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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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Agnieszka Grudzińska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

OBCHODY  ROKU  ROMANTYZMU  POLSKIEGO . 

KONFERENCJA  „CZUCIE  I   WIARA”   

–   W  KRĘGU   KULTUROWEGO  

DZIEDZICTWA  ROMANTYZMU  

ramach obchodów Roku Roman-
tyzmu Polskiego Regionalny Ośro-

dek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Częstochowie we współpracy z Uniwersy-

tetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Ja-

na Długosza w Częstochowie zorganizował 

konferencję na temat „Czucie i wiara” – w krę-

gu kulturowego dziedzictwa romantyzmu.  

 

Otwarcie konferencji – Elżbieta Doroszuk,  
dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie 

 
Wprowadzenie w tematykę konferencji  

– Agnieszka Grudzińska, nauczyciel-konsultant 
RODN „WOM” w Częstochowie,  

organizator wydarzenia 

Pomysłodawcą wydarzenia była Agniesz-
ka Grudzińska, nauczyciel-konsultant RODN 

„WOM” w Częstochowie. Konferencja miała 

miejsce 25 listopada 2022 r., a wśród za-

proszonych prelegentów znaleźli się pracow-

nicy naukowi Uniwersytetu oraz pracownicy 

dydaktyczni RODN „WOM” w Częstochowie. 

Profesor dr hab. Adam Regiewicz, dyrek-

tor Instytutu Literaturoznawstwa UJD, wy-

głosił wykład na temat „Romantyczna idea 

literatury słowiańskiej na tle współczesnej 

koncepcji Weltliteratur. Przypadek Andrzeja 

Sapkowskiego i Olgi Tokarczuk”.  

 
Profesor dr hab. Adam Regiewicz  

– prelegent konferencji 

Zwrócił uwagę, że w XIX wieku zaczęła 

się dyskusja o znaczeniu literatury naro-

dowej i światowej, a pytania wtedy posta-

wione ciągle pozostają otwarte. Istniały wów-

czas środowiska, które bardzo silnie akcen-

towały wymiar literatury narodowej, ale po-
jawił się też drugi nurt wywodzący się z kon-

cepcji J.W. Goethego – nurt Weltliteratur, 

czyli literatury światowej, który zyskał ogrom-

W 

Konferencja 

„Czucie i wiara”  

– w kręgu kulturowego dziedzictwa romantyzmu 
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ną popularność. Te dwa nurty odzwiercied-

liły się w spojrzeniu na literaturę słowiań-

ską. Paweł Szafarzyk, słowacki poeta, his-
toryk, etnograf, slawista i profesor uniwer-

sytecki, dostrzegał istnienie literatury sło-

wiańskiej, a więc twórczości jednolitej, mają-

cej cechy wspólne, natomiast Adam Mic-

kiewicz w swoich wykładach paryskich mó-

wił o istnieniu idei różnych literatur słowiań-
skich. Wspólnotowa koncepcja literatury sło-

wiańskiej wpisywała się w ideę Weltliteratur 

Goethego, który wierzył w uniwersalny cha-

rakter literatury światowej, pozwalający czy-

tać i rozumieć tekst niezależnie od tego, 
z jakich „korzeni” wyrasta. To podejście, zda-

niem prelegenta, zderza się z trzema pro-

cesami, których obecnie jesteśmy świadka-

mi: globalizacją, demokratyzacją i dekoloni-

zacją. Sprzyjają one myśleniu o koncepcji 

Weltliteratur, gdyż zacierają granice pomię-
dzy tym, co narodowe a uniwersalne; lo-

kalne a globalne. Proponują nowe podziały, 

nie w kategoriach językowych czy kulturo-

wych, ale estetycznych lub gatunkowych. 

Prof. Regiewicz przypomniał, że zarówno 
Goethe, jak i jego spadkobiercy, propono-

wali utworzenie pewnego „hiperkanonu” li-

teratury, którego znajomość powinna być pow-

szechna. Jednak, jak zauważył prelegent, py-

tania o możliwość i zasadność stworzenia ta-

kiego kanonu pozostają wciąż otwarte, bo-
wiem to, co my uważamy za fundamentalne 

(np. teksty starożytne, tradycja biblijna, Dan-

te, Szekspir itd.), może zupełnie nie prze-

mawiać do czytelnika pozaeuropejskiego.    

 
Profesor dr hab. Adam Regiewicz  

podczas swojego wystąpienia 

Prof. Regiewicz przedstawił następnie ideę 

słowiańszczyzny w ujęciu Mickiewicza. Pod-

kreślił, że autor „Prelekcji paryskich” kon-
frontował tę ideę z cywilizacyjną Europą i po-

kazywał, że literatura słowiańska jest inna 

w relacji do literatury zachodniej. Uważał, 

że wypełnia ona stworzoną przez nią lukę. 

Słowiańska duchowość stanie się dla Mic-

kiewicza przeciwwagą dla zachodniej cywili-

zacji rozumu pozbawionej wymiaru ducho-
wego. Słowiańszczyzna ma zatem do speł-

nienia u Mickiewicza bardzo konkretną rolę: 

wnieść kulturę duchową w świat cywilizacji 

technicznej. Wg poety Słowianie przynoszą 

też inne rozumienie natury: człowiek Zacho-

du próbuje naturę ujarzmić, a człowiek „sło-
wiański” stara się żyć z nią w harmonii.  

Mickiewicz dostrzega również religijny pier-

wiastek słowiańskiej literatury, twierdząc, 

że u Słowian „instynkt boski” jest w wyższym 

stopniu rozwinięty niż u innych ludów.  

 
Uczestnicy konferencji 

Prof. Adam Regiewicz postawił następnie 
ciekawe pytanie: Czy istnieje literatura sło-

wiańska dzisiaj? Jego zdaniem odpowiedzi 

możemy szukać w prozie współczesnej pol-

skiej pisarki, noblistki Olgi Tokarczuk, prze-

de wszystkim w jej umiejętności wyjścia z lo-
kalnego, narodowego dyskursu i wpisania 

go w szerszy, uniwersalny wywód. W lau-

dacji wygłoszonej podczas wręczania Na-

grody Nobla podkreślono, że jej twórczość 

cechuje „połączenie twardej rzeczywistości 

z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja 
i zafascynowanie mitologią”. To, na co zwra-

ca uwagę Szwedzka Akademia Noblowska, 

wydaje się prelegentowi kwintesencją pro-

jektu literatury słowiańskiej zarysowanej 

przez Mickiewicza. Innym przykładem lite-
ratury słowiańskiej jest proza Andrzeja Sap-

kowskiego. To właśnie świat wykreowany 

przez tego pisarza stał się bardzo atrakcyjny 

dla zachodniego odbiorcy. 

 Podsumowując swój wykład, prof. Regie-

wicz zwrócił uwagę na to, co łączy tych 
trzech autorów: Tokarczuk, Sapkowskiego 

i Mickiewicza. Są to jego zdaniem takie ele-

menty jak: podnoszenie jednostkowych his-

torii do wymiaru kosmicznego, magiczno-re-

ligijna różnorodność, nakładanie na rzeczy-
wistość filtru mitycznego, mityzacja świata, 
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alegoryzacja języka oraz pewna wielokul-

turowość. Tokarczuk i Sapkowski doskonale 

dają sobie radę z procesami współczesnego 
świata, takimi jak globalizacja – podnosząc 

to, co lokalne do wymiaru uniwersalnego 

oraz demokratyzacja – dopuszczając do gło-

su „innych” – stwierdził na zakończenie swo-

jego wystąpienia prelegent.   

Kolejnym wykładowcą zaproszonym na 
konferencję był dr hab. Artur Żywiołek, 

prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrod-

niczego im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Temat jego wystąpienia brzmiał: „Roman-

tyczne oko duszy". Motyw widzenia w twór-
czości Adama Mickiewicza (od „Ballad i ro-

mansów" do „Pana Tadeusza"). Punktem 

wyjścia wykładu było stwierdzenie, iż ro-

mantyzm to „inkluz” nowoczesności. Na 

czym polega owa inkluzywność romantyz-

mu? Profesor wyjaśnił, że mówiąc językiem 
współczesnym, romantyczność to rodzaj oprog-

ramowania, które funkcjonuje również dzi-

siaj. Romantyzm tkwi w naszym współczes-

nym myśleniu, wyobrażeniu, reagowaniu na 

świat. Epoki w kulturze trwają długo, a ich 
następstwa trwają jeszcze dłużej, która to 

prawidłowość widoczna jest także w przy-

padku epoki oświecenia, które dokonało 

odczarowania świata, sądząc , że uwalnia go 

spod władzy mitycznych, religijnych potęg, 

a także zburzyło przekonanie, że świat jest 
zakorzeniony w jakimś wymiarze metafi-

zycznym, religijnym. Profesor Żywiołek zau-

ważył, że o ile oświecenie „odczarowało” 

świat, to romantyzm próbuje go ponownie 

zaczarować. Powyższe spostrzeżenia wpro-
wadziły główny temat wykładu, czyli motyw 

widzenia, który u Mickiewicza pojawia się 

nader często i wchodzi w ciekawe konteksty.   

 
dr hab. Artur Żywiołek, prof. Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza  
w Częstochowie 

Ballada „Romantyczność” stała się punk-

tem wyjścia do dalszych rozważań prelegen-

ta, który przywołał motto tego utworu: „Zda-

je mi się, że widzę. Gdzie? Przed oczyma 

duszy mojej.”, czyli słynne słowa z „Ham-

leta” Szekspira. Profesor porównał tłuma-
czenia ostatniego zdania tego cytatu. W języ-

ku angielskim dosłownie brzmi ono: W oczach 

mojego umysłu (In my mind’s eyes). „Oczy 

umysłu” w polskim tłumaczeniu stają się 

„oczami duszy” podobnie jak w języku nie-

mieckim i francuskim. U Mickiewicza jest 
bardzo duży związek między okiem, widze-

niem, czuciem i wiarą – podkreślił Artur 

Żywiołek, np. słowo „serce” ma kilka syno-

nimicznych znaczeń: widzenie duchowe, mis-

tyczne, intuicja, czucie, wiara itp. Przed-
stawienie sposobu zachowania Karusi, tego, 

co widzi i jak widzi, to wykład o roman-

tycznej epistemologii, literacki obraz roman-

tycznego sposobu patrzenia na świat. Pre-

legent zauważył następnie, że w balladzie 

„Romantyczność” pojawia się także zderze-
nie nocnego i dziennego widzenia, czyli wi-

dzenia oczyma ciała – racjonalnego, empi-

rycznego i oczyma duszy (Karusia widzi rze-

czywistość ponadnaturalną, metafizyczną). Wi-

dzenie dzienne to widzenie „normalne”, racjo-
nalne, a nocne – to nadprzyrodzone, cudow-

ne. I w tym rozróżnieniu nie istnieje przeciw-

stawienie: prawda – kłamstwo. Są tylko praw-

dy „martwe”, które nie dają życia i prawdy 

„żywe”, które zna Karusia. Prawda „martwa” 

(nie kłamstwo) to prawda nauki, a nie wiary.  

 
dr hab. Artur Żywiołek 

podczas swojego wystąpienia 

Spór między nauką a wiarą określa także 
charakter naszych czasów – zauważył pro-

fesor Żywiołek. Przypomniał, że Jan Paweł II 

mówił o dwóch skrzydłach, na których duch 

ludzki wznosi się do Boga: wierze i rozumie. 

Samo ubóstwienie rozumu, kosztem wymia-

ru duchowego, metafizycznego, doprowadzi-
ło do bardzo wielu katastrof dziejowych. 

Zdaniem prelegenta Mickiewicz mówi o kom-

plementarności sfery metafizycznej i sfery 

racjonalnej, co można dostrzec w motywie 
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„oka”, który pięknie u naszego wieszcza 

„wędruje”, poczynając od „Ody do mło-

dości”, gdzie „oko” wyznacza perspektywę 
patrzenia na świat, poprzez „Sonety krym-

skie”, w których jest zapis różnych doś-

wiadczeń zmysłowych, ale jest też wska-

zanie na zmysł wzroku, aż po „Pana Ta-

deusza”. W tym kontekście profesor zwrócił 

uwagę na ciekawą, niemalże matematyczną 
strukturę III części „Dziadów”. W samym 

środku dziewięciu scen jest scena V – Wi-

dzenie ks. Piotra, przed nią Widzenie Ewy, 

a po niej Sen Senatora, czyli też widzenie. 

Widzenie Ewy to widzenie świętej, widzenie 
ks. Piotra to widzenie świętego kapłana, 

a  Sen Senatora to widzenie grzesznika. 

Z kolei „Pan Tadeusz” to poemat metafizycz-

ny o kontemplacji utraconego bytu (prze-

noszenie się duchem „na ojczyzny łono”). 

Już w inwokacji jest zapowiedziane: „Pięk-
ność twą w całej ozdobie WIDZĘ i opisuję…”. 

Między widzeniem a czuciem jest więc tu 

bardzo bliski związek, a „Pan Tadeusz” staje 

się dzięki temu wielką, metafizyczną wizją 

świata, którego już nie ma albo którego 
nigdy nie było – zauważył profesor Artur 

Żywiołek, kończąc swoje wystąpienie. 

 

 
Fragmenty spektaklu „To, co widzimy jest tylko 

małą cząstką tego, co istnieje”, opartego o poezję 

A. Mickiewicza, w wykonaniu „Grupy pod Wiszącym 
Kotem” (VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie) 

w reżyserii Beaty Gendek-Barhoumi 

Uczestnicy konferencji mieli następnie 

możliwość objerzenia na żywo fragmentów 

spektaklu „To, co widzimy jest tylko małą 
cząstką tego, co istnieje”, opartego o poezję 

A. Mickiewicza, w wykonaniu „Grupy pod 

Wiszącym Kotem” (VII LO im. M. Kopernika 

w Częstochowie) w reżyserii Beaty Gendek- 

-Barhoumi.  

Teatralny występ był wprowadzeniem w dru-
gą część spotkania poświęconą kreatywnym 

metodom pracy z tekstem romantycznym na 

lekcjach języka polskiego. 

Kolejnym prelegentem konferencji była 

Beata Gendek-Barhoumi, nauczyciel-dorad-
ca metodyczny RODN „WOM”. W swoim wy-

stąpieniu, zatytułowanym: „To lubię”, czyli 

metodyczne patenty na romantyzm, zapre-

zentowała możliwości wykorzystania wirtu-

alnej tablicy na lekcjach języka polskiego po-

święconych literaturze romantycznej.   

 

 
Wystąpienie Beaty Gendek-Barhoumi,  

doradcy metodycznego RODN „WOM” w Częstochowie 

Zaznaczyła, że pomysły, które przedsta-

wi, pomagają dotrzeć do emocji uczniów, 

dzięki czemu lepiej rozumieją, interpretują 

i zapamiętują poznawane lektury. Prelegentka 
preferuje bowiem edukację, która musi do-

prowadzić do przeżycia, aby tym przeżyciu 

opierać interpretację. Pani Beata Gendek- 

-Barhoumi zapoznała uczestników konfe-

rencji z autorskimi pomysłami pracy z lek-
turami romantycznymi, takimi jak: przepro-
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wadzona wśród uczniów ankieta w aplikacji 

Mentimeter (pytania: – romantyzm tak czy 

nie, – jedno słowo, które kojarzy się z ro-
mantyzmem); stworzenie wirtualnego muze-

um, które poprzez wybrane dzieła malar-

stwa romantycznego prezentuje zjawiska, ce-

chy charakterystyczne i ważne dla epoki; 

wykorzystanie technik dramowych z ele-

mentami improwizacji, np. przy omówieniu 
ballady „Romantyczność”, „Pani Twardow-

ska”, dramatu „Balladyna”; prezentacja fil-

miku z satelitarnym obrazem kuli ziemskiej 

(motyw „szkiełka i oka”), zastosowanie ge-

neratora „fejkowych” kont, stworzenie karty 
śledztwa do analizy ballady „Lilie”, wyko-

rzystanie popkultury do wizualizacji sonetu 

„Burza”, tworzenie notatki wizualnej do 

Wielkiej Improwizacji, wizualizacja pełnego 

tytułu „Pana Tadeusza”.  

Następna prelegentka, nauczyciel-dorad-
ca metodyczny Justyna Milejska-Cień, skon-

centrowała swoje wystąpienie na tym, jak 

pokazać uczniom, że odległe teksty roman-

tyczne są wciąż żywe, jak zaktualizować ich 

treść i przybliżyć odległą epokę. W wykła-
dzie pt. „«Zdaje mi się, że widzę… gdzie? 

Przed oczyma duszy mojej» – kreatywność 

i  innowacyjność w pracy z romantycznym 

tekstem literackim”, zwróciła uwagę na fakt, 

że niektóre utwory romantyczne są włączo-

ne w nurt młodzieżowej popkultury.  

 

 
Wystąpienie Justyny Milejskiej-Cień,  

doradcy metodycznego RODN „WOM” w Częstochowie 

Wykorzystanie współczesnych interpreta-

cji romantycznych tekstów, zwłaszcza tych 

dokonanych przez wykonawców należących 
do świata rozrywki, w którym przebywa po-

kolenie współczesnych nastolatków, może 

być sposobem na przybliżenie romantycz-

nych lektur. I tak można zestawić klasyczną 

interpretację „Stepów akermańskich” z re-

cytacją znanego youtubera, co prowadzi do 
refleksji nad tym, czy współczesny człowiek 

może się czuć jak bohater znanego sonetu 

Adam Mickiewicza. Podobnemu celowi może 

służyć wykorzystanie współczesnych mu-

zycznych wersji romantycznych wierszy, ta-
kich jak np. „Reduta Ordona”, który to utwór 

pojawił się w postaci piosenki hiphopowej. 

Tworzenie odpowiedniej scenerii, podkreśla-

jącej nastrój romantycznej lektury (wspólne 

czytanie II cz. „Dziadów” w zaciemnionej, 

rozświetlonej świecami sali), praca metodą 
projektu (lektura w pudełku, lektura z wie-

szaka, lapbooki, słownik obyczajów szla-

checkich, makieta dworku, komiks) to inne, 

przedstawione przez prelegentkę, przykłady 

kreatywności nauczyciela w pracy z roman-

tycznymi tekstami literackimi. 

Nauczyciel-doradca metodyczny RODN 

„WOM” w Częstochowie Urszula Zaleska, 

w swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Ro-

mantyczny pejzaż a świat przeżyć współ-

czesnego nastolatka – Sonety krymskie ina-
czej”, również zaprezentowała kilka au-

torskich pomysłów na nietypowe zapoznanie 

uczniów z twórczością romantyczną.  

 
Wystąpienie Urszuli Zaleskiej,  

doradcy metodycznego RODN „WOM” w Częstochowie 

Zaproponowała m.in. sposób na przybli-

żenie tematyki wierszy Mickiewicza poprzez 

zestawienie jego twórczości z wierszami poe-

tów regionalnych, np. Haliny Poświatow-
skiej. Dużo uwagi poświęciła także omówie-

niu walorów pracy metodą projektu, który 

wykorzystała do pogłębionej interpretacji 

„Sonetów krymskich”. Celem projektu, który 
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polegał na stworzeniu filmu wizualizującego 

wybrany sonet, było przefiltrowanie go przez 

doświadczenie i przeżycia młodego człowie-
ka. Każda z grup tworzyła film prezentujący 

treść tego sonetu w odniesieniu do włas-

nego życia. Członkowie grupy projektowej 

musieli przejść przez kolejne etapy pracy 

nad filmem zgodnie z zasadami sztuki fil-

mowej (scenariusz, scenopis, tworzenie ob-
sady, poszukiwanie plenerów, dobór muzy-

ki, napisy, wywiady z twórcami filmu, itp.). 

Efektem projektu były małe etiudy filmowe 

zaprezentowane przez prelegentkę uczestni-

kom konferencji. 

Ostatni wykład o charakterze metodycz-

nym wygłosiła Agnieszka Grudzińska, nau-

czyciel-konsultant RODN „WOM” w Często-

chowie. Jego temat brzmiał: „Romantyczna 

lektura z perspektywy XXI wieku – inspi-

racje. Podsumowanie konferencji”. 

 

 
Wystąpienie Agnieszki Grudzińskiej,  

nauczyciela-konsultanta RODN „WOM”  
w Częstochowie, organizatora wydarzenia 

Prelegentka przedstawiła słuchaczom kil-

ka ciekawych, inspirujących sposobów na 
zapoznanie uczniów ze światem romantycz-

nej literatury. Jej zdaniem na uwagę za-

sługuje pomysł na lekcję autorstwa nau-

czyciela polonisty Moniki Górnej. Pomysł 

ten znakomicie sprawdza się przy pozna-
waniu i zgłębianiu biografii Adama Mic-

kiewicza, a polega na wcieleniu się uczniów 

w rolę współczesnego ghostwritera i na zle-

cenie Adama Mickiewicza napisaniu jego au-
tobiografii z zastosowaniem narracji pierwszo-

osobowej. Pani Monika Górna w interesu-

jący sposób omawia również ze swoimi ucz-

niami poemat „Beniowski” Juliusza Słowac-

kiego, konfrontując jego ironiczny i autoiro-

niczny charakter z filmowym zabiegiem bu-
rzenia „czwartej ściany”, stosowanym w ta-

kich filmach jak „House of Cards”, „Annie 

Hall” Woody’ego Allena czy „Bękarty wojny” 

Quentina Tarantino.  

Pani Agnieszka Grudzińska zaprezento-
wała także uczestnikom konferencji autor-

ski scenariusz lekcji na temat: „Hymn” Sło-

wackiego, czyli jak pokolenie XXI wieku od-

krywa romantyzm. Został on oparty o dwa 

aspekty wpływające w istotny sposób na 

interpretację utworu poetyckiego: konteks-
towość i intertekstualność. Pierwszy pozwa-

la odkryć wpływ wątków biograficznych, 

kulturowych oraz sposobów wizualizacji 

tekstu na jego odbiór, natomiast drugi, 

polegający na wykorzystaniu współczesnego 
wideoklipu do wiersza Słowackiego, w przej-

rzysty sposób aktualizuje jego treść i umoż-

liwia odczytanie odległego romantycznego 

tekstu z perspektywy własnej nastoletniego 

ucznia. 

Konferencja zorganizowana z okazji ob-
chodów Roku Romantyzmu Polskiego poz-

woliła nie tylko na nowo odkryć piękno i nie-

przemijalne wartości romantycznej literatu-

ry, ale także zaprezentować liczne, bardzo 

ciekawe metodyczne inspiracje wzbogacają-

ce nauczycielski warsztat każdego polonisty. 

Fot. Z. Burda 

Agnieszka Grudzińska 

 

 

 

 Źródło: https://tiny.pl/w2fgj, [dostęp 6.12.2022]. 
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Najprostsze rzeczy bywają często najtrudniejsze. 

Ale też i najlepsze są proste rozwiązania. 

I tę prostotę, i prawdę kocham w matematyce. I w życiu… 

WYWIAD  Z... 

AGNIESZKĄ  PERCZAK,   
NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM 

REGIONALNEGO  OŚRODKA  DOSKONALENIA  NAUCZYCIELI  „WOM”   

W  CZĘSTOCHOWIE 

 

Jest Pani nauczycielem matematyki.  

Co zadecydowało o wyborze tego zawo-

du? Może fascynacja światem liczb i za-

dań matematycznych?  

Wybór zawodu nie był przypadkowy i oka-

zał się tym właściwym. Miałam szczęście być 

wnuczką fantastycznego człowieka – nau-

czyciela historii „starej daty”, który nieus-
tannie mi imponował – skromnością, mą-

drością i oddaniem swojej pracy. Zawsze 

wiedziałam, że chcę być nauczycielem. Uczęsz-

czałam do eksperymentalnej klasy o profilu 

pedagogicznym – pierwszej w Częstochowie. 

Zamierzałam studiować germanistykę, ale 
serce wybrało matematykę, o którą zresztą 

musiałam zawalczyć, bo po egzaminach wstęp-

nych byłam na liście studentów fizyki. Zbyt 

dobrze zdałam ten przedmiot – dostałam py-

tania z astronomii, która zawsze była mi 

bliska. Ostatecznie jednak wygrała matema-
tyka. A liczby? Fascynowały mnie od małe-

go. Pamiętam, jak liczyłam ilość słów w en-

cyklopedii, tak z nudów, dla rozrywki. Mate-

matyka to jednak nie tylko liczby. To logicz-
ne ciągi przyczynowo-skutkowe, to zapisane 

za pomocą znaków prawa natury… mogła-

bym tak mówić bez końca. 

Czy teraz, w XXI wieku, możemy pow-

tórzyć za Jędrzejem Śniadeckim, wybit-
nym naukowcem i publicystą żyjącym na 

przełomie XVIII i XIX wieku, takie zna-

mienne słowa: „Matematyka jest królową 

wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest praw-

da, a prostota i oczywistość jej strojem.”?  

Tak. Choć to bardzo wymagająca królo-
wa. Najprostsze rzeczy bywają często naj-

trudniejsze. Ale też i najlepsze są proste roz-

wiązania. I tę prostotę, i prawdę kocham 

w matematyce. I w życiu. 

Jako nauczyciel-konsultant specjalizu-
je się Pani w przygotowywaniu szkoleń 

dla nauczycieli matematyki, ale nie tyl-

ko. Na jakich zagadnieniach koncentruje 

Pani swoją ofertę szkoleniową?  

Staram się właściwie rozpoznać potrzeby 

szkoleniowe moich odbiorców i oferować sze-
roki wachlarz szkoleń – obecnie dużym za-

interesowaniem cieszy się forma online, któ-

ra z jednej strony jest bardzo wymagająca 

dla obu stron, a z drugiej zwiększa ilość 

potencjalnych uczestników. Nic jednak nie 

zastąpi bezpośredniego kontaktu z uczestni-
kami szkoleń. Cały czas czytam dużo mate-

matycznych pozycji, książek oraz czaso-

pism. Szukam inspiracji na konferencjach 

Poznajmy się, 

czyli wywiad z nauczycielem-konsultantem 



  

Poznajmy się, czyli wywiad z nauczycielem-konsultantem

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (126) 2022 11 

i staram się być zawsze krok „przed” tym, co 

może się wydarzyć. W polskiej oświacie 

ciągle są zmiany i ciągle poszukiwane są 
nowe rozwiązania. Nauczyciele muszą nie-

ustannie dostosowywać się do tych zmian, 

a w swoich szkoleniach staram się wyjść te-

mu naprzeciw. Jestem też entuzjastką prog-

ramu matematycznego GeoGebra i staram 

się zarażać nim innych nauczycieli. Jeden 
obraz mówi przecież więcej niż tysiąc słów, 

a wizualizacja matematycznych obiektów jest 

dla mnie niezastąpiona.  

Doskonalenie nauczycieli to tylko część 

Pani życia zawodowego. Na co dzień uczy 
Pani też matematyki licealistów. Jak 

ocenia Pani umiejętności matematyczne 

współczesnych uczniów?  

Rozwijanie kompetencji matematycznych 

uczniów jest bardzo trudnym wyzwaniem. 

Edukacja matematyczna zaczyna się bardzo 
wcześnie. Duża w tym rola nauczycieli edu-

kacji wczesnoszkolnej, nauczycieli szkół pod-

stawowych. Do szkoły ponadpodstawowej przy-

chodzą już uczniowie zarażeni matematyką 

albo odwrotnie – zniechęceni. Każdy uczy się 
matematyki inaczej, w innym tempie, z róż-

nym zaangażowaniem i skutecznością.  

Nas nauczycieli często napędzają normy, 

cele, wyniki. Czasem powodem jest zew-

nętrzne środowisko, presja, a czasem taka 

wewnętrzna potrzeba pomagania innym i „na-
prawiania” wszystkiego wokoło. Staram się 

być osobą uważną w swoim życiu, a prak-

tyka uważności ma tę cudowną moc, że uwal-

nia od nieustannego pędu i potrzeby osiąg-

nięć i pokazuje, jak można otworzyć się na 
innego rodzaju doświadczenia. Nagle zysku-

jemy czas i przestrzeń do bycia tu i teraz  

– bez planowania przyszłości. Jeśli ja zwol-

nię i odpuszczę, to mogę spokojnie konty-

nuować pracę z młodzieżą i jednocześnie 

czerpać z tego radość i ufać, że każdy doj-
rzeje do matematyki w odpowiednim dla 

niego momencie. To trochę kłóci się z wszech-

obecnymi rankingami i porównywaniem. 

Trudno mi mówić o umiejętnościach ma-

tematycznych uczniów, to zależy od pozio-
mu nauczania. Każdy z nas widzi przecież, 

jakie są wyniki egzaminów zewnętrznych 

i jak nasi uczniowie wypadają w badaniach. 

Nie wygląda to optymistycznie. 

Jakie metody sprawdzają się najlepiej 

w przekazywaniu wiedzy matematycznej? 

Podczas rozwiązywania zadań należy być 

uważnym. Sprawdza się każda metoda oparta 

na współpracy nauczyciela i ucznia, charak-

teryzująca się celowością i systematycznoś-

cią. Drogi uczenia się wg W. Okonia to przy-
swajanie, odkrywanie, przeżywanie i dzia-

łanie. Każdej odpowiadają właściwe metody, 

a ich dobór zależy od treści, zaplanowanych 

celów. Uczeń musi być również zaanga-

żowany emocjonalnie. Są treści, które ucz-

niowie muszą opanować pamięciowo, są 
umiejętności, które warto zdobywać samo-

dzielnie, próbując i popełniając błędy. Bar-

dzo ważna jest koncentracja uwagi. Wszyscy 

nauczyciele życzyliby sobie, żeby ich ucz-

niowie potrafili się koncentrować i kierować 
uwagę na to, co mają do zrobienia. Kon-

centrowanie uwagi młodych ludzi było zaw-

sze wyzwaniem, lecz we współczesnym cyf-

rowym świecie, generującym coraz to now-

sze metody odwracania uwagi i zachęcania 

do wielu aktywności, staje się to coraz trud-
niejsze. Pokazując moim uczniom piękno 

matematyki, podejmuję wiele prób, jak zmie-

nić ich podejście do trudności. Uczniowie 

zazwyczaj walczą albo się poddają. Matema-

tyka jest trudna i wymagająca. Uważność 
bardzo pomaga w jej zgłębianiu. Wspiera 

koncentrację i gotowość uczniów do nauki, 

pomaga spojrzeć głębiej. Na pewno jest też 

naturalnym sprzymierzeńcem kreatywności. 

Jedynie spokojny i cichy umysł potrafi wy-

generować nowatorskie i oryginalne pomys-
ły i podejścia. Od najmłodszych lat myś-

limy, badamy i analizujemy. Warto wyjść 

poza szkolny schemat i tak trochę poprze-

bywać poza stanem myśli. Aby zawitał spo-

kój. Lubię obserwować ludzi, którzy są sku-
pieni i skoncentrowani na tym, co robią. 

Tacy ludzie mają naturalnie spokojniejszy 

umysł. Każdy jednak posiada zdolność roz-

winięcia w sobie takiej umiejętności. Chcia-

łabym tak postrzegać swoich uczniów. Czy 

w szkole jest miejsce na takie powolne dzia-

łania? 

M. Kundera napisał, że jest związek po-

między powolnością a pamiętaniem oraz 

szybkością a zapominaniem. I chyba ma rację. 

To taka egzystencjonalna matematyka: sto-
pień powolności wprost proporcjonalny do 

intensywności zapamiętywania, a stopień 

szybkości do zapominania.  

Czy bycie nauczycielem może jeszcze 

sprawiać satysfakcję? 

Może powiem tak: jeżeli kochasz pracę, 
którą wykonujesz, to czujesz się tak, jakbyś 

nigdy nie był w pracy i to jest właśnie bar-

dzo satysfakcjonujące. Dla mnie. Trudno 
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dodać coś więcej w czasach, w których ten 

zawód jest lekceważony. 

Czyli lubi Pani być „panią od matmy”? 

Lubię być panią od precyzyjnego i ścis-

łego myślenia. 

Od wielu lat jest Pani także egzami-

natorem maturalnym. Wielokrotnie peł-

niła Pani funkcję przewodniczącego zes-

połu egzaminatorów. To ogromna odpo-

wiedzialność.  

Jestem przewodniczącą i weryfikatorem 

od roku 2010. Ta praca wymaga ogromnej 

dyscypliny, umiejętności planowania swoich 

działań i współpracy z ludźmi. Nie potrafię 
ocenić siebie w tej roli, ale co roku dostaję 

propozycję współpracy z OKE w Jaworznie, 

mam więc nadzieję, że robię to dobrze. Ce-

nię sobie spokój i dobrą atmosferę w zes-

pole, jednak często trzeba szybko podejmo-

wać często trudne decyzje, co zawsze staje 
się źródłem stresu. Jest to dla mnie również 

możliwość zobaczenia wielu ciekawych roz-

wiązań uczniowskich i błędów, które są po-

pełniane. Owocuje to lepszą pracą z moimi 

maturzystami i prowadzeniem szkoleń dla 
nauczycieli popartych autentycznym doświad-

czeniem. 

W polskich szkołach coraz bardziej po-

pularna staje się praca z uczniem w for-

mie tutoringu, który jest Pani także bar-

dzo dobrze znany. Jak ocenia Pani taką 
metodę kształcenia z punktu widzenia 

swoich doświadczeń? 

Tutoring w szkole jest formą wsparcia 

w pracy dydaktycznej i wychowawczo-opie-

kuńczej oraz szansą na stworzenie przyjaz-
nego środowiska i zbudowania indywidual-

nej relacji między opiekunem – tutorem a jego 

wychowankiem. W szkole, w której pracuję, 

pełnię funkcję tutora. Pomagam uczniowi 

odkryć jego mocne i słabe strony, rozwijać 

talenty, kształtować osobowość. To działa-
nie długofalowe, proces, który trwa cały rok 

szkolny. W obecnych czasach zmiana pa-

radygmatu nauczania – przejścia od bycia 

nauczycielem ku byciu tutorem, czyli ku po-

dejściu student-centered learning, na pew-
no ma przyszłość. Jest także szansą na zbu-

dowanie innej szkoły. 

 Jakie doświadczenia ze swojej pracy 

zawodowej uznałaby Pani za najbardziej 

wartościowe? 

Każdy rok pracy przynosi inne, cenne doś-

wiadczenia. Mam w życiu szczęście do ludzi. 

Odpowiednie osoby spotykam w odpowied-
nim czasie. To oni dają mi siłę i są inspi-

racją do działań. Zawsze najważniejsze były 

dla mnie relacje z ludźmi.  

A doświadczenia? Sporo już za mną i mam 

nadzieję, że dużo przede mną. Trudno mi 

wskazać te, które mogłyby być uznane za 

najważniejsze. 

Gdyby młody nauczyciel matematyki 

poprosił Panią o kilka przydatnych w pra-

cy rad, to jak one by brzmiały? 

Wszystkie rady są proste w teorii, w prak-
tyce trudno jest komuś doradzać. W szkole 

pełnię funkcję mentora, który kieruje się 

zasadą, że lepiej stać obok podopiecznego 

i słuchać. Serce + rozum + refleksja = sukces. 

To dla mnie równanie dla młodego nauczy-

ciela. Plus solidna porcja wsparcia i zrozu-
mienia od innych. Nauczycielowi powiedzia-

łabym również, żeby przeczytał „Listy do mło-

dego matematyka” Iana Stewarta. Dlaczego? 

Aby umiał pokazać matematykę uczniowi 

w innym świetle – jako dziedzinę rozwijającą 
się, otwierającą szerokie horyzonty, ale tak-

że jako naukę stworzoną w zamierzchłych 

czasach i  wciąż opierającą się na klasycz-

nych rozwiązaniach. A jak być dobrym 

nauczycielem? Czy można się tego nauczyć? 

Warto być nauczycielem nastawionym na 

ciągły rozwój.  

Niedawno ukończyła Pani studia pody-

plomowe Business Development – coa-

ching, konsulting, mentoring. To bardzo 

ciekawy kierunek. Co ważnego dla siebie 
lub dla swojej pracy odkryła Pani podczas 

poznawania tej dziedziny wiedzy?  

Życie jest sumą wszystkich naszych wy-

borów. W perspektywie czasu jedne okazują 

się bardziej słuszne, inne mniej. Zapisanie 

się na studia Business Development – coa-
ching, konsulting, mentoring było jednym 

z tych właściwych ☺. Czas spędzony w gru-

pie ludzi otwartych i ciekawych świata, ob-

serwowanie siebie nawzajem, patrzenie, jak 

wchodzimy w proces grupowy, doświadcza-
nie nowych rzeczy, o których wcześniej nie 

wiedziałam albo nawet nie myślałam – wszyst-

ko to sprawiło, że ostatni rok był dla mnie 

bardzo inspirujący i ciekawy. Rozwinęłam 

swoje umiejętności w obszarze zarządzania 

w oparciu o nowoczesną i zweryfikowaną 
naukowo i praktycznie wiedzę dotyczącą za-

rządzania, psychologii, ekonomii behawio-
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ralnej i neurobiologii. Realizowałam również 

projekt pod opieką mentora i superwizora. 

Wykorzystuję teraz to doświadczenie, pro-
wadząc zajęcia na studiach podyplomowych 

z zakresu zarządzania oświatą oraz na szko-

leniach związanych z komunikacją, budo-

waniem relacji. Te studia to również lektura 

nowych książek. W nich też odnalazłam 

matematykę. W książce P. Motyla „Świat 
Schrodingera” przeczytałam zdanie: „Naj-

ważniejszą liczbą Twojego życia jest liczba 

168”. I ta właśnie liczba stanowi od dziś dla 

mnie punkt wyjścia do refleksji nad tym, 

jak przeżywam swoje życie – prywatne i za-
wodowe. Można szybko policzyć, że 168 to licz-

ba godzin w tygodniu i jest to jedno z naj-

bardziej sprawiedliwie podzielonych dóbr na 

świecie. Czy uważnie inwestujemy w najcen-

niejsze dobro, jakie nam dano – nasz czas? 

Każda godzina, w której poszukujemy no-
wych inspiracji, poszerzamy swoje horyzon-

ty, jest bezcenna. Świat zmienia się tak 

szybko, że właściwie nie wiemy, które umie-

jętności będą najważniejsze dla przyszłych 

pokoleń. Dlatego teraz tak trudno być nau-
czycielem w świecie, który z analogowego 

przechodzi w cyfrowy. 

Wśród znajomych znane są Pani uzdol-

nienia plastyczne, zwłaszcza haft krzyży-

kowy.  

Trzeba w życiu mieć jakąś pasję. Od kil-
ku lat już nie haftuję. To była krótkotrwała 

przygoda. Od młodych lat szydełkuję i robię 

na drutach. Efekty tych działań są widoczne 

– noszę robione przez siebie swetry, a os-

tatnio zajęłam się „produkcją” chust – jako 

prezentów dla znajomych.  

Jakie ma Pani inne sposoby na spę-

dzanie wolnego czasu? Czy są to może 

jakieś pasje lub zainteresowania?  

Trochę maluję, „popełniłam” nawet trzy 

obrazy, które kiedyś były prezentowane na 
wystawie. Napisałam też ikonę. Ciągle brakuje 

mi jednak czasu. Przy ilości moich zajęć 

zostawię te działania na okres emerytury… 

Zawsze jednak znajduję czas na książki. 

Wystarczy wejść do mojego pokoju w pracy, 

aby zobaczyć pokaźną biblioteczkę. 

Zwróciłam uwagę na to, ze w Pani stroju 

charakterystycznym elementem jest „ma-

tematyczna” biżuteria… 

Tak. Często robię ją sama. Ostatnio od-

kryłam, jak wdzięcznym materiałem jest 
srebrny drut w połączeniu z szydełkiem. 

Lubię okręgi, koła, różne motywy geomet-

ryczne. Aby „odciążyć umysł”, warto czasem 

zająć ręce. W szkole również warto zachęcać 
do zajęć origami, haftu matematycznego. To 

bardzo pomaga w rozwijaniu wyobraźni 

i orientacji przestrzennej, tak ważnej w ma-

tematyce. 

A teraz poproszę Panią o dokończenie 

zdań, dzięki którym obraz Pani osobo-

wości będzie ciekawszy i pełniejszy: 

– marzę o tym, żeby… 

...przejść wszystkie najpiękniejsze szlaki 

górskie na świecie 

– kraje, które najbardziej chciałabym 

zobaczyć to… 

...Norwegia i Finlandia 

– trzy rzeczy, które zabrałabym ze so-

bą na bezludną wyspę to… 

...koc, scyzoryk i spokój 

– w mojej pracy najbardziej lubię… 

...samodzielność i swobodę w działaniach 

– w ludziach najbardziej cenię… 

...szczerość i lojalność 

– mój ulubiony film to… 

...ostatnio obejrzany „Drive my car” 

– moje popisowe danie to… 

...chyba jest jeszcze przede mną ☺ 

– bardzo chętnie poszłabym na kon-

cert… 

...kolejny raz na Michała Bajora. 

Rozmawiała Agnieszka Grudzińska 

 

 
 

 
Źródło: https://tiny.pl/wk827, [dostęp 2.03.2023].
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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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Agnieszka Jakubowska 
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

ZESPÓŁ  SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY  

IM.   M.   KOPERNIKA  W  HUTKACH  

–   TU  SIĘ   DZIEJE… 

„BYŁ TAKI WRZESIEŃ…” 

16 września 2022 r. w Zespole Szkolno- 

-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hut-

kach odbyło się uroczyste odsłonięcie tab-

licy pamiątkowej poświęconej pierwszemu 
kierownikowi Szkoły Powszechnej w Hut-

kach, w latach 1926–1939, porucznikowi 

Leonowi Kołodziejczykowi. Tablica została 

ufundowana przez Przewodniczącego Rady 

Gminy Konopiska i absolwenta szkoły, pana 

Edwarda Bałdygę. Niewątpliwie wydarzenie 
to na zawsze zapisze się na kartach historii 

wsi Hutki. 

 

 

Należy podkreślić, że w tym dniu odwie-

dziło nas wielu szacownych gości: Urszula 

Giżyńska, redaktor naczelna „Gazety Czę-
stochowskiej” reprezentująca Szymona Gi-

żyńskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Anna 

Gamalczyk, starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty w Katowicach Delegatura w Czę-

stochowie; Radne Powiatu Częstochowskiego 

– Joanna Tekiela i Mieczysława Chudzik; 

Jerzy Żurek, wójt gminy Konopiska; Iwona 

Lisek, zastępca wójta gminy Konopiska; 

Edward Bałdyga, przewodniczący Rady Gmi-
ny Konopiska; Jadwiga Majdzik, wiceprze-

wodnicząca Rady Gminy Konopiska; Gra-

żyna Bochenkiewicz, wicedyrektor Regio-

nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

„WOM” w Częstochowie; ks. Sebastian Cias-

tek, proboszcz parafii w Rększowicach; dy-
rektorzy szkół, przedszkoli i instytucji kul-

turalnych gminy Konopiska, Damian Mar-

chefka, prezes OSP w Hutkach; Sonia Mar-

chefka, sołtys sołectwa Hutki; Anna Bał-

dyga, przewodnicząca KGW w Hutkach; 
przedstawiciele rodziców i społeczności Hu-

tek. Szczególnymi gośćmi były córki pana 

Leona Kołodziejczyka: Teresa i Alicja Koło-

dziejczyk. 

 

 

Uroczystość została zainaugurowana mszą 

świętą odprawioną przez ks. Sebastiana Ciast-
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ka, w której udział wzięli wszyscy zebrani. 

Muzyczną część liturgii przygotowała Kata-

rzyna Stajner. Mszę świętą uświetniła obecność 
pocztów sztandarowych ZSP w Hutkach i dru-

hów strażaków OSP w Hutkach. 

Po mszy głos zabrał fundator tablicy Ed-

ward Bałdyga, który opowiedział, w jaki 

sposób narodził się pomysł ufundowania 

tablicy pamiątkowej, podkreślił rolę i wkład 
porucznika Leona Kołodziejczyka w rozwój 

edukacji i kultury w naszej miejscowości, 

zwrócił też uwagę na jego bohaterską śmierć 

w czasie II wojny światowej. Kolejno wypo-

wiadali się inni zaproszeni goście, a na ko-
niec głos zabrała jedna z córek bohatera 

uroczystości – Alicja Kołodziejczyk, która 

wspominała losy swojego ojca oraz ich wspól-

ne chwile z dzieciństwa spędzone w Hut-

kach. Przekazała również dyrektor Tamarze 

Gwóźdź dokument z listopada 1938 roku, 
który opisywał przygotowania społeczności 

szkolnej i mieszkańców wsi Hutki do XX 

rocznicy Święta Niepodległości. Słowa Alicji 

Kołodziejczyk były dla uczestników spotka-

nia wspaniałą, żywą lekcją historii i patrio-

tyzmu. 

Na zakończenie uczniowie Zespołu Szkol-

no-Przedszkolnego im. M. Kopernika w Hut-

kach zaprezentowali program artystyczny 

pod tytułem „Był taki wrzesień…”, który 

przedstawiał życie porucznika Leona Koło-
dziejczyka, jego edukację w Gimnazjum 

im. Romualda Traugutta w Częstochowie 

oraz czas, gdy został pierwszym kierow-

nikiem Szkoły Powszechnej w Hutkach (1926– 

1939), a także jego żołnierską drogę i śmierć 
w  obronie ojczyzny 3 września 1939 roku. 

Scenariusz opracowała Agnieszka Jakubow-

ska, a oprawą muzyczną zajął się Dariusz 

Herman. Na szczególną uwagę zasługują nie 

tylko wspaniałe wystąpienia uczniów, ale 

także dekoracja, która została przygotowana 
przy pomocy i dzięki zaangażowaniu nie 

tylko nauczycieli, w tym Magdaleny Wol-

skiej-Majchrzak, ale także leśniczego Krzy-

sztofa Wołczyka, dzięki któremu mogliśmy 

poczuć klimat lasu. Całość części artystycz-
nej wzbogacił pokaz prezentacji multime-

dialnej pt. „Historyczne wspomnienia miesz-

kańców wsi Hutki” powstałej dzięki Bar-

barze Herby, która prowadzi stronę inter-

netową „Gmina Konopiska na historycznej 

fotografii” i jest „skarbnicą wiedzy” oraz po-
pularyzatorką historii gminy Konopiska. Po-

dziękowania za pomoc należą się też dyrek-

torom innych szkół, którzy wspierali inicja-

tywę. Warto też dodać, że podczas prezen-

tacji części artystycznej wykorzystano sprzęt 

multimedialny, o który szkoła wzbogaciła się, 

realizując Ogólnopolski Projekt „Laboratoria 

Przyszłości”. 

 

Organizacja i przygotowanie tego ważne-

go wydarzenia, jakim było poświęcenie i od-
słonięcie tablicy pamiątkowej ku czci po-

rucznika Leona Kołodziejczyka, zintegrowa-

ło całą społeczność wsi Hutki. Wiele osób 

w bardzo różny sposób przyczyniło się do 

uświetnienia uroczystości. Do wszystkich 

kierujemy serdeczne podziękowania, jedno-
cześnie zwracając uwagę na fakt, że takie 

wydarzenia mają olbrzymie znaczenie dla 

życia i historii każdej miejscowości. Odkry-

wanie i przypominanie historii wzbogaca 

życie społeczne, a młode pokolenie uczy sza-

cunku dla życia i dzieła minionych pokoleń. 

NOC BIBLIOTEK 2022  

„TO MUSI SIĘ POWIEŚĆ” 

Noc Bibliotek to ogólnopolska akcja prze-

konująca do czytania poprzez promocję lo-

kalnych bibliotek jako najbliższych miejsc 
spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasoba-

mi i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzy-

jających wymianie idei i integracji. 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej akcję 

zainicjowało i rozwija pod patronatem Bib-

lioteki Narodowej, z udziałem współorga-
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nizatorów – Fundacji ABCXXI – Cała Polska 

czyta dzieciom oraz Fundacji Rozwoju Spo-

łeczeństwa Informacyjnego, a także licznych 

partnerów i patronów. 

 

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek 

i czytania – ogólnopolska akcja w niekon-

wencjonalny sposób zachęca do korzystania 

z zasobów bibliotek jako najbardziej otwar-

tych i dostępnych instytucji kultury z ofertą 

dla osób w każdym wieku, miejsc wspól-
nych, łączących ludzi, lokalnych centrów 

żywej kultury i edukacji.  

Październik to miesiąc bibliotek szkol-

nych – dlatego też biblioteka w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika 
w Hutkach we współpracy z Gminną Pub-

liczną Biblioteką w Konopiskach również 

wzięła udział w tym wydarzeniu, aby w nie-

konwencjonalny sposób podczas imprezy 

literackiej pokazać, jak ciekawym, przyjaz-

nym i otwartym na wszystkich uczniów 

i uczennic miejscem jest biblioteka! 

 

W nocy z 30 września na 1 października 

uczniowie ZSP w Hutkach spotkali się 
w szkole, aby podczas tej wyjątkowej nocy 

rozwijać swoją pasję czytania i wspólnie 

spędzić czas pod opieką bibliotekarek – Ag-

nieszki Jakubowskiej i Katarzyny Lis. Wie-

czór był pełen wrażeń.  

 

Każdy uczestnik zaprezentował przygoto-

wany przez siebie fragment ulubionej 

książki, który ukazywał bohatera w sytu-
acji, gdy „coś” mu się powiodło i udało. 

Następnie rozmawialiśmy na temat, że w li-

teraturze zawsze można szukać wsparcia 

i przykładów różnych możliwości rozwiązy-

wania życiowych kłopotów. Książki pozwa-

lają zapomnieć o troskach dnia codzien-
nego, a także przenieść nas we wspaniały 

świat wyobraźni. Uczniowie przygotowali pra-

ce plastyczne pt. „O czym jest ta książka”, 

które posłużyły do stworzenia gazetki szkol-

nej.  

 

Kolejnym punktem programu były różno-

rodne quizy dotyczące znajomości literatury 
i nie tylko. Ważnym elementem stało się 

również wspólne oglądanie filmów powstałych 

w oparciu o literaturę. Wszyscy świetnie się 

bawili, a noc spędzona w bibliotece pozwo-

liła na integrację. W organizacji przedsięwzię-
cia wykorzystany został sprzęt nagłaśniający 

i audiowizualny pozyskany w ramach prog-

ramu „Laboratoria przyszłości”. 

Agnieszka Jakubowska 
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Beata Domańska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

HENRYK  JĘDRUSIK  

–   WIZJONER  EDUKACJI  W  GNASZYNIE  

–   TEN ,   KTÓRY  „POZOSTAŁ  W  PAMIĘCI” 
Wątp – bo to daje odwagę czynu;  

pracuj – bo tylko tak zdobędziesz wiarę spokoju;  
walcz – bo to jest szczęściem tworzenia.  

H. Jędrusik  
 

latach 30. XX wieku wieś Gnaszyn 

(obecnie dzielnica Częstochowy) za-

mieszkiwało tylko 1 005 miesz-

kańców (1933 r.), jednak było to miejsce 
wyróżniające się na tle okolicy dzięki nowa-

torskim metodom edukacyjnym nauczycie-

la, filozofa, działacza społecznego oraz sena-

tora II Rzeczypospolitej – Henryka Jędru-

sika, który od 1927 r. pełnił funkcję kie-
rownika Szkoły Powszechnej w Gnaszynie.  

– Wybitny człowiek, taki renesansowy umysł. 
Interesowało go wiele spraw – biologia i fi-
lozofia, matematyka i literatura, muzyka kla-
syczna i jazz. Uczył mnie łaciny i włoskiego, 
francuskiego i angielskiego – wspominała 

swojego ojca aktorka Kalina Jędrusik1. Dwu-
dziestolecie międzywojenne to okres, w któ-

rym Gnaszyn w dziedzinie edukacji, dzięki 

wybitnemu pedagogowi, stał się miejscem 

wyprzedzającym swoje czasy. 

KIM BYŁ HENRYK JĘDRUSIK? 

Córka Henryka Jędrusika – Zofia Poho-

recka-Szczepańska – Ojciec był nauczycie-
lem, matematykiem-przyrodnikiem, ale inte-
resował się też chyba wszelkimi możliwymi 
dziedzinami humanistycznymi – literaturą, 
historią, sztuką, językami obcymi (nawet san-
skrytem!), psychologią, filozofią Wschodu. 
Pięknie też rysował i grał na gitarze (…). 
Działał w całej Polsce na rzecz nauczycieli, 
ale angażował się też w walkę o prawa dziec-
ka. Wychowywał nas w wielkiej tolerancji, 
podkreślając, że możemy robić w życiu to, co 
chcemy, byle tylko nikogo nie skrzywdzić2. 

 
Henryk Jędrusik. 

Źródło: https://tiny.pl/wxgtn, [dostęp 3.06.2022]. 

Terminy nierozerwalnie związane z edu-

kacją XXI wieku, takie jak: innowacja, 

kreatywność, indywidualizacja, eksperyment 
pedagogiczny, kompetencje kluczowe, eko-

logia, samodzielność, krytyczne myślenie, 

współpraca, projekt edukacyjny, odpowie-

dzialność czy refleksyjność funkcjonowały 

w codziennej praktyce pedagogicznej Hen-

ryka Jędrusika już w latach 20. i 30. XX 

wieku. 

W 
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EDUKACJA  

Henryk Jędrusik urodził się 4 lutego 1895 r. 

w Maczkach-Granicy koło Będzina w Zagłę-
biu Dąbrowskim (obecnie dzielnica Sosnow-

ca), jako syn Andrzeja i Józefy z domu 

Wojciechowskiej. Z napisanego przez niego 

życiorysu możemy dowiedzieć się, że był 

trzecim z pięciu synów w robotniczej rodzi-

nie. Jego dziadek był małorolnym chłopem, 
ojciec robotnikiem kolejowym, natomiast 

matka córką górnika. Od najmłodszych lat 

wychowywał się w środowisku i atmosferze 

owianej głębokim duchem patriotyzmu. Jego 

droga edukacyjna nie była łatwa, bo czasy, 
w których żył nie należały do spokojnych. 

Najpierw przez trzy lata uczył się w szkole 

początkowej w Granicy. 27 września 1906 r. 

wstąpił do średniej szkoły ogólnokształcącej 

w Warszawie, a następnie do polskiego gim-

nazjum realnego im. W. Wróblewskiego także 
w Warszawie, które ukończył w 1913 roku, 

zdając maturę. Pierwszą próbę studiów 

wyższych podjął, zapisując się na Wydział 

Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie 

prawdopodobnie studiował dwa semestry. 
W Biuletynie Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej możemy przeczytać, że w czasie byt-
ności w szkołach średnich [Henryk Jędrusik] 
bierze udział w pracy nielegalnych kółek 
naukowych i samopomocowych, współpra-

cując w wydawaniu nielegalnego pisma ucz-
niowskiego. Po wybuchu I wojny światowej, 
w sierpniu 1914 r. jako 19-latek, zgłosił się 

do Legionów Polskich, jednak z powodu sta-

nu zdrowia nie został przyjęty. Do 1916 r. 

był zatrudniony w szpitalu przykopalnia-

nym w Zagłębiu Dąbrowskim, gdzie orga-
nizował kursy i placówki oświatowe, po czym 

przeniósł się na teren powiatu miechow-

skiego, gdzie do 1918 r. pracował w prywat-

nej firmie K. Buszczyńskiego, a następnie 

został dyrektorem Centrali Stowarzyszeń 

Spółdzielczych w Miechowie. W jego curricu-
lum vitae wydrukowanym w biuletynie se-
nackim z 1938 r. możemy znaleźć infor-

mację, że uczestniczył w rozbrajaniu Austria-

ków w listopadzie 1918 r., natomiast w la-

tach 1919–1920 był członkiem Rady Naj-

wyższej Stronnictwa Ludowego oraz praco-
wał w kieleckim oddziale Biura Propagandy 

Wewnętrznej przy Prezydium Rady Mi-

nistrów. Po zakończeniu wojny polsko-bol-

szewickiej podjął studia na Wydziale Ma-

tematyczno-Przyrodniczym (1921–1925) i Pe-

dagogicznym (1937–1939) Wolnej Wszechnicy 
Polskiej w Warszawie, studiując przez cztery 

lata przede wszystkim botanikę i zoologię. 

Podejmował w tym czasie również działania 

społeczne, m.in. jako sekretarz generalny 

Towarzystwa Przyjaciół Wolnej Wszechnicy 
Polskiej, przewodniczący Sądu Młodzieży Aka-

demickiej i skarbnik Komitetu Akademic-

kiego, a także dwukrotnie został przedstawi-

cielem studentów „do Marszałka Piłsudskiego”. 

PRACA I ŻYCIE OSOBISTE 

W 1923 r. 28-letniemu Henrykowi i 23-let-
niej Zofii Jędrusik z domu Kuklińskiej uro-

dziła się córka Zofia. Życie osobiste Henryka 

Jędrusika było skomplikowane jak czasy, 

w  których żył i działał. Został ojcem trójki 

dzieci: dwóch córek – Zofii i Kaliny oraz sy-
na Macieja – owoców trzech związków 

(z Bronisławą Kuklińską, Zofią Kuklińską  

– siostrą Bronisławy oraz Anną Czekajew-

ską). – Henryk Jędrusik znowu taki przy-
stojny nie był, średniego wzrostu. A podry-
wał wszystkie panie. Ale to był dobry, po-
rządny człowiek. Dużo robił dla lokalnej spo-
łeczności. Interesował się problemami i lo-
sem każdego dziecka. Socjalista z krwi i koś-
ci – wspominała Kazimiera Wolniakowa na 

stronach książki Remigiusza Grzeli poświę-

conej Kalinie Jędrusik3. 

Początkowo Henryk utrzymywał rodzinę 

z dorywczych, nisko płatnych prac oraz ko-

repetycji. Angażował się również w działal-

ność społeczną, budząc powszechny szacu-

nek i zaufanie. Ze względu na stan zdrowia 

– chorobę serca, nie zdawał egzaminów koń-
cowych i, jak sam napisał, „wstąpił do za-

wodu nauczycielskiego”. Pierwszą stałą pra-

cę podjął w 1924 r., otrzymując posadę 

nauczyciela biologii i matematyki w Szkole 

Powszechnej nr 4 przy ulicy Starej 6 w War-
szawie. W 1925 r. przeniósł się na wieś, do 

powiatu częstochowskiego, gdzie pracował 

jako nauczyciel oraz kierownik szkoły pow-

szechnej w Brzezinach Wielkich, a następ-

nie szkoły powszechnej w Gnaszynie.  

 
Szkoła powszechna w Gnaszynie lata 20. XX wieku. 

Źródło: https://tiny.pl/wxgt3, [dostęp 3.06.2022]. 
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W Gnaszynie pod Częstochową spędził 

wiele lat, rozwijając działalność zawodową 

i społeczną. W 1927 r. został kierownikiem 
doświadczalnej, realizującej innowacyjny 

program nauczania w systemie daltońskim, 

7-klasowej szkoły powszechnej im. G. Na-

rutowicza w Gnaszynie. Pełnił w tym czasie 

także funkcję kierownika Wyższych Kursów 

Nauczycielskich oraz szeregu kursów oświa-
towych, w tym Izby Doświadczalnej. Był 

wieloletnim reprezentantem nauczycieli jako 

członek Rady Szkolnej Powiatowej w Czę-

stochowie, a także organizatorem i pierw-

szym prezesem Polskiego Białego Krzyża 
w  Częstochowie (1927). Nie można także 

pominąć działalności Henryka Jędrusika ja-

ko inicjatora i organizatora sieci teatrów 

dziecięcych, bibliotek i ogrodów jordanow-

skich. Kierował lokalnymi strukturami PCK 

i ZNP w Częstochowie, był redaktorem „Gło-
su Kieleckiego” oraz przewodniczącym Wy-

działu Obrony Prawnej Zarządu Głównego 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w War-

szawie. W Gnaszynie powołał do istnienia 

Towarzystwo Domu Społecznego im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, którym kierował 

jako prezes. Uwieńczeniem działalności spo-

łecznej Henryka Jędrusika był wybór 43-let-

niego nauczyciela szkoły powszechnej w 1938 r. 

na senatora V kadencji Senatu Rzeczypos-

politej. Jędrusik działał politycznie w Obozie 
Zjednoczenia Narodowego. Mandat senatora 

z województwa kieleckiego sprawował w la-

tach 1938–1939, pracując w komisji budże-

towej oraz komisji oświaty. 

SZKOŁA W GNASZYNIE 

Kalina Jędrusik, zwana w Gnaszynie 

„Kalusią”, bo tam urodziła się i mieszkała, 

wspominała – Ojciec prowadził w Gnaszynie 
koło Częstochowy eksperymentalną szkołę 
podstawową – każdego dnia uczniowie sami 
wybierali, czego chcą się uczyć, mogli wyjść 
w każdej chwili – nauka w szkole, od-
poczynek w domu był najważniejszy. Dzieci 

od początku uczone były wolności, ale i tego, 
by umiały same siebie ukarać4. W szkole 

w Gnaszynie dzieci korzystały z najlepszych 

podręczników i pomocy naukowych, które 
zdobywał i często sponsorował sam kierow-

nik. Zajęcia odbywały się w systemie daltoń-

skim, modyfikowanym przez Henryka Ję-

drusika. Założenia planu daltońskiego opra-

cowane w latach 20. XX wieku przez ame-

rykańską nauczycielkę H. Parkhurst, współ-
pracującą z M. Montessori, powracają obec-

nie do polskich przedszkoli i szkół i zaczy-

nają być coraz bardziej popularne jako sys-

tem nauczania wspomagający ucznia w po-

zyskiwaniu i rozwijaniu kompetencji nie-
zbędnych w XXI wieku. Plan daltoński jest 

bowiem przejściem od nauczania do uczenia 

się z naciskiem na rozwijanie wewnętrznej 

motywacji do nauki. Szkoła Powszechna 

w Gnaszynie już w latach 20. i 30. XX wie-

ku była przykładem tego typu nowatorskiej 
edukacji. Zofia Pohorecka-Szczepańska wspo-

minała – Szkoła, którą nasz ojciec założył 
w Gnaszynie, była prowadzona w systemie 
daltońskim. Dzieci przychodziły o ósmej rano 
i wychodziły do domu już o czternastej, nie 
nosiły żadnych tornistrów, rodzice nie kupo-
wali im książek. (…) Lekcji w domu nie od-
rabiały. Od ósmej do jedenastej odbywały 
się zajęcia indywidualne, potem zajęcia zbio-
rowe, na których nauczyciele odpytywali z tego, 
co się poznało wcześniej, objaśniali nowe 
sprawy. O drugiej dzieci mogły iść do domu, 
ale jeśli chciały, uprawiały przyszkolny 
ogródek, grały w piłkę, bawiły się5.  

Forma szkoły powszechnej w Gnaszynie 
zjawiła się jako rezultat rozważań na tle roli, 
którą szkoła powszechna w społeczności ma 
wypełniać – czytamy w publikacji Henryka 
Jędrusika „Dziecko i społeczność szkolna 

w środowisku. Szkic organizacji pracy 7-kla-

sowej Szkoły Powszechnej im. G. Narutowi-

cza w Gnaszynie pod Częstochową” [1934]6.  

 
Henryk Jędrusik przed szkołą z dziećmi.  

Źródło: https://tiny.pl/wxg76, [dostęp 3.06.2022]. 

Z tekstu możemy dowiedzieć się, że fun-

damentami szkoły w Gnaszynie są swoboda 

i samodzielność pracy oraz odpoczynek in-
dywidualny, a także współpraca w zbioro-

wości szkolnej i współdziałanie z otocze-

niem. Natomiast w pracy szkolnej bardzo is-

totne jest uwzględnienie trzech elementów: 

indywidualności dziecka, zbiorowości szkol-
nej (poszczególne indywidualności dzieci 

oraz nauczycieli) i otoczenia (warunki wią-

żące zbiorowość szkolną ze społeczeństwem, 

potrzeby państwa, społeczeństwa, rodziny). 
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– Należy umieścić dziecko w takich warun-
kach, aby dzięki samorozwojowi powstały 
w niem dążenia samokształceniowe, będące 
podstawą późniejszych realizacji jego zamie-
rzeń (…) – czytamy7. Henryk Jędrusik wie-

rzył, o czym pisał w wyżej wymienionej 

publikacji, że liczy się nie przedmiot lecz 

podmiot nauczania. Kreślił wizję przyszłoś-

ci, w której tego rodzaju nauczanie obejmie 
wszystkie szkoły, a priorytetem nie będzie 

podział na przedmioty, przyswojenie ogrom-

nej ilości wiadomości, sztuczność i schema-

tyzm podziału na klasy według wieku, lecz 

potrzeby i umiejętności dziecka jako po-

szukiwacza rzeczywistości, biorącego udział 
w życiu zbiorowości, w zgodzie z wartoś-

ciami, takimi jak: honor, dobro, prawda, 

przyjaźń, empatia czy altruizm. Udział ma-

terialny rodziców i opiekunów w szkole 

w Gnaszynie ograniczono do minimum.  

Henryk Jędrusik tak pisał o pragnieniu 

powiązania teraźniejszości z przyszłością  

– Szkoła gnaszyńska (…) wdraża do współ-
życia i współdziałania na rzecz zbiorowości 
(…) wychowuje w poglądzie nie służenia 
Państwu, lecz tworzenia Państwa. Zmusza 
do brania czynnego udziału w życiu pań-
stwowem i ponoszenia za nie odpowiedzial-
ności8. Rolę nauczyciela przyszły senator 

postrzegał jako „doradcy dziecka”, „czujnego 

obserwatora jego pracy” oraz „nowoczesnego 

entuzjasty nieustannie pracującego nad 

sobą”. – Walka i praca, odwaga i wiara, wąt-
pienie i moc, samotność i wiedza, umiejęt-
ność wyrzeczenia się i kultura – oto warunki, 
tworzące nowego nauczyciela – czytamy 

w szkicu Jędrusika9. Jego wizja przyszłości 

edukacji w Gnaszynie obejmowała m.in. 

prowadzenie ogrodów, rozwój pasieki, hodow-
lę jedwabników oraz przędzalnictwo i szkołę 

wędrowną. 

Na murach szkoły widniał napis: „Od-

poczynek jest ważniejszy niż praca, bo właś-

nie w czasie odpoczynku następuje najlep-
sze przyswajanie wiedzy”10. W Polsce w tym 

czasie funkcjonowało kilkanaście tego typu 

szkół, jednak wojna a następnie okres ko-

munizmu przerwały tę praktykę. System 

daltoński w realiach PRL nie był zgodny 

z  polityką oświatową państwa, został więc 

odrzucony i zapomniany. 

Jędrusikowie mieszkali w szkole, – w ich 
mieszkaniu pełno było zdjęć Dziadka [Józefa 
Piłsudskiego] i różnych miniaturek – wspo-

minała Kalina – Tata mnie bardzo kochał. 
Kochał nas wszystkich, ale był bardzo su-

rowy, bo wiedział, co to znaczy dobre, po-
rządne wychowanie. Był kierownikiem szko-
ły, którą założył i wciąż rozwijał, nie chciał 
więc, żeby ktoś nas, broń Boże, z tego po-
wodu wyróżniał. Zawsze otoczony szczelnie 
książkami, brał mnie do swojego gabinetu, 
sadzał na kolanach i bez żadnego zmu-
szania po prostu… uczył, pokazywał, wpa-
jał. Miał przy tym ideę, może nawet prze-
sadną, że dziecka nie wolno stresować, nie 
wolno do niczego zmuszać11.  

WOJNA 

II wojna światowa zastała rodzinę Jędru-

sików w Bartkowicach (22 km od Często-

chowy), gdzie Henryk „na wzór piętrowego 
dworu” wybudował dom letniskowy. W cza-

sie okupacji właśnie ten dom, przed wojną 

tętniący życiem, stał się schronieniem dla 

osób poszukiwanych przez Gestapo. Wyko-

rzystując swoje liczne znajomości, Henryk 
Jędrusik załatwiał dokumenty, szukał kry-

jówek, ukrywał wielu ludzi, także Żydów 

z Częstochowy. Podobno odwiedzali go party-

zanci z oddziału Jędrusie. Henryk jako 

przedwojenny senator II Rzeczypospolitej 

również był poszukiwany przez Gestapo, 
więc aby stać się mniej widocznym ukrywał 

się w Bartkowicach. Dzięki dzielności żony 

uniknął śmierci z rąk hitlerowców.  

Zofia o ojcu – Bardzo wpłynął na nasz 
światopogląd i poczucie patriotyzmu. Impono-
wał nam we wszystkim, mądrze i czule przy-
jaźniąc się z nami. Nie tylko wtedy – zaw-
sze12. 

Podczas świąt czy urodzin obdarowywał 

bliskich książkami. Na książkach ofiarowa-

nych córce Kalinie zawsze pisał tę samą 

dedykację: „Rób w życiu to, na co masz 
ochotę, ale tak, żeby nikt przez ciebie nie 

płakał”13. Kalina Jędrusik wspominała – Oj-
ciec uczył nas, pamiętam, sanskrytu, filozofii 
Wschodu, jogi; w czasie wojny sam uprawiał 
jogę, żeby się jakoś trzymać. Bardzo był 

dzielny, bo przecież prowadził komplety 
podczas okupacji i w naszym domu matury 
okupacyjne zdało mnóstwo osób14. Po wojnie 

splądrowany przez sowietów dom w Bartko-

wicach sprzedano (mieszkańcy kilkakrotnie 

uniknęli śmierci przez rozstrzelanie, a chiń-

skie serwety kolekcjonowane przez Henryka 
żołnierze radzieccy zamienili na onuce). Po 

wojnie Henryk Jędrusik ponownie podjął 

studia, kształcił się na Wydziale Humanis-

tycznym Uniwersytetu Łódzkiego (1945–1948). 

– Dziadek był dla wszystkich autorytetem, 
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ale nigdy się nie ustawiał na piedestale, nie 
zamykał się w szklanej wieży, nie wygła-
szał sądów ex cathedra15 – Rafał Jędrusik.  

PO WOJNIE 

Po zakończeniu wojny Henryk Jędrusik 

powrócił na stanowisko kierownika Szkoły 

Podstawowej w Gnaszynie i pozostał na nim 

do 1947 r. Następnie do 1960 r. pracował 

jako nauczyciel biologii w Gimnazjum i Li-
ceum dla Dorosłych w Łodzi oraz w Kore-

spondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym 

dla Dorosłych. Czasy PRL dla przedwojen-

nego senatora były trudne. Jego twardy i har-

dy charakter oraz poglądy zarówno na 

temat edukacji w Polsce, jak i otaczającej 
rzeczywistości nie korelowały z poglądami 

decydentów i twórców powojennego komu-

nistycznego państwa. – Dziadek przez parę 
lat po wojnie miał zakaz pracy w szkolnict-
wie, a spotkało to wielu nauczycieli przed-
wojennych; ówczesnym władzom byli niepo-
trzebni, przeszkadzali im, ze swoją wiedzą 
byli właściwie wrogami ustrojowymi. Po 
pięćdziesiątym szóstym to się zmieniło – Pa-

weł Pohorecki16. 

Henryk Jędrusik zmarł 23 grudnia 1972 

roku w Warszawie na zawał serca. Ten 
wybitny pedagog, który nauczaniu poświęcił 

życie, uważał, że najważniejsza jest osobo-

wość młodego człowiek. Jedna z jego zasad 

głosiła: „Prawo wychowania w stosunku do 

dziecka nie istnieje”17.  

Syn Maciej Jędrusik wspomina – Dopiero 
dzisiaj widzę, jak dużo mi wpoił. Uczył mnie 
tolerancji, wolności, braku pokory, uciekania 
od stereotypów, od stygmatyzowania, zale-
cał nonkonformizm. Nasz ojciec był wspa-
niałym nauczycielem, ucząc trafiał głębiej do 
sumień i uczuć. Na jego pogrzebie u Domi-
nikanów w kościele św. Jacka na Freta był 
tłum, który nie zmieścił się w tym olbrzymim 
kościele. Przyjechali jego uczniowie z całego 
świata. Pozostał w pamięci, chociaż przed 

śmiercią przez kilkanaście lat był na emery-
turze. Pomyślałem wtedy, że dobry nauczy-
ciel pozostaje w pamięci”18.  

Beata Domańska 

 

Przypisy: 
1 https://encyklopediateatru.pl/artykuly/ 

77626/co-ja-jezus-chrystus-jestem,  
[dostęp 3.06.2022]. 

2 D. Michalski, Kalina Jędrusik, Warszawa 2010, 
s. 30–31. 

3 R. Grzela, Z kim tak Ci będzie źle, jak ze mną? 
Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, 
Kraków 2020, s. 103. 

4 Tamże, s.102. 
5 D. Michalski, Kalina Jędrusik, Warszawa 2010, 

s. 34. 
6 H. Jędrusik, Dziecko i społeczność szkolna w śro-

dowisku. Szkic organizacji pracy 7-klasowej 
Szkoły Powszechnej im. G. Narutowicza w Gna-
szynie pod Częstochową, Warszawa [1934], s. 5. 

7 Tamże, s. 6. 
8 Tamże, s. 23. 
9 Tamże, s. 31. 
10 https://encyklopediateatru.pl/artykuly/ 

77626/co-ja-jezus-chrystus-jestem,  
[dostęp 3.06.2022]. 

11 D. Michalski, Kalina Jędrusik, Warszawa 2010, 
s. 32. 

12 Tamże. 
13 Tamże, s. 37. 
14 Tamże, s. 33. 
15 Tamże. 
16 Tamże, s. 26. 
17 Tamże, s. 37. 
18 R. Grzela, Z kim tak Ci będzie źle, jak ze mną? 

Historia Kaliny Jędrusik i Stanisława Dygata, 
Kraków 2020, s. 177. 
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dr Jarosław Durka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

LAPBOOK  JAKO  DZIAŁANIE   INNOWACYJNE  

W  EDUKACJI  HISTORYCZNEJ  

W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  
ednym ze sposobów uatrakcyjnienia 

zajęć jest lapbook, czyli książka 

tematyczna (inaczej nazywana teczką 

tematyczną, a nawet „książką na kolanach”). 

To dość proste graficzne rozwiązanie umoż-
liwia uczniom w sposób kreatywny wypo-

wiedzieć się na temat postaci historycznej, 

wydarzenia historycznego, stylu architekto-

nicznego, epoki, wynalazku itd. Praca nad 

stworzeniem lapbooka sprzyja porządkowa-

niu, systematyzowaniu i utrwalaniu wia-
domości co jest szczególnie ważne w po-

znawaniu wiedzy historycznej. Ponadto uczy 

kreatywności, staranności i organizacji pra-

cy, rozwija zdolności manualne. Ze względu 

na te zalety, technika ta jest wykorzysty-
wana w edukacji czytelniczej, podczas pracy 

nad lekturami. 

Lapbook to tworzony przez uczniów ro-

dzaj mapy myśli, która umożliwia działanie 

trójwymiarowe. W lapbooku uczniowie mogą 

umieścić zakładki, przegródki, harmonijki, 

kieszonki, schowki, zegary itd. Wykorzystują 
to do zaprezentowania, np.: kalendariów, 

opisu wydarzeń, poszczególnych faktów, ilu-

stracji i map. Mogą tworzyć zagadki histo-

ryczne, krzyżówki, prezentować wątki, które 

ich najbardziej interesują. Mogą przedsta-

wić ciekawostki historyczne i anegdoty. 

Taką książkę tematyczną tworzy się z brys-

tolu, teczki albo kartonu w formacie A3. Do 
zrobienia lapbooka wykorzystuje się wszel-

kiego rodzaju materiały papiernicze, tj. papier 

kolorowy, kartki samoprzylepne, sznurki, spi-

nacze i zszywacze, klej, kredki, farby i pisaki. 

Technika ta może stać się działaniem 

innowacyjnym, jeśli będzie to nowatorskie 

działanie, mające na celu poprawę jakości 
pracy szkoły. Najczęściej będzie to inno-

wacja metodyczna. Należy też określić czas 

jej trwania (np. 1 semestr, cały rok szkolny), 

ustalić kto będzie adresatem (np. czy to 

będzie jedna klasa, czy więcej klas) i nadać 

innowacji wyraźny tytuł.  

Jest to atrakcyjna forma pracy, zwłaszcza 

u uczniów młodszych klas (IV–VI). Wszyscy 
uczniowie w klasie przez kilka dni przygo-

towują lapbooka na ustalony wcześniej je-

den temat. Zwykle starają się stworzyć coś 

oryginalnego i zaprezentować się jak naj-

lepiej. Ciekawy jest efekt, w którym każda pra-

ca jest inna. Uczniowie dokonują prezen-
tacji lapbooka, pokazując wszystkie schow-

ki, mechanizmy i inne rozwiązania, jakie 

zastosowali. Przy okazji opowiadają o posta-

ci historycznej, wydarzeniu, epoce, stylu ar-

chitektonicznym, czy innym zagadnieniu, któ-

re było tematem zadania. Uczniowie, przygo-
towując swoją pracę, niejednokrotnie znacz-

nie pogłębiają swoją wiedzę, poszukując in-

formacji poza podręcznikiem. W lapbookach 

znajdziemy wiele wydrukowanych ilustracji 

i rysunków. Nauczyciel ocenia wszystkie pra-
ce, a w szkole można zrobić wystawę lapbo-

oków. Daje to uczniom dodatkową satysfak-

cję i wzmacnia poczucie własnej wartości. 

Praca nad lapbookiem musi być jednak 

poprzedzona solidnym przygotowaniem ucz-

niów przez nauczyciela. Zwykle przed zada-

niem należy przeprowadzić cykl lekcji na 
dany temat, gdyż uczniowie muszą być wypo-

sażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności. 

Poza merytorycznym przygotowaniem z his-

torii istotne też jest zapoznanie uczniów 

z techniką tworzenia lapbooka, zwłaszcza 

jeśli będzie to pierwsze takie zadanie. Można 
to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wyko-

nanie przykładowego lapbooka na lekcji, 

a drugi to prezentacja filmów instruktażo-

wych i dokładne wyjaśnienie techniki. 

Kreatywne wykorzystanie lapbooka na 

lekcji historii pozwoli na jej uatrakcyjnienie 

i stworzy możliwość efektywnego przyswaja-

nia wiedzy z tego przedmiotu. 

dr Jarosław Durka 
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MATURA  Z  JĘZYKA   POLSKIEGO  

–   FORMUŁA   2023.   

JAK  WYKORZYSTAĆ   PADLET   

W  PRZYGOTOWANIU   UCZNIÓW   DO  EGZAMINU  

zy chcesz, aby Twoi uczniowie czuli 

się przygotowani do egzaminu w no-

wej formule, czy chcesz, aby nie bali 

się wyzwań, które stoją przed nimi? Naucza-
nie to, jak doskonale wiemy, proces, a kształ-

cenie umiejętności potrzebnych na egzami-

nie w nowej formule trzeba zaczynać już od 

klasy pierwszej. Rocznik, którego ta matura 

dotyczy, jest w klasie czwartej. Po ukazaniu 

się informatora CKE dotyczącego zasad prze-
prowadzenia egzaminu, kryteriów oceniania 

oraz przykładów zadań, a także arkuszy 

pokazowych, materiałów dodatkowych CKE 

oraz publikacji wielu wydawnictw edukacyj-

nych, warto pochylić się nad tymi doku-
mentami i przeanalizować metody realizacji 

materiału z uwzględnieniem wprowadzo-

nych zmian. Niniejszy artykuł obejmuje 

także wskazówki nauczyciela-praktyka do-

tyczące konkretnych zadań i ćwiczeń.  

ZAKRES MATERIAŁU  

– O LEKTURACH SŁÓW KILKA 

Podstawa programowa obejmuje szeroki 

zakres tekstów (34 teksty omawiane w ca-

łości). W wymaganiach egzaminacyjnych dla 

roczników zdających maturę w latach 2023 
oraz 2024 niektóre teksty zostały usunięte, 

jednak warto podkreślić, że ich omówienie 

jest dalej obowiązkiem nauczyciela realizu-

jącego podstawę programową, a poza tym 

problematyka tych tekstów jest przydatna 

do realizacji wielu zadań w części ustnej. 
Warto się jednak zatrzymać nie tylko nad 

spisem chronologicznym lektur obowiązko-

wych, ale również uwzględnić podział na 

literaturę powszechną oraz polską, biorąc 

pod uwagę rodzaje i gatunki literackie re-
prezentowane przez poszczególne utwory. 

Planując pracę, warto zastanowić się nad 

realizacją omówienia poszczególnych teksów 

oraz ich fragmentów, zrywając z porządkiem 

chronologicznym, a uwzględniając proble-

matykę oraz liczbę lektur w danej klasie. 

Znanym rozwiązaniem jest analiza i inter-

pretacja Potopu w klasie pierwszej przy 

okazji omawiania problematyki sarmatyz-

mu, również w pierwszej klasie można zde-

cydować się na omówienie Dżumy Alberta 
Camusa. Preferowanym i polecanym przeze 

mnie rozwiązaniem jest omówienie jednego 

z dramatów Szekspira (np. dramatu Romeo 
i Julia oraz Hamleta) tuż przed omówieniem 

literatury romantyzmu. W tych utworach 

pojawiają się tak mocno obecne w roman-
tyzmie fascynacje, co ułatwia uczniom ich 

zapamiętanie, a warto zauważyć, że naszym 

zadaniem w przygotowaniu do egzaminu 

w nowej formule powinno być ukazanie 

przenikania się wątków i motywów w his-

torii literatury oraz zwrócenie uwagi na pow-
tarzające się toposy czy wskazanie kon-

tekstów. Proszę zwrócić uwagę, że poza dłu-

gimi formami prozatorskimi, pojawia się 

wśród lektur sporo dramatów czy też opo-

wiadań.  

Przy realizacji obszernych form prozator-

skich warto zwrócić uwagę na analizę teks-

tu literackiego. Tekst we fragmentach musi 

być obecny na lekcji, musi być jej ważnym 

bohaterem. Zadania zarówno matury pisem-

nej, jak i ustnej dotyczą często umiejętności 
praktycznych – analizy tekstu, rozpoznania 

konwencji, wskazania środków językowych 

czy środków stylistycznych. 

MATURA Z JĘZYKA POLSKIEGO  

W FORMULE Z 2023 ROKU – CZĘŚĆ PISEMNA.  

ZASADY – CO ULEGA ZMIANIE  

I NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ 

Zmiany tej części egzaminu dotyczą za-

równo faktu, że egzamin będzie się składał 

z trzech części, jak i czasu egzaminu. Mimo 

że czas zostanie wydłużony do czterech go-
dzin zegarowych, czyli 240 minut, nie jest to 

dużo, szczególnie dla przeciętnego ucznia. 

Trzy części egzaminu zostały również po-

dzielone na poszczególne arkusze, co wpły-
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wa pozytywnie na obiektywizm oceniania. 

W  arkuszu pierwszym zestawione zostaną 

zadania testowe – język polski w użyciu oraz 
test historyczno-literacki, drugi arkusz obej-

muje wypowiedź argumentacyjną, czyli dłuż-

szą pisemną wypowiedź na minimum czte-

rysta słów (dla roczników zdających w la-

tach 2023 oraz 2024 trzysta słów). 

Ważnym aspektem organizacji pracy do-
tyczącej przygotowania ucznia do matury 

w Formule 2023 będzie zaplanowanie kształ-

cenia umiejętności przydatnych w każdej 

z części egzaminu. Istotną kwestią jest przed-

stawienie uczniom kryteriów oceniania obo-
wiązujących w każdej z nich. Uczniowie zde-

cydowanie chętniej pracują, gdy zasady pra-

cy są jasne. Mimo różnorodności zadań 

każdej części egzaminu oraz matury ustnej 

ważna jest korelacja wiedzy oraz umiejęt-

ności, a  także wykorzystanie czasu na lek-
cji na różne rodzaje ćwiczeń. Przygotowanie 

do matury w nowej formule jest z pewnością 

zadaniem trudnym, ale i holistycznym. Nie 

wystarczy przeprowadzenie lekcji nauki o ję-

zyku, gdy w dalszym procesie nauki te treści 

nie będą utrwalane i przypominane.  

Podstawą egzaminu w nowej formule jest 

sprawdzanie wiedzy, a nie tylko, jak dotych-

czas, często przypadkowe rozważania obok 

tematu. Niestety, często powtarzaną obie-

gową opinią było stwierdzenie, że do zdo-
bycia trzydziestu procent na pisemnym eg-

zaminie nie była wymagana znajomość treś-

ci lektur, nie mówiąc już o kontekstach, 

nurtach, konwencjach literackim, tle filozo-

ficznym, historycznym czy kulturowym. No-
wa formuła matury nie stawia, moim zda-

niem, przed uczniem zadań nie do wyko-

nania, jej trudność widoczna jest w kon-

frontacji z poprzednim poziomem egzaminu 

maturalnego. W prowadzonych ankietach 

sami uczniowie wskazywali na istotę wyma-
gań w kontekście konieczności czytania 

lektur. Nawet w komentarzach medialnych, 

ukazujących się corocznie podczas relacjo-

nowania egzaminu maturalnego podkreś-

lano fakt powtarzania się lektur, których 
dotyczył materiał egzaminacyjny. Dla nau-

czycieli praktyków był on oczywistością, bio-

rąc pod uwagę możliwość odwołań do ca-

łości treści tylko w tekstach oznaczonych 

tzw. gwiazdką, wśród których pojawiały się 

także teksty liryczne.  

Podsumowując, autorzy arkuszy egzami-

nacyjnych mieli do wyboru z zakresu szkoły 

ponadgimnazjalnej tylko teksty III cz. Dzia-

dów, Pana Tadeusza, Lalki oraz Wesela. 

Oczywiście zdarzały się arkusze wykorzys-

tujące teksty spoza kanonu lektur (np. od-

wołanie do dzieła A. de Saint-Exupery’ego), 
wtedy jednak formuła matury nie wymagała 

odwołania się do żadnego z tekstów lekturo-

wych.  

Powyższa refleksja służy uświadomieniu 

sobie, jak bardzo należy zmienić sposób 
pracy z uczniem. Przygotowanie do egzami-

nu powinno rozpoczynać się już w klasie 

pierwszej, a nie ograniczać tylko do tzw. 

powtórek tuż przed maturą. Świadomość 

procesu jest bardzo ważnym aspektem przy-

gotowania do egzaminu. Tylko systematycz-
na praca i odwołanie do wszystkich aspek-

tów egzaminu dają szansę uczniowi na 

przygotowanie się. Z doświadczeń metodycz-

nych wynika, że uczniowie oczekują zapoz-

nania ich z trybem egzaminu oraz wyma-
ganiami. Jasno przedstawione zasady, przy-

stosowane do możliwości percepcyjnych 

uczniów są ważne z punktu widzenia me-

todyki oraz psychologii. Uczniowie przyzwy-

czajają się do stosowanej terminologii, ty-

pów zadań, widzą zasadność konkretnych 

zadań oraz prac domowych.  

Pomysłem, który sprawdza się w prak-

tyce, jest zastosowanie technologii informa-

tyczno-komunikacyjnej. W swojej praktyce 

szkolnej wykorzystałam padlet, który jest 
sukcesywnie uzupełniany kolejnymi doku-

mentami, wzorami, schematami wypowiedzi. 

Warto zapoznać się z tym pomysłem i moż-

liwościami wykorzystania tego narzędzia. 

Umieszczenie dokumentów w padlecie gwa-

rantuje szybką dostępność, także z użyciem 
telefonu komórkowego i możliwość wyko-

rzystania zawartych tam informacji także na 

lekcji. Uczniowie mają na padlecie do dys-

pozycji tekst informatora z zasadami oraz 

konkretnymi zadaniami wraz z gotowymi sche-
matami odpowiedzi. Kolejnym zamieszczo-

nym dokumentem jest Komunikat Dyrek-

tora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do-

tyczący zestawienia puli pięciuset tematów 

jawnych w części ustnej egzaminu.  

Często, podczas lekcji, udaje się odwołać 
do poszczególnych zadań, np. po zakończe-

niu omawiania danej partii materiału lub 

jako podsumowanie konkretnego fragmentu 

problematyki. Niekiedy zadania są wcześniej 

kopiowane i uczniowie starają się samo-
dzielnie (ustnie lub pisemnie) wskazać pra-

widłową odpowiedź, która następnie jest 

konfrontowana z przedstawionym wzorem. 
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Konstatacja, że udzielona przez ucznia od-

powiedź jest merytorycznie zgodna z su-

gerowaną przez informator odpowiedzią, da-
je uczniowi informację zwrotną o sensow-

ności jego pracy, spostrzeżeń i zrozumienia 

danego tematu.  

Wykorzystywane są zarówno zadania 

z części „test historyczno-literacki”, jak i py-

tania problemowe z zakresu matury ustnej, 
które w przekrojowy sposób pozwalają na 

podsumowanie czy sprawdzenie rozumienia 

danej części tematyki. Na przykład po przy-

pomnieniu z uczniami postulatów pozyty-

wistycznych, a przed sprawdzianem, w któ-
rym kładziono nacisk na praktyczne roz-

poznanie, wskazanie czy wyjaśnienie postu-

latów, odwołano się do zadania testu his-

toryczno-literackiego (zad. 33 str. 163 Infor-
matora), które zawiera fragment tekstu po-

pularno-naukowego Grażyny Borkowskiej 

dotyczącego epoki pozytywizmu. Przedmio-
tem zadania było wskazanie nazwy epoki 

oraz uzasadnienie swojego wyboru. Zadanie 

zostało poprawnie wykonane także przez 

uczniów niewykazujących zdolności w przed-

miotach humanistycznych. Ćwiczenie miało 
formę pisemną, jednocześnie pytanie było 

bardzo precyzyjne, pozwalające na spraw-

dzenie wiedzy w praktyce, a nie zajmowało 

ono wiele czasu podczas lekcji. Podobne 

ćwiczenie wykonano z wykorzystaniem teks-

tu literackiego. Po omówieniu problematyki 
dekadentyzmu odwołałam się do zadania 

z  tekstem Kazimierza Przerwy Tetmajera 

Dziś (zad. 35 str. 167 Informatora). Jeden 

z podpunktów dotyczył interpretacji kon-

kretnego środka językowego, drugi nato-

miast wymagał znajomości cech postawy 
dekadentyzmu. Zadanie pozwoliło nie tylko 

na podsumowanie problematyki, ale rów-

nież na przypomnienie uczniom o spójności 

analizy i interpretacji dzieł literackich oraz 

o korelacji między nauką o języku czy poe-
tyką a problemową, filozoficzną i egzysten-

cjalną analizą tekstów. Uczniowie cały czas 

przypominają sobie wymagania, poznają ty-

py zadań, przyzwyczajają się do argumen-

tacyjnego sposobu odpowiedzi, rozumieją 

i stosują termin „kontekst”, uwrażliwiają się 
na problem korelacji między nauką o języku 

a odbiorem literatury.  

Obok dokumentów mój padlet zawiera 

też sporządzony wspólnie z uczniami sche-

mat wiedzy i umiejętności sprawdzanych 
podczas kolejnych części egzaminu. Anali-

zując wymogi nowej formuły matury, ucz-

niowie podczas wspólnej pracy sporządzili 

spis konkretnych wskazówek. Zostały one 

potem ujęte w konkretny, wizualny schemat 
ułatwiający zapamiętanie określonych wy-

magań.  

I tak w części I – „język polski w użyciu” 

– uczniowie wskazali konieczność posze-

rzania wiedzy ogólnej oraz wiedzy z zakresu 

nauka o języku, a w ramach umiejętności 
czytanie ze zrozumieniem, analizę czytanego 

tekstu oraz umiejętność zredagowania no-

tatki syntetyzującej. 

W części II, czyli teście historyczno-lite-

rackim uczniowie w aspekcie wiedzy wska-
zali wiedzę o epokach, periodyzację, kon-

teksty, w tym historyczny, filozoficzny oraz 

kulturowy, nurty epoki, wzorce osobowe 

etc. oraz znajomość treści lektur. Wśród 

umiejętności wskazali odpowiednio analizę 

i interpretację dzieła, a także umiejętność 

wyszukiwania oraz selekcji informacji.  

Wreszcie w części III, czyli wypowiedzi 

argumentacyjnej potrzebna jest wiedza do-

tycząca treści i problematyki lektur oraz 

znajomość kontekstów, jak i znajomość 
struktury wypowiedzi, w tym umiejętności 

postawienia tezy oraz gromadzenia argu-

mentów. Jako umiejętności wykazano pop-

rawność stylistyczną oraz ortograficzną czy 

interpunkcyjną.  

Wśród zgromadzonych w padlecie doku-
mentów pojawia się też lista lektur obowiąz-

kowych ze wskazaniem rodzajów oraz ga-

tunków literackich, jakie dane utwory repre-

zentują, a także podział na treści nauczania 

realizowane w poszczególnych klasach.  

Beata Gendek-Barhoumi 

 

 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/wrrz3, [dostęp 10.10.2022]. 
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dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

SCENARIUSZ  ZAJĘĆ  W  PRZEDSZKOLU  

PT.  „AHOJ  PRZYGODO!” 

Z  WYKORZYSTANIEM  SYSTEMU  

EDUKACJA  PRZEZ  RUCH   DOROTY  DZIAMSKIEJ   

lanowanie i prowadzenie zajęć edu-
kacyjnych w przedszkolu to nie lada 

wyzwanie dla nauczycieli, biorąc pod 

uwagę kreatywność i ciekawość poznawczą 

dzieci. Z drugiej zaś strony w dzisiejszym 

przebodźcowanym świecie pełnym nowo-

czesnych gadżetów czasami bardzo trudno 
jest zachęcić niektóre dzieci do udziału 

w zajęciach. Duży problem stanowi też po-

ziom koncentracji dzieci na wykonywanych 

zadaniach.  

Zakłada się, że zajęcia mają być atra-
kcyjne poznawczo oraz dostosowane do po-

trzeb rozwojowych dzieci i ich zaintereso-

wań. Wyżej opisanym założeniom odpowia-

da system Edukacji przez ruch (EPR) Doroty 

Dziamskiej, który pozwala dzieciom być ak-

tywnymi na każdym etapie zajęć. Jest to pe-
dagogiczny system kształcenia i  terapii, 

który stanowi zbiór różnorodnych technik 

i metod pracy z dzieckiem wykorzystujących 

naturalny ruch organizmu w procesie ucze-

nia się. Poruszanie się według określonej 

rytmicznej procedury, aktywizując zmysły, 
wspiera wzrost poziomu integracji senso-

rycznej, by w ten sposób przygotować za-

równo ciało, jak i umysł, do procesu ucze-

nia się1.  

Ruch wykonywany jest przy odpowiednio 
dobranej, rytmicznej muzyce2 pobudzającej 

dzieci do aktywności i stanowi również 

niewerbalny środek komunikacji w grupie. 

W trakcie ruchu (zabawy) dzieci wykonują 

różnorodne czynności: malują, rysują, ma-

żą, wydzierają, składają papier, kleją. W wy-
niku tej działalności powstają inspirujące 

karty pracy, które stanowią następnie śro-

dek dydaktyczny do realizacji treści kształ-

cenia3.  

Poniżej prezentowany jest scenariusz za-
jęć wykorzystujący system EPR, który na-

daje się do realizacji w ciągu kilku dni. Dłu-

gość i ilość aktywności powinna być zależna 

od zainteresowania i możliwości psychofi-
zycznych dzieci. Zgodnie z tym założeniem 

konspekt można modyfikować, np. zmie-

niając muzykę czy proponowane zabawy 

ruchowe. Tekst został opatrzony zdjęciami 

z zajęć wg prezentowanego scenariusza, które 

zrealizowano w klasie I w Katolickiej Szkole 
Podstawowej w Częstochowie. Życzę dobrej 

zabawy! 

TEMAT: 

Ahoj przygodo! 

CEL GŁÓWNY: 

Wsparcie całościowego rozwoju dziecka z wy-

korzystaniem jego potencjału twórczego po-

przez wyzwalanie jego aktywności własnej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE,  

DOŚWIADCZENIA DZIECKA: 

W obszarze fizycznym dziecko: 

● porusza się w rytm muzyki, maże, ma-

luje, 

● składa, zgina papier, klei, 

● ilustruje treść piosenki ruchem. 

W obszarze emocjonalnym dziecko: 

● cieszy się, odczuwa zaskoczenie i radość, 

● wyraża ekspresję ruchem i słowem, 

● doświadcza opóźnionej gratyfikacji. 

W obszarze społecznym dziecko: 

● współdziała przy wykonaniu wspólnej kar-

ty pracy, 

● wyraża radość i dumę zespołową z wyko-

nanej pracy, 

● przeżywa pozytywne emocje w kontak-

tach z innymi. 

W obszarze poznawczym dziecko: 

● definiuje pojęcia, 

● liczy, stosuje liczebniki porządkowe, 

P 
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● pracuje twórczo, tworzy kreatywny tekst 

na określony temat, 

● odpowiada na pytania, 

● pobudza wyobraźnię, 

● orientuje się na płaszczyźnie, określa po-

łożenie ryb. 

METODY:  

● elementy systemu Edukacji przez ruch, 

● origami z koła, 

● słowne (rozmowa, wyjaśnienia, instruk-

cje),  

● oglądowa: pokaz,  

● czynna: zadań stawianych do wykona- 

nia.  

FORMY PRACY:  

● indywidualna, 

● grupowa, 

● zbiorowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:  

Ilustracja żaglowca, postać kapitana z ori-

gami, muzyka CD.  

MATERIAŁY I PRZYBORY:  

Kredki pastelowe olejne, kartki A4 białe, ar-

kusze szarego papieru, kółka origami, ser-

wetki białe, klej, taśma malarska papie-

rowa.  

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

1. Wprowadzenie do tematu. Dzieci wcho-
dząc do sali, losują karteczki z literami, 

które później układają w zdanie: Ahoj 

przygodo! (dla ułatwienia poszczególne 

wyrazy tworzące wyraz mogą być jednego 

koloru). 

2. Tworzenie i definiowanie pojęcia „przy-

goda”. 

3. Rytmiczne kreślenie fal – ćwiczenie gra-

fomotoryczne. Dzieci siedzą po sześcioro 

lub czworo przy stolikach. Przed każdym 

dzieckiem na stoliku jest przyklejona 
taśmą malarską kartka A4 w poziomie. 

Dzieci trzymają w dłoni kredkę z pas-

telem olejnym (każda kredka w innym 

odcieniu niebieskiego). Na znak nauczy-

ciela kreślą fale nad kartką, słuchając 
spokojnej muzyki (CD I/6)4. Następnie 

zaczynają na kartce kreślić fale od lewej 

do prawej strony. Na sygnał nauczyciela 

podają kredkę w prawą stronę i znowu 

kreślą falę. Bawią się tak długo, aż cała 

kartka będzie pokryta falami5.  

 
Ćwiczenie grafomotoryczne – rytmiczne kreślenie fal 

4. Nadawanie znaczenia wykonanej karcie 

pracy. Co to jest? (morze). Czyli gdzie prze-

żyjemy naszą przygodę? (nad morzem).  

5. Ćwiczenia w składaniu papieru. Wykonanie 

rybek z origami wg instrukcji nauczyciela. 

6. Tworzenie morza – przyklejanie pojedyn-

czych kartek A4 u dołu arkusza papieru. 

 
Tworzenie morza 

7. Projektowanie papieru do wykonania żag-

lowca. Składanie szarego papieru na tzw. 

równoległy wachlarz6 (popularna harmo-

nijka). Po rozłożeniu na papierze pow-

stają zagięcia. Zgięcia papieru imitują 

deski. Dzieci w rytm muzyki kreślą po 

śladzie poziome linie (CD I/6). 

 
Dzieci w rytm muzyki  

kreślą po śladzie zgięcia papieru poziome linie 
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8. Zabawy matematyczne. Nauczyciel/dzieci 

układają wykonane rybki na narysowa-

nych polach/liniach. Następnie określa-
ją, używając liczebników porządkowych, 

na którym polu/linii znajduje się rybka. 

Ile rybek znajduje się na poszczególnych 

polach. Porównywanie gdzie jest więcej/ 

mniej. 

 
Zabawy matematyczne  

– stosowanie liczebników porządkowych 

9. Mazanie oburącz szarego papieru – ćwi-

czenie grafomotoryczne. Szary arkusz pa-

pieru poskładany wcześniej wzdłuż sze-

rokości. Dzieci trzymają w obydwu rę-
kach kredki (wałeczek, kolor, brązowe) 

w rytm muzyki w powietrzu mażą nad 

arkuszem papieru. Następnie mażą ryt-

micznie powierzchnię papieru, trzymając 

w obu dłoniach pastele. Poruszają się 
wokół stołu w prawą stronę (dowolny ryt-

miczny utwór typu szanty). Na sygnał 

nauczyciela dzieci mogą zmieniać kieru-

nek poruszania się wokół stołu. Dzieci 

mażą tak długo, aż cały papier będzie ko-

loru brązowego. 

10. Rozmowa kierowana. Wiemy już, że na-

sza przygoda wydarzy się nad morzem. 

Aby dowiedzieć się, na czym wydarzy się 

ta przygoda, trzeba rozwiązać zagadkę 

matematyczną. Rozwiązaniem jest słowo 
„żaglowiec”. Ustalenie przez dzieci, że 

przygodę przeżyjemy na żaglowcu. Do-

wolne zadania matematyczne, którego roz-

wiązaniem jest słowo „żaglowiec”. Można 
wykorzystać elementy kodowania, krzy-

żówkę przygotowaną w aplikacji Lear-

ningApps.org.  

11. Prezentacja i omówienie wyglądu żaglowca. 

12. Zabawa konstrukcyjna – wspólne skła-

danie żaglowca z pomazanego szarego 
papieru wg instrukcji nauczyciela. Na-

klejenie żaglowca na przygotowane wcześ-

niej morze i doklejanie żagli z białych 

serwetek i okien (bulaj) z kół. Gratyfi-

kacja – wspólne zachwycanie się pow-

stałym żaglowcem. (Zdjęcie poglądowe) 

 
Konstruowanie  

żaglowca 

13. Zabawa ruchowa do piosenki pt. „Gra 

w piratów”. Dzieci wykonują ruch zgod-

nie ze słowami piosenki  

(https://spiewnik.wywrota.pl/ 

piosenki-dla-dzieci/gra-w-piratow). 

 
Gotowa karta pracy  

– żaglowiec wykonany przez dzieci 

14. Twórcze układanie opowiadania. Nauczy-

ciel przykleja postać kapitana (pirata) 

statku7 złożonego z origami i rozpoczyna 
opowieść. Zadaniem dzieci jest dokończe-

nie historii. 
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„Dzieci wyjechały na obóz, wieczorem, 

gdy wszyscy siedzieli na plaży przy og-

nisku, do portu przypłynął piękny żag-
lowiec. Z żaglowca zszedł na ląd kapitan 

i  zaprosił dzieci na pokład…”. Dzieci 

kończą kolejno opowieść, dodając po jed-

nym zdaniu lub więcej. 

W kolejnych dniach dzieci mogą wykonać 

dowolną techniką pasażerów żaglowca, 

latarnię morską itp. 

15. Zakończenie zajęć. Zaśpiewanie piosenki 

typu szanty „Wesoły żeglarz”  

(http://bitly.ws/tW9v). Dzieci mogą nau-

czyć się piosenki wcześniej. 

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak 

 

Przypisy: 
1 D. Dziamska, Edukacja przez ruch. Kropki, 

kreski, owale, wiązki, WSiP, Warszawa 2005. 
2 CD Edukacja przez ruch. Muzyka do zabaw 

i ćwiczeń, Wyd. Nowa Era 2020. Można też 
wykorzystać inną muzykę, która będzie nada-
wała odpowiednie tempo i rytm ćwiczeniom.  

3 Więcej informacji nt. systemu Edukacja przez 
ruch można znaleźć w licznych publikacjach 

Doroty Dziamskiej oraz na stronie interne-

towej poświęconej upowszechnianiu systemu 
EPR, http://www.pracownia.origami.org.pl/. 

4 Płyta CD, D. Dziamska, Edukacja przez ruch. 
Muzyka do ćwiczeń cz.1, Carrantuohill Celtic 
Music Group. 

5 D. Dziamska, Edukacja przez ruch. Fale, spi-
rale, jodełki, zygzaki, WSiP, Warszawa 2015, 
s. 17. 

6 D. Dziamska, Edukacja przez ruch. Zabawy z pa-
pierowym wachlarzem, Wyd. Nowa Era, War-
szawa 2019, s. 24–25. 

7 Przykładowa postać kapitana znajduje się 
w książce: D. Dziamska, Bajkowe kółeczka, 
czyli origami płaskie z koła, Wyd. BIS, War-

szawa 2013, s. 74.  
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REALIZACJA  PROGRAMÓW  I   PROJEKTÓW 

PROMUJĄCYCH   CZYTELNICTWO  

WŚRÓD   DZIECI  I   MŁODZIEŻY 

romowanie czytelnictwa wśród dzieci 

i młodzieży to jedno z najważniej-

szych zadań nauczycieli, szczególnie 
nauczycieli polonistów. Aby zachęcić ucz-

niów do czytania, warto angażować ich do 

udziału w różnego rodzaju programach i pro-

jektach czytelniczych. 

Jednym z projektów motywujących ucz-

niów do sięgnięcia po książkę, a zarazem za-
chęcających innych do jej przeczytania jest 

„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”. Taką 

akcję możemy przeprowadzić w szkole, np. 

z okazji Światowego Dnia Książki i Praw 

Autorskich (Międzynarodowy Dzień Książki, 

Światowy Dzień Książki). Jest to doroczne 

święto organizowane przez UNESCO w celu 

promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony 
własności intelektualnej za pomocą praw 

autorskich. Dzień ten po raz pierwszy ob-

chodzono w 1995 roku. 

Akcja sleeveface polega na sfotografowa-

niu się z zasłoniętą przez okładkę częścią 

ciała. W efekcie powstaje złudzenie prezen-
tujące kreatywne połączenie fotografowanej 

osoby z ilustracją na okładce. 

Należy tak zapozować do zdjęć, aby poza 

stała się „elementem” okładki, który „wy-

chodzi” poza papier. 

P 
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Jednym z programów, który promuje czy-
telnictwo, wskazując na wychowawcze as-

pekty literatury, jest program „Wychowanie 

przez czytanie” (WpC) skierowany do ucz-

niów klas V–VII szkół podstawowych. Jego 

celem jest wspieranie rozwoju moralnego 

młodzieży oraz promocja czytelnictwa i war-

tościowej literatury.  

Na zajęciach pod opieką nauczycieli ucz-

niowie zapoznają się z uniwersalnymi war-

tościami moralnymi poprzez lekturę opowia-

dań uznanych polskich autorów ze zbioru 

Gorzka czekolada t. 1 i 2. 

Następnie, realizując scenariusze zajęć do-

tyczących poszczególnych wartości, takich 
jak: szacunek, uczciwość, odwaga cywilna, 

odpowiedzialność, przyjaźń, życzliwość czy 

mądrość, młodzież omawia istotę wartości 

oraz skutki ich stosowania bądź zanie-

chania w życiu. 

Ostatnim etapem Programu WpC jest two-

rzenie przez uczniów krótkich prezentacji 

multimedialnych na temat wybranej przez 

siebie wartości moralnej. 

Uczestnikami programu „Wychowanie przez 

czytanie” byli uczniowie kl. VII Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Styczniowych w Kru-

szynie, którzy otrzymali certyfikat udziału 

w programie edukacyjnym. Dzięki temu pla-

cówka zyskała tytuł Szkoły Promującej Czy-

telnictwo i Wartości Moralne wśród Dzieci 

i Młodzieży.  

 

Program realizowany był w okresie od 

1.10.2021 do 30.11.2022 roku. 

Elementem wykonania programu był udział 

w konkursie na najlepszą prezentację fil-
mową zrobioną przez uczniów na temat 

wybranej wartości omawianej podczas reali-

zacji programu. Uczniowie napisali krótki sce-

nariusz i nagrali film promujący asertywność, 

który został zamieszczony w serwisie You-

tube. Link do filmu: https://www.youtube.com/ 

watch?v=bAp0TeqBK2o. 

Wnioski płynące z realizacji programu: 

● lektura dodatkowych tekstów literackich 
promuje czytelnictwo wśród dzieci i mło-

dzieży, 
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● dzięki lekturze wartościowych tekstów ucz-

niowie poznali istotę wartości, takich jak: 

miłość, przyjaźń, odwaga, szacunek, życzli-
wość, tolerancja, uczciwość, odpowiedzial-

ność, mądrość, 

● dzięki omawianiu istoty poszczególnych 

wartości moralnych uczniowie poznali skut-

ki ich stosowania bądź zaniechania w życiu, 

● realizacja programu „Wychowanie przez 

czytanie” wspiera rozwój moralny dzieci 

i młodzieży. 

OGÓLNOPOLSKIE AKCJE  

I INICJATYWY CZYTELNICZE 

Narodowe Czytanie – akcja zainicjowana 

w 2012 r. przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisława Komorowskiego, która 
otworzyła cykl ogólnopolskich spotkań i wspól-

nego czytania największych dzieł polskiej 

literatury. 

Zachęcanie do wspólnego czytania może 

przybierać różne formy. Oprócz tradycyj-

nego odczytywania fragmentów tekstów li-
terackich, możemy dodać elementy insce-

nizacji, w którą zaangażowani będą ucznio-

wie, nauczyciele i rodzice. 

 

 

Lekcja RP to projekt edukacyjny rea-

lizowany przez Kancelarię Prezydenta RP. 

Polega on na organizacji w trakcie roku 
szkolnego cyklicznych lekcji w Pałacu Pre-

zydenckim, skierowanych głównie do mło-

dzieży szkół średnich z całej Polski. 

Noc Bibliotek jest ogólnopolską akcją, 
która w niekonwencjonalny sposób promuje 

czytanie i biblioteki jako najbardziej otwarte 

i dostępne instytucje kultury z których za-

sobów warto korzystać. Jest dedykowana 

dla osób w każdym wieku. 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzie-

ciom to największe doroczne święto w ra-

mach trwającej nieprzerwanie od 2001 r. kam-

panii społecznej „Cała Polska czyta dzie-

ciom”. 

Czytaj PL to jedna z największych na 

całym świecie akcji mających na celu pro-

mowanie i rozpowszechnianie czytelnictwa. 

Mistrz Promocji Czytelnictwa to kon-

kurs organizowany przez Stowarzyszenie 

Bibliotekarzy Polskich. Jego celem jest po-
pularyzacja działań bibliotek na rzecz upow-

szechniania czytelnictwa. 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

to jedno z tych wydarzeń w kalendarzu 
świąt nietypowych, które jest zarówno przy-

jemne, jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała 

w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku. Pa-

tronką wybrano Joannę Porazińską, wybit-

ną pisarkę, która wiele swoich książek na-

pisała z myślą o dzieciach. Data 29 wrześ-
nia to dzień urodzin zasłużonej Polki. Celem 

święta jest propagowanie czytelnictwa wśród 

najmłodszych.  

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

obchodzony jest m.in. w szkołach i biblio-

tekach, gdzie organizowane są sesje czytel-

nicze. W role czytających wcielają się bib-

liotekarze, nauczyciele, starsi koledzy, stra-

żacy czy znani aktorzy. Dzieci mogą też zo-
baczyć jak wygląda praca w bibliotece, opo-

wiedzieć o swoich ulubionych książkach, 

czy poznać nowe propozycje, związane np. 

ze swoimi zainteresowaniami. 

Zaprezentowane przykłady działań pro-

mujących czytelnictwo wśród dzieci i mło-

dzieży sprzyjają ukazywaniu niezwykłej roli 

literatury i jej wpływu na rozwój moralny 

młodych ludzi. Wszystkie inicjatywy mają 
na celu zachęcenie do czytania książek, 

a jednocześnie podkreślają, że czytanie ksią-

żek może być przyjemnością, a nie tylko 

przykrym obowiązkiem. 

Justyna Milejska-Cień 
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Netografia: 

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/  

http://www.ryms.pl/  

https://czasdzieci.pl/warszawa/  

http://lubimyczytac.pl/  

https://www.biblionetka.pl/  

https://wolnelektury.pl/  

https://nakanapie.pl/  

http://wielki-czlowiek.pl/  

https://instytutksiazki.pl/  

https://czytamsobie.pl/  

 

 

 

 

 

 

Renata Pruska 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

KLUCZOWE  KOMPETENCJE  

W  PROGRAMIE  ERASMUS+   

„DOBRY  ZAWÓD   –   LEPSZA  PRZYSZŁOŚĆ”   

W  ZESPOLE  SZKÓŁ  ZAWODOWYCH  

W  LUBLIŃCU  
Szkoła jest manufakturą ludzkości. 

J.A. Comenius 

 
ażda szkoła, czy to na poziomie przed-

szkola, szkoły podstawowej czy też 

szkoły ponadpodstawowej realizuje 

zadania wskazane przez Prawo oświatowe, 

które stanowią podstawę rozwoju młodego 
człowieka. Podstawowym zdaniem szkoły jest 

przygotowanie go do funkcjonowania we 

współczesnym świecie. Szkoła współpra-

cując z rodzicem oraz ze środowiskiem lo-

kalnym, powinna rozwijać ucznia pod wzglę-

dem nie tylko zawodowym, ale także spo-

łecznym. 

Oczekiwania współczesnego rynku to 

przede wszystkim obraz pracownika, który 

jest otwarty na wiedzę, elastyczny na 

zachodzące zmiany, asertywny, odpowie-
dzialny, umiejący pracować pod presją 

upływającego czasu, dyspozycyjny, potra-

fiący pracować w grupie. Przystąpienie Pol-

ski w maju 2004 roku do Unii Europejskiej 

otwarło przed Polakami ogromne możliwości 

zdobywania i rozwijania kompetencji i umie-
jętności zawodowych poza granicami nasze-

go państwa. W 2018 roku Parlament Euro-

pejski wskazał 8 kluczowych kompetencji, 

do których należą: 

1. Kompetencje w zakresie rozumienia i two-

rzenia informacji. 

2. Kompetencje językowe. 

3. Kompetencje matematyczne oraz kompe-

tencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii. 

4. Kompetencje cyfrowe. 

5. Kompetencje osobiste, społeczne i w za-

kresie uczenia się. 

6. Kompetencje obywatelskie. 

7. Kompetencje w zakresie przedsiębior-

czości. 

8. Kompetencje w zakresie świadomości i eks-

presji kulturalnej. 

Zadaniem nauczyciela jest umiejętne roz-

wijanie wśród uczniów ww. kompetencji. 
Powinien on uwzględnić treści kluczowych 

kompetencji w planie swojej pracy oraz za-

planować odpowiednie narzędzia i metody dy-

daktyczne, a także przeprowadzić diagnozę 

potrzeb uczniów i na jej podstawie określić 

cele, działania oraz wskazać efekty. 

W szkole, w której pracuję, kluczowe 

kompetencje realizowane są m.in. poprzez 

K 



Forum nauczycieli-doradców metodycznych   

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (126) 2022   34 

projekty, programy edukacyjne. W roku 

szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Za-

wodowych w Lublińcu został zrealizowany 
projekt Erasmus+ „Dobry zawód – lepsza 

przyszłość”, który rozwijał m.in. kompeten-

cje w zakresie rozumienia i tworzenia in-

formacji, kompetencje językowe, kompeten-

cje cyfrowe, kompetencje obywatelskie, kom-

petencje w zakresie przedsiębiorczości oraz 
w zakresie świadomości i ekspresji kul-

turalnej. Program Erasmus+ w obszarze 

KA1 w sektorze „Kształcenie i szkolenie za-

wodowe” to odbycie stażu zawodowego, roz-

wijanie umiejętności posługiwania się ję-
zykiem obcym zawodowym oraz poznanie 

kultury państwa przyjmującego uczniów. 

Autorami programu „ Dobry zawód – lepsza 

przyszłość” byli nauczyciele przedmiotów 

zawodowych oraz języków obcych. Nauczy-

ciele ZSZ w Lublińcu przeprowadzili diag-

nozę potrzeb uczniów swojej szkoły. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zos-

tały sformułowane potrzeby ucznia Szkoły 

Branżowej I stopnia oraz Technikum, który 

chce: 

1. Zdobyć kwalifikacje zawodowe potwier-

dzone certyfikatem. 

2. Zdobyć umiejętności i doświadczenie za-

wodowe. 

3. Posługiwać się językiem obcym, w tym ję-

zykiem zawodowym. 

4. Poznać pracę w firmie krajowej i zagra-

nicznej. 

5. Być mobilny zawodowo. 

6. Odnaleźć się w środowisku wielokultu-

rowym. 

7. Obsługiwać nowoczesne urządzenia. 

8. Znać nowe technologie. 

Program zakładał odbycie przez uczniów 

3-tygodniowego stażu zawodowego w Hisz-

panii, Włoszech oraz w Niemczech. Grupą 

docelową byli uczniowie kształcący się w za-
wodach: fryzjer, mechanik pojazdów samo-

chodowych, technik elektryk, technik po-

jazdów samochodowych, technik żywienia 

i usług gastronomicznych oraz kucharz. 

Każda z kluczowych kompetencji, jakie 
zakłada Parlament Europejski, została wdro-

żona. Uczniowie podczas stażu zawodowego 

rozwinęli kwalifikacje i umiejętności zawo-

dowe. Staże zawodowe odbywały się u lo-

kalnych pracodawców. Uczniowie poznawali 

metody i narzędzia pracy w branży gastro-

nomicznej, mechanicznej, elektrycznej oraz 

fryzjerskiej. Tworzyli prezentacje multime-
dialne ze stażu zawodowego, komunikowali 

się za pomocą różnych komunikatorów 

społecznych, tym samym rozwijając kom-

petencję cyfrową. Przebywanie młodzieży 

w środowisku międzynarodowym przyczyni-

ło się do poprawy umiejętności posługi-
wania się językiem obcym zawodowym, ale 

przede wszystkim do pokonania bariery 

komunikowania się w języku obcym. Kom-

petencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się w programie „Dobry zawód  
– lepsza przyszłość” to wykonywanie zadań 

ujętych w programie stażu zawodowego, 

dzielenie się wiedzą oraz sposobami wyko-

nywania zadań z rówieśnikami oraz praco-

dawcami, u których uczniowie realizują za-

jęcia praktyczne. 

Kompetencje przedsiębiorczości to umie-

jętności dostrzegania swoich potrzeb i ich 

zaspokojenie oraz samookreślania własnych 

szans i zagrożeń na europejskim rynku 

pracy.  

Program kulturalny, który jest integralną 

częścią programu, pozwolił na realizację 

kompetencji w zakresie świadomości i eks-

presji kulturalnej. Uczniowie w ramach przy-

gotowania do wyjazdu poznawali kulturę 

oraz tradycje państwa przyjmującego. Pod-
czas pobytu za granicą uczestniczyli w życiu 

kulturalnym, zwiedzając zabytki, oglądając 

dzieła sztuki, integrując się ze środowiskiem 

lokalnym. 

Efektem programu „Dobry zawód – lep-
sza przyszłość” w Zespole Szkół Zawodo-

wych w Lublińcu jest to, że uczniowie, któ-

rzy odbyli staże zawodowe, oprócz umie-

jętności zawodowych zwiększyli swoją kon-

kurencyjność na rynku pracy, a także po-

tencjał innowacyjności, są otwarci na szyb-
kie zmiany rynku pracy, wierzą w swoje 

zdolności personalne i zawodowe. 

Należy pamiętać, że kluczowe kompeten-

cje realizują wszyscy nauczyciele na każdym 

etapie edukacyjnym. Beneficjentem jest każdy 
uczeń. Pamiętajmy, że każdy człowiek uczy 

się przez całe swoje życie. Współczesny sys-

tem edukacji daje możliwość podnoszenia 

swoich umiejętności i kwalifikacji zawo-

dowych, wystarczy tylko chcieć. 

Renata Pruska 
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Aleksandra Raźniak 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

F INAL  SHOW  W  „JEDYNCE”, 

CZYLI  PODSUMOWANIE  PROJEKTU 

„KODOWANIE  W  PRZESTWORZACH  

–   EDUKACJA  PONAD  PODZIAŁAMI” 

REALIZOWANEGO  W  RAMACH 

PROGRAMU  ERASMUS+ 

czerwca 2022 r. w Klubie Politechnik oficjalnie i uroczyście podsumowaliśmy projekt 

„Coding in space – education beyond divisions” w ramach programu Erasmus+. Pro-

jekt współpracy szkół – KA229 w ramach Akcji 2. Partnerstwa strategiczne to szansa 

na kooperację, komunikację i integrację, to również sposób na poznanie nowej kultury, 

zwyczajów, a także otoczenia, szkoły i społeczności, w której żyją i uczą się nasi partnerzy. 
To również szansa na wymianę doświadczeń, a także rozwijanie kompetencji kluczowych, 

tak ważnych, by podążać za ciągłymi zmianami i dostosowywać się do zmieniającej się rze-

czywistości. Celem projektu „Kodowanie w przestworzach – edukacja ponad podziałami” rea-

lizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie w latach 

2019–2022 było połączenie kompetencji społecznych, takich jak zapobieganie nierównoś-
ciom i wykluczeniom społecznym, akceptacja społeczna czy wyrównywanie szans u uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych z innowacyjnymi i aktywnymi metodami pracy, wyko-

rzystując nowoczesne technologie IT, w tym kodowanie. Tematyka kosmosu wydała nam się 

ciekawa, bo szkoła znajduje się przy ulicy Księżycowej, u zbiegu ulic Kosmicznej i Gwiezd-

nej, poza tym to dziedzina, która wciąż dziwi, fascynuje i zaskakuje nie tylko uczniów.  

Na uroczystości Final Show wśród zaproszonych gości obecni byli: wizytator Śląskiego 

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Joanna Sobotnik, inspektor Wydziału Edukacji Urzędu 

Miasta Częstochowy – Agnieszka Banasik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli „WOM” w Częstochowie – Elżbieta Doroszuk, koordynator ds. promocji Wydziału 

Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej – Izabela Zamorska, 
dyrektorzy częstochowskich placówek oświatowych, a także uczniowie i nauczyciele z Buł-

garii i Rumunii – partnerskich szkół biorących udział w projekcie oraz uczniowie i nauczy-

ciele ze szkoły koordynującej całe przedsięwzięcie razem z rodzicami. Multimedialnym 

prezentacjom filmowym podsumowującym zrealizowane aktywności i mobilności towarzy-

szyły występy wokalno-taneczne i akrobatyczne uczniów. Nie zabrakło również występu 

zespołu rockowego Jedynka pod prądem, który pod opieką nauczyciela muzyki – Jana Gło-

wackiego uświetnił całą uroczystość. 

  

3 
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W sumie wystąpiło 81 uczniów, a w przygotowanie całego przedsięwzięcia zostało zaanga-

żowanych 13 nauczycieli. Kierownikiem artystycznym uroczystości była nauczycielka języka 

polskiego – Aleksandra Możdżeń oraz nauczycielka wychowania fizycznego – Anna Stępień. 

Final Show to uroczyste podsumowanie projektu, ale również podsumowanie ostatniej 
mobilności projektu „Coding in space”. W dniach od 30 maja do 4 czerwca 2022 r. gości-

liśmy 18 uczniów i 8 nauczycieli ze szkół partnerskich z Bułgarii i Rumunii. Podczas mo-

bilności wspólnie z uczniami i nauczycielami uczestniczyliśmy w zajęciach z kodowaniem 

offline i online, z robotami LEGO i okularami 3D oraz w studiu filmowym; zwiedzaliśmy Czę-

stochowę pieszo jak również słynnym autobusem „Londyńczykiem”, wybraliśmy się na wy-
cieczkę do Centrum Nauki EC1 w Łodzi, gdzie oprócz zwiedzania interaktywnej wystawy og-

lądaliśmy filmy 2D w kinie sferycznym. 

  

  

  

Wspólnie uczestniczyliśmy w festynie szkolnym zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka. 

Podczas rodzinnego festynu uczniowie prezentowali swoje wokalne, muzyczne i taneczne 
talenty, brali udział w zawodach sportowych, konkursach plastycznych czy doświadczeniach 

przyrodniczych. Festyn oficjalnie i uroczyście rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Często-

chowy – dr Ryszard Stefaniak wspólnie z inspektorem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 

Częstochowy – Agnieszką Banasik. 



 

Forum nauczycieli-doradców metodycznych

  

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (126) 2022 37 

Za przygotowanie i przebieg ostatniej mobilności odpowiadała koordynator projektu, nau-

czycielka języka angielskiego – Aleksandra Raźniak oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie – Małgorzata Darocha. 

   

Uroczystością Final Show podsumowaliśmy projekt trwający 3 lata, projekt trudny, bo 

realizowany w czasie pandemii. Nigdy wcześniej nie uczestniczyliśmy w mobilnościach online 
czy w zajęciach zdalnych. A kodowanie online, które w projekcie miało być wyzwaniem, no-

wością i odskocznią od rutyny, stało się koniecznością.  

TRUDNE POCZĄTKI 

Projekt rozpoczęliśmy w 2019 roku nie tak jak był zaplanowany z pięcioma szkołami 

partnerskimi, ale z trzema. Oprócz naszej szkoły koordynującej całe przedsięwzięcie, w pro-
jekcie uczestniczyła szkoła 122nd Primary School „Nikolay Liliev” z Bułgarii oraz Scoala 

Gimnaziala Pietroasa z Rumunii. Projekt rozpoczęliśmy w tradycyjnej formule. Udało nam 

się zrealizować pierwszą mobilność „Coding at school” w Polsce, podczas której wspólnie 

uczyliśmy się kodować. Chętnie też korzystaliśmy z doświadczenia ekspertów w tej dzie-

dzinie. Uczestniczyliśmy w zajęciach organizowanych przez Politechnikę Częstochowską w ra-

mach projektu CzUMO. 
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Podczas pierwszego spotkania przeorganizowaliśmy zaplanowane aktywności i mobil-

ności, nanieśliśmy wiele zmian w projekcie, tak by można go było realizować mimo trud-

ności, co więcej udało nam się nawiązać pozytywne relacje, które szybko zaczęły owocować 

dobrą pracą i współpracą. 

W marcu 2020 roku mieliśmy zaplanowany wyjazd do Sofii, kupione bilety lotnicze, 

uczniowie korespondowali ze sobą i poznawali się na odległość. Na tydzień przed wylotem 

wybuchła pandemia i projekt został wstrzymany.  

HYBRYDOWY PROJEKT 

Wróciliśmy do kontynuowania projektu we wrześniu 2020 r. w formule zdalnej. Ale to już 
nie był ten sam projekt. Zrealizowaliśmy 3 mobilności online: „My school – My country”, 

„Different doesn’t mean worse” oraz „Student immigrant at school”, podczas których 

nauczyciele zdalnie uczyli się kodowania online, a uczniowie uczestniczyli w zdalnych 

zajęciach z wykorzystaniem kodowania. Uczyliśmy się również, jak aktywizować uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć, w tym zajęć zdalnych, jak prze-
ciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu uczniów, a także jak integrować uczniów zarówno 

podczas nauki zdalnej, jak i po powrocie uczniów do tradycyjnych zajęć. Wypracowywaliśmy 

różne sposoby pracy z uczniem z doświadczeniem migracji, dzieliliśmy się swoimi pomysłami 

i dobrymi rozwiązaniami, co akurat zbiegło się z trudną sytuacją migracyjną w Europie.  

Bez wątpienia projekt był wyzwaniem, odpowiedzią na ciągłe zmiany, ale również źródłem 

nowych doświadczeń, nowych kompetencji, w tym kompetencji kluczowych, jakże istotnych, 

by stale dostosowywać się do zachodzących zmian i podążać za nimi. 

  

Dopiero w ostatnim roku projektu udało nam się wspólnie z uczniami wyjechać i wziąć 

udział w realnej mobilności, w Sofii. Przedostatnia mobilność, „Coding with robots” to piąta 

mobilność, a jednocześnie pierwsza, tradycyjna mobilność, w której mogliśmy aktywnie 

uczestniczyć od 25 do 30 kwietnia 2022 r. Pierwsza mobilność wyjazdowa, a zarazem ostat-

nia, gdyż szósta, kończąca i podsumowująca działania projektu, zaplanowana została w kra-
ju koordynatora, czyli w Polsce. To był znakomicie wykorzystany czas, kiedy wspólnie uczy-

liśmy się i pracowaliśmy, poznawaliśmy i zwiedzaliśmy nasz kraj, a także razem spędzaliśmy 

wolne chwile. 
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OPTYMISTYCZNE ZAKOŃCZENIE 

Przez 3 ostanie lata w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w lekcjach matematyki, 
przyrody, plastyki, biologii, fizyki, chemii czy informatyki z elementami kodowana zarówno 

w  formule offline, jak i online. Wypracowaliśmy wiele aktywności integrujących pracę 

grupową oraz wspierających ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyliśmy 

się kodować z robotami i bez robotów na różnych zajęciach. Ale to początek „kosmicznej 

przygody”, gdyż wciąż uczymy się, odkrywamy i eksperymentujemy. Nowym wyzwaniem 

stała się wirtualna rzeczywistość, którą poznajemy, wykorzystując kostki, drony, klocki czy 
okulary 3D. Teraz już wiemy, że spotkanie na Teamsie nie zastąpi realnego spotkania, mimo 

iż dostarcza świetnych rozwiązań cyfrowych i wielu funkcjonalności. Pozostajemy w nadziei, 

że w przyszłości dane nam będzie kontynuowanie projektu, realizowanie zapoczątkowanych 

zadań oraz pielęgnowanie zawiązanych znajomości i przyjaźni, tak pomiędzy uczniami, jak 

i nauczycielami.  

Aleksandra Raźniak  

 

 

 

 
Izabela Witek  
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

METODY  AKTYWIZUJĄCE  

NA  LEKCJACH  MUZYKI 

SŁUŻĄCE   PODSUMOWANIU  WIEDZY 

etody aktywizujące stosowane na 
zajęciach muzycznych bardzo uro-

zmaicają proces dydaktyczny i da-

ją naprawdę wiele korzyści. Do ich stosowa-
nia nie trzeba chyba przekonywać twór-

czych nauczycieli. To jasne, że na zajęciach M 
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muzycznych aktywizujemy dzieci i młodzież 

przede wszystkich grając, śpiewając, tań-

cząc i bawiąc się w zabawy ruchowe. Jed-
nak, gdy przychodzi czas omawiania zagad-

nień wiedzy, także wówczas warto sięgnąć 

do metod aktywizujących.  

Obowiązująca nas Podstawa programowa 

z 2017 roku w zakresie muzyki kładzie na-

cisk na aktywizowanie uczniów oraz tworze-
nie takich sytuacji dydaktycznych, w któ-

rych uczniowie mogą wykazywać się współ-

pracą i kreatywnością. Dotyczy to również 

obszarów działań, w których podsumowuje-

my wiedzę i umiejętności naszych uczniów.  

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA ZAWIERA: 

1. Przeniesienie punktu ciężkości z teorii na 
praktykę.  
W tym zakresie dostrzegamy zmianę myś-

lenia o edukacji muzycznej oraz zmianę 

hierarchii wymagań ogólnych. 

2. Zmianę w zakresie obszarów działań: ję-
zyka i funkcji muzyki, myślenia muzycz-
nego, kreacji i twórczych działań.  
Nasza uwaga oraz aktywność uczniów na 

zajęciach powinna być skierowana na 

praktykę wykonawczą, percepcję muzyki, 
rozmowy o muzyce oraz dostrzeganie wza-

jemnych relacji między praktyką a nie-

zbędną terminologią. 

3. Wskazanie możliwości wykorzystania no-
wych technologii do tworzenia, odtwarza-
nia i zapisywania muzyki.  
W ostatnim czasie wielu z nas stało się 

ekspertami wykorzystywania nowych tech-

nologii, mamy wiele zasobów multime-

dialnych oraz internetowych, z których ko-

rzystamy na lekcjach. Chciałbym zachę-

cić Państwa, by chociaż na chwilę odwró-
cić uwagę uczniów od nowych technologii 

i zaproponować im zabawy i metody akty-

wizujące, wzmacniające aktywność i współ-

pracę. 

4. Zachętę do interdyscyplinarnego ujęcia 

przedmiotu muzyka. 
Analizując możliwości łączenia muzyki 

z  innymi przedmiotami, można dojść do 

wniosku, że nie ma w tym zakresie po-

łączeń niemożliwych. Muzykę można bo-

wiem ukazywać w przeróżnych aspek-
tach. Doskonale posłużą nam do tego właś-

nie metody aktywizujące. 

5. Akcentowanie aspektu wychowawczego 
muzyki poprzez: wskazanie na wartość 
współpracy w grupie i współodpowiedzial-
ność za jej efekty. 

Metody aktywizujące w dużej mierze opie-

rają się właśnie na współpracy i współ-

działaniu. Wykorzystanie ich na lekcjach 
będzie doskonałą okazją do wzmacniania 

tych umiejętności. 

6. Uszczegółowione warunki realizacji pod-
stawy programowej mówiące m.in. o elas-
tyczności w doborze rodzaju aktywności 
do indywidualnych potrzeb i możliwości 
ucznia. 
Jeżeli tylko mamy wybór, stosujmy meto-

dy pobudzające aktywny udział uczniów 

w lekcji i wspierające ich indywidualny 

rozwój. 

 

PODSUMOWANIE WIEDZY 

GRA Z BUTELKĄ 

Pomoce: butelka po soku. 

Przebieg: Każdy uczeń przygotowuje po 

kilka pytań z danego działu lub omawianego 

tematu. Po przygotowaniu pytań pierwsza 

chętna osoba zadaje pytanie i kręci butelką. 

Osoba, na którą wskaże szyjka butelki, od-

powiada na pytanie. Potem osoba, która 
odpowiadała, zadaje swoje pytanie i kręci 

butelką, by wskazać kolejnego odpowiada-

jącego itd. 

AKSJOGRAM 

Pomoce: dwie duże kartki (np. A3), pisaki 

w dwóch kolorach.  

Przebieg: Uczniów dzielimy na dwie 

grupy, każda z grup otrzymuje dużą kartkę 

z zapisanym hasłem do dyskusji, pytaniem 

lub zagadnieniem, na temat którego bę-

dziemy gromadzić informacje. Oba hasła 
mają służyć podsumowaniu poznawanych 

zagadnień i być różne dla każdej z grup. 

Uczniowie pracując w swojej grupie, podają 

propozycje odpowiedzi. Po wyznaczonym 

czasie grupy zamieniają się dużymi kartka-
mi, ale nie zamieniają się kolorem pisaka 

i uzupełniają wypowiedzi własnymi propozy-

cjami. Po tym drugim etapie będzie wia-

domo, które z odpowiedzi zostały zapisane 

przez jedną i drugą grupę. Na koniec czy-

tamy i analizujemy odpowiedzi zapisane na 

obu kartkach. 
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Całość można przeprowadzić także w trzech 

lub czterech grupach. 

KARUZELA 

Pomoce: długie kartki.  

Przebieg: Nauczyciel rozdaje uczestnikom 

długie kartki, na których u dołu strony jest 

zapisane słowo wymagające wyjaśnienia. 

Może to być także hasło, do którego należy 

dodać własne pomysły lub odpowiedzi. Na 
każdej z kartek zamieszczamy inne słowo 

lub hasło, by uczniowie wykazali się ro-

zmaitą wiedzą. Uczestnicy zapisują swoje 

odpowiedzi u góry kartki, następnie za-

ginają swoją odpowiedź, by była niewidoczna 
dla kolejnych osób. Po zapisaniu odpowiedzi 

uczniowie podają kartkę kolejnej osobie.  

Na koniec ćwiczenia osoby, które wpisywały 

odpowiedź jako ostatnie na danej kartce, 

czytają wszystkie odpowiedzi z kartki.  

Ta metoda może służyć także zbieraniu 
informacji zwrotnej przez nauczyciela po-

przez analizę najczęściej pojawiających się 

odpowiedzi. 

WĄŻ 

Uczniowie stają w dwóch okręgach współ-
środkowych tak, by każdy z nich miał swoją 

parę. Każdy uczestnik staje twarzą do 

swojej pary. Nauczyciel podaje temat do 

króciutkiej dyskusji, która może stanowić 

np. podsumowanie zajęć. Prowadzący po-

daje także czas, który będzie przeznaczony 
na rozmowę (np. 2 min). Po upływie wy-

znaczonego czasu prowadzący daje sygnał 

do zmiany osób rozmawiających i wówczas 

każdy uczeń robi mały kroczek w prawą 

stronę. W ten sposób trafiamy na kolejnego 
rozmówcę. W kolejnych parach uczestnicy 

podejmują kolejny temat sugerowany przez 

nauczyciela.  

Możemy także zaproponować ten sam 

temat do dyskusji, jeśli chcemy, by ucz-

niowie poznali opinie różnych osób na ten 

sam temat. 

LINIA CZASU 

Pomoce: długie kartki lub kartki w kształ-

cie szerokich strzałek, kredki.  

Przebieg: Na kartkach/strzałkach zapi-
sujemy stadia rozwoju lub etapy jakiegoś 

wydarzenia. Używamy do tego także rysun-

ków lub piktogramów, które pozwolą lepiej 

zapamiętać i skojarzyć informacje na temat 

wydarzeń.  

Praca może stanowić np. zakładkę do 

podręcznika lub zeszytu. 

RYSOWANIE W PARACH 

Pomoce: szaliki.  

Przebieg: Uczniowie dobierają się w pary. 

Jedna osoba w parze ma zasłonięte oczy, 

druga otrzymuje obrazek lub informację, któ-

rą można narysować (np. instrument mu-

zyczny, rysunek stroju regionalnego). Jej 
zadaniem jest opisanie tego elementu tak, 

by osoba z zasłoniętymi oczami jak najlepiej 

to odwzorowała swoim rysunkiem. Uczeń 

podający instrukcję do rysunku nie podaje 

jego nazwy, może natomiast podawać nazwy 
poszczególnych jego części, np. pudło rezo-

nansowe, gryf etc. w przypadku instrumen-

tu.  

Na koniec robi miniwystawę powstałych 

prac. 

KRĄŻĄCE PIŁKI 

Pomoce: dwie, trzy piłki (lub okrągłe ma-

skotki), energiczna muzyka.  

Przebieg: Grupa siada w kręgu, prowa-

dzący podaje dowolnej osobie piłkę, ta po-

daje piłkę do kolejnej dowolnie wybranej 
osoby. Zapamiętujemy osobę, do której po-

daliśmy piłkę i zawsze do niej będziemy 

podawać otrzymaną piłkę. Po chwili prowa-

dzący dodaje drugą a potem także trzecią 

piłkę. Piłki mają krążyć wśród uczniów tymi 

samymi torami dopóki brzmi muzyka. Gdy 
muzyka ucichnie, osoby, które zostaną z pił-

ką w rękach odpowiadają na pytanie pro-

wadzącego lub kończą zdanie. 

Najlepiej, gdy nauczyciel ma wcześniej 

przygotowane pytania, które będzie kierował 
do uczniów, ponieważ zabawa jest bardzo 

dynamiczna i wymyślanie pytań na bieżąco 

może stanowić trudność. 

* * * 

Przedstawione powyżej zabawy niezwykle 

podnoszą energię w grupie, a jednocześnie 
pozwalają powtórzyć i utrwalić poznane 

wcześniej informacje.  

Warto zatem je stosować. Pamiętajmy 

także, że dzięki stosowaniu metod aktywi-

zujących na zajęciach wzmacniamy: 

● korelację wewnątrzprzedmiotową − łącząc 

różne zagadnienia edukacji muzycznej,  

● korelację z innymi przedmiotami – mo-

żemy łączyć zagadnienia pokrewne z róż-
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nych dziedzin, zarówno z przedmiotów 

humanistycznych, jak i innych, 

● samodzielność – w poszukiwaniu i zdo-

bywaniu informacji, 

● współpracę – poprzez akcentowanie 

i wzmacnianie jej wartości, 

● odpowiedzialność – za efekty pracy, 

● świadomość i aktywność uczniów – po-

przez samodzielny wpływ na obszary, te-
matykę czy też formę działań, którymi 

zajmują się uczniowie. 

Korzyści z ich stosowania jest naprawę 

wiele. 

Izabela Witek  
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Marek Żyłka 
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 

COMPLIANCE  W  SZKOLE 

września 2020 r. Centralne Biuro An-

tykorupcyjne opublikowało 11-stroni-

cowy dokument zatytułowany „Wy-

tyczne w zakresie tworzenia i wdrażania 

efektywnych programów zgodności (com-

pliance) w sektorze publicznym”1.  

Według CBA celem zarządzania ryzykiem 

jest2: 

1. zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka, 

2. wyodrębnienie incydentów oraz obszarów 

problemowych, 

3. wskazanie typów niezgodności, 

4. zaproponowanie sposobów interwencji. 

Termin „compliance” tłumaczy się jako 

„zarządzanie ryzykiem braku zgodności z pra-

wem”, „zgodność z przepisami”, „system 

zgodności” bądź też dosłownie jako „zgod-

ność”. Specyfika funkcji compliance polega 

na tym, iż nie istnieje jeden uniwersalny 

system compliance, system zgodności, za-
rządzania ryzykiem prawnym. Tak więc, 

system compliance musi zostać dopaso-

wany do profilu działalności danej orga-

nizacji. Jednym z głównych zadań systemu 

compliance wewnątrz organizacji (szkoły) 
jest możliwie jak najwcześniejsze wykrycie 

obszarów działalności mogących w sposób 

bezpośredni, a także pośredni rościć ryzyko 

dla samej organizacji, jej interesariuszy, 

a przede wszystkim dla społeczności szkol-

nej. 

8 
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SYSTEMY ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

Istotnym w procesie zrozumienia roli 

funkcji compliance wewnątrz organizacji 
jest przywołanie systemu zgłaszania nie-

prawidłowości wraz z kluczowym jego as-

pektem – instytucją sygnalisty (ang. whistle-
blower). Otóż, każda organizacja (instytucja 

oświatowa), która chce dążyć do możliwie 

jak najbardziej efektywnej minimalizacji ry-

zyka, w ramach systemu zarządzania ry-
zykiem, (nie może, musi) wyposażyć pra-

cowników/kontrahentów/klientów w narzę-

dzia umożliwiające zgłoszenie nieprawidło-

wości wewnątrz organizacji, z zachowaniem 

poufności danych. Przy jednoczesnym wdro-
żeniu polityki „zero tolerancji dla tzw. dzia-

łań odwetowych”, tj. zmierzających do: 

1. ustalenia tożsamości sygnalisty (w przy-

padku zgłoszenia anonimowego), 

2. wywarcia wpływu na osobę dokonującą 

zgłoszenia przez osobę bezpośrednio za-
angażowaną, w celu jego zmiany/wyco-

fania. 

Należy podkreślić, iż zgłoszenie o niepra-

widłowościach może zostać dokonane za-

równo drogą: 

● wewnętrzną (kanały zgłaszania niepra-

widłowości wewnątrz organizacji: przeło-

żony, dział kadr w szkole, a także dedy-

kowana linia telefoniczna, skrzynka mai-

lowa. Należy pamiętać, aby osoby doko-

nujące zgłoszenia miały prawo do za-

chowania anonimowości), 

● zewnętrzną (zgłoszenie dokonywane poza 

strukturami organizacji, np. do regula-

tora czy też bezpośrednio do organów ści-

gania). 

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjo-

nowania programu zgodności w ramach 

danej instytucji koniecznym jest wyznacze-

nie osoby odpowiedzialnej za jego realizację. 

Osoba ta powinna być umiejscowiona w struk-

turze organizacji na stanowisku gwarantu-
jącym niezależność działania, posiadać przy-

gotowanie merytoryczne oraz doświadcze-

nie, które pozwalają na sprawne poruszanie 

się w obrębie mechanizmów funkcjonu-

jących w instytucji. Ponadto osoba ta po-
winna cieszyć się powszechnym szacunkiem 

wynikającym z prezentowanej na co dzień 

postawy oraz uczciwej pracy na rzecz danej 

instytucji3. 

Compliance to pełna transparentność, 

działanie w sposób przejrzysty i klarowny. 

Dlatego też, niesłychanie istotnym jest 
dołożenie należytej staranności i uwagi do 

właściwego i transparentnego przeprowa-

dzania postępowań wyjaśniających. Nieza-

leżnie od tego czy potencjalne zgłoszenie 

dotyczy naruszenia powszechnie obowiązu-

jącego prawa, wymogów regulacji wewnętrz-
nych, zasad współżycia społecznego, dob-

rych praktyk, ładu instytucji edukacyjnej 

czy też postępowania w sposób nieetyczny. 

Każde zgłoszenie musi zostać zweryfikowane 

i sprawdzone, a postępowanie wyjaśniające 
przeprowadzone w sposób transparentny, 

rzetelny, poufny i przede wszystkim profe-

sjonalny.  

Marek Żyłka 

 

 

 

Przypisy: 
1 https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/ 

WYTYCZNE_.pdf, [dostęp 10.06.2022]. 
2 https://samorzad.infor.pl/sektor/ 

organizacja/compliance/4718208,Compliance-
wedlug-CBA-szkolenia-ocena-ryzyk-i-inne-
komponenty.html, [dostęp 10.06.2022]. 

3 https://cba.gov.pl/ftp/dokumenty_pdf/ 
WYTYCZNE_.pdf, , [dostęp 10.06.2022]. 
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EDUKACJA  POLONISTYCZNA 
 
Aleksandra Ryś 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

„SAMI  SWOI,   POLSKA  SZOPA ,   

I   JA  Z  CHŁOPA,   I   WY  Z  CHŁOPA”   

–   „WESELE”   STANISŁAWA  WYSPIAŃSKIEGO 

JAKO  REGIONALNE  ARCHIWUM  

JĘZYKOWO -KULTUROWE  

JAK  UCZYĆ   O   REGIONIE    

NA  LEKCJACH  JĘZYKA   POLSKIEGO? 

dukacja regionalna jest jednym z obszarów nauczania, który ułatwia młodemu czło-

wiekowi odnalezienie się w kulturowym kontekście społeczności, w jakiej dorasta. Po-

przez przekazywanie i pielęgnowanie wiedzy na temat historii, języka, folkloru (tra-

dycji), a zatem szeroko rozumianego dorobku kulturowego danego regionu, nauczyciel wspo-

maga kształtowanie tożsamości lokalnej swoich uczniów. 

Zajęcia poświęcone „powrotom do korzeni małych ojczyzn” nie są przewidziane jako osob-

ny blok zajęciowy w obowiązującej podstawie programowej. Elementy edukacji regionalnej 

z powodzeniem można jednak włączać do tematów lekcyjnych jako uzupełnienie treści za-

wartych w programach nauczania. Dowodem tego są tytułowe warsztaty literacko-językowe 

przeprowadzone w ramach cyklicznego wydarzenia pt. Miesiąc Języka Ojczystego, organizo-

wanego przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia1. 
Celem akcji jest promocja języka ojczystego i jego odmian – substancjalnych, środowis-

kowych czy terytorialnych (w tym regionalnych) wśród uczniów polskich szkół podstawo-

wych oraz średnich.  

Adresatami prowadzonych przeze mnie zajęć byli uczniowie klas trzecich liceów ogólno-

kształcących oraz klas czwartych techników. W tegorocznych warsztatach uczestniczyli li-
cealiści z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego SPSK im. Matki Bożej Jasnogórskiej 

w Częstochowie. Młodzi adepci mieli okazję do powtórzenia wiadomości poznanych w trakcie 

omawiania dramatu Wesele Stanisława Wyspiańskiego, a jednocześnie rozszerzenia swojej 

wiedzy o elementy regionalne oraz zbyt marginalizowane w szkolnej edukacji polonistycznej 

konteksty językowe towarzyszące tej niezwykłej lekturze. 

Niemałym zaskoczeniem wśród samych uczniów była bardzo dobra znajomość językowej 
płaszczyzny regionu – tzw. regionalizmów częstochowskich. Okazało się, że dużą część oma-

wianego słownictwa posiadają oni w swoim biernym zasobie leksykalnym. Co ciekawe, przez 

wielu uczestników warsztatów regionalne wyrazy niesłusznie postrzegane były jako „gorsze” 

– charakterystyczne dla mowy niewykształconych warstw społecznych. Powszechnie wia-

domo jednak, że regionalizmy, w odróżnieniu od np. dialektyzmów, mają status egalitarny  
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– obecne są w codziennej mowie mieszkańców regionu bez względu na ich status społeczny, 

płeć czy wiek. Można domyślać się, że przyczyną takiego postrzegania lokalnych osobliwości 

językowych przez uczniów jest stosunkowo duży udział leksyki o proweniencji dialektalnej 
w mowie mieszkańców Częstochowy i okolic. Przeprowadzone zajęcia nie tylko poszerzyły 

wiedzę o regionalnej płaszczyźnie językowej młodych użytkowników polszczyzny, ale również 

wzmocniły poczucie lokalnej tożsamości związanej z Częstochową i okolicznymi miejsco-

wościami. 

Poniżej przedstawiam gotowy konspekt językowo-literackiej lekcji języka polskiego, wzbo-

gaconej o elementy edukacji regionalnej związanej z Częstochową i jej okolicami. Punkt 
wyjścia do zajęć stanowi płaszczyzna językowa dramatu Wesele S. Wyspiańskiego, inspi-

rowana gwarami podkrakowskich wsi. Ze względu na kulturowo-dziejową łączność Często-

chowy z historyczną Małopolską, warto wykorzystać powyższy utwór jako pretekst do dys-

kusji nad miejscem, znaczeniem i statusem regionalnych swoistości w codziennej polszczyź-

nie współczesnej młodzieży szkolnej.  

Zachęcam również do opracowania własnego forum multimedialnego na podstawie propo-
nowanego ćwiczenia (por. Regionalizmy częstochowskie – nasze zagadki), do którego dostęp 

będą mieli nauczyciel i uczniowie kolejnych klas. Projekt ten umożliwi stworzenie elektro-

nicznej kroniki rejestrującej regionalne skarby leksykalne. Sami uczniowie będą mogli wyka-

zać się swoją pomysłowością w tworzeniu zagadek, wykorzystując dostępne im narzędzia 

cyfrowe, które na co dzień wykorzystują w celach rozrywkowych. 

KONSPEKT LITERACKO-JĘZYKOWEJ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 

Z ELEMENTAMI EDUKACJI REGIONALNEJ 

Metryczka: 

SZKOŁA (etap edukacyjny): szkoła średnia (liceum) 

KLASA: III 

PRZEDMIOT: język polski 

JEDNOSTKI LEKCYJNE: dwie (lekcje zblokowane) 

OPRACOWANIE: mgr Aleksandra Ryś 

TEMAT LEKCJI: Sami swoi, polska szopa, i ja z chłopa, i wy z chłopa2 – Wesele Stanisława 

Wyspiańskiego jako regionalne archiwum językowo-kulturowe. 

CELE OGÓLNE: 

1. Wprowadzanie elementów edukacji regionalnej. 

2. Kształtowanie postaw związanych z patriotyzmem na poziomie lokalnym. 

3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji socjolingwistycznych. 

4. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności konstruowania wypowiedzi argumentacyjnej. 

5. Zachęcanie do refleksji oraz wypowiadania się na temat własnych doświadczeń socjoling-

wistycznych. 

6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się. 

7. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście. 

8. Wprowadzenie wybranych terminów językoznawczych z zakresu stylistyki. 

9. Pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji. 

CELE OPERACYJNE: 

Uczeń: 

1. wskazuje elementy charakterystyczne dla płaszczyzny językowej Wesela S. Wyspiań-

skiego, 

2. rozróżnia współczesne odmiany polszczyzny: ogólną, regionalną, dialektalną i potoczną, 

3. opowiada o swoich doświadczeniach socjolingwistycznych, 
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4. wyszukuje i selekcjonuje informacje zawarte w tekście artystycznym, 

5. eksplikuje znaczenie wybranych regionalizmów leksykalnych, 

6. weryfikuje swoją wiedzę i kompetencje socjolingwistyczne w oparciu o multimedialny quiz 

przygotowany przez nauczyciela, 

7. debatuje, wyrażając swoje stanowisko sformułowane w oparciu o nabytą wiedzę, dotych-

czasowe doświadczenia językowe oraz własne przemyślenia, 

8. sporządza notatkę na podstawie informacji podanych przez nauczyciela, 

9. wylicza przykładowe wyrazy wchodzące w skład regionalnej normy językowej, 

10. korzysta z narzędzi cyfrowych. 

METODY DYDAKTYCZNE: 

1. podająca: pogadanka, praca z tekstem, miniwykład, 

2. aktywizująca: dyskusja, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (aplikacje: 

Wordwall, Padlet). 

FORMY PRACY: 

1. zbiorowa, 

2. jednostkowa. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

1. Przygotowany dla każdego ucznia zestaw fragmentów tekstu W. Grzegorzewskiej pt. Guguły. 

2. Przygotowane przez nauczyciela ćwiczenie, por. przykładowe opracowanie: 

Ryś A., Regionalizmy częstochowskie, 2022, online: https://wordwall.net/pl/resource/ 

31872122/regionalizmy-cz%c4%99stochowskie, [dostęp 11.08.2022]. 

3. Wyspiański S., Wesele (dowolne wydanie). 

4. Przygotowane z arkuszy złotego lub żółtego papieru rogi z cytatem „Sami swoi, polska 

szopa, i ja z chłopa, i wy z chłopa”. 

5. Przygotowane przez nauczyciela forum do wymiany „regionalnych zagadek”, por. przykła-

dowe opracowanie: 

Ryś A., Regionalizmy częstochowskie – nasze zagadki, 2022, online: https://padlet.com/ 

aleksandraannarys/q1xd4c4zr47f6f30, [dostęp 11.08.2022]. 

TOK LEKCJI: 

O g n i w o  w s t ę p n e :  

1. Etap organizacyjny: powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne. 

2. Etap przygotowania do nowego tematu lekcji – stworzenie sytuacji motywacyjno-prob-

lemowej: 

a) Nauczyciel wręcza uczniom zawinięty w róg cytat z Wesela Stanisława Wyspiańskiego, 

który będzie jednocześnie tematem lekcji: „Sami swoi, polska szopa, i ja z chłopa, 

i wy z chłopa”. Prosi uczniów, aby spróbowali odgadnąć, z jakiego utworu pochodzi 

przytoczony fragment. Po odpowiedziach dyktuje drugą część tematu: Literatura jako 

regionalne archiwum języka i kultury. 

b) Nauczyciel pyta uczniów, co ich zdaniem może zwracać uwagę czytelnika na płasz-

czyźnie językowej dramatu Wesele. Jeśli uczniowie nie będą w stanie odpowiedzieć, 

nauczyciel może zadać kolejne pytanie (pomocnicze): Czy w dramacie S. Wyspiań-
skiego spotykamy się z wypowiedziami, które różnią się od polszczyzny, jaką posłu-
gujemy się na co dzień – jeśli tak, co może zwracać szczególną uwagę? 

c) Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali przytoczyć fragmenty dramatu, potwierdza-

jące postawioną przez nich tezę. Następnie informuje ich, jeśli nie padła wcześniej taka 

odpowiedź z ich strony, że w dramacie pojawiają się partie gwarowe, charakterystyczne 

dla dialektu małopolskiego (gwara regionu krakowskiego – w ujęciu Stanisława Ur-

bańczyka). 
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3. Nauczyciel pyta uczniów, czy język, a przede wszystkim słownictwo mieszkańców regionu 

częstochowskiego może być niezrozumiałe dla użytkowników polszczyzny niezwiązanych 

z tym terenem. Następnie zachęca ich do opowiedzenia o swoich doświadczeniach zwią-
zanych z takimi sytuacjami. Na koniec (w ramach ciekawostki) można wspomnieć ucz-

niom, że region częstochowski, choć administracyjnie znajduje się w województwie śląs-

kim, ze Śląskiem (w ujęciu historycznym) nie ma wiele wspólnego, bo dialektalnie i geo-

graficznie należy do terenów Małopolski. 

O g n i w o  c e n t r a l n e :  

1. Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie przygotowanych fragmentów tekstu W. Grzego-

rzewskiej pt. Guguły. Prosi ich, aby w trakcie lektury zwrócili uwagę na wyrazy, które we-

dług nich są charakterystyczne tylko dla mowy mieszkańców regionu częstochowskiego 

(tzw. „regionalizmy częstochowskie”). 

Przeczytaj poniższe fragmenty tekstu W. Grzegorzewskiej pt. „Guguły” i spróbuj od-

naleźć ukryte w nim tzw. „regionalizmy częstochowskie”. 

(…) Próbowałam się ślizgać na pokrytej liszajami lodu ścieżce, nucąc balladę „Hej, Cyga-
nie, gdzie idziesz?”. Wszystkie światła w domach na Hektarach, w Kolonii i w Świnicy były 

pozapalane. Przez dymniki, szpary w oknach i kominy wydobywał się smród spalonego 

tłuszczu. Ludzie szykowali pozołdy na Tłusty Czwartek3. 

(…) Wie panienka, pierwszy dzień szkoły w trzydziestym dziewiątym przypadał na 

czwartego września. Bardzo nie chciałem tam iść. Bałem się, że dzieci przypomną sobie 

o mojej myszce i znów będą mi dokuczać. Najadłem się guguł i dostałem bólów brzucha. 

Matka dała mi kieliszek nalewki z włoskiego orzecha i po południu trochę wydobrzałem, 

ale i tak nie musiałem iść do szkoły. Wie panienka, wybuchła wojna i zostałem w domu. 

Ludzie we wsi byli jacyś niespokojni, zaglądali do studni, krążyli od stodoły do chlewa, od 

chlewa do stodoły, sprawdzali drzwiczki w piwnicach i kopcach4. 

2. Po przeczytaniu fragmentów tekstu, nauczyciel pyta uczniów, które wyrazy są według 

nich „częstochowskimi regionalizmami” oraz prosi o podanie ich ogólnopolskich odpo-

wiedników lub przybliżenie znaczenia: 

a) pozołdy: słodkie wyroby cukiernicze, rzadziej: inne smakołyki, 

b) guguły: niedojrzałe owoce. 

3. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie przygotowanego ćwiczenia Regionalizmy często-
chowskie (Ryś, A., Regionalizmy częstochowskie, 2022, online: https://wordwall.net/pl/ 

resource/31872122/regionalizmy-cz%c4%99stochowskie, dostęp: 27.04.2022). 

 

Wizualizacja 1: Regionalizmy częstochowskie – ćwiczenie 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

4. Po wykonaniu ćwiczenia, nauczyciel sprawdza odpowiedzi uczniów, informuje ich o wyni-

kach oraz krótko omawia wykonaną pracę, wskazując poprawne odpowiedzi. 
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5. Nauczyciel prosi uczniów, aby przygotowali się do debaty, w której sam będzie pełnił 

funkcję moderatora. Następnie zadaje pytanie, dlaczego, zdaniem uczniów, warto (lub nie 

warto) pielęgnować i kultywować kulturową (w tym: językową) odrębność na poziomie 
regionalnym? Nauczyciel może wówczas wspomnieć uczniom o językach (etnolektach) 

wymarłych, np. słowiński (XX w.), drzewiański (XVIII w.) i istniejących – śląski, kaszubski 

(status języka), celem pokazania kulturowego zróżnicowania jako wartości samej w sobie. 

Warto również poinformować uczniów, że każdego dnia na świecie przestaje istnieć kilka 

języków. 

6. Nauczyciel dzieli tablicę na pół. Po jednej stronie zapisuje wyraz styl, a po drugiej – sty-
lizacja. Następnie prosi uczniów, aby spróbowali podać swoje skojarzenia związane z tymi 

terminami, zwracając szczególną uwagę na ich znaczenie na płaszczyźnie językowej. 

7. Po przedyskutowaniu pomysłów uczniowie wspólnie z nauczycielem konstruują definicje 

terminów: 

a) styl: cechy językowe charakteryzujące sposób mówienia i pisania: 

– jednego człowieka (s. indywidualny), 

– teksty o tej samej funkcji społecznej (s. funkcjonalne), 

– teksty reprezentujące ten sam kierunek artystyczny. 

b) stylizacja językowa: świadomy zabieg językowy, którego celem jest nadanie wypowiedzi 

(mówionej lub pisanej) cech charakterystycznych dla określonego stylu. W obrębie sty-

lizacji wyróżnia się: 

– dialektyzację: nadawanie wypowiedziom cech charakterystycznych dla określonych 

dialektu lub gwary, 

– archaizację, 

– stylizację biblijną, 

– stylizację środowiskową. 

Uwaga: Notatki najlepiej sporządzić w formie mapy myśli, aby można było je w przyszłości 
uzupełnić o informacje dotyczące pozostałych rodzajów stylizacji (np. przy omawianiu innych 
utworów). 

 

Wizualizacja 2: Styl – mapa myśli 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wizualizacja 3: Stylizacja – mapa myśli 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

O g n i w o  k o ń c o w e :  

1. Nauczyciel pyta uczniów, jaki rodzaj stylizacji językowej został zastosowany w Weselu 

(dialektyzacja). Następnie prosi ich, aby spróbowali powiedzieć, jaki może być cel zastoso-

wania tego zabiegu (np. kultywowanie języka mieszkańców podkrakowskich wsi). 

2. Nauczyciel podaje uczniom treść zadania domowego:  

a) Wykorzystując dowolną formę (rysunek, mem, krótki filmik, tiktok, żart, opis itp.) wy-

myśl zagadkę, której rozwiązaniem będzie jeden z regionalizmów częstochowskich. 

Zamieść ją na padlecie (por. przykładowe opracowanie: https://padlet.com/aleksan-

draannarys/q1xd4c4zr47f6f30). 

b) Spróbuj odgadnąć pozostałe. Swoje odpowiedzi zamieść w komentarzu pod wpisami in-

nych uczniów. 

 

Wizualizacja 4: Regionalizmy częstochowskie – nasze zagadki 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Aleksandra Ryś 
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Przypisy: 
1 Studenckie koło naukowe działa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
2 Ksiądz, akt I, scena 8, [w:] S. Wyspiański, Wesele, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1996, s. 51. 
3 Grzegorzewska W., Guguły, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec, 2014, s. 56 
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Urszula Wykurz 
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie  

GUŚLARZ  W  PAŁACU   PAPKINA  

umnemu włodarzowi wielkiej wioski odmówione zostało prawo do spokojnego snu. 

Chór Ptaków Nocnych czuwać będzie nad pustą kołyską Sowy. Józio i Rózia wierzą, 
że trzeba rozłożyć ręce, by schwytać drugą szansę. W przycmentarnej kaplicy spot-

kają mamę, motyle i gwiazdy. Guślarz recytuje formuły starsze niż sentencje haftowane na 

makatkach prababki. Pozwala Zosi dotknąć dłoni chłopca. Ostateczne decyzje nie zapadły. 

Błądzący ufają, że odnajdą drogę. Jeszcze nie wszystko stracone. 

Rejenta boli głowa. Murarze na złożenie zeznań czekają. Hanna intercyzę chce podpisać. 

Jakby tego było mało, fortuna w złotej łodzi żagiel rozpina, do podróży w nieznane zapra-
szając. Cześnik złość w talerzu gęstej zupy utopił. Papkin z angielskim dyplomatą herbatę 

pije. Dziesięć lat Artemizą piruety wywijał gdzieś we Włoszech, Szwecji, Hiszpanii. Zbierał 

trofea, by gotowym być, gdy Mars z Wenerą do legionów swoich go wcielą. Obecnie niczym 

się nie martwi, bo śniadanie u Macieja obietnicą nagłego awansu smakuje. Książę Rodosław 

porzucił koronkowe uśmiechy pewnej wdówki i lepidopterologię, bo skarby swej duszy poda-

rować pragnął ślicznej Klarze. 

CZĘŚĆ PIERWSZA. GRYMASY GUŚLARZA 

KARTA PRACY NR 1 

Wykaż się znajomością lektury Dziady część II i wykonaj zadania 1–5.  

ZADANIE 1.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania. 

Aniołki 

A) to duchy zmarłych dzieci pasterki. 

B) to duchy, które przybyły do Rozalii. 

C) to duchy Józia i Rózi. 

D) to duchy o skrzydłach gołębi. 

ZADANIE 2.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Duchowi dziedzica towarzyszy 

A) Chór Sępów i Puchaczy. 

B) Chór Ptaków Nocnych. 

C) Chór Kruków, Orłów, Jastrzębi. 

D) Chór Orłów i Sokołów. 

D 
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ZADANIE 3.  

Wybierz poprawne zakończenie zdania.  

Duch dziewczyny ma na imię  

A) Antosia.  

B) Józia.  

C) Ola.  

D) Zosia. 

ZADANIE 4.  

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli 

jest fałszywe.  

4.1. Guślarz dał Rózi lalkę, o którą prosiła. P F 

4.2. Ceremonię dziadów prowadzi Starzec z Chóru Wieśniaków i Wieśniaczek.  P F 

4.3. Ceremonia dziadów kończy się wyprowadzeniem pasterki z kaplicy.  P F 

ZADANIE 5.  

Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych. Ustal, do których bohaterów z Dziadów 
części II mogą odnosić się poniższe frazeologizmy. Swój wybór krótko uzasadnij.  

czarna rozpacz – milczeć jak głaz – mieć mleko pod nosem 

zostawić kogoś na pastwę losu – wkładać w coś serce – obraz nędzy i rozpaczy  

niebieski ptak – być z piekła rodem – wzbudzić nadzieję – bujać w obłokach 

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 1 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 

Odpowiedzi  C B D 4.1.F 4.2.F 4.3.P 

 

Zadanie 5.  

Przykładowe rozwiązania  

czarna rozpacz – poczucie beznadziejności, zwątpienia, całkowita utrata nadziei 
Widmo dziedzica wie, że jego męka nigdy się nie skończy, dlatego ogarnia go czarna rozpacz. 

milczeć jak głaz – nic nie mówić, milczeć uporczywie  

Widmo młodzieńca milczy jak głaz, patrzy wciąż na pasterkę. Nic nie mówi. Nie reaguje na 

słowa, prośby, groźby Guślarza.  

mieć mleko pod nosem – być niedorosłym, niedojrzałym 
Dwa aniołki, które zjawiły się w kaplicy, mają mleko pod nosem. To jeszcze dzieci.  

zostawić kogoś na pastwę losu – zostawić kogoś samemu sobie, nie zajmować się kimś 

Widmo dziedzica zostawiło wdowę na pastwę losu. Nie pomogło kobiecie, która porzucona, 

głodna i zziębnięta, zmarła razem ze swoim dzieckiem.  

wkładać w coś serce – przyłożyć się do czegoś, dokładać wszelkich starań 

Guślarz wkłada serce w prowadzoną przez siebie ceremonię, dokłada starań, by nikt nie 
zakłócił przebiegu ceremonii.  

obraz nędzy i rozpaczy – o kimś, o czymś znajdującym się w bardzo złym stanie 

Widmo dziedzica to obraz nędzy i rozpaczy. Chór Ptaków Nocnych zabiera mu jedzenie, 

szarpie ciało na kawałki.  

niebieski ptak – człowiek lekkomyślny, nieodpowiedzialny 
Zosia była niebieskim ptakiem. Nie przejmowała się niczym, nie chciała zaangażować się ani 

w przyjaźń, ani w miłość.  

być z piekła rodem – o kimś bardzo złym, zasługującym na potępienie  

Dziedzic był z piekła rodem. Za życia gnębił swoich poddanych.  

wzbudzić nadzieję – obiecać coś komuś, wzbudzić w kimś wiarę w powodzenie czegoś 

Guślarz wzbudził w Zosi nadzieję. Obiecał, że za dwa lata skończy się jej czyśćcowa tułaczka.  
bujać w obłokach – myśleć o rzeczach nierealnych, marzyć 

Zosia bujała w obłokach. Gardziła chłopcami i ich prezentami. Wolała skakać, śpiewać, 

gonić za motylkami. 
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KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj polecenia, a następnie wykonaj zadania 1–2.  

ZADANIE 1.  

Spośród lektur obowiązkowych poznanych w klasach IV–VI wybierz tę, w której, podobnie 

jak w utworze Dziady część II, pojawiły się ptaki. Podaj tytuł lektury.  

Zapisz, jaką rolę odegrały ptaki w poznanej przez Ciebie lekturze.  

Tytuł lektury:  .....................................................................................................................  

Uzasadnienie wyboru:  ........................................................................................................  

ZADANIE 2.  

Napisz list otwarty skierowany do rówieśników, w którym przekonasz ich, że każdy powinien 
zważać na skutki swoich czynów, bo nie sposób ich odwrócić1. W argumentacji wykorzystaj 

wnioski płynące z dramatu Adama Mickiewicza Dziady część II oraz odwołaj się do wybra-

nego utworu literackiego.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 2 

ZADANIE 1.  

Przykładowe rozwiązania 

Tytuł lektury: Hobbit, czyli tam i z powrotem  

Uzasadnienie wyboru: Drozd – ogromny ptak o czarnych skrzydłach i żółtej piersi ozdo-

bionej czarnymi kropkami usiadł na kamieniu i dziobem rozbijał schwytanego ślimaka. 

W ten sposób podpowiedział hobbitowi, jak odnaleźć tajne przejście. Zdradził Bardowi, jak 

pokonać Smauga. Był świadkiem śmierci smoka.  

Tytuł lektury: Przypowieść o siewcy 

Uzasadnienie wyboru: Ptaki wydziobały ziarna, które znalazły się na drodze.  

Tytuł lektury: Hobbit, czyli tam i z powrotem  

Uzasadnienie wyboru: Orły uratowały Gandalfa, hobbita i krasnoludy, kiedy uciekając 

przed wilkami, weszli na drzewa. Ptaki zaniosły ich na skalną półkę. Wzięły udział w bitwie, 

zaatakowały gobliny, oswobodziły Samotną Górę.  

Tytuł lektury: Legenda o Lechu, Czechu i Rusie 

Uzasadnienie wyboru: Orzeł krążył nad gniazdem, które znajdowało się na wielkim dębie. 

Był to dla Lecha znak, że tutaj powinien założyć osadę.  

Tytuł lektury: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa  

Uzasadnienie wyboru: Drozd z czerwonym brzuszkiem zjawił się przed Łucją. Zaprowadził 

dzieci do domku państwa Bobrów.  

Tytuł lektury: Akademia Pana Kleksa  

Uzasadnienie wyboru: Szpak Mateusz pomaga panu Kleksowi w Akademii, prowadzi na 

boisku lekcję geografii, odrabia zadania z uczniami, odbiera telefony, budzi chłopców, 

dzwoni na apel, wzywa na obiad. Wymawia jedynie końcówki wyrazów (zemsta wilków za 

zastrzelenie ich króla). Po zjedzeniu kilku piegów błyskawicznie poprawia mu się humor. 

Przyleciał do psiego raju, by przekazać Adasiowi list z instrukcjami od pana Kleksa. W nie-

dziele udaje się do bajki o słowiku i róży, by uczyć się słowiczego śpiewu.  

Tytuł lektury: Hobbit, czyli tam i z powrotem  

Uzasadnienie wyboru: Roak – syn Karka, stary, ogromny kruk z łysiną na czubku głowy, 
wódz Wielkich Kruków z Góry przekazał Thorinowi i jego kompanii wiadomość o śmierci 

Smauga. Ostrzegł krasnoludy przed tymi, którzy będą domagać się ich skarbu. Obiecał 

spełnić prośbę Thorina: wyśle kruki z poselstwem do Daina z Żelaznych Wzgórz. 
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KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj polecenia, a następnie wykonaj zadania 1–2.  

ZADANIE 1.  

Spośród lektur obowiązkowych poznanych w klasach IV–VI wybierz tę, w której, podobnie 

jak w utworze Dziady część II, pojawił się motyw winy i kary. 

Podaj tytuł lektury oraz bohatera. Zapisz, jaką winę popełnił bohater, jaka kara go za to 

spotkała.  

Tytuł lektury:  .....................................................................................................................  

Bohater lektury:  .................................................................................................................  

Wina:  .................................................................................................................................  

Kara:  .................................................................................................................................  

ZADANIE 2. 

Napisz zaproszenie na premierę spektaklu Zwierciadło dla Zosi opartego na motywach dra-

matu Adama Mickiewicza Dziady część II. Zachęć swoich rówieśników do obejrzenia przed-

stawienia. Użyj dwóch argumentów.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 3 

Zadanie 1.  

Przykładowe rozwiązania 

Tytuł lektury: Mit o Prometeuszu  

Bohater lektury: Prometeusz  

Wina: Ulepił z gliny człowieka, oszukał Zeusa (kości i wnętrzności jako ofiara dla boga), 

ukradł ogień Heliosowi i dał go ludziom.  

Kara: Kratos (Moc) i Bia (Siła) na rozkaz Hefajstosa przybili Prometeusza do skały Kaukazu. 

Orzeł codziennie szarpał mu wątrobę.  

Tytuł lektury: Mit o Syzyfie 

Bohater lektury: Syzyf 

Wina: Plotkował o bogach, zdradzał ich sekrety, zamknął Tanatosa w piwnicy, oszukał Plu-

tona.   

Kara: Król Koryntu wytacza w Hadesie kamień na wysoką górę, który za każdym razem 

spada w dół.  

Tytuł lektury: W pustyni w i puszczy  

Bohater lektury: Kamba  

Wina: Oszukuje poddanych króla M’Ruy, uderza w bęben, by wyłudzać dary w imieniu groź-

nego Mzimu (a to tylko bęben okryty małpią skórą).  

Kara: Czarownik został wygnany z wioski.  

Tytuł lektury: Akademia Pana Kleksa  

Bohater lektury: Alojzy Kukuryk  

Wina: Zniszczył sekrety profesora – porcelanowe tabliczki.  

Kara: Pan Kleks rozebrał lalkę na części i włożył do walizki.  

Tytuł lektury: Chłopcy z Placu Broni  

Bohater lektury: Erno Nemeczek  

Wina: Nie został na obradach Związku Kitowców, zignorował polecenie prezesa.  

Kara: Wpisano jego nazwisko małymi literami do czarnej księgi.  
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KARTA PRACY NR 4 

Przeczytaj polecenia, a następnie wykonaj zadania 1–2.  

ZADANIE 1.  

Spośród lektur obowiązkowych poznanych w klasach IV–VI wybierz tę, w której, podobnie 

jak w utworze Dziady część II, wystąpił bohater, który żałował popełnionego czynu. Podaj 

autora lektury, tytuł lektury oraz bohatera.  

Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z lektury.  

Autor lektury:  ....................................................................................................................  

Tytuł lektury:  .....................................................................................................................  

Bohater lektury:  .................................................................................................................  

Uzasadnienie wyboru:  ........................................................................................................  

ZADANIE 2.  

Napisz przemówienie skierowane do dorosłych, w których przekonasz ich, że miłość i tęskno-
ta mają w sobie więcej czarodziejskiej mocy niż strach i wściekłość2. W argumentacji odwołaj 

się do dramatu Adama Mickiewicza Dziady część II oraz wybranych utworów literackich.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 4 

ZADANIE 1.  

Przykładowe rozwiązania  

Autor lektury: Clive Staples Lewis  

Tytuł lektury: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa  

Bohater lektury: Tumnus  

Uzasadnienie wyboru: Faun żałuje, że został sługą Jadis. Przyznał się Łucji, że podstępem 

zabrał ją do swego domu, by następnie wydać dziewczynkę w ręce Białej Czarownicy. Płacze 

ze wstydu, strachu, bezsilności.  

Autor lektury: John Ronald Reuel Tolkien  

Tytuł lektury: Hobbit, czyli tam i z powrotem  

Bohater lektury: Thorin Dębowa Tarcza 

Uzasadnienie wyboru: Na łożu śmierci Thorin przeprosił Bilba za swoje słowa i zachowanie. 

Gdy hobbit oddał Arcyklejnot Bardowi, krasnolud nazwał go łotrem, nikczemnikiem. Król 

spod Góry zrozumiał, że źle ocenił włamywacza. Docenił jego odwagę, spryt i dobre serce.  

Autor lektury: Jan Brzechwa  

Tytuł lektury: Akademia Pana Kleksa  

Bohater lektury: Chłopcy, którzy dokuczali swoim psom 

Uzasadnienie wyboru: Chłopcy trafiają we śnie na ulicę Dręczycieli. Żałują tego, co zrobili 

swoim pupilom. Po przebudzeniu ich zachowanie ulega poprawie.  

 

KARTA PRACY NR 5 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.  

Pień drzewa kosmicznego stanowił świat ziemski, gdzie żyli ludzie, zwierzęta i rośliny. Sama 
zaś ziemia była płaska i miała kształt kręgu. Pływała po morzu. Dlatego, jeśli kto zaczął 
zagłębiać się w ziemię, ryć ją lub drążyć, to w każdym miejscu, gdziekolwiek to było, prędzej 
czy później musiał dokopać się do wody. Słońce o świcie widoczne na wschodzie wyłaniało 
się z morza. Na koniec zaś dnia, przemierzywszy całe niebo, zanurzało się w wodzie od 
strony zachodniej. 

Ziemskie drzewa zawsze otaczano czcią. Były one bowiem odbiciami drzewa kosmicznego. 
Szczególnym szacunkiem cieszył się dąb – święte drzewo Peruna, odznaczający się nie tylko 
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najdostojniejszym kształtem, ale i boskością. Perun, rzucając z nieba pioruny, kierował je 
często w dęby. W ten sposób namaszczał drzewa, uświęcał i dawał im długie życie. Od takie-
go dębu można było zaczerpnąć siły, mądrości, energii i boskiej mocy. Święte drzewo leczyło 
wiele chorób, zwłaszcza gardła, dziąseł i zębów. […]  

Inne niż dąb drzewa były chronione z odmiennych powodów. Gdy ktoś próbował wyciąć 
jarzębinę, jawor, sosnę czy choćby brzozę, płynęła z nich krew. A nieraz słychać było jęk 
i zawodzenie, które brzmiało jak głos ludzki. Działo się tak z jednej przyczyny. Gdy człowiek 
umierał, chowano go w grobie. Z grobu wyrastało drzewo. I choć grób dawno mógł się już 
zapaść lub zrównać z ziemią, drzewo wciąż żyło. Najczęściej się to zdarzało, gdy ludzie 
młodzi ginęli tragicznie z powodu nieszczęśliwej miłości albo na skutek jakiejś straszliwej 
klątwy. Ciała starców, którzy umarli, bo przyszedł ich czas albo strawiła ich śmiertelna cho-
roba, nie mogły dać życia drzewom. Jednak gdy w mogile spoczywał młodzieniec lub leżała 
piękna dziewczyna, ich dusza wciąż kwitła. Na takim grobie – a mówiąc prawdziwiej – z ta-
kiego grobu wyrastały drzewa lub kwiaty.  

M. Kapelusz, Mitologia. Przygody słowiańskich bogów, Egmont, Warszawa 2018, s. 66–69.  

ZADANIE 1.  

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Z tekstu wynika, że 

A) ludzie składali modły do Peruna, prosząc go o zdrowie i długie życie. 

B) ludzie bali się piorunów, którymi Perun uderzał w dęby. 

C) ludzie troszczyli się o zwierzęta, rośliny i kosmiczne drzewa. 

D) ludziom nie brakowało wody. 

ZADANIE 2.  

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.  

2.1. Ludzie pływali po morzu w poszukiwaniu leczniczych roślin. P F 

2.2. Na grobie zmarłej osoby sadzono drzewo.  P F 

ZADANIE 3.  

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Perun  

A) namaszczał drzewa, by służyły ludziom.  

B) opiekował się marynarzami i kopaczami wody.  

C) posiadał wielką moc.  

D) leczył zranione dęby, brzozy i jawory.  

ZADANIE 4.  

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.  

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.  

4.1. Pioruny były posłuszne woli Peruna.  P F 

4.2. Na grobach dzieci, kobiet, młodzieńców, starców wyrastały kwiaty i drzewa.  P F 

ZADANIE 5.  

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Z ostatniego akapitu tekstu wynika, że  

A) przyroda cierpi, gdy ludzie umierają.  

B) przyroda jednoczy się z tymi, którzy odeszli ze świata zbyt wcześnie.  

C) przyroda odradza się, gdy umierają dzieci, kobiety, młodzieńcy i starcy.  

D) przyroda czerpie siły z modlitw dziewczyn i dzieci.  
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ZADANIE 6.  

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Wyrażenia i sformułowania o znaczeniu przenośnym zawiera szereg  

A) święte drzewo, dusza wciąż kwitła, dać życie drzewu.  

B) ciała starców, wyrastało drzewo, śmiertelna choroba.  

C) choroby gardła i dziąseł, zginął tragicznie, straszliwa klątwa.  

D) piękna dziewczyna, krew płynęła, wyciąć drzewo.  

ZADANIE 7.  

Spośród lektur obowiązkowych poznanych w klasach IV–VI wybierz tę, w której pojawiła się 

istota z zaświatów.  

Podaj autora lektury, tytuł lektury oraz bohatera.  

Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z lektury.  

Autor lektury:  ....................................................................................................................  

Tytuł lektury:  .....................................................................................................................  

Bohater lektury:  .................................................................................................................  

Uzasadnienie wyboru:  ........................................................................................................  

ZADANIE 8.  

W którym wyrazie pisownia „ż” jest zgodna z tą samą zasadą ortograficzną, co zastosowana 

w wyrazie „można”?  

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A) nożyce.  

B) pożyczyłem.  

C) pokażemy.  

D) należy.  

ZADANIE 9.  

Na jednym z blogów pojawił się wpis poświęcony mitologii słowiańskiej. Autor nie sprawdził 

jednak przygotowanego tekstu pod względem poprawności interpunkcyjnej.  

Wybierz zdanie, w którym niepoprawnie zastosowano interpunkcję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 10. 

Spośród lektur obowiązkowych poznanych w klasach IV–VI wybierz tę, w której bohaterowie 

znaleźli ratunek na drzewie, uciekając przed wrogiem/niebezpieczeństwem.  

Podaj autora lektury, tytuł lektury oraz bohatera.  

Uzasadnij swój wybór. W uzasadnieniu przywołaj sytuację z lektury.  

Autor lektury:  ....................................................................................................................  

Tytuł lektury:  .....................................................................................................................  

Bohater lektury:  .................................................................................................................  

Uzasadnienie wyboru:  ........................................................................................................  

PARĘ SŁÓW O MITOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 

A) Słowiańscy bogowie szanowali przyrodę, i to bardzo.  

B) Dęby, buki, sosny a nawet jawory były siedzibami bogów słowiańskich. 
C) Perun rzucał z nieba pioruny, a nie bryłki lodu.  

D) Perun był groźny, ale sprawiedliwy.  
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ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 5 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 

Odpowiedzi  D 2.1.F 2.2.F C 4.1.P 4.2.F B A C B 

ZADANIE 7.  

Przykładowe rozwiązania  

Autor lektury: Adam Mickiewicz  

Tytuł lektury: Pani Twardowska 

Bohater lektury: Mefistofeles 

Uzasadnienie wyboru: Pan Twardowski bawił się w karczmie „Rzym”, gdy odwiedził go 

diabeł o haczykowatym nosie, krogulczych paznokciach, kurzej nodze i w kapeluszu na 

głowie. Minęło siedem lat, odkąd szlachcic zawarł pakt z czartem na Łysej Górze. Przed 

zabraniem duszy Twardowskiego do piekła diabeł musi spełnić jego życzenia (ożywić konia, 

ukręcić bicz z piasku, wybudować dom z ziaren orzecha; wykąpać się w święconej wodzie; 

spędzić rok z panią Twardowską). Czart wykonał polecenia poza jednym. Widząc żonę 

szlachcica, uciekł przez dziurkę od klucza. 

ZADANIE 10.  

Przykładowe rozwiązania  

Autor lektury: Clive Staples Lewis  

Tytuł lektury: Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa  

Bohater lektury: Zuzanna 

Uzasadnienie wyboru: Dziewczynka wspięła się na drzewo, uciekając przed wilkiem 

Maugrimem.  

Autor lektury: Henryk Sienkiewicz  

Tytuł lektury: W pustyni i w puszczy 

Bohater lektury: Kali  

Uzasadnienie wyboru: Gdy burza zniszczyła namiot i zalała ognisko, Kali wszedł na drzewo, 

by uchronić się przed czatującymi lwami. Idąc za jego przykładem, Nel i Staś zrobili to samo.  

Autor lektury: John Ronald Reuel Tolkien  

Tytuł lektury: Hobbit, czyli tam i z powrotem  

Bohater lektury: Drużyna Thorina  

Uzasadnienie wyboru: Gandalf, Bilbo i krasnoludy wspięli się na drzewa, uciekając przed 

wilkami. Czarodziej strzelał do wargów płonącymi szyszkami. Uratowały ich orły.  

 

CZĘŚĆ DRUGA. CZEKOLADKI DLA CZEŚNIKA 

KARTA PRACY NR 1 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.  

Papkin 

O, królowo wszechpiękności! 

Ornamencie człowieczeństwa! 

Powiedz: „W ogień skocz, Papkinie” –  

A twój Papkin w ogniu zginie.  

Wstaje 

Klara 

Nie tak srogie me żądanie; 

Klejnot rycerskiego stanu 

Pastwą ognia nie zostanie.  

Lecz powtarzam waszmość panu: 

Posłuszeństwa, wytrwałości  

I śmiałości żądam próby.  
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Papkin 

W każdej znajdę powód chluby.  

Klara 

Posłuszeństwa chcąc dać miarę,  

Milczeć trzeba sześć miesięcy. 

Papkin 

Nic nie gadać! 

A. Fredro, Zemsta, Wydawnictwo GREG, Kraków 2006, s. 59.  

ZADANIE 1. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.  

1.1. Papkin, zwracając się do Klary, używa oryginalnej apostrofy. P F 

1.2. Klara wie, że znajomość z Papkinem to powód do chluby. P F 

1.3. Papkin mówi o ornamencie człowieczeństwa, by podkreślić,  

że leży mu na sercu dobro innych ludzi. 

P F 

 

ZADANIE 2. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Klara jest wobec Papkina  

A) pobłażliwa.  

B) despotyczna.  

C) stanowcza.  

D) uległa.  

ZADANIE 3. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Papkin  

A) ofiarował Klarze klejnot z rycerskiego stanu.  

B) jest przekonany, że wyjdzie zwycięsko z wszystkich prób.  

C) jest przekonany, że nie spłonie w ogniu miłości.  

D) cytuje słowa Klary.  

ZADANIE 4. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Z tekstu wynika, że  

A) Papkin jest oczarowany Klarą.  

B) Klara jest osobą antypatyczną.  

C) słowa i postawa Papkina zaimponowały Klarze.  

D) Papkin jest ozdobą rycerskiego stanu.  

ZADANIE 5. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Słowa Klary „Klejnot rycerskiego stanu / Pastwą ognia nie zostanie” to oznaka  

A) aprobaty. 

B) ironii. 

C) krytyki.  

D) lojalności.  
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ZADANIE 6. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Wypowiedzenie „Milczeć trzeba sześć miesięcy” to  

A) zdanie pojedyncze z podmiotem domyślnym.  

B) równoważnik zdania.  

C) zdanie bezpodmiotowe.  

D) zdanie pojedyncze z orzeczeniem imiennym.  

ZADANIE 7. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Wyłącznie zaimki zawiera szereg  

A) nic, lecz, nie.  

B) nie, chcąc, tak.  

C) me, lecz, każdej.  

D) twój, każdej, nic.  

ZADANIE 8. 

Przeczytaj zdanie. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 8.1. oraz 8.2. 

W wypowiedzeniu „W każdej znajdę powód chluby” występuje 8.1. ….….……., a podkreślone 

wyrazy to 8.2. …………………. . 

8.1. 

A. orzeczenie czasownikowe 

B. podmiot domyślny i orzeczenie imienne 

C. orzeczenie imienne  

8.2. 

A. wyrażenie zaimkowe 

B. partykuły  

C. wyrażenie przyimkowe  

ZADANIE 9. 

Odwołując się do znajomości całego dramatu, zapisz, na czym polegała próba wytrwałości 

i próba śmiałości. Jak sądzisz, czy Papkin podoła tym wyzwaniom? Swój wybór uzasadnij, 

powołując się na literacką biografię bohatera.  

ZADANIE 10.  

Wykaż się znajomością lektury i udowodnij, że Papkin:  

– jest wnikliwym obserwatorem rzeczywistości,  

– formułuje trafne sądy o prawach rządzących światem, o ludziach i relacjach między nimi.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 1 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Odpowiedź  1.1.P 1.2.F 1.3.F C B A B C D 8.1.A 8.2.C 

ZADANIE 9.  

Próba posłuszeństwa – milczeć przez sześć miesięcy. Trudno ją będzie Papkinowi zreali-

zować, gdyż ulubienic Marsa i Wenery jest gadułą, mówi przy każdej okazji, do siebie i do 

innych. Śpiewnie i poetycko zwraca się do kobiet, rzeczowo i ekspresyjnie rozmawia z męż-

czyznami.  

Próba wytrwałości – rok i sześć dni żyć o chlebie i wodzie. Należy przypuszczać, że temu 

wyzwaniu Papkin nie sprosta, uwielbia przychodzić do Cześnika na śniadanie, jest sma-

koszem win.  

Próba śmiałości – schwytanie krokodyla. Papkin jest tchórzem. Nie wiadomo, czy potrafiłby 

strzelić do wrony. Potwora z dalekiej krainy nie upoluje, co najwyżej mógłby ułożyć odę do 

krokodyla.   
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ZADANIE 10.  

1) Szlachcic, który kupi wioskę, żyje ponad stan. Zatrudnia nawet komisarza, by reprezen-

tował jego interesy.  

2) W życiu nie ma nic za darmo. Aby otrzymać sakiewkę, należy spełnić żądanie tego, kto 

przed nosem złotem brzęczy.  

3) Ludzie są niewdzięczni, to egoiści, którzy myślą wyłącznie o sobie, innych traktują jak na-

rzędzie do osiągnięcia celu. Ten, kto wykonał zadanie, idzie w błoto, nie jest już nikomu 

potrzebny.  

 

KARTA PRACY NR 2 

Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj zadania 1–10.  

Podstolina 

Otóż jestem na wezwanie 

W twoim domu, mój Rejencie, 

Co dowodem niech się stanie,  
Żem zmieniła przedsięwzięcie.  

Nie straciłam na namyśle 

Niepotrzebnym czasu wiele – 

Bo ja rzadko kiedy myślę, 

Alem za to chyża w dziele – 
I nie mówiąc Cześnikowi: 

„Mój staruszku, bądźcie zdrowi, 

Milsze od was są sąsiady” – 

Podpisuję twe układy  

I w minucie tutaj staję. – 

Oddając papier złożony 
Waszmość panu jeden daję, 

Drugi odpis u mnie będzie – […] 

Rejent 

Wielki splendor na mnie spływa, 

Moja pani miłościwa, 
I fortuna w złotej nawie 

Żagiel dla mnie swój rozpięła, 

Gdyś chętliwie i łaskawie 

W twoje skarbne serce wzięła 

Najkorniejsze prośby moje.  
A. Fredro, Zemsta, Wydawnictwo GREG, Kraków 2006, s. 87.  

ZADANIE 1. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Podstolina, zrywając układy z Cześnikiem, pokazuje, że 

A) martwi się o swoje zdrowie. 

B) jest osobą nielojalną. 

C) jest osobą prostolinijną. 

D) nie będzie na starość opiekować się Raptusiewiczem. 

ZADANIE 2. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

Rejent przyjął decyzję Hanny Czepiersińskiej 

A) z wielką ulgą. 

B) z ogromnym zaskoczeniem. 

C) z oburzeniem. 

D) z radością. 
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ZADANIE 3. 

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. 

Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.  

3.1. Rejent prosi Podstolinę, by pomogła mu zdobyć fortunę.  P F 

3.2. Podstolina pożegnała się z Cześnikiem.  P F 

ZADANIE 4. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Osoba chyża w dziele, za jaką uważa się Podstolina,  

A) szybko wykonuje skomplikowane zadania.  

B) szybko podejmuje decyzje.  

C) szybko biega od sąsiada do sąsiada.  

D) szybko sporządza dokumenty kupna i sprzedaży.  

ZADANIE 5. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Wypowiedź Rejenta „I fortuna w złotej nawie / Żagiel dla mnie swój rozpięła”,  

A) dowodzi, że Milczek ma duży majątek.  

B) posiada znaczenie metaforyczne.  

C) dowodzi, że Milczek dobrze zna grecką i rzymską mitologię.  

D) to rozbudowana apostrofa.  

ZADANIE 6. 

Odwołaj się do znajomości całego utworu i zaznacz poprawną odpowiedź.  

Podstolina zjawiła się w domu Rejenta, aby  

A) podpisać umowę przedślubną.  

B) podpisać akt dzierżawy folwarku.  

C) podpisać dokument potwierdzający uzyskanie spadku po trzecim mężu.  

D) podpisać akt urodzenia.  

ZADANIE 7. 

Odwołaj się do znajomości całego utworu i zaznacz poprawną odpowiedź.  

Przedsięwzięcie, o którym mówi Podstolina, dotyczy  

A) dzierżawy trzech folwarków będących w posiadaniu Klary.  

B) małżeństwa z Rejentem.  

C) małżeństwa z Rejentowiczem.  

D) kupna złotej nawy.  

ZADANIE 8. 

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Mówiąc, oddając to  

A) czasowniki nieprzechodnie.  

B) imiesłowy przysłówkowe.  

C) imiesłowy przymiotnikowe.  

D) czasowniki, które nie posiadają rodzaju gramatycznego.  

ZADANIE 9. 

Ustal, które czasowniki są przechodnie, a które są nieprzechodnie. W tym celu z każdym 

z nich zbuduj zdanie/zdania odnoszące się do bohaterów Zemsty.  

kochać, zepchnąć, odpowiedzieć, lubić, mówić 

wyremontować, myśleć, pisać, zaśpiewać, czekać 
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ZADANIE 10. 

10.1. Przeczytaj wyjaśnienie terminu „ironia”, a następnie wypisz z ramki wyrazy będące 

jego synonimami.  

IRONIA to sposób wypowiadania się, w którym w wypowiedzi pozornie miłej, aprobującej, 

zawarta jest krytyka, przytyk.  

ignorancja, kpina, przychylność, adoracja, złośliwość 

przyzwolenie, drwina, integracja, uszczypliwość, uznanie 

10.2. Udowodnij, że w słowach Podstoliny i Klary skierowanych do Papkina zawarta jest 

ironia. Wykaż się znajomością lektury i podaj odpowiedni przykład.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 2 

Nr zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Odpowiedź  B D 3.1.F 3.2.F B B A C B 

ZADANIE 9.  

Czasowniki przechodnie  

kochać: Klara kocha Wacława. Wacław jest kochany przez Klarę.  

zepchnąć: Służący Rejenta zepchnął Papkina ze schodów. Papkin został zepchnięty ze scho-

dów przez służącego Rejenta.  

lubić: Podstolina lubi Wacława. Wacław jest lubiany przez Podstolinę.  

wyremontować: Rejent wyremontuje mur. Mur zostanie wyremontowany przez Rejenta.  

pisać: Dyndalski napisał list. List został napisany przez Dyndalskiego.  

zaśpiewać: Papkin śpiewa piosenkę o kocie. Piosenka o kocie jest śpiewana przez Papkina.  

Czasowniki nieprzechodnie  

odpowiedzieć: Rejent odpowiedział na wezwanie Cześnika.  

mówić: Cześnik głośno mówi.  

myśleć: Podstolina myśli o zamążpójściu.  

czekać: Papkin czekał na decyzję Rejenta.  

ZADANIE 10.  

10.1. kpina, złośliwość, drwina, uszczypliwość;  

10.2. Podstolina kpi z Papkina, gdy porównuje jego śpiew do miauczenia kota, gdy nazywa 

go głupim mędrkiem. Klara drwi z Papkina, gdy chce, by wzorem średniowiecznych rycerzy 

spełnił trzy żądania.  

KARTA PRACY NR 3 

Przeczytaj polecenia, a następnie wykonaj zadania 1–8.  

ZADANIE 1.  

Z podanych informacji (A, B, C, D, E, F) wybierz te, które należy przyporządkować bohate-

rom utworu (1, 2, 3, 4).  

Bohater Informacje o bohaterze 

1. Dyndalski  

2. Papkin 

3. Perełka 

4. Michał Kafar 

A – przygotuje jedzenie na ucztę weselną 

B – składa zeznania w pokoju Rejenta  

C – jeden z Mularzy, starszy brat Gerwazego 

D – śpiewa piosenkę o kocie, który nosi srebrne ostrogi 

E – właściciel gwintówki, szabli Artemizy i rzadkiej kolekcji motyli 

F – podaje Cześnikowi talerz z gęstą zupą  

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 

A) 1A, 2E, 3F, 4C.  

B) 1D, 2E, 3B, 4C.  

C) 1F, 2D, 3A, 4B.  

D) 1B, 2E, 3F, 4D.  
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ZADANIE 2.  

Ustal, która informacja jest fałszywa. Zaznacz „F” w odpowiednim miejscu tabeli. 

2.1. Rejent poczęstował Papkina kwaśnym winem.  F 

2.2. Cześnik pocałował Papkina w czoło.  F 

2.3. Maciej Miętus pożyczył Cześnikowi gwintówkę. F 

2.4. Papkin prosi, by Wacław spalił wiatrówkę.  F 

2.5. Rejent napisał list do Cześnika.  F 

ZADANIE 3.  

Na blogu Lektury Spod Chmury pojawił się wpis dotyczący autora Zemsty. Przeczytaj go, 

a następnie wybierz zdanie, w którym błędnie zapisano datę.  

Autor na dziś: FREDRO 

A.  Aleksander Fredro urodził się 20 VI 1793 r. w Surochowie.  

B.  8.11.1828 r. Fredro poślubił Zofię z Jabłonowskich Skarbkową.  

C.  03.7.1845 r. Fredro został członkiem Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego.  

D.  Hrabia Fredro zmarł we Lwowie 15 lipca 1876 roku.  

ZADANIE 4. 

Wskaż, którymi przysłowiami można zilustrować postępowanie bohaterów Zemsty. Swój 

wybór uzasadnij, podając odpowiednie przykłady z lektury. Skorzystaj ze wzoru. 

Z wielkiej chmury mały deszcz. 

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. 

Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. 

Na czyim wózku jedziesz, tego piosnkę śpiewać musisz. 

 

WZÓR: Kto z kim przestaje, takim się staje. Przysłowie to można odnieść do skłóconych ze 

sobą sąsiadów. Porywczy Cześnik, który zwykle wszelkie spory krzykiem i szablą chce roz-
wiązać, zaczyna knuć intrygę (plan wydania Klary za Wacława). Jest w tym podobny do Re-

jenta, specjalisty od chytrych posunięć i manipulowania ludźmi. Spokojny Rejent, który wy-

łącznie dokumenty spisuje, stawia się na pojedynek. Tym razem nie będzie walczył piórem, 

lecz szpadą.  

ZADANIE 5. 

Udowodnij, że Cześnik: 

– śmieje się z Papkina,  

– naraża Papkina na niebezpieczeństwo,  

– szantażuje Papkina. 

ZADANIE 6. 

Umieść na piramidzie priorytetów wartości ważne dla Klary Raptusiewiczówny.  

zabawa, godność, przywództwo, miłość, uznanie, rozwaga  

wierność, pokora, szczerość, dobrobyt, ambicja, zaufanie 
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ZADANIE 7. 
Określ formę gramatyczną podanych czasowników (osoba, liczba, rodzaj, czas, tryb, strona).  

kłóciliśmy się:  ....................................................................................................................  

wybrałabym:  ......................................................................................................................  

niech zaniesie:  ...................................................................................................................  

zeznajecie:  ..........................................................................................................................  

ZADANIE 8. 

Każdemu rzeczownikowi przyporządkuj odpowiednią nazwę. Otocz kółkiem właściwy symbol 

w tabeli.  

 Rzeczownik    

1. zamek 💼 💦 💭  💼 Rzeczownik, który posiada tylko liczbę pojedynczą. 

2. spodnie 💼 💦 💭  💦 Rzeczownik, który posiada tylko liczbę mnogą. 

3. szlachta 💼 💦 💭  💭 Rzeczownik, który posiada liczbę pojedynczą i mnogą. 

4. małżeństwo 💼 💦 💭    

5. drzwi 💼 💦 💭    

6. kłótnia 💼 💦 💭    

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 3 

ZADANIE 1. C 

ZADANIE 2. 2.3. F 

ZADANIE 3. C 

ZADANIE 4. 

Z wielkiej chmury mały deszcz: CZEŚNIK krzyczy, że utnie ucho Rejentowi, strąci makówkę, 

mur zburzy, trzech murarzy zabije, a żadnej z tych gróźb nie spełnia.  

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje: PAPKIN przechwala się swoją odwagą, majątkiem, 
niebywałym powodzeniem u kobiet, a tak naprawdę jest tchórzem, bankrutem, z którego 

śmieje się i Klara, i Podstolina.  

Modli się pod figurą, a diabła ma za skórą: REJENT udaje spokojnego, pobożnego, ręce ma 

jak do modlitwy złożone, na Boga się powołuje, a życzy Cześnikowi udaru mózgu, knuje 
intrygę, chce syna ożenić z wdową, spisuje fałszywe zeznania, każe swoim sługom zepchnąć 

ze schodów Papkina.  

Na czyim wózku jedziesz, tego piosnkę śpiewać musisz: PAPKIN żyje na łasce Cześnika (jada 

u niego śniadania), musi więc wykonywać jego polecenia, jest posłem do Rejenta, w imieniu 

swojego chlebodawcy oświadcza się Podstolinie.  

ZADANIE 5. 

1) Cześnik śmieje się z Papkina, twierdząc, że strzela on do wron, ciem i komarów. 

2) Naraża Papkina na niebezpieczeństwo, gdy każe mu iść do Rejenta, wiedząc, że Milczek 

może go otruć. 

3) Raptusiewicz szantażuje Papkina, wypominając mu dawne sprawki z przeszłości. Ujaw-

nienie ich spowoduje, że syn Jana trafi do więzienia.  

ZADANIE 6. 

Przykładowe uzupełnienie piramidy priorytetów: 

1) miłość,   2) wierność,   3) godność,   4) rozwaga,   5) szczerość,   6) zaufanie.  

ZADANIE 7. 

kłóciliśmy się: 1. os., l. mn., r. mos., czas przeszły, tryb ozn., strona czynna 

wybrałabym: 1. os., l. poj., r. ż., czas ----, tryb przyp., strona czynna 

niech zaniesie: 3. os., l. poj., r. ---., czas ----, tryb rozk., strona czynna 

zeznajecie: 2. os., l. mn., r. ---, czas ter., tryb ozn., strona czynna 

ZADANIE 8. 

1 💭     2 💦      3 💼      4 💭      5 💦      6 💭 
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KARTA PRACY NR 4 

Przeczytaj plecenia, a następnie wykonaj zadania 1–8.  

ZADANIE 1. 

Do podanych przymiotników dopisz po dwa synonimy i dwa antonimy.  

 synonimy antonimy 

gwałtowny 
  

  

pokorny 
  

  

kłamliwy 
  

  

ZADANIE 2.  

Ustal, do których bohaterów Zemsty mogą odnosić się podane związki frazeologiczne. 

Wyjaśnij ich znaczenie. Skorzystaj ze wzoru.  

w gorącej wodzie kąpany – wilk w owczej skórze 

zapędzić kogoś w kozi róg – nie dać sobie w kaszę dmuchać 

trzymać się pańskiej klamki – utopić kogoś w łyżce wody 

WZÓR: wodzić kogoś za nos: Klara wodzi Papkina za nos, gdyż obiecuje mu miłość, jeśli 

zakochany w niej rycerz spełni trzy warunki.  

ZADANIE 3. 

Uzupełnij schemat. Ustal, jak można pomóc zakochanym.  

 

PROBLEM: Jak pomóc Klarze i Wacławowi? 

 

Jak jest?                                                                            Jak być powinno? 

 

 

 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

 

 

 

Wnioski 

 

 

 

ZADANIE 4. 

Nazwij poniższe wypowiedzenia. Przy każdym z nich narysuj odpowiedni symbol.  

……… Papkin podejrzewa, że został otruty przez Rejenta.  

……… Pisanie listu przez Dyndalskiego.  

……… Wacław studiował w Warszawie i spotykał się z Hanną.  

……… Sąsiedzi prowadzą ze sobą wojnę.  

……… Testament, który Papkin odczytał Klarze, nie trafił do notariusza.  

……… Przeczytawszy list od Rejenta, Cześnik wpadł w szał.  

……… Cześnik wywija szabelką.  

……… Podstolina przyjęła oświadczyny, ale nie poślubiła Cześnika.  
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🞺 zdanie pojedyncze  

🖤 równoważnik zdania 

 wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania 

 zdanie złożone podrzędnie 

 zdanie złożone podrzędnie ze zdaniem wtrąconym 

 zdanie złożone współrzędnie  

ZADANIE 5. 

Podkreśl i nazwij podmioty w zdaniach.  

A) Sprowadzono murarzy.  

B) Cześnik i Rejent mieszkają w zamku.  

C) Wystąpił w roli posła.  

D) Wacława nie ma w domu.  

E) Warto zwiedzić ten zamek.  

F) Klara rozmawiała z Wacławem.  

ZADANIE 6. 

Ułóż cztery zdania, w których rzeczownik „sąsiad” wystąpi w podanych funkcjach:  

A) podmiot, 

B) orzecznik, 

C) przydawka, 

D) dopełnienie. 

ZADANIE 7.  

Ustal, które argumenty odwołują się do faktów, które do logiki, a które do emocji. 

Przy każdym z nich narysuj właściwy symbol.  

…….. Zemsta to utwór przeznaczony do wystawienia na scenie.  

…….. Warto docenić Papkina, bo on tak pięknie śpiewa o kotach. 

…….. Wacław kocha Klarę, więc będzie chciał ją poślubić.  

…….. Kobieta taka jak Podstolina to ósmy cud świata, musi być podziwiana.  

…….. W Zemście występuje komizm sytuacyjny, komizm postaci, komizm języka.  

…….. Michał Kafar został brutalnie napadnięty, grożono mu, mógł stracić rękę, nogę.   

 argument odwołujący się do faktów 

 argument odwołujący się do logiki 

 argument odwołujący się do emocji 

ZADANIE 8.  

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  

Utwór Aleksandra Fredry nie zawiera 

A) motta.  

B) dedykacji.  

C) monologów.  

D) punktu kulminacyjnego.  

 

ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 4 

ZADANIE 1.  

gwałtowny: porywczy, wybuchowy / powolny, łagodny 

pokorny: skromny, mizerny / pyszny, nadęty 

kłamliwy: fałszywy, oszukańczy / uczciwy, prawdomówny  
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ZADANIE 2.  

Cześnik jest w gorącej wodzie kąpany. Brak mu cierpliwości. Szybko wybucha gniewem.  

Rejent to wilk w owczej skórze. Udaje łagodnego, a potrafi być bardzo niebezpieczny.  

Rejent zapędził murarzy w kozi róg. Tak nimi manipulował, że robotnicy złożyli fałszywe zeznania.  

Cześnik nie da sobie w kaszę dmuchać. Nikt nie będzie nim rządził ani poniewierał.  

Papkin trzyma się pańskiej klamki, bo korzysta z opieki i gościnności Cześnika.  

Rejent tak bardzo nienawidzi Cześnika, że życzy mu śmierci. Byłby w stanie utopić go w łyżce wody. 

ZADANIE 3.  

PROBLEM: Jak pomóc Klarze i Wacławowi? 
 

Jak jest?         Jak być powinno? 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

Klara i Wacław muszą się ukrywać, gdyż opiekun dziewczyny jest śmiertelnym wrogiem 

ojca kawalera. Cześnik i Rejent nie umieją ze sobą rozmawiać, knują zemstę, jeden 

drugiego chce przegonić z zamku. Wygrażają sobie, nie współpracują ze sobą, nie dbają 

o wspólne dobro (wyszczerbiony mur).  
 

Wnioski 

Cześnik i Rejent powinni zrozumieć, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 

Tracą czas, energię i pieniądze na jałowe spory i kłótnie.  

Są starsi, doświadczeni, a zachowują się nieodpowiedzialnie, kompromitują się. 

Rejent winien zauważyć, że ma wrażliwego syna, który wyszumiał się, dojrzał. 

Cześnik, przez wzgląd na pamięć brata, mógłby okazać Klarze więcej serca. 

Należy ze sobą rozmawiać. 

Trzeba być wzorem dla młodego pokolenia, wsparciem w trudnych chwilach. 

Nie wypada, by starsi dawali zły przykład młodym.  

ZADANIE 4. 

 Papkin podejrzewa, że został otruty przez Rejenta.  

🖤 Pisanie listu przez Dyndalskiego.  

 Wacław studiował w Warszawie i spotykał się z Hanną.  

🞺 Sąsiedzi prowadzą ze sobą wojnę.  

 Testament, który Papkin odczytał Klarze, nie trafił do notariusza.  

 Przeczytawszy list od Rejenta, Cześnik wpadł w szał.  

🞺 Cześnik wywija szabelką.  

 Podstolina przyjęła oświadczyny, ale nie poślubiła Cześnika.  

ZADANIE 5. 

A) zdanie bezpodmiotowe; 

B) Cześnik i Rejent: podmiot szeregowy; 

C) (on): podmiot domyślny; 

Klara kocha Wacława z wzajemnością, 

ale nie może go zaprosić do domu na 

obiad ani na herbatę. Wacław nie 
chodzi z ukochaną na spacery. Młodzi 

spotykają się w ogrodzie przy altanie. 

Rejentowicz zachowuje się jak szpieg, 

jak zbieg – skrada się. Nikt nie może 

ich zobaczyć. Nie mogą zbyt długo 

rozmawiać, by nie wzbudzić podejrzeń.  

 

Klara i Wacław powinni często się spoty-
kać, odwiedzać się w domach, spacerować, 

robić razem różne rzeczy (gotować, tań-

czyć), wspólnie ze swoimi bliskimi święto-

wać rodzinne ceremonie (urodziny, imieni-

ny, zaręczyny). Zakochani powinni czuć, że 

ich ojcowie/opiekunowie akceptują ten 
związek, wspierają ich, trzymają za nich 

kciuki. 
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D) Wacława: podmiot logiczny; 

E) zdanie bezpodmiotowe; 

F) Klara: podmiot gramatyczny. 

ZADANIE 6. 

Przykładowe rozwiązanie zadania. 

A) Mój sąsiad zatrudnił murarzy do remontu zamku. 

B) Rejent jest naszym sąsiadem. 

C) Majątek sąsiada trafi w ręce Klary. 

D) Podstolina odwiedziła sąsiada.  

ZADANIE 7.  

 Zemsta to utwór przeznaczony do wystawienia na scenie.  

 Warto docenić Papkina, bo on tak pięknie śpiewa o kotach. 

 Wacław kocha Klarę, więc będzie chciał ją poślubić.  

 Kobieta taka jak Podstolina to ósmy cud świata, musi być podziwiana.  

 W Zemście występuje komizm sytuacyjny, komizm postaci, komizm języka.  

 Michał Kafar został brutalnie napadnięty, grożono mu, mógł stracić rękę, nogę.  

ZADANIE 8. B 

 

KARTA PRACY NR 5 

Przeczytaj bajkę Lew i zwierzęta, a następnie wykonaj zadania 1–2.  

Lew, ażeby dał dowód, jak wielce łaskawy, 

Przypuszczał konfidentów do swojej zabawy. 

Polowali z nim razem, a na znak miłości 

On jadł mięso, kompanom ustępował kości. 

Gdy się więc dobroć taka rozgłosiła wszędy, 

Chcąc im jawnie pokazać większe jeszcze względy, 

Ażeby się na jego łasce nie zawiedli, 

Pozwolił, by jednego spośród siebie zjedli. 

Po pierwszym poszedł drugi i trzeci, i czwarty. 

Widząc, że się podpaśli, lew, choć nieobżarty, 

Żeby ująć drapieży, a sobie zakału, 

Dla kary, dla przykładu, zjadł wszystkich pomału. 

I. Krasicki, Lew i zwierzęta, w: tegoż, Wybór bajek i satyr, 
Wydawnictwo GREG, Kraków 2006, s. 9.  

nieobżarty – nie żarłoczny 

zakału – złej sławy  

Zadanie 1. 

Udowodnij, że w opisie lwa Krasicki zastosował ironię.  

Zadanie 2.  

2.1. Grecki lekarz Hipokrates wyróżnił cztery typy temperamentu: „flegmatyk”, „sangwinik”, 

„melancholik”, „choleryk”. Sprawdź w encyklopedii, słowniku wyrazów obcych lub wyszu-

kiwarce internetowej, czym charakteryzuje się każdy z nich.  

2.2. Spośród znanych Ci zwierząt wybierz te, które mogą być alegorią wskazanych typów 

temperamentu. Swój wybór krótko uzasadnij.  

2.3. Zdecyduj, którego bohatera Zemsty można nazwać flegmatykiem, sangwinikiem, melan-

cholikiem, cholerykiem. 
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ODPOWIEDZI DO KARTY PRACY NR 5 

ZADANIE 1. 

Król zwierząt ukazany został jako władca dobry, łaskawy, miłujący. Pozwala poddanym 
przebywać w swoim towarzystwie, bawić się i wspólnie polować. Ofiarowuje im kości, bo tak 

bardzo się troszczy o innych. Chce, by każdy czuł się wyróżniony, więc ogłasza, by zdecy-

dowali, którego towarzysza chcą zjeść. Prawda jest taka, że lew to okrutnik, steruje podda-

nymi, manipuluje nimi. To przebiegły i przewidujący despota. Zatrze wszystkie ślady swych 

zbrodni, gdyż zje ostatniego poddanego.  

ZADANIE 2. 

Flegmatyk: żółw, bo nigdzie się nie spieszy, zawsze może się schować we własnej skorupie. 

Melancholik: kameleon, bo woli pozostawać w ukryciu. Choleryk: lew, bo jest bardzo nie-

bezpieczny, atakuje błyskawicznie. Sangwinik: pies, bo uwielbia się bawić, chce towarzyszyć 

człowiekowi. Bohaterowie Zemsty: Rejent – flegmatyk; Klara – melancholik; Cześnik – chole-

ryk; Papkin – sangwinik.  

 

ZADANIA – WYZWANIA 

ZADANIE 1.  

Ustal, które z poniższych epigramatów można odnieść do bohaterów Zemsty. Swój wybór 

uzasadnij.  

A) Kto rachuje na niezgodę, 
Dziś ma zysk, jutro szkodę3.  

B) Chociażbyś miał zginąć, 
Musisz z prądem płynąć4.  

C) Rybie nigdy dosyć wody, 
Zawistnemu cudzej szkody5. 

C) Nie wie, co było; co będzie, nie zgadnie; 

Pozna, że błoto, jak w kałużę wpadnie6.  

D) Jaszczureczka się umizga, 
Ale przy tym jadem bryzga7.  

ZADANIE 2.  

Korzystając ze słownika terminów literackich, wyjaśnij znaczenie podanych haseł: „epigra-

mat”, „aforyzm”. 

Urszula Wykurz 

 

Przypisy: 
1 J. Inglot, Eri czarodziejka, NK, Warszawa 2019, s. 63.  
2 M. Szczygielski, Pomylony narzeczony, Wydawnictwo Bajka, Warszawa 2019, s. 136.  
3 A. Fredro, Fraszki i epigramaty, Folium, Warszawa 1993, s. 38.  
4 Tamże, s. 40.  
5 Tamże, s. 38.  
6 Tamże, s. 43.  
7 Tamże, s. 40.  
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EDUKACJA  KULTURALNA 

 
dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

KOŁO   DO  ZADAŃ  SPECJALNYCH  

MANDALA  W  ARTETERAP II  

uż dawno wypowiedziano myśl, że sztu-

ka uzupełnia życie i poszerza jego mo-

żliwości. Jej nadrzędną właściwością 

jest manifestowanie rzeczywistości, odpo-
wiadającej zamysłowi jej twórcy, a powołany 

przez niego świat, określony przez artys-

tyczną formę dzieła, stwarza przestrzeń ini-

cjującą podmiotowe doświadczenia jej od-

biorców1.  

Sztuka towarzyszy człowiekowi od cza-

sów najdawniejszych, stąd wniosek, że jest 

potrzebna. Starożytni autorzy wywodów filo-

zoficznych wielokrotnie poruszali tę kwestię. 

Sokrates ujmował twórczość jako przejaw 

boskiej siły Demiurga, Platon postrzegał ją 
jako odkrywanie odwiecznych, ponadczaso-

wych idei. Arystoteles rozumiał sztukę jako 

kreowanie przez człowieka – artystę nowych 

przedmiotów w akcie twórczym na podobień-

stwo natury. Z kolei św. Augustyn i neo-
platonicy traktowali ją jako naśladownictwo 

samego Stworzyciela. Dopiero jednak w epo-

ce renesansu dokonała się prawdziwa re-

wolucję poglądów dotyczących tej kwestii. 

Wówczas to doceniano talenty i moc twórczą 

jednostki. Człowiek – rzemieślnik stał się 
człowiekiem – artystą, kreatorem. Wówczas 

też ugruntował się świecki mecenat popie-

rający rozwój wszelkich poczynań artystycz-

nych, akademie, co w końcu doprowadziło 

do zmiany sytuacji twórców. Twórczość zos-

tała sprowadzona do natchnienia, rozumia-
nego jako wyjątkowość przeżywanych przez 

artystę sytuacji, umiejętność wyrażania emo-

cji. W czasach romantyzmu poglądy na 

teorię natchnienia uległy dalszym prze-

kształceniom w kierunku geniuszu. Wiązała 
ona twórczość z osobowością artysty, trak-

tując go jak osobę „wyższą”, nawet nadludz-

ką. Proces kreacji opierał się wyłącznie o we-

nę, a głównym źródłem artysty miała być 

jego fantazja, wyobraźnia, bogactwo ducho-

we. Twórcom przypisywano cechy geniuszu, 
poetów określano mianem wieszczów, a is-

totę sztuki wiązano z mistycyzmem. Współ-

czesne socjologiczne teorie twórczości przyj-

mują, że zarówno jej przyczyna, jak i sam 

akt twórczy mają charakter społeczny, psy-

chologiczna próba wyjaśnienia twórczości szu-
ka genezy tego procesu w działającym pod-

miocie2.  

 

Poznanie świata opiera się na bodźcach 

odbieranych sensorycznie. Zawarte w nich 
informacje zostają zakodowane przez umysł, 

na bazie określonych procesów. W następ-

stwie tego przyjęły one formy: obrazową, 

symboliczną, semantyczną. W procesie ob-

razowej transformacji danych największe 
znaczenie posiada wyobraźnia, ponieważ sym-

boliczna forma powstaje głównie w oparciu 

o kojarzenie. Z kolei w przetwarzaniu se-

mantycznym prym wiodą procesy myślenia. 

W uproszczeniu można stwierdzić, iż sztuki 

wizualne posługują się wypowiedzią niewer-
balną, opartą na obrazowym kodowaniu in-

formacji, których nośnikiem staje się właś-

nie obraz. Jest on zatem reakcją wywołaną 

na kontakt z danym przedmiotem, którego 

jest reprezentacją, a gdy go brak – mówimy 
o wyobrażeniu. Stąd obrazy, w przyjmowa-

nym tutaj rozumieniu, będą miały swoje 

J 
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źródło albo w pamięci lub staną się wytwo-

rem wyobraźni3. 

 

Określenie „mandala” pochodzi z sans-

krytu. Dosłownie oznacza centrum oraz 

wszystko to, co go okala. W uproszczeniu to 
obraz, którego treść zamyka okrąg. Jej 

historia korzeniami sięga VIII w., a za jej 

ojczyznę uznaje się Indie. Mandala jest jed-

nym ze sposobów wyrażania swojej wraż-

liwości i ekspresji twórczej. Można ją po-

strzegać, jako jeden z przejawów malarstwa 
intuicyjnego. Ta specyficzna forma wyrazu 

była wykorzystywana od czasów najdawniej-

szych przez większość kultur – motyw koła 

nie był obcy prehistorycznemu artyście. 

Koło bowiem, obok linii czy spirali należy do 
pierwotnych znaków graficznych, ochoczo 

zaadoptowanym przez starożytnych Greków 

i Rzymian, a później przez artystów odro-

dzenia i kolejnych epok4. Człowiek od zaw-

sze współistniał w relacji z kołem: kreślił 

granicę swojego terytorium, chował się w bu-
dynku zbudowanym na jego planie, poru-

szał się pojazdem wspartym na kołach. 

Kształt ten powszechnie znajdujemy w świe-

cie natury. Dostrzegamy go chociażby w cia-

łach niebieskich, komórkach, w kształtach 
wielu organów ludzi i zwierząt, kroplach wo-

dy, kwiatach, owocach i warzywach, słojach 

drzew, kamieniach, pajęczej sieci. Kolistość 

i cykliczność pór roku, życia ludzkiego, bud-

dyjskie koło reinkarnacji, wszystko to nosi 

w sobie jego pierwiastek. Szeroko wykorzys-
tywała ten kształt sztuka religijna. Koło jest 

obecne w złotych aureolach świętych, ton-

dach, rzutach kościołów i kaplic, obronnych 

wieżach, kolumnach, kopułach, otworach 

okiennych, barwnych witrażach, rozetach. 

Założenie budowli zaczyna się od jej orien-

tacji, wyznaczeniem osi odpowiadających 

kierunkom świata, centralnego punktu, z któ-
rego zatacza się okrąg. Fundament archi-

tektury sakralnej stanowi kwadratura koła, 

czyli przekształcenia koła w kwadrat5.  

Doskonałym przykładem wykorzystania 

mandali w terapii jest działalność psychia-

try Carla Gustava Junga, który potraktował 
ją jako swoistą matrycę – praobraz idealnej 

jaźni człowieka łączący trzy elementy: świa-

domość, podświadomość oraz nieświado-

mość. Podczas prac zauważył, że użyta w ce-

lach terapeutycznych integruje to, co roz-
dzielone, wprowadzając harmonię i równo-

wagę6. Ten słynny Szwajcar znacznie roz-

szerzył pojęcie mandali. Nie dotyczyło to wy-

łącznie jego ram przestrzennych (adaptacja 

z kultury Wschodu na kulturę Zachodu) ani 

czasowych (symbol uniwersalny występują-
cy niezależnie od epoki), ale przede wszyst-

kim natury tego zjawiska (z wymiaru reli-

gijnego sensu stricto na szeroką płaszczyz-

nę psychologiczną). Z punktu widzenia psy-

chologii Junga mandale wschodnie są two-
rami kolektywnymi, w przeciwieństwie do in-

dywidualnych rysunków mandalicznych wy-

chodzących spod ręki jego pacjentów. Stąd 

logiczny wniosek, iż mandala traktowana 

jako obraz psychoterapeutyczny nie należy 

do dzieł wspólnoty, lecz konkretnego czło-
wieka. Jest to o tyle istotne, gdyż w takim 

ujęciu uwzględnia ono osobisty aspekt za-

równo aktu tworzenia, jak i późniejszego pro-

cesu interpretacji7.  

Obecnie mandala jest często wykorzysty-
wana w arteterapii. Dziedzina ta jest sze-

roko definiowana i obejmuje szereg działań 

m.in.: leczenie za pomocą sztuk plastycz-

nych, muzykoterapię, psychodramę, terapie 

poprzez teatr, taniec, poezję, biblioterapię 

itp. Klamrą spajającą te metody jest celowe 
wykorzystanie środków artystycznych i roz-

maitych procesów twórczych w relacji tera-

peutycznej. Opiera się ona na takich dyscy-

plinach jak: sztuki wizualne, psychoterapia, 

psychiatria i psychologia8. Do nadrzędnych 
jej zadań należy optymalizacja jakości życia, 

czyli kształtowanie i wzmacnianie umiejęt-

ności radzenia sobie w trudnych sytuacjach 

egzystencjalnych, zmniejszania i eliminowa-

nia balastu traumy9.  

Sztuka, jak żaden inny środek wycho-
wawczy, może towarzyszyć człowiekowi przez 

całe życie. Jest ona niewyczerpanym źród-

łem doświadczeń, przeżyć, nieustannie od-
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nawianej wiedzy o świecie, życiu oraz o so-

bie samym, potwierdzeniem własnej indywi-

dualności, wyjątkowości w zarejestrowanych 
aktach twórczych. W procesie tworzenia nas-

tępuje spontaniczne urzeczywistnienie po-

trzeby wewnętrznej, akt dopełnienia, samo-

realizacji. Poza oczywistym oddziaływaniem 

estetycznym, wywiera ona wpływ na nasz 

intelekt, strefę moralno-społeczną, pobudza 
wrażliwe nuty wyobraźni, kształtuje posta-

wy twórcze. Już samo konstruowanie kom-

pozycji dzieła polega na ustaleniu pewnego 

porządku artystycznego, manifestacji jakiejś 

wizji, a dalej, na integrowaniu kształtów, 
proporcji, wielkości, kierunków, walorów, 

barw, na wprowadzeniu równowagi kontra-

stów, symetrii układów. Dążenie do harmo-

nii, integrowania rzeczy, projektowania ok-

reślonej przestrzeni, stanowi pierwotną 

właściwość człowieka, a zaspokojenie tej po-
trzeby wywołuje uczucie zadowolenia, spo-

koju, poczucia ładu, a nie rzadko bezpie-

czeństwa10. Wspólne dla wszystkich form 

działalności poprzez sztukę jest usuwanie 

wewnętrznego napięcia, swobodne wyraże-
nie swoich świadomych i nieświadomych 

emocji, wolne od lęku obchodzenie się z fan-

tazjami, ekspresja treści traumatycznych za 

pomocą środków artystycznych, pobudzanie 

aktywności i wzmacnianie wewnętrznej at-

rybucji kontroli – „ja kształtuję świat”, a co 
za tym stoi, wzmacnianie poczucia własnej 

wartości11. 

W przeciwieństwie do rytualnych manda-

li buddyjskich, tworzonych według określo-

nych zasad, terapeutyczne mandale zachod-
nie są całkowicie zindywidualizowane i wy-

korzystują praktycznie nieograniczone moż-

liwości wyrazu i materiału. Mandala bo-

wiem, jak każdy zresztą obraz, umożliwia 

elastyczne transformacje jego elementów 

oparte na dowolnym ich łączeniu, co final-
nie umożliwia poszerzenie zakresu genero-

wania informacji. W ten sposób obraz prze-

obraża się w fundament kreowania rzeczywis-

tości, ale również jej aktualizowania w ciąg-

le nowych ujęciach. W osobistej mandali, 
czyli obramowanej przestrzeni własnej, koło 

stanowi odzwierciedlenie jaźni. Środkowa 

część okręgu symbolizuje naszą jaźń, z kolei 

jej brzeg to kontakt ze światem zewnętrz-

nym, część górna ukazuje procesy świado-

me, a dolna podświadome. Ten jedyny w swo-
im rodzaju specjalny rysunek – kolorowy 

okrąg tworzony w atmosferze swobodnej 

ekspresji – umożliwia odkodowanie wielu 

wewnętrznych niespójności, rozterek, co prze-

kłada się na ogromne działanie terapeutycz-

ne12. 

 

Proces powstawania tego obrazu jest nie-

zwykły, ponieważ nie można go do końca 

przewidzieć. Funkcjonuje on na zasadzie 
niezobowiązującego szkicu, lub nawet bez 

niego. Dwoma zasadami są: punkt – środek 

i wytyczony z niego okręg, czyli mandaliczna 

przestrzeń do zagospodarowania. Wyznacza 

się go na odpowiednim podobraziu malar-

skim (blejtram, tablica malarska, biały ma-
teriał), ale i zwykłej kartce, najlepiej w kształ-

cie kwadratu bądź koła. Już sam akt za-

kreślenia wokół siebie tej ochronnej linii 

powoduje, że czujemy się bardziej pewni 

i bezpieczni. Reszta to absolutna dowolność 
i radość tworzenia. W środku mandali moż-

na oczywiście szkicować mniejsze okręgi i wpi-

sywać w nie określone narracje, rysunki, 

słowa, ale nie jest to obligatoryjne. Do wy-

pełniania przestrzeni służą najczęściej kred-

ki, mazaki, pastele, różnego typu farby, bro-
katy oraz inne media malarskie. Najlepsze 

efekty terapeutyczne przynosi niewątpliwie 

projektowanie i kreowanie swojej mandali 

od podstaw, ale oczywiście można wyko-

rzystywać gotowe szablony, wzory. Autora  
– artystę może ograniczyć jedynie jego włas-

na wyobraźnia. Każda użyta barwa, zarów-

no sama w sobie, jak i w sąsiedztwie innych 

jest nośnikiem informacji o naszym wnętrzu, 

każdy element obrazu ma znaczenie i prze-

łożenie na treść symboliczną. W mandali 
wszystkie elementy stanowią zakodowaną 

w podświadomości treść, która poddana in-

terpretacji staje się uświadomiona. Co istot-

ne, nie istnieje mandala z przypadku, poz-

bawiona sensu czy jakiegoś znaczenia. Ob-



Edukacja w teorii i praktyce

 

  Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (126) 2022 73 

raz zawsze należy traktować jako całość 

i  zwracać szczególną uwagę na zestawienia 

kolorystyczne, dominację poszczególnych 
barw, kontrasty, powielanie koloru. Warto 

przy tym pamiętać, że nie ma idealnej ana-

lizy, każdy bowiem symbol jest wieloznacz-

ny, czego terapeuta powinien być w pełni 

świadomy. Ponadto dokonując projekcji włas-

nych doznań, może on wpłynąć na jakość 
i adekwatność odczytu, a nawet znacznie go 

zniekształcić13.  

 

Trudno jest w sposób sztampowy odnieść 

się do wieloznacznej symboliki mandali, po-

nieważ każdy człowiek ma swój wewnętrzny 

świat i tylko on posiada pełny dostęp do 

jego centrum. Poszczególne elementy będą 
niosły odmienne treści, w różnych momen-

tach życia. Kolejnym wyznacznikiem jakości 

analizy semiotyczno-semantycznej będzie po-

ziom zinternalizowania przez nią wartości 

społecznych, które zakotwiczają indywidual-

ną interpretację w kontekście społeczno-kul-
turowym. Stąd wniosek, iż rolą terapeuty po-

winno być jedynie stworzenie odpowiedniej 

atmosfery, będącej zachętą do wykorzysty-

wania twórczego potencjału, umożliwiającej 

podejmowanie tego rodzaju działań. Cieka-
we, a nawet odkrywcze bywają powroty do 

mandali po upływie pewnego czasu. Z no-

wym spojrzeniem można dostrzec coś, co z ja-

kiegoś powodu zostało pominięte, czy niedo-

powiedziane14. 

Terapia przez sztukę ma bardzo szerokie 
zastosowania. Arteterapia, w tym malowa-

nie mandali, stanowi wsparcie procesu le-

czenia pacjentów w różnym przedziale wie-

kowym. Wykorzystuje się ją zarówno u ludzi 

chorych, jak i zdrowych, w rehabilitacji, te-

rapii rodziny, reedukacji chorych na schi-

zofrenię, procesie resocjalizacji – zwłaszcza 
u osób nieprzystosowanych i konfliktowych, 

jako metodę odprężającą i uwalniająca od 

nadmiaru napięć. Malowanie mandali świet-

nie sprawdza się jako terapię odprężającą 

wśród dzieci szkolnych mających zaburze-

nia koncentracji. Stanowi rodzaj treningu 
autogennego, który umożliwia uwolnienie 

się od nadmiaru stresów w trakcie niewy-

muszonej wypowiedzi plastycznej. Jak wspom-

niano, tworzenie mandali jest procesem wcho-

dzenia w siebie, szukania prawdy o sobie, 
dodatkowo wspaniale rozwija wyobraźnię, 

wrażliwość, uczy planowania przestrzeni 

i  niełatwej sztuki koncentracji i uważności. 

W konsekwencji wspiera to wewnętrzną in-

tegrację, łagodzi napięcia, wycisza emocje. 

Stosuje się ją indywidualnie, jak i zbiorowo, 
np. w formie terapeutycznych warsztatów 

artystycznych. Jest to zatem forma zachę-

cenia do poszukiwania nowości w sobie, od-

krywania pokładów nieuświadomionych moż-

liwości. Szeroko otwiera drzwi do obszarów, 
z którymi na co dzień osoba niebędąca, nie-

czująca się artystą, nie ma świadomego kon-

taktu. Obecnie widać wyraźne zaintereso-

wanie tym sposobem diagnozowania. Tak 

jak dla buddyjskiego mnicha tworzenie man-

dali jest aktem sakralnym, tak dla terapeu-

ty – zapisem prawdy o pacjencie15. 

Autorką mandali zamieszczonych w artykule jest 

J. Bochaczek-Trąbska. 

dr Joanna Bochaczek-Trąbska 
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EDUKACJA  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

 
Szymon Jakóbik 
III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu 

KSZTAŁCENIE   

KOMPETENCJI   KLUCZOWYCH  

NA  LEKCJACH  GEOGRAFII  

W  SZKOLE  PONADPODSTAWOWEJ . 

KU  ROZWIĄZANIOM   PRAKTYCZNYM  

ompetencje kluczowe to zestaw oś-

miu obszarów, które stanowią połą-

czenie wiedzy, umiejętności i postaw 

zaproponowany przez Radę Unii Europej-
skiej w 2018 r. W założeniu mają dopro-

wadzić do rozwoju osobistego, zaktywizo-

wania się i zintegrowania w społeczeństwie 

oraz podjęcia zatrudnienia zgodnie ze swoi-

mi kwalifikacjami. Wyróżnione obszary to:  

● kompetencje w zakresie rozumienia i two-

rzenia informacji,  

● kompetencje językowe, 

● kompetencje matematyczne oraz kompe-

tencje w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii,  

● kompetencje cyfrowe,  

● kompetencje osobiste, społeczne i w za-

kresie uczenia się,  

● kompetencje obywatelskie,  

● kompetencje w zakresie przedsiębior-

czości,  

● kompetencje w zakresie świadomości i eks-

presji kulturalnej.  

Kształcenie kompetencji kluczowych prze-

jawia się na kilku płaszczyznach. Przede 

wszystkim kompetencje kluczowe zostały 
zaimplementowane do polskiej podstawy prog-

ramowej. Zapisy wprowadzone rozporządze-

niem Ministra Edukacji z dnia 30 stycznia 

2018 r. w sprawie podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształ-
cącego, technikum oraz branżowej szkoły 

II  stopnia (Dz.U. z 2018 r., poz. 467) po-

sługują się, we wstępie, określeniami takimi 

jak: myślenie, czytanie, umiejętność komu-

nikowania się w języku ojczystym i w ję-

zykach obcych, kreatywne rozwiązywanie 

problemów, umiejętność sprawnego posługi-

wania się nowoczesnymi technologiami in-

formatyczno-komunikacyjnymi, umiejętność 
samodzielnego docierania do informacji, do-

konywania ich selekcji, syntezy oraz wartoś-

ciowania, rzetelnego korzystania ze źródeł, 

nabywanie nawyków systematycznego ucze-

nia się, podporządkowania zdobytej wiedzy 
i  jej pogłębiania, umiejętność współpracy 

w grupie. Wskazuje to na doniosłość kształ-

cenia wymienionych umiejętności w trakcie 

kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształ-

cącym i technikum.  

W przypadku dydaktyki geografii jako 
przedmiotu interdyscyplinarnego z sukcesem 

można łączyć kompetencje kluczowe podczas 

zajęć. W zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji warto wspomnieć o różnego ro-

dzaju projektach tworzonych przez uczniów 
na zadany przez nauczyciela temat. W kla-

sie pierwszej, na poziomie podstawowym, 

warto pokusić się o stworzenie posterów do-

tyczących, np. rekordów termicznych na 

Ziemi czy zagrożeń wynikających ze zmian 

klimatu. Uczeń kształtuje dzięki takiej pra-
cy zdolność wyrażania i interpretowania po-

jęć charakterystycznych dla geografii, od-

różniania faktów od opinii po krytycznej 

analizie źródeł oraz przekłada zdobyte infor-

macje na zrozumiały dla siebie sposób, two-

rząc poster.  

Porozumiewanie się w językach obcych 

na lekcji geografii nie jest wyłącznie zastrze-

żone dla oddziałów dwujęzycznych. Przygo-

towując materiały do zajęć, można skorzys-

tać z obcojęzycznych opracowań lub przy-
gotowanych infografik. Z pomocą przychodzi 

K 
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tutaj Pinterest jako źródło inspiracji oraz 

miejsce poszukiwań takich zasobów. Niejed-

nokrotnie zagraniczne wydawnictwa publi-
kują na swoich stronach fragmenty utwo-

rów do wykorzystania przez nauczycieli na 

zasadach otwartego dostępu. Inną propo-

zycją kształcenia kompetencji jest udział 

w programach europejskich (np. eTwinning 

czy funkcjonujący do 2020 roku program 
Erasmus+). Przy współpracy z zespołem 

nauczycieli języków obcych można przygo-

tować wspólnie obchody z okazji Europej-

skiego Dnia Języków (26 września).  

Kompetencje matematyczne oraz w za-
kresie nauk przyrodniczych, technologii 

i  inżynierii wydają się kluczowe dla geo-

grafii. Wymagania szczegółowe dla omawia-

nego przedmiotu wskazują elementy ma-

tematyczne, które uczeń powinien opano-

wać. Warto tutaj wspomnieć o klasie pierw-
szej, gdzie w zakresie rozszerzonym uczeń 

realizuje takie kompetencje jak: interpre-

tacja danych liczbowych (I.5.), czytanie 

mapy (a więc stosowanie pojęcia skali i jej 

przeliczania, porównywanie skal, przelicza-
nie długości rzeczywistej, długości na mapie 

oraz skali mapy na podstawie wymiarów 

rzeczywistych lub długości na mapie – I.3.), 

konsekwencje ruchu obrotowego i obiego-

wego Ziemi (pojęcie czasu, rodzajów czasu; 

górowanie Słońca – II.2.), rozkład tempe-
ratury powietrza (zadania dotyczące gra-

dientu suchoadiabatycznego i wilgotnoadia-

batycznego – III.3. w zw. z III.5.), czy pojęcie 

stopnia geotermicznego i zadania z nim 

związane (V.1)1.  

Jednocześnie cechą charakterystyczną 

nauk przyrodniczych, do której zalicza się 

geografia, powinno być jak największe za-

angażowanie uwagi ucznia poprzez do-

świadczenia, obserwacje czy eksperymenty. 

Sprawdzą się tutaj również projekty edu-
kacyjne, np. Szkolny Festiwal Nauki, pod-

czas którego uczniowie mogą zaprezentować 

wybrane przez siebie zjawisko przyrodnicze 

(przykłady stanowisk: Budowa wulkanu i pro-

dukty erupcji wulkanicznej; Jak powstają 
góry?; Trzęsienia ziemi) Podopieczni mają 

przygotowane wcześniej modele danych zja-

wisk, wraz z krótką prezentacją. W zakresie 

formy modeli warto uczniów nie ograniczać 

szczegółowymi wymaganiami. Duża różno-

rodność wykorzystanych technik wpłynie 
pozytywnie na odbiór. Pozostali uczniowie, 

którzy nie są zaangażowani w przygoto-

wanie festiwalu są zwiedzającymi i uczest-

nikami każdorazowej miniprojekcji. Na ko-

niec mogą zagłosować na najlepszy projekt 

naukowy zgłoszony na wydarzenie.  

Na poziomie szkoły ponadpodstawowej 
interesującą metodą pracy z uczniami jest 

Problem Based Learning (PBL), czyli nau-

czanie problemowe. Wymaga ona jednak od 

nauczyciela szczegółowego określenia ram 

i założeń. Przede wszystkim uczeń musi być 

świadomy swej odpowiedzialności za ucze-
nie się. Po drugie problemy, jakie za-

mierzamy postawić swojemu podopieczne-

mu powinny być jak najbardziej podobne do 

sytuacji, które zna z codziennego życia. 

Przekłada się to na praktykę w taki sposób, 
że uczeń poznaje wyłącznie początkowe 

(pierwotne) dane, które mają pobudzić go do 

stawiania hipotez, sprawdzania ich, poszu-

kiwania przyczyn, modelowania przebiegu 

jakiegoś zjawiska, aż do zaproponowania 

możliwych rozwiązań danego problemu. Po 
trzecie warto wskazać uczniowi drogę w po-

staci otwarcia drzwi do korelacji już zdo-

bytej wiedzy z otrzymanymi informacjami. 

Wychowanek powinien otrzymać komuni-

kat, że musi rozpatrzyć problem w oparciu 
o całą swoją wiedzę, a nie wyłącznie przez 

aparat terminologiczny i metody znane 

z  geografii. Dzięki temu mamy szansę, na 

to, by ugruntować jego wiedzę oraz połączyć 

ją z nowymi informacjami. Ostatnim ele-

mentem pracy wykorzystującej PBL jest 
analiza wyników pracy ucznia oraz jej oce-

na. Uczeń nigdy nie powinien pozostawać 

bez informacji zwrotnej – co zrobił dobrze, 

jakie są plusy jego pracy, a nad czym po-

winien jeszcze popracować.  

Kompetencje cyfrowe wykorzystujemy te-

raz na co dzień w zdalnej edukacji. Ważnym 

elementem w warsztacie metodycznym geo-

grafa są aplikacje Kahoot2 i Quizizz3, umo-

żliwiające przeprowadzenie powtórek w for-

mie quizu, oraz LerningApps4, która poz-
wala na tworzenie ćwiczeń interaktywnych 

(m.in. pasujące pary, grupowanie, oś, kolej-

ność, pasujące pary na obrazie, test jedno-

krotnego wyboru, zadanie z lukami, krzy-

żówka, gra typu milioner, dopasowanie pól 
tabelki, uzupełnienie tabelki). Na szczególną 

uwagę zasługuje portal Seterra5, na którym 

możemy przygotować i udostępnić materiały 

ze znajomości map oraz Quizlet6 pozwala-

jący na przygotowanie fiszek z trudniejszymi 

terminami oraz zjawiskami. Oprócz korzys-
tania z wyspecjalizowanych zasobów interne-

towych warto pokusić się o wprowadzenie 

łatwego w obsłudze programu QGIS, który 

możemy wykorzystać do pozyskiwania, ana-
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lizy i prezentacji danych przestrzennych czy 

o wzbogacenie toku lekcji o skorzystanie 

z aplikacji Google Earth czy Google Maps.  

W zakresie kompetencji osobistych, spo-

łecznych oraz w zakresie uczenia się nacisk 

kładzie się na współpracę, asertywność i pra-

wość. W założeniu osoby ukierunkowane na 

ten obszar będą żywo zainteresowane roz-

wojem społeczno-gospodarczym, komunika-
cją międzykulturową, poszanowaniem in-

nych, pokonywaniem nabytych uprzedzeń, 

stereotypów oraz dążenie do kompromisu. 

Jednocześnie będą w stanie organizować włas-

ny proces uczenia się, a także ocenić swoją 
dotychczasową pracę oraz w razie potrzeby 

szukać rady, informacji oraz wsparcia.  

W dydaktyce wszystkich przedmiotów 

szkolnych jest to jeden z najtrudniejszych 

obszarów do pracy z uczniem – nauczyć go 

(pokazać mu) w jaki sposób może się uczyć. 
Jedną z propozycji jest metoda portfolio, 

bliska filozofii edukacji Marii Montessori, 

pokazująca przebieg i proces uczenia się 

podopiecznego. Uczeń przez wyznaczony ok-

res zbiera swoje prace oparte na nauczaniu 
problemowym, czyli z wykorzystaniem me-

tod kształcących umiejętności społeczne czy 

twórczego rozwiązywania problemów (np. 

zadania z zastosowaniem drzewa decyzyj-

nego, analizy SWOT, kuli śnieżnej, rybiej 

ości itd.). W przypadku geografii sprawdzi 
się to w ramach teczki zagadnieniowej, 

w  której uczeń umieszcza wszystkie otrzy-

mane zadania, poszukuje nowych materia-

łów, gromadzi je, porządkuje – mogą się 

w niej znaleźć mapy myśli, postery, plakaty, 
fiszki, samodzielnie wykonane skrypty  

– wszystkie narzędzia, które służą uczniowi 

w opanowaniu nowych informacji. Elemen-

tem uzupełniającym metody portfolio jest 

prezentacja efektów pracy ucznia. W szkole 

ponadpodstawowej może to być czas war-
sztatowy polegający na podzieleniu się z in-

nymi sposobami na naukę.  

Z kolei kształcenie postaw obywatelskich 

zakłada znajomość podstawowych pojęć do-

tyczących demokracji, praw człowieka i oby-
watela, funkcjonowania państwa i organi-

zacji międzynarodowych, do których należy. 

To także nabycie szacunku do inności, wy-

kazanie się postawą tolerancji w stosunku 

do różnych religii, grup etycznych czy życio-

wych wyborów. Zasadne wydaje się tutaj 
poświęcenie większej ilości czasu niż prze-

widziano to w podstawie programowej z geo-

grafii na elementy geografii religii, kultury 

czy choćby na geografię polityczną. Odpo-

wiedzią na ten postulat może być korelacja 

przedmiotowa pomiędzy zajęciami z geogra-
fii oraz wiedzy o społeczeństwie. Odpowied-

ni dobór treści i form pracy, pokazujący 

dane zjawisko z kilku perspektyw umożliwia 

uczniowi wyrobienie własnego zdania, prze-

myślenie dogłębnie danego tematu. Drugą 

propozycją są innowacje, zwłaszcza progra-
mowa, która uzupełni niewystarczające za-

pisy podstawy programowej o jakże istotne 

elementy wychowania obywatelskiego. 

Kształcenie kompetencji przedsiębiorczoś-

ci również może odbywać się w ramach 
lekcji geografii. Pod tą kategorią kryją się 

bardzo przydatne umiejętności, na których 

powinno zależeć każdemu nauczycielowi, 

bez względu na to, jaki przedmiot szkolny 

prowadzi. Umiejętności te odnoszą się do 

aktywnego zarządzania różnego rodzaju pro-
jektami. Uczeń musi odpowiednio zaplano-

wać swoją pracę, zorganizować, zarządzać, 

kierować i zlecać zadania poszczególnym 

członkom grupy, analizować, komunikować 

swoje cele, oczekiwania, wątpliwości czy 
sporządzać raporty, przeprowadzać ocenę 

i sprawozdać z wykonania projektu. Uwagę 

szczególną zwrócić należy na formę prezen-

tacji, na sposób prowadzonych prac wew-

nątrz grupy oraz na podpowiedzi, jak ziden-

tyfikować własne mocne i słabe strony. 
Nauczyciel wciela się tutaj w tutora – kogoś 

kto stoi obok i pomaga. Nie jest centralną 

jednostką, która zarządza i rozdziela prace. 

By taka sytuacja mogła mieć miejsce, na-

leży grupę, z którą się pracuje, odpowiednio 
przygotować. Stąd też kształcenie kompe-

tencji miękkich powinno być jednym z naj-

ważniejszych zadań nowoczesnej szkoły.  

Ostatnia kompetencja kluczowa, w za-

kresie świadomości i ekspresji kulturowej, 

jest niemniej ważna od pozostałych. Odpo-
wiada też specyfice geografii jako przed-

miotu szkolnego. Obejmuje nie tylko wiedzę 

o kulturze poprzez świadomość lokalnego, 

narodowego i europejskiego dziedzictwa, ale 

również umiejętności w postaci uwrażliwie-
nia na piękno, na sztukę i możliwość eks-

presji swojego odbioru. Ekspresja kultu-

ralna jest niezbędnym ogniwem, by rozwijać 

twórcze umiejętności, a te z kolei mogą być 

wykorzystane w wielu sytuacjach zawodo-

wych. Geografia w szkole ponadpodstawo-
wej daje możliwość zapoznania się z wie-

loma aspektami kultury. Stara się nauczyć 

myślenia geograficznego, czyli całościowego, 

który syntezuje wiedzę ogólną w oparciu 
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o myślenie krytyczne i właśnie twórcze. Bez 

świadomości o różnorodności językowej, 

kulturowej, religijnej w Europie i w innych 
regionach świata trudno będzie uczniowi 

zrealizować postulat o formułowaniu twier-

dzeń przyczynowo-skutkowych z zakresu geo-

grafii ekonomiczno-społecznej. Będzie mieć 

problem z ocenieniem oraz wartościowaniem 

zjawisk, które mogą dotyczyć ludności w po-
szczególnych regionach świata. By wzmac-

niać kompetencję warto zaproponować ucz-

niom lekcje muzealne, wycieczki przedmio-

towe czy zwiedzanie wystaw. Interesującą 

propozycją wydaje się również zaproszenie 
podróżników do szkoły na prelekcję o wy-

branym regionie, jego wrażeniach z podróży, 

pokazanie zwyczajów ludności itd.  

Reasumując, kształcenie kompetencji klu-

czowych jest możliwe na lekcjach przedmio-

towych, w tym na zajęciach z geografii. 
Nauczyciel jako świadomy organizator toku 

dydaktycznego jest w stanie odpowiednio 

zaplanować działania dydaktycznego, które 

będą skierowane na kształtowanie konkret-

nej lub kilku kompetencji jednocześnie. Og-
ranicza nas w tym zakresie jako prowadzą-

cych wyłącznie wyobraźnia.  

Szymon Jakóbik 
 

Przypisy: 
1 Punkty odnoszą się do podstawy programowej 

z geografii (zakres rozszerzony), wymagania 
szczegółowe realizowane w czteroletnim liceum, 
wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, tech-
nikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 467) 

2 www.kahoot.com  
3 www.quizizz.com  
4 https://www.learningapps.org  
5 https://www.online.seterra.com  
6 https://www.quizlet.com  
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Izabela Śledziona 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłobucku 

GATUNKI  INWAZYJNE  JAKO  TEMAT  WIODĄCY 

XXII   POWIATOWEGO   

KONKURSU  EKOLOGICZNEGO   

W  KŁOBUCKU 

WPROWADZENIE 

W czerwcu 2022 r. w Szkole Podstawowej 

nr 3 w Kłobucku odbyła się XXII edycja Po-

wiatowego Konkursu Ekologicznego pod pa-

tronatem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach dr Mirosławy Mier-

czyk-Sawickiej. Rokrocznie temat wiodący 
konkursu jest inny, dostosowany do najważ-

niejszych aktualnie problemów ekologicz-

nych i zaakceptowany wcześniej przez Re-

gionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Ka-

towicach. W związku z ogłoszeniem przez 
Senat RP roku 2022 Rokiem Botaniki, zde-

cydowaliśmy się jako organizatorzy na te-

mat botaniczny dla tegorocznej edycji kon-

kursu. 

 
Temat wiodący 

Powiatowego Konkursu Ekologicznego  
w Kłobucku 

Równocześnie z opublikowaniem regula-

minu konkursu dla nauczycieli przygoto-

wujących uczniów do udziału w konkursie 

zostały przeprowadzone w RODN „WOM” 

w Częstochowie dwa szkolenia z zakresu „In-
wazyjnych gatunków obcych”, aby ukierun-

kować opiekunów na pracę z uczestnikiem 

konkursu, gdyż temat wykracza poza pod-

stawę programową z biologii dla szkół pod-

stawowych.  

W konkursie uczestniczyli uczniowie z sześ-
ciu szkół powiatu kłobuckiego: z Miedźna, 

Opatowa, Truskolas, Waleńczowa, SP nr 2 

w Krzepicach i SP nr 3 w Kłobucku z nau-

czycielami opiekunami przygotowującymi ucz-

niów do konkursu. 

GATUNEK INWAZYJNY, CO TO TAKIEGO? 

Definicja opublikowana na stronie Ge-

neralnej Dyrekcji Ochrony Środowiska brzmi: 

„Inwazyjne gatunki obce (IGO) to rośliny, 

zwierzęta, patogeny i inne organizmy, które 

nie są rodzime dla ekosystemów i mogą 
powodować szkody w środowisku lub gos-

podarce lub też negatywnie oddziaływać na 

zdrowie człowieka. W szczególności IGO od-

działują negatywnie na różnorodność bio-

logiczną, w tym na zmniejszenie populacji 

lub eliminowanie gatunków rodzimych, po-
przez konkurencję pokarmową, drapieżnict-

wo lub przekazywanie patogenów oraz za-

kłócanie funkcjonowania ekosystemów”1. 

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, 

że inwazyjne gatunki obce (IGO) zaburzają 
różnorodność biologiczną prawie wszystkich 

ekosystemów ziemi i stanowią jedno z naj-

większych zagrożeń dla bioróżnorodności. 

Od XVII wieku IGO przyczyniły się do wy-

ginięcia prawie 40% gatunków zwierząt, dla-

tego jesteśmy zobowiązani edukować młode 
pokolenie w tej kwestii, aby dostarczyć rze-

telną wiedzę o ww. gatunkach i zagroże-

niach, które niosą dla naszego środowiska 

przyrodniczego. 

WYBRANE GATUNKI INWAZYJNE REJONU 

KŁOBUCKIEGO I CZĘSTOCHOWSKIEGO 

W regulaminie konkursu podane zostały 

gatunki inwazyjne, które uczestnicy przed-

stawią w filmie konkursowym. Gatunki te 

spotykane są w rejonie kłobuckim i często-

chowskim, więc są znane uczniom z zajęć 
terenowych, które są jedną z zalecanych 
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form realizacji podstawy programowej z bio-

logii w szkole podstawowej. 

Dobrze znanym gatunkiem jest biedron-
ka azjatycka, która niestety zaczyna domi-
nować na naszym terenie. Jest to gatunek 

chrząszcza, pierwotnie występującego na te-

renie wschodniej Azji. W latach 90. XX wie-

ku została sprowadzona do USA w celu na-

turalnego zwalczania mszyc. W bardzo szyb-

kim tempie zaobserwowano rozprzestrze-
nienie się tego gatunku na obu kontyn-

entach amerykańskich. Gatunek ten sku-

tecznie ogranicza populację mszyc, które są 

jej podstawowym pokarmem, jednakże mu-

simy pamiętać, że jest gatunkiem inwazyj-
nym, dlatego zagraża rodzimym gatunkom 

biedronek. Biedronki azjatyckie są bardzo 

płodne, szybko zajmują niszę rodzimych 

biedronek, ponieważ żywią się tym samym 

pokarmem, co lokalne biedronki. Naukowcy 

stwierdzili, że są agresywne, zjadają jaja 
i  larwy innych mniejszych lub zbliżonych 

rozmiarami biedronek. W chwilach zagro-

żenia wydzielają żółtą hemolimfę, która mo-

że powodować u ludzi reakcje alergiczne, 

wysypkę oraz zapalenie dróg oddechowych. 
Biedronki azjatyckie nie mają na naszym te-

renie naturalnych wrogów. Prawdopodobnie 

będą stale zwiększać swoją liczebność, po-

jawiając się w coraz to nowszych środo-

wiskach, co będzie skutkować wypieraniem 

innych krajowych gatunków biedronek.  

Kolejnym gatunkiem inwazyjnym jest ro-
binia akacjowa (Robinia pseudoacacia) na-

zywana inaczej grochodrzewem, a w języku 

potocznym – akacją. Do Europy została 

sprowadzona z Ameryki Północnej już 

w XVII wieku jako drzewo ozdobne sadzone 
głównie w parkach. Jest rośliną miododaj-

ną. Robinia ma niewielkie wymagania gle-

bowe, dlatego szybko wymknęła się ze sztucz-

nych zbiorowisk i opanowała siedliska leś-

ne, w których stanowi poważne zagrożenie 

dla gatunków rodzimych. Robinia akacjowa 
przyczynia się do wysuszenia głębszych 

warstw gleby i wzbogacenia w azot warstwy 

powierzchniowej, co w konsekwencji dopro-

wadza do szybkiego wzrostu roślin azoto-

lubnych, takich jak pokrzywa zwyczajna. 
W efekcie znacznych zmian środowiskowych 

wywołanych przez robinię zmienia się skład 

gatunkowy flory na danym siedlisku.  

Kolejny „obcy przybysz” częsty w naszym 

rejonie to czeremcha amerykańska (Padus 

serotina), gatunek drzewa z rodziny różowa-
tych, które zostało sprowadzone do Europy 

w XVII w. z Ameryki Północnej. Do Polski 

została sprowadzona przez leśników w XIX 

wieku, aby wzbogaciła gatunkowo warstwę 
podszytu w lasach. Szybko okazało się, że 

jest to gatunek inwazyjny, który samorzut-

nie rozprzestrzenił się w wielu kompleksach 

leśnych. Czeremcha amerykańska z uwagi 

na mniejsze wymagania glebowe wypiera 

z lasów m.in. rodzimą czeremchę zwyczajną. 
Powinna być usuwana z terenów chronio-

nych, co nie wyklucza jej uprawy w parkach 

jako rośliny ozdobnej. 

W lasach kłobuckich spotykany jest dła-
wisz okrągłolistny również zaliczany do ga-

tunków inwazyjnych. Jest to wieloletnie, dwu-
pienne pnącze, dorastające do kilkunastu 

metrów. Roślina w naturalnych warunkach 

porasta Chiny, Japonię i Koreę, skąd zosta-

ła przywieziona do Stanów Zjednoczonych, 

a później do Europy, gdzie rozmnożyła się 

w sposób niekontrolowany. 

Jest rośliną pnącą niezwykle dekoracyj-

ną z uwagi na żółte, kuliste owoce-torebki 

(o średnicy do 8 mm), które pojawiają się na 

roślinie w październiku. Owoce nie są ja-

dalne, więc spożycie ich może spowodować 
zatrucie pokarmowe. Pnącze wytwarza za-

okrąglone i karbowane na brzegach liście 

oraz białe lub zielonkawe niepozorne kwia-

ty. Kwitnie od maja do czerwca. Charakte-

ryzuje go silny wzrost od 1 do 4 m w ciągu 

roku. 

Kolejnym gatunkiem inwazyjnym, które-

mu uczestnicy konkursu poświęcili uwagę, 

jest dąb czerwony – drzewo szybko rosnące 

o szerokiej koronie, którego liście jesienią 

przebarwiają się na kolor czerwony i bor-

dowy. Rozmnaża się za pomocą nasion. 
Jego owoce ‒ żołędzie stanowią pożywienie 

dla zwierząt, które przyczyniają się do ich 

rozprzestrzeniania na znaczne odległości. 

W porównaniu z rodzimymi dębami rośnie 

szybciej i owocuje w młodszym wieku oraz 
bardziej toleruje zacienienie, jest również 

wytrzymały na zanieczyszczenia powietrza, 

suszę oraz mróz. Minusem jest fakt, że og-

ranicza rozwój roślin rodzimych, ponieważ 

silnie zacienia podłoże, a ponadto jego liście 

i korzenie zawierają związki toksyczne (alle-
lopatyczne) dla innych roślin. Opadłe liście 

dębu czerwonego tworzą warstwę wolno roz-

kładającej się ściółki, która powoduje za-

kwaszenie gleby. Siedlisko przyrodnicze prze-

kształcone w wyniku rozwoju zbiorowisk 
z dominacją dębu czerwonego ma zmieniony 
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skład gatunkowy roślin, grzybów oraz owa-

dów. 

Szczególne zagrożenie stanowi dla cen-
nych zbiorowisk leśnych, np. ciepłolubnych 

dąbrów i buczyn. Ponadto wkracza do mu-

raw i zarośli kserotermicznych, muraw na-

piaskowych, wydm śródlądowych oraz zbio-

rowisk naskalnych. 

Do inwazyjnych gatunków obcych świata 
zwierząt występujących w rejonie kłobuckim 

i częstochowskim należy rak pręgowany, 

którego naturalnym obszarem występowa-

nia jest Ameryka Północna. Powodem intro-

dukcji w Europie była odporność tego ga-

tunku na dżumę raczą (choroba grzybicza), 
która powodowała masowe śnięcie raków 

europejskich. Okazało się, że amerykański 

gatunek jest mało wartościowy gospodarczo 

i kulinarnie – ma gorszy smak. Poza tym 

okazało się, że również jest nosicielem ra-
czej dżumy. W Polsce pojawił się pod koniec 

XIX wieku w wyniku zarówno działań ce-

lowych jak i przypadkowych. Rak pręgo-

wany szybko się namnaża i szybko rośnie, 

bez problemów opanowuje nisze gatunków 

rodzimych – raka szlachetnego i błotnego  
– czego skutkiem jest eliminowanie tych ga-

tunków z pierwotnych terenów. Mimo podej-

mowanych prób eliminacji raka pręgowa-

nego, właściwie nie ma skutecznego sposo-

bu na pozbycie się tego gatunku z wód euro-
pejskich – należy raczej spodziewać się jego 

dalszej ekspansji. Uczniowie klasy 7 SP nr 3 

w Kłobucku w czasie jesiennych zajęć tere-

nowych z biologii, które odbyły się nad zbior-

nikiem Poraj, mieli możliwość obserwowania 

tego gatunku w wodach przybrzeżnych zbior-

nika. 

Ostatnim gatunkiem, który poznali 

uczestnicy Powiatowego Konkursu Ekolo-

gicznego, jest żółw czerwonolicy – pocho-

dzący z kontynentu amerykańskiego. W Pol-

sce pojawił się w latach 90. XX wieku na 
skutek wypuszczenia go do wody przez 

prywatnych, mało odpowiedzialnych hodow-

ców. Bardzo szybko zadomowił się w wo-

dach i stał się dużym zagrożeniem dla 

polskiej flory i fauny, wypierając europej-
skiego żółwia błotnego. Żółw czerwonolicy to 

gatunek skorupiaka bardzo żarłocznego, 

który znacznie zmienia ekosystem, w któ-

rym żyje. Jest uznawany za bardzo drapież-

ny gatunek inwazyjny, dlatego też od 2012 

roku przetrzymywanie, hodowla, rozmnaża-
nie, a następnie sprzedaż może się odbywać 

wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od właś-

ciwych organów państwowych. Żółw czerwo-

nolicy znalazł się w gronie 100 najniebez-

pieczniejszych gatunków inwazyjnych. 

PRZEBIEG POWIATOWEGO KONKURSU 

EKOLOGICZNEGO Z UDZIAŁEM REGIONALNEGO 

KONSERWATORA PRZYRODY Z KATOWIC 

Uczniowie zgłoszeni do konkursu przygo-

towali filmy konkursowe i umieścili je na 

kanale YouTube, aby jurorzy mieli łatwy 
dostęp i mogli szybo i sprawnie dokonać 

oceny. Prace komisji odbywały się w trybie 

zdalnym zgodnie z kryteriami oceny zawar-

tymi w regulaminie konkursu. Laureaci zos-

tali wyłonieni na podstawie liczby uzyska-

nych punktów. 

 
Regionalny Konserwator Przyrody  

w gronie członków komisji konkursowej  
i nauczycieli opiekunów 

Wyniki 22 edycji konkursu przedstawiają 

się następująco: 

● I miejsce – Piotr Konecki – SP Miedźno 

 
Laureat I miejsca odbierający nagrodę konkursową 

● II miejsce – Michalina Rykała – SP Miedź-

no  

● III miejsce ex aequo – Kaja Konieczna  

– SP nr 2 Krzepice i Maja Kowalczyk  

– SP nr 3 Kłobuck. 

● Wyróżnienia: Franciszek Adamski – SP 

Krzepice, Natalia Nogal – SP Truskolasy, 
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Jakub Kubicki – SP nr 3 Kłobuck, Nikola 

Kaptur – SP Miedźno, Krzysztof Pach  

– SP nr 3 Kłobuck, Bartosz Sowa – SP 

Waleńczów.  

 
Laureaci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku  

z opiekunem  
i Konserwatorem Przyrody z Katowic 

Film laureata I miejsca Piotra Koneckiego 
ze Szkoły Podstawowej w Miedźnie dostępny 

pod linkiem: https://www.youtube.com/ 

watch?v=PX3k84sWlr4, [dostęp 22.07.2022]2. 

 
Uczestnicy konkursu  

ze szkół powiatu kłobuckiego 

Uroczyste podsumowanie konkursu od-

było się dnia 15 czerwca w SP nr 3 w Kło-

bucku z udziałem zaproszonych gości: Prze-

mysława Skrzypca – Regionalnego Konser-
watora Przyrody z Katowic, Zuzanny Buck  

– Naczelnika Wydziału Ochrony Przyrody 

i  Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Katowi-

cach, Anny Grabowskiej-Graj – Kierownik 

Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

UM w Kłobucku, Moniki Bogdanowicz – Spe-
cjalisty Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Warszawie Delegatura w Czę-

stochowie oraz przedstawicieli Nadleśnictwa 

Kłobuck – Sekretarza Nadleśnictwa Pauliny 

Macherzyńskiej i Inżyniera Nadzoru Toma-
sza Paciepnika. Uczniowie z tytułem laure-

ata konkursu i wyróżnieni otrzymali nagro-

dy książkowe oraz dyplomy ufundowane 

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środo-

wiska w Katowicach, Urząd Gminy Kłobuck 

i Starostwo Powiatowe w Kłobucku. 

PODSUMOWANIE 

XXII edycja Powiatowego Konkursu Eko-

logicznego uzmysłowiła uczniom, jakie za-

grożenie niosą gatunki inwazyjne dla nasze-

go środowiska przyrodniczego i bioróżnorod-

ności. Udział w zmaganiach konkursowych 
zmobilizował ich do odnalezienia stanowisk 

ww. gatunków na terenie swojej gminy oraz 

poznania negatywnego oddziaływania na 

ekosystemy. Każdy z nas musi mieć świa-

domość tego, że trzeba dbać, aby zmiany 
wprowadzane przez nas do środowiska na-

turalnego – bezpośrednio lub pośrednio  

– nie burzyły jego równowagi, różnorodności 

i nie zakłócały rozwoju. Cele konkursu zos-

tały w pełni zrealizowane, a udział Konser-

watora Przyrody podniósł rangę konkursu 
w środowisku lokalnym. Organizatorzy mają 

nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym kon-

kurs wróci do formy stacjonarnej bez ogra-

niczeń pandemicznych. 

Izabela Śledziona 
 

Netografia: 
1 https://www.gov.pl/web/gdos/inwazyjne-

gatunki-obce3, [dostęp 19.07.2022]. 
2 https://www.youtube.com/ 

watch?v=PX3k84sWlr4, [dostęp 22.07.2022]. 

 

 

 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/wdr5m, [dostęp 23.11.2022].
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EDUKACJA  CZYTELNICZA  I  MEDIALNA 

 
Paulina Rawinis 

Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie 

PIERWSZA  PIELGRZYMKA  

ŚWIĘTEGO  JANA  PAWŁA   II    

DO  CZĘSTOCHOWY  

NA  ŁAMACH  LOKALNEJ  PRASY 

ierwsza pielgrzymka św. Jana Pawła II 

do Częstochowy stanowiła dla miesz-

kańców miasta wielkie wydarzenie. 
Dla wszystkich, którzy w niej uczestniczyli, 

było to ogromne przeżycie duchowe. W ca-

łym mieście panowała niezwykła atmosfera, 

wręcz euforia. Nawet ludzie niezaangażowa-

ni na co dzień w życie Kościoła, odczuwali 

dumę z powodu przyjazdu Jana Pawła II na 
Jasną Górę. Zupełnie inaczej wyglądała 

reakcja władz miejskich i wojewódzkich, dla 

których pielgrzymka stanowiła wielki prob-

lem. Starały się one za wszelką cenę um-

niejszyć rolę tej historycznej pielgrzymki i og-
raniczyć kontakt Ojca Świętego z wiernymi. 

Miały w tym pomóc lokalne media podpo-

rządkowane partyjnym decydentom. Była 

ona dokładnie obserwowana przez media 

centralne i miejscowe.  

 
Źródło: https://tiny.pl/wdr15, [dostęp 23.11.2022]. 

W okresie istnienia cenzury ukazywanie 

pielgrzymek Jana Pawła II do ojczyzny miało 
zunifikowany charakter. W artykule wybra-

no do analizy lokalną prasę, która wówczas 

ukazywała się w Częstochowie: „Życie Czę-

stochowy „i „Gazetę Częstochowską”. 

W czasie pierwszej pielgrzymki w czerw-

cu 1979 r. „Życie Częstochowy” miało domi-

nującą pozycję na lokalnym rynku pra-

sowym w Częstochowie, a poglądy wyrażane 

w gazecie nosiły piętno oficjalnego stano-

wiska Komitetu Miejskiego PZPR w Często-
chowie. Gazeta ukazywała się codziennie. 

„Życie Częstochowy” opisując pielgrzymkę, 

dawało doskonały obraz tamtych lat z par-

tyjną mentalnością i jej charakterystycznym 

językiem ukazującym zniewolenie prasy. 
Wyniki zarówno treściowej jak i ilościowej 

analizy wykazują, że gazeta informowała 

o przebiegu wizyty Jana Pawła II, chociaż 

robiła to w sposób specyficzny i dość og-

raniczony. Pierwszej pielgrzymce papieskiej 

nie poświęcono wiele miejsca w artykułach, 
ani innych materiałach prasowych. Można 

odnieść wrażenie, że nie spotkała się ona 

z  zainteresowaniem redaktorów gazety, czy 

też jej dysponentów politycznych w Komi-

tecie Miejskim PZPR, a może nawet wyżej 

w Warszawie. Gazeta informowała, że: 

„4 czerwca 1979 r. o godz. 945 specjalny 

śmigłowiec wylądował w pobliżu katedry. 

Jana Pawła II powitali członkowie hierarchii 

kościelnej z metropolitą krakowskim kardy-

nałem Franciszkiem Macharskim i ordy-
nariuszem częstochowskim biskupem Stefa-

nem Barełą. Papież przywitał się z przed-

stawicielami władz administracyjnych woje-

wództwa częstochowskiego – wojewodą Mi-

rosławem Wierzbickim i przewodniczącym 
Miejskiej Rady Narodowej – Włodzimierzem 

Kosmalą oraz prezydentem – Ryszardem 

Matysiakiewiczem”1.  

P 
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W relacjach „Życia Częstochowy” z pierw-

szej pielgrzymki można mówić o pewnej ten-

dencji: redakcja prawie wcale nie przygo-
towywała swoich czytelników do spotkania 

z  Ojcem Świętym. Niewiele tekstów zapo-

wiadało zbliżającą się wizytę. Były to naj-

częściej teksty informacyjne i komunikaty. 

Ojciec Święty przebywał w Częstochowie 

trzy dni w dniach 4–6 czerwca 1979 r. Lo-
kalna prasa musiała o tym pisać, choć było 

to dla niej niewygodne. Należy tu szcze-

gólnie podkreślić fakt, że żaden z miejsco-

wych dziennikarzy nie został dopuszczony 

do zamieszczania informacji o przebiegu wi-
zyty. Każdy tekst informujący był podpi-

sywany przez PAP (Polską Agencję Prasową). 

Czyżby wówczas w Częstochowie brakowało 

doświadczonych dziennikarzy? Raczej nie. 

Oficjalne komunikaty w dobie cenzury były 

formułowane w Warszawie. „Życie Często-
chowy” wydane w dniach 2–3 czerwca wię-

cej uwagi poświęciło sprawom codziennym 

niż tak doniosłemu wydarzeniu, jakim była 

wizyta Ojca Świętego Polaka w Częstocho-

wie. Opisywano przygotowania do ogólno-
polskich dożynek mających się odbyć w Biel-

sku-Białej. Gazeta donosiła o osiągnięciach 

i perspektywach rozwoju nowoczesnej gos-

podarki żywnościowej. Nie zabrakło też 

informacji na temat Leonida Beżniewa, 

który pouczał, że Europa może i powinna 
dać przykład odprężenia militarnego. Dla 

gazety ważniejsza była informacja o Hen-

ryku Jabłońskim, ówczesnym przewodni-

czącym Rady Państwa, który spotkał się 

z dziećmi i młodzieżą z okazji Dnia Dziecka 
w Belwederze niż zbliżająca się pielgrzymka 

Ojca Świętego do Częstochowy. Gazeta og-

raniczyła się do stałego, ale niezbyt obfitego 

informowania o przebiegu kolejnych punk-

tów programu pielgrzymki. Na każdym kro-

ku starała się podkreślić socjalistyczny 
charakter państwa. Opisując powitanie z wła-

dzami kościelnymi i administracyjnymi, od 

razu zaznaczała, że: 

„Papież przejechał obok Pomnika Wdzięcz-

ności wzniesionego przez mieszkańców Czę-
stochowy za ocalenie miasta przez Armię 

Radziecką w styczniu 1945 r. Wszyscy pa-

miętają, że dzięki błyskawicznemu natarciu 

czołgistów radzieckich ostało się miasto i klasz-

tor jasnogórski, podminowany przez nie-

mieckich najeźdźców”2.  

O czym Ojciec Święty mówił w powitaniu, 

niewiele się dowiadujemy. Gazeta podała, że 

nawiązał do kultu maryjnego, podkreślając 

swój głęboki związek z tym kultem i klasz-

torem na Jasnej Górze. Tylko tyle. Szerzej 

niż Ojcem Świętym tego dnia zajmowała się 

problemami komunikacyjnymi spowodowa-
nymi wizytą i tempem pracy w przedsię-

biorstwach częstochowskich. Podkreśliła, że 

frekwencja w Hucie im. Bolesława Bieruta 

(Huta Częstochowa) była bardzo dobra. Zaj-

mowała się też tematem przesadzania kwia-

tów wiosennych na letnie, które już uschły. 
Ojciec Święty przebywał trzy dni w Często-

chowie, w takiej sytuacji lokalna prasa 

musiała coś o tej pielgrzymce pisać, bo taka 

jest rola lokalnej prasy, choć w ówczesnych 

realiach politycznych było to dla niej bardzo 
niewygodne. Nie dało się tej pielgrzymki 

ukryć. Wiele słów uznania kierowała pod 

adresem Milicji Obywatelskiej za wzorowe 

zapewnienie ładu i bezpieczeństwa w mieś-

cie, podkreślając jednocześnie, że zachowa-

nie pielgrzymów i mieszkańców miasta było 
wzorowe. Zauważyli to dziennikarze ze 

wszystkich stron świata i w swoich rela-

cjach chwalili tak godne i odpowiedzialne 

zachowanie. W relacji z dnia 5 czerwca 

sprawozdawcy PAP informowali:  

„W godzinach porannych Papież celebrował 

na szczycie Jasnej Góry mszę świętą dla 

sióstr zakonnych z całej Polski. Następnie 

odbyła się 169 konferencja Episkopatu Pol-

ski. W toku obrad papież wygłosił prze-

mówienie poświęcone miejscu i roli kościoła 
w Polsce. W południe na szczycie Jasnej 

Góry odmówił z wiernymi Anioł Pański 

i udzielił im błogosławieństwa. Po południu 

odprawił na Jasnej Górze mszę świętą. Wy-

głosił wówczas przemówienie, adresując je 
do wiernych z prastarych ziem piastow-

skich. Papież mówił o potrzebie sprawied-

liwości i miłości między ludźmi. Kolejny 

dzień pobytu Papieża w Częstochowie za-

kończył Apel Jasnogórski”3.  

Co się rzuca w oczy w tym komunikacie? 
Ani razu nie użyto określenia Ojciec Święty, 

tylko papież. Podczas mszy świętej nie wy-

głasza się przemówień, tylko homilię. Taki 

był wówczas język partyjnego przekazu. 

Były to najczęściej teksty informacyjne, ko-
munikaty. Podobny komunikat zamieszczo-

no w następnym numerze gazety. Znaj-

dziemy tu dokładny przebieg wizyty z całego 

dnia bez żadnego komentarza. W zakoń-

czeniu komunikatu PAP lakonicznie pod-

kreślała, że: 

„W środę 6 czerwca o godz. 700 papież od-

prawił mszę świętą na Jasnej Górze. Wy-

głosił kazanie skierowane do paulinów i kle-
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ru zakonnego. Następnie na szczycie Jasnej 

Góry celebrował mszę dla kleryków. O godz. 

1100 spotkał się w katedrze częstochowskiej 
z duchowieństwem diecezjalnym i zakon-

nym. Opuszczając katedrę podszedł do cho-

rych, inwalidów i kalekich. Zwrócił się do 

nich ze słowami pociechy i otuchy. W go-

dzinach popołudniowych przejechał ulicami 

Częstochowy na Jasną Górę. W bazylice 
spotkał się z profesorami KUL-u. Po po-

łudniu na Jasnej Górze została odprawiona 

msza dla pielgrzymów z Górnego Śląska 

i Zagłębia Dąbrowskiego. Mówił o znaczeniu 

pracy dla jednostki ludzkiej. Papieżowi leży 
na sercu ogromna i gigantyczna polska 

praca, jej owoce i skuteczność, aby Polska 

stawała się potężna i bogatsza przez swoją 

pracę”4.  

Nie zamieszczono żadnego komentarza, 

nie opisano atmosfery tego dnia na ulicach 
Częstochowy. Nie wspomniano o tysiącach 

pielgrzymów ustawionych wzdłuż Alei NMP, 

gdy Ojciec Święty przejeżdżał z katedry na 

Jasną Górę. Udział mieszkańców Często-

chowy i pątników z różnych stron Polski 
w spotkaniach z Ojcem Świętym był bardzo 

liczny. Strona kościelna szacowała liczbę 

pielgrzymów na około 3,5 miliona. Tego nie 

podano, bo te tłumy i panująca atmosfera 

modlitewna, były niewygodne dla komunis-

tycznych władz.  

Można zatem powiedzieć, że przy omawia-

niu pierwszej pielgrzymki „Życie Częstocho-

wy” wypracowało stały, w zasadzie nie-

zmienny sposób relacjonowania przebiegu 

wizyty papieskiej. Na ile był to schemat 
własny wypracowany przez redakcję, a na 

ile wynik odgórnych zaleceń, na podstawie 

analizy materiału nie sposób dziś stwier-

dzić. Wymowne jest, że materiały publiko-

wane w tym czasie stanowiły teksty przy-

gotowane przez Polską Agencję Prasową. Dla-
tego też twierdzenie na podstawie zgroma-

dzonego materiału, że redakcja „Życia Czę-

stochowy” kreowała taki, a nie inny obraz 

pielgrzymki, obarczone byłoby pewnym ry-

zykiem błędu. Właściwsze byłoby raczej stwier-
dzenie, że obraz taki miał zostać wykreo-

wany w prasie na polecenie władz central-

nych, czego strażniczką była właśnie PAP.  

Drugą lokalną gazetą ukazującą się 

w tamtym czasie była „Gazeta Częstochow-

ska”. Był to oficjalny organ Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR ukazujący się raz w ty-

godniu. W okresie PRL-u pielgrzymki Jana 

Pawła II do ojczyzny traktowano jako wyda-

rzenia ściśle polityczne. Partyjna prasa og-

raniczała się tylko do oficjalnych komu-

nikatów i wyraźnie podkreślała socjalistycz-
ny charakter państwa polskiego odwiedza-

nego przez Głowę Kościoła Powszechnego. 

Podobnie było w Częstochowie. „Gazeta Czę-

stochowska” zamieściła program wizyty Oj-

ca Świętego w dniach od 4 do 6 czerwca 

1979 r. Program wizyty w Częstochowie po-
dano według komunikatu Sekretariatu Epis-

kopatu Polski. Nic więcej nie zamieszczono 

na temat pielgrzymki5. W następnym nume-

rze tygodnika ukazała się krótka wzmianka: 

„Papież Jan Paweł II w Częstochowie. Szcze-
gólnej wymowy nabiera fakt, że Papież przy-

był do ojczyzny, kiedy obchodzimy 35-lecie 

narodzin Polski Ludowej, w czasie poprze-

dzającym też znamienną rocznicę w dziejach 

naszego narodu – 40-rocznice napaści hit-

lerowskich Niemiec na Polskę”6.  

Znamienne są to słowa. Typowe frazesy 

języka partyjnego. Wspomnienie o obcho-

dach 35-lecia Polski Ludowej jest tutaj wy-

jątkowo niefortunne. W kolejnym numerze 

na stronie pierwszej zamieszczone zostało 
sprawozdanie z pobytu Jana Pawła II w Czę-

stochowie. Gazeta podkreślała, iż Często-

chowa godnie przyjęła Papieża-Pielgrzyma:  

„Miasto i region dobrze się do niej przygo-

towały. Wiosenne porządki trwały od przed-

wiośnia. Sporo w tej dziedzinie czynów spo-
łecznych zadeklarowanych na 35-lecie PRL. 

Poprawił się dzięki zarządzeniom władz ład 

i porządek w mieście. Setki, a nawet tysiące 

ludzi pracy napracowały się, by przygotować 

miasto do godnego przyjęcia Dostojnego  
– Gościa. Sprawnie działała komunikacja 

miejska, PKS i gastronomia. Władze miasta 

doceniły społeczeństwo wykazujące wysokie 

zdyscyplinowanie. Służba zdrowia działała 

tak sprawnie, że do cięższych schorzeń nie 

doszło”7. 

Ton sprawozdania nie różnił się niczym 

od oficjalnego języka propagandy lat PRL-u. 

Dla redakcji najważniejsza była oficjalna stro-

na przebiegu pielgrzymki. Aspekt papieskiej 

wizyty w Częstochowie służył zatem przede 
wszystkim jasno określonej wizji propagan-

dowej. Wizja ta musiała realizować cele wy-

znaczone przez władze partyjne. Można od-

nieść wrażenie, że w okresie PRL-u, pierwsza 

pielgrzymka Jana Pawła II do Częstochowy 

była wydarzeniem nie religijnym, a ściśle po-
litycznym, które wykorzystywano do budo-

wania korzystnego wizerunku władzy w miejs-

cowym społeczeństwie. Władza mogła się po-
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chwalić, co zrobiono dla miasta z okazji wi-

zyty. W samej warstwie językowej zarówno 

„Życia Częstochowy” jak i „Gazety Często-
chowskiej „z 1979 r. nie można znaleźć żad-

nych treści religijnych. Żadna z tych gazet 

nie wskazuje na pielgrzymowanie Jana Paw-

ła II jako specyficzną formę jego pontyfika-

tu.  

Redakcje obu gazet bardziej zwracały 
uwagę podczas pielgrzymki na funkcję in-

formacyjną, rezygnując z pokusy preparo-

wania dla czytelnika określonego obrazu 

rzeczywistości. Wyniki zarówno ilościowej 

jak i treściowej analizy wykazują, że gazety 
informowały o przebiegu pierwszej piel-

grzymki Jana Pawła II do Częstochowy 

w sposób ograniczony. Pierwszej pielgrzym-

ce papieskiej nie poświęcono żadnego miejs-

ca w artykułach, ani innych poważniejszych 

materiałach prasowych. Można odnieść 
wrażenie, że nie spotkała się ona z za-

interesowaniem redakcji obu gazet, czy też 

ich przedstawicieli politycznych z ramienia 

PZPR. Świadczy o tym niskie nasycenie 

w poszczególnych numerach gazet treściami 
dotyczącymi pielgrzymki Ojca Świętego do 

Częstochowy oraz znikome zainteresowanie 

przed przyjazdem i po wyjeździe. Można tu 

mówić o pewnej tendencji. Redakcje tych 

gazet prawie wcale nie przygotowywały 
swoich czytelników do spotkania z Ojcem 

Świętym. Były to tylko teksty informacyjne, 

komunikaty, a w przypadku „Życia Czę-

stochowy” – komunikaty opracowane przez 

Polską Agencja Prasową, nie własnych 

dziennikarzy. Gazety miały w tym czasie do-
minującą pozycję w Częstochowie, a poglądy 

w nich wyrażane nosiły piętno oficjalnego 

stanowiska władz partyjnych, miejskich i wo-

jewódzkich.  

Paulina Rawinis 

 

 
 

Przypisy: 
1 „Życie Częstochowy”, 5 VI 1979, nr 129, s. 1. 
2 Tamże. 
3 Tamże, 6 VI 1979, nr 130, s. 1. 
4 Tamże, 7 VI 1979, nr 131, s. 1. 
5 „Gazeta Częstochowska”, 30 V–5 VI 1979, nr 22, 

s. 1. 
6 Tamże, 6–12 VI, nr 23, s. 1. 
7 Tamże, 13–19 VI, nr 24, s. 1. 

 

 
 

 
 
Izabela Matuszewska 

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie  

POLSCY  AUTORZY  DLA  KLIMATU 

d 30 maja do 3 czerwca 2022 roku 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 50 

im. gen. Władysława Sikorskiego 

uczestniczyli w obchodach XXI Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod 

hasłem „Polscy autorzy dla klimatu” naj-

większego dorocznego święta czytania orga-

nizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała 

Polska czyta dzieciom. Podczas spotkań czy-

telniczych zaproszeni goście czytali fragmen-

ty książek o treści ekologicznej.  

30 maja z uczniami klasy czwartej 

spotkała się Teresa Dzielska, aktorka tea-

tralna i filmowa. Czytała fragment książki 

Małgorzaty Kur „Ostatnie drzewo na Zie- 

mi”.  

 
Teresa Dzielska 

31 maja w spotkaniu uczestniczyła Ja-
goda Misztela-Rakowska, zastępczyni komen-

danta Hufca ZHP Częstochowa. Uczniom 

O 
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klasy drugiej przeczytała książkę Barbary 

Kosmowskiej „Fred psi ekopatrol”.  

 
Jagoda Misztela-Rakowska 

1 czerwca z uczniami klasy pierwszej 

spotkali się Marek Czerwiński, dyrektor 

generalny Urzędu Miasta Częstochowa i Łu-
kasz Kot, radny Rady Miejskiej Częstocho-

wy. Zapoznali pierwszoklasistów z wybrany-

mi wierszami Juliana Tuwima i książką Iza-

beli Skorupki „Gdzieś daleko. Bajka eko”. 

 
Łukasz Kot 

 
Marek Czerwiński 

2 czerwca z naszymi najmłodszymi ucz-

niami spotkał się Piotr Gruszka, siatkarz 

i  trener Exact Systems Norwid. Przeczytał 

dzieciom książkę Joanny Paszkiewicz i Jo-

anny Bartosik „Trzy życzenia”.  

 
Piotr Gruszka 

3 czerwca z uczniami klasy trzeciej spot-

kała się Paula Nogaj, dziennikarka gazety 

„Życie Częstochowy i powiatu”. Przeczytała 

fragmenty książki „Afryka Kazika” autorstwa 

Łukasza Wierzbickiego.  

 
Paula Nogaj 

Celem spotkań było promowanie głośne-

go czytania wśród uczniów, zaprezentowa-
nie książek polskich autorów opisujących 

piękno przyrody oraz zachęcenie młodych 

słuchaczy do działań, które przyczynią się 

do ochrony Ziemi i jej klimatu.  

Poprzez codzienne spotkanie z książką 

kształtujemy nawyk czytania, postawy mo-
ralne, rozbudzamy wyobraźnię kreatywność 

i zainteresowania, wzbogacamy słownictwo 

oraz budujemy więzi. Udział w tegorocznej 

kampanii społecznej przyniósł wiele radości 

naszym uczniom oraz przyczynił się do pro-
pagowania głośnego czytania przez doros-

łych oraz wskazanie właściwych postaw eko-

logicznych. 

Codzienne czytanie jest mądrym i war-

tościowym sposobem spędzenia czasu z dziec-

kiem oraz najlepszą inwestycją w jego przy-
szłość, o czym mówi powiedzenie: Dziecko, 
które czyta stanie się dorosłym, który potrafi 
myśleć. 

Izabela Matuszewska 
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KSZTAŁCENIE  ZAWODOWE 
 
Izabela Szczęsny 
Branżowa Szkoła I st. Specjalna nr 1 w Lublińcu 

„H ISTORIA  NA  TALERZU”   

–   INNOWACJA  PROGRAMOWO -METODYCZNA  

W  SZKOLE  BRANŻOWEJ  

Branżowej Szkole I stopnia Spe-

cjalnej nr 1 dla Uczniów Niesły-

szących i Słabosłyszących, Upo-

śledzonych Umysłowo oraz ze Sprzężeniami 
w Lublińcu rozpoczęta została w roku szkol-

nym 2021/2022 realizacja innowacji o cha-

rakterze programowo-metodycznym pt. „His-

toria na talerzu”. Innowacją, zaprojekto-

waną na trzy lata szkolne, objęci zostali 
uczniowie klasy I kn, kształcący się w zawo-

dzie kucharz. Rozwija ona świadomość na-

rodową, obywatelską i kulturową uczniów 

z różnorodnością funkcjonalną, wzbogacając 

ich wiedzę z zakresu historii Polski i dos-

konaląc umiejętności związane z zawodem 
kucharza. Autorką innowacji i jej realiza-

torką jest Izabela Szczęsny – nauczycielka 

historii oraz przedmiotów gastronomicz-

nych. Innowacja obejmuje dwadzieścia jeden 

tematów realizowanych w ramach dwóch 
przedmiotów nauczania: historii oraz przed-

miotu praktycznego zawodowego – pracow-

nia gastronomiczna, zawierającego treści 

kształcenia z kwalifikacji HGT.02 Przygo-

towanie i wydawanie dań. Jej istota polega 

na rozszerzeniu zakresu treści nauczania 
przedmiotu historia o zagadnienia dotyczące 

bogatych tradycji polskiej kuchni, zwycza-

jów żywieniowych ludności, charakterys-

tycznych potraw, smaków, surowców spo-

żywczych i sposobów wykonywania nie-
których potraw od początków państwa pol-

skiego do lat dziewięćdziesiątych XX w. oraz 

na sporządzaniu zgodnie z tradycją i degu-

stacją, w ramach wybranych zajęć przed-

miotu pracownia gastronomiczna, niektó-

rych typowych potraw danego okresu his-
torycznego, według przepisów dostępnych 

w polskiej literaturze kulinarnej. 

Historię polskiej kuchni uczniowie pozna-

wali w klasie pierwszej na podstawie upo-

dobań żywieniowych niektórych władców 

panujących w Polsce od początków państwa 

polskiego do końca istnienia Rzeczypospo-

litej Obojga Narodów. W klasie drugiej ucz-

niowie będą poznawać kuchnię okresu za-
borów oraz smaki polskiej kuchni okresu 

dwudziestolecia międzywojennego. W klasie 

trzeciej zaznajomią się z kuchnią okresu 

okupacji Polski podczas II wojny światowej, 

kuchnią PRL lat 80. i kuchnią III Rzeczy-

pospolitej Polskiej lat 90. XX w. 

Cele ogólne innowacji są następujące: 

zapoznanie uczniów z historią polskiej kuch-

ni; poznanie produktów i potraw polskiej 

kuchni historycznej, tradycji oraz zwyczajów 

żywieniowych; zaznajomienie z zabytkami 
polskiej literatury kulinarnej; kształtowanie 

u uczniów umiejętności sprawnego posłu- 

giwania się technologiami informacyjno-ko-

munikacyjnymi.  

Cele szczegółowe innowacji to: poznanie 
kultury polskiego stołu; poznanie potraw, 

smaków, surowców spożywczych z okresu 

wybranych dziejów historycznych; poznanie 

przepisów gastronomicznych z polskiej lite-

ratury kulinarnej; wykonywanie potraw z da-

nego okresu historycznego zgodnie z tra-
dycją ich sporządzania, z wykorzystaniem 

przepisów z polskiej literatury kulinarnej; 

kultywowanie polskich tradycji kulinarnych; 

zdobywanie przez uczniów nowych doświad-

czeń i umiejętności zawodowych; doskona-
lenie pracy zespołowej; rozwijanie i wzboga-

canie zasobu słownictwa historycznego i za-

wodowego uczniów, rozwijanie u uczniów 

otwartości na nowe technologie informacyj-

no-komunikacyjne.  

Innowacja „Historia na talerzu” zgodna 
jest z jednym z podstawowych kierunków 

realizacji polityki oświatowej państwa w ro-

ku szkolnym 2021/2022, określonym w pun-

kcie 3. „Działanie na rzecz szerszego udo-

stępnienia kanonu edukacji klasycznej, wpro-

W 
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wadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Euro-

py, edukacji patriotycznej, nauczania his-

torii oraz poznawania polskiej kultury, w tym 

osiągnięć duchowych i materialnych. (…)”. 

Innowacja rozwija kompetencje kluczowe 

uczniów: 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym. 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna. 

W procesie wdrażania innowacji stoso-
wane są różnorodne metody i formy pracy 

oraz wykorzystane narzędzia TIK służące od-

krywaniu wiedzy z zakresu historii polskiej 

kuchni, wyzwalaniu aktywności uczniów, 

sprzyjające rozwojowi ich twórczego myśle-
nia, rozwijające inicjatywy i twórcze poszu-

kiwania, ułatwiające zapamiętywanie.  

Zgodnie z przyjętym planem w roku szkol-

nym 2021/2022 zrealizowano siedem tema-

tów innowacji. Personalizując historię pol-

skiej kuchni od początków państwa pol-
skiego do końca istnienia Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów, uczniowie poznali na lek-

cji historii upodobania żywieniowe księcia 

Mieszka I, królowej Jadwigi Andegaweń-

skiej, króla Władysława II Jagiełły, królowej 
Bony Sforzy, królowej Anny Jagiellonki, kró-

la Jana III Sobieskiego i króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego oraz wzbogacili po-

znane treści praktycznym działaniem pod-

czas zajęć pracowni gastronomicznej, przy-

gotowując i degustując wybrane potrawy 

z czasów panowania władców. 

PRZY STOLE KSIĘCIA MIESZKA I  

(ok. 960–992) 

Podczas lekcji historii, której tematem 

były narodziny państwa polskiego, ucznio-
wie klasy I kn: Karol, Marcel i Sylwester 

poznali charakterystyczne potrawy, surowce 

spożywcze i sprzęt do ich wyrobu z okresu 

panowania pierwszego historycznego władcy 

Polski, księcia Mieszka I (ok. 960–992).  

Na stole władcy z dynastii Piastów domi-
nowały potrawy z owsa, pszenicy, grochu 

i prosa. Było też mięso tura, jeleni, żubrów, 

saren oraz ptactwo i ryby. Później podczas 

zajęć praktycznych uczniowie sporządzili 

niektóre z najstarszych potraw naszych 
słowiańskich przodków. Były nimi podpło-

myki, czyli najprostsza wersja chleba, wyko-

nane tylko z mąki oraz wody i wypiekane daw-

niej na kamieniu; polewka mięsna; ptactwo 

na miodzie; groch duszony oraz słodki twa-

róg. 

 
Uczniowie i nauczycielka  

w scenerii z czasów Mieszka I 

Końcowym akordem zajęć była degus-

tacja przez uczniów sporządzonych potraw 
i rozkoszowanie się ich wybornym smakiem 

w scenerii z czasów Mieszka I. 

PRZY STOLE KRÓLOWEJ  

JADWIGI ANDEGAWEŃSKIEJ 

(1384–1399) 

Potrawy, smaki i surowce spożywcze 

z  okresu panowania Jadwigi Andegaweń-

skiej, z dynastii Andegawenów, koronowa-

nej na króla Polski w 1384 r., uczniowie 

poznali na lekcji historii dotyczącej miejsca 

Polski w średniowiecznej Europie i kulturze 

na ziemiach polskich.  

Na królewski stół pierwszej żony króla 

Władysława Jagiełły podawano m.in. ryby, 

w tym ulubionego przez królową łososia, 

wieprzowinę, potrawy z gęsi, kur, kurcząt, 
kapłonów, jak też szczególnie ulubione 

potrawy królowej z dzikich ptaków: cie-

trzewi, jarząbków i przepiórek. Była również 

dziczyzna oraz nie brakowało warzyw i owo-

ców. Latem królowa jadła m.in. kapustę 

białą lub czerwoną, bób i świeże ogórki 
polane miodem, które bardzo lubiła oraz 

jabłka, śliwki, wiśnie, gruszki, jagody, po-

ziomki i melony. Zimą delektowała się owo-

cami suszonymi lub smażonymi w miodzie 

oraz powidłami z owoców. Wśród serwo-
wanych na pierwsze danie zup, określanych 

wówczas polewkami, była m.in. czernina, 

zwana też czarną polewką, o kwaskowym 

smaku, sporządzana na bazie krwi gęsiej 

lub kaczej, rosół, będący wówczas wywarem 

z solonego mięsa, polewka z kaszą, czyli 
krupnik oraz grochówka. W czasie postu na 

stole gościły polewki z różnych gatunków 

ryb, w tym z węgorza, polewka z rybiej krwi, 
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czy też rosół rybny z wędzonym dorszem lub 

śledziem.  

 
Przy stole  

z królową Jadwigą Andegaweńską 

Na stół królowej podawano również m.in. 
kiszki kaszne z podrobami, potrawy z kasz 

zbożowych, w tym z kaszy manny, z róż-

nymi dodatkami, np. ze stopionym tłusz-

czem ze słoniny, suszonymi śliwkami, czy 

też kawałkami mięsa, ryż gotowany na mle-

ku z migdałami i rodzynkami, galarety 
z mięsa lub z ryb. W jadłospisie królowej, 

która dobrze odżywiała się przez cale życie, 

były też ciasta ze smażonymi owocami 

i serem oraz preferowane przez nią białe 

pieczywo: chleb, pszenne bułki, „obarzan-
ky”, rogaliki oraz „biszkokty” – wypieki przy-

pominające dzisiejsze sucharki i krakersy. 

Królowa Jadwiga lubiła również piwo, które 

zazwyczaj spożywała w towarzystwie najbliż-

szych dworek. Na zajęciach praktycznych 

młodzi adepci sztuki kulinarnej sporządzili 
niektóre z tych świetnych potraw. Były ni-

mi: mająca cudowny smak polewka z kaszą 

jęczmienną; pyszny ryż z rodzynkami; jas-

nozłociste obwarzanki – smakowite wytraw-

ne pieczywo, o kształcie przypominającym 
pierścień i powierzchni w formie spirali; 

pełen smaków ogórek zielony z miodem; de-

likatna i aromatyczna galareta z kurczaka. 

Biesiadowanie przy stole zastawionym sma-

kowitymi potrawami z czasów królowej Jad-

wigi było wspaniałe.  

PRZY STOLE KRÓLA 
WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY 

(1386–1434) 

Typowe potrawy, surowce spożywcze i sprzęt 

do ich wyrobu z okresu panowania króla 

Polski Władysława Jagiełły (1386–1434), 

założyciela dynastii Jagiellonów, uczniowie 
biorący udział w innowacji poznali na lekcji 

historii poświęconej unii polsko-węgierskiej 

oraz unii polsko-litewskiej. Władca prefero-

wał smaki litewskie, ale również chętnie jadł 

potrawy polskie.  

 
Potrawy z czasów  

króla Władysława Jagiełły 

Lubił m.in. zupę z pasternaku, barszcz, 

przyrządzany z kiszonych części roślin, w tym 

z buraków, kisiel owsiany, gęsie podroby, 

zrazy, nazywane wówczas „suropiekami”, 

potrawę z podrobów nazywaną „flaky”, pie-

rogi serowe gotowane w maśle, przypomi-
nające dzisiejsze pierogi leniwe, które były 

jego przysmakiem, „pirogi”, będące placka-

mi na kruchym spodzie z nadzieniem z mię-

sa, sera, warzyw lub konfitur, pieczony 

drób, kiszki, bigos, chleb razowy, ciemny 
wypiekany z grubo zmielonego ziarna, za-

wierający otręby, utarty mak z miodem 

i bakaliami, ogórki. Z owoców król lubił jeść 

wiśnie, winogrona, poziomki, brzoskwinie, 
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śliwki, melony i szczególnie gruszki. Spoży-

wał zarówno owoce świeże, jak też suszone 

i smażone w miodzie. Jadł też ze smakiem 
ciasto z owocami lub z serem. Podczas zajęć 

praktycznych uczniowie sporządzili wyborne 

potrawy z tego okresu dziejów Polski: pie-

rogi z farszem z sera, suropieki, czyli po-

trawę z kawałków mięsa duszonego z dodat-

kiem warzyw i przypraw oraz do picia napój 
z gruszek. Delektowanie się smakiem przy-

gotowanych potraw i napoju, w wystroju sa-

li i stołu z czasów tego najdłużej panującego 

polskiego monarchy, umilała uczniom śred-

niowieczna muzyka. 

PRZY STOLE KRÓLOWEJ  

BONY SFORZY D’ARAGONA 

(1518–1548)  

Lekcja historii poświęcona podsumowa-

niu wiadomości z działu „Czasy nowożytne” 

przeniosła uczniów objętych innowacją do 
czasów Bony Sforzy, królowej Polski od 

1518 r., żony Zygmunta I Starego, króla 

Polski z dynastii Jagiellonów.  

 
Potrawy z czasów  

królowej Bony Sforzy 

Uczniowie podczas lekcji poznali właściwe 

dla tego okresu dziejów potrawy i surowce 

spożywcze oraz sprowadzone z Włoch do 
Polski przez królową Bonę warzywa, które 

wprowadziła do polskiej kuchni. Były to 

najpierw por i seler, a następnie kalafior, 

karczochy, fasola szparagowa, brokuły, 

koper włoski, kalarepa, sałata i szpinak.  

Ponadto królowa Bona, pochodząca z moż-

nego włoskiego rodu książąt Mediolanu  

– Sforzów, sprowadziła do naszego kraju 

niektóre korzenne przyprawy, różnego ro-

dzaju makarony i wina, które stały się po-

pularne za jej czasów. Przywiozła również do 
Polski w ślubnym kredensie niewielką liczbę 

widelców, którymi często posługiwano się 

we Włoszech, a w Europie w XVI wieku były 

narzędziem gastronomicznym wyjątkowym 

i  luksusowym. Na zajęciach pracowni ga-
stronomicznej uczniowie sporządzili nie-

które z poznanych potraw z czasów Bony 

Sforzy: rosół, którego podstawę przygotowa-

nia stanowił drób i włoszczyzna, galaretkę 

z drobiu, pasztet pieczony, sałatkę warzyw-

ną oraz tort z brzoskwiniami, doświadczając 
ich wyśmienitego smaku podczas degustacji 

w wystroju stołu z czasów królowej. 

PRZY STOLE KRÓLOWEJ  

ANNY JAGIELLONKI  

(1575–1596) 

Sposobność do zapoznania się przez  

uczniów z charakterystycznymi potrawami 

królewskiego stołu Anny Jagiellonki, kró-

lowej Polski od 1575 r. i niezbędnymi pro-

duktami do ich sporządzania stanowiła 

lekcji historii, której tematem była Rzecz-
pospolita Obojga Narodów w drugiej połowie 

XVI w.  

Ta ostatnia polska monarchini z dynastii 

Jagiellonów, córka króla Zygmunta I Sta-

rego i Bony Sforzy, bardzo lubiła kaszę, 
powstającą z ziaren różnych zbóż, szcze-

gólnie kaszę krakowską, której surowcem 

do produkcji były nasiona gryki. Po prze-

niesieniu się na Mazowsze królowa kazała 

sprowadzać sobie tę kaszę z Krakowa. Na 

zajęciach pracowni gastronomicznej ucznio-
wie poznali tajniki i smak różnych rodzajów 

kasz, mających wysoką wartość odżywczą, 

które można przyrządzać na słono, jak i na 

słodko. Sporządzili również trzy potrawy, 

których głównym składnikiem była kasza: 
babkę grysikową z kaszy manny, która 

powstaje z ziaren pszenicy, kaszę królewską 

– ulubiony deser królowej z jasnej i drobnej 

kaszy krakowskiej oraz pierogi z kaszą 

gryczaną, wytwarzaną z nasion gryki. Choć 

wykonanie potraw było dla uczniów praco-

chłonne, to efekt i smak znakomity. 



Edukacja w teorii i praktyce

 

Częstochowski Biuletyn Oświatowy nr 4 (126) 2022   92 

 
Marcel przygotowujący potrawę z kaszy.  

Przy stole z królową Anną Jagiellonką 

PRZY STOLE KRÓLA  

JANA III SOBIESKIEGO 

(1674–1696) 

Podczas przedostatnich zajęć innowacji 

w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie kla-
sy I kn odbyli podróż do czasów panującego 

w Rzeczypospolitej Obojga Narodów króla 

Jana III Sobieskiego (1674–1696), jednego 

z najwybitniejszych polskich monarchów i wo-

dzów.  

Kuchnię z czasów króla cechowało za-
miłowanie do używania w dużych ilościach 

przypraw korzennych, jak np. pieprzu, im-

biru, cynamonu, goździków, gałki muszka-

tołowej, ziela angielskiego oraz najdroższej 

wagowo przyprawy świata – szafranu. Przy-
prawy te, posiadając właściwości bakterio-

statyczne, bakteriobójcze i antyoksydacyjne, 

poprawiały cechy organoleptyczne sporzą-

dzanych potraw, nadając im niecodzienny 

smak, zapach i wygląd, co uważano w epoce 

baroku za szczyt wytworności. Biesiadujący 
przy królewskim stole Jana III Sobieskiego 

doświadczali niejednokrotnie mocnego, aro-

matycznego zapachu konsumowanych po-

traw oraz silnego, ostrego i piekącego ich 

smaku. Na królewskich przyjęciach, na któ-

rych obowiązywała zasada: tłusto, obficie 

i pieprznie, spożywano dużo mięsa, z rozmai-

tymi dobrze przyprawionymi sosami oraz kasz 

i grochu, stanowiących dodatki do mięsa.  

 
Uczniowie z pedagogiem szkolnym.  

Przy stole z królem Janem III Sobieskim 

 
Karol przygotowujący potrawę z pieczarkami  

z czasów Jana III Sobieskiego 
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Natomiast konsumpcja chleba na dworze 

króla była niewielka. Janowi III Sobies-

kiemu, który lubił uczty i dbał o kucharzy, 
zawdzięczamy wprowadzenie na polskie sto-

ły ziemniaków, zwanych wówczas tartof-

lami, które jako jarzyna egzotyczna były 

serwowane po raz pierwszy na jego królew-

skich przyjęciach.  

Bulwy pędowe ziemniaka król Jan III So-
bieski miał prawdopodobnie przesłać żonie 

Marii Kazimierze w 1683 r. z Wiednia, 

w okresie wyprawy przeciw Turkom, jako 

osobliwość ogrodów cesarza Leopolda I, z na-

kazem ich uprawy w swoich posiadłościach. 
Uczniowie po poznaniu kuchni na dworze 

Jana III Sobieskiego, jej charakterystycz-

nych przypraw, potraw i niezbędnych pro-

duktów do ich sporządzania, wykonali na 

zajęciach pracowni gastronomicznej trzy po-

trawy z okresu panowania władcy. Były 
nimi: rosół z makaronem, arkas – ulubiony 

mleczny deser króla oraz potrawa z pieczar-

kami, według przepisu Stanisława Czer-

nieckiego, twórcy pierwszej polskiej książki 

kucharskiej pt. „Compedium ferculorum 
albo zebranie potraw”, wydanej w 1682 r. 

Rozkosz smakowa wykonanych potraw była 

gwarantowana. 

PRZY STOLE KRÓLA  

STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 

(1764–1795) 

Na zakończenie zajęć innowacji pt. 

„Historia na talerzu” uczniowie poznali 

XVIII-wieczny stół ostatniego króla Polski 

i  wielkiego księcia litewskiego Stanisława 

Augusta Poniatowskiego. Monarcha, który 
panował w latach 1764–1795, był miłoś-

nikiem sztuki kulinarnej i dbał o prawid-

łowe odżywianie się. Jego kuchnia królew-

ska łączyła francuskie i polskie tradycje. 

Wzorując się na kuchni francuskiej ograni-

czono w niej ilość stosowanych ostrych 
przypraw, które w przeszłości używano z ob-

fitością w barokowej kuchni polskiej. Dzięki 

temu przyrządzane na stół królewski potra-

wy miały łagodny, naturalny smak, wyraź-

nie inny niż dotąd.  

Potrawy spożywane przez Stanisława Au-

gusta Poniatowskiego były różnorodne, wy-

bornie przyrządzone, zdrowe, smaczne i wy-

kwintne. Na śniadanie zwyczajowo król ja-

dał esencjonalny bulion, przygotowany z róż-

nego rodzaju mięs, z dodatkiem przypraw 
korzennych. Na obiad podawano monarsze 

m.in. jego ulubione zupy, w tym barszcz 

z  buraków czysty lub zabielany oraz rosół 

z  jarząbków, a w Wigilię zupę migdałową. 

Ponadto w królewskim jadłospisie były mię-
siwa, w tym szczególnie ceniona przez króla 

pieczeń barania, potrawy z kaczki, flaki, 

kapłony, nadziewane słoniną jarząbki, wę-

dliny, pasztety, ostrygi świeże lub mary-

nowane, szczupaki oraz ziemniaki. Paul Tre-

mo, kuchmistrz królewski, dbając o zdrowy 
styl odżywiania króla, podawał również na 

królewski stół warzywa, takie m.in., jak 

szparagi, kalafior, endywię, salsefię. Były 

one polane zrumienionym masłem z bułką 

tartą, obsypane natką pietruszki i sieka-
nymi jajkami na twardo. Na deser król de-

lektował się śliwkami. Na podwieczorek ser-

wowano królowi kawę lub herbatę, drobne 

słodkie lub wytrawne przekąski, przeważnie 

w postaci ciastek i ciasteczek oraz owoce. 

Król spożywał w niewielkich ilościach 
doskonałej jakości wino oraz wodę źród- 

laną.  

 
Sylwester przygotowujący sałatkę warzywną.  

Przy stole z królem  
Stanisławem Augustem Poniatowskim 

Ostatni monarcha Rzeczypospolitej Oboj-

ga Narodów był w latach 1771–1781 orga-
nizatorem tzw. obiadów czwartkowych dla 
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wyróżniających się artystów i ludzi nauki. 

Na porcelanowej zastawie serwowano uczest-

nikom proste, smaczne potrawy, w nie-
wielkich ilościach, którymi nie można było 

się przejeść, jednak dających poczucie sy-

tości w żołądku. W menu obiadów czwart-

kowych były zwykle: barszcz z uszkami, 

mięsiwa, w tym pieczeń barania, wędliny, 

paszteciki, w tym z gęsich wątróbek, ga-
laretki drobiowe, sałatki warzywne, mary-

naty, ryby w galarecie, przyrządzane na róż-

ne sposoby jaja, kiszki i kiełbasy. Do picia 

podawano gościom wyborne wina, przeważ-

nie hiszpańskie. Król, który unikał alko-
holu, pił wodę źródlaną. Uczniowie po poz-

naniu podczas lekcji historii kuchni kró-

lewskiej Stanisława Augusta Poniatowskie-

go mieli niecodzienną okazję skosztowania 

niektórych wybornych potraw z królewskie-

go stołu, przygotowanych podczas zajęć 
praktycznych. Były nimi barszcz czerwony 

z uszkami, tatar wołowy, paszteciki drobio-

we, jajka nadziewane i sałatka warzywna. 

Realizowana innowacja prezentuje wyso-

ki poziom merytoryczny, cechuje się orygi-
nalnością, doskonałą organizacją zajęć, za-

angażowaniem uczniów w realizacji jej dzia-

łań, przyczyniając się do zwiększenia szans 

i konkurencyjności uczniów na potencjal-

nym rynku pracy i poprawy jakości pracy 

szkoły branżowej.  

Izabela Szczęsny 
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Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. S. Konarskiego w Częstochowie 

POLSKA  NA  ZAWSZE  W  NASZYCH  SERCACH  
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka 
czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła 
rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie 

tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do 
wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. 

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 r. 

 

yrekcja, nauczyciele oraz społecz-

ność Szkoły Podstawowej nr 21 

im. ks. Stanisława Konarskiego w Czę-
stochowie od kilku lat współpracuje z czę-

stochowskim oddziałem Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska”. Zapisanymi w Statucie 

celami Stowarzyszenia są m.in.: 

● inspirowanie, wspomaganie i prowadze-

nie wszechstronnej współpracy Polonii 
oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną 

w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, 

religii, gospodarki, turystyki i sportu, 

● propagowanie, wspieranie i prowadzenie 

nauczania języka polskiego oraz podtrzy-
mywania jego znajomości wśród Polonii 

i Polaków mieszkających za granicą, 

● upowszechnianie w środowiskach polo-

nijnych wiedzy o kulturze polskiej i współ-

czesnych zjawiskach w życiu społecz-

nym, gospodarczym i politycznym kraju, 

● pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii 

i emigracji, 

● działanie na rzecz polskiego dziedzictwa 

kulturowego poza granicami kraju. 

Wspólnie z częstochowskim oddziałem 
„Wspólnota Polska”, w którym aktywnie dzia-

ła dyrektor naszej szkoły Renata Krystek, 

podejmujemy wiele przedsięwzięć mających 

na celu krzewienie polskości, promowanie 

postaw patriotycznych oraz przyjaźni mię-

dzy narodami. W swoich działaniach sku-
piamy się również na propagowaniu dzie-

dzictwa kulturowego naszych sąsiadów, uka-

zując element wielopłaszczyznowego prze-

nikania się naszych kultur. Najlepiej sens 

i cel tej działalności oddają słowa Jana Paw-

ła II zacytowane na wstępie. 

Ojczyzna to takie piękne i wymowne sło-

wo. W codziennym trudzie zapominamy lub 

nie chcemy pamiętać o miłości do kraju, za 

który wielu rodaków oddało to, co najcen-

niejsze – życie. Pamiętając o tym i w obliczu 
obecnej trudnej sytuacji (wojna w Ukrainie) 

nasza działalność ma wyjątkowy sens. 

Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Stani-

sława Konarskiego w Częstochowie ma szcze-

gólnie bliski kontakt z Państwowym Polskim 
Gimnazjum w Rezekne na Łotwie. W 2019 

roku podpisaliśmy umowę partnerską na 

rzecz współpracy międzynarodowej. W ra-

mach tej współpracy odbyło się kilka wizyt 

studyjnych częstochowskiej delegacji z udzia-

łem przedstawicieli władz miasta na Łotwie. 
My również gościliśmy nauczycieli wraz 

z uczniami z Rezekne w Częstochowie. Była 

to doskonała okazja do bliższego poznania 

się, wymiany doświadczeń, do pokazania 

gościom zabytków i ciekawych miejsc w mieś-
cie, w okolicy oraz uroków Jury Krakowsko- 

-Częstochowskiej. 

W latach 2019–2021 realizowaliśmy wspól-

nie projekt „Szkoła 6.0” pt. „Majowe święta”. 

Podjęte działania to: 

● przygotowanie rysunków/prac nawiązu-
jących do polskiej kultury, sztuki, trady-

cji, symboli narodowych,  

D 
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● wymiana informacji na temat obchodów 

majowych świąt, 

● opracowanie plakatów, informacji o przed-
stawicielach Polonii zasłużonych w dzie-

dzinie krzewienia polskości, 

● wykonanie przez uczniów zdjęć miejsc 

eksponujących polskie symbole narodo-

we, 

● przeprowadzenie zajęć o współpracy, 
o wspólnym projekcie, o ww. świętach  

– ich historii i znaczeniu, 

● zamieszczenie informacji, zdjęć prac na 

stronach szkoły. 

 W 2022 roku wspólnie z Publiczną Bib-
lioteką Pedagogiczną RODN „WOM” w Czę-

stochowie zorganizowaliśmy Międzynarodo-

wy konkurs „Polska na zawsze w moim ser-

cu”, który został objęty honorowym pa-

tronatem Ministra Edukacji i Nauki, od-

działu Instytutu Pamięci Narodowej w Ka-
towicach i Starosty Częstochowskiego. Uczest-

nikami konkursu byli uczniowie w wieku 

12–16 lat uczęszczający do szkół z terenów 

Polski, Ukrainy, Łotwy, Litwy, Białorusi. Na 

konkurs nadesłano ponad 40 filmów zrea-
lizowanych indywidualnie i przez drużyny 

szkolne. Uroczysta gala podsumowująca 

była transmitowana online do szkół zagra-

nicznych uczestniczących w konkursie. Re-

lacja zamieszczona została również w Te-

lewizji Orion i Tygodniku Katolickim „Nie-
dziela” oraz na stronach organizatorów. 

W pracach nadesłanych przez uczestników 

konkursu dostrzec można było umiłowanie 

Ojczyzny, podtrzymywanie jej tradycji i kul-

tury w życiu codziennym, chęć poznania, 
zrozumienia historii Polski, dumę z faktu 

bycia Polakiem, ogromne zaangażowanie 

w poszerzenie wiedzy o swoim kraju. Auto-

rzy zaprezentowali prace tak, by przema-

wiały do nas w szczególny sposób. 

W 2021 roku przystąpiliśmy do reali-
zowanego przez częstochowskie szkoły pro-

jektu unijnego „Przeszłość Buduje Przy-

szłość – Sąsiedzi Równych Praw”, którego 

koordynatorem jest Urząd Miasta Często-

chowy. Głównym celem projektu jest za-
chęcanie młodzieży z Polski, Litwy i Łotwy 

do poznawania innych kultur oraz budo-

wanie tolerancji wobec odmienności. W ra-

mach tego projektu przewidzianych jest 

wiele zadań, m.in. nakręcenie filmu, którego 

tematem będzie ukazanie wielokulturowości 

Częstochowy. 

Dzięki tym wszystkim przedsięwzięciom 
udaje nam się realizować bardzo ważne 

cele: 

● podtrzymywanie i upowszechnianie tra-

dycji narodowej, 

● pielęgnowanie polskości, symboli narodo-

wych, polskiej kultury, mowy, obyczajów 
twórczości, kuchni, znanych postaci, jed-

nostek zasłużonych w krzewieniu pol-

skości, 

● wychowanie dzieci i młodzieży w duchu 

zrozumienia oraz poszanowania wartości 

tradycji i kultury, 

● propagowanie postaw patriotycznych, 

● popularyzowanie działań i dokonań zna-

nych postaci historycznych i współczes-

nych, 

● wspólne przeżywanie ważnych rocznic, 

świąt narodowych. 

W kolejnych latach zamierzamy nadal 

dbać o kontynuację naszej współpracy, do-

strzegając wiele korzyści z niej wynikają-

cych. Przede wszystkim chcemy zwrócić 
uwagę młodym Polakom na konieczność an-

gażowania się dla rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, dla budowania partnerstwa 

lokalnego młodych ludzi, którzy swoje do-

świadczenia przeniosą na grunt krajów i spo-

łeczności lokalnych. Mamy nadzieję, że pa-
triotyzm nie będzie dla naszych absolwen-

tów tylko pustym słowem, ale umiłowaniem 

i pielęgnowaniem narodowej tradycji, kul-

tury czy języka, gotowością do pracy dla jej 

dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla 

niej własnego życia.  

Więcej na temat konkursu „Polska na 

zawsze w moim sercu” pod linkami: 

● https://biblioteka.womczest.edu.pl/ 

new/galeria/miedzynarodowy-konkurs-

polska-na-zawsze-w-moim-sercu-2022/ 

● http://www.rezpvsk.lv/pl/ 

majowe-swieta/#.YJQiYrUzZPY  

● https://sway.office.com/ 

ibFRHO5BzjamT9pk?ref=Link 

Renata Krystek 
Joanna Otto 

Iwona Walczak 
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Marcin Huras 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Dąbrowskiej w Częstochowie 

 „MALAWI  NA  FESTYNOWEJ”   

–   CZYLI  KAWAŁEK   AFRYKI  

W  NASZEJ  SZKOLE 

NARODZINY POMYSŁU 

Gdy rok temu w mojej głowie narodził się 

pomysł przeniesienia mojej pasji akwarys-

tycznej na grunt szkolny i kiedy podzieliłem 

się nim z moimi koleżankami i kolegami 
z pracy, reakcje były nieco pesymistyczne: 

„To nie wyjdzie”, „Było już kiedyś akwarium 

w szkole i dzieci wrzucały tam papierki”, 

„Daj sobie spokój…”. Jednocześnie zdawa-

łem sobie sprawę, że całość przedsięwzięcia 

nie może być sfinansowana z budżetu 

szkoły. 

Postanowiłem więc działać! Zebrałem ad-

resy mailowe najważniejszych producentów 

i sprzedawców artykułów akwarystycznych 

w Polsce. W mailach przedstawiłem swoją 
ideę urządzenia akwarium biotopowego 

i jednocześnie zwracałem się z prośbą o ufun-

dowanie takiego czy innego sprzętu akwa-

rystycznego. 

Część z tych maili pozostała bez odpo-

wiedzi do dzisiaj, ale w większości przy-
padków – ku mojemu ogromnemu zasko-

czeniu – odzew był bardzo pozytywny, a re-

zultaty przeszły moje najśmielsze oczeki-

wania. W przeciągu kilku tygodni udało mi 

się pozyskać komplet sprzętu: począwszy od 
samego akwarium, poprzez szafkę, belkę oś-

wietleniową, filtr, grzałkę, piasek, skałki, na 

rybach skończywszy. 

AKWARIUM W STYLU MALAWI 

Akwaria biotopowe odwzorowują kawałek 

danego obszaru wodnego zarówno pod wzglę-
dem wystroju jak i obsady ryb. I tak ak-

warium w stylu Malawi bezpośrednio na-

wiązuje do afrykańskiego jeziora Niasa (Ma-

lawi) położonego w południowo-wschodniej 

części Afryki. Należy ono do grupy Wielkich 

Jezior Afrykańskich i jest jeziorem tek-

tonicznym, czyli powstałym w wyniku wy-

pełnienia wodą głębokich rowów tektonicz-

nych ukształtowanych w wyniku ruchu płyt 
tektonicznych Ziemi. Jezioro to jest sklasy-

fikowane jako piąte na świecie pod wzglę-

dem objętości oraz jako dziewiąte na świecie 

pod względem powierzchni. 

Ze względu na swoje ukształtowanie i po-

łożenie przez miliony lat w jeziorze rozwijały 
się i ewoluowały ryby w nim zamieszkujące, 

które nazywane są zwyczajowo pyszczaka-

mi. Do tej grupy zalicza się blisko 850 do-

tychczas odkrytych gatunków, które są en-

demitami – czyli rybami występującymi 

w naturze tylko w tym jednym akwenie. 

 

Pyszczaki 

Cechą charakterystyczną – odróżniającą 
akwaria w stylu Malawi od tradycyjnych, 

powszechnie znanych, tzw. akwariów towa-

rzyskich – jest zupełny brak roślin. Jedyny 

wystrój stanowią w nich piasek i skały. 

Całość więc może sprawiać wrażenie nieco 
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surowego, ale pierwsze skrzypce grają tutaj 

ryby. 

 
Akwarium w stylu Malawi 

AKWARIUM W SZKOLE 

Obecność akwariów w szkołach ma długą 

tradycję. Wielu uczniów, a dziś już doro-

słych z pokolenia lat 70. czy 80. – z pewnoś-

cią pamięta ramowe akwaria w pracokla-

sowniach biologicznych, choć trzeba przyz-
nać, że z czasem było tych zbiorników coraz 

mniej. Obecnie to już rzadkość. A szkoda… 

Samo akwarium i ryby w nim zamiesz-

kujące to przecież znakomity aspekt wy-

chowawczy dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

Uczniowie chętnie je karmią, obserwują, 
niektórym nadają imiona. Tworzą „listy 

kolejkowe”, kto sypie pokarm w środę, a kto 

w piątek. Jest to znakomita możliwość do 

rozwijania takich cech jak: odpowiedzial-

ność, empatia czy troska. Dodatkowo ak-
warium jest cenne dla nauczycieli biologii 

i geografii, gdyż mogą oni „na żywo” po-

kazywać uczniom cykl rozwojowy ryb, oma-

wiać ich budowę, dymorfizm płciowy, bu-

dowę zbiornika itp. 

W dobie obecnej techniki, akwarium jest 
w dużej mierze bezobsługowe. Nie da się 

oczywiście zautomatyzować bezpośrednich 

czynności pielęgnacyjnych, takich jak czysz-

czenie szyb, filtrów czy podmianę wody. Ale 

są to czynności okazjonalne – wykonywane 

raz na miesiąc, dwa, trzy. 

Wiele z codziennych czynności, które 

dawniej musiały być wykonywane przez 

akwarystę, dzisiaj może dziać się bez jego 

wiedzy i zaangażowania. Za pomocą prog-

ramatora czasowego reguluje się godziny, 
w których świeci się światło. Automatyczne 

karmniki pozwalają na dostarczanie i pre-

cyzyjne dozowanie pokarmu, również w ok-

resach przerw świątecznych czy wakacyj-
nych. Grzałki z termostatem pozwalają na 

utrzymanie w zbiorniku zadanej tempera-

tury. 

Te wszystkie dobrodziejstwa współczes-

nej akwarystyki, które są już standardem 

dostępnym dla wszystkich, pozwalają na 
prowadzenie zbiornika w sposób możliwie 

mało angażujący opiekuna. 

Pozostaje więc jedynie cieszyć się wido-

kiem ryb i pozwolić uczniom angażować się 

w pielęgnację zbiornika na tyle, na ile chcą. 
Być może dla niektórych będzie to początek 

pięknej przygody, jaką jest akwarystyka. 

PODZIĘKOWANIA 

Realizacja projektu „Malawi na Festyno-

wej” nie byłaby możliwa bez wsparcia licz-

nych sponsorów i darczyńców. W imieniu 
swoim oraz społeczności szkolnej chciałbym 

podziękować firmom i markom: Diversa, 

Plantica, Tropical, Glopex, Naturefood, Aqua 

Nova, Tan-Mal, akwarystyczny24.pl, Wielki 

Kanion, Tetra, Magazyn Akwarium, Akwa-
Markt, HapPet oraz hodowcom pyszczaków: 

„LUK&RAF”, „Pielęgnice Afrykańskie” i „Fish-

Magic”. 

Bez Was ten projekt nie ujrzałby światła 

dziennego! Sprawiliście sporo radości na-

szym uczniom! 

Dziękuję również Pani Dyrektor Marzenie 

Michalskiej oraz Radzie Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 11 w Częstochowie – za ap-

robatę i wspieranie projektu. 

Marcin Huras 

 

 
Źródło: https://tiny.pl/wdr9p, [dostęp 23.11.2022].
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NOWOCZESNA  EDUKACJA  CYFROWA  

W  ŚLĄSKICH   SZKOŁACH 

szkół z województwa śląskiego 

dostało się do bezpłatnych prog-

ramów cyfrowej edukacji. Dołą-
czyć mogły te placówki, które przygotowały 

najlepsze prace zgłoszeniowe. Od września 

podczas zajęć MegaMisji uczniowie klas 1–3 

nauczą się zdrowych nawyków cyfrowych, 

a  klasy 4–8 w projekcie #SuperKoderzy po-

znają podstawy programowania nie tylko na 
informatyce. Łącznie o przyjęcie do inicjatyw 

Fundacji Orange starały się 1054 szkoły 

z  całej Polski, a zakwalifikowanych zostało 

320 (75% z małych miejscowości). 

 

Program MegaMisja dla klas 1–3 działa 

od 2015 roku i dotychczas wzięło w nim 

udział 1 250 szkół i ok. 40 tys. dzieci. To 

dzięki niemu uczą się ważnych zasad 
młodego internauty i przygotowują do tego, 

aby korzystać z technologii odpowiedzialnie, 

z rozwagą i z umiarem. To nauka ochrony 

prywatności, kulturalnego wyrażania opinii 

czy weryfikowania źródeł informacji. Zajęcia 

odbywają się w formie zabawy, w której 
uczniowie za wykonanie kolejnych zadań 

zdobywają nagrody dla całej szkoły – książ-

ki, audiobooki, gry, materiały plastyczne, 

pomoce edukacyjne czy tablety. Dla nau-

czyciela to sposób na prowadzenie bardziej 

angażujących zajęć, podejmowanie aktual-

nych tematów, zadbanie o zdrowe nawyki 

cyfrowe dzieci i na podnoszenie też swoich 

kompetencji. 

 

#SuperKoderzy to propozycja zajęć dla 

uczniów z klas 4–8, na których poznają 

podstawy programowania. Nie tylko na 

lekcjach informatyki, ale też na innych np. 

na przyrodzie, historii, fizyce, muzyce, lekcji 

języka polskiego i języków obcych. Nauczy-
ciele nie muszą mieć umiejętności informa-

tycznych ani programować, by wspólnie z dzieć-

mi konstruować roboty, tworzyć mini-stacje 

pogodowe, reportaże dźwiękowe czy proste 

strony www, bo Fundacja Orange przygo-
towuje ich do prowadzenia nowoczesnych 

lekcji na bezpłatnych szkoleniach. Szkoły, 

które zakwalifikowały się do programu, ot-

rzymają grant na zakup sprzętu np. zes-

tawów robotów. Do tej pory z inicjatywy 

skorzystało 770 szkół i ok. 20 tys. dzieci. 

Oba projekty są w pełni darmowe, wpi-

sują się w podstawę programową, a także 

w społeczną misję Fundacji Orange, która 

już od 17 lat troszczy się o dobro dzieci w cy-

frowym świecie i podnosi kompetencje nau-
czycieli tak, aby realizowali zajęcia dosto-

sowane do potrzeb dzisiejszych uczniów.  
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– Zależy nam na tym, żeby lekcje w szko-
łach były dla uczniów ciekawe, angażujące, 
a nauczyciele potrafili korzystać z nowo-
czesnych możliwości po to, aby lepiej rozu-
mieć świat młodych i to, jak dziś zdobywają 
wiedzę. Bardzo nas cieszy, że mimo wielu 
wyzwań w szkolnej rzeczywistości znalazła 
się przestrzeń na zainteresowanie innym 
podejściem do prowadzenia zajęć z dziećmi. 
– mówi Monika Wrońska z Fundacji Orange. 

Zajęcia rozpoczną się we wrześniu i po-

trwają przez cały rok szkolny. Będą prowa-

dzone przez nauczycieli na podstawie go-

towych scenariuszy lekcji. Podczas udziału 

szkoły mogą liczyć na pełne wsparcie Fun-
dacji Orange. Już w sierpniu odbędą się 

pierwsze szkolenia dla nauczycieli. 

 

Z województwa śląskiego do MegaMisji 

dostały się:  

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszynie 

2. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II 

w Będzinie 

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. S. Będ-

kowskiego w Grabowej 

4. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy 

w Tychach 

5. Katolicka Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa przy Zespole Szkół Katolickich 

im. św. J. Bosko w Sosnowcu 

6. Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sporto-

wego w Żorach  

7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (Szkoła 

Podstawowa nr 23) w Dąbrowie Górniczej  

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej 

9. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika 

w Olszynie 

10. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 

w  Zbrosławicach 

11. Szkoła Podstawowa im. J. Lompy w Woź-

nikach 

12. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisowie 

13. Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Konop-

nickiej w Blachowni 

14. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Królowej 

Jadwigi w Bytomiu 

15. Szkoła Podstawowa nr 14 w Chorzowie 

16. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. 

Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach  

Z województwa śląskiego do #SuperKode-

rów dołączą: 

1. Prywatna Szkoła Podstawowa ŻOREK 

w Żorach  

2. Prywatna Szkoła Podstawowa „Akademia 

Młodych” w Sosnowcu 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Pod-

stawowa im. K. Miarki w Gminie Ornon-

towice 

4. Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym 

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie  

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Parzymie-

chach  

7. Szkoła Podstawowa w Kobyli  

8. Zespół Szkół Specjalnych nr 10 w Raci-

borzu  

9. Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi  

10. Szkoła Podstawowa nr 33 im. H. Jordana 

w Zabrzu 

Lista wszystkich zakwalifikowanych szkół 

do kolejnej edycji programów Fundacji Orange: 

https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/ 
artykul/ktore-szkoly-przyjelismy-do-nowej-

edycji-naszych-programow-oto-lista  

Szkoły, które nie dostały się do progra-

mów, mogą korzystać z otwartej platformy 

MegaMisji i bezpłatnych scenariuszy zajęć 
#SuperKoderów dostępnych na stronach 

programów: https://megamisja.pl/ oraz 

https://superkoderzy.pl/ 

Kontakt dla mediów: 

Antonina Bojanowska, Fundacja Orange 

e-mail: antonina.bojanowska@orange.com, 

tel. +48 509 848 682 

Fundacja Orange od 2005 roku dba o roz-

wój dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. 

Z Fundacją uczą się zdrowych nawyków cy-

frowych, zasad bezpiecznego internetu, pod-
staw programowania, robotyki i druku 3d. 

Organizacja szkoli także nauczycieli (jest 

m.in. liderem projektu Lekcja: Enter, reali-

zowanego ze środków europejskich), prowa-

dzi badania i opracowuje materiały poradni-

kowe. Więcej na fundacja.orange.pl 

Karolina But 

 






