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Drodzy Czytelnicy!

 Zachęcając do lek-
tury kolejnego numeru 
naszego kwartalnika, 
pragnę zwrócić uwagę na 
artykuły dotyczące kom-
petencji nauczycielskich. 
Wypowiadają się na ten 
temat doświadczeni prak-
tycy. Pani Urszula Sko-
rupa zastanawia się nad 

przyczyną niechęci uczniów do matematyki i pod-
powiada, jak radzić sobie z tym problemem. Nato-
miast  pani Krystyna Cembrzyńska kontynuuje in-
teresujące rozważania na temat sposobów wyko-
rzystywania wyników egzaminów szkolnych  z ję-
zyka polskiego (w bieżącym numerze dotyczą one 
szkoły podstawowej).
 Ponadto nasi konsultanci – odpowiedzialni 
za przeprowadzenie wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych  dla gimnazjalistów – publikują 
przykładowe zadania z języka polskiego i geografii. 
Z pewnością przydadzą się one zarówno nauczycie-
lom, jak i uczniom. 
 „Dialog Edukacyjny” włącza się także w 
obchody Roku Wojciecha Korfantego. Publikujemy 
artykuł prezentujący dziennik „Polonia” redagow-
any przez Korfantego, a w nim poglądy redaktora 
naczelnego na temat  państwa niemieckiego, 
faszyzmu i napięcia rosnącego w Europie w latach 
1923 – 1933.
 Polecamy także artykuł ks. dra Grzegorza 
Poloka omawiający problemy, z jakimi borykają się 
dorosłe dzieci alkoholików.
 Ponadto kontynuujemy też rozważania na 
temat  filozoficznych podstaw wychowania i 
edukacji. Pod kontrowersyjnym tytułem „Edukacja 
– modelowanie człowieka czy strojenie maszyny” 
przedstawiono autorskie rozważania na temat  pod-
stawy programowej  zatwierdzonej przez MEN. 
Oczekujemy na polemiczne wystąpienia naszych 
Czytelników na ten temat. 

Roman Miruk-Mirski
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STOSUNEK „POLONII” WOJCIECHA KORFANTEGO DO 
PAŃSTWA NIEMIECKIEGO, FASZYZMU NIEMIEC-

KIEGO I ROSNĄCEGO NAPIĘCIA W EUROPIE
W LATACH 1926-1939*.

Roman Miruk-Mirski

 W wyniku zwycięstwa hitleryzmu w Niem-
czech, sytuacja międzynarodowa na początku lat 
30-tych skomplikowała się, co dla Polski miało po-
ważne konsekwencje. W tych warunkach problemy 
zewnętrzne, a szczególnie zagadnienia stosunków 
polsko-niemieckich na łamach „Polonii” zaczęły 
wysuwać się na plan pierwszy, choć i wcześniej 
problematyce tej poświęcono wiele miejsca.
 Sygnalizowano niebezpieczeństwo grożące 
Polsce ze strony Rzeszy, oceniając politykę zagra-
niczną nowego rządu z Hitlerem na czele jako naj-
bardziej odwetową i rewizjonistyczną1. W odróż-
nieniu od prasy sanacyjnej, która początkowo myl-
nie i powierzchownie oceniła istotę faszyzmu hitle-
rowskiego, nie widząc w nim zagrożenia dla Pol-
ski, „Polonia” już w kwietniu 1933 r. alarmowała: 
„Naszym obowiązkiem jest  stać niejako z karabi-
nem u nogi, z świadomością o niebezpieczeństwie, 
jakim jest hitleryzm dla naszego państwa, unicest-
wić jego i jego przyjaciół zabiegi dyplomatyczne 
na terenie międzynarodowym i zdecydowanie od-
pierać wszelkie jego ataki na nasze interesy.”2

 Dostrzegano również wiele niebezpie-
czeństw związanych z oddziaływaniem hitleryzmu 
na Polskę, szczególnie na niektóre kręgi społeczeń-
stwa polskiego. Chodzi zwłaszcza o grupy zafascy-
nowane niektórymi punktami jego programu, 
szczególnie antysemityzmem. Pisano, że te koła 
narodowo-demokratyczne, które poparły wcześniej 
faszyzm we Włoszech, obecnie skrystalizowały się 
w obóz sanacyjny i „przyglądają się metodom hi-
tlerowskim tak jak podpatrywali metody faszys-
towskie i bolszewickie i na nich się wzorowali” 
przejmując władzę w kraju.3

 Zjawisko to oceniono negatywnie, pisząc 
że zapatrzenie się na hitleryzm pod kątem widzenia 
interesów partyjnych naszych stronnictw i walk 
wewnętrznych, jest krótkowzroczne politycznie i 
szkodliwe dla interesów państwa.

„Hitleryzm zbratany z faszyzmem podważył niesły-
chanie podstawy porządku pokojowego w Europie, 
wywołał już wielką zawieruchę w świecie i spotę-
gował niebezpieczeństwo grożące Polsce i jej 
pokojowej pracy. Tylko z tego punktu widzenia 
powinniśmy patrzeć na niego”.4
 W sprawach międzynarodowych, jak 
słusznie zauważa „Polonia” już w sierpniu 1933 r., 
spór niemiecko-austriacki wykracza swym znacze-
niem poza ramy zatargu między dwoma państwa-
mi, bowiem utrzymanie niezależności państwowej 
Austrii jest jednym z fundamentów pokoju w 
Europie.5  Niestety, dyplomacja międzynarodowa 
jak i stanowisko Polski w tym czasie tak jasno tej 
kwestii nie formułowało. Natomiast późniejsze 
wydarzenia w pełni potwierdziły obawy formuło-
wane na łamach pisma w tym zakresie. Również 
ocena podpisanego 26 stycznia 1934 r. polsko-
niemieckiego paktu o nieagresji, mówiąca o nieza-
bezpieczeniu naszych granic, okazała się słuszna. 
Nasza dyplomacja lansowała myśl, że akt o niea-
gresji stanowi zabezpieczenie naszej granicy 
zachodniej. Wierzono, że Polska jest jednym z mo-
carstw europejskich i nie dostrzegano ani niebez-
pieczeństwa grożącego ze strony Niemiec, ani 
izolacji, w jaką wpędziła Polskę współpraca z 
Niemcami.
 Trzeźwo natomiast  oceniał sytuację Kor-
fanty, którego mowa w senackiej komisji spraw 
zagranicznych została opublikowana na łamach 
„Polonii”. Stwierdzono m.in. „Traktaty zawiera się 
wtedy, gdy kontrahenci znajdują w tem wspólny 
interes”. Niemcy niewątpliwie musiały znaleźć in-
teres w zawarciu paktu o nieagresji. „Jakież były 
interesy niemieckie? Nas obowiązuje sojusz z 
Francją, nas obowiązuje system polityki powersal-
skiej. W tem właśnie był interes, aby poderwać 
więzy łączące nas z Francją i podważyć system 
polityki powersalskiej. Faktem zawarcia paktu o 
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* Polonia, dziennik ukazujący się w Katowicach w latach 1924-1939, założony i redagowany przez W. Korfantego.
1 Kanclerz Hitler, „Polonia” z 31.01.1933 r.
2 Hitleryzm a Polska, „Polonia” z 4.04.1933 r.
3 Oddziaływanie hitleryzmu na Polskę, „Polonia” z 1.04.1933 r.
4 tamże.
5 Wojna niemiecko-austriacka, „Polonia” z 5.08.1933 r.



nieagresji z Polską, Hitler wyszedł z bardzo trudnej 
sytuacji, ponieważ Niemcy były pozostawione 
same sobie i my pierwsi pomogliśmy im wywikłać 
się z tego odosobnienia, przez co oddaliśmy Hitle-
rowi wielką przysługę (…) Prasa niemiecka zu-
pełnie wyraźnie pisze, że Niemcy ani w sprawie 
Gdańska, ani w sprawie Pomorza, ani w innej nie 
ustąpiły ani na grosz ze swych pretensji i z nich 
nigdy nie zrezygnują. U nas lansuje się myśli, że 
pakt  o nieagresji stanowi zabezpieczenie naszej 
granicy zachodniej. W istocie tak nie jest. Hitler 
realizuje swój plan stopniowo – etapami. Pierwszy 
etap to wchłonięcie Austrii. Następnym etapem 
Hitlera może być Pomorze. Nie mam zaufania do 
Hitlera (…) Z Niemcami trzeba być uprzejmym, 
ale stanowczym, bo każdą ugodę Niemcy tłumaczą 
jako słabość swego przeciwnika.”6

 Do oceny paktu o nieagresji pismo będzie 
powracać niejednokrotnie dokonując obrachunku 
wyników tego porozumienia, podkreślając, iż 
Niemcy nie przyjęły ani źdźbła nowych zobo-
wiązań  prawnych wobec Polski, lecz jedynie pow-
tórzyły z ograniczeniem zobowiązania dawniejsze. 
„Sama treść prawna umowy nie zawiera niczego 
nowego i zwrotnego, gdyż sprowadza się ona do 
wzajemnego zobowiązania nieuciekania się do siły 
w ciągu lat dziesięciu i załatwienia spraw spornych 
polubownie, a przecież już w umowie polsko-
niemieckiej o postępowaniu pojednawczym i roz-
jemczym z Locarno w 1925 r. oraz w pakcie 
Kelogga z roku 1928, nie uciekano się do siły bez 
ograniczenia do lat  dziesięciu, które jest  wielce 
ujemną właściwością nowej umowy polsko-
niemieckiej z roku 1934.”7

 Pod względem politycznym, z perspektywy 
dwu lat, w ocenie „Polonii”, po pierwsze, porozu-
mienie polsko-niemieckie nie usunęło niemieckich 
dążeń do zmiany stanu rzeczy na wschodzie, a usta-
wiczne oświadczenia Hitlera, że tylko na zachodzie 
nie ma Trzecia Rzesza zamiarów zdobywczych są 
przygotowaniem opinii publicznej do ekspansji na 
wschód. Po drugie, w okresie trwania umowy, stan 
zbrojeń Niemiec zmienił się gruntownie na lądzie, 
wodzie i w powietrzu, bez żadnego z naszej strony 
przeciwdziałania, a nawet z uzgodnieniem, jakie 
dawała możność powoływania się na ten układ. 
Zmiana stosunku sił jest sprawą najistotniejszą, 

zatem taka polityka była korzystna dla Rzeszy, a 
nie dla Polski. I po trzecie porozumienie to zepsuło 
stosunki ze wszystkimi innymi państwami. „Oto 
powody – konkluduje ”Polonia” – dlaczego po dwu 
latach zadowolenie w Niemczech jest znacznie 
bardziej uzasadnione, niż w Polsce.”8

 Zadowolenie w Niemczech jest duże, po-
nieważ w programie likwidowania postanowień 
Traktatu Wersalskiego nie ma właściwie różnicy 
pomiędzy Rzeszą Weimarską a Trzecią Rzeszą Hit-
lera. W ocenie pisma, również ostateczne cele re-
publikańskiej i hitlerowskiej Rzeszy są te same, tj. 
zupełne przekreślenie Traktatu Wersalskiego, a 
przede wszystkim odzyskanie prowincji odłączo-
nych od Niemiec, zachodnich województw Polski, 
Gdańska, Kłajpedy, Eupen, Malmedy i części 
Holsztynu. Republikańskie Niemcy tak samo jak 
Hitler dążyły do pochłonięcia Austrii. Zarówno 
weimarska Rzesza, jak Hitler żądały zwrotu kolo-
nii. „Tylko naiwni – pisze publicysta „Polonii” – 
wierzą w politykę pokojową Hitlera i w ofensywę 
pokojową, którą w tej chwili Hitler prowadzi”.9
 O prawdziwych zamiarach Hitlera można 
się przekonać już z samych wypowiedzi dosto-
jników Trzeciej Rzeszy, jak zauważa pismo, anali-
zując kampanię propagandową prowadzoną w 
Niemczech. „Kampanię pokojową Hitlera naświet-
lił Goebels, który powiedział, że kto chce przygo-
tować się do wojny, ten przez 10 lat  musi mówić o 
pokoju.”10  Zatem ofensywa pokojowa jest mane-
wrem obliczonym na uśpienie przyszłych swych 
ofiar. Wszak narodowy socjalizm mniejszości nie-
mieckie w sąsiednich państwach uważa za niero-
zerwalną całość niemieckiego narodu i otwarcie 
wyznacza im role, którą mają odegrać na wypadek 
wojny, więc nie szczędzi pieniędzy i zabiegów, aby 
je przygotować do skutecznego wykonania zadania, 
które im wyznaczył. Na dwa lata wcześniej „Polo-
nia” odczytuje prawdziwe zamiary Hitlera, pisząc: 
„Hitler teoretycznie dokonuje Auschlussu i 
rozbioru Czechosłowacji. Gdy warunki będą sprzy-
jały, rodacy w Czechach i Austrii zażądają od Trze-
ciej Rzeszy pomocy, a wódz uczyni to, czego lud 
chce”.11

 „Polonia” ostro polemizuje z warszawskim 
„Dziennikiem Narodowym”, który dowodzi, że nie 
można narodu niemieckiego zamykać w jego obec-
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6 Pakt z Niemcami nie zabezpiecza granic, „Polonia” z 8.02.1934 r.
7 Po dwu latach, „Polonia”, z 28.01.1936 r.
8 tamże.
9 Dalsze cele imperializmu niemieckiego, „Polonia” z 2.04.1936 r.
10 tamże.
11 tamże.



nych granicach, przecinać mu wszelkie drogi ek-
spansji na zewnątrz i uniemożliwić mu zwrócenie 
kolonii.12 „Dziennik Narodowy” zdaje się nie wie-
dzieć, że zwrócenie Niemcom kolonii nie zaspo-
koiłoby tych dążeń do ekspansji (…) Przyznanie 
Niemcom prawa do ekspansji, o której kierunku nie 
my będziemy decydowali, jest  rzeczą co najmniej 
nieostrożną.”13

 Na łamach pisma ostro krytykowano 
twierdzenie, jakoby w Polsce sprzeciwiano się so-
juszowi z Niemcami z powodu sympatii do ZSRR. 
„Takich sympatii nie ma i być nie może” – pisano. 
Ale olbrzymia większość społeczeństwa zdaje so-
bie sprawę, że zwycięstwo Niemiec w wojnie z 
Rosją, musi pociągnąć za sobą katastrofę Polski, a 
w każdym razie uzależnić ją tak politycznie jak i 
gospodarczo od Trzeciej Rzeszy. Dlatego też dąże-
nie do ekspansji niemieckiej na wschód jest, bez 
względu na formę jaką przybierze, niebezpieczne 
dla Polski. „Każde zwiększenie potęgi militarnej i 
politycznej Niemiec stanowi dla nas groźbę, nieza-
leżnie od tego, czy kieruje się ona na razie pod ad-
resem Francji, Austrii, Czechosłowacji czy też Ro-
sji Sowieckiej”.14

 Natomiast koncepcje zawarcia przymierza 
polsko-niemieckiego lansowane w kręgach rządo-
wych były przez pismo kategorycznie odrzucane, 
ponieważ uważając, że takie zobowiązanie byłoby 
sprzeczne z elementarnym interesem oraz bezpie-
czeństwem narodu i państwa polskiego. „Polonia” 
w tej kwestii pisała: „W razie klęski Niemiec 
sprzymierzonych z Polską, za katastrofę sojusznika 
zapłaciłaby przede wszystkim Polska. A na Zacho-
dzie nie ująłby się z pewnością nikt  za państwem, 
które z rozwiniętymi sztandarami przeszło do obo-
zu nieprzyjaciół. Tak więc przymierze polsko-nie-
mieckie, zarówno w razie zwycięstwa jak i klęski 
Niemiec, zakończyłoby się katastrofą dla Polski.”15

 Przewidujące były prognozy „Polonii” do-
tyczące sojuszu Niemiec z ZSRR. W listopadzie 
1936 r. pisała: „Pewnego pięknego dnia Trzecia 

Rzesza zawrze sojusz z Rosją bolszewicką i ogłosi 
krucjatę przeciw Polsce. Naród niemiecki entuzja-
stycznie rozkaz ten przyjmie, a zdziwionemu świa-
tu odpowie słowami Goebbelsa: Czemuście byli tak 
naiwni i wierzyli naszym słowom. Teraz my jes-
teśmy górą.”16

 Niepokój „Polonii” wywołała gotowość 
Anglii dania Niemcom wolnej ręki na wschodzie. 
Dlatego też apelowała, aby nastąpiło zbliżenie Pol-
ski z państwami Małej Ententy, których „interesom 
również zagraża, trzeźwa, kupiecka polityka 
angielska i zaborczość niemiecka.”17

 W 1937 r. zaostrzyła się znowu sprawa 
Gdańska. Rząd zapewnił, że interesy gospodarcze 
Polski w tym mieście są zabezpieczone, ale „Polo-
nia” słusznie wytykała, iż minister Beck pomija 
zupełnym milczeniem rzeczywistość polityczną na 
terenie Wolnego Miasta, która budzi w całym spo-
łeczeństwie polskim jak najwyższe obawy”.18 Beck 
jednak był przekonany, że wszelkie spory można 
załatwić z Hitlerem. W przekonaniu tym utwierdził 
się szczególnie po zapewnieniu Hitlera 14 stycznia 
1938 r., że „prawa Polski do Gdańska ani statut 
Wolnego Miasta nie zostaną naruszone.”19 Rzeczy-
wistość okazała się jednak inna, o czym niejedno-
krotnie ostrzegała „Polonia”, zarzucając prasie 
germanofilskiej brak realizmu politycznego, a w 
najlepszym wypadku obojętność na przykład w 
sprawie informacji o tworzeniu w Prusach Wscho-
dnich tzw. Legionu Pomorskiego. „Legion Pomor-
ski musimy bowiem powiązać z Legionem Sude-
ckim i Legionem Austriackim. Ten ostatni powstał 
w 1934 r. (…) Stał blisko granicy i niech się nikt 
nie uspokaja, że przekroczył ją dopiero po 4 latach 
(…) Analogiczne wreszcie tworzenie Legionu Po-
morskiego ma wśród hitlerowców polskich budzić 
nadzieję, że kiedyś sztandary ze swastyką wkroczą 
do Chojnic, Tczewa, Grudziądza, Bydgoszczy.”20

 Życzliwie, ale z zastrzeżeniem, aby nie 
zmniejszać czujności, odnosi się pismo do dekla-
racji Chamberlaina. Pisze, iż powinniśmy liczyć 
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12 „Dziennik Narodowy” z 24.03.1936 r.
13 „Polonia” z 2.04.1936 r.
14 Polska a Niemcy, „Polonia” z 30.04.1936 r.
15 tamże.
16 Fałszywa gra niemiecka, „Polonia” z 10.11.1936 r.
17 Cele polityki angielskiej, „Polonia” z 7.10.1936 r.
18 P. Beck o układzie polsko-niemieckim i o Gdańsku, „Polonia” z 1.02.193 r.
19 Jerzy Krasuski, Stosunki polsko-niemieckie 1871-1939, Warszawa 1967,s.155
20 Legion Pomorski, „Polonia” z 31.08.1938 r.



„przede wszystkim na własne siły. Ani na chwilę 
nie może ustać praca nad dozbrojeniem Polski, nad 
pomnażaniem armat i samolotów, na które już tyle 
milionów sypnęło społeczeństwo.”21  W deklaracji 
chce wiedzieć dobry początek. Dalszym etapem 
powinny być szczegółowe układy wojskowe, prze-
widujące ścisłe uzgodnienia wszelkich działań 
obronnych na lądzie, morzu i w powietrzu. I wtedy, 
jeszcze bardziej wzrosną szanse pokoju.”22  Bo-
wiem ideologia hitlerowska jest „zwyczajnym 
rozbojem przeniesionym na teren stosunków 
międzynarodowych”. I tylko argument siły jest  dla 
niej zrozumiały.23

 Natomiast tłumaczenie a nawet obrona 
ideologii narodowo-socjalistycznej na łamach „My-
śli Narodowej” musi być jednoznacznie odrzucone 
przez katolickie społeczeństwo, a postawy takie 
najsurowiej ocenione, „jako objaw braku odpowie-
dzialności za głoszenie bałamutnych, a okrytych 
pozorami prawowierności katolickiej poglądów”.24

 Politykę zagraniczną Niemiec „Polonia” 
oceniła jako „fałszywą grę”. „Trzecia Rzesza nie 
dotrzymuje nikomu wiary, ani swoim, ani obcym! 
Żądnych zobowiązań, żadnych przysiąg nie respek-
tuje (…) Bezcelowe są z nią wszelkie rokowania i 
pertraktacje, bo wierzy ona tylko w terror i gwałt. 
Nie prawo i prawda, ale siła pięści i oszustwo są 
dla niej siłami regulującymi życie narodów”.25

 Ostrej krytyce poddaje „Polonia” prze-
mówienie Hitlera w Reichstagu zapowiadające 
zerwanie umowy locarnenskiej. W wystąpieniu tym 
Hitler przedstawił się światu jako obrońca zachod-
niej kultury i chrześcijaństwa przeciw bezbo-
żnictwu bolszewickiemu. „W rzeczywistości jed-
nak trudno powiedzieć – pisze „Polonia” – hit-
leryzm czy bolszewizm rosyjski jest  większym nie-
bezpieczeństwem dla kultury zachodniej i chrześci-
jaństwa. Na widok tego co się dzieje teraz w 
Niemczech, trzeba raczej sądzić, że hitleryzm jest 
groźniejszy, chociaż w swoim programie opowiada, 
że stoi na gruncie pozytywnego chrześcijaństwa. 
Chrześcijaństwo hitleryzm w praktyce zwalcza i 
zohydza w ten sam sposób co rosyjski 
bolszewizm.”26

 Źródłem kultury narodów europejskich, w 
odczuciu pisma, jest  chrześcijaństwo i starożytność 
grecko-rzymska. Hitleryzm jest zaprzeczeniem na-
tomiast chrześcijaństwa i filozofii mędrców sta-
rożytnych, „nie uznaje godności człowieka i dla-
tego ten ruch jest  największym niebezpieczeń-
stwem dla kultury europejskiej. Kto wie czy nie 
większym od bolszewizmu rosyjskiego.”27

 Problemowi podobieństwa systemu hitle-
rowskiego i radzieckiego „Polonia” poświęca wiele 
uwagi, m. in. w dziedzinie prawa karnego dos-
trzega „wielkie pokrewieństwo duchowe”. „Trudno 
się temu dziwić, bo pojęcia moralne hitleryzmu i 
bolszewizmu są do siebie nader zbliżone. Projekt 
nowego niemieckiego kodeksu karnego zmierza 
między innymi do radykalnego wytępienia wszel-
kich opozycji przeciwko reżimowi narodowo 
socjalistycznemu.”28

 Na łamach „Polonii” toczyła się polemika z 
poglądami Stronnictwa Narodowego, które w sto-
sunku do Rzeszy Niemieckiej było usposobione 
krytycznie, natomiast sympatyzowało z Hitlerem i 
jego ruchem, który nazywano „zdrowym nacjona-
lizmem o wielkiej sile twórczej”. Otóż „Polonia” 
przeciwstawiła się widzeniu różnic między Rzeszą 
Niemiecką a hitleryzmem. Pisała w tej sprawie: 
„Nie można czynić różnicy pomiędzy Rzeszą 
Niemiecką a hitleryzmem. Powinno wiedzieć 
Stronnictwo Narodowe, że w Trzeciej Rzeszy us-
tawowo państwo jest  utożsamione z partią hitle-
rowską, a partia ustawowo bronioną jest  tak jak 
państwo.”29

 Ustrój wewnętrzny Trzeciej Rzeszy okre-
ślany był w publicystyce pisma jako „antydemokra-
tyczny i antyparlamentarny, pod względem społe-
cznym skrajnie reakcyjny, jako eksponent 
wielkiego przemysłu i obszarników.”30

 „Polonia” już w 1936 r. informowała 
swoich czytelników o dostarczaniu przez Trzecią 
Rzeszę do Związku Radzieckiego surowców i ma-
teriałów wojennych, udzielaniu pożyczek oraz o 
dążeniach dyplomacji niemieckiej do porozumienia 
z ZSRR i do wznowienia Rapalla. „Rzecz jasna i 
prosta, że porozumienie to nastąpi tylko kosztem 
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21 Deklaracja Chamberlaina, „Polonia” z 1.04.1939 r.
22 tamże.
23 Ideologia pomocy w stosunkach międzynarodowych, „Polonia” z 8.04.1939 r.
24 Apologeci hitleryzmu w Polsce, „Polonia” z 26.05.1938 r.
25 Wierność niemieckiej Trzeciej Rzeszy, „Polonia” z 19.03.1936 r.
26 Bezbożnictwo niemieckie, „Polonia” z 8.04.1936 r.
27 Stronnictwo Narodowe, Hitler a kultura, „Polonia” z 12.07.19 r.
28 Hitlerowskie prawo karne, „Polonia” z 16.10.1937 r.
29 „Polonia” z 12.07.1936 r. op. cyt.
30 Kanclerz Hitler, „Polonia” z 31.01.1933 r.



Polski.”31

 Publicystyka „Polonii” jasno przedstawiła 
prawdziwe cele polityki zagranicznej Trzeciej 
Rzeszy i usiłowała konsekwentnie przeciwdziałać 
niemieckiej propagandzie rewizjonistycznej skie-
rowanej na Pomorze, Górny Śląsk i Poznańskie. 
Plan tej polityki był głęboko przemyślany, a spo-
soby i metody dostosowane do rzeczywistości. Za 
najsłabszą część polskiego frontu uważano Pomo-
rze. Dlatego też to województwo atakowano bez-
pośrednio i rewizje tej części naszych zachodnich 
granic wysuwano na czoło. To pierwszy etap tej 
polityki. Drugi etap miałby stanowić Górny Śląsk. 
Tutaj jednak uważano, że należy stosować inne 
metody, bowiem ta sprawa nie jest  tak dojrzała jak 
Pomorze. Ostatnim etapem miało być Poznańskie, 
które początkowo pozostawiono w spokoju. Takie 
dozowanie celów w propagandzie niemieckiej było 
obliczone na uśpienie opinii publicznej i choć wy-
wołało publiczną dyskusję międzynarodową, to - 
jak słusznie zauważa pismo - już w 1933 r. 
dyskusja ta „przybiera niepokojące rozmiary. Li-
czyć się z tym musimy, że Niemcy czy w związku z 
konwencją rozbrojeniową, czy przy innej okazji, 
zupełnie oficjalnie wysuną swoje urojone pretensje 
co do rewizji granic Pomorza, uważając, że do-
statecznie przygotowali już grunt do tej dyskusji.”32

 Jeśli zaś chodzi o niemiecką „podziemną” 
robotę na Górnym Śląsku, to pismo widziało ją 
przede wszystkim w walce Rzeszy o wpływy w 
ciężkim przemyśle śląskim, które szczególnie 
wzrosły po przewrocie majowym. „Cały śląski 
przemysł żelazny znajduje się dzisiaj pod wyłą-
cznym wpływem kapitału niemieckiego z Rzeszy, 
więcej, bo pośrednio pod wpływem rządu ber-
lińskiego. Wiadomo, że po krachu D-Banków rząd 
niemiecki dostarczył im środków finansowych na 
sanację i zapewnił sobie w nich decydujące wpły-
wy.”33

 Odnośnie traktatu handlowego z Niemcami 
pismo zajmowało stanowisko sceptyczne, pełne 
obaw, „by żadne z układających się państw nie tra-
ciło na powadze i znaczeniu tak wobec zagranicy, 
jak i wobec własnych obywateli lub stało się tere-
nem ekspansji dla drugiego”.34 Tylko na takich wa-
runkach zawarty traktat handlowy może do-
prowadzić do sąsiedzkiego dobrego współżycia 

obu narodów, każdy inny traktat w krótkim czasie 
stanie się zarzewiem nowych tarć i walk.
 W artykule „Co nam da traktat handlowy z 
Niemcami” publicysta snuje obawy dotyczące tego, 
jakie znaczne za sobą pociągnie zwiększenie się 
importu do Polski. O ile temu importowi nie prze-
ciwstawi się poprzez zwiększenie eksportu naszych 
produktów do Niemiec, nasz bilans handlowy 
ulegnie załamaniu. Spowoduje to pasywność bi-
lansu płatniczego i - co za tym idzie - zachowanie 
się naszej waluty. My natomiast nie możemy 
marzyć o tym, żebyśmy mogli wywozić do Nie-
miec wyroby naszego przemysłu, które wskutek 
wysokich u nas kosztów produkcji nawet na 
własnym rynku z trudem i tylko w razie dostatec-
znej ochrony celnej zdołają wytrzymać kon-
kurencję z importem niemieckich wyrobów prze-
mysłowych. Jedynym towarem eksportowym mogą 
być płody rolne. W zakończeniu autor konkluduje: 
„O ile traktat handlowy z Niemcami nie ma otwo-
rzyć nam rynku niemieckiego dla naszych płodów 
rolnych (…) i o ile nie ma przynieść nam ulgi dla 
naszego przemysłu węglowego, to traci on wszelką 
dla nas wartość, przeciwnie stać się może groźnym 
niebezpieczeństwem dla naszego rozwoju naszej 
sytuacji gospodarczej.”35

 Wojna gospodarcza Niemiec przeciwko 
Francji i Polsce dowodziła, że deklaracje niemie-
ckie o uzdrowieniu gospodarczym Europy były 
pustymi frazesami przeznaczonymi na eksport, bo 
praktyczna polityka gospodarcza Niemiec – jak 
zauważa pismo – „świadczy o czymś innym, a mia-
nowicie o marzeniu niemieckim, by przekreślić 
Traktat  Wersalski, stworzyć Mitteluropę, która 
byłaby terenem eksploatacyjnym dla Niemiec, a 
przez to samo zapewniła im preponderację 
polityczną.”36

 Rokowania handlowe z Niemcami prowa-
dzone przez cały rok 1928 nie dały żadnych 
wyników. Odwetowe dążenia Niemiec rosły w dal-
szym ciągu i nawet lewicowa zmiana w rządzie 
berlińskim nie wywołała pod tym względem zmian 
korzystnych.37

 Pismo dostrzega niepokój Niemiec spowo-
dowany rozwijającym się polskim handlem zamor-
skim. „W dodatku kolej łącząca Górny Śląsk z 
Bałtykiem niepokój jeszcze bardziej powiększa 
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31 Zaostrzenie walki z kościołem w Trzeciej Rzeszy, „Polonia” z 8.10.1936 r.
32 Rosnące wpływy niemieckie na Górnym Śląsku, „Polonia” z 5.01. 19 r.
33 tamże.
34 O traktacie handlowym z Niemcami, „Polonia” z 17.10.1926 r.
35 Co nam da traktat handlowy z Niemcami, „Polonia” z 17.10.1926 r.
36 Niemcy a genewska konferencja gospodarcza, „Polonia” z 10.05.19 r.
37 Rzut oka wstecz, „Polonia” z 3.01.1929 r.



(…) Te nowe okoliczności skuwają nierozerwalne 
Pomorze i Śląsk z Polską, skuwają skuteczniej niż 
wszystkie środki militarne. I ta pokojowa nasza 
praca około gruntownego zjednoczenia i zespolenia 
z Polską tych dwóch najwięcej przez Niemców ata-
kowanych naszych województw, niepokoi naszego 
zachodniego sąsiada, popycha do zbrojeń  a co gor-
sza do niekonsekwencji w polityce międzynaro-
dowej. Wszak nie kto inny, jak zbrojąca się repub-
lika niemiecka, najgłośniej „robi” w pacyfizmie i 
najkrzykliwiej domaga się rozbrojenia.”38

 Już w kwietniu 1930 r. pismo dostrzegało 
zaborcze intencje Niemiec, pisząc: „Cała polityka 
Niemiec wobec Polski, toczy się obecnie pod 
hasłem zmiany granic, czyli nowego zaboru. To jest 
treścią oszustwa dyplomatycznego w Locarno, 
rozróżniającego granice zachodnie i wschodnie, to 
ujawnia się w zastrzeżeniu p. Schachta w Paryżu, 
uzależniającym płacenie odszkodowań od zmiany 
granic, to znajduje wyraz w konkordacie pruskim, 
pozostawiając na pograniczu tymczasowości 
zarządu kościelnego. Świadoma polityka Polski 
musi liczyć się z tem jako ze zjawiskiem istotnym i 
rozstrzygającym o naszym stanowisku wobec 
Niemiec.”39

 Błędna była polityka milczenia uprawiana 
przez Polskę wobec ciąg łych wystąpień 
niemieckich przeciwko naszym granicom. „Oświa-
dczenia (niemieckie) … przyzwyczaiły (opinię 
publiczną świata) do żądań niemieckich, spełniając 
robotę owej przysłowiowej kropli wody spadającej 
na kamień. Zagranica poczęła się nad argumentami 
niemieckimi zastanawiać, a ze strony najbardziej 
zainteresowanej nie słyszała należytej odpowiedzi. 
(…) Niemcy już dzisiaj tłumaczą Europie, że nie 
oni, którzy domagają się rewizji granic, naruszają 
pokój, ale że narusza go właśnie Polska, która się 
opiera.”40

 Pismo w polityce niemieckiej widziało 
źródła niepokoju i dostrzegało możliwość wybuchu 
nowej wojny światowej. Przeciwko tym zbrodni-
czym poczynaniom niemieckim w interesie narodu 
i całej ludzkości, Polska powinna w myśl „Polonii” 
„podnieść głos protestu, w obliczu całego świata, 
napiętnować podżegaczy i burzycieli, ustalić za-
wczasu odpowiedzialność niemiecką za nie-

uniknione następstwa takich dążeń i oświadczyć 
uroczyście, że naród polski za żadną cenę i nigdy 
nie pozwoli naruszyć swych granic i że napadnięty 
bronić ich będzie do ostatniej kropli krwi.”41

 W artykule „Triumfalny pochód hitleryzmu 
w Niemczech” autor określa hitleryzm jako szcze-
gólnie niebezpieczny w dziedzinie polityki zagra-
nicznej, ostrzegając, iż zwraca się ona przede wszy-
stkim przeciwko Polsce, a potem przeciwko Fra-
ncji. Pismo nie miało też wątpliwości, że hitlero-
wcy dojdą do władzy i nie podzielało opinii, że 
objęcie władzy przez Hitlera zaostrzy w nim i jego 
zwolennikach poczucie odpowiedzialności, które 
go uchroni od polityki awantur. „Wydaje nam się, 
że jest to optymizm, którego my Polacy podzielać 
nie powinniśmy.” – pisano i dlatego ostro atakowa-
no rządy sanacji. „W tem oświetleniu międzynaro-
dowym polityka wewnętrzna naszego obozu sana-
cyjnego jest nie tylko brakiem zmysłu politycz-
nego, ale wprost zbrodnią.”42

 Pismo uważało, że celem polityki wewnę-
trznej, powinno być „skonsolidowanie narodu”. W 
tym celu należało usunąć w Polsce reżim sanacyjny 
i zaprowadzić rządy oparte na prawie i moralności, 
wówczas naród polski „powinien uświadomić sobie 
zbliżające się niebezpieczeństwo (ze strony Nie-
miec) i swoją politykę zagraniczną, a przede wszy-
stkim wewnętrzną dostosować do zbliżającego się 
niebezpieczeństwa.”43

 Blisko 33 milionów Niemców opowie-
działo się za polityką dążącą do przekreślenia Trak-
tatu Wersalskiego i do rewizji granic zachodnich. 
Przeciwko tym 33 milionom głosów opowiedziało 
się 5 milionów głosów komunistów, ale i te głosy - 
jak słusznie zauważało pismo - należały do tych, 
które pragnęły naruszenia naszych granic 
zachodnich.44

 Echa pogróżek niemieckich powinny 
zdaniem pisma podziałać jako przestroga dla obozu 
sanacyjnego, którego zapędy mocarstwowe 
zaprowadziły wojsko polskie pod Kijów, ale i spro-
wadziły armię czerwoną pod Warszawę. „Cud nad 
Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał 
Polsce Śląsk i jej mocarstwową podstawę. Cudu na 
Wisłą i cudu nad Odrą nie tworzył żaden dyrektor, 
który wziął odpowiedzialność za losy narodu, ale 
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38 Niemiecka flota a nasze Pomorze, „Polonia” z 6.01.1929 r.
39 Polska - Niemcy – Rosja, „Polonia” z 20.04.1930 r.
40 Czy to się wreszcie zrozumie, „Polonia” z 16.08.1930 r.
41 Odezwa Polskiego str. Ch. D, NPR, str. Narodowego Dzielnicy Śląskiej i PPS…, „Polonia” z 26.08.1930 r.
42 Triumfalny pochód hitleryzmu w Niemczech, „Polonia” z 3.12.1931 r.
43 Stosunki polsko-niemieckie, „Polonia” z 14.10.1932 r.
44 Hindenburg czy Hitler, „Polonia” z 15.03.1932 r.



duch narodu, jego solidarność narodowa, jego duch 
obywatelski i poczucie odpowiedzialności każdego 
obywatela za całość narodu i jego przyszłość, oraz 
za jego organizację polityczną, którą jest pa-
ństwo.”45

 Pismo zwracało się zarówno do Polaków 
jak i Niemców, by uczynili wszystko, aby „duch 
frontu nie stał się regulatorem wzajemnych 
stosunków obu narodów”. „Jeśli opinia polska do-
maga się, aby wysocy dostojnicy państwa nie 
tworzyli komitetów honorowych dla polskich hitle-
rowców i swoją obecnością ich demonstracjom nie 

nadawali sztucznego znaczenia, to w Niemczech 
powinni się znaleźć ludzie, którzy postąpią podob-
nie. Wymaga tego interes pokoju światowego.”46

 O kompetentnej ocenie przez „Polonię” 
postępującego zagrożenia ze strony Niemiec hitle-
rowskich świadczy najlepiej fakt sprawdzenia się 
wszystkich w zasadzie prognoz wysuwanych na 
łamach pisma w tym zakresie.

dr Roman Miruk-Mirski - Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej “WOM” w Rybniku
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45 W dziesiątą rocznicę plebiscytu górnośląskiego, „Polonia” z 20.03.193 r.
46 Zawsze oni, „Polonia” z 6.06.1931 r.

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie? 
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych na terenie i warunkach szkolnych.

• Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna 
kampania ekologicznego stylu życia.

• Rola wychowania fizycznego w systemie edukacji 
zdrowotnej.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl



O UCZNIACH I DLA UCZNIÓW, CZYLI JAK OŻYWIĆ 
RAPORTY O OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW NA

EGZAMINACH ZEWNĘTRZNYCH.
Krystyna Cembrzyńska

 Walorem przeprowadzanych od 2002 r. 
egzaminów zewnętrznych w szkołach jest  podsu-
mowanie i opracowanie osiągnięć szkolnych po 
każdym egzaminie. Każda szkoła otrzymuje w cza-
sie wakacji dwa obszerne sprawozdania o osiągnię-
ciach uczniów, jedno z CKE, drugie z OKE, któ-
remu podlega. Za pomocą różnych wskaźników 
opisane są tam wyniki uczniów i zilustrowane róż-
norodnymi wykresami, diagramami itd.. Dyrek-
torzy i nauczyciele porównują osiągnięcia uczniów 
na tle wyników krajowych, wojewódzkich i 
powiatowy-ch, mogą także dostrzec zróżnicowanie 
poszcze-gólnych klas w szkole, przekonują się o 
potrzebie przyjęcia odmiennych strategii nauczania 
dziew-cząt  i chłopców. Z raportów wyłania się 
obraz lepszych i słabszych szkół, a nadzór peda-
gogiczny oczekuje od rad pedagogicznych analizy 
tychże wyników i opracowania planów napraw-
czych w placówkach, w których wyniki wyraźnie 
odstają od przeciętnych.
 Rzecz jednak w tym, że chociaż raporty nie 
tylko przedstawiają wyniki, ale zawierają ich jako-
ściową analizę i obrazują je przykładowymi odpo-
wiedziami egzaminacyjnymi, to ich treści nie tra-
fiają do uczniów, przed którymi aktualna jest  per-
spektywa obowiązkowego przystąpienia do egza-
minu. Bywa nawet jeszcze bardziej groteskowo – 
pięknie wydane sprawozdania godnie spoczywają 
w dyrektorskiej szafie, nietknięte ręką nauczyciela i 
niemuśnięte jego spojrzeniem.
 Tymczasem raporty opracowane przez ek-
spertów CKE i Okręgowych Komisji Egzaminacy-
jnych zawierają bogactwo materiałów, które powin-
ny być pretekstem i tematem ćwiczeń na lekcjach 
różnych przedmiotów. Nauczyciel może darzyć tre-
ści raportu zaufaniem, bo są to autentyczne wyniki, 
opatrzone merytorycznymi komentarzami. Na war-
tość komentarzy ma wpływ praca setek tysięcy eg-
zaminatorów w kraju (ustalają typowe błędy w ucz-
niowskich rozwiązaniach), ekspertów (poddających 
analizie surowe wyniki uczniów), akademicy (re-
cenzujący i arkusze egzaminacyjne, karty odpo-
wiedzi, i schematy oceniania oraz punktowania). 
Uważna lektura tak drobiazgowo przygotowanych 
raportów pomaga konkretyzować te zadania dydak-
tyczne, które spośród wielu są najpilniejsze. Co 
więcej, do zadań  dydaktycznych nauczyciel znaj-

duje ciekawy i autentyczny materiał ćwiczeniowy 
w postaci przytoczonych odpowiedzi uczniowskich 
(dobrych i błędnych).
 Te wypowiedzi egzaminacyjne mogą ucz-
niów ostatnich klas bardzo zainteresować. Z prak-
tyki nauczycielskiej wiadomo, że nic tak bardziej 
nie uczy jak przykład rozwiązania zadania. Kie-
rowanie obserwacją uczniów nad konkretnymi za-
daniami oraz ich rozwiązaniami przynosi dobre 
rezultaty: uczeń oswaja się z arkuszem egzamina-
cyjnym poprzez analizę jego fragmentów, uczy się 
gospodarować czasem, poznaje techniki pracy 
umysłowej w czasie egzaminu, a co najważniejsze - 
wzbogaca się o konkretne umiejętności, które dla 
całej populacji uczniów w danym roku okazały się 
zbyt trudne.
 Lektura raportów prowadzi do konstatacji, 
że trudności zdających powtarzają się w kolejnych 
latach i mieszczą w wybranych obszarach umiejęt-
ności opisanych przez standardy egzaminacyjne. 
Najbardziej widoczne braki ujawniają uczniowie w 
rozwiązywaniu zadań otwartych, zwłaszcza zwią-
zanych z rozumowaniem oraz tworzeniem tekstów 
własnych. 
 Warto więc z uczniami nie tylko rozmawiać 
o tym, co było trudne dla jego rówieśników w cza-
sie egzaminu, ale także uczyć, jak zdobywać i roz-
wijać trudne umiejętności. Zachęcony na lekcjach 
uczeń będzie kontynuował pracę nad sobą również 
samodzielnie, w domu.
 Niech do uczniów przemówią wskaźniki 
osiągnięć, przykłady rozwiązanych zadań egzami-
nacyjnych i na ich kanwie opracowane ćwiczenia 
na lekcji. Niech spojrzą na swój intelektualny roz-
wój przez pryzmat  wyników kolegów. To dobry 
sposób na dorastanie i odpowiedzialność za własne 
kształcenie.
 Nauczyciel, który czyta z uwagą - opa-
trzoną wskaźnikami łatwości zadań - kartotekę 
umiejętności do konkretnego arkusza egzaminacy-
jnego, wie, jak pracować z uczniami na lekcjach. 
Kierunek jego działań wyznacza sporządzony 
rejestr słabo opanowanych umiejętności przez ucz-
niów w danym roczniku. Ten rejestr organizuje 
jego myślenie i troskę o uczniów.
 Przedstawiona poniżej propozycja ćwiczeń 
dla uczniów szkoły podstawowej to jedna z wielu 
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możliwości, jaką zawiera i podpowiada bogactwo 
materiałów zawartych w raportach po egzaminie.
 Propozycje zajęć z uczniami z wykorzysta-
niem sprawozdania Osiągnięcia uczniów kończą-
cych szkołę podstawową w roku 2008 dotyczą:

• objaśniania znaczenia wyrazu na podstawie 
artykułu hasłowego ze słownika - zadanie 8,

• rozpoznawania cech przenośni i porównania – 
zadanie 11 i 12,

• rozumienia znaczenie słowa z kontekstu – za-
danie 13,

• celowego dobierania środków językowych – 
zadanie 25.

Źródła danych o wynikach egzaminów:
• Osiągnięcia uczniów kończących szkołę pod-

stawową w roku 2008, Warszawa, maj 2008.
• Informacja CKE w Warszawie na stronie inter-

netowej: www.cke.edu.pl

Ćwiczenia dla uczniów szkoły podstawowej

 Z czym nie radzili sobie Twoi koledzy na 
sprawdzianie w 2008 r.?

USTALANIE ZNACZENIA WYRAZU

Ćwiczenie 1. – praca w parach.

 50% uczniów w kraju potrafiło wyjaśnić 
znaczenie użytego w zdaniu wyrazu na podstawie 
artykułu hasłowego ze słownika.
 Spróbuj to zadanie rozwiązać i porównaj 
swoją odpowiedź z odpowiedzią kolegi. Ustalcie, 
jakie jest poprawne rozwiązanie.

Tekst  do zadania 8 (arkusz sprawdzianu Jasne jak 
słońce)

Słownik podaje trzy znaczenia słowa słońce:
SŁOŃCE 1. «gwiazda najbliższa Ziemi, centralne 
ciało Układu Słonecznego» 2. «światło,
blask wysyłane przez to ciało» 3. pieszczotliwie 
«osoba ukochana lub bardzo lubiana»

Zadanie 8. Jej włosy lśniły w słońcu. W tym zdaniu 
użyto słowa słońce w znaczeniu:

A. 1. i 2.
B. 2.
C. 3.
D. 2. i 3.

Ćwiczenie 2. – praca w parach.

Tekst do zadania.

Słownik podaje pięć znaczeń słowa ziemia:
ZIEMIA 1. «trzecia według oddalenia od Słońca 
planeta Układu Słonecznego« 2. «wierzchnia war-
stwa lądu; grunt, gleba» 3. «to, po czym się chodzi, 
grunt pod nogami» 4. «teren, obszar stanowiący 
własność prywatną, spółdzielczą lub państwową, 
dający właścicielowi zysk z uprawy, z gospodarki 
hodowlanej, leśnej itp; grunt, rola» 5. «obszar 
(zwykle zamieszkany) stanowiący pewną całość 
(np. etnograficzną , geograficzną), kraina, 
podniośle: kraj, ojczyzna»

Zadanie.
Maciek od przykrego zdarzenia w klasie zapadł się 
pod ziemię. W tym zdaniu użyto słowa ziemia w 
znaczeniu:

1. i 2
2. i 5.
3.
4.

Ćwiczenie. Praca ze słownikiem języka pol-
skiego.

• Wypisz na osobnej kartce artykuł hasłowy do 
wybranego wyrazu, który ma kilka znaczeń. 
Zredaguj z tym wyrazem zdanie. 

• Ułóż zadanie wielokrotnego wyboru, w którym 
poprosisz o wyjaśnienie znaczenia użytego w 
zdaniu wyrazu na podstawie artykułu has-
łowego ze słownika. 

• Wymieńcie się z kolegą zadaniami i rozwią-
żcie je.

KONTEKST ZDANIOWY

Zadanie 13. W jakim znaczeniu zostało użyte słowo 
wiecheć w ostatniej zwrotce?

A. Pęk.
B. Stos.
C. Sterta.
D. Wianek.

Twoje rozwiązanie zadania:

Wielu uczniów błędnie słowo wiecheć odniosło do 
stosu. Porównajmy znaczenia słów „wiecheć”, 
„stos”, „pęk”, odczytując odpowiednie artykuły 
hasłowe ze słownika.
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Wskazówka do wykorzystania w czasie egzaminu.
Na egzaminie nie możesz skorzystać ze słownika. 
Znaczenie słowa odczytujesz z kontekstu zdanio-
wego.

Kontekst «tekst, którego częścią jest dany wyraz 
lub wyrażenie»: Kontekst  zdaniowy. Zdanie wyr-
wane z kontekstu.

Sprawdź w słowniku znaczenie wybranego z wier-
sza słowa. Zapisz je.

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI 
ANALIZY I INTERPRETACJI 

UTWORU POETYCKIEGO

Co już wiesz o poezji?

Poezja to sztuka słowa. Przeciwstawiana jest 
prozie, bo odróżnia ją podział na wersy, rym i rytm. 
Język poezji jest odkrywczy, bo wiąże się z 
występowaniem środków stylistycznych: epitetów, 
przenośni , porównań , wyrażeń dźwięko-
naśladowczych. Kiedy czytasz lub recytujesz 
wiersze, poruszasz swoją wyobraźnię, uczucia i 
myśli.

Na czym polega poetycka niezwykłość wiersza?

Spróbuj odpowiedzieć na to pytanie po rozwiązaniu 
zadań do wiersza “Słońce i sosny” Joanny Kulmo-
wej. Zwróć uwagę na zadania 12. i 13., z którymi 
słabiej radzili sobie Twoi koledzy.
Zadanie 12. rozwiązało 49% uczniów w kraju.
Zadanie 13. rozwiązało 37% uczniów w kraju.

Tekst do zadań od 10. do 13. z arkusza egzami-
nacyjnego “Jasne jak słońce”.

Słońce i sosny

Zanim słońce nad wieczorem zajdzie
sosen będzie się czepiało uparcie.

Nie stoczy się za te sosny prędzej
aż nasyci je

czerwienią
jak pędzle.

Ruda farba po pniach
igłach
pocieknie.
Sosny niebo pomalują
jak najpiękniej.

Każdy obłok.
Każdą chmurkę białą.

Będzie niebo rudziało
gorzało.
Zwęgli się na sadze najczarniejsze.

Aż je brzoza
rano
wiechciem liści przetrze.

Joanna Kulmowa

Praca w grupach z  tekstem wiersza – analiza i 
interpretacja tekstu.

Czytając wiersz, szukaj odpowiedzi na proste pyta-
nia:

• Kto mówi w wierszu?
• Do kogo mówi?
• W jaki sposób mówi?
• O czym mówi?

Grupy przedstawiają i porównują swoje wyniki 
pracy z tekstem. Sporządzają do zeszytu notatki.

Kto mówi w wierszu?
• Osoba mówiąca nie ujawnia bezpośrednio swo-

jej obecności. Najważniejszy jest  opis zachodu 
słońca.

Do kogo mówi?
• Nie ma bezpośrednich zwrotów do odbiorcy. 

Mówi do czytelników.

W jaki sposób mówi?
• Wiersz ma różnej długości strofy, wersy także 

krótkie i różnej długości.
• Występuje dużo środków stylistycznych, które 

są następstwem niezwykłego zderzenia słów.
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Przykłady:

Cytat z wiersza Nazwa środka stylistycznego Jaką rolę pełni w wierszu?

słońce [...] sosen będzie się czepiało 
uparcie.

uosobienie Ożywia obraz słońca

nasyci je czerwienią jak pędzel. porównanie Wskazuje na podobieństwa do pracy 
malarza posługującego się pędzlem

farba [...] pocieknie ożywienie Dynamizuje obraz malarski

Sosny niebo pomalują uosobienie Ożywia obraz przyrody. Podkreśla, 
że ten obraz stale się zmienia.

rudziało, gorzało, zwęgli się nagromadzenie czasowników od-
dających, jak powstawały kolory

Oddają zmiany kolorów na niebie.

brzoza [...] przetrze uosobienie Ożywia obraz przyrody. Sugeruje 
świadome działanie.

ruda farba, chmurkę białą, sadze naj-
czarniejsze

epitety Oddają bogactwo kolorów nieba

każdy obłok, każdą chmurkę powtórzenie Uwydatnia, że działanie malarskie 
sosen dotyczy całego nieba.

O czym mówi?

Wiersz opisuje zachód słońca nad lasem i związane 
z nim zmiany kolorystyczne na niebie i ziemi.

Wniosek z obserwacji ukształtowania językowego 
wiersza:
 Poetyckość wiersza polega na niezwykłym 
zderzeniu słów. Poeta wybiera środki stylistyczne 
oddające sugestywnie jego zachwyt  dla zmian w 
przyrodzie. Wraz z nim ulegamy temu uczuciu i 
przeżywamy na nowo podziw dla piękna zachodu 
słońca nad lasem. Zwracamy uwagę na malarskość 
tego zjawiska.

Rozwiąż teraz zadania.

Zadanie 10. Wiersz jest poetyckim opisem:

1. pożaru w lesie.
2. zaćmienia Słońca.
3. zachodu słońca nad lasem.
4. całego słonecznego dnia.

Twoje rozwiązanie zadania:

...................................................................................

Zadanie 11. W której zwrotce występuje poró-
wnanie?

A. W pierwszej.
B. W drugiej.
C. W trzeciej.
D. W ostatniej.

Twoje rozwiązanie zadania:

...................................................................................

Obserwacja budowy porównania.
Wielu uczniów błędnie wskazało porównanie, wy-
bierając fragment Sosny niebo pomalują/ jak naj-
piękniej. Dlaczego jest to odpowiedź błędna? Jak 
jest zbudowane porównanie?

Nie zawsze wyraz „jak” wskazuje na porównanie. 
Tutaj „jak” zapowiada przymiotnik w stopniu naj-
wyższym.

Porównanie wskazuje na podobieństwo jakiegoś 
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zjawiska do innego. Zbudowane jest  z dwóch czę-
ści, a te części połączone są za pomocą wyrażeń 

jak, jak gdyby, niby, niczym, na kształt, podobny 
do itp.

Schemat budowy porównania:

I zjawisko

jak,
jak gdyby,

niby,
niczym,

na kształt, podobny 
do

II zjawisko

wspólna cecha obu zjawisk, podobieństwo

Pracujcie w parach. Proszę popatrzeć wokół siebie okiem poety i odkryć podobieństwo zjawisk, osób, rzeczy 
i wyrazić je za pomocą porównania. Proszę wpisać porównanie do tabelki.

 

Zapamiętam budowę porównania!

Zadanie 12. Przypisanie w wierszu ludzkich zacho-
wań słońcu oraz drzewom to:

A. epitet.
B. porównanie.
C. przenośnia.
D. dźwiękonaśladownictwo.

Twoje rozwiązanie zadania: .....................................

Wielu uczniów na sprawdzianie myliło przenośnię 
z porównaniem. Co odróżnia przenośnię od poró-
wnania?

Przenośnię od porównania odróżnia brak wyrażenia 
porównawczego, np. jak, na kształt.
Przenośnia (metafora) to zabieg polegający na 
nazwaniu pewnego zjawiska, przedmiotu lub osoby 
przy pomocy cechy, która jest charakterystyczna 

dla czegoś innego, np. brzoza przetrze. Cechę lu-
dzką (świadomą czynność przecierania) przypisał 
poeta brzozie. Ten rodzaj przenośni nazywamy uo-
sobieniem.
W nazwę środka poetyckiego PRZENOŚNIA wpi-
sana jest czynność przenoszenia.

Odczytajmy inne przenośnie z wiersza Słońce i 
sosny. Jakie cechy jednego zjawiska „przenosi” 
poeta na drugie?

Swobodne wypowiedzi uczniów.

Praca domowa
Wybierz do obserwacji swój ulubiony wiersz. 
Sporządź według poniższego wzoru tabelkę i wy-
pełnij ją.

Niezwykłość poetyckiego języka w wierszu pt.

Cytat z wiersza Nazwa środka stylistycznego Jaką rolę pełni w wierszu?

TWORZENIE TEKSTU WŁASNEGO

Co sprawiło trudność Twoim kolegom w redagow-
aniu wypracowania?

Zadanie 25.
Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest 
dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij, dlaczego.
Twoje wypracowanie powinno zająć co najmniej 

połowę wyznaczonego miejsca.

Trudności dotyczyły:

realizacji tematu, ponieważ nie wszyscy rozumieli 
poprawnie związek frazeologiczny “jedyne pod 
słońcem”, posługiwania się poprawnym językiem, 
poprawnego zapisu.
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O czym trzeba wiedzieć?

Egzaminatorzy, oceniając wypracowanie, przyznają 
punkty za:
- realizację tematu,
- celowo dobrane środki językowe,
- poprawność językową,
- za poprawność ortograficzną,
- za poprawność interpunkcyjną.

Najmniej punktów Twoi koledzy otrzymali za do-
bieranie celowe środków językowych – tylko 29% 
uczniów wykazało się bogatym słownictwem i ży-
wym, barwnym stylem.

Czym jest styl? Przypomnij, czym się trzeba kie-
rować w doborze słownictwa czy środków języ-
kowych, pisząc np. list, opowiadanie czy opis.

Przeczytajmy przykładowe wypracowania ze spra-
wdzianu i odpowiedzmy na postawione pytania. 
Odczytanie trzech wypracowań  (zamieszczonych w 
raporcie CKE, np. nr 1., 2., 3.) i zebranie uwag, czy 
wypracowania:

• realizują temat,
• czy autorzy celowo dobierają środki językowe.

Praca w grupach. Oceniamy niżej zamieszczone 
wypracowanie.

Temat:
Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest 
dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij,
dlaczego.
 Wyjątkowym miejscem dla mnie jest  moja 
wyobraźnia. Nie ma tam rzeczy niemożliwych. 
Kiedy zechcę, puste, jałowe ziemie zielenią się 
trawą. Po jasnym, lazurowym niebie płyną białe 
obłoki. Olbrzymie, smocze skrzydła uderzają o 
błękit sklepienia świata. Tętent szerokich kopyt 
jednorożców wybija rytm szczęścia wolności. W 
górach czają się olbrzymy i bestie, które nocą 
wyłażą z pieczar. A na północ od gór jest  morze. 
Morze jest pełne syren, morskich potworów i pię-
knych, barwnych ryb. Miejsce, które znam i najle-
piej zapamiętałam z bezkresnych wędrówek po ste-
pach, to Las Cieni. Zamieszkują go elfy. Prastare i 
młodsze. Potrafię już nawet mówić w ich języku! 
Lubię przebywać też w górach. Wiem, że są nie-
bezpieczne, ale mam tam wielu przyjaciół – 
wspomnienia.
 Najlepsze w tej krainie jest to, że mogę do 
niej powrócić, kiedy tylko zechcę. Pomaga mi za-
pomnieć Częstotliwość problemach. To najpię-
kniejsze miejsce pod słońce!

Karta oceny pracy (jedna dla każdej grupy).

Co oceniamy? Nasza ocena i przykłady form językowych

W wypracowaniu występują wyraźnie dwie części:
opis wyjątkowego miejsca, wyjaśnienie, dlaczego 
jest to miejsce wyjątkowe.

TAK. NIE.

Słownictwo jest bogate. TAK. NIE.
Przykłady:

Środki stylistyczne są celowo i starannie dobrane. TAK. NIE.
Przykłady różnych środków stylistycznych.

Zdania są poprawnie zbudowane i urozmaicone. TAK. NIE.
Przykłady urozmaicenia wypowiedzeń.

Autor przestrzega zasady poprawności językowej. TAK. NIE.
Przykłady błędów językowych.

Język wypracowania poprawny pod względem or-
tograficznym, interpunkcyjnym.

TAK. NIE.
Przykłady błędów w zapisie.

Grupy przedstawiają wyniki analizy wypracowania.
Uczniowie w dyskusji ustalają, co to znaczy celo-

wo dobierać środki językowe. Wnioski zapisują.
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Wniosek

Celowe dobieranie środków językowych oznacza 
świadome kształtowanie języka wypowiedzi w tro-
sce o jak najlepsze wyrażenie treści.
Stylem nazywamy charakterystyczny sposób język-
owego ukształtowania np. wypracowania, stosow-

ny do tematu i przekazywanych treści.
Kształtowanie dobrego stylu wypowiedzi wiąże się 
z systematyczną pracą nad językiem.

Krystyna Cembrzyńska – nauczyciel języka pol-
skiego, specjalista w zakresie pomiaru dydaktycz-
nego, egzaminator OKE
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RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Projekt multimedialny na ścieżkach przedmiotowych z 
wykorzystaniem języka obcego.

• Multimedia w nauczaniu języków obcych.

• Prezentacje multimedialne i strony internetowe jako 
pomoce dydaktyczne.

• Projektowanie stron www.

• Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu 
o nowoczesne systemy zarządzania treścią.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl



OKIEM FILOZOFA
EDUKACJA – MODELOWANIE CZŁOWIEKA CZY 

STROJENIE MASZYNY?
Michał Kapias

 Od paru lat polska szkoła przeżywa perma-
nentną reformę, choć bliższym prawdy byłoby 
twierdzenie o permanentnej manipulacji. Zabiegi, 
jakie wokół niej się dokonują, nie zawsze mają nie-
stety pozytywne skutki, a intencja pozostawiają też 
wiele do życzenia. Ostatnie działania ministerialne 
wokół podstawy programowej zatwierdzonej przez 
minister K. Hall wpisują się w powyższą tezę, gdyż 
budzą poważne zastrzeżenia pedagogów, a w szcze-
gólności polonistów i historyków. Największy nie-
pokój pojawia się wokół stwierdzenia, iż szkoły 
ponadgimnazjalne utracą swój ogólnokształcący 
charakter. Otóż zabiegi mające na celu wyprofilo-
wanie kierunków kształcenia doprowadzają do te-
go, iż zanika wszechstronna edukacja na poziomie 
szkolnictwa średniego. W efekcie profile humanis-
tyczne zostaną okrojone z zagadnień  dotyczących 
nauk ścisłych, zaś profile matematyczno – przy-
rodnicze z wiedzy humanistycznej. Ponadto liczba 
obowiązujących lektur, niesamowicie zminimali-
zowana, nie będzie już miała takiego wpływu na 
wyobraźnię oraz znajomość historyczno – kultu-
rową naszego społeczeństwa. Jak na dłoni uwida-
czniają się w tych posunięciach zabiegi lansujące 
działania globalizacyjne, tak charakterystyczne dla 
naszych czasów.
 Prace nad nową podstawa programową 
były współfinansowane przez Unię Europejską. 
Stąd też dosyć znamienny pierwotny tytuł projektu: 
„Doskonalenie podstawy programowej wychowa-
nia przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół pod kątem jej zgod-
ności z wymogami gospodarki opartej na wiedzy”.1 
W jednoznaczny sposób narzuca się tu związek 
nauki z gospodarką. Taki alians doskonale uwy-
raźnia priorytety społeczno – polityczne, które co-
raz częściej mają zasięg cywilizacyjny. Chodzi tu 
mianowicie nie tylko o postrzeganie, ale coraz 
częściej o warunkowanie najróżniejszych sfer życia 
społecznego, kulturowego, a nawet religijnego – w 
tym także naukowego – wymiarem ekonomicznym, 
uwyraźnianym w ostatecznym rachunku finan-
sowym. Innymi słowy edukacja winna otrzymać 
taki profil, który będzie sprzyjał coraz szybszemu i 
dalej posuniętemu rozwojowi gospodarki. Takie 

priorytety mogą mieć jednak kolosalne przełożenie 
na kształtowanie się postaw społecznych oraz na 
jakość relacji interpersonalnych.
 Okazuje się bowiem, iż coraz częściej 
model dzisiejszej edukacji zaczyna przypominać 
proces usługowo – formacyjny, mający na celu 
ukształtowanie odpowiedniego produktu, przygo-
towanego pod konkretne zamówienia płynące ze 
strony potrzeb rynku pracy. Idee te pojawiają się 
najczęściej na poziomie szkolnictwa wyższego w 
kontekście wytypowania sugerowanych tzw. 
wyższych szkół flagowych, czyli traktowanych 
przez państwo w sposób priorytetowy. Wcześniej 
już zaplanowano dotacje przyznawane odpowied-
nim kierunkom naukowym, które są pożądane 
przez odpowiednie dziedziny działań  polityczno – 
gospodarczych. W tym kontekście większość nauk 
z zakresu wiedzy humanistycznej traci jakąkolwiek 
racje bytu – są one bowiem nieprzydatne, czy też 
innymi słowy  niedochodowe finansowo.
 Aktualnie proces ten zaczął przesuwać się 
na niższe szczeble edukacji szkolnej. Zabiegi ma-
jące na celu reformę szkolnictwa, w efekcie której 
zaniża się kryteria wiedzy ogólnej, skutkują wykre-
owaniem modelu absolwenta, który jest przygo-
towany do dalszej wyspecjalizowanej edukacji, do 
nabywania konkretnych umiejętności, nie posiada 
jednak humanizującej go wiedzy ogólnej, klasycz-
nej.
 Koniecznym jest  przy tym, aby zauważyć, 
iż kształcenie mające na celu wykreowanie 
fachowca, we współczesnym świecie staje się spra-
wą nadzwyczaj pożądaną i nie jest niczym zdro-
żnym. Problem pojawia się w momencie analizo-
wania sposobów i metod realizacji takiego zadania. 
Trzeba bowiem z całą mocą podkreślić, iż proces 
nauczania nie jest fizycznym modelowaniem jakie-
goś materiału. Odnosi się on bowiem do żywej is-
toty, będącej przecież bytem ludzkim. Nie można 
więc go potraktować jako zwykłej „gliny”, która 
ma być podległą „garncarzowi” mającemu ulepić z 
niej dzban, bądź wazę. Z tego też względu przeak-
centowanie działań mających na celu wykreowanie 
w uczniu wyłącznie pewnych postaw lub umiejęt-
ności, ku realizacji określonego działania sprawia, 
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iż staje się on co prawda doskonałą maszyną wielo-
zadaniową, lecz ogołaca się zarazem z możliwości 
realizowania i rozwijania swego człowieczeństwa. 
Używając pewnego frywolnego porównania: coraz 
częściej wytwarza się „fachowców od przykręcania 
śrubek”, mających doskonałą orientację we 
wszelkiego rodzaju gwintach i główkach od śrub i 
wkrętów, znających przeróżne rodzaje śrubokrętów 
i innych potrzebnych do tych zadań narzędzi. Jed-
nak pojawia się dramat w momencie gdy włoży im 
się do ręki gwóźdź i młotek. Niestety nie mają oni 
żadnego pojęcia, co z tymi „instrumentami” uczy-
nić. Oczywiście porównanie to jest  hipotetyczną 
humoreską, lecz trzymając się nadal owej symbo-
liki, sprawa staje się coraz bardziej poważna. Ktoś 
może bowiem stwierdzić, iż zadaniem przedsta-
wianych robotników jest  przecież znajomość śrub i 
nic więcej, jednak współczesna technika i gospo-
darka potrzebuje ludzi posiadających szerokie kom-
petencje. To dobrze, iż ktoś jest fachowcem w 
wkręcaniu, lecz przydałaby się znajomość wbijania 
gwoździ, a nawet wiercenia dziur.
 Pozostawiając ową „budowlaną retorykę”, 
warto przenieść te rozważania na edukację szkolną. 
Przygotowania już od najwcześniejszych lat 
szkolnych do wykreowania fachowców, nawet  pod 
względem wielozadaniowości, zaniedbuje w swej 
istocie fundamentalny cel kształcenia, jakim jest 
rozwój intelektualno – osobowościowy człowieka. 
Koniecznością zatem staje się umieszczenie w pro-
cesie dydaktyczno – wychowawczym pewnej dozy 
kształcenia ogólnego i uniwersalnego, mającego na 
celu nauczenie młodych ludzi twórczego i precyzy-
jnego myślenia, umiejętności globalnego widzenia 
rzeczywistości, dzięki czemu będą potrafili samo-
dzielnie rozwiązywać trudne problemy i dawać so-
bie radę w najtrudniejszych nawet intelektualnie 
sytuacjach.
 W związku z tym niezbędnym staje się 
większe zaakcentowanie w obligatoryjnym proce-
sie edukacji jakże istotnych nauk podstawowych 
(uniwersalnych)2, będących podstawą rozwoju i 
postępu naukowego, z których wyrastają przeróżne 
nauki szczegółowe, stojące u podstaw wiedzy za-
wodowej. Do tychże uniwersalnych nauk w szcze-
gólnej mierze należy filozofia i to właśnie ona jako 
wiedza najogólniejsza, będąca podstawą wszelkiej 
innej wiedzy naukowej3  musi stać u podstaw 
początków edukacja w każdym rodzaju szkolni-
ctwa. To właśnie ona pozwala dojrzeć dalekie ho-
ryzonty, dostrzec coś więcej niźli aktualne prob-

lemy polityczno – gospodarcze, sondaże społeczne, 
czy problemy rynku pracy. Stawiając owo najbar-
dziej filozoficzne pytanie: δια-τί (dla – czego?) 
wskazuje na potrzebę uzasadnienia podjęcia aktu-
alnie realizowanego zadania, a tym samym pyta o 
celowość, czyli sensowność jego realizacji. Bez 
takiego namysłu bardzo łatwo poddać młodego – 
często w swym wyidealizowanym świecie – 
naiwnego człowieka, wielorakiej, obezwładniającej 
go manipulacji. Czyż szkołą ma  „produkować” 
bezmyślne, ślepo wykonywające zlecone im zada-
nia roboty? Taka orwellowska wizja musi prze-
rażać, a jednak czai się ona i kusi łatwą efekty-
wnością w urabianiu dla przyszłości bezmyślnych 
wyrobników, którzy nigdy nie postawią pytania o 
to, jaki świat  znajduje się poza ich ławą szkolna 
bądź stanowiskiem pracy. Praktyczna użyteczność 
nauki jest istotna, ale to właśnie wykształcenie hu-
manistyczne (w szczególności filozoficzne) daje 
wykształconemu uczniowi ową indywidualną 
suwerenność, uniezależniajacą go od przeróżnych 
zniewoleń i nacisków, jakim poddany jest  współ-
czesny człowiek. (Wspominał o tym już Platon, 
albowiem gdy zapytano go, czemu Grecy przewyż-
szają barbarzyńców, odparł: ponieważ barbarzyńcy 
podporządkowują naukę temu, co praktycznie uży-
teczne). Zaniedbanie w dziedzinie ogólnej erudycji 
intelektualnej musi ostatecznie procentować barba-
ryzacją społeczeństwa.
 W tym kontekście trzeba także zauważyć, 
iż istnieją pewnego rodzaju tendencje w szkol-
nictwie do oddzielania faktów od wartości. To 
postpozytywistyczne myślenie nadające prioryte-
tową rangę naukom matematyczno – przyrodni-
czym tchnie jednak ciągle stęchłym duchem scjen-
tyzmu. Kładziony nacisk na takie gałęzie wiedzy 
szczegółowej ma ponoć sprzyjać lepszemu 
kształtowaniu umiejętności zawodowych uczniów. 
W efekcie zapomina się, a często nawet  świadomie 
rezygnuje, z ogromnego potencjału wychowania 
moralnego, opartego na rozwoju zarówno 
moralnym jak też religijnym.4 W efekcie prowadzi 
się jałowe dyskusje o moralności życia społeczno – 
politycznego, o walce z terroryzmem, korupcji, 
nietolerancji, oszustwach podatkowych, skandalach 
itp. Jakże jednak temu zaradzić, skoro młodzież nie 
tylko nie posiada adekwatnych autorytetów, czy też 
mistrzów, do których mogłaby się odwołać i z 
których mogłaby brać przykład, ale często nawet 
nie wie, iż można inaczej żyć. „Inaczej” – czyli 
uczciwie, sumiennie i odpowiedzialnie, jednym 
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słowem: moralnie. Któż dziś uczy moralności? 
Szkoła zrzuca całą winę na rodziców, rodzice za-
troskani o byt doczesny zbyt mało czasu poświę-
cają swym dzieciom i w konsekwencji braki w wy-
chowaniu moralnym odczuwa się dziś już u 
najmłodszego pokolenia. Tymczasem troska o pra-
wość i dobroć postępowania winna towarzyszyć 
człowiekowi w każdej chwili jego życia.
 W związku z tym pojawia się kolejny apel 
o wprowadzanie do edukacji obligatoryjnego, auto-
nomicznego względem lekcji katechezy czy też 
potocznie ujmując „religii”, nauczania etycznego. 
„Celem tej nauki nie jest poznanie prawdy, lecz to, 
abyśmy stali się dobrzy.”5  Zachodzi więc koniecz-
ność właściwego kształtowania sumienia i działa-
nia moralnego pod wpływem różnego rodzaju re-
fleksji. Problemy moralne zbyt mocno tkwią w 
każdym człowieku, by można było je pominąć, 
zignorować, lub całkowicie je przemilczeć. Prak-
tyka wykazuje, że w ostatecznie działania takie 
przynoszą zgubne konsekwencje zarówno dla sa-
mych uczniów jak i dla całego społeczeństwa. 
Relacje międzyludzkie, pozbawione bowiem tran-
scendentnego i etycznego wymiaru, a w zamian 

koncentrujące się wyłącznie na finansowych do-
brach ekonomicznych, na zysku, rynku i konku-
rencji – są zimne, bezwzględne i nie przynoszą 
nikomu szczęścia.
 Edukacja poprzez wychowanie moralne 
winna zatem być oparta zarówno na odpowiedniej 
aksjologii, jak też niestety zapomnianej już dziś 
nauce cnót moralnych.6 Zadania te mają być wcie-
lane w życie i scentralizowane na autentycznej tro-
sce o człowieka. Dzięki temu powstaje zasadnicza i 
nierozerwalna więź między poszukiwaniem 
Prawdy i realizowaniem jej w Dobru. Tych dwu 
sfer ludzkiej aktywności nie można rozdzielać. 
Trzeba o tym pamiętać tworząc różnorakie modele 
czy wizje współczesnej szkoły. Zarazem troska o 
właściwe kształtowanie ucznia, o jego doskonale-
nie moralne, winna stać się priorytetową kwestią 
współczesnej edukacji. W przeciwnym razie wye-
dukowany absolwent  nie będzie uszlachetnionym 
człowiekiem, lecz zaprogramowaną maszyną.

dr Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii 
Ekonopicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
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JAK PRZEKONAĆ UCZNIÓW DO MATEMATYKI
Urszula Skorupa

 “Stosunek do matematyki dzieli ludzi na 
tych, którzy się w niej lubują i na takich, którzy jej 
nie cierpią, ponieważ nie potrafią zagustować w 
wędrówkach po jej przestworzu. Nie wiem, czy 
jakikolwiek autorytet, jakakolwiek wypowiedź 
zalecająca wkroczenie w tę olbrzymią bezkresną 
krainę, może jakoś wpłynąć na tych, którym wy-
daje się matematyka zboczem szklanej góry. Ze 
względu na to zachęcanie do niej wygląda mi na 
dość daremne i potrafię jedynie powiedzieć, że 
język, jakim się posługujemy, zrodził matematykę. 
Bez języka bylibyśmy niemi i siedzieli, jak nasi 
przodkowie sprzed stu tysięcy lat, w jaskiniach. 
Zaś bez matematyki, która jest  już olbrzymem wy-
rosłym z niemowlęcia, jakim była kilkanaście 
tysięcy lat temu, najprawdopodobniej pozostali-
byśmy na cywilizacyjnym poziomie najstarszych 
mieszkańców Nowej Gwinei. To oznacza, że ta 
dziedzina czystej wiedzy, nieraz nazywanej 
królową nauk, stanowi podwalinę cywilizacji i je-
dyne narzędzie umysłowe, którym człowiek zdołał 
dobrać się do atomów i gwiazd. Doprawdy nie 
wiem, czy istnieć może zalecenie bardziej zasa-dne 
i skuteczne.
 Jak wykazały badania, zdolności matema-
tyczne są rozdzielone pomiędzy ludźmi bardzo 
nierównomiernie. Byłoby jednak rzeczą bardzo 
szkodliwą, jeślibyśmy mieli oddać ten logiczny 
alpinizm umysłowy pod wyłączną opiekę, czyli 
kuratelę maszyn, zwanych komputerami. Naj-
zwięźlej to samo można rzec słowami: wszystko, 
czym jest  i czym się chlubi ludzki świat, stoi na 
matematyce!”1- pisał dziesięć lat  temu Stanisław 
Lem.
 Gdyby przyjąć jego punkt widzenia, 
dziwna wydaje się niechęć uczniów, rodziców, a 
nawet niektórych nauczycieli do matematyki. W 
szkole bardzo często spotykamy się z problemem, 
polegającym na tym, że uczniowie nie chcą uczyć 
się matematyki, zanim jeszcze zdążą ją poznać. Ich 
obawy nie wynikają z własnych doświadczeń, a 
raczej opierają się na przykrych wspomnieniach i 
doświadczeniach ich rodziców lub starszych 
kolegów czy koleżanek. Wielkim błędem jest po-
wielanie opinii, że „tylko geniusze mogą się nau-
czyć matematyki” albo twierdzenie: „skoro ja nie 
umiem matematyki, to ty też się jej nie nauczysz”. 
Trzeba pamiętać, że wtedy robimy więcej szkody w 
umyśle ucznia, niż największe jego porażki i nie-

powodzenia na matematyce.
 Słyszy się też bardzo często słowa doro-
słych: „Ja nigdy nie umiałem matematyki, a proszę, 
do czego doszedłem”. Rodzice, mówiący tak przy 
dziecku rozpoczynającym naukę, bynajmniej nie 
zachęcają je do pokonywania trudności. Niechęć do 
matematyki pogłębia się dodatkowo, gdy rodzice, 
znajomi, krewni a nierzadko media wspominają 
swych matematyków – potworów oraz grozę, jaką 
budziły ich lekcje. Wielu uczniów nasłuchawszy się 
takich opowieści, wierzy w rodzinne lub społeczne 
matematyczne fatum.

Fundamenty uczenia się matematyki

 Często uczniowie, niechętnie odnoszący się 
do matematyki, podkreślają jednocześnie jej zna-
czenie i rolę, jaką odgrywa w kształceniu ogólnym. 
Jak można polubić matematykę – pytają - skoro jest 
to tylko nauka o liczbach, znakach, symbolach, a 
prawie wszystko prowadzi do niezrozumiałych 
wzorów?. Tymczasem już starożytny matematyk i 
filozof Euklides powiedział, że „w matematyce nie 
ma drogi specjalnej dla królów”. I jest  w tym 
stwierdzeniu wiele prawdy. Zatem, co można zro-
bić, aby uczeń wreszcie zrozumiał ten przedmiot  i 
przestał się go obawiać?
 Powszechnie znane są zasady właściwego 
sposobu uczenia się. Z powodzeniem można je 
stosować w uczeniu się matematyki. Pierwsza z 
nich dotyczy pamięci ludzkiej. Na to, aby uczenie 
się przyniosło jak najlepsze rezultaty w postaci 
długotrwałej i szerokiej wiedzy oraz różnorakich 
umiejętności, potrzeba treningu. Pamięć człowieka 
wymaga bowiem ciągłych ćwiczeń. Pamiętać 
należy też o tym, że najlepszymi efektami wyuczo-
nego materiału będziemy się mogli pochwalić 
przez trzy, cztery dni. Później zaczynamy zapomi-
nać. Dla trwałości wiedzę i umiejętności trzeba 
wielokrotnie powtarzać.
 Konieczne jest  również rozwijanie zdol-
ności koncentracji uwagi. Ważne jest rozbudzanie 
zainteresowań przedmiotem, bowiem wiedzę cie-
kawą łatwiej przyswajamy i zapamiętujemy. Nas-
tępną sprawą jest  powiązanie wiedzy z doświa-
dczeniami ucznia. I wreszcie - umiejętność czytania 
ze zrozumieniem.
 Nikt  nie zapewni uczących się matematyki, 
że opanowanie jej nie będzie wymagało trudu i 
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wyrzeczeń, ale może to być nauka interesująca. 
Matematyka nie jest bowiem przedmiotem łatwym 
ze względu na abstrakcyjność pojęć w niej wystę-
pujących, dedukcyjną strukturę i specyficzny język. 
Te rzeczy wymagają od ucznia dużej dyscypliny i 
systematycznej pracy, ponieważ każdy brak, każda 
luka w wiadomościach uniemożliwia posuwanie się 
naprzód. Na taką dyscyplinę nie stać wszystkich 
uczniów, co jest rzeczą naturalną.

Od zabawy do rozumowania

 Na początku kształcenia matematycznego 
wystarczy założyć, że rozumowanie matematyczne 
jest niczym innym jak rozwiązywaniem zagadek. 
Oczywiście zaczynamy od zagadek najprostszych 
aż do takich, których rozwiązanie nie jest dla 
dziecka takie oczywiste. Zabawy – zagadki mogą 
dotyczyć pieniędzy, przeliczania przedmiotów, 
czasu, odległości, wagi towarów, ale mogą to też 
być zagadki logiczne, w których należy rozpoznać 
prawdę lub fałsz. Uczymy w ten sposób postępo-
wania, że drogą logicznych analiz i porównań mo-
żna skutecznie rozwiązać każdą zagadkę.
 Od rozwiązywania zagadek do matematy-
cznego rozumowania pozostaje tylko niewielki 
krok. Rzeczą istotną w tym wszystkim jest  to, że 
rozumowanie matematyczne w gruncie rzeczy nie 
jest czymś odrębnym od funkcjonowania umysłu w 
każdej innej dziedzinie życia. Matematyka przecież 
wyrosła z rzeczywistości, a proces rozumowania 
rozwinął się na podstawie praktycznego do-
świadczenia. O rozumowaniu matematycznym 
mówimy jednak dopiero wtedy, gdy nie wykonu-
jemy kolejnych doświadczeń w praktyce, lecz 
wykonujemy je w wyobraźni. Stąd tak ważne jest, 
aby dzieci od najmłodszych lat wykonywały ope-
racje myślowe najpierw na konkretach, a później w 
wyobraźni. Dla wielu dzieci przejście to jest  prawie 
niezauważalne. Wykonywanie operacji myślowych 
w wyobraźni prowadzi do myślenia abstrakcyj-
nego, czyli do rozumowania matematycznego na 
najwyższym stopniu. W myśleniu abstrakcyjnym 
zapomina się o nieistotnych szczegółach. Stąd na 
przykład liczbę lat koleżanki możemy oznaczyć 
“x”, a wagę żyrafy “y”.
 Im bardziej rozwijamy myślenie abstrak-
cyjne, tym bardziej zagłębiamy się w matematykę. 
Głównym sposobem uczenia się matematyki jest 
rozwiązywanie zadań, a rozwiązywanie zadań to 
pokonywanie trudności. Trzeba więc powiedzieć, 
że trudności stanowią integralną część procesu u-
czenia się matematyki. Niezmiernie ważne jest, aby 
uczeń nauczył się pokonywać je samodzielnie. Pro-
ces nauczania i uczenia się to proces, za który w 
równym stopniu ponoszą odpowiedzialność nau-

czyciel i uczniowie. Stopień trudności uczenia się 
przedmiotu w dużej mierze zależy od sposobu 
przedstawienia go, ale bez zaangażowania ucznia 
nie można mówić o sukcesie.
 Często się zdarza, że pomimo ważnej roli, 
jaką przypisujemy uczeniu się matematyki, i mimo 
intensywnego treningu od początku nauki w szkole, 
matematyka nie tylko nie wspomaga rozwoju in-
telektualnego uczniów, ale u niektórych wręcz ha-
muje lub zaburza rozwój ich osobowości. Ciągłe 
niepowodzenia w uczeniu się matematyki prowa-
dzą do zniechęcenia się nauką w ogóle, a nawet 
niechęci do szkoły. Nienadążanie za kolegami po-
większa braki wiedzy, wywołuje kompleksy i unie-
możliwia dalszą skuteczną naukę. Niechlubna 
etykieta ucznia słabego, bez zdolności do matema-
tyki, towarzyszy takiemu uczniowi do końca szkol-
nej drogi, a po jej przejściu pozostawia często 
trwałą niechęć do wszystkiego, co związane jest  z 
matematyką.
 Praca z uczniami na lekcjach wymaga od 
nauczyciela przygotowania zarówno merytorycz-
nego, jak i metodycznego. Strona merytoryczna 
dotyczy nie tylko poszerzania wiedzy przedmio-
towej, ale przede wszystkim wiedzy z zakresu psy-
chologii rozwojowej i wychowawczej. Mamy bo-
wiem w klasie uczniów zróżnicowanych pod 
względem możliwości poznawczych. W zależności 
od potencjału poznawczego, ale również w 
zależności od wysiłku uczniów, ich pracy (systema-
tycznej lub zrywami), od motywacji, nasi 
uczniowie osiągają różne wyniki i różne są rezul-
taty uczenia się matematyki. 

Trudności i błędy w uczeniu matematyki

 Wszyscy popełniamy błędy, nie tylko ucz-
niowie. Ale już od czasów starożytnych błąd trak-
towany jest nie tylko jako składnik naturalny ludz-
kiej aktywności, ale jako element rozwoju wiedzy, 
uczenia się, twórczości, rozwiązywania problemów. 
Błąd nie powinien być więc uważany za nie-
szczęście, za katastrofę, ani dla tego, kto się uczy, 
ani dla tego, kto uczy. W matematyce nietrudno o 
po-pełnienie błędu, ponieważ jest  to dziedzina 
poję-ciowo zorganizowana przez samą siebie tak, 
że pozornie drobna luka w wiedzy lub rozumieniu 
łatwo może sprowokować następne nieporozu-
mienia. Mała pomyłka rachunkowa może zamienić 
proste ćwiczenie w trudny problem. Trudności, z 
jakimi borykają się nasi uczniowie na matematyce, 
mają różne źródła. Należy je uznać za normalne 
szkolne doświadczenie.
 Popełniane przez nich błędy wynikają 
najczęściej z:

• błędnie wykonanych obliczeń, czyli niespraw-
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ności rachunkowej;
• braku umiejętności wykonywania działań na 

wyrażeniach algebraicznych (niektórzy 
uczniowie traktują przekształcenia wyrażeń 
algebraicznych jako przestawianie, usuwanie, i 
dopisywanie znaków w niezrozumiałych napi-
sach złożonych z cyfr, liter, symboli działań 
równości i nierówności oraz nawiasów);

• nieumiejętności interpretacji otrzymanych 
wyników lub braku refleksji nad sensownością 
otrzymanych rezultatów. Prowadzi to do braku 
sformułowania poprawnej ostatecznej odpo-
wiedzi do zadania. Nie dziwi ich fakt, że np. 
cena towaru wyszła ujemna, prawdopodo-
bieństwo większe od jednego;

• braku pomysłu na rozwiązanie konkretnego 
zadania, które nie pasuje do wytrenowanych 
algorytmów, schematów i wymaga samodziel-
nego zaplanowania rozwiązania;

• niezrozumienia istoty zadania bądź niedokład-
nego przeczytania jego treści. Błędy wyni-
kające z nieuważnego przeczytania treści 
prowadzą do rozwiązywania niejednokrotnie 
trudniejszego zadania.

 Uczniowie na matematyce nie popełniają 
więcej błędów niż na innych przedmiotach, ale w 
innych dziedzinach często wiele nieporozumień nie 
zostaje ujawnionych tak wyraźnie, jak na matema-
tyce. Pozostają one przecież w ukryciu za barierą 
werbalizmu.
 Trudności występujące w nauczaniu mate-
matyki mogą wskazywać na to, co należy zmienić 
w stylu nauczania. Sprawa może dotyczyć metod, 
doboru zadań i innych działań nauczyciela. Zmiany 
w stylu pracy prowadzą do poprawy warunków 
nauki wszystkich uczniów. Pamiętajmy przede 
wszystkim o aktywności uczniów. Aktywność 
matematyczna – a przecież takiej wymagamy od 
uczniów – wymaga szczególnej uwagi i ciągłej 
autokontroli.
 Ale nie powinniśmy opierać jej głównie na 
formach organizacyjnych typu: ciekawe gry czy 
możliwość wykazania się wiedzą pozamatema-
tyczną. Taka aktywność nie dotyczy matematyki 
lecz towarzyszącym jej atrakcjom. W efekcie nie 
przygotujemy uczniów do oczekujących ich wyz-
wań. Przecież podczas egzaminów zewnętrznych 
uczeń pozostaje sam na sam z zadaniami. Na uczel-
ni lub w pracy nie są organizowane „atrakcje” 
ułatwiające zrozumienie faktów. Dlatego uczniom 
łatwiej będzie odnieść sukces, jeśli będą wiedzieli,
jak się skupić i zabrać do nauki, jak czytać ze 

zrozumieniem, jak zapamiętać, jak robić notatki, 
jak zdobywać nowe informacje, jak się uczyć do 
klasówki i egzaminu, jak myśleć twórczo i jak 
prezentować swoją wiedzę.
 Każdy człowiek ma prawo do tego, żeby w 
pełni rozwinął swoje zdolności. Zdajemy sobie 
sprawę, że rozwój jednostek zależy od jakości 
nauczania i uczenia się. Ostatnimi laty wzmogło się 
zainteresowanie sposobami rozwijania myślenia i 
uczenia się. Sukcesy odnoszą uczniowie, którzy nie 
tylko mają rozległą wiedzę, lecz którzy także 
wiedzą, jak należy się uczyć. Badania wykazały, że 
istnieją określone strategie i metody dydaktyczne 
wspierające uczniowski proces nauki.

„Uczenie się jest najwspanialszą i dającą najwięcej 
radości grą na świecie. Wszystkie dzieci rodzą się z 
takim przekonaniem i pielęgnują je, dopóki nie 
przekonamy ich, że jest  ciężką pracą. Niektóre 
dzieci nie dają się o tym przekonać i przechodzą 
przez życie, wierząc, że nauka jest  przyjemnością i 
jedyną grą, w którą warto się bawić. Nazywamy ich 
geniuszami.”2

Transfer umiejętności

 Wielu ludzi sądzi, że zawód matematyka 
polega na rozwiązywaniu zadań. Same zadania, 
rzecz jasna, nie wystarczą, trzeba przedtem poznać 
i zrozumieć pojęcia i nauczyć się paru metod. 
Doświadczenie podpowiada, że rozwiązywanie 
zadań odbywa się niemal równolegle z pozna-
waniem tzw. materiału teoretycznego. Aby rozu-
mieć pojęcie, trzeba popracować nad nim w zada-
niach. Aby opanować metody, trzeba je przećwi-
czyć i sprawdzić w działaniu. I oczywiście, żeby 
móc popracować, przećwiczyć i zobaczyć, trzeba 
przynajmniej wiedzieć, jak są zdefiniowane pojęcia 
i na czym polegają metody. Uczeń, który skutecz-
nie rozwiązuje problemy, opiera się na znanej 
wiedzy i doświadczeniu i stosuje cechy tej wiedzy 
do sytuacji problemowej. Umiejętności nauczane w 
izolacji teorii od praktyki prowadzą do izolowa-
nego myślenia i rzadkiego użycia znanej teorii w 
realnych sytuacjach. Jeżeli nauczyciele świadomie i 
aktywnie rozwijają uogólnienia, to transfer 
umiejętności z zadań ćwiczonych na lekcjach do 
sytuacji z rzeczywistego świata stanie się bardziej 
prawdopodobny. Uczniowie uczą się bardziej 
skutecznie wtedy, gdy dysponują konkretnym 
doświadczeniem w stosowaniu zasad, które są 
przedmiotem nauki. Aktualne problemy występu-
jące poza szkołą niewiele mają wspólnego z tym, 
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co się mieści w podręcznikach. Jednakże roz-
wiązywanie problemów stanowi część doświadczeń 
każdego dnia. Dobrze przygotowani nauczyciele 
mogą i powinni włączyć uczniów do doświadczeń, 
które przekraczają klasę szkolną. Chcemy uczyć 
tak, aby uczniowie mieli z nauki pożytek w swoim 
przyszłym dorosłym życiu.3

Jak reklamować matematykę?

 Odpowiedzi na tak postawione pytanie mo-
gą być różne, na przykład:

• Matematyka ma taką wartość, że sama się za-
reklamuje;

• Trudno żyć bez umiejętności liczenia;
• Matematyka uczy logicznego myślenia;
• Trzeba się uczyć, bo jest  w programie; Jest 

obowiązkowa na maturze.
 Wydaje się jednak, że taka popularyzacja 
matematyki jest  niewystarczająca. Nauczyciele na 
co dzień spotykają się przecież często z ucz-
niowskimi pytaniami: Po co nam ta delta? sinusy? 
logarytmy? To samo można usłyszeć w wypowie-
dziach niektórych absolwentów wyższych uczelni 
„wolnych” od tego przedmiotu. Na dodatek opo-
wiadają oni, często bez żenady, że nigdy nie rozu-
mieli matematyki, a studia pokończyli. Dlaczego 
taka antyreklama, takie nieporozumienie? Skąd się 
to wzięło? Przecież nauczyciele mówili na lek-
cjach, co - oprócz konkretnej wiedzy - daje mate-
matyka. Często podkreślali, jak daleka od „wku-
wania” jest matematyka, jak wiele daje okazji do 
poszukiwań, przemyśleń. Często wyjaśniali, że nie 
po to uczymy się matematyki, by do końca życia 

pamiętać tę deltę i sinus. Szkoda, że nie wszyscy 
zrozumieli, jaką rolę spełniają one w szarokomór-
kowych zmaganiach. A wystarczyło tylko chcieć.
 I co z tego wynika? Ano tyle, że musimy to 
jeszcze raz przemyśleć nasze działania, znaleźć 
bardziej zrozumiały język, bardziej przekonujące 
przykłady. Może należałoby też poszukać so-
juszników, którzy zareklamowaliby matematykę. 
Dobrym przykładem byłby kaznodzieja mówiący, 
że walkę o poprawę charakteru należałoby zacząć 
od przełamania niechęci do matematyki. Innym 
przykładem mogłyby być wypowiedzi niektórych. 
naszych uczniów, które sprowadzają się do tego, że 
nie można uczyć się bezproblemowej matematyki, 
bowiem taka ...nie istnieje. Ale najlepszą reklamą 
byliby uczniowie, w umysłach których pojawiają 
się myśli między „nie wiem” a „chciałbym 
wiedzieć”, które prowadzą ich w stronę matema-
tycznych pojęć, faktów i umiejętności.
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Z MATEMATYKĄ NA MAPIE POLSKI
KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KLASIE

III GIMNAZJUM
Alina Białecka, Sylwia Stec

Cele ogólne:

• wykorzystanie umiejętności międzyprzedmio-
towych w zadaniach typu egzaminacyjnego,

• rozwijanie zdolności kojarzenia, wnioskowa-
nia, logicznego myślenia.

Kompetencje kluczowe:

• wykorzystanie wiedzy w praktyce,
• zaprezentowanie własnych umiejętności i wia-

domości.

Metody nauczania:

• metoda pytań i odpowiedzi,
• dyskusja.

Formy pracy:

• praca indywidualna,
• praca zbiorowa.

Pomoce:

• karta pracy dla ucznia wraz z mapką (do zada-
nia 2 i 4),

• mapa fizyczna Polski,
• metr krawiecki, linijka,
• karteczki do pracy indywidualnej.

• podręcznik z matematyki dla klasy III gimna-
zjum.

PRZEBIEG LEKCJI:

Część wstępna

 Zapoznanie uczniów z umiejętnościami po-
dlegającymi ocenie na lekcji.

Część główna

 Podczas lekcji uczniowie rozwiązują zada-
nia, wymagające zastosowania skorelowanej 
wiedzy z matematyki i geografii. Każdy uczeń 
otrzymuje kartę pracy wraz z mapką (załącznik do 
konspektu). Na osobnych karteczkach uczniowie 
zapisują samodzielnie rozwiązania poszczególnych 
zadań. Wybrani uczniowie rozwiązują dane zadanie 
na tablicy. Po każdej rundzie zadaniowej nauczy-
ciel zbiera karteczki w celu dokonania oceny 
poszczególnego ucznia.

Część końcowa

 Uczniowi, wykorzystując nabyte umiejęt-
ności, samodzielnie rozwiązują zadania 8 a, b, c, d, 
e str. 199 z podręcznika „Matematyka z plusem” 
(wydanie 2001).
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KARTA PRACY

1. Zadanie na rozgrzewkę
o Wykonaj obliczenia w tabeli. Wyniki wskażą współrzędne geograficzne 3 obszarów w Polsce, 

zapisz je w tabeli, a następnie zaznacz na mapie.

Rejon Współrzędne

6¼ :0,25 - 4 =
0,6:0,15 * 8+18 =

... długości geograficznej wschodniej

... szerokości geograficznej północnej

2*42 -9 =
(4+3)2 +(-5)0 +4 =

... długości geograficznej wschodniej

... szerokości geograficznej północnej

(15-20)*(-3) =
-13 - (-65) =

... długości geograficznej wschodniej

... szerokości geograficznej północnej

2. Obliczanie odległości
o Zapisz, jaka jest przewidywana przez Ciebie odległość między Żorami a Świnoujściem;
o Na mapie w skali 1:7500000 zmierz odległość w linii prostej z Żor do Świnoujścia;
o Oblicz, ile wyniesie ona w rzeczywistości;
o Sprawdź, jaka duża jest Twoja pomyłka.

3. Obliczanie temperatury
o Oblicz średnią temperatur;
o Oblicz amplitudę temperatur;
o Wpisz obliczenia w tabeli oraz przyporządkuj im miasta Suwałki i Świnoujście;
o Uzasadnij swój wybór.

Temperatura w 0C mm

Miejscowość I III V VII IX XI Średnia tem-
peratura

Amplituda 
temperatur

Suma 
opadów

A -0,5 1,3 12,8 17,6 13,4 3,4 650

B -4,2 0,2 11,3 16,3 11,6 0,8 570

4. Wykonaj zadanie wykorzystując własności trójkąta prostokątnego.
o Piła, Olsztyn, Warszawa leżą na wierzchołkach trójkąta prostokątnego. Na mapie w skali 

1:5000000 odległość między Piłą i Olsztynem w linii prostej wynosi 5 cm. Rzeczywista od-
ległość, w linii prostej między miastami Piła i Warszawa wynosi 300 km i jest  największą 
między tymi trzema miastami. Jaka jest  rzeczywista odległość mierzona w linii prostej między 
Olsztynem i Warszawą.

KARTA OBSERWACJI HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Umiejętność 1.
Uczniowie potrafią wykonywać działania na liczbach wymiernych i znają kolejność wykonywania działań – 
zadanie 1, 3.
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Umiejętność 2.
Uczniowie potrafią odczytywać współrzędne i nanosić punkty na mapie – zadanie 1.

Umiejętność 3.
Uczniowie potrafią obliczać odległość rzeczywistą na mapie – zadanie 2, 4.

Umiejętność 4.
Uczniowie potrafią obliczać średnią temperatur – zadanie 3.

Umiejętność 5.
Uczniowie potrafią obliczać amplitudę temperatur – zadanie 3.

Umiejętność 6.
Uczniowie znają cechy klimatu morskiego i kontynentalnego – zadanie 3.

Umiejętność 7.
Uczniowie potrafią zastosować twierdzenie Pitagorasa w praktyce – zadanie 4.

Umiejętność 8.
Uczniowie potrafią obliczać procent z liczby – zadanie 5.

Umiejętność 9.
Uczniowie potrafią odczytywać informacje z diagramu i tabeli – zadanie 5.

Opanowana umiejętność
(numer powyższy) Numer zadania Procent uczniów, którzy 

opanowali daną umiejętność

1 Zad. 1,3

2 Zad. 1

3 Zad. 2,4

4 Zad. 3

5 Zad. 3

6 Zad. 3

7 Zad. 4

8 Zad. 5

9 Zad. 5

Alina Bialecka - nauczyciel matematyki
Sylwia Stec - nauczyciel geografii. Obie pracują w Zespole Szkół Nr 5 w Żorach
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GRUPY MIESZANE WIEKOWO W SYSTEMIE
MONTESSORI

Justyna Kuczera

 W swej długoletniej pracy opartej na ob-
serwacjach i doświadczeniach Maria Montessori 
przywiązywała dużą uwagę do rozwoju społecz-
nego swoich wychowanków. Stworzone przez nią 
grupy o zróżnicowanym wieku miały swą strukturą 
przypominać model rodziny, w której oprócz 
rodziców jest również rodzeństwo - starsze i 
młodsze. Oddziały te obejmowały trzy roczniki. Na 
pierwszym przedszkolnym poziomie edukacji 
znajdowały się dzieci od 3 do 6 lat, na drugim 
wczesnoszkolnym - od 6 do 9 lat, na trzecim- od 9 
do 12 lat. Montessori bardzo głośno krytykowała 
szkoły, które stosują podziały według  wieku, jak 
również i płci. Efekt  ten nazywała sztuczną 
izolacją, która hamuje rozwój uczucia społecznego. 
Twierdziła również, że w szkołach, gdzie dzieci w 
klasie są w tym samym wieku, obserwuje się 
wzrost rywalizacji, która jest jedynym sposobem 
podnoszenia poziomu klasy, co prowadzi w 
późniejszym czasie do rozwoju uczuć antyspołe-
cznych, takich jak nienawiść czy upokorzenie. W 
takiej atmosferze jest  małe prawdopodobieństwo, iż 
klasa stanie się grupą zjednoczoną w miłości i 
przyjaźni.
 Szkoły pracujące metodą Montessori 
dowiodły, że dzieci przebywające w grupie miesza-
nej wiekowo otrzymują bardziej zróżnicowaną 
stymulację, przez co zwiększa się również liczba 
kontaktów społecznych. W obszarze komunikacji 
również zachodzą istotne zmiany, gdyż dziecko 
musi wypracować pewne sposoby porozumiewania 
się. Inaczej będzie wyglądał dialog dwóch 
rówieśników, a inaczej starszego dziecka z mło-
dszym od niego towarzyszem zabawy. Pobyt  w 
takiej grupie stwarza dziecku możliwość zajmowa-
nia różnych pozycji społecznych. Najpierw jest ono 
dzieckiem najmłodszym, następnie starszym, a na 
samym końcu zajmuje on pozycję najstarszego. 
Zmieniająca się każdego roku pozycja społeczna 
sprawia, iż dziecko pełni różne role, które wpły-
wają na kształtowanie jego umiejętności i cech 
osobowości. Stosunki, jakie zachodzą między 
starszymi i młodszymi dziećmi, są niezwykle is-
totne. Dzieci starsze poprzez opiekę nad 
młodszymi kolegami z grupy stają się bardziej em-
patyczne, interesują się ich losem, chętnie poma-
gają nie tylko w podstawowych czynnościach, ale 
również w wyjaśnianiu zasad pracy z danym mate-
riałem. Przyczynia się to do wzrostu ich poczucia 

wartości i odpowiedzialności. Młodsze dzieci ob-
serwują starsze, proszą o wyjaśnienia, wiedzą, że 
nie tylko mogą liczyć na nauczyciela, ale również 
na starszego kolegę. Wzbudza to u nich poczucie 
bezpieczeństwa, gdyż nie czują się osamotnione, 
łatwiej znaleźć im kogoś, na kim mogą się oprzeć i 
poprosić o pomoc w razie trudności. Starszy kolega 
staje się dla nich wzorem do naśladowania, przez 
co - obserwując go - nabywają tym samym doświa-
dczenie i nowe zdolności. Proces uczenia odbywa 
się więc pod wpływem wewnętrznej motywacji, a 
nie przymusu narzuconego z góry.
 Praca w grupie zróżnicowanej wiekowo ma 
specyficzny charakter. Wymaga ona od nauczyciela 
dostosowania metod nauczania do wieku i możli-
wości ucznia. W tym przypadku musi on wziąć  
pod uwagę potrzeby 3-latków, 4-latków, 5-latków i 
6-latków jednocześnie. Ułożenie planu rocznego 
czy miesięcznego jest pod tym względem sporym 
wyzwaniem pochłaniającym czas i energię. Mając 
jednak na uwadze wymogi MEN-u praca ta jest 
nieunikniona, a wręcz konieczna.
 Również zapisy w dzienniku mogą sprawić 
kłopot. Zazwyczaj staramy się krótko i treściwie 
udokumentować pracę dydaktyczno - wychowa-
wczą, a w grupie zróżnicowanej wiekowo takiej 
możliwości niestety nie mamy. Jeżeli jednak robi-
my to systematycznie i według ustalonego przez 
siebie schematu, forma wpisów łączy się w spójną i 
treściwą dokumentację, a wtedy też praca z dziećmi 
staje się efektowniejsza, a tym samym przynosząca 
wiele satysfakcji.
 Ważna jest również kwestia uwagi, jaką 
poświęcamy wychowankom. Powinna ona skupiać 
się nie tylko na dzieciach najmłodszych, ale i na 
starszych, które również należą do grupy. Koniecz-
ność ta zdaje egzamin w grupie, w której ilość 
dzieci najmłodszych nie przekracza 5 - 6 osób. 
Nauczyciel jest wtedy w stanie kierować pracą 
grupy realizując przy tym cele, które sobie danego 
dnia założył.
 W swojej kilkuletniej pracy z grupą mie-
szaną wiekowo byłam świadkiem niezwykłych 
relacji, jakie panują pomiędzy dziećmi. Odpowie-
dzialność, jaką bierze na siebie sześciolatek, poma-
gając młodszemu koledze w ubieraniu, korzystaniu 
z toalety czy nalewaniu napoju, gdy ten jest  spra-
gniony, jest  godna podziwu. Czynności te są w 
omawianej grupie na porządku dziennym. Warto 
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również wspomnieć o maluchach, które przychodzą 
do przedszkola z trudnościami w ubieraniu, jedze-
niu, a po pewnym czasie nabywają te umiejętności 
w zaskakująco szybkim tempie. Widać to nie tylko 
podczas zajęć w przedszkolu, ale również w rela-
cjach, jakie zdają nam rodzice podczas zebrań czy 
rozmów. Rodzinna atmosfera, która panuje w tej 
grupie daje możliwość osiągnięcia stabilizacji i har-
monii tak bardzo potrzebnej do prawidłowego roz-
woju.
 Grupy zróżnicowane wiekowo budzą wiele 
emocji wśród nauczycieli i rodziców. Mają swoje 
mocne i słabsze strony. Stworzenie takiej grupy 
wymaga wielu przemyśleń i ciężkiej pracy ze stro-
ny dyrekcji i nauczycieli. Z punktu widzenia nau-
czyciela uczącego metodą Montessori stwierdzam, 
że wysiłek ten jest mimo wszystko opłacalny, bo 
przecież priorytetem w zawodzie nauczyciela jest 
dobro dziecka oraz jego prawidłowy i wszechstron-
ny rozwój.
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RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie? 
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych na terenie i warunkach szkolnych.

• Program Ekozespołów i Ekoreporterów, czyli szkolna 
kampania ekologicznego stylu życia.

• Rola wychowania fizycznego w systemie edukacji 
zdrowotnej.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl



WYKORZYSTANIE PREZENTACJI MULTIMEDI-
ALNYCH NA ZAJĘCIACH KSZTAŁCENIA

ZINTEGROWANEGO
Hanna Palenga

 Wykorzystanie technologii multimedialnej 
na zajęciach staje się coraz bardziej powszechne. 
Również w kształceniu zintegrowanym multimedia 
odgrywają ogromną rolę. Prezentacje multimedi-
alne nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale również 
powodują głębsze poznawanie, pogłębianie bądź 
utrwalanie wiedzy uczniów.

Proponuję wykorzystanie prezentacji na trzy spo-
soby:

1. Jako wprowadzenie nowego materiału;
2. Jako element wiodący podczas zajęć;
3. Jako podsumowanie przerobionego materia-

łu.

Oto przykład scenariusza zajęć z zastosowaniem 
prezentacji multimedialnej, która „prowadzi” ucz-
niów przez zajęcia:

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I

Czas trwania zajęć: 3 jednostki lekcyjne.

Temat bloku: Urządzamy wędrówki po Polsce.

Temat dnia: Z wizytą w Warszawie.

Cele ogólne:
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

dany temat;
• bogacenie słownictwa związanego z Polską;
• wdrażanie do poszanowania symboli stolicy;
• zapoznanie z zabytkami Warszawy;
• utrwalanie umiejętności mnożenia w zakresie 

25.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

• mnoży w zakresie 25;
• czerpie informacje z prezentacji multimedial-

nej;
• rozwiązuje szyfrogramy;
• stosuje wielką literę w pisowni nazw państw i 

miast;
• określa położenie Warszawy na mapie Polski;
• czyta głośno tekst z użyciem odpowiedniej in-

tonacji;
• rozumie przeczytany tekst;
• układa pytania do zdań oznajmujących;
• wyróżnia w tekście czasowniki i rzeczowniki;
• poznaje zabytki Warszawy;
• bierze udział w zabawie ruchowej;
• ocenia swoją pracę na zajęciach.

Metody:
• słowne: praca z tekstem;
• działań praktycznych;
• aktywizujące (metoda ewaluacyjna).

Formy pracy:
• zbiorowa;
• grupowa – w parach;
• indywidualna.

Środki dydaktyczne:
Prezentacja multimedialna „Warszawa- stolica Pol-
ski”; mapa fizyczna Polski; piosenka o Warszawie; 
karta pracy ucznia; zdjęcie do ewaluacji.

Przebieg zajęć:
Rozwiązanie szyfrogramu (karta pracy) poprzedzo-
ne ćwiczeniem gimnastyki mózgu „Kapturek 
myśliciela”. Hasło: „Warszawa - stolica Polski”.

6 · 2 = STO

5 · 5 = SKI

2 · 2 = WAR

5 · 3 = LI

3 · 2 = SZA

3 · 8 = POL

3 · 3 = WA

2 · 9 = CA
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WYNIK

SYLABA

HASŁO:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

SLAJD 1

Powstałe hasło: „Warszawa- stolica Polski”.

Zapisanie hasła i wklejenie karty pracy do zeszytu.

SLAJD 2

Mapa Polski z zaznaczoną Wisłą, Rybnikiem i War-
szawą.

Określenie położenia Warszawy na mapie Polski.

SLAJD 3

„Legenda o Warsie i Sawie” - hiperłącze do doku-
mentu tekstowego, w którym zapisany jest tekst 
legendy.

Poznanie historii powstania nazwy „Warszawa” – 
głośne indywidualne czytanie tekstu. legendy.

Legenda o Warsie i Sawie

 Z nowej stolicy, Krakowem zwanej, do 
starego przodków Gniezna dwie, jakże różne 
wiodły drogi. Jedna prowadziła lądem, poprzez 
dzikie puszcze i knieje, pełne według twierdzeń 
naocznych świadków - okrutnych diabłów, pasku-
dnych wiedźm i kuszących, a jakże zdradliwych 
panien głębinowych. Druga wiodła rzeką Wisłą, 
spod samego krakowskiego Wawelu aż do odle-
głego Płocka, skąd do Gniezna był tylko rzut  paty-
kiem, który najczęściej przemierzano już na wierz-
chowcach. Tę drugą drogę wybrał król Kazimierz, 
Odnowicielem zwany, na coroczną podróż do Gnie-
zna. Już drugiego dnia wyprawy wielce zatęskniło 
się królowi do świeżego i pachnącego jedzenia, bo 
jak każdy Słowianin dobrze jeść lubił, a zrobione 
jeszcze w Krakowie na drogę suszone jedzenie do 
najsmakowitszych nie należało. I kiedy o świeżym 
mleku i świeżej rybie tylko pomyślał, na horyzon-
cie ujrzał dym, a za chwilę małą chatę. Wbrew 
przestrogom załogi wioślarskiej co do mieszkań-
ców chaty, król do brzegu przybić kazał i ostrożnie 

z łukiem w ręku w jej stronę kroki skierował. 
Daleko sam nie uszedł, bo zaraz za nim, jak kot 
skradał się jego wierny sługa Gniewko, który za-
rzekał się jeszcze niedawno, iż "w niepewne, ręce 
zbójów nie polezie". Kiedy podeszli bliżej, chata 
okazała nie żadną zbójecką, tylko zwykłą chatą 
rybacką. Gospodyni bardzo serdecznie przywitała 
niespodziewanych gości, poczęstowała dostojnika 
świeżym mlekiem od właśnie wydojonej kozy, a na 
rybę poczekać radziła, mąż bowiem - Pietrko Ry-
bak - lada chwila z nocnych połowów miał wrócić. 
Na Pietrka długo czekać nie było trzeba, tak jak 
przewidziała gospodyni z pełnymi koszami różno-
rodnych ryb przybył. W trakcie spożywania 
wyśmienicie przyrządzonych owoców nocnego 
połowu, jakich jeszcze król w życiu nie jadł opo-
wiedział rybak o swojej rodzinie, która w ostatnim 
czasie powiększyła się o dwoje cudownych bliź-
niąt. Jednak niemałe kłopoty mieli rodzice z 
ochrzczeniem pociech. Świątyni bowiem w pobliżu 
nie było, a do pobliskiej wsi Bródno kapłan przy-
bywał rzadko. Król za wspaniały poczęstunek 
monety złote na stół gospodarzom położył, uznał, 
że za tak dobre jedzenie się zapłata należy. Jednak 
zgodnie ze starym ludowym zwyczajem i 
zasłaniając się przysłowiem "Gość w dom, Bóg w 
dom" gospodarze zapłaty nijak wziąć nie chcieli. 
Tymczasem nie omieszkał król o jeszcze dwie 
przysługi poprosić: o gościnę w drodze powrotnej z 
Gniezna i o zaszczyt  bycia ojcem chrzestnym 
bliźniąt  na chrzcie, do którego sam miał do-
prowadzić. Jak obiecał, za dwa miesiące, we wrze-
śniu przybił do brzegu już nie jedną, ale kilkoma 
łodziami jakże oczekiwany przez Pietrka Rybaka i 
jego żonę. Przybył jak obiecał z kapłanem, dostoj-
nymi gośćmi, którzy mieli swoją obecnością uś-
wietnić uroczystość oraz darami dla obydwojga 
przyszłych królewskich chrześniaków. Przed przy-
gotowanym na wzgórzu ołtarzem kapłan nadał na 
polecenie Kazimierza imiona Wars chłopcu, a 
dziewczynce - Sawa. Po uroczystości, przy suto 
zastawionym stole oświadczył uroczyście król Ka-
zimierz, iż odtąd Pietrko Rybak, Piotrem Warszem 
nazywany będzie, królewskim rybakiem, ojcem 
Warsa i Sawy, właścicielem rozległej dookoła 
puszczy. A kiedy wokół zagrody rybackiej osada 
wyrośnie, swoim rodowym imieniem nazwę jej 
nada, którą po wieki nosić będzie. Jednak do dziś 
uczeni nie są do końca pewni pochodzenia słowa 
Warszawa. Jedni twierdzą, iż wzięło się od imion 
legendarnych bliźniąt  Warsa i Sawy. Drudzy, iż od 
Pietrka Rybaka, któremu król Kazimierz nazwisko 
zmienił na Piotr Warsz i jak król przewidział, 
wokół gospodarstwa wyrosła wieś. Wieś Warsza, 
czyli Warszewa.
www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/legendy-2.
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Sprawdzenie stopnia zrozumienia tekstu:

1. Kim był Pietrek?
2. Kto przybił łodzią do brzegu, przy którym mie-

szkał Pietrek?
3. Jak został ugoszczony król?
4. Jaki problem mieli gospodarze?
5. Co obiecał król Pietrkowi i jego żonie?
6. Jak został nazwany Pietrek i jego dzieci?
7. Skąd wzięła się nazwa „Warszawa’?

Wysłuchanie dowolnej piosenki o Warszawie.
Układanie pytań do prezentowanych zdań.

SLAJD 4

Zdanie: Warszawa jest stolicą Polski.

Czym jest Warszawa?

SLAJD 5

Zdanie: Miasto to leży nad rzeką Wisłą.

Nad jaką rzeką leży Warszawa?

SLAJD 6

Zdanie: W Warszawie urzęduje prezydent Rzeczpo-
spolitej Polskiej

Kto urzęduje w Warszawie?

Spacer po Warszawie – prezentacja zabytków 
Warszawy.

SLAJD 7

Zabytki Warszawy

SLAJD 8

Zamek Królewski + zdjęcie

SLAJD 9

Kolumna Zygmunta III Wazy + zdjęcie

SLAJD 10

Stare Miasto+ zdjęcie

SLAJD 11

Barbakan + zdjęcie

SLAJD 12

Pałac Kultury i Nauki + zdjęcie
SLAJD 13

Łazienki + zdjęcie

SLAJD 14
 
Wilanów + zdjęcie

SLAJD 15
 
Grób Nieznanego Żołnierza + zdjęcie

SLAJD 16
 
Budynek Sejmu i Pałac Prezydencki + zdjęcia

Zabawa ruchowa „Pomniki”.

„Dobrze pracowałem, dużo zapamiętałem” – 
powtórzenie wiadomości.

SLAJD 17

Tekst: Dobrze pracowałem, dużo zapamiętałem.

SLAJD 18

Warszawa to:

1. stolica Polski;
2. stolica Niemiec;
3. stolica Rosji?

SLAJD 19
 
Warszawa leży nad:

1. Rudą;
2. Wisłą;
3. Odrą?

SLAJD 20

W Warszawie stoi:
1. Pałac Zabawy;
2. Pałac Kultury i Nauki;
3. Pałac Kultury i Sportu?

SLAJD 21

W Warszawie są:
1. Kuchnie;
2. Pokoje;
3. Łazienki?
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SLAJD 22

W Warszawie stoi pomnik:
1. Króla Zygmunta III Wazy;
2. Neptuna;
3. Syrenki?

Kolorowanie w programie graficznym Paint  herbu 
Warszawy – Syrenki.

SLAJD 23

Tekst: Oceniam zajęcia- hiperłącze do programu 
graficznego Paint, w zamieszczone jest zdjęcie Pa-

Narysowanie przez każdego ucznia kropki  na zdję-
ciu Pałacu Kultury i Nauki (im wyżej, tym lepsza 
ocena).

SLAJD 24
 
Tekst: Dziękuję za uwagę.

Zadanie pracy domowej: Napisz nazwy 3 zabyt-
ków, które można zobaczyć w Warszawie.

Hanna Palenga pracuje w Społecznej Szkole Pod-
stawowej w Rybniku

łacu Kultury i Nauki.
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RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Projekt multimedialny na ścieżkach przedmiotowych z 
wykorzystaniem języka obcego.

• Multimedia w nauczaniu języków obcych.

• Prezentacje multimedialne i strony internetowe jako 
pomoce dydaktyczne.

• Projektowanie stron www.

• Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu 
o nowoczesne systemy zarządzania treścią.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl



SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO
TEMAT: DZIADY CZĘŚĆ II ADAMA MICKIEWICZA

W TEATRZE SZKOLNYM
Maria Stachowicz-Polak

Wprowadzenie:
 Co to są dziady (geneza tytułu) wyjaśnia 
Mickiewicz w przedmowie do II części utworu 
Dziadów: „jest  to nazwisko uroczystości obchodzo-
nej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach 
Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli 
w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta 
początkiem swoim zasięga czasów pogańskich …”.
 Akcja II części Dziadów rozgrywa się w 
wigilię Wszystkich Świętych, w cmentarnej kap-
licy. Dokładny czas akcji nie jest określony.
 Miejscem akcji jest cmentarna kaplica a 
zebrani wieśniacy gromadzą się wokół trumny. 
Warto zauważyć, że miejsce akcji stanowi obszar 
zamknięty, wyraźnie oddzielony od świata Jest  to 
swoisty obszar sacrum, do którego nie mają wstępu 
złe moce. W kaplicy w czasie obrzędu „uczty 
kozła” jest ciemno, co potęguje nastrój niesamowi-
tości i grozy.
 Bohaterów utworu dzielimy na bohaterów 
świata żywych (Guślarz, Starzec pierwszy z Chóru, 
Chór wieśniaków i wieśniaczek, Młodzieńcy, Pas-
terka w żałobie) i bohaterów świata umarłych (An-
iołki – duchy zmarłych dzieci – Józia i Rózi, 
widmo Złego Pana, Dziewczyna – duch Zosi, ta-
jemnicze Widmo przybyłe już po obrzędzie dzia-
dów).
 Istotną rolę odgrywa tu Chór, który wpro-
wadzana w odpowiedni nastrój, zwłaszcza słowa-
mi: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”.

Cele projektu:
• przygotowanie spektaklu teatralnego,
• przygotowanie uczniów do aktywnego uczest-

nictwa w życiu kulturalnym,
• zaktywizowanie uczniów do pracy metodą pro-

jektów,
• utrwalenie wiadomości dotyczących teatru an-

tycznego,
• usystematyzowanie wiedzy o teatrze – budowie 

przedstawienia teatralnego,
• umiejętność współpracy w grupie, ponoszenie 

odpowiedzialności za dzia łania grupy                      
i działania indywidualne.

Przewidywane osiągnięcia:
• umiejętność dokonywania charakterystyki i 

własnej interpretacji dzieł sztuki,
• rozwinięcie wybranej formy aktywności arty-

stycznej w zakresie sztuki,
• umiejętność przygotowania spektaklu teatral-

nego metodą projektów.

Treści realizowane w projekcie  zgodne z  pod-
stawą programową kształcenia …

• wiedza o epokach, wybitnych twórcach i ich 
dziełach,

• prezentowanie dzieł różnych dziedzin sztuki 
pod kątem ich krytycznej oceny oraz własnej 
interpretacji,

• indywidualne lub zespołowe formy działań  ar-
tystycznych o twórczym lub odtwórczym 
charakterze.

Realizatorzy projektu:
• uczniowie liceum profilowanego,
• nauczyciel języka polskiego,
• nauczyciel/ opiekun koła teatralnego.

Adresaci projektu:
• społeczność liceum profilowanego, w tym ucz-

niowie, nauczyciele i rodzice szkoły.

Miejsce realizacji:
• liceum profilowane w Rybniku (pierwsze próby 

uczniów), kolejne próby oraz próba generalna 
na scenie pobliskiego Domu Kultury, gdzie 
odbędzie się premiera spektaklu teatralnego.

Czas realizacji:
• miesiąc na przygotowanie spektaklu, próby 

odbywać się będą 3 razy w tygodniu (trwające 
po 2-3 godziny); prezentacja – spektakl teatr-
alny trwać będzie 45 minut.

Metody:
• kluczowa metoda to projekt, burza mózgów, 

metoda śnieżnej kuli, pokaz, obserwacja, dra-
ma.

Pomoce/ środki dydaktyczne:
• karty pracy 1 i 2 nad spektaklem – załącznik nr 
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1 i załącznik nr 2 (narzędzia pracy), materiały 
dekoracyjne, rekwizyty przygotowane do po-
szczególnych scen utworu, sprzęt nagła-
śniający, sprzęt potrzebny do oświetlenia (re-
flektory itp), kamera wideo, aparat  fotografi-
czny i inne.

Opis kolejnych działań w etapach: planowania, 
realizacji, prezentacji projektu

Planowanie i przygotowanie:

1. Przekazanie klasie propozycji przygotowania 
spektaklu teatralnego metodą projektów.

2. Zebranie propozycji uczniów, wybór utworu do 
wystawienia spektaklu teatralnego – “Dziady“ 
część II Adama Mickiewicza.

3. Omówienie i przeanalizowanie na lekcji języka 
polskiego treści dramatu, rozmowa na temat 
moralności ludowej w “Dziadach”.

Poznanie przez uczniów wyznaczników teatru 
antycznego oraz wskazanie w treści dramatu 
elementów antycznych i romantycznych:
* cechy teatru antycznego występujące w  
“Dziadach”:

o zasada trzech jedności (jedność miejsca 
– “Dziady” odbywają się w jednym 
miejscu, w przycmentarnej kaplicy; 
jedność czasu – akcja zamyka się w 24 
godzinach; jedność akcji – utwór jed-
nowątkowy – w “Dziadach” – wy-
woływanie duchów),

o obecność chóru (w starożytności chór 
komentował wydarzenia i wprowadzał 
widza w akcję);
* cechy teatru romantycznego: boha-
terami wydarzeń są wieśniacy – prosty 
lud; na scenie pojawiają się duchy, 
prezentowana jest moralność ludowa; 
sceny zbiorowe (Guślarz, Starzec, 
Józio, Rózia; Guślarz, Starzec, 
Dziedzic, Kruk i Sowa).

4. Ustalenie z uczniami, kto przygotowuje spek-
takl teatralny, by mógł się on odbyć w takiej 
formie, jaką ogląda widz.
Uzgodnienie, że nad wszystkim czuwa reżyser, 
poza tym spektakl przygotowują aktorzy, ko-
stiumolodzy, scenografowie, dźwiękowcy, 
oświetleniowcy.

5. Cała klasa zostanie podzielona na 6 grup.
Klasa sama dzieli się na następujące grupy 
(pozwolenie uczniom, aby sami zdecydowali                  
o przynależności do poszczególnych grup 
zgodnie z ich umiejętnościami i talentami):

o Grupa reżyserów – osób odpowiedzi-

alnych za cały przebieg projektu i 
współpracujących ze wszystkimi gru-
pami (grupa składać się będzie z dwoj-
ga uczniów);

o Grupa aktorów – uczniowie, którzy 
wcielą się w poszczególne role i 
wystąpią przed widzami;

o Grupa kostiumologów – uczniowie, 
którzy zaprojektują i przygotują kos-
tiumy dla wszystkich postaci przed-
stawienia;

o Grupa scenografów – uczniowie, 
którzy zaprojektują scenografię, przy-
gotują rekwizyty;

o Grupa dźwiękowców – uczniowie, 
którzy przygotują muzykę i dźwięk do 
spektaklu;

o Grupa oświetleniowców – uczniowie, 
którzy odpowiedzialni będą za oświe-
tlenie postaci.

6. Określenie niektórych wymagań przez nauczy-
ciela:
spektakl ma nawiązywać sposobem prezentacji 
do teatru antycznego (obecność chóru, który 
przypominał będzie chór antyczny – z mas-
kami; bohaterowie – duchy również mają 
wystąpić w maskach tragicznych).

7. Ustalenie nauczyciela z uczniami terminu 
prezentacji spektaklu teatralnego – za miesiąc.

Realizacja - praca nad projektem:

1. Uczniowie ustalają plan spektaklu zgodnie z 
kolejnością wydarzeń utworu:

o Rozpoczęcie obrzędu dziadów.
Późnym wieczorem w cmentarnej 
kaplicy gromadzą się wieśniacy przy-
byli na „ucztę kozła”, czyli noc dzi-
adów. Przewodzący obrzędem Guślarz 
przywołuje duchy zmarłych osób, które 
po śmierci nie mogą po śmierci zaznać 
spoczynku, lecz muszą odbywać karę 
za błędy i przewinienia popełnione za 
życia.

o Wezwanie duchów lekkich. Jako pier-
wsze ukazują się duchy w postaci anio-
łków – małych dzieci: Józia i Rózi, 
które za życia nie zaznały cierpienia 
ani goryczy.

o Pouczenie wygłoszone przez duchy 
lekkie:
„… według Bożego rozkazu:
Kto nie doznała goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

o Wezwanie duchów ciężkich – duchów 
należących do kategorii najcięższych 
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grzeszników. Pojawia się widmo Złego 
Pana, który za życia był wielkim okru-
tnikiem.

o Opowieść Kruka o okrucieństwie pana.
o Opowieść Sowy o bezlitosnym panu.
o Pouczenie i przestroga, jaką wypowia-

da widmo Złego Pana przed zniknię-
ciem:
„Sprawiedliwe zrządzenia Boże!
Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże”.

o Wezwanie duchów pośrednich – takich, 
którzy żyli wśród ludzi, ale nie byli 
użyteczni dla bliźnich. Pojawia się 
dziewczyna Zosia, która zmarła mając 
dziewiętnaście lat, za życia była 
najpiękniejszą dziewczyną we wsi, ale 
nie chciała wyjść za mąż i drwiła sobie 
ze wszystkich zalotników.

o Pouczenie wygłoszone przez ducha 
Zosi:
„… według Bożego rozkazu:
Kto nie dotknął ziemi ni razu,
Ten nigdy nie może być w niebie!”.

o Koniec dziadów i przybycie tajemni-
czego Widma – postaci mężczyzny o 
bladej twarzy, ubranego w białą, ża-
łobną koszulę, ze skrwawioną piersią, 
która stanęło blisko młodej Pasterki.

o Zakończenie – nie wiadomo co dzieje 
się później – ostanie słowa należą do 
Chóru:
„Gdzie my z nią, on za nią wszędzie.
Co to będzie, co to będzie?”.

2. Poszczególne grupy pracują nad wyznaczo-
nymi zadaniami (ustalają w grupie wszystkie 
ważne elementy spektaklu, np. grupa aktorów – 
kreacje poszczególnych postaci, ruch scenic-
zny, funkcjonowanie na scenie; kostiumolodzy 
– opracowanie kostiumów dla wszystkich 
postaci spektaklu, przygotowanie masek itp.).

3. Poszczególne grupy uczniów konsultują z 
nauczycielem swoje propozycje, omawiają je, 
poprawiają, udoskonalają, ustalają konkretne 
rozwiązania.

4. Uczniowie spotykają się na próbach: etap bez-

pośredniej współpracy poszczególnych grup; 
np. scenografowie prezentują aktorom rekwi-
zyty, ich rozmieszczenie, informują o rozkła-
dzie elementów scenografii, grupa dźwiękow-
ców przedstawia przygotowaną muzykę, info-
rmuje o tym, w którym miejscu pojawi się 
muzyka; odbywają się próby aktorskie; nad 
przebiegiem całości czuwa nauczyciel.

Prezentacja projektu
Przedstawienie efektów pracy całej klasy – PRE-
MIERA.

Spektakl teatralny “Dziady” część II zaprezento-
wany zostanie uczniom, Radzie Pedagogicznej i 
rodzicom szkoły (można zaprosić władze samorzą-
dowe).

Ewaluacja /ocena/ wnioski
Nauczyciel po spektaklu omawia z klasą przygo-
towującą przedstawienie pozytywne i negatywne 
strony spektaklu. Dzięki temu uczniowie wyciągają 
wnioski do dalszej pracy.
Dokonana zostanie ocena wkładu pracy i efektów 
pracy uczniów.

LITERATURA

1. Mickiewicz A., Dziady, Wydawnictwo 
GREG, Kraków 2004.

2. Potocka B., Nowak L., Projekty edukacyjne. 
Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy 
SFS, Kielce 2002.

3. Hausbrandt A., Elementy wiedzy o teatrze, 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1982.

Maria Stachowicz-Polak - doradca metodyczny 
RODNiIP “WOM” w Rybniku
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ZAŁĄCZNIK NR 1 - KARTA PRACY 1
DZIADY CZ. II  ADAMA MICKIEWICZA W TEATRZE SZKOLNYM
SPEKTAKL PRZYGOTOWANY PRZEZ KLASĘ …

PODZIAŁ RÓL Guślarz: .................................
Starzec: .................................
Chór: .....................................
Sowa: ....................................
Upiór: .....................................

Widmo Złego Pana: ...............
Aniołki: ...................................
Zosia: ....................................
Kruk: ......................................
Wieśniaczki: ..........................

KOSTIUMY Grupa przygotowuje i rozrysowuje projekty kostiumów i 
masek.

SCENOGRAFIA Grupa rysuje projekt scenografii, rozmieszczenie rekwizytów 
na scenie.

ŚWIATŁO Grupa przedstawia swój projekt oświetlenia (rozmieszczenie 
świec, rozstawienie reflektorów).

DŹWIĘK I MUZYKA Informacje na temat utworów muzycznych wykorzystanych w 
spektaklu; ustalenie dźwięku.

USYTUOWANIE POSTACI NA SCENIE,
RUCH SCENICZNY

Ustalenia aktorów i reżyserów dotyczące usytuowania postaci, 
wejścia i zejścia ze sceny, poruszania się na scenie.

UWAGI Miejsce na uwagi uczniów, nie uwzględnione w pozostałych 
rubrykach, a ważne w przygotowaniu spektaklu.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK Nr 1-2 (05)/ 2009

 str. 35



ZAŁĄCZNIK NR 2 - KARTA PRACY 2
DZIADY CZ. II ADAMA MICKIEWICZA W TEATRZE SZKOLNYM
SPEKTAKL PRZYGOTOWANY PRZEZ KLASĘ …

GRUPA SKŁAD GRUPY ZADANIA
(szczegółowe)

TERMIN
KONSULTACJI

GRUPA REŻYSERÓW

GRUPA AKTORÓW

GRUPA KOSTIUMOLOGÓW

GRUPA SCENOGRAFÓW

GRUPA DŹWIĘKOWCÓW

GRUPA OŚWIETLENIOWCÓW
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SPOJRZENIE NA ZAPOMNIANY WIERSZ
BACZYŃSKIEGO

Emilia Błaszczyk

 W gimnazjum i w szkole średniej omawia się, zazwyczaj bardzo pobieżnie, poezję Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego. Był on przecież najwybitniejszym poetą pokolenia wojennego i wyrazicielem przeżyć 
typowych dla tej generacji. Pierwsze jego utwory powstały jeszcze w czasach gimnazjalnych. Odwoływał się 
w nich do tradycji romantycznej, szczególnie poezji Słowackiego i Norwida. Jednak największy wpływ 
miały na jego twórczość przeżycia wojenne i okupacyjne. Nazywany jest poetą "apokalipsy spełnionej". 
Baczyńskiego zajmowała problematyka filozoficzna i egzystencjalna. Nie brak też w jego dorobku liryków 
osobistych, miłosnych. Wcześniejsze jego wiersze były bardziej wizyjne i katastroficzne, późniejsze zaś szły 
w stronę realizmu.
 W swoim artykule przedstawiam interpretację utworu “Spojrzenie”, tak rzadko prezentowanego 
uczniom podczas lekcji języka polskiego.

SPOJRZENIE

Nic nie powróci. Oto czasy
już zapomniane; tylko w lustrach
zasiada się ciemność w moje własne 
odbicia - jakże zła i pusta.

O znam, na pamięć znam i nie chcę 
powtórzyć, naprzód znać nie mogę 
moich postaci. Tak umieram 
z półobjawionym w ustach Bogiem. 

I teraz znów siedzimy kołem,
i planet dudni deszcz - o mury,
i ciężki wzrok jak sznur nad stołem,
i stoją ciszy chmury.

I jeden z nas - to jestem ja,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok, ogień w snach
i tak jak drzewo jestem prosty.

A drugi z nas - to jestem ja,
którym nienawiść drżącą począł,
i nóż mi błyska, to nie łza,
z drętwych jak woda oczu.

A trzeci z nas - to jestem ja 
odbity w wypłakanych łzach,
i ból mój jest jak wielka ciemność.

I czwarty ten, którego znam,
który nauczę znów pokory 
te moje czasy nadaremne 
i serce moje bardzo chore 
na śmierć, która się lęgnie we mnie.

 Wiersz “Spojrzenie” powstał 18 październi-
ka 1943 roku. Utwór podzielony jest  na siedem 
strof, pięć pierwszych ma po cztery wersy natomi-
ast szósta ma trzy a ostatnia strofa pięć wersów.
 Najczęstsze związki frazeologiczne, w 
jakie wchodzi tytuł utworu „Spojrzenie”, to 
„spojrzenie wstecz”, „spojrzenie w twarz”, 
„spojrzenie w lustro”. A więc oglądanie się na coś, 
na kogoś albo na siebie. Najprawdopodobniej jest 
to spojrzenie w głębię swojego „ja”.
 W pierwszym wersie poeta mówi o czasach 
już zapomnianych, odległych:

“Nic nie powróci. Oto czasy
już zapomniane”

 Można wyczuć, że podmiot  całkowicie 
stracił nadzieję, lepsze czasy już nigdy nie wrócą. 
Baczyński należał do pokolenia Kolumbów, do 
pokolenia, które nie potrafiło myśleć optymisty-
cznie. Tym młodym ludziom wojna zabrała marze-
nia, miłość, sumienie i pamięć o normalnym, zwy-
kłym świecie prostych i jednoznacznych wartości. 
Pozostała tylko ciemność pusta i zła:

“tylko w lustrach
zasiada się ciemność w moje własne
odbicia – jakże zła i pusta”.

 W tej ciemności nie ma nawet gwiazd, 
które dawałyby iskrę nadziei. Podobnie mówi Ba-
czyński w wierszu “Ten czas”:

“Taki to mroczny czas.
Ciemna noc, tak już dawno ciemna noc1”
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 Przyzywając minione już sobowtóry-
postacie siebie samego, Baczyński sięga także – 
zapewne – do ludowego przesądu, iż lustro może 
uwięzić duszę nieboszczyka i stanowi istotny rek-
wizyt w obrzędzie wywoływania umarłych.2
 W pierwszej strofie na plan pierwszy wy-
suwa się zaimek dzierżawczy „mój”:

“moje własne odbicie”

 Wskazuje to sposób organizacji wypow-
iedzi, mianowicie jest to pewne wyznanie, osobista 
wypowiedź na temat własnego „ja”. Typowym 
zabiegiem strategii poety-uczestnika czasu wojny 
była redukcja poetyki: zamiast „ja” pojawiło się 
„my”.3  Dzięki temu poeta jednoczył się z innymi 
ludźmi. U Baczyńskiego jest ina-czej, potrafił się 
wybić, jego poezja jest autonomi-czna. 
 Kolejna strofa zaczyna się od słów:

“O znam, na pamięć znam”
 
 Jest to pewne przekonanie, pewna świado-
mość natury ogólniejszej. W dalszych strofach wy-
raźnie dominuje subiektywizm rozważań, mimo iż 
jest liczba mnoga – my, jest ona jednak uwarun-
kowana świadomością braku jednolitości podmi-
otu, świadomością jego złożoności. Owa złożoność 
zaś jest konsekwencją wspomnianych wyżej 
„czasów już zapomnianych”, które nie powrócą. 
Obraz śmierci z pół-objawionym w ustach Bogiem 
uświadamia ich tożsamość. Tak więc wiersz można 
podzielić na dwie części. Część pierwsza – to trzy 
pierwsze strofy, druga - cztery pozostałe. Podstawą 
wyodrębnienia jest  sytuacja podmiotu lirycznego. 
Druga część wiersza ma wyraźne połączenie z 
pierwszą poprzez strofę trzecią:

“I teraz znów siedzimy kołem,
I planet dudni deszcz – o mury”

 Dobór rekwizytów poetyckich: siedzenie 
kołem, planety, cisza chmur – wskazuje na „zaś-
wiaty”, miejsce po śmierci.
 Z czasów już zapomnianych wyłaniają się 
postacie – odbicia utkane z ciemności. Bohater 
“Spojrzenia” zna je i choć upływ dni jest umiera-
niem, nie chce cofnąć mijających chwil, by raz 
jeszcze utożsamić się ze swymi zmarłymi so-
bowtórami. Przystaje zatem na przemijanie, mimo, 
że nie zna przyszłych postaci samego siebie. Jego 
zgoda jest heroiczna, a wyrasta z nadziei: w 

czasach ziszczo-nej apokalipsy, gdy planet dudni 
deszcz – o mury, nie chce chronić się w przeszłość, 
nie chce uciekać przed tym, co niesie wzburzony 
świat.
 Rozmyślając zaś o sobie, zasiada kołem ze 
swymi sobowtórami. I nie w aurze smutku i tęs-
knoty za tym, co odeszło bezpowrotnie, lecz w 
bolesnym odczuciu wojennej grozy i odpowiedzi-
alności za swoje zmagania z mrocznym czasem 
zbrodni.
 Podobnie na jednej z fotografii Witkacego, 
wykonanej między 1915 a 1917, on sam, oficer 
pawłowskiego pułku gwardii, siedzi przy stole, 
wokół którego zasiadają również jego cztery 
twarze, sylwetki i blat. Na nim krzyżują się spoj-
rzenia umundurowanych postaci, patrzących w 
głębokim zamyśleniu nie na siebie, ale w ten sam 
nieokreślony punkt przestrzeni nad stołem. Auto-
portret ten ukazuje artystę, który doświadcza ucie-
leśnienia katastroficznych przeczuć myślicieli 
modernizmu – znał już grozy frontu I wojny świa-
towej, a teraz ogląda rozpad świata cesarskiej 
Rosji, zapowiadający krwawe narodziny rewlucyj-
nego, komunistycznego terroru.
W 1917 roku podobny, fotograficzny „autoportret 
wielokrotny” wykonał rówieśnik Witkiewicza, 
Marcel Duchamp. Jego zdjęcie jest jednak – mimo 
tej samej techniki – skrajnie odmienne: przedstawia 
pięć tchnących spokojem postaci, z których każda 
przykłada niedbale fajkę do ust, jakby rozmyślając 
o nowej prowokacji artystycznej.
 W tej napiętej ciszy bohater utworu 
“Spojrzenie” spogląda w głąb siebie, by rozpoznać 
swe kolejne postacie. Pierwsza z nich to człowiek, 
który doświadczył miłości:

„I jeden z nas – to jestem ja,
którym pokochał. Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok, ogień w snach
i tak jak drzewo jestem – prosty”

 Ten sugestywny obraz nasuwa wiele sko-
jarzeń. Dobór sformułowań, np. prosty kojarzy 
synonimy - czysty, nietknięty, ufny; ogień w snach 
- zapał, chęć działania. A określenie – to jestem ja, 
którym pokochał – stan akceptacji, afirmacji. Ta 
strofa mówi o pięknych czasach młodości niezni-
szczonych wojną i zagładą. Wtedy wszystko było 
łatwiejsze, chciało się żyć. Miłość otwiera bramy 
rajskiej harmonii z niewinnym i pięknym światem 
natury. Jaskrawy kontrast między ciemnym, 
ciężkim klimatem poprzedniej strofy a pełną lek-
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kości i światła atmosferą tego fragmentu uwyra-
źnia, jak wielka przepaść dzieli świat zła i zbrodni 
od świata łaski i miłowania.
 W obrazie strofy następnej znów uderza 
odmienny dobór określeń: nienawiść, nóż błyska:

“A drugi z nas - to jestem ja,
którym nienawiść drżącą począł,
i nóż mi błyska, to nie łza,
z drętwych jak woda oczu.”

 Kontrastuje on wyraźnie z zasobem lek-
sykalnym strofy poprzedniej. Kojarzy słowa: bunt, 
wrogość, zabijanie. Podmiot musiał bardzo szybko 
dojrzeć, życie dla niego dopiero się zaczynało, 
„rozkwitało” a tu nagle wybucha wojna i liczą się 
całkiem inne wartości, inna moralność. Dla boha-
tera to bardzo trudne, musiał nauczyć się niena-
wiści, której nie znał wcześniej. Przemawia tutaj 
wielki żal do obecnej sytuacji, która niejako zmu-
siła go do złamania przykazania nie zabijaj. Ba-
czyński mówi o tym również w wierszu “Pokole-
nie”

“Nas nauczono. Nie ma litości. (…)
Nas nauczono. Nie ma sumienia. (…)
Nas nauczono. Nie ma miłości. (…)
Nas nauczono. Trzeba zapomnieć (…)”4

 Iwaszkiewicz wspominał o Baczyńskim, iż 
„ dojrzewał w twardym powietrzu okupacji z dnia 
na dzień”.5  Jest tutaj ogromny żal, że w tak mło-
dym wieku poeta musiał zasmakować wojny.
 Nienawiść, drżąca z niecierpliwości, z 
żądzy krwi, a może strachu oznacza triumf śmierci 
i zła. Dotknięty nimi człowiek kamienieje, staje się 
martwy – z jego trupich oczu nie spływają łzy po-
kory, skruchy czy miłości. Owo porażenie zbrodnią 
uniemożliwia miłosną harmonię ze światem natury 
i ukochaną kobietą. Nie to jednak stanowi przy-
czynę największej boleści:

“A trzeci z nas - to jestem ja
odbity w wypłakanych łzach,
i ból mój jest jak wielka ciemność.”

 Groza wojny najdotkliwiej miażdży tych, 
którzy oglądają swoje odbicia w łzach innych ludzi, 
zwłaszcza swoich bliskich – zadają im ból, gdyż 
swoim bólem krzywdzi się jednocześnie najbli-

ższych, którzy go z nami przeżywają. Ciężar i 
paradoks „mrocznego czasu” objawia się zatem i 
tym, że krzywdzić można nie tylko wtedy, gdy 
szerzy się cierpienie, ale nawet wówczas, gdy się 
go doznaje.

Ostatni obraz:

“I czwarty ten, którego znam,
który nauczę znów pokory
te moje czasy nadaremne
i serce moje bardzo chore
na śmierć, która się lęgnie we mnie.”

 Zaobserwować można, zatem próbę 
„złożenia siebie” podmiotu lirycznego, określenia 
własnego „ja”. Dominuje przy tym przekonanie 
tragizmu wynikające z niemożności pogodzenia 
tych nakładających się istnień. Świat  rozkwitający 
jak „wielki obłok” zostaje zestawiony z koniecz-
nością „drżącej nienawiści”. Prowadzi to do poczu-
cia bólu, chaosu, czego konsekwencją jest: 

“serce moje bardzo chore
na śmierć, która się lęgnie we mnie”

 Czasy nadaremne to właśnie mroczny czas 
wojny. Czasy te doprowadziły podmiot do śmierci.
 Osoby, które dobrze znały poezję Baczy-
ńskiego, podkreślały obecność w jego dorobku 
zmysłu profetycznego, przynajmniej w odniesieniu 
do własnego losu.6 Rys ten miał mocne oparcie w 
innych tekstach poety, np.:

“Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz
szorstkim swym suknem, po płaszczu plemion.
Gdy w boju padnę - o, daj mi imię,
moja ty twarda, żołnierska ziemio.7

Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;

bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.”8

 W utworze tym jest przykład próby okre-
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ślenia sytuacji współczesnego człowieka. Jest on 
zdeterminowany sytuacją niezależną od niego – 
wojną, która uniemożliwia mu pozostanie 
obojętnym. Jego racje subiektywne zdominowała 
Historia. Oba zestawienia mają charakter konflik-
towy. U Baczyńskiego jest to podkreślone przede 
wszystkim metaforyką:

“Świat mi rozkwitł
jak wielki obłok”

“i ból mój jest jak wielka ciemność”

oraz przerzutniami:

“naprzód znać nie mogę
moich postaci.”

“zsiada się ciemność w moje własne
odbicia” –

które podkreślają charakter konfliktu.

 Poezja Baczyńskiego, będąc przejmującym 
świadectwem czasu wojny, jest całkowicie odmien-
na od praktykowanej w latach wojny i okupacji: nie 
dosłowna – lecz metaforyczna i symboliczna, 
złożona z aluzji, przemilczeń i skrótów
 Baczyński dzielił z całym swoim pokole-
niem, jakże moralnie wrażliwym, niepokoje i roz-
terki conradowskie. Dla tego poety, który żołnie-
rzem podziemia został nie mimowoli, lecz świa-
domie, w pełni zdając sobie sprawę z moralnego 
ryzyka takiego wyboru, wojna, walka obnażająca 
na każdym kroku swój grzeszny proceder, są okru-
tną sferą zła i ciemności, w którą dobrowolnie 
wstąpił. Tak przeżywając wojnę nie był Baczyński 
wśród swych rówieśników odosobniony (zwłaszcza 
poezja Gajcego dostarcza i w tym względzie wielu 
uderzających analogii), lecz u żadnego z nich kom-
plikacje wyboru nie potrącały tak silnie jak u niego 
struny religijnej.
 “Spojrzenie” to gorzkie wniknięcie w 
prawdę o sobie samym i o swojej przeszłości, jed-
nak nie wyraża ono zwątpienia, bo ostatnia strofa 
tchnie nadzieją. Przemijający, umierający „z półob-
jawionym w ustach Bogiem” wie, że mocą, która 
go uchroni przed trwogą, będzie Chrystusowa pok-
ora. Chce nauczyć jej siebie wbrew lodowatemu 
światu wojny. Pokora pozwoli uleczyć ciemne, ka-
mieniejące serce „chore na śmierć”. A jeśli dokona 
się ta wewnętrzna przemiana, bohater przemówi 
głosem Boga.
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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
Alicja Krawczyk

 Od kilku lat uczestniczymy w pracach Komisji Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. 
Miałyśmy zatem okazję przyjrzeć się zmaganiom uczestników konkursu z punktu widzenia jurora. Te ob-
serwacje dostarczyły nam wielu ciekawych doświadczeń.
 Analiza tekstu poetyckiego to w ostatnich w latach najtrudniejsza część konkursu, mimo że polece-
nia testu zawsze zawierają pewne ogólne sugestie interpretacyjne.
 Publikując testy z ostatnich lat, mamy nadzieję, że przedstawiony materiał wychodzi naprzeciw ocz-
ekiwaniom nauczycieli. Życzymy zatem powodzenia!

Zbigniew Herbert

TREN FORTYNBRASA
dla M. C.1

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książe jak mężczyzna z mężczyzną 
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec
Ręce leżą osobno Szpada leży osobno Osobno głowa
i nogi rycerza w miękkich pantoflach

Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie byłeś żołnierzem
jest to jedyny rytuał na jakim trochę się znam
Nie będzie gromnic i śpiewu będą lonty i huk
kir wleczony po bruku hełmy podkute konie artyleryjskie werbel wiem nic pięknego
to będą moje manewry przed objęciem władzy 
trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę

Tak czy owak musiałeś zginąć Hamlecie nie byłeś do życia
wierzyłeś w kryształowe pojęcia a nie w glinę ludzką
żyłeś ciągłymi skurczami jak we śnie łowiłeś chimery2

łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś
nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy nawet oddychać nie umiałeś

Teraz masz spokój Hamlecie zrobiłeś co do ciebie należało 
i masz spokój Reszta nie jest milczeniem ale należy do mnie
wybrałeś część łatwiejszą efektowny sztych
lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania
z zimnym jabłkiem w dłoni na wysokim krześle
z widokiem na mrowisko i tarczę zegara

Żegnaj książe czeka na mnie projekt kanalizacji
i dekret w sprawie prostytutek i żebraków
muszę także obmyślić lepszy system więzień
gdyż jak zauważyłeś słusznie Dania jest więzieniem
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odchodzę do moich spraw Dziś w nocy urodzi się 
gwiazda Hamlet Nigdy się nie spotkamy
to co po mnie zostanie nie będzie przedmiotem tragedii

Ani nam witać się ani żegnać żyjemy na archipelagach
a ta woda te słowa cóż mogą cóż mogą książę

z tomu Studium przedmiotu, 1961

1. Wiersz „Tren Fortynbrasa" jest aluzją literacką 
do dramatu W. Szekspira „Hamlet". Zacytuj z 
utworu Herberta 3 różne sformułowania, które 
o tym świadczą.                                       0-2 pkt

o ......................................................................
o ......................................................................
o ......................................................................

2. Scharakteryzuj osobę mówiącą w wierszu, po-
dając następujące informacje:                 0-2 pkt

o kim jest?
o jakie ma plany na przyszłość?
o jakie ma cechy charakteru?

3. „Być albo nie być - oto jest pytanie.
Kto postępuje godniej: ten, kto biernie
Stoi przed gradem zajadłych strzał losu,
Czyli ten, kto stawia opór morzu nieszczęść
I w walce kładzie im kres?”

W. Szekspir, Hamlet, przełożył S. Barańczak

Jak w związku ze słynnym monologiem Ham-
leta oraz innymi fragmentami dramatu należy 
rozumieć pojęcie „hamletyzować"?        0-1 pkt

............................................................................

............................................................................

4. „Pogrzeb mieć będziesz żołnierski chociaż nie 
byłeś żołnierzem" – mówi Fortynbras.

Przywołaj z wiersza 3 sformułowania, które 
uzasadniają opinię Fortynbrasa o Hamlecie.
                                                                 0-2 pkt

o ......................................................................
o ......................................................................
o ......................................................................

5. „Żyjemy na archipelagach" - kończy swój 
monolog Fortynbras.

Na czym polega samotność Hamleta, a na czym 
Fortynbrasa?                                            0-2 pkt

............................................................................

............................................................................

6. Sprawdź, czy wiersz jest  trenem. W tym celu 
zapisz elementy, które sugerują ten gatunek i 
te, które temu zaprzeczają, a następnie po-
dejmij decyzję wynikającą z wcześniejszej 
analizy.                                                    0-3 pkt

o Cechy typowe dla trenu:
o Cechy nietypowe dla trenu:

Utwór Z. Herberta:

o jest trenem
o nie jest trenem.

7. „Kryształowe pojęcia" czy „glina ludzka"? 
Który system wartości jest Ci bliższy? Uzasad-
niając stanowisko, odwołaj się do dramatu 
Szekspira, wiersza Herberta i/lub własnych 
przemyśleń, przedstawiając co najmniej 2 ar-
gumenty dla wybranej tezy.                     0-6 pkt

............................................................................

............................................................................
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Tadeusz Różewicz

LAMENT

1. Zwracam się do was kapłani
nauczyciele sędziowie artyści
szewcy lekarze referenci
i do ciebie mój ojcze
Wysłuchajcie mnie.

2. Nie jestem młody
niech was smukłość mego ciała
nie zwodzi
ani tkliwa biel szyi
ani jasność otwartego czoła
ani puch nad słodką wargą
ni śmiech cherubiński
ni krok elastyczny

3. nie jestem młody
niech was moja niewinność
nie wzrusza
ani moja czystość
ani moja słabość
kruchość i prostota

4. mam dwadzieścia lat
jestem mordercą
jestem narzędziem
tak ślepym jak miecz
w dłoni kata
zamordowałem człowieka
i czerwonymi palcami
gładziłem białe piersi kobiet.

5. Okaleczony nie widziałem
ani nieba ani róży
ptaka gniazda drzewa
świętego Franciszka
Achillesa i Hektora
Przez sześć lat
buchał w nozdrza opar krwi
Nie wierzę w przemianę wody w wino
nie wierzę w grzechów odpuszczenie
nie wierzę w ciała zmartwychwstanie.

Niepokój, 1947

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK Nr 1-2 (05)/ 2009

 str. 43



1. Wiersz „Lament” jest przykładem              2 pkt

o liryki opisowej
o liryki narracyjnej
o liryki bezpośredniej
o liryki pośredniej
o Uzasadnij swoją odpowiedź:

......................................................................

......................................................................

2. Kto mówi w wierszu?                                 1 pkt

............................................................................

............................................................................

3. Jakie wydarzenie położyło się cieniem na jego 
życiu? Zacytuj dwuwers, który o tym świadczy
                                                                    2 pkt

............................................................................

............................................................................

4. Jaką funkcję pełnią anaforyczne powtórzenia w 
2. i 3. części wiersza?                                 1 pkt

............................................................................

............................................................................

5. Okaleczony nie widziałem                         2 pkt
ani nieba ani róży
ptaka gniazda drzewa
świętego Franciszka
Achillesa i Hektora

Jakie wartości symbolizują święty Franciszek, a 
jakie Achilles i Hektor? Wymień po trzy. 

o Św. Franciszek: 
......................................................................

o Achilles i Hektor: 
......................................................................

6. W jakim celu podmiot liryczny zwraca się do 
dorosłych?                                                  1 pkt

............................................................................

............................................................................

7. O co oskarża sam siebie? Podaj dwie winy, o 
których mowa jest w wierszu. Nie cytuj.   2 pkt

o ......................................................................
o ......................................................................

8. Zanalizuj pointę wiersza, a następnie napisz, 
jaką funkcje pełnią użyte tam zaprzeczenia.
                                                                    2 pkt

............................................................................

9. Jakie cechy lamentu dostrzegasz w utworze? 
Wymień co najmniej dwie.                         2 pkt

o ......................................................................
o ......................................................................

10. Jakie świadectwo o czasach swojej młodości 
daje Różewicz w wierszu „Lament”? Napisz 
wypowiedź na około 100 słów.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

PROSPEKT

1. Jestem pastylka na uspokojenie.
Działam w mieszkaniu,
skutkuję w urzędzie,
siadam do egzaminów,

5. staję na rozprawie,
starannie sklejam rozbite garnuszki –
tylko mnie zażyj,
rozpuść pod językiem,
tylko mnie połknij,

10. tylko popij wodą.

Wiem, co robić z nieszczęściem,

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK Nr 1-2 (05)/ 2009

str. 44



jak znieść złą nowinę,
zmniejszyć niesprawiedliwość,
rozjaśnić brak Boga,

15. dobrać do twarzy kapelusz żałobny.
Na co czekasz –
zaufaj chemicznej litości.

Jesteś jeszcze młody (młoda),
powinieneś (powinnaś) urządzić się jakoś.

20. Kto powiedział, 
że życie ma być odważnie przeżyte?

Oddaj mi swoją przepaść – 
wymoszczę ją snem,
będziesz mi wdzięczny (wdzięczna)

25. za cztery łapy spadania.

Sprzedaj mi swoją duszę.
Inny się kupiec nie trafi.

Innego diabła już nie ma.

z tomu Wszelki wypadek, 1972

1. Do jakiego typu komunikatu nawiązuje poetka 
w wierszu „Prospekt”? Uzasadnij swoją wy-
powiedź, podając 2 argumenty.                  2 pkt

o forma wypowiedzi:
......................................................................

o argumenty:
......................................................................

2. Kto jest nadawcą, a kto odbiorcą tak skonstru-
owanego komunikatu?                                1 pkt

o nadawca:
......................................................................

o odbiorca: 
......................................................................

3. Jak nazywa się środek poetyckiej wypowiedzi 
zastosowany do prezentacji nadawcy? Jaką 
pełni on funkcję?                                        2 pkt

............................................................................

4. Scharakteryzuj odbiorcę, do jakiego trafią 
słowa wypowiedziane w prospekcie. Podaj co 
najmniej 3 jego cechy.                                1 pkt

............................................................................

............................................................................

............................................................................

5. W jaki sposób nadawca nakłania do skorzysta-
nia z produktu?. Odpowiedz, biorąc pod uwagę 
wskazane poniżej fragmenty tekstu: Sformułuj 
odpowiedź własnymi słowami.                  2 pkt

o wersy 1 – 6: .................................................
o wersy 11 – 15: .............................................
o wersy 18 – 21: .............................................
o wersy 22 – 25: .............................................

6. Jak można rozumieć w kontekście wiersza 
poniższe metafory:                                     3 pkt

o „zaufaj chemicznej litości”:
......................................................................

o „oddaj mi swoją przepaść – 
wymoszczę ją snem”:
......................................................................

o „będziesz mi wdzięczny (wdzięczna)
za cztery łapy spadania”:
......................................................................

7. Podkreśl w wierszu wszystkie zdania 
zawierające czasowniki w trybie rozkazującym. 
Przeanalizuj je, a następnie napisz, jak stopnio-
wo ujawnia się prawdziwa intencja postaci 
mówiącej.                                                   2 pkt
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............................................................................

8. Wiersz pochodzi z tomu „Wszelki wypadek”. 
Jaki związek dostrzegasz między sensem 
wiersza a tytułem całego zbioru?               2 pkt

............................................................................

9. Jak rodzaj działań obnaża wiersz Wisławy 
Szymborskiej? Formułując swoją opinię, podaj 
dwa  argumenty. Twoja wypowiedź powinna 
liczyć co najmniej 10 zdań.                         6pkt

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Alicja Krawczyk - konsultant RODNiP “WOM” w 
Rybniku
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RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:

• Projekt multimedialny na ścieżkach przedmiotowych z 
wykorzystaniem języka obcego.

• Multimedia w nauczaniu języków obcych.

• Prezentacje multimedialne i strony internetowe jako 
pomoce dydaktyczne.

• Projektowanie stron www.

• Tworzenie i prowadzenie strony internetowej w oparciu 
o nowoczesne systemy zarządzania treścią.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl



WOJEWÓDZKI KONKURS Z GEOGRAFII
Alojzy Zimończyk

 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z 
Geografii (WKPzG) - obejmujący i poszerzający 
treści podstawy programowej jednego przedmiotu 
– geografii – organizowany jest  dla uczniów gim-
nazjów z terenu województwa śląskiego. W tym 
roku szkolnym konkurs miał już swoją 32 edycję. 
Zmieniała się formuła konkursu, zakres tematycz-
ny, uprawnienia finalistów i laureatów, ale niez-
mienny jest  zapał zainteresowanych uczniów i 
nauczycieli. Organizacją konkursu od początku 
zajmowały się osoby znane w środowisku nauczy-
cieli geografii, m.in.: Stanisław Pająk, Bernard Jo-
kiel, Jolanta Żurek, Magdalena Świat i Alojzy 
Zimo-ńczyk.
 Śląski Kurator Oświaty ogłasza kolejne 
edycje konkursów przedmiotowych dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu wo-
jewództwa śląskiego, w tym Konkursu Geografic-
znego, działając na podstawie art. 31 pkt. 7 ustawy 
o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycz-
nia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz. U. Nr 13, poz. 125).
 Regulamin konkursów co roku publikowa-
ny jest we wrześniu na stronie internetowej Kurato-
rium Oświaty w Katowicach.
 Z przytoczonej podstawy prawnej wynika 
bardzo ważna informacja dla uczestników 
konkursu - konkursy przedmiotowe obejmują i 
poszerzają treści podstawy programowej jednego 
przedmiotu (§2 p.2 Rozp. MENiS). W tym świetle 
bezpodstawny staje się zarzut przedstawiany 
czasem po kolejnych etapach, że konkurs wykracza 
poza podstawę programową. Konkurs nie jest 
sprawdzianem, lecz pomiarem różnicującym, 
którego zadaniem jest wyłonienie grupy uczniów 
najlepszych. W konkursach, turniejach, olimpia-
dach wygrywają najlepsi, zaś opanowanie tylko 
podstaw wskazanej dziedziny wiedzy to zdecydo-
wanie za mało, by zostać laureatem.
 Przedmiotem poznania geograficznego jest 
przestrzeń, w której żyje i gospodaruje człowiek. 
Bardzo szybkie zmiany w środowisku geograficz-
nym w skali globalnej i regionalnej wymagają 
umiejętności analizy, wnioskowania i rozumienia 
złożoności tych przemian. Niezbędna do tego jest 
usystematyzowana wiedza geograficzna i działanie 
człowieka zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

 Tak rozumiana wiedza geograficzna jest 
ogromnie rozległą dziedziną, dlatego posta-
nowiono, by od następnej edycji na kolejne etapy 
konkursu dokonać następującego podziału treści:

Zakres treści:
1. etap (szkolny) - geografia fizyczna świata.
2. etap (rejonowy) - geografia regionalna (wybra-

nego kontynentu).
3. etap (finał) - geografia Polski, geografia wo-

jewództwa śląskiego.

 Wskazana literatura obejmuje atlasy i pod-
ręczniki geografii dla uczniów gimnazjum dopu-
szczone do użytku przez MEN oraz pozycje po-
mocnicze o podobnej treści, czasopisma geografi-
czne typu “Poznaj swój kraj”, “Poznaj świat”, “Na-
tional geografic”, a także słowniki geograficzne i 
roczniki statystyczne.
 Ze względu na dużą różnorodność podrę-
czników i atlasów geograficznych komisja woje-
wódzka nie wskazuje konkretnej, obowiązującej 
pozycji. Zadaniem uczestnika i prowadzącego go 
nauczyciela jest  budowanie sobie warsztatu pracy 
młodego geografa poprzez kompletowanie 
podręcznej biblioteczki - tak wyposażona biblio-
teczka będzie służyć przez wiele lat.
Przykładowo:

1. Do I etapu zalecana jest następująca literatura:
- Zając S.: „Sprawdziany z geografii". WSiP, 
Warszawa 1998,
- Grzelak-Kostulska E.: „Geograficzne po-
dróże". Oficyna Wyd. TUTOR, Toruń 2003,
- Niewińska A., Plit F., Zając S.: „Sprawdziany 
dla gimnazjalistów". WSiP  S.A., Warszawa 
2001.

2. W II etapie dodatkowo mogą być wskazane 
pozycje:
- Kruczek Z.: Europa – zarys geografii 
turystycznej, Wyd. PROKSENIA, Kraków 
2002
- Kruczek Z.: Kraje pozaeuropejskie – zarys 
geografii turystycznej, Wyd. PROKSENIA, 
Kraków 2002
- Szklarski A.: „Tomek w Gran Chaco". Wy-
dawnictwo MUZA S.A.,Warszawa 2007,
- Szklarski A.: „Tomek u źródeł Amazonki". 
Wydawnictwo MUZA S.A., Warszawa 2007 - i 
inne.

3. Do III etapu na pewno pomocne będą pozycje:
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- Dulias R., Hibszer A.: „Województwo 
śląskie", Kubajak, Kraków 2004
- Kruczek Z.: Polska – geografia atrakcji 
turystycznych.

 Podana bibliografia ma pomóc uczniowi 
przygotować się do konkursu i przedstawić zakres 
tematyczny. Jednak na pewno nie jest  „materiałem 
do uczenia się na pamięć”.

 Poniżej zaprezentowano wybrane zadania z 
poszczególnych etapów z kilku ostatnich edycji 
Konkursu Geograficznego.

Umiejętności wymagane od uczestników konkursu 
na każdym z etapów:
1. Lokalizowanie obiektów na mapach.
2. Rozwiązywanie problemów z zastosowaniem 

obliczeń.
3. Prezentowanie i interpretowanie wiedzy geo-

graficznej.
4. Przewidywanie skutków ingerencji człowieka 

w środowisku.
5. Ocenianie działalności gospodarczej, społecz-

nej i politycznej w kategoriach geograficznych.
6. Korzystanie z różnych źródeł informacji.
7. Stosowanie wiedzy geograficznej w życiu, ak-

tualizacja wiedzy.

Przykłady zadań z I etapu:

Zad. Wśród podróżników, którzy wnieśli swój 
wkład w poznawanie świata było wielu Polaków.  
Dopasuj poprawnie nazwiska podróżników (jedno 
pozostanie) do badanych przez nich obszarów (np.: 
G-6)
1. Jan Czerski …..
2. Ignacy Domeyko …..
3. Eugeniusz Romer …..
4. Antoni Dobrowolski …..
5. Paweł Edmund Strzelecki …..

1. Andy (Chile), 2. Australia, 3. góry Syberii 
Wschodniej, 4. Antarktyda

Zad. Akwen, który ma 144 km2 powierzchni, na 
mapie zajmuje 9 cm2. Oblicz skalę liczbową tej 
mapy, a obliczenia koniecznie zapisz.

Odp. Mapa wykonana jest w skali
...................................................................................

Zad. Podaj po jednym przykładzie typu genetycz-
nego gleby, która:
Może występować w prawie wszystkich strefach 
klimatycznych. - .......................................................
J e s t  t y p o w a d l a s t r e f y r ó w n i k o w e j . - 
...................................................................................
Charakteryzuje się bardzo dużą zawartością wody. - 
...................................................................................
Powstaje na skałach wapiennych. -
...................................................................................

Zad. Przedstaw w trzech postaciach skalę wy-
rażającą zmniejszenie odległości na mapie trzysta 
tysięcy razy i nazwij te postacie skali.

zapis skali nazwa

a.

b.

c.

Zad. Uzupełnij następujące zdania.

Wyobrażoną l inię na sferze niebieskiej , 
przechodzącą przez zenit i Gwiazdę Polarną na-
zywa się .................................................................. .
Ziemia ma swoisty kształt  nieregularnej bryły, 
którą nazwano ........................................................ .
Kąt  zawarty między płaszczyzną równika a pro-
mieniem kuli ziemskiej, przechodzącym przez 
punkt  na powierzchni Ziemi nazywa się 
................................................................................. .
Na wschodnich wybrzeżach kontynentów roczne 
s u m y o p a d ó w s ą n a o g ó ł z n a c z n i e 
.................................... niż na wybrzeżach zachod-
nich.
W strefie podrównikowej występuje w ciągu roku 
wyraźny rytm w przebiegu opadów. Pora letnia jest 
okresem ........................., a okres kalendarzowej 
zimy jest ................................................................. .

Zad. Ukształtowanie powierzchni Ziemi jest 
wynikiem ścierania się procesów wewnętrznych i 
zewnętrznych. Uzupełnij logicznie schemat do-
bierając określenia podane poniżej (jest  ich więcej, 
nie wszystkie dotyczą tego schematu).
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CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Określenia do wyboru: erozja, generalizacja, kon-
densacja, osuwanie, ruch górotwórczy, ruch 
lądotwórczy, stepowienie, stratygrafia, wietrzenie, 
wulkanizm.

Zad. Pewnego słonecznego dnia w Irkucku nad 
jeziorem Bajkał spotkali się mieszkańcy różnych 
miejsc na Ziemi:
1. Leńska nad Leną ( 61 o N)
2. Kalkuty (22 o 27’ N)
3. Przylądka Czeluskin (77 o 45’ N)
4. Mogadiszu (2 o N )
5. Emerald (23 o 27’ S)

Rozmowa toczyła się na różne tematy geograficzne 
jak również astronomiczne. Oto najważniejsze 
stwierdzenie. Napisz, mieszkaniec której części 
świata (A,B,C,D lub E) je wypowiedział:
W drugiej połowie czerwca Słońce zachowuje się 
zupełnie inaczej niż w grudniu i w momencie 
górowania jest widoczne po północnej stronie nieba  
………………….......................................................
U mnie 22.06. Słońce góruje na wysokości 35 o 
42’, a 12 godzin później dołuje na wysokości 11 o 
12’ …...................................................……………..
Zauważyłem, że 25.03. i 19.09. w południe cień 
jest plamą pod stopami ……………....................….
To ciekawe, bo ja nie rzucam cienia tylko w drugiej 
połowie czerwca ………………...............................
Ja rzucam cień przez 8 miesięcy, ale za to 
najdłuższy z nas wszystkich …….............…………
Jeżeli wziąć nas wszystkich pod uwagę to cień rzu-
cam przez cały rok, ale ani najdłuższy ani 
najkrótszy ……………….........................................

Zad. Jako dobry geograf znający mapę świata 
dopisz do podanych par akwenów nazwy cieśnin.  
Skorzystaj z podanych nazw cieśnin (jest o jedną 

więcej): Bassa, Cabota, Mona Passage, Ormuz, 
Otranto, Sund, Torresa.
1. M. Tasmana – Ocean Indyjski

............................................................................
2. M. Arafura – M. Koralowe

………………………………………............…
3. Zat. Św. Wawrzyńca – O. Atlantycki 

………………………………..................……..
4. Zat. Perska – Zat. Omańska

.............………………………………………...
5. M. Adriatyckie – M. Jońskie

............…………………………………………
6. M. Bałtyckie – M. Północne

............................................................................

PRZYKŁADY ZADAŃ Z II ETAPU:

Zad. Australia jest  zasobna w różnorodne surowce 
mineralne. Rozpoznaj i podaj nazwę surowca, o 
którym jest informacja w zdaniu
1. dominujący surowiec energetyczny w Australii 

i w Polsce - ………................................………
2. wydobycie tego surowca osiąga około 40% 

produkcji światowej i wykorzystywany jest  do 
produkcji aluminium - …...........………………

3. górnictwo tego kruszcu należy do najstarszej 
gałęzi górnictwa australijskiego; czołowe 
miejsce w wydobyciu na świecie; zastosowanie 
w jubilerstwie - ..................................................

4. surowiec energetyczny, stanowi około 4% świ-
atowego wydobycia; nie jest towarem ekspor-
towym - …..………....................................……

Zad. Dynamicznie rozwijającym się rodzajem 
transportu w Australii jest wewnętrzny i 
zewnętrzny transport lotniczy - pasażerski i towa-
rowy. Podaj po dwa skutki pozytywne i negatywne 
tego zjawiska dla mieszkańców Australii i dla śro-
dowiska geograficznego.
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Skutki pozytywne:
- ................................................................................
- ................................................................................

Skutki negatywne:
- ……………………………………………………
- ………………………………………………........

Zad. Wybierz poprawne zakończenie informacji i 
wstaw w tym miejscu „X” wg wzoru.
Kair jest stolicą Egiptu … X… / Tunezji ….............
1. Większa liczbę ludności ma Namibia …./ Nige-

ria ………...........................................................
2. Stolicą RPA jest  Kapsztad ……........... / Preto-

ria 
       ………................................................................
3. Roślinożernym zwierzęciem sawanny jest  Ge-

pard ……............ / Nosorożec ……...................
4. Zimny prąd morski to Benguelski… / Mozam-

bicki …...............................................................
5. Koczownicze plemię Sahary to Nomadzi…… / 

Masaje …………................................................
6. Wcześniej Słońce wschodzi na Przyl. Zielo-

nym… / Przyl. Igielnym …

Zad. Atrakcje turystyczne wybranych krajów 
Afryki są zawarte w poniższych opisach.
Do każdego opisu podaj nazwę kraju.
Opis 1.
16 parków narodowych, największy z nich to 
Tsavo-z bogatą fauną. Parkami górskimi są Aber-
dave i Mount  Elgon – wyróżniające się zróżnicow-
aną roślinnością górską –od zarośli bambusowych 
przez lasy górskie po łąki typu alpejskiego. Pon-
adto park Narodowy Jezior Nakuru – 370 ga-
tunków ptaków, wśród nich flamingi i pelikany.
Odp. Nazwa kraju to:
……………………………...............................……
Opis 2.
Liczne parki narodowe, wśród nich najbardziej 
znany w świecie to Serengeti – kraina antylop, 
zebr, żyraf i gepardów. Kolejny to PN Arusza- z 
wygasłym wulkanem Meru oraz PN z najwyższym 
masywem Afryki. Natomiast  ciekawostką 
kolejnego Parku Narodowego Ruando - jest to, że 
znajduje się na wyspie największego jeziora 
Afryki.
Odp. Nazwa kraju to:
……………………….......................................……

Opis 3.
Wyspa ta, pochodzenia wulkanicznego, jest rajem 
dla turystów. Otacza ja rafa koralowa – która jest 
celem wypraw dla nurkujących. Wybrzeża to białe, 
piaszczyste plaże. Park ptaków, akwarium morskie, 
wodospady Rochester w sąsiedztwie nowoczesnych 
hoteli przyciągają zamożnych turystów, tym 
bardziej, że na wyspa posiada duży port lotniczy.
Odp. Nazwa kraju to:
………………………….......................................…
Opis 4.
Najważniejszym i najciekawszym jest  PN Krugera 
– żyją tu słonie, żyrafy, nosorożce, strusie i inne. 
Atrakcją turystyczną południowej części tego kraju 
są wioski Zulusów- i ich pokazy folklorystyczne. 
Ośrodkami koncentracji ruchu turystycznego są 
m.in. Durban, Port Elizabeth i East London.
Odp. Nazwa kraju to:
……………..............…………….........................…

Zad. Oblicz długość geograficzną Przylądka 
Branco wiedząc, że w Guayaquil 80o W jest  godz-
ina 8:37, gdy na Przylądku Branco jest godzina 
11:37.

Odp:
………………………………………………….......

PRZYKŁADY ZADAŃ Z III ETAPU:

Zad. Połącz w pary poniższe surowce mineralne i 
miejsca ich występowania:

A. Tarnobrzeg 1. węgiel brunatny

B. Olkusz 2. siarka

C. Wrocław 3. rudy cynku i ołowiu

D. Kłodawa 4. rudy miedzi

E. Lubin 5. sól kamienna

F. Bełchatów 6. ropa naftowa

Zad. Wpisz poniżej nazwy wskazanych na mapie 
obiektów. Skala mapy 1 cm - 17,5 km.
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miasto wojewódzkie ................................................................

rzeka nr 1 ................................................................

rzeka nr 2 ................................................................

jezioro nr 3 ................................................................

kanał nr 4 ................................................................

Zad. Wiele europejskich jezior ma genezę polodowcową. Wykonaj polecenia:

1. Uzupełnij zdania:
Największym polodowcowym jeziorem Europy jest Jez. ...................................................................................
W Polsce największym jeziorem polodowcowym jest Jez. .................................................................................
Na Niżu Polskim spotyka się trzy typy jezior polodowcowych: ........................................................................,
............................. i ..............................., a w górach ...........................................................................................
2. Opisz kolejne etapy rozwoju jeziora przedstawione na rysunkach od I do IV

I. ......................................................................................................................................................................
II. ......................................................................................................................................................................
III. ......................................................................................................................................................................
IV. ......................................................................................................................................................................

 Uczestnicząc od wielu lat  w pracach komisji konkursowych bardzo sobie cenię uwagi zgłaszane po 
konkursie. Wszystkie uwagi są analizowane i przekazywane członkom komisji oraz autorom zadań w celu 
eliminowania błędów i podnoszenia jakości zadań konkursowych.
Proszę o kolejne uwagi, spostrzeżenia oraz propozycje typów zadań do kolejnych edycji konkursu geografi-
cznego.

Alojzy Zimończyk - konsultant RODNiP “WOM” w Rybniku
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CO TO ZA KSIĄŻKA?
Z ŻORKIEM W PLECAKU – SZLAKIEM ZABYTKÓW

I OSOBLIWOŚCI PRZYRODNICZYCH ŻOR.
Urszula Niechoj, Jadwiga Tabor

 Nauczyciele wychowania przedszkolnego, 
kształcenia zintegrowanego, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół średnich są autorami książki pt. 
“Z Żorkiem w plecaku – szlakiem zabytków i 
osobliwości przyrodniczych Żor”. Książka ta jest 
zbiorem zawierającym opis najciekawszych miejsc 
w naszym mieście, które warto zobaczyć. Zawiera 
mapy pozwalające tam dotrzeć, opis zabytków, 
osobliwości przyrodniczych czy innych rzeczy war-
tych zobaczenia. Można w niej znaleźć propozycje 
zajęć, jak również zadania w formie kart  pracy dla 
dzieci młodszych oraz przykłady lekcji dla uczniów 
starszych – z gimnazjum i szkół średnich.
 Książka została wysoko oceniona przez 
nauczycieli, którzy już mieli możliwość się z nią 
zapoznać, doradców metodycznych oraz przez kon-
sultantów RODNiIP WOM w Rybniku.
 Jesteśmy w przededniu wprowadzenia 
zmian w oświacie, które wiążą się między innymi z 
ciekawym spojrzeniem na lekcje wychowania fi-
zycznego. Nawyki z czasów szkolnych mają często 
bezpośredni wpływ na życie dorosłego człowieka. 
Chcemy, żeby młode pokolenie Polaków było ak-
tywne fizyczne, chętne do wysiłku fizycznego - bo 
taka postawa sprzyja zdrowiu. Musimy zrobić 
wszystko, żeby zajęcia wychowania fizycznego 
były dla uczniów atrakcyjne i lubiane. W związku z 
tym zajęcia te będą dostosowane do potrzeb i 
możliwości uczniów i realizowane będą w dwóch 
formach: w postaci lekcji w szkole i zajęć fakul-

tatywnych. Fakultety mogą być prowadzone jako 
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolnych (obowiąz-
kowych co do udziału), ale uczniowie mogą doko-
nywać wyboru treści i form. W takiej sytuacji nasza 
książka “Z Żorkiem w plecaku – szlakiem zabyt-
ków i osobliwości przyrodniczych Żor” stanowi 
doskonały przewodnik dla uczniów po ciekawych 
miejscach w najbliższej okolicy oraz pomoc dla 
nauczyciela, bo zawarte w niej opracowania są go-
towym scenariuszem, zawierającym wszystkie in-
formacje potrzebne do organizowania wycieczki. 
Polecamy ją nauczycielom z innych miejscowości. 
Wycieczka do Żor może okazać się równie atrakcy-
jna jak wycieczki do standardowych, znanych 
miejsc. Również polecamy ją wszystkim rodzicom. 
Korzystając z niej mogą organizować swoim po-
ciechom kształcące spacery i wycieczki po okolicy 
w rożnych porach roku.
 Książka “Z Żorkiem w plecaku – szlakiem 
zabytków i osobliwości przyrodniczych Żor” na 
pewno stanie się dla nauczycieli nieocenioną 
skarbnicą wiedzy o Żorach, jak również doskonałą 
pomocą dydaktyczną ułatwiającą zorganizowanie 
ciekawej lekcji. Szczególnie przyda się na zajęcia 
fakultatywne, które będziemy dla uczniów organi-
zować w myśl najnowszych propozycji MEN.

Urszula Niechoj - nauczyciel, doradca metodyczny
Jadwiga Tabor - nauczyciel, doradca metodyczny
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WSPÓŁCZESNE WEZWANIE WYCHOWAWCZE 
DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Grzegorz Polok

WSTĘP
 
 Wśród wielu problemów, dotykających 
przestrzeń współczesnej rodziny, jako szczególnie 
ważne zagadnienie jawi się zjawisko coraz 
powszechniejszego nadużywania alkoholu, czy 
wręcz alkoholizmu jednego lub dwóch rodziców1 . 
Znaczącą konsekwencją takich postaw jest  rosnące 
w coraz większej liczbie pokolenie dorosłych 
dzieci alkoholików (DDA). Są to pełnoletnie osoby, 
które wychowywały się w rodzinie alkoholowej i 
związku z tym doświadczają w swoim dorosłym 
życiu trudności, których korzenie tkwią w doświ-
adczeniach wyniesionych z rodziny alkoholowej2. 
Z dostępnych szacunkowych danych wynika, iż 
DDA stanowią około 40 proc. dorosłej populacji 
Polaków3. Już te dane stanowią współczesne wez-
wanie, by temu problemowi poświęć znaczną 
uwagę na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktyc-
znej. Zagadnienie to wymaga zatem refleksji nau-
kowej, jak i podjęcia konkretnych działań informa-
cyjnych, edukacyjnych i tworzenia różnych miejsc, 
gdzie DDA poprzez terapię indywidualną czy gru-
pową uzyskają konkretną pomoc. Wydaje się to być 
szczególnie ważnym zadaniem, albowiem część z 
dorosłych dzieci alkoholików zacznie nadużywać 
alkoholu4, część zwiąże się z osobami uzależnio-
nymi, a inne z nich będą unikać myślenia o tym, co 
wydarzyło się w dzieciństwie. Niestety według do-
stępnych danych prawie połowa DDA nie zde-
cyduje się na stały, zalegalizowany związek, a 
wiele zawartych małżeństw (około 1/3) skończy się 
rozwodem. Wielu z dorosłych dzieci alkoholików 
nie odnajdzie się w pełni w roli rodzica, czy nie 
decyduje się na posiadanie potomstwa5.

ŹRÓDŁO PROBLEMÓW  DOROSŁYCH 
DZIECI ALKOHOLIKÓW

  Drogą do odpowiedzi na pytanie o przyc-
zyny głównych problemów dorosłych dzieci alko-
holików jest okres ich dzieciństwa. Czas ten bow-
iem jest kluczowy dla ich rozwoju tożsamości. 
Dziecko, doświadczając własnej bezradności, po-
winno przejść od symbiotycznej do niezależnej 
relacji z rodzicami. Ma przy tym uczyć się wielu 
umiejętności niezbędnych do przetrwania i do 
poukładania życia tak, by czuć się szczęśliwym i 
spełnionym. W rodzinie, która zaspokaja emocjon-
alne potrzeby dziecka, gdzie dominują przejrzyste 
zasady i reguły, rozwija się spójna i silna tożsa-
mość. W takiej przestrzeni rodzinnej dziecko na-
bywa także umiejętności koegzystencji z ludźmi, 
która pozwoli mu realizować siebie. Zdecydowanie 
inaczej sytuacja wygląda w rodzinie z problemem 
alkoholowym. W niej ujawnia się sytuacja perma-
nentnego kryzysu związanego z ciągłym naduży-
waniem alkoholu przez jednego czy dwojga 
rodziców, a pod znakiem zapytania staje 
przetrwanie systemu rodzinnego. W takim przy-
padku cała rodzina przystosowuje się do sytuacji, 
gdy matka/ojciec lub matka i ojciec jest często 
wyłączone z zaspokajania potrzeb własnej rodziny. 
Ma to miejsce na przykład przez nieobecność fi-
zyczną jednego albo obojga rodziców, gdy spoży-
wają w nadmiernych ilościach alkohol poza domem 
lub nieobecność psychiczną, kiedy jest, są, obecni 
w domu, ale w zamroczeniu alkoholowym. Takie 
formy nieobecności trwają zazwyczaj wiele lat 
powodując, że dziecko trwa w permanentnym stre-
sie, co wymusza na nim zachowania trudne lub ra-
niące, ale pozwalające mu na przetrwanie. Atmos-
fera domu alkoholowego związaną jest także ze 
stanem swoistego napięcia powiązanego z 
nieprzewidywalnością tego, co może się wydarzyć, 
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1 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  szacuje, że w Polsce żyje prawie 4 miliony dzieci, których rodzice 
nadużywają alkoholu oraz około 1,5 miliona dzieci alkoholików. Zob. M. Kucińska, Gdzie się podziało moje dzieciństwo (O 
Dorosłych Dzieciach Alkoholików), pr. zb. (brak autora), Wyd. Charaktery, Kielce 2006, s. 25.
2 Por. L. Cermak i J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie, PARPA, Warszawa 1998, s. 7-13.
3 Por. M. Kucińska, Dorosłe Dzieci Alkoholików, www.kiosk.onet.pl/charaktery/11.05.08
4 Prawdopodobieństwo, że dzieci alkoholików same zostaną również alkoholikami jest cztery razy większe niż w przypadku innych 
dzieci. W przypadku wnuków alkoholików ryzyko wzrasta trzykrotnie. Zob. B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, PARPA, 
Warszawa 1998, s. 17.
5 Por. 12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnieniowych i innych rodzin dysfunkcyjnych, „Akuracik”, Warszawa 1996. s. 5-6.



z narastającym gniewem, złością, pretensjami, co 
powoduje u dziecka doświadczenie głębokiego 
niepokoju. Konsekwencją emocjonalnego opuszc-
zenia dziecka w rodzinie z problemem alko-
holowym jest jego bardzo niskie poczucie wartości 
czy nawet bezwartościowości6.

PRZYCZYNY BRAKU WIEDZY O SYTUACJI 
RODZINNEJ DOROSŁYCH DZIECI ALKO-
HOLIKÓW

 Głównym, jak się wydaje, powodem braku 
informacji na temat  sytuacji rodzinnej dziecka w 
rodzinie z problemem alkoholowym są przekazy, 
jakie ono otrzymuje w niej. W przestrzeni swojej 
dysfunkcyjnej rodziny dziecko uczy się trzech 
rzeczy na „nie”: nie ufać, nie mówić i nie odczu-
wać, których przestrzeganie staje się życiową 
koniecznością. Postawa nieufności jest konkluzją i 
intuicją życia w chaosie i wobec urazów, jakie fun-
duje rodzina z problemem alkoholowym. Dziecko, 
na początku swego istnienia, ufności i porządku 
świata uczy się od rodziców i poprzez rodziców. W 
przypadku rodzica czy rodziców z problemem 
alkoholowym następuje brak oparcia w nich, co 
pozbawia dziecka pewności i rozeznania ży-
ciowego. Brak dotrzymania obietnic, umów, nie-
spójność działań oraz niekonsekwencje wychow-
awcze ze strony pijącej matki lub ojca czy ich oboj-
ga nie sprzyja kształtowaniu postawy ufności, a 
nieufność budzi obronność. Brak jasnych reguł 
funkcjonowania w rodzinie, permanentny „nie-
porządek” w niej powoduje silne zaburzenie życia 
uczuciowego.
 Kolejny silnym przekazem, jakie otrzymuje 
dziecko od dorosłych w rodzinie dysfunkcyjnej, 
jest nie mówić w jakikolwiek sposób o sprawach 
związanych z problemem alkoholowym. Nie 
mówić o tym, że pije jedno lub dwoje rodziców, nie 
wspominać o ich złym samopoczuciu, niedyspo-
zycji lub złej kondycji psychicznej lub fizycznej. 
Taka postawa oznacza także zamknięcie się na te-
maty związane z rodziną wobec obcych. Na 
zewnątrz rodziny nie opowiada się o tym, co dzieje 
się trudnego w domu, a ma związek z nauży-
waniem czy alkoholizmem rodziców. Często dzieci 
czynią tak ze wstydu, strachu i w nadziei, że będzie 

lepiej, że coś się zmieni i że nie jest  aż tak źle. Taka 
postawa permanentnego dziecięcego zaprzeczania 
skutkuje czasem ogromną samotnością dziecka w 
rodzinie alkoholowej, gdyż wszelkie tabu paraliżu-
jące pole otwartej i intymnej komunikacji w rodz-
inie powoduje pustkę samotności7.
 Zachowania, choćby te wspomniane 
powyżej, ze strony jednego lub obojga rodziców 
nadużywających alkoholu powodują w życiu 
dziecka silne stany emocjonalne uporczywej złości, 
nienawiści czy gniewu, wobec nich. Grozi to w 
rozumieniu dziecka odebraniem rodzicielskiej 
miłości i stanowi bardzo trudną dla niego psycho-
logicznie sytuację. Dlatego zaczyna ono przekony-
wać siebie samego, że nie doświadcza takich 
wymienionych powyżej stanów emocjonalnych. 
Działania tego rodzaju, dające jakieś subiektywne 
poczucie bezpieczeństwa, jednak zbyt  często pow-
tarzane, mogą powodować odłączenie się od świata 
własnych emocji i utraty świadomości o 
najgłębszych poruszeniach emocjonalnych swego 
serca. Rodzące się z takich sytuacji zafałszowanie 
wewnętrznej rzeczywistości powoduje osłabienie 
lub nawet  wyłączenie czujnika emocjonalnego 
dziecka potrzebnego w życiu do orientacji w świe-
cie i w sobie samym. Skutkuje to swoistym „zam-
rożeniem emocjonalnym” i stałą walką o ich 
opanowanie, co wiąże się z postawą „niczego w 
swoim życiu nie odczuwać”8.
 Problemy dorosłych dzieci alkoholików w 
ich pełnoletnim życiu wiążą się także z rolami 
społecznymi jakie odgrywały w swojej rodzinie z 
problemem alkoholowym. Wyróżnia się cztery typy 
takich ról społecznych: bohater rodzinny, kozioł 
ofiarny, dziecko-maskotka, niewidzialne dziecko9.
 Pierwsza z ról określana jest mianem „bo-
hatera rodziny”. Jest nim dziecko, które dostarcza 
rodzinie dysfunkcyjnej poczucia wartości, dumy i 
sukcesu. Takie dziecko w rodzinie z problemem 
alkoholowym bierze zazwyczaj na siebie różne 
obowiązki i w działaniu „na zewnątrz” świetnie 
sobie z nimi radzi. "Bohater rodzinny" staje się tym 
w rodzinie dysfunkcyjnej, który załatwia sporą 
część spraw dorosłych, jak na przykład: sprzątanie, 
gotowanie czy wychowywanie młodszego 
rodzeństwa. Postrzega się takie dziecko jako 
dzielne, zaradne, opanowane czy pełne poświęcenia 
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6 Por. S. Forward, Toksyczni rodzice, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007; zob. także M. Kucińska, Gdzie 
się podziało moje dzieciństwo (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików, op. cit., s. 31-35.
7 Por. T. L. Cermak i J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie, op. cit. , s. 7-9.
8 Por. T. Hellsten, Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików. Hipopotam w pokoju stołowym, Wyd. Ravi, Łódź 2005, s. 42-44; zob. 
także K. Cholna i M. Madej – Babula, Funkcjonowanie psychiczne DDA we współczesnym świecie, w: (Bez)radność 
wychowania..?, pr. zb. Z. Marek i M. Madej – Babula, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 95-97.
9 Por. B T. L. Cermak i J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie, op. cit., s. 28 – 30. Zob. także: E. Robinson, Pomoc psychologiczna 
dla dzieci alkoholików, Wyd. PARPA, Warszawa 1998, s. 31.



i gotowości do rezygnacji z siebie dla najbliższych. 
Widząc działanie dziecka „bohatera rodziny” pa-
nuje u rodziców przekonanie o wychowaniu od-
powiedzialnego i odnoszącego sukcesy młodego 
człowieka. W rzeczywistości taki odbiór jest 
złudny, gdyż „bohater rodziny” pod zakładaną 
„maską” skrywa swoje „dziecko”, ciągle 
niezadowolone z siebie, z tego, co osiąga. Żyje on 
w stałym napięciu, bojąc się odkrycia przez innych, 
jaki jest  rzeczywiście. W takim dziecku narasta 
poczucie bezwartościowości i osamotnienia wraz z 
głębokim przeświadczeniem, że jest nikomu nie-
potrzebne. Wynika to między innymi z faktu, że 
dziecko grające rolę „bohatera rodziny”, 
przechodzi swoją drogę ku dorosłości bez pełnego 
cyklu dzieciństwa i dorastania, co nie pozwala mu 
na sprostaniu przyszłym wyzwaniom dorosłości.
 Rolę nazwaną „kozłem ofiarnym” pełni 
przeważnie dziecko, poprzez które rodzina dys-
funkcyjna ma szanse odwrócić uwagę od rzeczy-
wistych problemów. Dziecko w tym przypadku 
traktuje się jako pewien „obiekt zastępczy”, który 
służy do rozładowania negatywnych uczuć osób 
dorosłych. Postrzegane jest bowiem ono z pozoru 
jako przeciwieństwo dziecka „bohatera rodziny”, 
czyli jako nieodpowiedzialne i trudne, przynoszące 
swoim zachowaniem sporo kłopotów i trudności. 
Dziecko będąc „drogą do odreagowania” emocji 
dorosłych w rodzinie, wyraża często swoje ne-
gatywne emocje, jakie na nim są skupione poprzez 
kiepską naukę, wczesne sięganie po alkohol czy 
narkotyki i wejście w tzw. złe towarzystwo, a w 
swojej postawie wobec rodziców jest  zwykle bez-
czelne i aroganckie. U takich dzieci bardzo często 
pojawia się uczucie nienawiści do świata i ludzi, 
które nie daje mu szansy na bycie dobrym. Równie 
często rodzi się w nich uczucie zazdrości i niedo-
ceniania10.
 Jeszcze inną rolę, jaką może pełnić dziecko 
w rodzinie z problemem alkoholowym, jest  bycie „ 
dzieckiem – maskotką”. Taka osoba, dziecko, 
często najmłodsze z rodzeństwa, odpowiada za po-
prawienie nastroju i humoru rodziny. Jego za-
daniem, „specjalnością” jest  rozładowanie pow-
stających często w rodzinie dysfunkcyjnej napięć i 
tworzenie pozytywnego klimatu. Niestety takie 
traktowanie dziecka w rodzinie z problemem alko-
holowym powoduje, że „dziecko-maskotka" jest 
przestraszone i napięte, kiedy ma poradzić sobie ze 
złością domowników. Rola ta powoduje także złe 

radzenie sobie dziecka w sytuacjach stresowych i 
wymagających odpowiedzialnych decyzji, a ono 
grające tę rolę pozostaje długo niedojrzałe 
emocjonalnie11.
 Niewidzialne dziecko (mała królewna, 
śpiący rycerz aniołek), „dziecko we mgle”, 
„dziecko zagubione” to rola, którą najczęściej po-
dejmuje dziecko o dużej wrażliwości i delikatnej 
konstrukcji psychicznej. W tej roli wycofuje się z 
życia, izoluje się od koszmaru rodziny dysfunkcy-
jnej uciekając w świat swojej wyobraźni i marzeń. 
W rodzinnie zachowuje się tak, aby nie zwracać na 
siebie uwagi, niewiele od niej wymaga, potrafi 
zająć się sobą i nie sprawiać problemów wychow-
awczych. W relacjach społecznych jest  wycofane, 
czasem uznawane za nieśmiałe. Granie takiej roli w 
rodzinie z problemem alkoholowym powoduje u 
dziecka narastające poczucie bezwartościowości i 
głębokiego osamotnienia. Takie relacje w rodzinie 
dysfunkcyjnej powodują także u dziecka brak 
umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi oso-
bami, właściwego wyrażania swoich potrzeb czy 
zdolności współpracy z innymi. W życiu dorosłym 
„niewidzialne dziecko” nie potrafi zawiązać satys-
fakcjonujących go związków uczuciowych12.

TYPOWE UCZUCIA I ZACHOWANIA 
DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW

 Opisana powyżej w dużym zarysie sytuacja 
rodzinna, w której wzrastały dorosłe dzieci alkoho-
lików i role, jakie w niej pełniły, ma fundamentalny 
wpływ na ich dorosłe życie, na to co i jak w nim 
przeżywają. Towarzyszy DDA w ich pełnoletnim 
życiu silny lęk przed odrzuceniem, co skutkuje 
często świadomym unikaniem zbliżenia uczu-
ciowego z innymi ludźmi. Przejawia się to także w 
dużych trudnościach w tworzeniu trwałych, satys-
fakcjonujących związków z ludźmi. Również już w 
trwającym związku dorosłe dziecko alkoholików 
wyczulone jest  na wyłapywanie sygnałów od part-
nera sugerujących chęć odejścia czy osłabienia, na 
co reagują działaniem wyprzedzającym, pierwsze 
zrywając takie bliższe relacje.
 Odrzucenie przez rodziców, którego doświ-
adczają dorosłe dzieci alkoholików w swojej dys-
funkcyjnej rodzinie, wpływa bardzo silnie na ich 
obraz samego siebie, a zwłaszcza poczucie niższej 
wartości czy wręcz bezwartościowości. Dorosłe 
dzieci alkoholików starają się z tym bolesnym 
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Z. Marek i M. Madej – Babula,  Wydawnictwo WAM, 2007, s. 75 – 76; zob. także            B.E. Robinson, Pomoc psychologiczna dla 
dzieci alkoholików, dz. cyt., s. 40.
12 Por. M. Kucińska, Gdzie się podziało moje dzieciństwo (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików), op. cit., s. 47 – 48.



odczuciem niskiej wartości poradzić przede 
wszystkim na dwa sposoby. Pierwszym z nich są 
zachowania perfekcyjne, objawiające się w stawia-
niu sobie dużych wymagań  i wielu zadań do wyko-
nania. Wydaje się, że dorosłe dzieci alkoholików 
poprzez takie działania udowadniają swoją wartość. 
Niestety budowanie tylko poprzez działania 
zewnętrze poczucia wartości przy jakiejkolwiek 
krytyce działań, mimo licznie udzielonych po-
chwał, wzmaga na nowo u DDA zaniżoną wartość 
siebie. Drugim sposobem dawania sobie rady z nis-
kim poczuciem wartości są w przypadku dorosłych 
dzieci alkoholików zachowania unikowe. Polegają 
one na wycofywaniu się z góry ze wszystkich trud-
nych do zrobienia zadań, by nie poczuć goryczy 
porażki. Dorosłe dzieci alkoholików mają także 
tendencję do zamykania się w raz obranym kie-
runku działania. Nie rozpatrują przy tym innych 
możliwości postępowania i prawdopodobnych kon-
sekwencji podjętych działań. Impulsywność taka 
prowadzi DDA do zamieszania, nienawiści do sa-
mych siebie i utraty kontroli nad otoczeniem. Do-
datkowo, gdy zorientują się w zaistniałej sytuacji, 
zużywają przesadną ilość energii na jej oczysz-
czenie13.
 Dorosłe dzieci alkoholików są osobami, 
które doświadczyły w swoim dzieciństwie stanu 
odrzucenia, co w ich pełnoletnim życiu powoduje, 
iż są nieufne i mają potrzebę dystansu wobec in-
nych ludzi. Konsekwencją takich relacji do oto-
czenia jest silne poczucie osamotnienia i izolacji. 
Dorosłe dzieci alkoholików mogą wtedy celowo 
unikać związków z ludźmi, albo wchodzić w 
związki z przypadkowymi ludźmi, z którymi nie 
łączy ich wieź emocjonalna. Przyczyną takiego 
postępowania DDA jest  chęć uniknięcia samotności 
za każdą cenę. Dorosłe dzieci alkoholików są też w 
takich związkach niezwykle lojalne, nawet  w ob-
liczu dowodów, że druga strona na to nie zasługu-
je14.
 W swoim życiu w rodzinie z problemem 
alkoholowym dorosłe dzieci alkoholików doświad-
czyły, że okazywanie uczuć bliskim skutkuje często 
odepchnięciem czy nawet agresją z ich strony. 
Przeżyły w swoim własnym dysfunkcyjnym domu, 
że ich uczucia nie zostają odwzajemnione. Dla u-
niesienia lęku i cierpienia z tego wynikającego i dla 
pokonania uczucia pogardy dla samego siebie za-
stosowały mechanizm obronny polegający na tym, 
że tłumi się swoje własne uczucia zarówno te pozy-

tywne, jak i negatywne. Nie starają się rozpoznać 
rodzących się uczuć ani komukolwiek ich okazy-
wać czy ukazywać – „zamrażają swoje uczucia”.
 U dorosłych dzieci alkoholików, w ich ok-
resie dzieciństwa, nie zostały zaspokojone podsta-
wowe potrzeby emocjonalne bycia kochanym, ak-
ceptowanym, podziwianym czy ważnym dla kogoś. 
Ich duże wysiłki u swoich rodziców, by „zasłużyć 
na miłość” nie przyniosły oczekiwanych zmian i 
nadal nie doświadczały bezwarunkowej miłości od 
bliskich. Dla poradzenia sobie z tak trudną sytuacją 
życiową dorosłe dzieci alkoholików opanowały 
sztukę wypierania własnych potrzeb czy wręcz 
zaprzeczania swoim potrzebom. Wynikiem tego są 
postawy DDA, w których nie dbają o siebie, nie 
dając jednocześnie sobie szansy na zrealizowanie 
jakichkolwiek swoich potrzeb. Za to w kontaktach 
z innymi ludźmi starają się maksymalnie spełniać 
ich oczekiwania. Głębokie wyparcie potrzeb przez 
dorosłe dzieci alkoholików może powodować u 
nich niezdolność do ich rozpoznania czy wyo-
brażenia15.
 Żyjąc w rodzinie dysfunkcyjnej, w wiecz-
nym chaosie dorosłe dzieci alkoholików perma-
nentnie podejmowały próbę jego opanowania. Po-
nieważ były przekonane, że od sukcesów w 
opanowaniu istniejącego w ich rodzinie zamętu 
zależy ich własne i bliskich bezpieczeństwo. 
Dlatego możliwość wpływania na swoje otoczenie 
wydaje się dla nich szczególnie ważna, co konsek-
wencji rodzi silną potrzebę kontrolowania siebie i 
innych. Uwidacznia się to w zachowaniach nado-
piekuńczych i manipulacyjnych w stosunku do naj-
bliższych. Potrzeba uporządkowania życia wiąże 
się u niektórych dorosłych dzieci alkoholików z 
strategią planowania swojego życia czasami na 
wiele lat do przodu. Część z DDA na nieprzewidy-
walność zdarzeń z dzieciństwa reagują zupełnie 
inaczej. Nie podejmują prób uporządkowania cze-
gokolwiek, raczej niewiele planują i mają spore 
trudności z realizacją do końca swoich zamierzeń.
 Utrwalone w rodzinie dysfunkcyjnej, 
doświadczenia z okresu dzieciństwa uczą dorosłe 
dzieci alkoholików, że prawie każda zmiana jest 
niebezpieczna. Albowiem, gdy sytuacje w rodzinie 
się powtarzały, można było znaleźć sposób, by 
jakoś je przeżyć. Nowe zaś sytuacje wywoływały 
większy lek i trwogę. Dlatego w pełnoletnim życiu 
wielu z DDA trwa w niekorzystnych dla siebie wa-
runkach czy relacjach przede wszystkim z poczucia 
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15 Por. M. Beattie, Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003, s. 61 – 63.



silnego lęku przed zmianą.
 W swoim dzieciństwie, ze względu na 
problemy alkoholowe jednego albo obojga 
rodziców, dorosłe dzieci alkoholików musiały się 
jakoś przystosować do życia, któremu towarzyszy 
na stale atmosfera zagrożenia. Niestety taka 
sytuacja w dorosłym życiu skutkuje stanem 
ciągłego poczucia zagrożenia, także i wtedy, gdy 
realnie ono nie występuje.
 Podstawową reakcją, jaka ujawniała się u 
dorosłych dzieci alkoholików w ich okresie dzie-
ciństwa, na doświadczenie przemocy psychicznej 
czy fizycznej, był lęk Nie mogli go w tym okresie 
w pełni okazywać, bo sytuacja zmuszała ich do 
radzenia sobie z nią. Dlatego jako dzieci po-
zostawali sami ze swoim silnym lękiem, co 
pogłębiało ich poczucie braku bezpieczeństwa. 
Silne lęki nie zniknęły wraz ze staniem się pełno-
letnim przez DDA. Doświadczają one nadal swoim 
życiu nieokreślonych lęków, które nasilają się 
przeważnie w okresie względnego spokoju. Co 
więcej, pojawiający się lęk uruchamia u dorosłych 
dzieci alkoholików stare znane im sposoby 
radzenia sobie z nim poprzez tłumienie go czy 
zachowania ucieczkowe16.
 Lęk nie jest jedynym uczuciem, którego nie 
wolno okazywać dzieciom w rodzinie dysfunkcy-
jnej, gdzie panuje przemoc. Reakcją dziecka na 
okazywaną mu w domu przemoc psychiczną czy 
fizyczną, jest  także pojawiające się i skrywane u-
czucie złości, gniewu czy nienawiści. W dorosłym 
życiu objawia się ono niekontrolowanymi wybu-
chami gniewu wobec bliskich, zwłaszcza swoich 
dzieci. Części DDA udaje się powstrzymać 
zachowania agresywne na zewnątrz, ale ujawniają 
się one w ich wnętrzu mocno tłumione, co 
prowadzi do poczucia winy i zachowań autoagre-
sywnych.
 Dorosłe dzieci alkoholików często doświ-
adczyły w swoim kontakcie z rodzicami, pier-
wszymi dla nich autorytetami, że są oni jako auto-
rytety zawodni. Przekłada się to w ich dorosłym 
życiu na brak zaufania do osób, które uznane są 
powszechnie za autorytety. Jednocześnie DDA nosi 
w sobie potrzebę posiadania autorytetu i tęsknoty 
za nim.
 W rodzinie dysfunkcyjnej nie ma zasad-
niczo także jednoznacznego sytemu wartości. 
Rodzice bowiem często łamią normy i zasady, 
które starają się przekazywać swoim dzieciom. 
Powoduje to, że dzieci doświadczają braku 

porządku moralnego i jasnego oddzielenia dobra od 
zła. Częstą reakcją DDA na taką rzeczywistość jest 
intensywne poszukiwanie, a potem sztywne 
zewnętrze przyjęcie i rygorystyczne przestrzeganie 
norm moralnych. Powoduje to także ocenianie 
działań, sytuacji, wydarzeń swoich i innych według 
ostrych czarno-białych kategorii. Kategoryczne 
sądy moralne dorosłych dzieci alkoholików mogą 
utrudnić kontakty z innymi, a w bliskich relacjach 
zdolność wybaczenia17.
 Prezentując wybrane uczucia i zachowania 
dorosłych dzieci alkoholików należy także wy-
raźnie zaznaczyć, iż nie każde z nich charak-
teryzuje się opisanym powyżej zespołem cech. 
Jednak samo pojęcie DDA i określenie dla nich 
charakterystycznych zespołu cech, wydaje się po-
mocne dla osób przeżywających w swoim pełno-
letnim życiu trudności spowodowane doświ-
adczeniami wyniesionymi z rodziny alkoholowej18. 
Najważniejsze bowiem dla dorosłych dzieci alko-
holików jest  przerwanie stanu izolacji, w jakiej 
trwają i znalezienie się wśród osób, które z racji 
podobnych przeżyć potrafią zrozumieć ich lęk i 
cierpienie. Powinno to pomóc DDA zdobyć się na 
odwagę powrotu do złej przeszłości i starać się 
nauczyć reagować na to, co się dzieje w ich aktual-
nej sytuacji, inaczej niż w traumatycznej 
przeszłości dzieciństwa19.

DROGI POMOCY DDA

 Jak to już wskazano we wstępie, zjawisko 
dorosłych dzieci alkoholików przybiera w naszym 
kraju na sile i tworzy się swoisty efekt  „kuli 
śnieżnej”, któremu trzeba szybko i zdecydowanie 
przeciwdziałać. Wydaje się istotnym, by o tym co-
raz więcej mówić we wszelkich mediach, pisać i 
uczyć na rożnych poziomach edukacji. Organi-
zować coraz powszechniej pomoc w formie 
dyżurów psychologów, terapeutów, przy parafiach, 
szkołach i na uczelniach i instytucjach powołanych 
do pomocy ludzi. Tworzyć szanse na indywidualną 
grupową terapię dorosłych dzieci alkoholików. 
Ważną formą pomocy dla wierzących DDA jest 
wsparcie poprzez sakramenty święte, posługę 
osoby duchownej, wsparcie wspólnot kościelnych.
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17 Por. Z. Sobolewska, Odebrane dzieciństwo op. cit., s. 19 – 29.
18 Por. M. Kucińska, DDA – kim jesteśmy? www.psychologia.edu.pl. 23.08.08.
19 Por. A. Dodziuk, Dorosłe Dzieci Alkoholików, Gazeta Wyborcza – Wysokie Obcasy, 10-05-2002.
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NAJSTARSZE ZBIORY PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI 
WOJEWÓDZKIEJ W RYBNIKU

„I z każdej księgi wstaje duch zaklęty

sprzed lat, sprzed wieków lub tysiącleci…”

Jerzy Żuławski

Justyna Miłkowska

 Biblioteka Pedagogiczna w Rybniku zgro-
madziła wiele ciekawych książek, spośród których 
niektóre „pamiętają” czasy przedwojenne i jeszcze 
dawniejsze. Książki te z pewnością zainteresują 
czytelników – poszukiwaczy, rozglądających się za 
pozycjami, które dawno zniknęły z księgarskich 
półek. Niektóre z tych pozycji oraz ich autorów 
postaram się zaprezentować.

 Najstarsza pozycja w bibliotece to:
Jan Crüger: „Zarys psychologii do użytku szkol-
nego i nauki prywatnej”. – Kraków:  Księgarnia 
J.M. Himmelblaua, 1878
Jest to przedruk z języka niemieckiego, owoc nau-
czycielskiej praktyki autora i podręcznik do nauki 
psychologii w ówczesnych gimnazjach. Książka 
jest napisana językiem, który dzisiaj może trochę  
śmieszyć, jednak autor omawia zjawiska psychicz-
ne przytaczając różne przykłady z codziennego ży-
cia.
 Dzieła naukowe w naszych zbiorach 
reprezentują:
Władysław Biegański: „Zasady logiki ogólnej”. – 
Warszawa: Drukarnia W. Łazarskiego, 1903
Ten polski lekarz, doktor nauk medycyny, logik, 
filozof i działacz społeczny zajmował się wszyst-
kimi dziedzinami medycyny, a szczególnie diagno-
styką chorób i logiką. W Częstochowie prowadził 
pracę naukową, z dala od polskich ośrodków 
akademickich, co spowodowało, że nazywano go 
„profesorem bez katedry”. Mawiał, iż złotą zasadą 
w życiu jest  wymagać mało od świata, a dużo od 
siebie.1

 Jako filozof poświęcił się teorii poznania i 
genezie moralności. Jego największe dzieła to 
„Zarys logiki ogólnej” oraz pozycja, która również 
znajduje się w naszych zbiorach:
„Etyka ogólna”. – Warszawa: Księgarnia Ge-
bethnera i Wolffa, 1918

Książka ta ukazała się w wydaniu pośmiertnym. W 
toku pracy nad nią autor zapadł poważnie na 
zdrowiu. Gdy popatrzymy na całość życia Wła-
dysława Biegańskiego, zobaczymy bogatą 
spuściznę literacką, liczne naukowe książki, roz-
prawy, odczyty oraz artykuły. Człowiek ten miał 
rzadki talent dzielenia czasu i umiejętność organi-
zowania sobie życia. Medycyna łączyła się dla 
niego ściśle z filozofią: dążył do tego, aby stworzyć 
metodologię nauk lekarskich i wprowadzić do 
praktyki lekarskiej jak najwięcej elementów 
myślowych.

Kolejne dzieło to:
Kazimierz Twardowski: „Zasadnicze pojęcia dy-
daktyki i logiki”. – Lwów: Towarzystwo Pedago-
giczne, 1901
 Autor był twórcą lwowsko – warszawskiej 
szkoły filozofii. Na jego wykłady przychodziło po 
dwa tysiące słuchaczy, gdyż był on świetnym 
wykładowcą i dydaktykiem. Studenci wspominali, 
że  Twardowski miał prawdziwy dar przedstawiania 
najtrudniejszych zagadnień  w sposób tak prosty i 
oczywisty, że każdemu słuchającemu wydawało 
się, że słucha rzeczy łatwych.2
 Jego książka w sposób jasny i przystępny 
omawia działalność pedagogiczną i wychowawczą 
szkoły, podkreśla również znaczenie zakładania 
bibliotek nauczycielskich.
 Piśmiennictwo pedagogiczne reprezentują 
następujące dzieła:
John Dewey: „Szkoła i dziecko”. – Warszawa: 
E.Wende i S-ka, 1913
 Czytając dzisiaj tę książkę, której pierwsza 
wersja ukazała się w 1900 roku w Nowym Jorku 
odnosi się wrażenie, ze poglądy wówczas zaprezen-
towane są ciągle świeże i aktualne. Według 
Deweya szkoła to przede wszystkim dziecko, a 
nauczyciel jest  po to, by mu pomagać. Rolą nau-
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czyciela jest odwoływać się do zdolności wrodzo-
nych, aby je budzić i umiejętnie nimi kierować.
John Dewey głosił pogląd, że świat wartości musi 
powstawać w świecie doświadczenia i życia co-
dziennego, i że dzięki sile umysłu zostanie prze-
kształcona cała społeczność ludzka. Tym celom  
służyć ma właśnie wychowanie, a szkoła ma być 
miejscem wspólnej aktywności.
 Alfred Binet: „Pojęcia nowoczesne o dzie-
ciach”. – Warszawa: Nasza Księgarnia, 1928
Autor był pionierem pedologii w Europie, 
wprowadził pojęcie „wieku umysłowego” dziecka. 
Jego książka jest  bilansem trzydziestoletnich badań 
nad sprawami wychowania, omawia programy i 
metody ówczesnej pedagogiki.

Kolejne ciekawe dzieła to:
Henryk Rowid: „Szkoła twórcza”. – Kraków: Ge-
bethner i Wolf, 1926
 Ten nauczyciel i teoretyk pedagogiki był 
inicjatorem szkoły twórczej oraz zwolennikiem 
gruntownego przygotowania nauczycieli. Pragnąc 
przyjść z pomocą nauczycielom wydał tę książkę, 
opierając się na doświadczeniach naukowych w 
Polsce i za granicą. W szkole twórczej Rowida 
pierwsze miejsce zajmuje dziecko, zdobywające 
wiedzę samodzielnie, a nauczyciel kieruje jego 
pracą i udziela wskazówek.
 Michał Brandstatter: „Z doświadczeń 
rodziców rodziców i nauczycieli”. – Lwów: 
Książnica-Atlas, 1932
 Autor był dyrektorem przedwojennego 
łódzkiego gimnazjum. Podczas wojny w jego mie-
szkaniu odbywały się egzaminy maturalne. W swo-
jej zaledwie 35 stronicowej książeczce przedstawił 
obrazki z życia dziecka, rodziców i nauczycieli. Z 
codziennych przeżyć dziecka i wychowawcy wy-
brał kilka, nie tworząc z nich żadnego systemu, 
żadnej całości. Pokazał, jak należy pojmować pracę 
wychowawczą.

 Z piśmiennictwa psychologicznego na 
uwagę zasługują:
Theodule Ribot: „Psychologia uczuć”. – Warszawa: 
Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, 1901
Psychologia stała się samodzielną nauka dopiero w 
drugiej połowie XIX wieku. Wymagało to wypra-
cowania nowych metod badawczych oraz nowator-
skiego spojrzenia na problemy wyjaśniane dotąd w 
duchu filozoficznym. Wśród promotorów nowocze-
snej psychologii naukowej wyróżnił się uczony 
francuski Theodule Ribot. Dziś prawie zapomnia-
ny, był jednym z najbardziej poczytnych autorów 
prac psychologicznych. Jego prace inspirowały 
rodzimych uczonych. Polska „moda” na Ribota 
była dowodem na to, że rozwój naszej psychologii 

przebiegał na początku w głównym nurcie rozwoju 
nauki europejskiej. Powyższa praca należy do tych 
nielicznych dzieł poważnych, które łączą w sobie 
jasność wykładu z prawdziwie naukowym trakto-
waniem przedmiotu i z tego powodu mogą zainte-
resować zarówno specjalistę badacza, jak i inteli-
gentnego dyletanta.
Edward Titchener: Początki psychologji. – 
Warszawa: Wydawnictwo M.Arcta, 1921
 Autor, urodzony i wychowany w Anglii, 
uważany jest  za współtwórcę psychologii intro-
spekcyjnej. Prowadził eksperymentalne badania 
uwagi, uczuć i myślenia, stosując opracowane 
przez siebie aparaty psychologiczne. Był inspiru-
jącym mówcą, a jego wykłady były legendą wśród 
pokoleń studentów.

 Przedstawiłam dziesięć pozycji z najstar-
szych druków, które posiada Pedagogiczna Biblio-
teka w Rybniku. Zaprezentowałam je, gdyż chcę, 
aby czytelnik zapragnął również kontaktu z dawną 
książką. Dzieła te są już mocno sfatygowane i wy-
magają „odnowy”, jednak warto po nie sięgnąć, 
gdyż każda z tych książek ma swoją historię. 
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do 
skorzystania z tych pozycji w czytelni naszej bib-
lioteki.
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