak bliska memu sercu, to za każdym razem, gdy na nią spoglądałem, 

czułem, że coś znajdowało się znacznie bliżej. Jej łąki były piękne, ale kiedyś rosły tu trawy 

znacznie piękniejsze. Jej słońce świeciło jasno, ale kiedyś promienie tu były znacznie 

jaśniejsze. To nie była moja ojczyzna, mój język, moje obyczaje. Ja się tylko tutaj urodziłem, 

ale moi dziadkowie, pradziadkowie oddawali swoje życie za moją polskość, a nie niemiec-

kość. Profesor Nowicki wrócił, a zaraz za nim do sali wszedł dyrektor wraz z mężczyzną, 
którego nie znałem. Domyślałem się, o co chodzi. Zapewne czekała nas kara, ale już się jej 

nie bałem. Wiedziałem, że to co zrobiłem, było słuszne. Nie żałowałem i byłem gotowy na 

wszelakie konsekwencje. Za polskość. 

 

 

WYRÓŻNIENIE 

Patryk Wolny, klasa II, szkoła branżowa, Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej  

im. Powstańców Śląskich w Katowicach 

Kartka z pamiętnika Wawrzyńca Tabaki 
„Nie daliśmy pogrzebać polskiej mowy” (fragmenty) 

 

20 maja 1901 roku 

[...] Zostaniemy tu tak długo aż władze zmienią zdanie i pozwolą wam uczyć się religii 

w języku polskim – kategorycznie ogłosił ksiądz. 

– Tak!!! Zostaniemy!!! – krzyczeliśmy. 

– Nie będziemy modlić się po niemiecku! – najgłośniej krzyczał Władek. 

– Mamy swój język! – odważnie potwierdziłem ja. 

I tak właśnie zaczął się nasz szkolny strajk. 

Zostaliśmy w szkole kilka dni, demonstrując sprzeciw wobec narzucanego nam siłą języ-

ka niemieckiego. Rodzice ciągle nas wspierali, przynosili posiłki i mówili, że są z nas dumni. 

Nie myśleliśmy wtedy o konsekwencjach strajku, choć wiedzieliśmy, że zaborca na pewno 

nie zapomni o buntownikach. 

Byliśmy razem. Tylko to się liczyło. Wiedzieliśmy też, że walczymy o coś bardzo ważnego. 

Coś, co nas określa. Zjednoczyło nas poczucie, że jesteśmy Polakami. Po raz pierwszy w ży-

ciu poczuliśmy to tak wyraźnie. [...] 
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WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE  I  EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA 
 

Ewa Kaczmarek 
Miejskie Przedszkole nr 16 w Częstochowie 

ROLA  KSIĄŻKI  W  ROZWOJU  DZIECKA  

becnie książka nie ma łatwego życia. 
Musi konkurować z telewizją, Inter-

netem, grami komputerowymi itp. 

Mimo to czytanie książek nadal ma szerokie 

grono zwolenników – przecież czytanie ma 

tyle zalet! 

Żyjemy w ciągłym pośpiechu, warto za-

tem znaleźć czas na lekturę, aby się wyciszyć, 

zwolnić tempo choć na chwilę. Czytanie roz-

wija, uczy koncentracji i pobudza fantazję. 

Od kilku lat możemy zaobserwować wy-

raźny spadek poziomu czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. 

Niestety nawyk czytania nie jest cechą 

wrodzoną. Potrzeba kontaktu z książką jest 

faktem kulturowym i wymaga obudzenia 

w procesie wychowawczym.  

Wczesny kontakt dziecka ze słowem pi-

sanym jest szczególnie cenny, w tym czasie 

bowiem kształtują się jego nawyki i upo-

dobania, między innymi właśnie nawyki 

czytelnicze. Osoby mające kontakt z lekturą 

od najmłodszych lat w życiu dorosłym są 
bardziej kreatywne, pewne siebie, przedsię-

biorcze i otwarte na świat. Stąd też zada-

niem szkoły i domu jest wytworzenie silnej 

motywacji do czytania, sprawienie, aby czy-

tanie było zajęciem atrakcyjnym, aby książ-
ka zaspokajała różnorodne pragnienia i po-

trzeby dziecka emocjonalne i intelektualne. 

Obecnie, w dobie dużej konkurencyjności 

na rynku wydawniczym oraz bogactwa ty-

tułów w księgarniach książka zmienia swoje 

oblicze. Obok szerokiej gamy tzw. książe-
czek edukacyjnych (słowniki, książki do 

nauki literek i cyferek, do nauki języków 

obcych), wydawcy oferują niezliczoną liczbę 

tytułów „baśniowo-bajkowych” – do czytania 

i słuchania. Nie są to już wyłącznie baśnie 

bracie Grimm, Andersena, czy wiersze Tu-
wima. 

Obecnie w książce liczy się zarówno jej 

zawartość jak i „opakowanie” (ilustracje, 

okładka, oprawa). Wszystkie te elementy 

tworzą całość. Przewaga jednego nad dru-
gim, np. ilustracji nad tekstem zależy prze-

de wszystkim od wieku grupy docelowej.  

Dla najmłodszych (0–3 lata) większe zna-

czenie ma kolor, rysunek, zdjęcie, wielkość 

ilustracji, oprawa i okładka. Przedszkolak 

jest już bardziej wymagający. Ilustracja jest 
dopełnieniem treści, a nie istotą książki. 

Dla dzieci w wieku przedszkolnym naj-

częściej wybierane są książki do słuchania 

(bajki, baśnie, legendy, opowiadania). Ale 

nawet słuchając, przedszkolak może uczest-
niczyć w procesie czytania poprzez obser-

wowanie i komentowanie ilustracji, zada-

wanie pytań, naśladowanie bohaterów. 

O zaletach wspólnego czytania można by 

mówić bez końca… 

Fundacja ABCXXI „Cała Polska czyta 
dzieciom” wskazuje 20 powodów, dla któ-

rych warto czytać dzieciom. Badania po-

twierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

● zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: 

miłości, uwagi, stymulacji, 

● buduje mocną więź pomiędzy rodzicem 

i dzieckiem, 

● wspiera rozwój psychiczny dziecka, 

● wzmacnia poczucie własnej wartości, 

● uczy poprawnego języka, rozwija zasób 

słów, daje swobodę w mówieniu, 

● ćwiczy pamięć, 

● uczy samodzielnego myślenia: logicznego, 

przyczynowo-skutkowego, krytycznego, 

● rozwija wyobraźnię, 

O 
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● poprawia koncentrację, 

● przygotowuje do samodzielnego czytania 

i pisania, 

● przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje 

dostęp do informacji na każdy temat, 

● ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces 

w szkole, 

● uczy odróżniania dobra od zła, rozwija 

wrażliwość moralną, 

● jest znakomitą rozrywką: rozwija poczu-

cie humoru, 

● zapobiega uzależnieniu od telewizji, kom-

putera i gadżetów elektronicznych, 

● chroni dziecko przed zagrożeniami ze 

strony kultury masowej, 

● jest zdrową ucieczką od nudy i niepo-

wodzeń, 

● przeciwdziała demoralizacji i przemocy, 

● daje dostęp do życia, myśli i dzieł naj-

większych ludzi różnych epok, 

● kształtuje na całe życie nawyk czytania 

i poszerzania wiedzy. 

Szczególną rolę w życiu dziecka odgrywa 

baśń. Czytana przedszkolakowi przenosi go 
w świat fantazji. Pod wpływem lektury ma 

ono szansę uczyć się przeżywać różne emo-

cje i reagować na nie. Poznaje uczucia, o któ-

rych nie potrafi mówić na co dzień – współ-

czucie, podziw, zauroczenie, zdziwienie. 

Dziecko uczy się odróżniać dobro od zła, 
prawdę od kłamstwa. 

Utożsamiając się z baśniowym boha-

terem, przyjmuje jego rolę, wciela się w pos-

tać, w sytuację bohatera. Razem z nim 

przeżywa wszystkie emocje i uczucia. 

Przede wszystkim jednak baśniowe krai-

ny, legendarne postacie rycerzy, smoków 

i  wróżek pobudzają dziecięcą wyobraźnię, 

zachęcają do wejścia w niecodzienny, nie-

dostępny dorosłemu świat fantazji i wyob-

rażeń. W świecie tym dziecko czuje się bez-
pieczne. Poczucie bezpieczeństwa jest w tym 

przypadku niezwykle ważne. Książka powin-

na gwarantować dobre zakończenie, które 

przywróci wewnętrzny spokój. W ten sposób 

słuchając opowieści, dziecko wyczekuje 
momentu, gdy dobro zwycięży. Szczególne 

znaczenie w budowaniu bezpieczeństwa 

i pewności siebie u dziecka mają tzw. bajki 

terapeutyczne (adresowane głównie do dzie-

ci w wieku 4–9 lat), które pomogą zabezpie-

czyć jego najważniejsze potrzeby psychicz-
ne: uznanie ,miłość, akceptację. 

W pierwszym etapie okresu przedszkol-

nego dziecko potrzebuje narratora, osoby 

pośredniej. Staje się nią najczęściej rodzic, 

wychowawca przedszkolny, babcia czy star-

sze rodzeństwo. W ramach tzw. głośnego 

czytania dziecko przyjmuje przede wszyst-
kim rolę słuchacza. 

Literatura dla dzieci starszych w wieku 

przedszkolnym zaczyna przedstawiać coraz 

bardziej skomplikowane sytuacje, relacje 

między ludźmi, pokazuje przykłady postępo-

wania. Wraz z wiekiem dziecka książka 
zmienia swe oblicze. 

Dokonując wyboru lektury dla przedszko-

laka należy zwrócić uwagę przede wszyst-

kim na: 

● treść – czy dostosowana jest do wieku, 

poziomu wrażliwości dziecka, możliwości 

intelektualnych, 

● autora i wydawcę – sięgając po niezna-

nego autora, należy przeczytać choćby 
fragment książki, by ocenić język, którym 

się posługuje, 

● ilustracje – czy nie są agresywne, smut-

ne, czy nie wzbudzają lęku, 

● zainteresowania dziecka,  

● wybór i potrzeby dziecka. 

Książki z dzieciństwa to najczęściej ty-

tuły, o których nie sposób zapomnieć 

w  dorosłym życiu i do których większość 

z  nas wraca z tęsknotą. Kształtują nasze 

charaktery i upodobania, zapadają w nas 
głęboko. 

Na podstawie wypowiedzi na forach in-

ternetowych można stworzyć listę lektur 
z  dzieciństwa: Przygody Koziołka Matołka, 
Dzieci z Bullerbyn, Kubuś Puchatek, Wróbe-
lek Elemelek, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, 
Szewczyk Dratewka, Miś Uszatek. 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi rodziców 

oraz samych dzieci możemy pokusić się na 

przedstawienie kanonu książek bliskich 

dziecku w XX w. 

Znajdziemy w nim takie tytuły jak: Ku-
buś Puchatek, Krecik, Bob Budowniczy, Miś 

Uszatek, Sen o Frankinie, Martynka, Psi pa-
trol serię książek o przygodach Barbie.  

Pozytywny stosunek do książki, ukształ-

towany od najmłodszych lat, będzie procen-

tował w całym późniejszym życiu dziecka. 

Aby dziecko poczuło w sobie miłość do ksią-
żek, musi zobaczyć podobne zachowania 

w swoim najbliższym otoczeniu. Pierwszymi 

przewodnikami po literaturze są zazwyczaj 

rodzice. To oni powinni pokazywać pewne 

wzorce od najwcześniejszych lat – sięgając 
samemu po książki i rozmawiając o nich. 
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Zadaniem przedszkola natomiast jest 

zachęcanie, wzmacnianie i kontynuowanie 

podjętych wcześniej działań. 

W naszym przedszkolu już drugi rok 
realizujemy akcję „Mały Miś w Świecie Wiel-

kiej Literatury”. To wyjątkowe, ogólnopolskie 

wydarzenie, w ramach którego miłość do 

czytania przekazywana jest najmłodszym 

w przedszkolach. 

W ramach akcji wychowawczynie, nau-
czycielki przedszkola oraz zapraszani goście 

czytają przedszkolakom książki. 

W naszej grupie funkcjonowała „ksią-

żeczka”, którą dany przedszkolak zabierał 

do domu i na jednej ze stron tworzył swój 
własny rysunek na podstawie książki, którą 

w domu czytał z rodzicami. Wraz z ksią-

żeczką dziecko do domu zabierało przed-

szkolną maskotkę „Misia Bruno”, którą 

potem wraz z książeczką przynosiło do 

przedszkola. Akcja bardzo podobała się za-
równo dzieciom, jak i rodzicom, którzy 

chętnie brali udział w inicjatywie, odwie-

dzali nas w przedszkolu, gdzie również czy-

tali dzieciom książki. 

W ostatnim roku ze względu na sytuację 
epidemiologiczną realizacja aukcji przybrała 

nieco inny charakter. Realizowałyśmy w gru-

pie z przedszkolakami następujące moduły: 

Moduł I – Książki dzieciństwa. 

Moduł II – Mały Miś w świecie emocji. 

Moduł III – Dbamy o zdrowie z Małym Misiem. 

Moduł IV – Zmisiowany eko-kalendarz. 

Moduł V – Misiowe laboratorium „Czterech 

żywiołów”. 

Moduł VI – Mały Miś i supertajny projekt. 

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wy-
rosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych 

ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom 

na głos. Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, 

uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy 

o to, by codzienne głośne czytanie stało się 

priorytetem w naszym domu oraz w przed-
szkolu i w szkole naszego dziecka. 

Przedszkole może i powinno uzupełniać 

domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go 

brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę co-

dziennego kontaktu ze słowem pisanym. 
Głośne czytanie dzieciom jest dziś waż-

niejsze niż było kiedykolwiek w przeszłości, 

ponieważ: 

● lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. 

Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami 

we współczesnym świecie, 

● chroni dzieci przed uzależnieniem od 

telewizji i komputerów, 

● jest dobrą alternatywą dla fałszywych 

wartości masowej kultury. 

 

 

Źródło: archiwum własne. 

Ewa Kaczmarek 
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EDUKACJA  POLONISTYCZNA 

 
Dominika Miśkowiec 
Szkoła Podstawowa im. W. Zamoyskiego w Brzegach 

O   INNOWACJI  PEDAGOGICZNEJ  

„TIK -OWE  INSPIRACJE   LEKTUROWE”  
Człowiek jest trzciną na wietrze,  

najwątlejszą w przyrodzie,  
ale trzciną myślącą.  

Blaise Pascal 

  

W JAKIM CELU? 

Zastosowanie technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych oferujących wiele roz-

wiązań bez wątpienia sprzyja rozwijaniu 
myślenia kreatywnego. „Narzędzia cyfrowe 

mogą skutecznie wspomagać rozwój krea-

tywności i dzięki temu stanowić wartość 

dodaną w otoczeniu edukacyjnym”1. „Krea-

tywność nauczycieli w wykorzystywaniu 
narzędzi TIK nie podlega dyskusji. […] nie 

jest jednak tożsama z wykorzystaniem wy-

obraźni uczniów – istnieje duże ryzyko, że 

uczeń biernie przyswoi (bardzo dobrze opra-

cowany) materiał bez własnej aktywności. 

Warto zatem spróbować wyjść poza techniki 
podawcze i pozwolić uczniom zrobić to, co 

do tej pory było zadaniem nauczyciela”2. 

Sir Ken Robinson, światowej sławy 

ekspert w dziedzinie edukacji, kreatywności 
i innowacyjności oraz jeden z najpopular-

niejszych i najbardziej inspirujących mów-

ców3 stwierdził, podczas słynnego wystąpie-

nia w 2006 roku, że „nauka kreatywności 

jest tak istotna jak nauka czytania i pisania 
i powinna być traktowana na równi z nimi”4. 

NA CZYM POLEGA? 

Innowacja pedagogiczna TIK-owe inspira-
cje lekturowe, niewymagająca dodatkowego 

finansowania, stanowi odpowiedź na rea-
lizację podstawowych kierunków polityki oś-

wiatowej państwa w roku szkolnym 2020/ 

/2021 oraz założeń podstawy programowej 

dla szkół podstawowych (II etap edukacyj-

ny). Służy ona zintensyfikowaniu działań 
zmierzających do rozwijania kompetencji 

kluczowych (w zakresie rozumienia i two-

rzenia informacji: cyfrowych, osobistych, 

społecznych i w zakresie umiejętności ucze-

nia się; w zakresie świadomości i ekspresji 

kulturalnej), poprzez zastosowanie nowo-
czesnych narzędzi multimedialnych i infor-

matycznych, takich jak: 

● www.bubbl.us,  

● www.canva.com, 

● www.classtools.net, 

● www.fakechatapp.com, 

● www.festisite.com, 

● www.fodey.com, 
● www.krzyzowki.edu.pl,  

● www.learningapps.org,  

● www.mal-den-code.de, 

● www.mentimeter.com,  

● www.qr-online.pl,  
● www.remixer.visualthinkery.com, 

● www.schule.paul-

atthies.de/Trimino.php,  

● www.snotes.com, 

● www.speakpipe.com, 

● www.toonytool.com, 
● www.voki.com, 

● www.wakelet.com,  

● www.wheelofnames.com, 

● www.wordart.com, 

● www.wordclouds.com, 
podczas omawiania lektur obowiązkowych 

i uzupełniających. Adresatami innowacji, któ-

rą zamierzam kontynuować w roku szkol-

nym 2021/2022, są uczniowie klasy VII.  

Cele innowacji przedstawiają się nastę-

pująco: 
● stymulowanie rozwoju intelektualnego 

uczniów,  

● motywowanie do uważnego czytania ut-

worów literackich, 

● podnoszenie poziomu czytelnictwa, 
● rozwijanie umiejętności posługiwania się 

nowoczesnymi technologiami informa-

cyjno-komunikacyjnymi, 

● doskonalenie umiejętności wyszukiwa-

nia, przetwarzania i wykorzystywania in-

formacji z różnych źródeł, 
● rozwijanie poczucia własnej wartości oraz 

wiary we własne możliwości, 
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● wdrażanie do samodzielności w procesie 

uczenia się, 

● kształtowanie poczucia odpowiedzialnoś-

ci za wyniki w nauce, 

● utrwalanie nawyku korzystania z darmo-

wych i legalnych programów oraz apli-
kacji, 

● rozwijanie umiejętności twórczego myś-

lenia i pracy zespołowej, 

● rozwijanie umiejętności prezentacji wyni-

ków swojej pracy, 

● propagowanie idei dbania o własne dane 

osobowe w sieci, 

● uatrakcyjnienie sposobu nauczania i ucze-

nia się, 

● przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. 

W trakcie realizacji innowacji uczniowie 
tworzą m.in.: okładki, infografiki edukacyj-

ne, memy, krzyżówki, mapy myśli, „malo-

wane” kody QR, zakładki, szyfry, awatary, 

chmury wyrazowe, labirynty, karty postaci, 

paski informacyjne. Nagrywają także czyta-
ne przez siebie fragmenty lektur. 

Chcąc ułatwić wychowankom dostęp do 

bezpłatnego narzędzia do projektowania gra-

ficznego, stworzyłam konto dla oświaty na 

platformie https://www.canva.com/, znacz-
nie różniące się od wersji bezpłatnej, ofero-

wanej dla przeciętnego użytkownika.  

Doskonałym narzędziem, na którym ucz-

niowie zamieszczają swoje prace powstałe 

podczas realizacji innowacji pedagogicznej, 

jest https://wakelet.com/ – aplikacja umoż-
liwiająca współtworzenie kolekcji tematycz-

nych.  

Formułując przewidywane efekty, zwróci-

łam przede wszystkim uwagę na doskona-

lenie u uczniów umiejętności: 

● zmotywowania do wnikliwego czytania 

lektur, 

● zrozumienia czytanych utworów i zapa-

miętania ich treści, 

● dzielenia się doświadczeniami czytelni-

czymi, 

● swobodnego posługiwania się zagadnie-

niami związanymi z lekturami, 

● kształtowania wrażliwości na problemy 

poruszane w utworach, 

● poszerzenia zasobu słownictwa,  

● rozwinięcia wyobraźni i kreatywności, 

● rozwinięcia myślenia przyczynowo-skut-

kowego, 

● rozwinięcia pasji i zainteresowań, 

● prezentowania wyników pracy w formie 

elektronicznej, 

● zaangażowania do stworzenia banku cie-

kawych pomysłów, 

● wykorzystywania do pogłębiania wiedzy 

dostępnych aplikacji, programów multi-

medialnych, platform edukacyjnych, 

● przestrzegania zasad netykiety. 

Ewaluacji dokonuję podczas obserwacji 

aktywności uczniów w czasie zajęć oraz bie-
żącej analizy postępów w nauce. Badanie 

efektywności podejmowanych działań odbę-

dzie się także za pośrednictwem ankiet 

opracowanych w aplikacji  

https://www.mentimeter.com/. 

Dominika Miśkowiec 

 
 

Przypisy: 
1 Roszkowska D., Znaczenie i sposoby rozwoju 

kreatywności w gospodarce cyfrowej, [w:] Krea-

tywność w systemie edukacji, J. Fazlagić (red.), 
Warszawa 2019, s. 184,  
http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kr
eatywnosc_ONLINE.pdf, [dostęp 8.01.2021]. 

2 Kuźmo-Biwan P., Kreatywność uczniów wspie-
rana przez TIK, [w:] IDĘ DALEJ 2 KURS  
E-LEARNINGOWY – materiał powstały przy 
wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ra-
mach projektu „Wdrożenie podstawy prog-

ramowej kształcenia ogólnego w przedszko-
lach i szkołach”, Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, Warszawa 2015, s. 10,  
https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content
/ide-dalej-2-kurs-e-learningowy,  
[dostęp 8.01.2021]. 

3 http://kenrobinson.pl/sir-kenrobinson-bio/, 
[dostęp 8.01.2021]. 

4 https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson 

_do_schools_kill_creativity?language=pl#t-
212515, [dostęp 8.01.2021]. 
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EDUKACJA  HISTORYCZNA  I  OBYWATELSKA 

 

Alina Masiakowska-Nowacka*  

Polska Szkoła im. T. Chciuka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium 

KTO  TY  JESTEŚ? 

–  POLAK  MAŁY… 

PODTRZYMYWANIE  TOŻSA MOŚCI  NARODOWEJ  

DZIECI   PRZEBYWAJĄCY CH  NA  EMIGRACJI  

ożsamość narodowa to poczucie wspól-

noty z własnym narodem. Poczucie, 

które kształtowane jest od dzieciń-

stwa. Rodzi się wraz z poznawaniem języka, 

historii, literatury, religii, kultury. 

Świadomość narodowa wśród mieszkań-

ców kraju nabywana jest niemal automa-

tycznie, w sposób naturalny. Inaczej jest 

w środowisku Polaków mieszkających poza 

granicami kraju. Tu ten proces musi być 

wspomagany i wymaga wielkiego zaanga-
żowania ze strony rodziców. 

 
Źródło: https://pl.freepik.com/premium-wektory/ 
ladny-szczesliwy-zabawny-mapa-polski-i-znak-z-

sercem-w-dymku-linia-ikona-ilustracja-kreskowka-
kawaii-znak-koncepcja-polski_10200613.htm,  

[dostęp 15.03.2021]. 

Podstawowymi, obiektywnymi wyznacz-
nikami tożsamości narodowej są: znajomość 

języka, historii oraz przestrzeganie tradycji 

i obyczajów. Te wyznaczniki stały się bazą 

przy opracowaniu kwestionariusza, mają-

cego na celu przyjrzenie się, w jaki sposób 
i w jakim stopniu wzmacniana jest tożsa-

mość narodowa wśród dzieci w polskich 

rodzinach przebywających na emigracji. 

Formularz kwestionariuszowy opraco-

wany został na platformie Google Forms 

(www.google/forms). Dotarł do responden-

tów drogą internetową, poprzez rozesłanie 

linku prowadzącego do formy elektronicznej 
arkusza ankiety w mediach społecznościo-

wych oraz przez pocztę email. Odpowiedzi 

respondentów zostały zebrane automatycz-

nie w serwisie. 

 
Źródło: https://pl.freepik.com/premium-

wektory/poland-travel-scrapbook-stickers-patches-
badges-for-prints-with-syrenka-eagle-and-polish-

elements-doodle-komiks-stylu_10307108.htm, 
[dostęp 15.03.2021]. 

W badaniu ankietowym wzięło udział 68 

polskich rodzin mieszkających w Niemczech 

(73,5%), Wielkiej Brytanii (13,2%), Francji 

(4,4%), Szwajcarii (4,4%), Włoszech (1,5%), 
Belgii (1,5%) oraz Kanadzie (1,5%). W znacz-

nym stopniu są to rodziny w aktywny 

sposób dbające o edukację polonistyczną 

swoich dzieci. 

T 
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Edukacja to podstawowy sposób zapoz-

nania dzieci z dziedzictwem i kulturą 

własnego narodu. Wielu respondentów po-

twierdziło to, wskazując właśnie ten ele-
ment jako najważniejszy w rozwijaniu naro-

dowej tożsamości w ich rodzinach. 

Do polskiej szkoły (szkoły misyjne, szkoły 

przy palcówkach dyplomatycznych, nauka 

zdalna) uczęszcza 72,3% dzieci. Jako głów-

ny powód posyłania dzieci do takich pla-
cówek wskazano możliwość poznania pol-

skiej kultury, historii, geografii, opanowanie 

języka, kontakt z polskimi rówieśnikami, 

wzmacnianie świadomości swoich korzeni, 

poznanie dziedzictwa kulturowego. 

Dla niemal 70% ankietowanych języ-

kiem, którym porozumieją się w domu jest 

język polski. Pozostali używają języka pol-

skiego i języka kraju zamieszkania w sposób 

mieszany. Inaczej wygląda sytuacja w czasie 

swobodnej zabawy dzieci w grupie rówieś-
niczej. W takiej sytuacji językiem polskim 

posługuje się 33,4% dzieci, językiem kraju 

zamieszkania – 13%, natomiast pozostała 

część wykorzystuje w czasie zabawy zna-

jomość obydwóch języków. 

Używanie konkretnego języka wynika z te-

go, jakiej narodowości jest partner dzieci 

w zabawie. 

Dla niemal wszystkich ankietowanych 

bardzo ważne jest utrzymywanie stałego 

kontaktu z rodziną w Polsce. 94% z nich od-
powiedziało, iż ich dziecko ma stały kontakt 

z dziadkami. 

 
Źródło: https://pl.freepik.com/darmowe-

wektory/chlopiec-i-dziewczynka-z-flaga-
polski_4772972.htm, [dostęp 15.03.2021]. 

Niemal wszyscy respondenci, bo aż 95,5%, 

spędzają wakacje wraz z dziećmi w Polsce. 

Na pytanie „Jakie zwyczaje polskie za-

chowały się w Państwa rodzinie?” najwięcej 

ankietowanych wskazało tradycyjną kuch-

nię polską (73,7%), tradycje religijne (63,2%), 
świętowanie imienin (48,5%), polskie wesele 

(47,4). 

Bardzo ważnym aspektem w rozwijaniu 

tożsamości narodowej oraz podtrzymywania 

polskiego ducha jest znajomość i kulty-

wowanie polskich zwyczajów i tradycji. Jak 
podano wyżej, tradycje wynikające z prak-

tyk religijnych są bardzo mocno akcen-

towane w polskich rodzinach na emigracji. 

Szczególnie silnie zakorzenione są te, zwią-

zane z przeżywaniem Bożego Narodzenia. 

Wszystkie rodziny praktykują zwyczaj 

ubierania choinki oraz przygotowywania 

wieczerzy wigilijnej. W wielu domach po-

jawia się też szopka bożonarodzeniowa 

(67,2%). 

93,9% ankietowanych zapala na wigi-
lijnym stole świecę, 73,1% z nich kładzie 

pod obrus sianko, 92,5% ustawia dodat-

kowe nakrycie dla niespodziewanego gościa. 

W 53,7% domów uroczysta kolacja skła-

da się z 12 potraw. W zależności od regionu 
pochodzenia, potrawy na wigilijnym stole 

różnią się. Potrawy, które ankietowani wy-

mienili to między innymi: barszcz z usz-

kami, kapusta z grzybami, karp, kapusta 

z grochem, zupa grzybowa, śledzie w śmie-

tanie, pierogi czy kutia. Z deserów wymie-
niano kompot z suszonych owoców, ma-

kowiec, sernik oraz pierniczki. 

Pojawienie się pierwszej gwiazdy na nie-

bie jest sygnałem rozpoczęcia wieczerzy wi-

gilijnej w 63,6% domach, następnie więk-
szość z ankietowanych praktykuje zwyczaj 

krótkiej modlitwy lub czytania fragmentu 

ewangelii (65,2%), następnie ma miejsce 

łamanie się opłatkiem (95,5%). 

Wielu ankietowanych (74,6%) kolęduje 

w tym dniu wspólnie z rodziną. 

Z wypowiedzi ankietowanych wynika, 

że celebracja świąt i podtrzymywanie tra-

dycji z nimi związanych jest bardzo ważne 

w ich rodzinach. 

Wskazują na to również wyniki ankiety 
w  części dotyczącej świąt Wielkiej Nocy  

– najważniejszych świąt w kościele kato-

lickim. Jak wynika z innych odpowiedzi 

przynależność do tego kościoła lub czerpa-

nie z jego tradycji deklaruje zdecydowana 

większość respondentów. 
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Przygotowania do świąt blisko 70% py-

tanych rozpoczyna od wielkich wiosennych 

porządków oraz zdobienia mieszkania świą-

tecznymi dekoracjami (82,1%). Do Niedzieli 
Palmowej większość ankietowanych rodzin 

przygotowuje własnoręcznie zdobioną pal-

mę. W uroczystościach kościelnych bierze 

udział ponad 73% badanych. Zwyczaj świę-

cenia pokarmów praktykuje większość ro-

dzin – 86,6%, podobnie jak uroczyste śnia-
danie wielkanocne. Pojawia się ono na stole 

u ponad 90% pytanych. Z tradycyjnych 

potraw podawanych na świątecznym stole 

ankietowani wymienili żurek, białą kiełbasę, 

jajka, sałatki, pasztet, babkę wielkanocną, 
mazurek. Śniadanie wielkanocne rozpoczy-

na się w większości domów od dzielenia się 

poświęconym w Wielką Sobotę jajkiem. 

W wielu rodzinach żywy jest zwyczaj – za-

bawa stukania się jajkiem oraz szukania 

tzw. zajączka, drobnych, najczęściej słod-
kich upominków ukrytych w różnych częś-

ciach domu (59,7%). 

Tradycja lanego poniedziałku, tzw. śmi-

gusa-dyngusa, obchodzona jest w wielu an-

kietowanych rodzinach. 85,1% z nich stwier-
dziło, że w ten dzień polewa się wzajemnie 

wodą, jako symbol oczyszczenia z grzechów. 

W ankiecie pojawiło się również pytanie 

o inne polskie zwyczaje praktykowane w do-

mach respondentów. Do najczęściej wymie-

nianych zalicza się te, które są związane 
z polską kuchnią, np. pieczenie rogali z oka-

zji Święta Niepodległości, tzw. rogali święto-

marcińskich, smażenie faworków lub pącz-

ków na tłusty czwartek, świętowanie pod-

koziołka. Wiele rodzin obchodzi również an-
drzejki, organizując lanie wosku i inne 

wróżby andrzejkowe. 

Dla licznej grupy osób ważna jest ce-

lebracja świąt narodowych, takich jak świę-

to 3 maja czy Święta Niepodległości, ale 

również innych świąt religijnych, np. święta 
Bożego Ciała, Wniebowzięcia, Wszystkich 

Świętych. 

Na pytanie, czy należy podtrzymywać 

polskie tradycje na emigracji, zdecydowana 

większość, 95%, odpowiedziała pozytywnie. 
Natomiast 5% stwierdziło, że nie jest to dla 

nich istotne. Interesujące są wypowiedzi 

ankietowanych, dlaczego warto zadbać o zna-

jomość i praktykowanie polskich zwyczajów 

i tradycji. Można w nich wyróżnić kilka 

powtarzających się powodów: 

● ponieważ są to korzenie dziecka, 

● ponieważ buduje to tożsamość, poczucie 

wspólnoty i przynależności, 

● dają poczucie namiastki Polski, 

● tradycje polskie są piękne i ciekawe, 

● ponieważ jesteśmy Polakami, 

● to nasze dziedzictwo, 

● aby dzieci dobrze rozumiały się z rodziną 

w Polsce. 

Z powyższych odpowiedzi można wysnuć 
wniosek, iż w grupie pytanych pielęgno-

wanie kultury narodowej jest bardzo waż-

nym elementem życia na emigracji.  

Rodzice wkładają wiele wysiłku, aby ich 

dzieci, mimo tego, że urodzone często już 
poza granicami Polski, czuły się Polakami. 

Kultywowanie polskich tradycji i zwy-

czajów, czerpanie z tradycji kuchni Polskiej, 

praktyki religijne wyniesione z Polski, czy, 

ten najważniejszy element, język polski, 

pozwala rozwinąć i wzmocnić tożsamość 
narodową i pogłębić więzi z krajem ojczys-

tym. 

Alina Masiakowska-Nowacka  

 

  
* Alina Masiakowska-Nowacka  

Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych 
i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego 
Studium Przedsiębiorczości na Uniwersytecie 
Gdańskim. 

Nauczyciel wiedzy o Polsce, geografii oraz 
przedsiębiorczości. 

Pracuje w Polskiej Szkole im. Tadeusza Chciu-
ka-Celta przy Konsulacie Generalnym RP 
w Monachium, gdzie zabiera dzieci w podróż 
po Polsce – przybliża geografię kraju. 

Dzieli swój czas między Monachium a rodzin-
ny Poznań oraz Gdańsk – wybór serca. 
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EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 
 

dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie 

W   ŚWIECIE  ILUSTRACJI  TASHY  TUDOR 

siążka odgrywa istotną rolę w życiu 

dziecka. Wpływa na jego wyobraźnię, 

wrażliwość, empatię. Odpowiednio 
wyselekcjonowana literatura daje solidne 

fundamenty do tworzenia się dziecięcego 

systemu wartości. Coraz bardziej popularna 

staje się również bajkoterapia, która jest 

metodą oddziaływań psychopedagogicznych 
w procesie stymulacji procesów poznaw-

czych i emocjonalnych. Wspomaga rozwój, 

wychowywanie, jest rodzajem psychotera-

pii1. Pomaga w przezwyciężeniu lęków zwią-

zanych z różnymi sytuacjami rzeczywistymi 

i wyimaginowanymi. Dobrze dobrany tekst 
oddziałuje na psychikę dziecka, wzmacnia 

jego pozytywne myślenie, sprawia, że zaczy-

na ono lepiej rozumieć swoje uczucia, ich 

przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeu-

tyczne podpowiadają rozwiązania, jak moż-
na sobie poradzić z rozmaitymi problema-

mi2.  

Istotną rolę w recepcji utworów literac-

kich, szczególnie u najmłodszych odbior-

ców, odgrywają ilustracje utworów. Termin 
ilustracja wywodzi się od łacińskiego illustro, 
illustrare znaczącego tyle co „oświecić”, „roz-

jaśnić”. Jest to element graficzny – rysunek, 

fotografia, obraz, dodany do tekstu pisanego 

lub drukowanego, który ma za zadanie 

uzupełniać go oraz zdobić3. Opracowania 

graficzne tworzone z myślą o dzieciach sta-
nowią w pewien sposób zjawisko wielowar-

stwowe, bowiem ilustracja dla najmłodszych 

ma nie tylko bawić, uczyć oraz spełniać rolę 

estetyczną – musi być również wiarygodnym 

„produktem” sztuki, jedną z dróg do zrozu-

mienia literatury. W utworach dla dzieci 
obrazy prowadzą do uporządkowania świata 

wyrażonego poprzez słowo, konkretyzują go. 

Nierzadko młody czytelnik wręcz oczekuje, 

by wszystko o czym jest mowa w tekście, 

miało swoje odzwierciedlenie graficzne – stąd, 
szczególnie w książeczkach dla najmłod-

szych, rysunki często dominują nad teks-

tem4. 

W grafice ilustracyjnej spotykamy się 

z niewyczerpaną różnorodnością pomysłów 

plastycznych, czego doskonałym przykła-

dem jest twórczość Tashy Tudor, o której 

w  dalszej części wywodu. Wiele ze współ-
czesnych ilustracji zostaje przyjętych przez 

młodego czytelnika z nieukrywanym entu-

zjazmem. Nie oznacza to jednak, że wszyst-

kie z nich zostaną przez niego trafnie zin-

terpretowane. Zdarzają się bowiem opraco-
wania z ilustracjami nacechowanymi róż-

norodnymi elementami sztuki współczesnej, 

które nie wzbudzają ani większego zainte-

resowania, ani tym bardziej zainteresowania 

i radości dziecka5. 

Jak wspomniano, ilustracja rozwija wszel-
kie predyspozycje psychiczne: spostrzega-

nie, wyobraźnię, myślenie. Wzbogaca prze-

życia uczuciowe, rozszerza wiedzę o świecie, 

rozbudza zainteresowania. Pomaga w głęb-

szym przeżywaniu dzieła literackiego. Wpro-
wadza w świat sztuki, w której zasada fun-

kcjonalności splata się z wymogami artys-

tycznymi, której sformalizowanym efektem 

staje się w tym przypadku obraz – ilustra-

cja6. Niebagatelną rolę odgrywa odpowiedni 

dobór kolorów, ich nasycenie, tonacja, kon-
trasty, regularność kształtów, zachowanie 

proporcji pomiędzy znakami ikonicznymi 

i słownymi. Spójne zestawienie tych elemen-

tów tworzy nastrój „wielkiej zabawy”, na-

strój liryczny, baśniowo-oniryczny itp.7. 

Ilustracja dla dzieci powinna spajać w so-

bie postulaty estetyki, psychologii oraz pe-

dagogiki, być fuzją zagadnień: dostosowania 

formy oraz treści ilustracji do psychicznych 

cech odbiorcy w jego różnych okresach roz-

woju, trafnego doboru ilustracji do tekstu, 
wysokiej wartości artystycznej. Reasumu-

jąc, wyróżnia się cztery funkcje ilustracji:  

● estetyczną, której celem jest pobudzanie 

poczucia piękna, wrażliwości na kolory, 

kształty, uczucia, harmonię, co w efekcie 
przekłada się na ogólne kształtowanie 

gustu estetycznego, 

● interpretacyjną, która przejawia się w po-

szukiwaniu sposobu wizualnej interpre-

tacji utworu literackiego. Ilustracja speł-

niająca tę funkcję będzie eksponować 

K 
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określone obrazy, nadając im wyrazisty 

sens, a komentarz, który tworzy ułatwia 

proces poznawczy, ponieważ zachowuje 

wierność wobec realiów proponowanych 
przez tekst. W ten sposób stanowi źródło 

wiedzy w wielu dziedzinach, umożliwiając 

czytelnikowi lepsze rozumienie tekstu, 

● inspiracyjną, polega ona na aktywizowa-

niu przeżyć oraz doświadczeń estetycz-

nych odbiorcy, kształtowaniu umiejęt-
ności posługiwania się artystycznymi 

środkami wyrazu. Ponadto jej rolą jest 

uwrażliwianie na dzieła sztuki, przyrodę 

oraz stwarzanie sytuacji sprzyjających 

bezpośredniemu spotkaniu ze sztuką, 

● kreacyjną, łączącą się bezpośrednio z pro-

cesem wyobraźni, z intuicją oraz wraż-

liwością. Jej rolą jest rozwijanie zasobu 

doświadczeń oraz wpływanie na efekt 

działań plastycznych8. 

 

Źródło: https://catalogue.swanngalleries.com/ 
full//060/753060.jpg, [dostęp 8.07.2021]. 

Dzięki badaniom w zakresie percepcji 

ilustracji wyróżniono jej kilka podstawo-

wych cech, są nimi: atrakcyjność (przejrzys-
tość, wyraźne kontury), realizm (zgodność 

obrazu ze światem przedstawionym w książ-

ce), czytelność (ilość elementów graficznych, 

która musi być dostosowana do wieku 

odbiorcy – dzieci starsze przyswoją więcej 
elementów, z kolei u młodszych każdy nad-

miar zawartości obrazu może powodować 

trudności w rozumieniu), kolor (barwy ma-

jące pozytywny wpływ na odbiorcę – zwłasz-

cza żywe, czyste) oraz rozmaitość (obraz 

ujednolicony pod względem kształtów). 
Wymienione cechy nie definiują ilustracji 

idealnej i jedynej, dobrze odbieranej przez 

młodego czytelnika, jednak im więcej z tych 

komponentów będzie posiadać ilustracja, 

tym bardziej atrakcyjna i wskazana będzie 
dla dziecka9. 

Książka skierowana do najmłodszych po-

winna zachęcać swoją grafiką do czytania, 

oglądania, a nawet dyskusji. Istotną rolę 

pełni również okładka, która poza swoją 

podstawową funkcją – ochronną, powinna 

stanowić zachętę do zapoznania się z treścią 

danego dzieła, stając się pewnego rodzaju 
graficzną metaforą, sprawiając, że książka 

zaczyna opowiadać swoją historię zanim 

czytelnik zdąży ją otworzyć10.  

Dominująca obecnie tendencja na prze-

kaz za pomocą obrazu przejawia się głównie 

tym, że coraz mniej wiadomości trafia do 
odbiorcy w postaci słów, następuje tabloidy-

zacja informacji, co w efekcie prowadzi do 

wtórnego analfabetyzmu o różnym zakresie. 

Współczesną kulturę obrazkową często 

wyróżnia bylejakość, wszechobecne rozpow-
szechnienie i rozproszenie form graficznych 

oraz powszechne uproszczenie przekazu 

informacyjnego, dlatego tym bardziej tak 

istotna jest jakość ilustracji w książkach dla 

dzieci. Nie od dziś przecież wiadomo, że 

obrazy i ilustracje oglądane w dzieciństwie 
utrwalają się w pamięci, tworząc wzorce 

wyobrażeniowe. Oddziaływanie na odbiorcę 

nie ogranicza się jedynie do przekazywania 

owych wzorców, jest ono również rodzajem 

bodźca stymulującego dziecięcą wyobraźnię, 
co ma przełożenie na jego kreatywność, 

a  w  procesie percepcji form plastycznych 

odwołuje się do czynności intelektualnych. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju umysło-

wego młodego odbiorcy stanowią te przed-

stawienia, które nie prezentują tekstu w spo-
sób dosłowny, a jedynie towarzyszą warst-

wie słownej w formie metafory, znaku gra-

ficznego, skrótu czy też deformacji, odgry-

wając taką samą rolę jak tekst, czasem 

nawet dominującą. Ilustracje takie sprzyjają 
gimnastyce intelektualnej, ponieważ w pro-

cesie ich percepcji dziecko-odbiorca wyko-

nuje wiele czynności umysłowych: porów-

nuje, analizuje, wnioskuje oraz uzupełnia 

spostrzeżenia. Ilustracja w książce dla dzie-

ci nie tylko kształtuje sferę intelektualną 
młodego odbiorcy, ale wnosi sporo innych 

wartości: umożliwia kontakt z szeroko rozu-

mianą sztuką i tym samym z artystą, po-

nadto rozszerza jego światopogląd. Książka, 

dostarczając wielu bodźców wizualnych, jest 
jednocześnie jednym z niewielu źródeł bodź-

ców wizualnych stałych, a więc takich, do 

których można wracać, kontemplować, prze-

żywać i zgłębiać zakodowaną w nich treść lite-

racką i uzewnętrznioną poprzez obraz11. 

Współcześnie powstaje wiele książek ob-
razkowych, w których tekst i ilustracja 

funkcjonują harmonijnie. Taka książka sta-

je się wspaniałym narzędziem wychowania 
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estetycznego dziecka. Dodatkowo dostarcza 

wzruszeń estetycznych i duchowych, posze-

rza horyzonty odczuwania rzeczywistości. 

Ilustracje pomagają zrozumieć dziecku ota-
czający go świat, tłumaczą codzienność 

i odpowiadają na nierzadko skomplikowane 

pytania. Rysunki w takich sytuacjach czę-

sto wspierają rodziców podczas rozmów na 

trudne tematy, obrazując kwestie kłopotliwe 

do opisania słowami. Warto także dodać, że 
ilustracje ułatwiają naukę i w tym celu są 

też często wykorzystywane. Książka obraz-

kowa zawiera wiele elementów, które mogą 

zwrócić uwagę dziecka. Kolory wpływają 

znacznie na nastrój utworu, ekspresja ry-
sunku współgra z dynamiką tekstu, de-

likatne elementy, świetliste, rozlewające się 

barwy – to wszystko często skłania dziecko 

do powtórnego sięgnięcia po tę samą książ-

kę. 

Nietrudno zauważyć, że współcześni twór-
cy posługują się nieco innym językiem gra-

ficznym niż kiedyś, starając się sprostać 

oczekiwaniom i preferencjom odbiorców. 

Obróbka komputerowa rysunku czy zdjęcia 

daje znacznie większe możliwości technicz-
ne, rozbudowuje ilustracje, dowolnie ją mo-

dyfikując. Dodatkowo obecnie coraz częściej 

tradycyjna forma książki wypierana jest 

przez produkt cyfrowy. Jednak znaczna 

większość ludzi, wspominając ulubione baj-

ki z dzieciństwa, ma przed oczami towarzy-
szące im ilustracje, które bardzo często przy-

wodzą na myśl miłe, sentymentalne wspom-

nienia. Reasumując, ilustracja w książce 

dla dzieci powinna być kolorowa, o stoso-

wnie dobranych formach, realistyczna, rze-
telnie informująca o otaczającej dziecko rze-

czywistości. Nie powinna jednak stanowić 

wizualnego szablonu, który generuje myśle-

nie automatyczne, sztampowe, ale również 

postawę bierności i niechęci do działania, 

a tym samym osłabiające umiejętność ob-
serwacji, potrzebną zarówno w życiu, jak 

i w procesie percepcji dzieła plastycznego12. 

Do grona wybitnych współczesnych ilu-

stratorów należy bez wątpienia Tasha Tu-

dor, mało znana jeszcze w Polsce. Z tego też 
powodu warto bliżej poznać życie i dzia-

łalność artystyczną tej niezwykłej osoby. 

Była i nadal zapewne jest jedną z najbar-

dziej lubianych i popularnych amerykań-

skich autorek książek dla dzieci oraz ilu-

stratorek literatury dziecięcej. Kiedy ogląda 
się obrazki namalowane jej ręką, mocno 

osadzone w estetyce epoki wiktoriańskiej, 

przychodzą na myśl impresje szczęśliwego, 

beztroskiego dzieciństwa. Tasha, a w zasa-

dzie Natasha Tudor – kobieta na wskroś 

nieprzeciętna, nieszablonowa, wspaniała ar-

tystka wieloformatowa, pisarka, animatorka 
i gawędziarka, urodziła się 28 sierpnia 1915 r. 

w Bostonie w stanie Massachussets. Była 

najmłodsza w rodzinie, miała dwóch braci  

– Edwarda i Fredrika. Jej matka Rosamond 

Tudor wspaniale malowała, szczególnie 

portrety, z kolei ojciec, William Burgess, 
projektował jachty. Wczesne lata Tasha 

spędziła w Marblehead, później w  North 

Chevy Chase w Maryland. Gdy miała 9 lat 

rodzice postanowili się rozwieść. Jej wycho-

waniem zajęła się ciotka oraz ukochana 
niania ze Szkocji13.  

Talenty pojawiły się u Tashy bardzo 

wcześnie. W wolnym czasie tworzyła pełne 

wdzięku szkice, chwyciła także za pióro. Nie 

tylko pisała opowiadania, ale również wyko-

nywała do nich subtelne ilustracje. Oprócz 
tego zajmowała się robótkami ręcznymi  

– doskonale szyła, szydełkowała, tkała też 

na krośnie. Mieszkając na farmie nauczyła 

się wszystkich gospodarczych obowiązków. 

Po latach wspominała, że były to najlepsze 
lata jej życia. Mając 19 lat opublikowała 

serię rysunków przedstawiających życie 

wiejskie. Rok później wydała kolejną, za-
tytułowaną New England Wild Flowers. Po 

tym przyszedł czas na jej pierwszą książkę 
dla dzieci z pięknymi ilustracjami – Pumpkin 
Moonshine – urzekającą historię o małej 

dziewczynce Sylvii Ann. Na rysunkach wi-

dzimy główną bohaterkę, która znajduje 

największą dynię na farmie swoich 

dziadków i jej zmagania, gdy toczy ją do do-

mu, a dynia niesfornie uderza we wszystko 

na swojej drodze. Książka ta została opub-
likowana w 1938 r. jako prezent dla młodej 

siostrzenicy jej męża14. Odniosła spory 

sukces i spodobała się na tyle, że Tasha 

napisała i zilustrowała cztery kolejne z serii 
Calico. W tym okresie jej rysunki pojawiały 

się zresztą nie tylko w książkach, ale rów-
nież na kartkach z życzeniami, zakładkach 

do książek i przedmiotach codziennego 

użytku. Po latach mawiała: „Wszystko jest 

na nich prawdziwe – ludzie to moje dzieci, 

wnuki i przyjaciele, pejzaże to świat za 
moim oknem, a kwiaty pochodzą z mojego 

ogrodu. Sądzę, że to decyduje o uroku tych 

rysunków”15. Swoje umiejętności przypie-

czętowała dyplomem bostońskiej Akademii 

Sztuk Pięknych16.  

W 1938 r. wyszła za mąż za Thomasa 
McCready, z którym dochowała się czwórki 
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dzieci: Bethany, Setha, Thomasa i Efner. 

Rodzina początkowo mieszkała w domu 

matki Tashy, prowadząc proste wiejskie 

życie. Takie rozwiązanie nie zadowalało jed-
nak ambicji Thomasa, stąd decyzja o prze-

prowadzce w okolice New Hampshire. Za-

kupione gospodarstwo pozostawiało wiele 

do życzenia, wymagało gruntownego re-

montu. Brakowało elektryczności, bieżącej 

wody. Czerpali ją zatem ze studni, a wie-
czory spędzali przy świecach. Wychowując 

swoje dzieci, Tasha wymyśliła dla nich 

różne rozrywki i bajki, m.in. aranżowała 

przedstawienia z udziałem własnoręcznie 

wykonanych lalek17.  

W 1942 r. Tasha podpisała umowę z Her-

bertem Dublerem na tworzenie kartek oko-

licznościowych oraz zaproszeń. Dwa lata 

później poproszono ją o opracowanie ilu-

stracji do nowej edycji zbioru 77 rymo-
wanek pt. Mother Goose, co przyniosło jej 

wielką popularność. Jej prace zaczęły być 

wystawiane w galeriach. Pomimo tego wiod-

ła skromne życie, aby poprawić stan ro-

dzinnego budżetu w 1949 r. otworzyła włas-

ny sklep „Ginger and Pickles”, w którym 

oprócz jej książek i kartek pocztowych moż-
na było zakupić domowe wypieki i prze-

twory. W kolejnych latach Tasha ilustrowała 

2–3 książki rocznie, w tym: baśnie Hansa 
Christiana Andersena, Tajemniczy ogród18 

i Małą księżniczkę pióra Frances Hodgson 

Burnett czy Małe kobietki Louisa May 

Alcott’a.  

 
Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/ 

548172585896962945/, [dostęp 8.07.2021]. 

Równocześnie rozwijała inne pasje artys-

tyczne: wyplatała kosze, tkała, zajmowała 

się kaligrafią, tworzyła lalki i domek dla 

nich. Rosnąca popularność i styl życia ar-

tystki wzbudzała zainteresowanie i podziw 

otoczenia, jednak jej mąż nie podzielał tego 
zachwytu. Rosnące napięcie między małżon-

kami ostatecznie zakończyło się rozwodem 

w 1961 r., a Tasha została samotną matką. 

To zrodziło kolejne problemy natury finan-

sowej, w tym szczególnie brakowało na po-

trzeby edukacyjne dzieci. Z tego też powodu 
Tasha przyjmowała wiele zamówień, malo-

wała pocztówki, cały wolny czas poświęcała 

na tworzenie kolejnych rysunków, ilustracji. 

Drugie małżeństwo z Alanem Woodsem 

przyniosło następne rozczarowania. Trwało 
krótko, para rozstała się w 1966 r.19. 

Gdy dzieci Tashy dorosły, postanowiła speł-

nić swoje największe marzenie – osiąść w Ver-

mont. Sprzedała gospodarstwo i w 1970 r. ku-

piła zalesione wzgórze w Marlboro, gdzie jej 

syn Seth zbudował dla niej urokliwy dom 
w stylu Cape Cod – o przytulnej estetyce 

podobnej do wiejskiej chatki. Nazwała ją 

chatą Corgi. Nowe lokum urządziła według 

XIX-wiecznych standardów epoki wiktoriań-

skiej20. Jak zwykła mawiać: „Nie sądzę, że 
postęp jest piękny, więc jestem bardzo za-

cofana”21. Także jej styl ubierania uległ głę-

bokiej przemianie, nosiła, zgodnie z wik-

toriańską modą, długie powłóczyste spódni-

ce, fartuchy, chusty i szale. Jej fryzura była 

skromna, włosy splecione w warkocz upi-
nała w kok z tyłu głowy. Odrzucając współ-

czesny styl pytała: „Dlaczego kobiety chcą 

ubierać się jak mężczyźni? Dlaczego tracą 

swoją kobiecość, która jest naszym najwięk-

szym urokiem?” Aby następnie przejść do 
konstatacji: „Kocham ludzi. Ale nie chcę żyć 

tak jak oni. Kiedy kobiety przestały nosić 

suknie, zrobiły poważny błąd”22. 

W ten sposób, mając swój skrawek ziemi, 

stworzyła na nim bajkowy świat, dokładnie 

taki, jaki znamy z jej przepięknych ilu-
stracji. Stała się artystką totalną, malarką, 

rysowniczką, ilustratorką, pisarką, kreator-

ką mody, dekoratorką. Dom Tashy wyglądał 

dokładnie tak, jak wyglądały domy w latach 

30. XIX w. Nie było w nim miejsca na no-
woczesne udogodnienia. Nie posiadała tele-

wizora, radia, telefonu, a nawet elektrycz-

ności. Źródłem światła było słońce, światło 

lamp naftowych i woskowych świec, które 

nawiasem mówiąc, sama wytwarzała. Żyła 

ponad czasem albo obok niego – próżno 
w jej otoczeniu było szukać zegarów. Może 

z wyjątkiem jednego, zegara słonecznego, 

stojącego w jej ogrodzie, na którym nadal 
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widnieje napis „Liczę tylko słoneczne go-

dziny”23. Jej rytm pozostawał spójny z prze-

mijalnością, dniem i nocą, cyklem pór roku. 

Pewne odzwierciedlenie tego stylu życia 
widzimy chociażby w książce obrazkowej 
A  time to keep. Book of holidays, która 

przedstawia rok świątecznych tradycji z dzie-

ciństwa Tashy Tudor. Delikatne akwarele 

obrazujące sceny rodzajowe, charakterys-

tyczne dla poszczególnych miesięcy wraz 
z krótkim tekstem i pięknym, misternym 

obramowaniem, urzekają. Tashy nie prze-

szkadzała nawet surowa zima – „Uwielbiam 

zimę. Nie muszę nigdzie iść, bo pracuję 

w domu. Jeśli zasypie mnie śnieg, moje za-

pasy pozwolą mi przeżyć przez kilka mie-
sięcy”24. Pod koniec każdego roku Tasha 

spoglądając wstecz, uświadamiała sobie, że 

po raz kolejny zignorowała XX w., nieprzer-

wanie trwając w 1830 r.25. 

Cały jej dom wypełniała feeria barw, ob-
razów, tkanin, bukiety kwiatów. Jednak to 

ogród był prawdziwą dumą Tashy26. Wy-

kreowała go od podstaw, bez planu, czy ja-

kiegokolwiek projektu. Zasadziła w nim 

rośliny, które jej się podobały, często bardzo 

staromodne, tj.: sielskie malwy, róże, piwo-
nie, niezapominajki, tulipany, żonkile. Jak 

mówiła: „Nigdy nie zrobiłam projektu og-

rodu na papierze. Spójrz, co ludzie zrobili 

z  tej pięknej planety. Kiedyś zrozumieją, 

że zaszło to wszystko za daleko”27. W wol-
nych chwilach od pracy w ogrodzie nadal 

zajmowała się wykonywaniem ilustracji do 

książek, tworzyła pocztówki i kolejne lalki. 

Z  jej rąk wychodziły niepowtarzalne upo-

minki, którymi hojnie obdarowywała rodzi-

nę i znajomych podczas świąt. Zwłaszcza 
Święta Bożego Narodzenia były u Tashy 

wyjątkowe28. Ich odzwierciedlenie możemy 

podziwiać na jej klimatycznych rysunkach, 

które wyróżnia stonowana paleta barwna, 

subtelny, niezauważalny kontur, finezja 
kształtów, dbałość o każdy szczegół. Każ-

dego dnia urządzała tradycyjne spotkania 

przy herbacie, na które zapraszała wielu 

znajomych. Opowiadała wówczas bajki, po-

nieważ wszystko co było związane z książką, 

stanowiło dla niej najlepszy temat do roz-
mowy. Szerzyła wiedzę na temat kultury, 

obyczajów, sztuki epoki wiktoriańskiej: or-

ganizowała wystawy lalek, ubiorów, przed-

miotów codziennego użytku z tej epoki. 

Wiele podróżowała po Stanach Zjednoczo-
nych z wykładami na temat historii kultury 

i rzemiosła. Nie przestawała przy tym pisać 

i rysować29.  

Tasha Tudor zilustrowała prawie sto ksią-
żek, z których ostatnia to Corgiville Christ-
mas, wydana w 2003 r. Kilka z nich to 

wspólne dzieło wykonane z przyjaciółką 

z New Hampshire, Mary Mason Campbell30. 
Doceniano ją, otrzymała wiele nagród i wy-

różnień, w tym Caldecott Honors za wspom-
nianą Mother Goose w 1945 r., a w 1957 r. 

za książkę 1 is One, drugą z serii przezna-

czonej do nauki liczenia dla najmłodszych. 
Warto wspomnieć, że pierwsza z nich A is 
for Annabelle zaznajamia dzieci z alfabetem, 
a trzecia Around the Year z nazwami mie-

sięcy. Co ciekawe, wszystkie z wymienio-

nych publikacji są nadal często wykorzys-

tywane przez amerykańskich oraz brytyj-

skich nauczycieli jako pomoc dydaktyczna. 

Pełnią podobną funkcję jak nasz rodzimy 
Elementarz Mariana Falskiego. Z kolei 

w 1971 r. artystkę uhonorowano nagrodą li-

teracką, Medalem Reginy, za wkład w lite-

raturę dziecięcą. W tym samym roku zos-

tała wydana jedna z jej najsłynniejszych 
książek Corgiville Fair. Otwarła ona serię, 

w której bohaterem stał się tak bardzo 
charakterystyczny dla Tudor antropomor-

ficzny corgi31. 

Jej książki zawierają prosty, zazwyczaj 

rymowany tekst, któremu towarzyszą realis-

tyczne, szczegółowe ilustracje wykonane 
w charakterystycznej delikatnej palecie barw-

nej. Tekst bardzo często okala przepiękna 

rama z misternie wplecionymi w nią szcze-

gółami, najczęściej subtelnymi wizerunkami 

kwiatów, zwierząt, ptaków, przedmiotów co-

dziennego użytku. Zarówno treść wizualna, 
jak i tekstowa często nawiązują do tradycji, 

artefaktów, motywów zakotwiczonych w dzie-

więtnastym stuleciu. Tudor stworzyła jesz-

cze wiele innych oryginalnych dzieł sztuki 

w  tym: kartki świąteczne, kalendarze ad-
wentowe, plakaty. Obecnie wiele z nich 

znajduje się w muzeach, bibliotekach i nie-

zliczonych kolekcjach prywatnych na całym 

świecie. Największy zbiór książek jej pióra 

oraz innych dzieł, które współtworzyła, 

znajduje się w kolekcji literatury dziecięcej 
de Grummond Children’s Literature Collec-

tion na University of Southern Mississi-

ppi32. 

Tasha Tudor przeżyła 92 lata – zmarła 

w swojej posiadłości 18 czerwca 2008 r.33. 

Artystka nigdy nie zagłębiała się w mroczne 
myśli, żyła tu i teraz. Drażniło ją narzekanie 

bez starań o zmianę na lepsze, a ci którzy 

mieli szczęście ją bliżej poznać, często zmie-

niali w większym lub mniejszym stopniu 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 3 (121) 2021   104 

swoje życie34. W świecie, w którym prawie 

wszystko można kupić, w którym otacza 

nas powszechność, nijakość i sztuczność, 

istnienie takich osób jak Tasha Tudor 
zadziwia. Oglądając zdjęcia jej ogrodu, do-

mu czy wreszcie jej samej przenosimy się 

w inne realia. Ale to tylko iluzja. Kobieta ta 

bowiem żyła w czasach nam współczesnych, 

ale z premedytacją i w pełni świadomie 

odrzuciła nasz aktualny styl życia. Była 
swego rodzaju buntowniczką z wyboru, 

a przy tym niezwykle silną kobietą – mało 

kto zdolny byłby podjąć tak radykalne 

decyzje jak ona. Co ciekawe, otaczający ją 

ludzie postrzegali tę kobietę nie jako nie-
groźnego odmieńca, lecz jako piewcę i straż-

nika tradycji, tak często zapominanej w do-

bie powszechnej i wszechotaczającej indu-

strializacji, cyfryzacji, rozwoju nowoczes-

nych technologii. 

Stylowy dom z oryginalnym wyposaże-
niem i kolekcją strojów oraz przepiękny 

ogród odziedziczyły dzieci. Kontynuują one 

dzieło Tashy pod szyldem firmy Tasha 

Tudor@Family. Dom jest otwarty dla zwie-

dzających, a ogród można podziwiać w ra-
mach spacerów Secret Gardens of Tasha 

Tudor and Family Tours. Odwiedzają go fani 

z całego świata. Należy ubolewać, że do-

tychczas żadna z jej książek nie doczekała 

się tłumaczenia na język polski.  

dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
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dr Renata Sowada 

Katarzyna Węgrzyńska 
Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie 

PRZEDSZKOLAKI   

W  MISIOWEJ  KRAINIE 

ychowankowie Oddziału Przedszkol-
nego Szkoły Podstawowej nr 53 

z  Oddziałami Integracyjnymi im. 

M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie w ro-

ku szkolnym 2020/2021 uczestniczyli w pro-

jekcie zatytułowanym „W krainie misiów”.  

Projekt przygotowany został przez Annę 
Hiller i Annę Dąbrowską, nauczycielki bib-

liotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicz-

nej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Reali-

zowany był od listopada 2020 roku do lu-
tego 2021 roku, a więc w czasie, gdy nauka 

szkolna ze względu na pandemię w więk-

szości odbywała się zdalnie. Oddział przed-

szkolny pracował stacjonarnie w swojej sali 

szkolnej. 

Zajęcia zaproponowane w ramach pro-
jektu tematycznie związane były z listopa-

dowymi obchodami Światowego Dnia Plu-

szowego Misia i realizowane zdalnie za po-

średnictwem platformy e-learningowej Click-

Meeting. Odbywały się w czytelni szkolnej 

pod opieką wychowawczyni Katarzyny Węg-
rzyńskiej i nauczycielki bibliotekarki Renaty 

Sowady. 

Podczas dwu pierwszych spotkań przed-

szkolaki poznawały misiowych bohaterów 

literackich i filmowych oraz opowieści o nich.  

Pierwsze spotkanie miało miejsce 18 lis-

topada 2020 roku i zapowiadało obchody 

Światowego Dnia Pluszowego Misia. Boha-

terem spotkania został Kubuś Puchatek 

i jego przyjaciele. Uczestnicy wysłuchali opo-

W 
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wieści o perypetiach misia z pszczołami oraz 

wykonali przygotowane zadania interaktyw-

ne: gra memory oraz puzzle. Przedszkolaki 

wypełniły przygotowane karty pracy, który-
mi pochwaliły się podczas następnego spot-

kania. 

 
Nasze misiowe zajęcia 

9 grudnia 2020 roku w kolejnym spot-
kaniu czytelniczym uczestniczył Andrzej 

Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 

z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skło-

dowskiej-Curie w Częstochowie. Po ciepłym 

powitaniu uczestników wysłuchał relacji 

z  udziału przedszkolaków w projekcie oraz 
w szkolnym konkursie plastycznym „Często-

chowa – moje miasto”. Dyrektor wręczył 

laureatom dyplomy i nagrody za pierwsze 

miejsca. 

 
Gra memory 

Podczas spotkania wychowankowie przed-

szkola wysłuchali misiowych piosenek, po-

znali kolejne literackie opowieści o misiach. 
Dane im było poznać także filmową opo-

wieść o misiach z Przemyśla na podstawie 

bajki Jarosława Sieka. Układali puzzle i wy-

konali przygotowane zadania.  

Maluchy przekazały życzenia świąteczne 

nauczycielkom prowadzącym zajęcia. 

Ostatnie zajęcia edukacyjne w projekcie 

miały miejsce w Dniu Niedźwiedzia 2 lutego 

2021 roku. Wówczas przedszkolaki uczest-

niczyły w spotkaniu czytelniczym zatytuło-

wanym „Z misiem Wojtkiem świętujemy 

Dzień Niedźwiedzia”. Bohaterem spotkania 

była postać uwieczniona w książce Łukasza 
Wierzbickiego „Dziadek i niedźwiadek. His-

toria prawdziwa”.  

 
Wspólnie kodujemy 

Przedszkolaki poznały różne gatunki niedź-

wiedzi, a także losy wojenne bohaterskiego 
niedźwiedzia Wojtka i losy jego wojskowych 

przyjaciół. Wysłuchały fragmentów książki, 

wykonały przygotowane zadania z wykorzys-

taniem tablicy interaktywnej. Były to puz-

zle, gra memory oraz zadanie z kodowania. 
Relacje z wydarzeń zamieszczono na blogu 

PBP RODN „WOM”: 

● http://bibliotekasp53.blogspot.com/ 

2020/11/swiatowy-dzien-pluszowego-

misia-projekt.html, 

● http://bibliotekasp53.blogspot.com/ 
2020/12/w-misiowej-krainie_9.html, 

● http://bibliotekasp53.blogspot.com/ 

2021/02/dzien-niedzwiedzia-z-

wojtkiem.html.  

Udział przedszkolaków w projekcie „W kra-
inie misiów” pozwolił im na poznanie cie-

kawych książeczek dla najmłodszych użyt-

kowników biblioteki, oswoił z tablicą in-

teraktywną i zachęcił do odwiedzania bib-

lioteki szkolnej. Wdrożył także dzieci do sys-

tematycznej pracy nad danym zagadnie-
niem, uczył koncentracji na słuchanym 

tekście i skupienia się na prawidłowym wy-

konaniu przygotowanych zadań. Uzyskane 

umiejętności na pewno przydadzą się już 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej. 

dr Renata Sowada 

Katarzyna Węgrzyńska 
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WYCHOWANIE  DO  ŻYCIA  W  RODZINIE 
 

ks. dr Mariusz Kocoł 
Zespół Szkół nr 1 im. J. Kilińskiego w Kłobucku 

PRZECIWDZIAŁANIE  

POSTAWOM  DYSKRYMINACYJNYM  

NA  TLE  WYZNANIOWYM  JAKO  KONIECZNOŚĆ  

WŚRÓD  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY 

óżnorodność światopoglądowa oraz 

wyznaniowa, której nasilenie staje 
się szczególnie widoczne w ostatnim 

czasie, jest faktem socjologicznym. Wpływa-

ją na nią liczne przyczyny, także związane 

z  ruchem migracyjnym. Stanowi ona wyz-

wanie dla społeczeństwa. Oczywistym jest, 

że problematyka ta nie omija również śro-
dowiska szkolnego, w którym różnorodność 

jest również coraz częściej widoczna. Do-

datkowy czynnik sprawiający, że uczniowie 

spotykają się z odmiennymi przekonaniami 

religijnymi wynika z coraz bardziej popu-
larnych w szkołach wymian międzynarodo-

wych, zagranicznych praktyk, projektów 

europejskich oraz wakacyjnych wyjazdów 

rodzinnych, podczas których naturalnie do-

chodzi do zetknięcia się ucznia z inną kul-

turą – także w aspekcie religijnym.  

Z anonimowej ankiety, jaką przeprowa-

dziłem wśród uczniów szkoły ponadpodsta-

wowej, w której uczę, wynika, iż 83% 

ankietowanych spotkała się z osobą utoż-

samiającą się z innym systemem religijnym 
niż oni. Zetknięcie się z inną kulturą może 

być niekiedy impulsem do powstania ne-

gatywnych zachowań dyskryminacyjnych. 

Wspomniany kwestionariusz dostarcza kil-

ku ważnych spostrzeżeń w tym zakresie. 

71% pytanych uważa siebie za osoby tole-
rancyjne w kwestiach odmienności religij-

nych, natomiast 11% deklaruje brak takiej 

tolerancji, a 18% stanowią osoby niezdecy-

dowane. Wśród pytań znalazło się także 

następujące: „Co zrobiłbyś, gdybyś stał się 
świadkiem dyskryminacji drugiej osoby na 

tle religijnym?”. Przeważająca większość 

(69%) pytanych odpowiedziała, że starałaby 

się stanąć w obronie takiej osoby. Niepo-

kojące są natomiast kolejne deklaracje: 26% 

osób odpowiedziało, że nie podjęłoby żad-

nych działań, a 5% przyznaje, że rozważy-

łoby przyłączenie się do dyskryminacyjnych 
działań napastnika. Gdyby ankieta została 

przeprowadzona w formie jawnej, być może 

odpowiedzi te różniłyby się od powyższych, 

niemniej jednak zakładam, że przyjęta for-

ma sprzyjała szczerości deklaracji. Zapre-

zentowane wyniki ankiety potwierdzają, że 
tendencje, jakie towarzyszą młodym lu-

dziom w kwestiach tolerancji religijnej oraz 

możliwe do zastosowania w środowisku 

szkolnym formy mające na celu przeciw-

działanie ewentualnym zachowaniom dys-
kryminacyjnym na tle wyznaniowym, sta-

nowią aktualną problematykę. Kształtowa-

nie postaw antydyskryminacyjnych wśród 
uczniów wpisuje się w piąty punkt Pod-
stawowych kierunków realizacji polityki oś-
wiatowej państwa w roku szkolnym 2020/ 
/2021: „Działania wychowawcze szkoły. Wy-

chowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych”. 

W filmowym zapisie warsztatów na temat 

nietolerancji ze względu na kolor skóry 
Niebieskoocy Bertrama Verhaaga z 1996 ro-

ku prowadząca ćwiczenia, pedagog Jane 
Elliott, kieruje do białoskórych uczestników 

polecenie, aby wstali, jeśli chcą być tak 

traktowani, jak traktowane są osoby czar-

noskóre. Nagranie dokumentuje fakt, że 

nikt nie podnosi się z krzesła. Prowadząca 
ponawia swoją prośbę, jednak efekt pozos-

taje bez zmian. Wobec tego stwierdza: „Nie 

wstaliście, bo wiecie, jak to jest i nie chcecie 

tego samego dla siebie. A ja chcę wiedzieć, 

dlaczego tak łatwo zgadzacie się na to, by to 

spotykało innych”1. Pytanie, jakie postawiła 
Elliott, stanowi punkt wyjścia poruszanej 

w artykule problematyki. Zrozumiałe jest, że 

żaden człowiek nie chce doświadczać na 

sobie piętna dyskryminacji. Wobec tego 
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należy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 

w przestrzeni publicznej takie postawy są 

jednak widoczne? Dlaczego również są one 

niejednokrotnie akceptowalne i nie budzą 
sprzeciwu? Od takich tendencji nie jest 

także wolna sfera religijna człowieka, co 

może skutkować przejawiającym się w róż-

nych postaciach zachowaniem dyskrymina-

cyjnym na tle wyznaniowym. Osoby do-

świadczające dyskryminacji w środowisku 
szkolnym boją się do niej chodzić i często 

opuszczają zajęcia, a to oznacza, że ich moż-

liwości edukacyjne i wychowawcze ulegają 

znacznemu regresowi. Oprócz tego poja-

wiają się problemy natury psychologicznej: 
obniżenie poczucia własnej wartości i pew-

ności siebie, problemy z koncentracją, co 

również negatywnie wpływa na osiągane 

wyniki w nauce. Ostatecznie sytuacja taka 

nie pozostaje bez wpływu na całą spo-

łeczność szkoły poprzez powstawanie w niej 
nieprzyjaznej atmosfery. Zatem konsekwen-

cje dyskryminacji są nader poważne. Nie 

zawsze zachowania nietolerancyjne są z gó-

ry zamierzone, niemniej jednak nawet w przy-

padku braku celowości należy je ocenić jako 
niewłaściwe oraz niekorzystnie wpływające 

na osobę ich doświadczającą, a szkoła jako 

środowisko kształtujące winna troszczyć 

się, aby tego typu postawy były eliminowane 

z życia społecznego. 

Badacze tematyki antydyskryminacyjnej 
wskazują, iż winą za ten stan rzeczy należy 

obarczyć często występujące wśród ludzi 

głęboko zakorzenione stereotypy. Stanowią 

one niepokrywające się ze stanem faktycz-

nym sądy dotyczące danej kategorii osób  
– w tym przypadku grupy wyznaniowej. Czę-

stokroć informacje te biorą swoje źródło ze 

środowiska wychowania człowieka i są bez-

refleksyjnie powielane. Błędne stereotypy 

połączone z negatywnymi emocjami tworzą 

uprzedzenia. Przejawiać się mogą, np. w nie-
chęci, pogardzie, obrzydzeniu, strachu, ten-

dencyjnym postrzeganiu drugiej osoby itp. 

Skutkuje to odbieraniem otaczających ludzi 

na zasadzie opozycji „my – oni”, wyłączając 

różniących się ludzi poza tożsamość „my”. 
To właśnie uprzedzenia bezpośrednio odpo-

wiedzialne są za pojawienie się różnych 

form dyskryminacji, która skutkuje niespra-

wiedliwym traktowaniem, pomimo braku me-

rytorycznego uzasadnienia w danym kon-

tekście. Przedstawione powiązanie określa 
się łańcuchem dyskryminacji2. Należy także 

mieć na uwadze, że niepohamowane za-

chowania wrogości w tym zakresie mają 

tendencję do eskalacji. Trafnie obrazuje ten 
proces piramida nienawiści opracowana 

przez psychologa Gordona Allporta. U pod-

staw piramidy znajdują się takie zachowa-

nia jak: mowa o zabarwieniu negatywnym  
– np. ośmieszanie, przedrzeźnianie, obra-

żanie, wyzywanie, grożenie, szantażowanie, 

złośliwe żarty, mówienie o kimś kłamstw 

lub niesprawdzonych informacji – przera-

dzające się w mowę nienawiści. Następnie 
marginalizacja i unikanie kontaktu z daną 

jednostką czy też grupą. To z kolei prowadzi 

do niesprawiedliwego traktowania, wyklu-

czenia z pewnych form aktywności – np. 

niechęć do nawiązywania relacji koleżeń-

skich, brak afirmacji grupy rówieśniczej, 
niezapraszanie do wspólnej zabawy itp. Ko-

lejną część piramidy stanowią akty agresji 

fizycznej – np. zamykanie w pomieszcze-

niach, popychanie, bicie, przywłaszczanie 

lub niszczenie rzeczy. Szczytem piramidy 
Allporta są akty przemocy fizycznej lub drę-

czenia, które w ekstremalnych przypadkach 

mogą zakończyć się nawet eksterminacją 

jednostki bądź grupy3. 

Oczywistym jest, że każdy pedagog w przy-

padku zaobserwowania którejś z powyższ-
ych form agresji – czy to słownej, czy fizycz-

nej – winien stanowczo i natychmiast rea-

gować. Szkoła nie może być miejscem, gdzie 

akceptuje się jakąkolwiek przemoc, a nau-

czyciele są w niej osobami odpowiedzial-
nymi za poczucie bezpieczeństwa i dbanie 

o  poszanowanie godności każdego ucznia. 

Jednak nie można jedynie na tym poprzes-

tać, wszakże obowiązkiem pedagoga jest 

kształtowanie postaw wychowanków w taki 

sposób, aby zaszczepionymi wartościami 
kierowali się nie tylko w środowisku ucz-

niowskim, ale także poza nim oraz w póź-

niejszym – dorosłym życiu. Jakie więc dzia-

łania w tym zakresie może podjąć szkoła? 

Skoro kluczową rolę w powstawaniu ten-
dencji dyskryminacyjnych odgrywają stereo-

typy, to czas realizowania edukacji szkolnej 

winien wpłynąć na ich racjonalizację, zamie-

niając niepokrywające się z rzeczywistością 

sądy na kompetentną wiedzę dotyczącą 

konkretnych tradycji wyznaniowych. Potrze-
ba ta jest nagląca, gdy w zespole klasowym 

znajduje się osoba reprezentująca odmienną 

od większości przynależność konfesyjną. 

Tego typu przekaz wiadomości powinien 

odbywać się chociażby na lekcjach religii 
i etyki. Program nauczania religii rzymsko-

katolickiej zawiera w sobie treści dotyczące 

innych wyznań chrześcijańskich oraz religii 
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niechrześcijańskich. Lekcje etyki również 

powinny zawierać elementy takich zagad-

nień. Nie bez znaczenia w tym zakresie są 

także lekcje historii oraz języka polskiego. 
Istotne jest, aby wiadomości zostały prze-

kazane w sposób obiektywny i niewartoś-

ciujący. Nawet katecheta przedstawiający 

założenia różnych tradycji religijnych, wy-

kazując podobieństwa i różnice z wiarą, 

którą sam reprezentuje – winien to czynić 
bez deprymowania osób, które wierzą ina-

czej. Niedopuszczalne zatem byłoby za-

chowanie, gdyby nauczyciel religii sam 

wzmacniał wśród uczniów uczęszczających 

na katechezę niechęć do ich kolegów, którzy 
z powodu przynależności do innej konfesji 

wyznaniowej bądź z uwagi na fakt bez-

wyznaniowości w tych zajęciach nie uczest-

niczą. Jako przykład dobrej praktyki, którą 

sam realizuję, mogę wskazać zainicjowane 

przeze mnie pozalekcyjne koło zaintereso-
wań Wierzę inaczej, ale szanuję. W autor-

skim programie zajęć poruszane są tematy 

związane z religiami i wyznaniami, szcze-

gólnie tymi występującymi w okolicy oraz 

zagadnienia dotyczące zdarzeń historycz-

nych, takich jak wielka schizma wschodnia, 
reformacja czy też podjęcie uchwały kon-

federacji warszawskiej. W prowadzonych 

z  założenia zdalnie zajęciach uczestniczą 

zainteresowani uczniowie reprezentujący 

różne światopoglądy. Dzięki zainicjowanym 
dyskusjom kształtowana jest wśród nich 

postawa antydyskryminacyjna i tolerancyjna. 

Oprócz przekazywania wiedzy religio-

znawczej, która w znacznej mierze eliminuje 

stereotypy dotyczące innych religii, bardzo 

ważne jest kształtowanie postawy aser-
tywności. Wydaje się, że silnym czynnikiem 

wzmagającym wśród wielu ludzi tendencje 

nietolerancyjne na gruncie religijnym jest 

fałszywy pogląd, jakoby przejaw tolerancji 

wobec drugiej osoby charakteryzującej się 
inną przynależnością konfesyjną oznaczał 

zdradę własnego systemu religijnego i toż-

samości. Ukazanie faktu, że zdrowa toleran-

cja wyznaniowa idzie w parze z asertywnoś-

cią, winna wzmocnić tendencje antydyskry-

minacyjne. Asertywność rozumiana jako 
umiejętność szczerego wyrażania całego sie-

bie w kontakcie z drugim człowiekiem bez 

poczucia winy i kompleksów nie ma nic 

wspólnego z postawą uległości. Można by 

zobrazować tę prawidłowość w następu-
jącym twierdzeniu: „Pomimo tego, że istnieją 

między nami bezsprzeczne różnice, to na 

płaszczyźnie ludzkiej ja jestem w porządku 

i ty jesteś w porządku”. Różnice jakie wystę-

pują między ludźmi – także w zakresie 

religijności – stanowią ważny element na-

szego świata, w którym każdy żyjący czło-
wiek zasługuje na szacunek i nie muszą 

oznaczać muru uniemożliwiającego wypra-

cowania płaszczyzny porozumienia. Taką 

płaszczyzną w szerszym znaczeniu jest 

przynależność do jednej rodziny ludzkiej, 

natomiast w węższym – mogą stanowić 
wspólne zainteresowania, fakt stanowienia 

zespołu klasowego, grupy sportowej itd. 

Wychowawca szkolny powinien taką płasz-

czyznę dostrzec i propagować wśród wy-

chowanków. Zatem oprócz kwestii elimino-
wania błędnych stereotypów, postawa aser-

tywności, która pozwoli budować nić poro-

zumienia bez rezygnowania z tego, co ważne 

dla danego człowieka, jest bardzo istotna. 

Kolejną rzeczą, na jaką należałoby zwró-

cić uwagę w podejmowanej tematyce, jest 
zasada mówiąca o tym, że równe trakto-

wanie nie oznacza traktowania wszystkich 

identycznie. Poszczególne konfesje wyzna-

niowe często zobowiązują swoich wyznaw-

ców do konkretnych zachowań, które nie 
występują w innych. Szczególnie warto 

zauważyć kwestie związane chociażby z die-

tą. Wychowawca winien zatroszczyć się o to, 

aby np. podczas wyjazdów klasowych uczeń 

nie został narażony na dyskryminację z tego 

powodu. Jako przykład mogę wyobrazić so-
bie sytuację, podczas której zespół klasowy 

udaje się na wspólne ognisko z pieczeniem 

kiełbasek. Jeśli wśród uczniów znajduje się 

osoba niejedząca z przyczyn wyznaniowych 

wieprzowiny, to o ile pedagog nie zadba, aby 
miała zapewniony równowartościowy pro-

dukt o innym składzie, to będzie czuła się 

pokrzywdzona. Przykładów w tym zakresie 

można by mnożyć wiele, jednak ważna jest 

tutaj postawa wrażliwości oraz wiedza. To 

pozwoli uniknąć niewłaściwych sytuacji 
rzutujących na atmosferę w grupie. 

W czasach, w których wielu zwierzchni-

ków religijnych zabiega o dobre relacje z in-

nymi religiami, w których na stałe zagościł 

teologiczny dialog międzyreligijny oraz eku-
meniczne starania zmierzające do przywró-

cenia jedności wśród podzielonych na różne 

denominacje wyznań chrześcijańskich, sta-

rania te powinny rozciągać się także na 

relacje między poszczególnymi wyznawcami. 

Wbrew niektórym opiniom postawa otwar-
tości wobec wierzących inaczej, nie ma nic 

wspólnego z chęcią ingerencji w treści danej 

wiary oraz rozmycia tożsamości wyzna-
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niowej. Nietolerancja oraz dyskryminacja na 

tle religijnym jest zjawiskiem bezsprzecznie 

negatywnym, a nauka płynąca z dziejów 

świata pokazuje, że może okazać się również 
nadzwyczaj niebezpieczna. Aby szkoła była 

miejscem, w którym każdy uczeń będzie 

czuć się komfortowo i dzięki temu będzie 

mógł w pełni korzystać z oferty edukacyjnej, 

ważne jest, aby zwrócić uwagę także na 

kwestie związane z poszanowaniem przyna-
leżności konfesyjnej i konsekwencjami z tym 

związanymi.  

Mam nadzieję, że niniejszy artykuł stanie 

się impulsem do podjęcia refleksji nad 

ważną, ale zbyt często marginalizowaną 
kwestią. 

ks. dr Mariusz Kocoł 
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REALIZOWANIE  DŹWIĘKÓW  

PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWYCH:  

„S”,  „Z”,  „C”,  „DZ”  W  MOWIE  SPONTANICZNEJ 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ   LOGOPEDYCZNYCH  

CELE OGÓLNE 

● doskonalenie prawidłowej artykulacji dźwię-

ków przedniojęzykowo-zębowych: „s”, „z”, 

„c”, „dz” w rozmaitych jednostkach struk-

turalnych wypowiedzi; 

● stabilizowanie wywołanych dźwięków w mo-

wie kontrolowanej i spontanicznej; 

● utrwalenie wzorców kinestetyczno-rucho-

wych i autokontroli słuchowej; 

● automatyzacja głosek szeregu syczącego; 

● wzbogacanie zasobu leksykalnego; 

● wyrabianie spostrzegawczości i koncen-

tracji uwagi; 

● rozwijanie wyobraźni oraz pamięci; 

● wzmacnianie poczucia własnej wartości; 

● trening mowy opowieściowej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Uczniowie: 

● uświadamiają sobie własne zalety; 

● pozytywnie wypowiadają się o sobie i in-

nych; 

● prawidłowo wybrzmiewają dźwięki przed-

niojęzykowo-zębowe: „s”, „z”, „c”, „dz” 

w  różnych jednostkach strukturalnych 

wypowiedzi; 
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● stosują autokontrolę słuchową; 

● dokonują autokorekcji wymawianiowej; 

● opowiadają ilustracje, poprawnie budu-

jąc zdania; 

● nazywają wykonywane czynności; 

● dobierają skojarzenia do podanych wyrazów; 

● wypowiadają się spontanicznie. 

METODY 

wyjaśniania, ćwiczenia autokontroli słucho-

wej, praktycznego działania, pedagogika za-

bawy, praca z komputerem, elementy psy-
chodramy, gry dydaktyczne. 

FORMY 

praca indywidualna, praca grupowa. 

ŚRODKI 

komputer, program komputerowy: „Porusz 

umysł” (wydawca: LK Avalon), materiały dy-

daktyczne (T. Mantyk, E. Padee-Modrzew-
ska, „Popatrz, opowiedz, ułóż”, cz. 3., Byd-

goszcz 1998), lalka, ubranka, gry dydak-

tyczne: „Sowa gra w słowa”, „Zoo”. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

I. Część wstępna: 

● „Znam swoją wartość” – uczniowie siedzą 

w kole, każdy z nich kończy rozpoczęte 

zdanie pozytywnym stwierdzeniem: 

– Jako córka/syn jestem… 

– Jako uczeń jestem… 

– Jako przyjaciel jestem… 

– Jako kolega/koleżanka jestem… 

– Jako dziewczyna/chłopak jestem… 

– Jako brat/siostra jestem… 

Omówienie: zwrócenie uwagi na pozy-

tywne cechy poszczególnych osób, ujaw-
niane w relacjach z innymi. Uczniowie 

odpowiadają na poniższe pytanie:  

– Czy i w jaki sposób pokazujecie innym 

ludziom swoje zalety? 

● „Lubię Cię za…” – uczeń, kończąc zdanie, 

ma powiedzieć każdemu członkowi gru-

py, za co go lubi. 

Omówienie: Uczniowie wypowiadają się 

na temat: 

– czy stwierdzenia kolegów zaskoczyły 

ich, czy nie; 

– jakie ich cechy zjednują im sympatię 

innych ludzi. 

II. Zajęcia właściwe: 

1. „Popatrz, opowiedz, ułóż” – uczniowie do-

bierają obrazki do zagadek i układają je 

na wolnych polach dużych kart tema-

tycznych. Po opowiedzeniu co przedsta-

wia ilustracja, rozwiązują zagadki, doty-

czące wybranych elementów układanki: 

● Był wawelski, choć nie król, zjadł 

owieczkę – pękł na pół.  (smok) 

● Czas dokładnie Ci odmierzy, jest na 

ręce i na wieży.  (zegar) 

● Jedne brzęczące, inne papierowe, do 

skarbonki wskoczyć gotowe.  

(pieniądze) 

● Wlej tam wodę, kwiatki włóż i na stole 

postaw już.  (wazon) 

● Małe różki, krótka bródka, sałatę 

wyjada z ogródka.  (koza) 

● Wisi na wieży w kościele i głośno bije 

w niedzielę.  (dzwon) 

● Pewnie je z ochotą jesz, gruszka, 

banan, jabłko też.  (owoce) 

● Rycerze je zakładali, gdy na bitwy 

wyruszali.  (zbroje) 

● Chytry pyszczek, ruda kita, ptactwo 

porywa z kurnika.  (lis) 

● Mała, wiele kropek ma, jest niezbęd-

na, gdy się gra.  (kostka) 

● Nocą w lesie pohukuje, we dnie dziup-

lę zamieszkuje.  (sowa) 

2. „Zabawa z lalką” – dzieci, ubierając lalkę, 

nazywają wykonywane czynności według 

poniższego schematu: 

● orzeczenie + dopełnienie: 

– zakładam (co?)……………….. 

– zdejmuję (co?)……………….. 

– składam (co?)……………….. 

● orzeczenie + okolicznik sposobu: 

– zakładam (jak?) – np. starannie, 

dokładnie; 

● orzeczenie + okolicznik miejsca: 

– zakładam (gdzie?) – np. na ręce, na 

nogi, na głowę, na tułów, na stopy, 
na dłonie, na plecy; 

● dopełnienie + dopełnienie bliższe: 

– jakie? jaki? jaka? (co?) – np. długie 

spodnie, gruby sweter, zapinana 

bluzka, sportowy dres, rozpinany 

skafander, bawełniane skarpetki, 

mała chustka, skórzane rękawice, 
niskie kozaki, górski serdak, kos-

tium kąpielowy, zawiązywane san-

dały, wizytowa sukienka, plisowa-

na spódnica; 

● zdanie pojedyncze rozwinięte z pod-

miotem domyślnym, np.: 

– Zakładam lalce na ręce skórzane 

rękawice. 
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– Zdejmuję bawełniane skarpetki ze 

stóp. 

– Składam małą chustkę. 

– Wsuwam niskie kozaki. 

– Zakładam lalce na plecy gruby 

sweter. 

– Zakładam lalce plisowaną spód-

nicę. 

3. „Sowa gra w słowa” – gracze rozkładają 

planszę na stole. Segregują kartoniki 

z obrazkami na grupy według określonej 
głoski, którą zawiera wyraz przedsta-

wiony na danym obrazku. Powstają 

w ten sposób cztery grupy – odpowiednio 

dla głosek: „s”, „z”, „c”, „dz”. Prowadzący 

wybiera jedną z grup i pokazuje dzieciom 

kolejno każdy obrazek. Uczniowie, pa-
trząc na obrazek powtarzają wyraz. Logo-

peda kładzie obrazek na jednym z sześ-

ciu kolorowych pól planszy, tak by kolor 

tła obrazka był zgodny z kolorem pola 

planszy. W ten sposób należy ułożyć 

wszystkie obrazki z czterech grup. Uczeń 
rozpoczynający grę rzuca kolorową kost-

ką, a następnie wybiera i nazywa obra-

zek, który leży na polu planszy w kolorze 

zgodnym z kolorem, jaki pokazuje kost-

ka. Jeżeli dziecko wymówi wyraz prawid-
łowo, wówczas zabiera obrazek i zdobywa 

punkt. Jeśli gracz wypowie wyraz nie-

poprawnie, odkłada obrazek na miejsce, 

z którego go zabrał. Gra toczy się do wy-

czerpania kartoników na planszy. Zwy-

cięzcą zostaje ten, kto uzbiera najwięcej 
kartoników z obrazkami. 

4. „Chcę Ci powiedzieć coś miłego…” – ucz-

niowie w parach przekazują drugiej oso-

bie pozytywną informację na jej temat. 

Po wykonaniu zadania następuje zmiana 
par, tak, by dane dziecko powiedziało coś 

miłego wszystkim członkom grupy. 

Omówienie: uczniowie odpowiadają na 

następujące pytania: 

– Czy trudno było Wam mówić coś mi-

łego drugiej osobie? 

– Jak czuliście się, słysząc pozytywne 
informacje o sobie od innych? 

– Czy jakieś informacje Was zaskoczyły? 

Które z nich sprawiły Wam największą 

przyjemność? 

– W jaki sposób możemy wykorzystać to 

doświadczenie w relacjach z innymi 

ludźmi? 

5. „Zoo” (gra planszowa) – grę rozpoczyna 

uczeń, który wyrzuci największą liczbę 

oczek na kostce. Uczniowie, stając na 

oznaczonych strzałkami polach, zbierają 
obrazki „oglądanych” zwierząt. Gdy staną 

na oznaczonym polu, zabierają jeden 

z ułożonych na odpowiednim miejscu 

kartonik z ilustracją zwierzęcia i nazy-

wają go. Wygrywa osoba, która zbierze 

najwięcej kartoników i pierwsza przekro-
czy linię mety. 

6. „Porusz umysł” – ćwiczenia językowe z wy-

korzystaniem programu komputerowego: 

● dobieranie skojarzeń do podanych wy-

razów; 

● odszyfrowywanie hasła, składającego 

się z liter ukrytych na skrzyżowaniach 
odpowiednich wierszy i kolumn. 

7. „Robimy zakupy” – scenki dramowe – je-

den uczeń pełni rolę sprzedawcy, pozos-

tali są „kupującymi”. Logopeda wspólnie 

z grupą opracowuje zasady odgrywania 

scenek: 

● Zwroty przy powitaniu i pożegnaniu: 

„Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Dobry 

wieczór”, „Dobranoc”. 

● Pytania: „Ile kosztuje…?”, „Czy są…?”, 

„Czy jest…?”, „Czy macie…?”, „Gdzie 

jest…?” 

● Odpowiedzi: „Obawiam się, że nie ma ….”, 

„Nie mamy czerwonych, ale są…” itp. 

Produkty podlegające sprzedaży przed-
stawione są na odpowiednich obrazkach. 

Po odegraniu scenki następuje zmiana 

„sprzedawcy” oraz miejsca zakupów, np. 

sklep spożywczy, sklep warzywniczy, sklep 

zoologiczny, sklep sportowy, supermar-
ket. 

III. Część końcowa: 

„Chciałbym/chciałabym przedstawić…” – ucz-

niowie dobierają się parami. Ich zadaniem 

jest zebranie takich informacji na temat 

kolegi/koleżanki, aby w jak najlepszym 
świetle zaprezentować kolegę grupie. Po do-

konaniu prezentacji uczniowie wypowiadają 

się na temat: 

– jak czuli się, gdy przedstawiali innych; 

– jak czuli się, gdy byli bohaterami pre-
zentacji; 

– czego nowego dowiedzieli się o sobie i o ko-

legach. 

Agata Jałowiecka-Frania 

 
 






