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RODNiIP “WOM” RYBNIK

Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej "WOM" w Rybniku jest  jedn  z pi ciu w Wo-
jewództwie, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

PROMUJEMY INNOWACYJNO  ...

Promujemy innowacyjno , nowoczesne metody nauczania, 
techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomi  pracy 
nauczyciela, pozostaj c w zgodzie z priorytetami Ministra 
Edukacji, l skiego Kuratora O wiaty, standardami Rady Eu-
ropy, pog biaj c nasze pasje i wytyczaj c nowe cie ki.

POMAGAMY NAUCZYCIELOM ...

Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkó , radom peda-
gogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu no-
wego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu ja-
ko ci i efektywno ci nauczania, oferuj c szkolenia na naj-
wy szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i techni-
cznym.

ZAPEWNIAMY ORGANIZACJ  ...

Zapewniamy organizacj  ró norodnych form wspó pracy oraz 
wymiany do wiadcze , w tym konferencji i seminariów.

ZASPAKAJAMY I ROZWIJAMY ...

Zaspakajamy i rozwijamy potrzeby czytelnicze nauczycieli i 
innych pracowników pedagogicznych oraz o wiatowych. 
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

 Biblioteka posiada bogaty ksi gozbiór nau-
kowy i popularnonaukowy, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem nauk pedagogicznych, psycho-
logicznych i socjologicznych.

GROMADZIMY LITERATUR  Z ZAKRESU:

• pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, ma-
teria y dotycz ce problematyki o wiatowej re-
gionu,

• metodyki nauczania, podr czniki do nauki 
j zyków obcych, lektury szkolne oraz programy 
nauczania,

• nauk spo ecznych,
• literatur  pi kn  polsk  i dzie a klasyki wia-

towej,
• materia y dotycz ce edukacji regionalnej, 

edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej.

CZYTELNIA

 Warsztat informacyjny czytelni tworz  ka-
talogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteka za-
gadnieniowa tworzona z autopsji na bazie prenu-
merowanych czasopism m. in.: regionalna, dyda-
ktyczna, wychowawcza, ekologiczna, literacka.
 Posiadamy zbiór programów edukacyjnych 
zarejestrowanych na kasetach wideo z ró nych 
dziedzin wiedzy. Materia y te s u  nauczycielom i 
studentom w realizacji procesu dydaktycznego i 
wychowawczego.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI 
W RYBNIKU

 W Internetowym Centrum Informacji Mul-
timedialnej znajduj  si  4 komputery i urz dzenie 
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie z 
Internetu i pakietu Microsoft Office jest bezp atne.

CZYTELNICY

 Z zasobów biblioteki korzystaj  nauczy-
ciele, studenci oraz wszyscy zainteresowani proble-
mami o wiaty i kszta cenia.

DZIA ALNO  EDUKACYJNO-METO-
DYCZNA:

• promowanie edukacji czytelniczej, medialnej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji cie ek 
edukacyjnych; edukacja regionalna, europejska, 
ekologiczna.

DZIA ALNO  INFORMACYJNO-BIBLIO-
GRAFICZNA:

• opracowanie wykazów nowo ci, opracowanie 
zestawie  bibliograficznych,

• przygotowanie wystaw tematycznych i okoli-
czno ciowych.

ADRESY BIBLIOTEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27
tel./ fax: 032 422 20 59
e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik

godziny otwarcia:
pn - cz  od 08:00 do 18:00
pt od 08:00 do 15:00
s od 08:00 do 13:00

Filia w Raciborzu
47-400 Racibórz, il. S owackiego 55
tel./ fax: 032 419 00 02
e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

godziny otwarcia:
pn - cz  od 08:00 do 18:00
pt od 08:00 do 15:00
s od 08:00 do 13:00

Filia w Wodzis awiu l skim
44-300 Wodzis aw l ski, O . 1 Maja 16a
tel./ fax: 032 729 32 10
e-mail: pbwwodzislaw@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/wodzislaw

godziny otwarcia:
pn od 08:00 do 15:00
wt - pt  od 08:00 do 17:00
s od 08:00 do 13:00
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Drodzy Czytelnicy!

Przedstawiamy Państwu 
drugi numer naszego 
kwar ta ln ika „Dia log 
Edukacyjny”. Dziękuje-
my wszystkim czytelni-
kom za rady i uwagi, po-
nieważ ciągle jesteśmy na 
etapie kształtowania pro-
filu naszego czasopisma.
Mamy nadzieję, że rów-

nież w przyszłości będziemy mogli liczyć na wy-
mianę poglądów, dyskusji.
 W tym numerze tematyka zamieszczonych 
artykułów jest  różnorodna, począwszy od odpowie-
dzi na pytania: Czym jest miłość w oczach mło-
dych Polaków, poprzez zagadnienie ewolucji zna-
czenia słów: kobieta, dama, baba, po tematy meto-
dyczne nauczania języka angielskiego i matema-
tyki.
 Uwadze naszych czytelników polecamy 
artykuł „Europa narodów czy naród europejski” 
starający się odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić 
przeciwstawne interesy poszczególnych państw, 
gdzie szukać wspólnych rozwiązań i w jaki sposób 
zapewnić trwały pokój.
 Numer zamykają relacje z odbytych imprez 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska 
Czyta Dzieciom” oraz informacja o Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego w 
roku szkolnym 2007/ 2008.
 U progu nowego roku szkolnego życzę 
Państwu zdrowia, zapału i entuzjazmu do pracy, 
osiągnięcia wielu sukcesów oraz satysfakcji z po-
konywania trudnych problemów. Niech ten rok 
szkolny spełni oczekiwania wszystkich, którzy pra-
gną tworzyć dobrą, nowoczesną, otwartą na świat 
szkołę. 

Roman Miruk-Mirski
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EUROPA NARODÓW CZY NARÓD EROPEJSKI
dr Michał Kapias

 Europa jako ojczyzna wielu narodów – oto 
idea, która spędza sen z oczu twórcom Unii Euro-
pejskiej. Jak pogodzić przeciwstawne interesy 
poszczególnych państw, gdzie szukać wspólnych  
rozwiązań, w jaki sposób zapewnić trwały  pokój? 
Te i im podobne pytania coraz częściej padają nie 
tylko w czasie gabinetowych obrad polityków, lecz 
poczynają nękać swą wielowymiarowością rozwią-
zań umysły przeciętnych obywateli. 
 Godna uwagi w tym kontekście staje się 
publikacja Ursa Altermatta pt.: ”Sarajewo prze-
strzega. Etnonacjonalizm w Europie”. Ów szwa-
jcarski historyk dziejów najnowszych, a zarazem 
profesor uniwersytetu we Fryburgu, opisuje 
najnowsze problemy kulturowo – społeczne Euro-
py, wywierające olbrzymi wpływ na politykę 
naszego kontynentu. Sarajewo nieprzypadkowo 
zostało umieszczone w tytule albowiem los tego 
miasta dwukrotnie w XX wieku ostrzegał przed 
lekceważeniem nastrojów i sił społecznych, 
mających wyraz nie tylko na południu Europy, ale 
raz po raz pojawiających się w wielu innych miej-
scach na jej obszarze. Po raz pierwszy skończyło 
się to globalną wojną wplątującą w swój wir cały 
świat. Za drugim razem efektem była zbrojna kon-
frontacja na terenach ówczesnej Jugosławii, która 
odbiła się ogromnym echem w polityce międzyna-
rodowej i na której cieniem legło hołdowanie etno-
nacjonalistycznemu szaleństwu.
 Czym jest  etnonacjonalizm? Czy tylko spe-
cyficznie rozumianą kulturą narodową? Przypatru-
jąc się dzisiejszej Europie dostrzega się ogrom 
wzajemnych powiązań i uzależnień ludzi ze sobą w 
sferze przemysłowej, technicznej i finansowej. Z 
drugiej zaś strony następuje stale pogłębiający się 
rozłam szczególnie na płaszczyźnie kulturowej, 
mający za wszelką cenę utrwalić swą indywidualną 
tożsamość poszczególnych ludów przed zlaniem 
się w bezimienną masę. Owa izolacja poszc-
zególnych krajów uwyraźnia się w klimacie odrę-
bności narodowej –w ich nacjonalizmie.
 Polityka światowa zajęta ciągle zmaganiem 
się z problematyką handlu narkotykami, terrory-
zmem, zagrożeniami płynącymi z chorób cywiliza-
cyjnych, czy nawet z nędzą, z trudem uświadamia 
sobie jakie zagrożenia niesie ze sobą nacjonalizm. 
Dla nas Polaków pojęcie to ma nieco okrojony, a 
przez to jednostronny wydźwięk, gdyż kojarzy się 
bądź z ideologią faszyzmu, bądź z ultraprawi-

cowymi ugrupowaniami najczęściej parapolity-
cznymi. Dla Altermatta nacjonalizm jest  jednak 
swoistą religią polityczną, mającą jednoczyć – a 
tym samym przeciwdziałać globalizacji – 
zeświecczonego społeczeństwa. Efektem tego są 
narastające konflikty już nie tyle państwowe co 
narodowe (niejednokrotnie nawet wewnątrzpańst-
wowe), które rodzą się często z etnizacji polityki i 
społeczeństwa. I tak oto powstający etnonacjona-
lizm zwraca się przeciwko uniwersalistycznym 
tendencjom wspólnej Europy. 
 Przykładem tego może być sam fakt zwie-
lokrotnienia się liczby państw naszego kontynentu. 
W latach 80-tych ubiegłego wieku ich liczba ledwo 
przekraczała 30, zaś w 1995 roku ilość ich wzrosła 
do 42! Aktualnie liczba ta jest jeszcze większa i 
należy się spodziewać jej dalszych zmian. W prze-
ważającej mierze było to wynikiem dążeń poszc-
zególnych narodów powiązanych wzajemnie sztu-
cznymi układami w państwach wielonaro-
dowościowych do ustanowienia swej odrębności i 
ustalenia tym samym nowej, oddzielnej i suwere-
nnej zarazem jednostki politycznej.
 Kim bądź czym jest  w takim wypadku 
naród? Jak się okazuje – dosyć trudno wychwycić 
jednoznaczną definicję. Z pewnością jego genezę 
słowotwórczą szukać należy w łacinie (natio od 
nasci – rodzić się). Byłaby to więc wspólnota 
połączona w swoim pochodzeniem. Inne wska-
zówki akcentowałyby wspólną wolę, opartą na 
poczuciu solidarności i wspólnie złożonych ofiar. 
Józef Dżugaszwili (Józef Stalin) pisał, że naród to 
historyczna grupa ludzi ugruntowana poprzez 
wspólnotę języka, kultury, życia gospodarczego i 
terytorium. Zaś Jenö Szücs – węgierski historyk – 
wskazuje na ekonomiczną, polityczną, kulturową i 
psychiczną integrację narodu.
 Altermatt dosyć powściągliwie określa ten 
stan rzeczywistości podając zaledwie sugestię, iż o 
narodzie można mówić wyłącznie w kontekście 
historyczno–kulturowym. Na dowód tego przytacza 
dwie orientacje. Jedna wskazuje, że naród rozumie 
się jako polityczną wspólnotę obywateli równą 
wobec prawa. Druga z kolei łączy naród z kulturą i 
językiem. Do pierwszej zalicza Francję, Wielką 
Brytanię, USA i Szwajcarię, gdzie dominuje poli-
tyczne pojmowanie narodu, w drugiej, do której 
należą Niemcy i Włochy, naród rozumiany etnic-
znie widziany jest  w postaci ludu pozbawionego 
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państwa. Zarysowując te dwie koncepcje (narodu 
złączonego z państwem oraz z kulturą), pierwszą 
nazywa koncepcją zachodnią, zaś drugą środkowo 
bądź wschodnioeuropejską. Widząc zarazem w tym 
drugim przypadku znaczne zagrożenie nacjonali-
zmem czy wręcz etnonacjonalizmem, wskazuje, iż 
europejskiego społeczeństwa obywatelskiego nie 
należy budować na gruncie kolektywnych praw 
grupy (narodu) lecz indywidualnych praw obywa-
tela, zaś zasadę ładu międzynarodowego widzi je-
dynie w prymacie państwa a nie narodu. Opowiada 
się tym samym za typem państwa narodowego. 
 Jednak by za naród nie przyjmować ot  cho-
ciażby partii czy sekty, ujmuje go dodatkowo w 
kategoriach „etni”. Grupę etniczną charakteryzuje 
zaś wewnętrzna więź jej członków oparta na specy-
fice kulturowej, religijnej, językowej i obycza-
jowej, a także więź terytorialna. Jak widać pokrywa 
się to z ogólną charakterystyką narodu. Gdzie tkwi 
różnica? Wydaje się, że nawet przy bardzo wnikli-
wej analizie Altermatt  nie daje ostatecznej odpo-
wiedzi. Prawdopodobnie rzeczywistość jest tak 
skomplikowana i naszpikowana wyjątkami, iż wy-
myka się spod twardych reguł klasyfikacji i defi-
niowania. Czyż Baskowie lub Kurdowie nie posia-
dają samoświadomości i historycznej przeszłości 
kulturowej i czy fakt nie wytworzenia przez nich 
państwa świadczyłby o ich ułomności politycznej? 
Zaś przeciwstawieństwem byłyby Niemcy, które w 
swych dziejach z rozbitych księstw stworzyły je-
dnolitą całość?  A cóż dopiero powiedzieć o wielo-
narodowej Szwajcarii? 
 Takie postawienie sprawy sprawia wra-
żenie, iż należy ono do mentalności człowieka eg-
zystującego przez długie lata z drugiej strony że-
laznej kurtyny. Nie ma się zresztą czemu dziwić ta 
polityczna granica przez niemal półwiecze odgra-
dzała europejski Wschód od Zachodu, pogłębiając i 
utwierdzając z każdym dniem wzajemną odrę-
bność. Dzięki temu ciągle jeszcze można spotkać 
(zwłaszcza w Europie Zachodniej) myślenie suge-
rujące przewagę struktur XIX – wiecznego nacjo-
nalizmu liberalno–demokratycznego na Zachodzie, 
z którego wywodzi się państwo narodowe, nad na-
cjonalizmem wschodnim – zmuszonym warunkami 
geopolitycznymi w ubiegłym wieku – do skupienia 
się w pierwszym rzędzie na scaleniu wspólnoty na-
rodowej i tworzeniu kultury. Właśnie pośród tych 
wielorakich więzi pokrewieństwa, utożsamianiem 
się z ziemią, religią czy językiem, powstał tygiel 
przemieszanych grup narodowościowych, który z 
biegiem czasu przeistoczył się w wybuchową mie-
szankę sprzyjającą rozwojowi etnonacjonalizmu. 
Przykładów nie trzeba daleko szukać, wystarczy 
wspomnieć wojnę na Półwyspie. Bałkańskim. 
 Problem etnonacjonalizmu w Europie 

szczególnie wyraziście pojawia się na płaszczyźnie 
językowej i religijnej. Sekularyzacja XX – wieczna 
doprowadziła co najmniej do dwu skrajnych 
stanowisk wśród ludów Europy. Z jednej strony 
powstaje nacjonalizm z elementami quasi – reli-
gijnymi, z drugiej zaś raz po raz odnawiający się 
fundamentalizm religijny. Te dwie skrajne ten-
dencje w nieco innych kategoriach można zauwa-
żyć w ciągle uwyraźniającej się opozycji Wschód – 
Zachód, gdzie jawi się jako głębokie przywiązanie 
do wiary i religii, albo też do daleko posuniętego 
zeświecczenia prowadzącego do nowej religii pod 
nazwą „demokracja”. Stopniowo jednak i te różnice 
poczynają się zacierać. Widać natomiast wyraźnie 
narastający coraz mocniej konflikt  nie tyle po-
między regionami, co całymi kręgami kulturowymi 
czy cywilizacjami, uwyraźnionymi na płaszczyźnie 
światowej. Ostatecznie może to prowadzić do za-
chwiania ogólnoświatowego konsensusu polity-
cznego. 
 Z punktu widzenia Brukseli nadszedł więc 
już najwyższy czas, aby uporządkować nasz kon-
tynent kulturowo i politycznie, jeżeli chcemy okre-
ślić, czym jest Europa i jej unia państwowa. Wy-
daje się jednak, że europejska integracja nie zrodzi 
czegoś takiego jak jeden naród, zbyt wielkie są 
różnice historyczne, kulturowe czy nawet ideo-
logiczne pomiędzy poszczególnymi narodami a 
także pań-stwami. Budowa Unii Europejskiej nie 
może się więc opierać na etnicznej wspólnocie po-
chodzenia czy pamięci, lecz na demokracji, prawo-
rządności i prawach człowieka. 
 Czy jest  to jednak jedyna i ostateczna dro-
ga? Czy wschodni etnonacjonalizm to kataklizm, 
który niczym tornado zagraża demokracji i pieczo-
łowicie tworzonemu porządkowi państw naro-
dowych Zachodu? W powyższych tezach nie do-
strzega się (oprócz niekwestionowanych nurtów 
populistycznych pośród sił skrajnie prawicowych) 
ich niejednokrotnie zdrowego konserwatyzmu, 
który Zachód gdzieś zagubił i który może stać się 
jedynym antidotum na postmodernistyczny sposób 
życia, jaki podsuwa nam współczesny świat.
 Dla nas Polaków podjęta tematyka jest  o 
tyle istotna, iż trwając w strukturach Unii Euro-
pejskiej, musimy rozeznać, w jaki sposób mamy 
zadomowić się w nowoczesnym eurospołecze-
ństwie. Jak podtrzymywać naszą narodową tożsa-
mość kulturową? Jak zachować swą suwerenność? 
Wszystkie te kwestie sprawiają, iż dyskusja nad 
zagrożeniami etnonacjonalizmu jest nadal otwarta i 
będzie przebiegać dalej tak, jak będzie toczyć się 
historia. 

Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii 
Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
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OKIEM FILOZOFA
WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA - CZYLI WYCHOWAĆ 

“COŚ” LUB “KOGOŚ”?
dr Michał Kapias

 Wychowanie nigdy nie było łatwym za-
daniem. Powstający tu problem wynika nie tylko z 
wielorakich metod, czy nawet  celów pojawiających 
się przy realizacji tego zadnia, ale przed wszystkim 
z trudności udzielenia odpowiedzi – kogo, a może 
jednak – co, wychowuje się. Wbrew pozorom, tak 
postawiona wątpliwość nie jest infantylna. Okazuje 
się, iż dziś coraz trudniej – w zgiełku biurokracji, 
pogoni za karierą, albo po prostu w ideologicznym 
obłędzie – współczesny wychowawca może stanąć 
przed powyższym dylematem. Czy kształtuje on  
przedmiot  czy podmiot? Odpowiedź na to pytanie 
leży u podstaw całej wiedzy pedagogicznej.
 Chcąc zrozumieć na czym polega cały pro-
ces wychowawczy – w szerokim tego słowa zna-
czeniu – można go pojąć jako proces doskonalenia 
człowieka, zmierzający do aktualizowania pełni 
jego człowieczeństwa poprzez odkrywanie prawdy 
o sobie i o świecie.1 Wiąże się to więc z odnalezie-
niem właściwej dla każdego człowieka, indywidu-
alnej drogi (własnego powołania), na której reali-
zuje się konkretne cele i zadnia, a w związku z tym 
– spełnia się siebie. Jednak by ten stan osiągnąć, 
trzeba poznać siebie, wiedzieć kim się jest jako 
człowiek. Dopiero wtedy można być w pełni 
człowiekiem. Ta wiedza prowadzi do odkrycia i 
zrozumienia prawdy o ludzkim bycie osobowym. 
Bycie, który jest odrębny od innych osób i otacza-
jącego go świata, a zarazem aktualizującego się 
wespół z innymi. Aby pojąć ten niepowtarzalny 
sposób istnienia człowieka jako osoby, koniecznym 
jest bliższa refleksja nad jego naturą. 
 Istnieje jednak zasadniczy problem. Otóż 
współczesnemu człowiekowi znacznie łatwiej 
przychodzi zrozumieć świat, w którym żyje, aniżeli 

samego siebie. Trudność ta nie jest jednak sprawą 
przypadkową, wynika ona z kilku powodów. 
Przede wszystkim człowiek jest  najbardziej taje-
mniczą istotą z wszelkich bytów przygodnych, 
czyli istniejących w sposób niekonieczny.2  Potrafi 
przyglądać się bardzo wnikliwie swej przyrodzonej 
strukturze, niezwykle wnikliwie poddawać ją na-
ukowym analizom, a zarazem być niezmiernie za-
gubionym wobec podejmowania decyzji o tym jak 
żyć. Mimo prób obiektywizacji poznawczych tak 
świata jak i własnej egzystencji, to jednak sam 
człowiek staje się sędzią we własnej sprawie i oce-
nie. Przecież to rodzina, wychowanie i całe otocze-
nie ma bezpośredni wpływ na postrzeganie i ocenę 
rzeczywistości (także samego siebie). A jeśli dodać 
do tego wpływy różnorakich trendów mody, świa-
topoglądów czy  ideologii, okaże się, że dojście do 
prawdy o własnym bycie zostaje niejednokrotnie w 
bardzo poważnym stopniu zafałszowane. 
 Koniecznym więc staje się postawienie 
pytania o to, kim jestem ja sam?3 Zresztą, to nader 
trudne egzystencjalnie pytanie, towarzyszy dziejom 
człowieka od jego zarania. W sposób szczególny 
pojawiało się ono pierwotnie na kanwie rozważań 
filozoficznych. Dlatego też właśnie tam można 
wyróżnić wiele poglądów na człowieka, z których 
jednak trzy stanowią istotny fundament dla zrozu-
mienia współczesnych koncepcji ludzkiego bytu. 
Warto więc nieco je przybliżyć, by móc później 
zmierzyć się z dzisiejszą problematyka rozumienia 
istoty człowieczeństwa. 
 Pierwsza koncepcja ujmująca obraz czło-
wieka powstała na kanwie postrzegania rzeczywi-
stości tego świata. Ta najstarsza czasowo myśl, w 
której człowiek jawi się jako agregat poszcze-
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1 Zob. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury (Przemówienie do przedstawicieli UNESCO, Paryż 2 VI 1980), 
„L’Osservatore Romano” 6:1980, s. 1, 4 –  6.
2 A. Carrel wskazując na tajemnicę człowieka już w pierwszym etapie jego życia, pisze: „Narząd powstaje dzięki proce-
som, które wydają się naszemu umysłowi bardzo osobliwe (…). Składa się bez wątpienia z komórek, jak dom z cegieł, 
ale pochodzi z tych komórek, jakby dom rodził się z jednej cegły, która zabrałaby się do fabrykowania innych cegieł, 
używając wody potoku, soli mineralnych w niej zawartych i gazów atmosfery. Potem owe cegły łączyłyby się w mury 
nie czekając na plan architekta i na przybycie murarzy. Zamieniałby się również w szyby do okien, w dachówki na 
dach, w węgiel do ogrzewania, w wodę do kuchni. Słowem narząd rozwija się dzięki sposobom przypisywanym cza-
rownicom w bajkach.” Tegoż, Człowiek istota nieznana, Warszawa, [b.r.w.] s. 89.
3 Zob. K. Lorenz Regres człowieczeństwa, Warszawa 1986.



gólnych cząstek, pojawiła się już u starożytnych 
gre-ckich przyrodników.4  Cząstką ową mogła być 
wo-da, powietrze, ziemia lub ogień albo także 
pewnego rodzaju bezkres (gr. άπειρον). W takim 
kontekście człowiek był zredukowany do faktu 
przyrody i jako taki mógł być poddawany różnego 
rodzaju prze-kształceniom, w zależności od 
potrzeby ułożenia i zestawienia ze sobą poszc-
zególnych części. Brak wskazania na jakąś głębię 
egzystencji sprawiał, iż taki człowiek staje się 
niezrozumiały i irracjonalny, albowiem nie potrafi 
on nadać sensu swemu życiu. Ów sens może po-
jawić się dopiero w odniesieniu do pewnej całości, 
z której się składa i której jest podporządkowany. 
Innymi słowy człowiek jawi się jako atom ok-
reślony dopiero kontekstem istnienia i działania 
innych zatomizowanych bytów. 
 Zgoła inna teoria pojawia się wraz z odkry-
ciem w człowieku swoistej sfery duchowej, którą 
nazwano duszą. Staje się ona najdoskonalszym 
pierwiastkiem tego świata, będącą zasadą życia, ale 
także działania i wszelkiej harmonii. Jej symbolem 
jest kula, która jest przecież pełna i określona, a 
zarazem nieskończona, albowiem nie posiadająca 
swego początku ani końca. Platon, główny 
orędownik takiej koncepcji, pisze w jednym ze 
swych dialogów: „Duszę rozciągniętą od środka aż 
do krańców nieba okrywało ciało dookoła na 
zewnątrz i obracając się w koło wokół samej siebie, 
rozpoczęła od boskiego początku swe życie 
niewygasłe i rozumne przez całe trwanie czasu. Tak 
zostało utworzone ciało widzialne nieba i Dusza 
niewidzialna, która bierze udział w rozumie i har-
monii i jest  najlepsza z rzeczy zrodzonych przez 
najlepszy z Bytów rozumnych i wiecznych”.5 Takie 
rozumowanie prowadzi do wyakcentowania duszy 
jako elementu nadrzędnego, panującego nad 
ciałem, a w konsekwencji – u Kartezjusza – do os-
trego dualizmu pomiędzy tymi dwoma skrajnymi 
obszarami ludzkiej rzeczywistości. Absolutyzacja 
pierwiastka duchowego prowadzi ostatecznie do 
zanegowania sfery materialnej, do uniezależnienia 
się od niej i zamknięcia we własnym wyidealizo-
wanym świecie spirytualistycznej świadomości. 
Ciało, a w szerszym kontekście – cała materia, 
ograniczają wolność. Koniecznym więc staje się 
proces uwolnienia z wszystkich fizycznych 

ograniczeń, na rzecz działań idealizujących indy-
widualizm własnej osobowości. 
 Wreszcie trzecie stanowisko wznosi się 
niejako ponad poprzednie koncepcje całkowicie 
konsolidujące czy też indywidualizujące byt  ludzki. 
Dla Arystotelesa człowiek to kompendium duszy i 
ciała, nie przeciwstawne sobie, lecz zjednoczone. 
Stąd też natura ludzka, według owego myśliciela, 
pojmowana jest jako ciało, które jawi się jako ele-
ment możnościowy, konstytuowany przez swoisty 
akt duszy. Tę ostatnią zaś można określić jako „Ac-
tus primus corporis phisici, potentia vitam 
habentis”.6 Innymi słowy byt ludzki to materia or-
ganizowana przez duchową formę. Przejawem ładu 
i porządku organizowania ludzkiej natury jest jego 
rozum – element  racjonalny, świadomy i porządku-
jący. Można więc rzec, iż cała prawda o egzystencji 
człowieka leży w racjonalności jego życia.
 Powyższe jakże różnorodne wyobrażenia 
bytu ludzkiego rozwijały się i były modyfikowane 
w dziejach myśli filozoficznej. Współcześnie 
posłużyły one do skonstruowania kilku nader isto-
tnych nurtów naukowych, a także ideologii, które 
legły u podstaw odniesienie się do człowieka jako 
bytu podmiotowego lub też przedmiotowego, a w 
konsekwencji ukonstytuowały one wizję odpowie-
dnich działań wychowawczych.
 Wiek XX przyniósł szereg „prawd” o 
człowieku rozciągających się od ujmowania go 
jako nadczłowieka (niem. Übermensch), dzięki 
czemu angelizowano go czy nawet przebóstwiano, 
z drugiej zaś strony, dostrzegając jedynie jego sferę 
cielesną, definiowano go jako zbiór materialnych 
cząsteczek, sprowadzając do jednego z wielu ele-
mentów kosmosu, przez co dostrzegano w nim re-
zerwuar przydatnych związków biologicznych czy 
chemicznych, które można wykorzystać nawet nie 
pytając go o zgodę (np. bestialskie doświadczenia 
na więźniach w obozach koncentracyjnych).7  Z 
pewnością największy chaos antropologiczny uczy-
niły wielkie systemy totalitarne minionego stulecia. 
Ich błąd polega przede wszystkim na zredukowaniu 
człowieka do nieliczącej się części kolektywu. 
Zawładnięto więc ludzką istotą – jej wolą, rozu-
mem i wolnością – podporządkowując ją celom 
zbiorowości. Z kolei zbiorowość ta była rozumiana 
wyłącznie jako aktualnie dominująca władza. Ona  
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4 Zob. W. K. C. Guthrie, A History of Greek Philosophy, vol. 1, Cambridge 1992, s. 26 n.
5 Platon, Timajos, Warszawa 1986, 36 c – 37 a.
6 Akt pierwszy ciała fizycznego, organicznego, które ma życie w możności. Arystoteles, O duszy, Warszawa 1974, II, 1, 
412a, 29.
7 Na temat różnych koncepcji człowieka zob. chociażby: S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 
1990.



to miała pełne uprawnienia do egzekwowania 
swych praw, kosztem narzucania posłuszeństwa 
obywateli, traktowania ich jako rzeczy, które 
można wykorzystać, a nawet  całkowicie zniszczyć. 
Historia minionego wieku pokazuje jednak, że 
człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. 
Mimo bowiem całego systemu upodlenia i ekster-
minacji ludzkiej osoby, który miał wykreować 
posłuszną i ubezwłasnowolnioną jednostkę, pod-
daną ścisłej kontroli i wpływowi grupie rządzącej, 
pojawiały się bezustanne próby ocalenia swej god-
ności. Swoista edukacja uprawiana przez opra-
wców miała doprowadzić do zniszczenia wszy-
stkiego, co typowo ludzkie w człowieku i zmienić 
go w bezmyślną maszynę. A jednak człowiek stanął 
wyżej niż system, uratował swą godność niejedno-
krotnie za cenę życia swego czy też bliskich.8

 Na przeciwległym biegunie błędu antropo-
logicznego pojawia się ideologia indywidualizmu. 
Człowiek w takim systemie wychowywany jest  w 
postawach skrajnego subiektywizmu i relatywizmu 
moralnego. Zabsolutyzowana wolność wpajana jest 
jako zachęta do podejmowania dowolnych działań 
na wszelkich płaszczyznach życia indywidualnego i 
społecznego. Zresztą relacje społeczne ulegają w 
takim wypadku permanentnemu osłabieniu, wręcz 
zanikają, dzięki gwałtownej atomizacji społecze-
ństwa. Tak jak w komunizmie czy faszyzmie liczy-
ła się wyłącznie grupa, tak w tym wypadku została 
ona rozbita na rzecz zindywidualizowanej jedno-
stki. Procesy wychowawcze zostały zamienione w 
tym systemie na „autowychowanie”, a w dalszej 
perspektywie na zachęcanie do postaw „róbta co 
chceta”.9  W tym kontekście wychowawcy stali się 
usłużnymi doradcami, których rola została 
sprowadzona do empatycznego wczuwania się w 
subiektywne przeżycia i doznania swych „wycho-
wanków”. Wierzą oni w ich spontaniczny samo-
rozwój i samodoskonalenie się, poprzez pode-
jmowanie postaw permisywizmu moralnego, oraz 
zabsolutyzowanej tolerancji, a wszystko w myśl 
zasad politycznej poprawności.10 U podstaw takiej 

rzeczywistości wychowania nie stoi wolny czło-
wiek lecz wolny rynek, a miłość i prawda zostały 
zamienione na hedonizm i demokrację. 
 Obydwa systemy, choć tak odmienne od 
siebie mają jednak pewne cechy wspólne. Podsta-
wowym z nich jest tzw. błąd antropologiczny11, 
polegający na tym, że np. „nauka, zamiast  sprzyjać 
realizacji dobra człowieka i jego rozwojowi, oddala 
się od tego celu; zamiast  realizować swój podsta-
wowy cel odkrywania prawdy, nauka realizuje cele 
partyjne i ideologiczne, zamiast  być sprzymierze-
ńcem człowieka, często staje się jego wrogiem. 
Etyka natomiast, będąc teorią moralnego działania, 
zmierzającego do aktualizacji ludzkich potencjal-
ności, których ostatecznym celem jest szczęście 
człowie-ka, obciążona błędem antropologicznym 
przestaje ten cel realizować i staje się teorią akce-
ptacji ludzkich deformacji, a niekiedy dewiacji.”12 
Z błędu tego wynika silne uzależnienie życia zaró-
wno indywidualnego jak i społecznego od dominu-
jących systemów ideologicznych, bądź politycz-
nych, w tym także gospodarczych. Odrzucone zo-
staje wszelkie odniesienie do Boga, a religia zostaje 
skazana bądź na zagładę, bądź na wymarcie śmier-
cią naturalną wraz z ostatnim jej wyznawcą. Osta-
tecznie zaś najbardziej charakterystyczną cechą 
okazuje się indyferentyzm, a ostatecznie permisy-
wizm moralny. W konsekwencji wychowanie czło-
wieka zostaje sprowadzone do rangi „pielęgnowa-
nia” egoistycznych popędów każdorazowo podsy-
canych obietnicą osiągnięcia absolutystycznych 
zaszczy-tów, kosztem degradacji a nawet  dezinte-
gracji wszelkich przeszkód związanych z innymi 
osobnikami „ludzkiego gatunku”.
 Można więc z pewnością powiedzieć, iż u 
podstaw problemów współczesnego wychowania 
leży brak jasnej i spójnej koncepcji człowieka. Do-
datkowym problemem jest fakt, iż minione stulecie 
dokonywało stałych aktów destrukcji ludzkiej 
tożsamości. Wynikiem czego była albo utrata włas-
nej tożsamości na rzecz kolektywu. Aktualnie zaś 
manipuluje się człowiekiem wmawiając mu, iż to 
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8 Zob. J. Strzelecki, Niegodność i godność człowieka w wieku XX, [w:] J. Czerkawski red., Zagadnienie godności czło-
wieka, Lublin 1994, s. 143 – 145.
9 Zob. B. Kiereś, Współczesny wychowawca wobec antypedagogiki, „Cywilizacja” 7:2003, s. 77 – 79.
10 Zob. P. S. Mazur, „Polityczna poprawność” a wychowanie, „Cywilizacja” 10:2004, s. 95 – 103.
11 Pojęcia tego użył w swej encyklice Centesimus annus Jan Paweł II, gdy pisał: „podstawowy błąd socjalizmu ma 
charakter antropologiczny. Rozpatruje on bowiem pojedynczego człowieka jako zwykły element i cząstkę organizmu 
społecznego, tak że dobro jednostki zostaje całkowicie podporządkowane działaniu mechanizmu ekonomiczno – 
społecznego; z drugiej strony utrzymuje on, że dobro jednostki można urzeczywistnić nie uwzględniając jej samodziel-
nego wyboru i niezależnie od przyjęcia przez nią w sposób indywidualny i wyłączny odpowiedzialności za dobro czy 
zło. Człowiek zostaje w ten sposób utożsamiony z pewnym zespołem reakcji społecznych, a jednocześnie zanika po-
jęcie osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych, który podejmując je, tworzy porządek społeczny.” (nr 
13).
12 A. Maryniarczyk, Wprowadzenie, [w:] Błąd antropologiczny, „Zadania współczesnej metafizyki” 5:2003. s. 7.



on sam najlepiej wie, kim jest, a więc sam siebie 
wychowa. Jaka jest  jednak natura ludzka? Czło-
wiek jest przedmiotem w olbrzymiej machinie 
działań socjo – politycznych, czy też podmiotem 
zdolnym transcendować własne życie? Odpowiedź 
na takie pytanie daje personalizm. Ten wątek zosta-
nie jednak zaprezentowany w kolejnym artykule. 
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Michał Kapias - pracownik naukowy Akademii 
Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach

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.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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MIŁOŚĆ OCZYMA UCZNIÓW
mgr Emilia Błaszczyk

 O miłości niełatwo jest myśleć, cóż dopiero mówić. Ujmując ją słowami, wcześniej czy później 
doświadczamy naszego ludzkiego ograniczenia, bo jakże trudno opisać słowami to, co się czuje. I choć 
człowiek na różne sposoby próbował ominąć tę nieuniknioną trudność, szukając wsparcia w muzyce, sztuce 
plastycznej czy poezji, to chyba wciąż będzie sobie zadawał pytanie, czym wreszcie jest ta, o której mówią 
jedyna, najważniejsza, najpiękniejsza… Można wyliczać jeszcze dziesiątki określeń, przy czym każde 
następne jedynie wzmocni poczucie bezsilności spowodowanej ubóstwem wyobraźni i pustką wypowia-
danych słów. Miłość jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania, a jednocześnie definiowanym na wiele 
sposobów. 
 W niniejszym artykule chciałabym przedstawić językowy obraz miłości widzianej oczami uczniów 
na trzech poziomach edukacyjnych: szóstej klasy szkoły podstawowej, drugiej klasy gimnazjum i drugiej 
klasy liceum ogólnokształcącego.

Językowy obraz miłości
Język jest jakby kształtem, jaki nadajemy naszym myślom, jest jakby szatą, w którą myśli przyodziewamy.

Jan Paweł II

 Badania dotyczące miłości widzianej oczy-
ma uczniów prowadziłam na podstawie ankiet. 
Zostały one przeprowadzone w grudniu 2006 roku. 
Badaniom poddałam sto pięćdziesiąt  osób, a mia-
nowicie: pięćdziesięciu uczniów z szóstej klasy 
szkoły podstawowej, pięćdziesięciu uczniów z dru-
giej klasy gimnazjum i pięćdziesięciu uczniów z 
drugiej klasy liceum ogólnokształcącego. Ucznio-
wie mieli od dwunastu do siedemnastu lat. Wybra-
łam taki przedział wiekowy, ponieważ w przypadku 
młodzieży w tym wieku dokonuje się najwięcej 
zmian w rozwoju osobowości i myśleniu o otacza-
jącym nas świecie. Chciałam również, by ankie-
towani przedstawiali trzy poziomy edukacyjne. W 
grupie respondentów było osiemdziesiąt  sześć dzie-
wcząt  oraz sześćdziesięciu czterech chłopców. Ucz-
niowie pochodzili z województwa śląskiego.

CECHY I RODZAJE MIŁOŚCI

 W języku uczniów miłość jawi się najczę-
ściej jako coś pozytywnego, najważniejszego w 
życiu. Staje się siłą napędową – jeśli się kocha i 
jest się kochanym, to jest  się radosnym, wtedy chce 
się żyć. Uczniowie wskazywali kilka rodzajów 
miłości. Najczęściej pojawiające się przykłady to: 
rodzicielska, braterska, przyjacielska, matczyna 
(macierzyńska), między Bogiem a człowiekiem, 
między kobietą a mężczyzną, do rodziny, partne-
rska, między dwojgiem ludzi, patriotyczna (do oj-

czyzny). W wymienionych przez uczniów rodza-
jach miłości można znaleźć pozytywne i negatywne 
cechy miłości, np.: szczera – nieszczera, miłość aż 
po grób – chwilowa, wielka – mała, wzajemna – 
nieodwzajemna (sic!), dojrzała – niedojrzała.

WYGLĄD I ZACHOWANIE OSOBY ZAKO-
CHANEJ

 Miłości towarzyszą pewne gesty, zacho-
wania. Człowiek zakochany wygląda inaczej niż 
niezakochany, jest radosny, rozkojarzony. Na pyta-
nie o to, jak postrzegają taką osobę, jak wygląda i 
jak się zachowuje, młodzi ludzie bardzo często 
łączyli (co dość oczywiste ) wygląd i zachowanie 
człowieka zakochanego. Najczęstsze zmiany w wy-
glądzie według uczniów można zauważyć na twa-
rzy – oczy bardziej błyszczą, pojawia się uśmiech i 
rumieńce:
• Ma maślane oczy.
• Oczy jej się błyszczą.
• Ma dziwne oczy.
• Ma światełko w oczach.

Z analizy tych przykładów wynika, że oczy są po-
jemnikiem na miłość, zaś twarz jest  zwierciadłem, 
w którym możemy zobaczyć miłość.1

Osoba zakochana zaczyna dbać o swój wygląd ze-
wnętrzny:
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• Jest zawsze dobrze ubrana i dużo się perfumuje.
• Bardziej dba o swój wygląd.
• Zaczyna się stroić, bardziej dba o wygląd, więcej 

czasu spędza przed lustrem.

 Uczniowie wskazują też na inne cechy 
zachowań osoby zakochanej. Taka osoba jest prze-
de wszystkim zamyślona, rozkojarzona, ciągle 
myśli o ukochanym, miłość zaprząta jej umysł, 
przez co przestaje myśleć logicznie, czasem może 
być nieobliczalna i chodzi jak upita. Jednocześnie 
jest radosna, zapomina o sobie, bo robi wszystko 
dla drugiej osoby. 
 Do powyższych przykładów można stwo-
rzyć metaforę miłości: Miłość to upojenie, ponie-
waż osoba zakochana wygląda jakby była pijana, 
jakby była „upita miłością”:
• Wygląda jak po spożyciu większej ilości alko-

holu.
• Omulona (sic!), o niczym nie myśli, tylko o niej.
• Łapie tzw. „zawiasy”, myśli cały czas o tej swo-

jej osobie, wręcz skacze z radości, cały czas się 
śmieje i śpiewa.

Miłość to choroba, która ma objawy fizyczne i psy-
chiczne.
 Zakochany zachowuje się nienormalnie, 
jak chory albo wariat. Czując miłość, nie potrafi 
myśleć racjonalnie, nie zwraca uwagi na nic in-
nego, żyje jakby „obok”, ma „swój świat”, w któ-
rym na pierwszym miejscu jest  ukochany. Zacho-
wania zakochanego najlepiej zobrazują wypowie-
dzi uczniów:
• Trochę nieprzytomnie, ma wory pod oczami z 

powodu braku snu (wiadomo, ciągle myśli o 
ukochanej osobie), chudnie (bo myśli o swojej 
połówce).

• Jest zamyślona, być może non stop myśli o wy-
brane, nie może się skupić.

• Do wszystkich się uśmiecha, podśpiewuje pod 
nosem, nie przejmuje się niczym, bo wie, że jest 
kochana.

 Uczniowie bardzo często opisywali zacho-
wanie osoby zakochanej poprzez użycie związków 
frazeologicznych, takich jak:
• Patrzeć na świat przez różowe okulary.
• Mieć klapki na oczach.
• Myśleć o niebieskich migdałach.
• Góry przenosić.

 Kolejne metafory mówią o miłości pra-
wdziwej, pięknej.

Miłość to światło: 
• Osoba zakochana jest rozpromieniona.

• Promienieje, emanuje ciepłem i radością.
• Błyszczą się jej oczy.
• Promienieje szczęściem. Tu światło.

Miłość to energia:
• Zakochany jest pełen energii. Jego zachowanie 

może być czasem ekspresywne w napływie ener-
gii.

• Dzięki miłości odkrywam nowe pokłady pozyty-
wnej energii.

Miłość to optymizm:
• Cieszy się z najmniejszych rzeczy, nie dostrzega 

złych stron życia.
• Chodzi z głową podniesioną dumnie do góry, 

uśmiecha się do wszystkich.

Miłość to dobroć:
• Jest dla wszystkich dobra, życzliwie nastawiona 

do świata, nie kłóci się, zmienia się na lepsze.
• Robi wszystko to, żeby odwzajemnić i pokazać, 
że kocha i potrafi kochać.

Miłość to łagodność:
• Osoba taka jest łagodna.
• Osoba zakochana jest łagodnie usposobiona.

CO ZNACZY KOCHAĆ?  

 Zaskakujące odpowiedzi pojawiły się przy 
pytaniu, co znaczy kochać. Uczniowie wyjaśniali to 
słowo przez jego powtórzenie lub przywołując 
utarte frazeologizmy. Nie ma prób oryginalnego, 
samodzielnego definiowania pojęcia:
• Lubić kogoś i go kochać.
• Kochać drugiego człowieka.
• To znaczy czuć miętę do drugiej osoby.
• Stracić głowę do drugiej osoby.
• Kochać to znaczy być z kimś, którym jest  się za-

kochanym po uszy.

 Metafory, które można utworzyć z odpo-
wiedzi uczniów:

Miłość to uzależnienie:
• Kochać to obdarować kogoś uczuciem, być 

uzależnionym od drugiej osoby.
• Robić wszystko, czego druga osoba zapragnie.

Miłość to oddanie:
• Kochać to żyć dla kogoś, pomagać mu w każdej 

sytuacji, być przy nim w potrzebie.
• To znaczy darzyć kogoś niezwykłym uczuciem, 

ufać mu, wspierać, pomagać, być przy nim w do-
brych i złych chwilach.
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Miłość to troska:
• Kochać to wg mnie troszczyć się o drugą osobę, 

opiekować się nią i również ją chronić, pod-
trzymywać na duchu i wspierać w trudnych chwi-
lach.

 Metafory te mówią o miłości pełnej ciepła, 
oddania, w której na pierwszym miejscu jest  dobro 
drugiej osoby.

ZWROTY DO OSOBY UKOCHANEJ 

 W miłości bardzo ważne jest, by obie oso-
by uzupełniały się wzajemnie, miały wspólne plany 
i pragnęły dla siebie dobra. Miłość prócz gestów to 
słowa. Ważne, aby zwracać się do ukochanej osoby 
w odpowiedni sposób, aby słowami wyrazić swoje 
uczucie. 
 Podane zwroty można podzielić na kilka 
kategorii:

Nazwy zoologiczne:
• misiu, kotku, rybko, myszko, tygrysku, robaczku.

Nazwy botaniczne:
• kwiatuszku.

Nazwy „błyszczące”:
• słoneczko, gwiazdeczko.

Nazwy przedmiotów:
• cukiereczku. 

Zdrobnienia:
• dzióbasku, aniołku, misiaczku, skarbeńku, gwia-

zdeczko, słoneczko, zdrobnienia imion.

Sposób mówienia: pieszczotliwie, z szacunkiem, 
mile, słodko, ciepło, z tolerancją. 

 Lektura zebranego materiału rodzi wra-
żenie, że przezwiska intymne w kontaktach da-
msko-męskich w znacznej mierze odbijają świat 
dzieciństwa. O podobnych przezwiskach intymny-
ch w języku pisze Wolnicz-Pawłowska, wskazując, 
ze te infantylne nazwy mają nas sytuować w szczę-
śliwym świecie dzieciństwa.2

MIŁOŚĆ A INNE UCZUCIA
 
 Miłości towarzyszą także inne uczucia. 
Według uczniów jest to przede wszystkim przyjaźń, 

a w następnej kolejności: radość, szczęście, zaufa-
nie, szacunek, oddanie, zazdrość, szczerość, bli-
skość. Podawane uczucia bliskie miłości są oczy-
wiście uczuciami pozytywnymi (prócz zazdrości). 
 Ogromną przewagę nad innymi uczuciami 
ma przyjaźń, która bardzo często zawiera się w mi-
łości. Bardzo trudno jest  wskazać różnicę między 
tymi uczniami. Zaznaczał to już Arystoteles, pisząc 
o miłości między koleżeństwem a miłością intere-
sowną. Poprosiłam uczniów, by spróbowali tę róż-
nicę znaleźć. Oto najczęściej pojawiające się odpo-
wiedzi. Różnice między tymi uczuciami bardzo 
dobrze ukazują następujące wypowiedzi uczniów:
• Prawdziwą miłością można kochać zaledwie 

rodziców, rodzeństwa, rodzinę oraz jedną kobietę 
lub mężczyznę natomiast  przyjaźnić można się z 
wieloma osobami.

• Wg mnie nie można dokładnie wskazać różnic 
pomiędzy miłością a przyjaźnią, gdyż ja sama nie 
potrafię ich wskazać. Mogę powiedzieć tylko 
tyle, że miłość wymaga od człowieka  o wiele 
więcej niż przyjaźń.

• Przyjaźń jest  uczuciem, stanem miedzy dwójka 
ludzi: są to osoby całkowicie sobie ufające, które 
nie opuszczają siebie w ciężkich jak i radosnych 
chwilach. Miłość natomiast  jest całkowitym od-
daniem się drugiemu człowiekowi.

Na podstawie tych wypowiedzi można dokonać 
równania:

MIŁOŚĆ = PRZYJAŹŃ + UCZUCIE

Według badanych miłość zwiera się w przyjaźni. 
Dowodem na to są następujące odpowiedzi:
• Miłość – to też przyjaźń, tylko towarzyszy nam 

uczucie.
• Ukochana osoba jest  jednocześnie naszym przy-

jacielem, a przyjaciel nie musi być naszą uko-
chaną osobą.

• Miłość buduje się na przyjaźni.

Miłość zawiera się w przyjaźni, żeby osoby się w 
sobie zakochały, to muszą najpierw się dobrze 
poznać, zaprzyjaźnić. Nie w każdym przyjacielu 
można się zakochać, ale z ukochanym powinno się 
przyjaźnić. Wtedy miłość jest oparta na mocnych 
fundamentach. Miłość jest spełnieniem przyjaźni, 
ukochana osoba jest jednocześnie przyjacielem. 

ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE
 Językowy obraz świata zawiera się – poza 
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metaforą potoczną – w utrwalonych połączeniach 
wyrazowych, we frazeologii. Rozumienie zwią-
zków frazeologicznych to kolejny etap badań.
 Istnieje bardzo dużo związków frazeolo-
gicznych dotyczących miłości, np. młodzieńcza mi-
łość, ślepa miłość, zakochać się po uszy. Zadaniem 
respondentów było wyjaśnienie tych związków.
I tak:

Młodzieńcza miłość “miłość w młodym wieku”:
• Miłość występująca w młodym wieku, bardziej 

zbliżona do znajomości.
• Pierwsza miłość zazwyczaj nietrwała, miłość 

zazwyczaj w młodym wieku.

Zawrócić komuś w głowie “wzbudzić w kimś  
uczucia do siebie, rozkochać kogoś w sobie”:
• Zwrócić uwagę kogoś swoją osobowością i wy-

glądem.
• Stać się dla kogoś obiektem westchnień, rozko-

chać kogoś.

Zakochać się po uszy “bardzo się zakochać”:
• Bardzo mocno się zakochać.
• Widzi się tylko jedną osobę i ją się kocha.

Tracić dla kogoś głowę  “zakochać się  w kimś, 
ulec czyjemu urokowi, czarowi, zastać oszoło-
mionym przez kogoś”:
• Robić coś dla kogoś nie patrząc, czy to jest  np. 

niebezpieczne.
• Stracić dla kogoś nawet to co najważniejsze, 

najcenniejsze, zwracając uwagę nie na wartość 
oddawanej rzeczy, lecz na ważność tej drugiej. 

Świata nie widzieć poza kimś “myśleć tylko o je-
dnej osobie, idealizować ją”:
• Żyć tylko miłością do drugiej osoby, nie intereso-

wać się światem.
• Jeżeli jest  się zakochanym, widzi się cały czas tę 

jedyną osobę, cały czas się o niej myśli.

Mieć motyle w brzuchu  “zakochać się w kimś”:
• Czuć na widok kogoś dziwne rzeczy w brzuchu.
• Zakochać się i gdy zobaczymy tę osobę, nie wie-

my co powiedzieć, co zrobić.

 Wyjaśnianie powyższych związków fraze-
ologicznych sprawiło uczniom wiele trudności. 
Często pojawiały się odpowiedzi tautologiczne, np. 
zakochać się po uszy to zakochać się; odpowiedzi, 
w których składnik frazeologizmu był rozumiany 
dosłownie, np. np. zakochać się po uszy to wy-
czyścić komuś uszy, natomiast  tracić dla kogoś 
głowę, to uciąć komuś głowę, czy uciąć sobie 
głowę. Uczniowie tłumaczyli także związki 

frazeologiczne innymi związkami np. zawrócić 
komuś w głowie to owinąć drugą osobę wokół 
palca, tracić dla kogoś głowę to postawić wszystko 
na jedną kartę; tracić dla kogoś głowę to świata nie 
wiedzieć poza tą osobą, zakochać się po uszy to: 
kochać bez opamiętania, zakochać się bez pamięci, 
nie widzieć świata poza tą osobą, zakochać się na 
zabój; a świata nie widzieć poza kimś to mieć 
klapki na oczach. Najtrudniejszym związkiem był: 
mieć motyle w brzuchu. Ten związek frazeologic-
zny najczęściej kojarzył się ze strachem, wstydem 
czy stresem. 

PRZYSŁOWIA

 Ostatnie pytanie ankiety polegało na wy-
mieniu przysłów dotyczących miłości. Najczęściej 
pojawiające się to:
• Kto się czubi, ten się lubi.
• Stara miłość nie rdzewieje.
• Przez żołądek do serca. 
• Miłość wszystko wybaczy. 
• Miłość po grobową deskę.
• Miłość aż po grób.
• Miłość nie zna granic.
• Nie ma miłości bez zazdrości.
• Miłość od pierwszego wejrzenia.
• Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. 

 Przysłowia te nawiązują do miłości moc-
nej, wiecznej, prawdziwej. Ostatnie przysłowie bie-
rze swój początek w Piśmie Świętym – jest  to naj-
ważniejsze przykazanie miłości, które polecił spe-
łniać swoim uczniom Jezus. 
 Często pojawiały się także słowa ks. Twar-
dowskiego: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą.
 Dzięki wypowiedziom uczniów mogę 
zaproponować wiele innych metafor i cech obrazu-
jących miłość:

Miłość to przyjaźń:
• Miłość jest to przyjaźń, wzajemne zrozumienie. 
• Miłość to jest  przyjaźń, szczerość między kobie-

tą a mężczyzną, zaufanie. 

Miłość to zaufanie:
• Jest to uczucie między dwoma osobami, które so-

bie ufają, szanują siebie, mówią sobie wszystko. 
• Jest to uczucie pomiędzy dwoma osobami, które 

sobie ufają, wierzą i nie mają między sobą taje-
mnic. 

Miłość to rozmowa:
• Ja rozumie miłość mieć kogoś, na kim można za-

wsze polegać. Rozmawiać z nim, podejmować 
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razem decyzje.

 Uczniowie najczęściej podawali odpowie-
dź, że miłość jest właśnie uczuciem. Ponadto po-
dawali rodzaje tego uczucie, że jest ono: piękne, 
głębokie, wyższe, dojrzałe, fajne, silne, przyjemne. 

Miłość to piękno:
• Jest to uczucie łączące dwie osoby innej płci, 

które akceptują swoją drugą połówkę taką, jaka 
jest i podobają się sobie nawzajem.

• Miłość jest  to wzajemne obdarowywanie się u-
czuciem. Pomaganie sobie w trudnych sytuacja-
ch. Rozumienie siebie wzajemnie. Troszczenie 
się o siebie nawzajem. W miłości żyją ludzie, 
którzy się kochają. Miłość to uczucie piękne.

• Jest to piękne uczucie.

Miłość to porozumienie (zgoda z drugą osobą):
• Ludzie, którzy się kochają pomimo swoich wła-

snych przekonań i racji potrafią pójść na kompro-
mis z partnerem, znaleźć wspólne rozwiązanie.

• Zgadzać się we wszystkim z drugą osobą, zako-
chani rozumieją się.

• Te dwie osoby nie dość, że się kochają, to na do-
datek myślą podobnie i się we wszystkim ze sobą 
zgadzają.

 Z odpowiedzi wynika, iż uczniowie uwa-
żają, że miłość to coś więcej niż zwykłe uczucie, 
uważają, że jest to uczucie wyższe od innych, 
głębsze, które stoi wysoko w ich hierarchii war-
tości. Miłość jest  dla nich ogromną wartością, dla 
której są w stanie bardzo wiele poświęcić. To pra-
wdziwe uczucie oznacza bycie dla drugiej osoby, 
zapominanie o swoich potrzebach, teraz już nie is-
tnieje pojęcie „ja”, gdyż zakochany pragnie przede 
wszystkim szczęścia drugiej osoby. Rozumienie 
miłości w ten sposób doskonale obrazują poniższe 
metafory:

Miłość to siła:
• Jest to bardzo silne uczucie.
• Dla mnie miłość jest  bardzo silnym uczuciem, 

które dodaje sił do życia.
• Bez miłości nie będę szczęśliwym, dlatego że 

miłość daje energię, miłość daje moc, której nie 
da się opisać.

Miłość to dar:
• Miłość dla mnie jest  darem, uczuciem, które dla 

mnie jest jedynym z ważniejszych w życiu.
• Jest to specjalny dar, którym zostaję obdarzana 

codziennie.
Miłość to wrażliwość:
• Jak kocham, to jestem wrażliwa na kochaną 

osobę.

Miłość to wierność:
• Jeśli kocham to jestem wierny tej drugiej osobie.

Miłość to przebaczenie:
• Miłość ci wszystko wybaczy.
• Miłość nie pamięta złego.

 Zakochany pod wpływem emocji często 
nie postępuje racjonalnie, ponieważ myśli sercem. 
Nie tylko zapomina o sobie, bo chce być „DLA”, 
ale zapomina o swoich podstawowych potrzebach, 
traci kontrolę nad swoim zachowaniem. Zachowuje 
się nienormalnie, jak osoba niezrównoważona, jak 
wariat. Miłość staje się wtedy wręcz chorobą.

 Człowiek, który kocha i  idealizuje drugą 
osobę, często nie zauważa jej wad, ale widzi same 
zalety. Zachwyca się jej wyglądem fizycznym, jej 
charakterem:

Miłość to uwielbienie:
• Kochać to uwielbiać, chronić.
• Kochać to uwielbiać przebywać z drugą osobą.

Miłość to zachwyt (euforia, uniesienie):
• Być tylko zainteresowanym swą miłością, nie 

interesować się kimś innym.
• Ta osoba jest najważniejsza! reszta się nie liczy.

 Miłość bardzo często opiera się tylko na 
doznaniach fizycznych. Wtedy nie do końca pra-
gnie się dobra ukochanej osoby, ale zaspokojenia 
swoich potrzeb. 

Miłość to przyjemność:
• To przyjemne uczucie.
• Wielka przyjemność z życia.

Miłość to namiętność:
• Miłość to namiętność.
• Jak jest miłość, to osoby się całują.
• Miłość pokazana jest jako romans.

Miłość to seks (takie  odpowiedzi pojawiły się 
przede  wszystkim w pytaniu  dotyczącym poka-
zywania miłości w gazetach młodzieżowych i 
telewizji):
• Najczęściej pokazują całujących się lub leżących 

w łóżku ludzi. A przecież nie o to chodzi! Zawsze 
jest ukazany motyw seksu.

• Pokazują, jakby to było tylko kochanie się w 
łóżku, gdyby tylko na tym miłość polegała.

• Nie oszukujmy się, piszą w nich o seksie itp.
• Często robią to w zły sposób, pokazując, że 

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK Nr 2 (02)/ 2008

str. 12



miłość opiera się tylko na seksie.

Miłość to szaleństwo:
• Zakochane osoby są zdolne do wszystkiego.
• Zakochać się szalenie.

 Uczniowie prócz idealizacji miłości poda-
wali jej negatywne cechy. Niestety, miłość bardzo 
często krzywdzi drugą osobę. Szczególnie, gdy jest 
to miłość nieprawdziwa, fałszywa, zła, egoistyczna. 
Nieodzownym wtedy towarzyszem miłości jest 
cierpienie. 

Miłość to śmierć (koniec miłości to śmierć):
• Zakochany nie potrafi wyobrazić sobie życia bez 

drugiej osoby.
• Piękne uczucie, tylko szkoda, że musi się skoń-

czyć.

Miłość to zazdrość:
• Gdy mam dziewczynę, to nie lubię, jak ktoś inny 

ją podrywa.

 Uczniowie porównywali także uczucie mi-
łości do rzeczy (np. do drogi) oraz do zwierząt:

Miłość to droga:
• Zakochani idą tą samą drogą.
• Miłość nie zna swej prawdziwej drogi.

Miłość to zwierzę:
• Dzika miłość.
• Miłość jest  jak nietoperz (ślepa). Miłość jest jak 
żmija, dręczy, męczy i zabija.

PODSUMOWANIE

 W badaniach zauważyłam, że uczniowie w 
ogromnej większości nie rozumieją słów: kochać i 
patrzeć w tym samym kierunku.  Trudność ta może 
być związana z tym, iż młodzież opisuje cechy 
miłości na konkretach, nie rozumie i nie stosuje w 
opisie metafor, gdyż metafora wymaga myślenia 
oderwanego od sytuacji, od konkretu. Wymaga od 
ucznia umiejętności interpretacji, której współcze-
sna kultura nie rozwija. W telewizji czy w prasie 
młodzieżowej miłość pokazana jest  w sposób ba-
rdzo obrazowy. Gimnazjaliści i licealiści sami przy-
znali, że w czasopismach miłość ogranicza się ty-
lko do aktów płciowych. Szczególnie u gimnazja-
listów, podatnych na ogromne działanie mass me-
diów, został zaznaczony seksualny wymiar miłości. 
W ich odpowiedziach pojawiają się symptomy 
przedmiotowego pojmowania miłości. Taki sposób 
widzenia ma też podłoże psychologiczne. Ucznio-
wie są w wieku dojrzewania, chcą przede wszy-

stkim popisać się przed kolegami, pokazać, że są 
dorośli. Siedemnastolatkowie natomiast mogą już 
mieć doświadczenia miłości partnerskiej, miłości 
duchowej, dlatego też wiedzą na jej temat znacznie 
więcej niż młodsi koledzy. Nie skupiają się oni 
także w swych wypowiedziach tylko na miłości 
partnerskiej. Poza tym przyjmuje się w psychologii 
rozwojowej, że między piętnastym a osiemnastym 
rokiem życia kształtują się uczucia wyższe w 
człowieku, ich rozumienie i płynąca stąd możli-
wość zdefiniowania. Takie pojmowanie miłości to 
zaskakujący idealizm, gdyż obraz miłości w me-
diach jest  zupełnie inny. Najbardziej zaakcentow-
any jest jej seksualny wymiar. Zwłaszcza obraz w 
pismach dla młodzieży pozbawiony jest  duchowej 
głębi, miłość traktowana jest  jak przelotna przy-
goda, przedstawiana wulgarnie, w sposób zdefor-
mowany, jako tylko i wyłącznie akt  płciowy bez 
głębszych uczuć.
 Uczniowie umieją wymienić bardzo wiele 
zwrotów do osoby ukochanej, najwięcej przykła-
dów podawali uczniowie liceum, natomiast szósto-
klasiści przytaczali bardzo konkretne słowa, np. nie 
mogę bez Ciebie żyć, jesteś dla mnie najważnie-
jszy, itp. Najczęstszym zwrotem do osoby ukocha-
nej jest: kochanie, oraz wszelkiego rodzaju zdrob-
nienia.  
 Uczniowie w różnym wieku wskazują na 
bardzo podobne różnice między przyjaźnią a mi-
łością, dla większości ankietowanych najpierw 
musi zaistnieć przyjaźń, a na jej podstawie można 
budować miłość, która jest  uczuciem o wiele wa-
żniejszym od przyjaźni. Podstawą miłości jest 
przyjaźń. 
 W odpowiedziach na przedostatnie pytanie 
chyba najwyraźniej  zauważalne są różnice w po-
ziomie rozumienia języka polskiego. Najwięcej 
trudności w wyjaśnieniu związków frazeologicz-
nych mięli najmłodsi uczniowie, co jest chyba no-
rmalnym stanem rzeczy. Dwunastolatkowie zazwy-
czaj tłumaczyli frazeologizmy błędnie. Ma to zwią-
zek z problemem zasygnalizowanym już wcześniej. 
By dobrze zinterpretować dany frazeologizm,  nale-
ży go znać. 
 Ogromną różnicę można także zauważyć w 
wypowiedziach chłopców i dziewcząt. W każdej z 
grup wiekowych dziewczęta wykazują się większą 
dojrzałością emocjonalną, ponadto popełniają 
mniej błędów stylistycznych i ortograficznych. Ich 
wypowiedzi są bardziej rozbudowane i przedsta-
wiają więcej przykładów.
 W niniejszym artykule starałam się odpo-
wiedzieć na pytanie: Czym jest miłość w oczach 
młodych Polaków. Pomocne były tu wypowiedzi 
uczniów na trzech poziomach edukacyjnych. 
Uczniowie bardzo często zauważali paradoks 
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miłości, która daje radość i jednocześnie cierpienie. 
Jest uczuciem najpiękniejszym i najtrudniejszym. 
Głęboka i piękna, potrafi dać radość i szczęście, ale 
potrafi i zabić. Tworzy i niszczy. Czasem trwa dłu-
go, czasem tak prędko umiera, traci swą moc, wy-
gasa. Nie potrafimy żyć, nie kochając. Bez miłości 
nasze dusze byłyby martwe. Uczucie to jest  jednym 
z wymiarów naszego człowieczeństwa. Jak wiele 
ma możliwości człowiek, który chce kochać, tyle 
do zaoferowania innym i sobie, a zwłaszcza osobie 
miłowanej. Pomimo bólu warto jest kochać, gdyż 
miłość jest  śmiercią śmierci, to śmierć jest zupełnie 
bezradna wobec miłości i wobec życia. Miłość 
przeciwnie – tworzy więzi silniejsze niż śmierć. 
Jednak śmierć miłości to definitywny koniec jakie-
gokolwiek uczucia.  To właśnie miłość nadaje życiu 
sens, uczy kompromisu i dodaje odwagi. Miłość 
według uczniów jest  wartością najistotniejszą, a za-
kochany to osoba najszczęśliwsza.  
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KOBIETA, DAMA, BABA – EWOLUCJA ZNACZENIA 
NAZW OSÓB PŁCI ŻEŃSKIEJ W HISTORII JĘZYKA

Emilia Błaszczyk

Kobieto! Puchu marny! ty wietrzna istoto! Postaci twojej zazdroszczą anieli, A duszę gorszą masz! Gorszą 
niżeli!... Przebóg! Tak ciebie oślepiło złoto! I honorów świecąca bańka, wewnątrz pusta! Bodaj!... Niech 
czego dotkniesz, przeleje się w złoto; Gdzie tylko zwrócisz serce i  usta, Całuj, ściskaj zimne złoto!...

Adam Mickiewicz,
Kobieto, puchu marny

 Od najdawniejszych czasów osoby płci że-
ńskiej wzbudzały różne uczucia. Były uwielbiane 
przez mężczyzn, szanowane a także obrażane i ig-
norowane. Zwracano się do nich w różny sposób, 
nazywano je niewiastami, kobietami, damami. 
Każde z tych określeń niesie za sobą inne konota-
cje. Na przestrzeni wieków znaczenia te zmieniały 
się. Mój artykuł ma na celu przybliżenie tej ewolu-
cji semantycznej. Przy poszukiwaniu informacji na 
temat owych znaczeń  niezwykle pomocne okazały 
się słowniki języka polskiego1: Słownik staropol-
ski2, Słownik polszczyzny XVI wieku3, słownik 
Lindego4, słownik warszawski5, słownik Brückn-
era6, słownik etymologiczny7  i słownik Szymcza-
ka8. 
 Zebrany przeze mnie materiał dowodzi, iż 
dzisiejsze znaczenia nazw osób płci żeńskiej odbie-
gają od znaczeń tych wyrazów we wcześniejszych 
wiekach.

ZMIANY ZNACZEŃ WYRAZÓW POLSKICH

 Zanim przejdę do rozważań o semantycznej 
zmianie wyrazów chciałabym przestawić definicję 
znaczenia, którą podaje Słownik wiedzy o języku: 
każdy wyraz oprócz formy ma też znaczenie, ina-
czej treść, czyli to, co dane słowo znaczy, sygnali-
zuje. Składają się na nie cechy charakterystyczne 

przedmiotów, zjawisk lub osób, które są danym 
wyrazem nazywane. Znaczenie można określić, 
odnosząc wyraz do rzeczywistości pozajęzykowej; 
jest ono także uwarunkowane kontekstem i sytuacją 
komunikacyjną; zależy również od nastawienia i 
emocji nadawcy i odbiorcy oraz od epoki history-
cznej, w której leksem jest używany. Aby zdefinio-
wać wyraz, poznać jego znaczenie, posługujemy 
się  pojęciami treści i znaczenia wyrazu9. Natomia-
st M. Grochowski pisze, iż znaczenie to to, czego 
można się dowiedzieć bezpośrednio z użytych ele-
mentów językowych10. 
 Znaczenie każdego wyrazu ma swoją histo-
rię. Analiza historycznej zmienności znaczeń wy-
razów stanowi, obok dociekań  etymologicznych, 
najbardziej tradycyjną dziedzinę leksykografii11. 
Przeobrażenia semantyczne mogą mieć charakter 
całkowity lub częściowy. W pierwszym wypadku 
znaczenie stanowiące punkt  wyjścia ewolucji za-
nika i wyraz utrwala się w funkcji wtórnej. W dru-
gim – stabilizacja odcienia pochodnego nie osłabia 
żywotności treści pierwotnej; następuje okres ich 
często długotrwałego współistnienia, wyraz staje 
się jednostką polisemiczną12. Najczęściej po-
jawiające się typy zmian znaczenia to specjalizacja, 
generalizacja, przeniesienie nazw. Zwężenie zakre-
su semantycznego nazw (specjalizacja) to typ 
zmian, które wydają się łatwe do wyodrębnienia i  
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interpretacji, ich mechanizm bowiem widoczny jest 
na pierwszy rzut oka. Ważnej jednak jest, by odró-
żniać zwężenie od zmiany w przeciwnym kierunku 
czyli generalizacji, w której jedna z cech semanty-
cznych składających się na znaczenie wyrazu i 
ograniczających zasięg jego realnego stosowania 
podlega zatarciu. Automatycznie więc zwiększa się 
liczba przedmiotów, które kwalifikują się pote-
ncjalnie na desygnat  tej nazwy13. Kolejny typ to 
przeniesienie nazw, który jest typem najczęściej 
stosowanym. Procesy przeniesienia służą bowiem 
nazywaniu nowych realiów oraz stanowią pod-
stawę indywidualnych zabiegów stylistycznych: 
metaforyki poetyckiej, hiperboli, metonimii itp. 
Ciekawymi typami zmian semantycznych, które 
znajdą także odzwierciedlenie w mojej pracy są: 
degradacja i melioracja. Zmiany tego typu polegają 
na określonym przewartościowaniu wyrazów, na 
ich „awansie” do sfery słownictwa starannego, 
wywołującego dodatnie reakcje emocjonalne – 
bądź przeciwnie, na ich degradacji, negatywnym 
nacechowaniu uczuciowym i stylistycznym . 
Niekiedy następuje „czysta” zmiana wartości 
emocjonalnej lub stylistycznej wyrazu, bez przeo-
brażenia jego treści logicznej. W innych wypa-
dkach modyfikacja barwy uczuciowej lub stylowej 
jest tylko następstwem odniesienia wyrazu do in-
nych realiów, przez daną społeczność językową 
ocenianych niżej (lub wyżej – w przypadku melio-
racji). O pogorszeniu treści wyrazu można mówić i 
wtedy, gdy w nowym użyciu zachowuje on wpra-
wdzie charakter neutralny stylistycznie i emocjona-
lnie, ale oznacza realia uznane za gorsze, mniej wa-
żne, mniejsze niż jego pierwotny desygnat14. 
 Przejdę teraz do centralnego punktu moje-
go artykułu, którym jest ewolucja semantyczna wy-
razów nazywających osoby płci żeńskiej.

EWOLUCJA ZNACZENIA NAZW OSÓB 
PŁCI ŻEŃSKIEJ

NIEWIASTA 

 Najstarszym wyrazem określającym istotę 
ludzką płci żeńskiej był wyraz żeńszczyzna, któ-
rego powstanie wiąże się z procesem analogii. 

Został on utworzony od przymiotnika żeński na 
wzór rzeczownika mężczyzna. Przykład użycia po-
daje słownik Lindego: Do żeńszczyzny pozwanej, 
w gospodzie będącej, ma sędzia posłać widza 
swego, z jej adwersarzem; lub: Stworzył Bóg mę-
żczyznę i żeńszczyznę. Wyraz ten, notowany w te-
kstach średniowiecza i wieku XVI, w okresach pó-
źniejszych nie ma już poświadczeń. 
 Zanikający w XVI wieku wyraz żeńszczy-
zna został zastąpiony słowem niewiasta. Słownik 
Staropolski notuje niewiastę w trzech znaczeniach:
• ‘kobieta, zwłaszcza zamężna’
• ‘żona syna, synowa’
• ‘żona brata’

 Zanim jednak wyraz niewiasta zaczął ozna-
czać ‘kobietę w ogóle’, znaczył przede wszystkim 
synową. Niewiasta, pierwotnie ne-vēd-ta, to ‘ta, o 
której się nie wie’ (rdzeń - vēd- ten sam co w cza-
sowniku wiedzieć, pierwotnie vēd-ē-ti). Nazwa 
związana jest  z dawnymi wierzeniami: kiedy po 
ślubie żona syna przeprowadziła się do siedziby 
jego rodziny, była tam kimś nowym, swego rodzaju 
intruzem. Aby nie niepokoić bóstw opiekuńczych 
rodu, zanim nie przywykną do jej obecności, nie 
wymawiano przez jakiś czas imienia ani nazwiska 
synowej. W ten sposób pierwotna nazwa zaginęła, 
a synowa stała się niewiastą, czyli ‘tą, o której o-
piekuńcze bóstwa rodu nie miały wiedzieć’15. Sam 
wyraz synowa (etymologicznie: ‘żona syna’16) jest 
stosunkowo późny, należy do typu słowotwórczego 
nazw żon, np. bratowa ‘żona brata’, królowa ‘żona 
króla’, Nowakowa ‘żona Nowaka’ itp.
 Nazwa synowej – niewiasta zyskała ogólną 
funkcję znaczeniową ‘kobieta’ wówczas gdy peł-
niący ją dotychczas rzeczownik żona wyspecjali-
zował się w znaczeniu ‘małżonka’. Kres tej zmiany 
przypada na schyłek XVI wieku17.
 Powrócę teraz do samego wyrazu niewia-
sta. Jak wcześniej wspominałam Słownik staro-
polski ukazuje trzy znaczenia tego słowa. O pier-
wotności znaczenia synowa świadczy wartość se-
mantyczna formacji niewiasta, oznaczającej wyłą-
cznie żonę syna18. 
 Wyraz niewiasta, jak podaje Słownik staro-
polski, można znaleźć już w tłumaczeniu Biblii,  
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16 K. Długosz-Kurczabowa, op.cit.
17 D. Butler, op. cit., s. 80.
18 Ibidem, s. 186.



gdy Anioł Gabriel zwraca się do Maryi: Błogosła-
wiona między niewiastami. W Słowniku polszczy-
zny XVI w. jest  niewiele o niewieście, mianowicie: 
‘jest  to osoba dorosła płci żeńskiej, kobieta’. Wyraz 
ten ma za to liczne poświadczenia XVII – wieczne, 
np. Tu dzieci, tu niewiasty, tu leżą tułowy, tu po-
mieszane z kupą walają się głowy19. Bogate przy-
kłady podaje słownik Lindego, który definiuje nie-
wiastę jako ‘synowa, świekra, panna młoda, pani 
młoda’, np. Gdym była panienką, byłam ojcu we 
wszystkim posłuszną; ale gdym już niewiastą zo-
stała, mężowi jestem posłuszna. Niewiasta jest tu w 
znaczeniu żona. Słownik warszawski podaje dwa 
znaczenia niewiasty:
• osoba płci żeńskiej, kobieta, białogłowa, (doku-

mentowane przykładem: Ani na wsi ani w mie-
ście nie trzeba wierzyć niewieście);

• żona, mężatka.

Pierwsze znaczenie ma już zabarwienie pejoraty-
wne, pogardliwe. Z wyraźnym ekspresywnym wa-
lorem lekceważenia, niechęci i pogardy  opisywano 
niewiastę także w XVII-wiecznych fraszkach sowi-
zdrzalskich: Wiele takich niewiastek, co przy sobie 
mają diabła20.
 Na przełomie XVII i XVIII wieku nie pow-
stają już żadne nowe formacje, a i w dotychczas is-
tniejących można zaobserwować regres. Nie widać 
już poświadczeń pejoratywnego niewieścisko ‘ko-
bieta’, stopniowo zanika także niewiastka ‘kobie-
ta’.
 Od wieku XVIII niewiasta zostaje powoli 
wyparta z pozycji wyrazu centralnego (w znaczeniu 
dorosłego osobnika ludzkiego płci żeńskiej), przy-
jmując stylistyczny walor archaizmu i pozytywne 
nacechowanie szacunku, poważania. Dzieje się to 
przede wszystkim za sprawą wyrazu kobieta, który 
przestaje być nacechowany pejoratywnie21  i tym 
samym staje się najczęściej używanym słowem, 
który oznacza osobnika płci żeńskiej. W pewnym 
sensie ilustracją zaniku słowa niewiasta są także 
derywaty pochodne od niewiasta ‘kobieta’. Sama 
formacja jednak nie ginie: zachowuje się stare zna-
czenie ‘żona syna, synowa’, np. Zołwice i bratowe 
u jednego stołu, i świekry, i niewiastki jadają po-
społu22, znane w czasach późniejszych zwłaszcza w 

gwarach.
 Obecnie niewiasta oznacza ‘kobieta’ i jest 
wyrazem bardzo rzadko używanym, zazwyczaj 
wtedy gdy chcemy powiedzieć żartobliwie a cza-
sem podniośle o kobiecie (jak podaje słownik 
Szymczaka).

BIAŁOGŁOWA

 Alternatywnym wyrazem do niewiasty było 
słowo białogłowa. Białogłowa to szesnastowieczny 
neologizm, który powstał z połączenia wyrazów 
biała głowa: Męże nas zowią białe głowy, 
prządki23. Słownik Lindego podaje definicję: ‘ko-
bieta od białego głowy zawicia czyli podwiki’. Wy-
raz ten nie był neutralny – miał określoną barwę 
uczuciową, ze względu na swój obrazowy chara-
kter. Był on w XVII wieku bardzo żywotny, np. 
Jeden kaznodzieja chcąc zganić zbytek strojów bia-
łogłowskich, dyszkurował i dawał racye, czemu się 
białegłowy stroją, pierwsza: niewiasta będąc czło-
wiekiem niedoskonałym (…) chce się nadstawić i 
niedoskonałości swej poprawić24. Towarzyszył mu 
niekiedy odcień żartobliwości, lekceważenia, wyni-
kający z wiązania nazwy z tradycją noszenia bia-
łych chust (podwik) przez kobiety-mężatki. 
 Słownik warszawski podaje podobne zna-
czenie wyrazu białogłowa: ‘kobieta, niewiasta’. 
Przykładem obrazującym jest: Kto ma za sobą bia-
łogłowy i panny, ten daleko zajdzie.
 Jednak w XIX wieku wyraz ten był już żar-
tobliwym archaizmem, np. Zaledwie dwaj biegali 
prawnicy przegadać mogą jedną średniej elokwe-
ncji białogłowę25. 
 Stopniowe usuwanie wyrazu białogłowa 
może się wiązać z ekspansją wyrazu kobieta. In-
nym czynnikiem, który mógł wpłynąć na osłabienie 
pozycji tego wyrazu, jest  fakt, że białogłowa nie 
ma komplementarnego odpowiednika męskiego o 
zbliżonych walorach stylistycznych i ekspresy-
wnych (jak np. mąż – niewiasta, czy mężczyzna – 
kobieta). 

KOBIETA

 Słownik staropolski nie notuje ani jednego 
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19 B. Zimorowic, Sielanki, Kraków 1916, BPP nr 71.
20 Polska fraszka mieszczańska: Minuncje sowiźrzalskie, oprac. K. Badecki, Kraków 1948, BPP nr 88.
21 Więcej o tym zjawisku w podrozdziale dotyczącym ewolucji znaczenia słowa kobieta.
22 S. Szymonowic, Sielanki i inne wiersze polskie, Kraków 1914, BPP nr 68.
23 Cyt. Za Słownikiem Lindego.
24 Co nowego. Zbiór anegdot polskich z r. 1650, Kraków 1903, BPP nr 48.
25 B. Prus, Kłopoty babuni. Pisma, t. 2, Warszawa 1948 – 1952.



przykładu użycia wyrazu kobieta w tekstach 
średniowiecznych. Słowo to także pomija słownik 
Knapiusza. Natomiast  istnieją bezpośrednie świa-
dectwa pejoratywnego zabarwienia wyrazu: Marcin 
Bielski w satyrze “Sejm niewieści” pisze: Mogąć 
męże przezywać żony kobietami, aleć też nie do 
końca mają rozum sami (…) Męze nas zowią 
białogłowy, prządki, ku większemu zelżeniu kobie-
tami zowią26. W słowniku Lindego można znaleźć 
definicję: ‘pierwiastkowo wzgardliwe, białogłowa, 
niewiasta’. W Słowniku polszczyzny XVI wieku 
jest także mowa o pejoratywnym odcieniu: kobieta 
‘pogardliwie lub lekceważąco o osobie płci żeń-
skiej; o prowadzącej rozwiązły tryb życia’. O takiej 
właśnie wartości emocjonalnej decydowało być 
może powiązanie etymologiczne wyrazu kobieta z 
wyrazem kob ‘chlew’. Dokładnie opisuje to zjawi-
sko A. Brückner w Słowniku etymologicznym: „i 
dwa nasuwają się dla słowa wywody , albo od koby 
‘kobyły’, albo od kobu ‘chlewu’, bo chów świń na-
leżał do obowiązków gospodyni; na wybór niezwy-
kłego przyrostka -ieta wpłynęły nazwy Biety, El-
żbiety, Grety, Mariety. Od nas przyszedł późny ten 
wyraz na Małą i Białą Ruś, do Słowaków i Cze-
chów. Są w literaturze owej z końca 16. i początku 
17. wieku i postaci z kup-, kupita, kubitkowski 
(obelżywe), a żacy lwowscy od cubare, accubitus 
(łac. ‘leżeć’) je wywodzili, ale to żart. Jeszcze u W. 
Potockiego wyraz to rzadki, i w nim przeważa zna-
czenie ujemne; niesposób więc łączyć go z jakąś 
obczyzną, zatem wywód od kobu najprawdopo-
dobniejszy.” 
 Negatywny wydźwięk wyrazu kobieta był 
kontynuowany w XVII wieku, np. Nie dobre idą 
pla-nety, zwłaszcza na was, złe kobiety27  lub Kto 
się w trunek, w obżarstwo, w kobiety wda28  (tak 
jak zo-sta ło to wspomniane w s łowniku 
Brücknera). Je-dnak już pod koniec tego wieku 
można zaobserwo-wać pierwsze sygnały neutrali-
zacji tego waloru, np. O, jam-ci szalony, żem też 
mej Polakowi nie pokazał żony! Przynajmniej na 
ostateniem odjeznem czas mały niechby się były z 

sobą kobiety po-znały29, czy Właśnie taka była [sc. 
statua] iak kobieta żywa30. W wieku XVIII kobieta 
jest już wyrazem o charakterze neutralnym, np. 
Mimo tak wielkie płci nasze zalety, my rządzim 
światem, a nami kobiety31.  Przyczyną tej zmiany 
melioracyjnej może być wyjście z obiegu podstawy 
słowotwórczej (słowa kob nie notuje już Linde) i 
zapewne częstszym użyciom, które starły pier-
wotną barwę. Być może awans stylistyczny i emo-
cjonalny zawdzięcza kobieta także temu, iż  wcze-
śniejsze wyrazy określające osobnika płci żeńskiej 
- białogłowa i niewiasta – nie były neutralne i mia-
ły określoną barwę uczuciową, pierwszy ze wzglę-
du na swój charakter obrazowy, a drugi z racji swo-
ich dawnych związków z terminologią rodzinną. 
Tak więc w XVIII wieku wyraz kobieta stracił na-
cechowanie ekspresywne, zastąpił całkowicie nie-
wiastę i oznaczał przede wszystkim ‘człowieka płci 
żeńskiej’, wtórnie ‘osobę zamężną’ a także ‘pomoc 
domową, robotnicę’. Śladu ujemnych walorów nie 
znajdzie się w tekstach romantyków polskich, np. 
Mężczyzna jest  duchem kobiety, kobieta jest duszą 
mężczyzny32  i oczywiście w polszczyźnie współ-
czesnej: Kobieta w Polsce Rzeczpospolitej Ludo-
wej ma równe z mężczyzną prawa we wszystkich 
dziedzinach życia państwowego33. W słowniku 
Szymczaka można przeczytać, że kobieta to 
‘dorosły człowiek płci żeńskiej’, a przymiotniki, 
które ją określają to m.in.: elegancka, piękna, 
ponętna, rozumna. Negatywne zabarwienie można 
jedynie zauważyć w niektórych frazeologizmach 
typu: Kobieta lekkich obyczajów czy też Kobieta z 
przeszłością. Jednak sam wyraz kobieta w dzisie-
jszym języku ma zabarwienie pozytywne.

BABA

 Forma baba wywodzi się z języka dzie-
cięcego z typowym dla niego podwajaniem sylab: 
niemowlęce to zdwojenie, jak mama, papa, tata, 
dada34. Pierwotnym znaczeniem, kontynuowanym 
przez język średniowiecza i wieku XVI jest  ‘matka  
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26 Cyt. Za słownikiem Lindego.
27 Polska fraszka mieszczańska, op.cit.
28 W. Potocki, Moralia, t. 1-3, Kraków 1915 – 1918, BPP nr 72, 73.
29 A. Korczyński, Złocista przyjaźnią zdrada, Kraków 1949, BPPr 89.
30 Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 1 – 2, Wrocław – Warszawa – Karków 1965 – 1973.
31 I. Krasicki, Myszeidos. Dzieła, t. 1, Warszawa 1829.
32 Słownik języka Adama Mickiewicza, Wrocław 1962.
33 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dn. 22 lipca 1952, Warszawa 
1954.
34 Słownik Etymologiczny A. Brücknera.



ojca albo matki’, np. Baba to iest  Oyca albo matki 
Matka35. Słownik Staropolski notuje jeszcze inne 
znaczenia36: ‘kobieta w ogóle’, ‘położna’. Słownik 
polszczyzny XVI wieku przedstawia tych znaczeń 
jeszcze więcej:
• ‘stara kobieta, staruszka, kobieta dojrzała’
• ‘kobieta z niższych stanów’
• ‘przekupka’
• ‘kobieta czuwająca przy porodach’
• ‘kobieta lecząca ziołami’.

Najwięcej jednak przykładów znaczenia słowa bab 
przedstawia słownik warszawski:
• ‘stara kobieta, starucha, baba o 7 krzyżach bez 

zębów, ślepa’
• ‘żebraczka, uboga, biedna’
• ‘częściej babka – matka ojca lub matki’
• ‘rubasznie mężatka’
• ‘rubasznie żona, stara’
• ‘pogardliwie kobieta’ 

 Można tu zauważyć rozszerzenie znac-
zenia. Tym dalszym znaczeniom od początku 
towarzyszył dość wyraźny pejoratywny walor styl-
istyczny, który dodatkowo po XVI wieku potęgow-
any był zanikiem pierwotnego znaczenia pok-
rewieństwa. Przyczyną zaniku był fakt, że od pod-
stawowego rzeczownika baba zostało utworzone 
zdrobnienie babka (na co wskazuje słownik 
warszawski). Z czasem stracił on swój walor 
zdrobnienia, a z kolei baba zaczął być odczuwalny 
jako forma z pejoratywnym odcie-niem. Wyraz ten 
przejął także całą konotację ze znaczenia baba ‘sta-
ruszka’, czyli m.in. cechę  zrzę-dliwości i innych 
ujemnych cech związanych ze starością. Podobnie 
jest obecnych czasach, gdy ba-ba kojarzona jest  z 
niesympatyczną, brzydką kobie-tą. Ponadto w 
słowniku Szymczaka można odczytać, że baba to:
• ‘rubasznie i żartobliwie o kobiecie’, np. Tęga, 

wielka baba. Biuro pełne bab. Płakać jak baba. 
• Baba-jaga, baba-jędza ‘postać bajkowa 

uosabiająca zło; czarownica, wiedźma
• fraz. Herod-baba ‘kobieta, zwykle potężnej bu-

dowy, despotyczna’
• pot. Baba-chłop ‘kobieta wyglądająca lub 

zachowująca się jak mężczyzna’

Negatywne zabarwienie mogą także dokumento-
wać używane obecnie przysłowia, np. Baba z wo-
zu, koniem lżej. Chłop jak żaba, lepszy niż baba. 

Wyraźnie odczuwalne dziś pejoratywne walory wy-
razu baba, jak to wynika z powyższych przy-
kładów, nie wynikają z jego etymologii, lecz po-
wstały później w trakcie semantycznej i stylisty-
cznej ewolucji tego wyrazu.

PANI 

 Wyraz pani pojawił się już w Słowniku 
staropolskim, który przedstawił aż cztery jego zna-
czenia:
• ‘kobieta najczęściej zamężna, należąca do 

wyższych warstw społecznych (szlachcianka), 
posiadająca majątek’

• ‘żona czyjaś zwłaszcza kasztelana lub innego 
dostojnika’

• ‘kobieta posiadająca majątek, władzę, władczyni, 
właścicielka’

• ‘kobieta’

 Początkowo użycie tego wyrazu wiązało je 
z posia-daną władzą, znakomitym urodzeniem, wy-
sokim szczeblem w hierarchii społecznej. W po-
dobny sposób definiuje słowo pani słownik Lin-
dego jak i słownik warszawski ‘królowa, monar-
chini, władczyni, właścicielka, posiadaczka 
majątku, włości’. Stopniowo znaczenie tego wy-
razu roz-szerzyło kręgi swego użycia i zas-
tosowania. Zwła-szcza w użyciach formy grzec-
znościowej zachodzi demokratyzacja tego słowa. 
Pani stała się także synonimem wyrazów niewiasta, 
białogłowa, np. się (…) spowiadali iż są cud-
zołożnicy wszyscy powie-dali. Ten rzekł: a skąd 
tych pań  tak wiele miewacie?37. W okresach 
późniejszych tendencja ta je-szcze się wzmaga i z 
czasem wyraz pani coraz swo-bodniej był 
stosowany wobec każdej dorosłej oso-by, 
niezależnie od jej pochodzenia społecznego i 
zajmowanego stanowiska, np. Co to będzie z tą Ka-
linowską, moja pani – martwi się na schodach pani 
Tobiakowa38. W słowniku Szymczaka pani to prze-
de wszystkim:
• ‘kobieta’
• ‘forma grzecznościowa, używana przy zwracaniu 

się do kobiety lub w wypowiedziach o kobiecie, z 
którą się nie jest w stosunkach rodzinnych, zaży-
łych, poufałych, zwykle przy imieniu, nazwisku, 
tytule naukowym czy zawodowym’

• ‘kobieta mająca władzę nad kimś albo nad czy-
mś, władczyni’
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• ‘kobieta stojąca na czele domu, rodziny; gospo-
dyni’

• ‘bogaczka, dawniej także: właścicielka dóbr zie-
mskich, magnatka’

• uczn. ‘nauczycielka, zwłaszcza wychowawczyni 
dzieci w szkole lub w przedszkolu’

 Pierwotne znaczenie wyrazu pani we 
współczesnym słowniku znajduje się dopiero na 
trzecim miejscu. Jednak niezależnie od stopnia de-
mokratyzacji tytułu wyraz ten w polu znaczenio-
wym zajmuje miejsce szczególne. Bardzo rzadko 
bowiem występuje samodzielnie, tak jak kobieta, a 
zazwyczaj w tekstach poprzedzają tytuł zawodowy 
czy urzędowy, imię lub nazwisko.
 Mówiąc o osobie płci żeńskiej, można tak-
że używać innych wyrazów, np. dama czy panna, 
jednak od początku swojego istnienia nie zmieniły 
swojego znaczenia.

ZAKOŃCZENIE

Jak mądre byłyby kobiety, gdyby miały te rozumy, 

które dla nich potracili mężczyźni!

Julian Tuwim

 Materiał, który udało mi się zebrać, może 
świadczyć o ogromnej żywotności znaczeń nazw 
osób płci żeńskiej. Zachodzą tu przede wszystkim 
zmiany typu: melioracja (kobieta), degradacja 
(baba), rozszerzenie znaczenia (pani, baba). Nie-
które wyrazy natomiast  dziś stanowią już archa-
izmy (niewiasta, białogłowa). Być może za sto lat 
nazwy płci żeńskiej przejdą kolejne ewolucje. 
Dlatego uważam, że należy bacznie przyglądać się 
zmianom znaczeń wyrazów w otaczającym nas śro-
dowisku, pomimo iż rozstrzygnięcie zmian seman-
tycznych nie jest  łatwe, aczkolwiek bardzo cie-
kawe. 
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ARTETERAPIA W PRZEDSZKOLU?
Mirosława Frydecka

„…Każda twórczość zasługuje na uwagę – i ta płynąca z serca, może naiwna i ta śmiała i ta udana i mniej 
udana. Jest jak płomyczek, który trzeba rozniecić, jak ogień, którego nie wolno gasić. Tak jest w świecie 
dziecięcej twórczości…”

 Schoenberg

 Oddziaływanie sztuki o uzdrawiającym 
znaczeniu, znane było ludzkości od dawna, co po-
twierdzał twórca koncepcji zwanej katharsis - Ary-
stoteles. Dopiero jednak w ostatnim stuleciu pow-
stała inicjatywa wykorzystania jej do celów tera-
peutycznych. Postępowanie to nazwano „artetera-
pią”. Nazwę wprowadzono do terminologii medy-
czno-psychologicznej w latach 40 dwudziestego 
wieku. Określenie to jest  odnoszone najczęściej do 
działań i sztuk plastycznych. W miejsce określenia 
„arteterapia”, wstawiane są również takie formy jak 
terapia kreatywna bądź terapia  poprzez twórczość.
 Skąd bierze się w nas potrzeba tworzenia? 
To problematyka, która zostaje nadal w kręgu zain-
teresowań filozofii, estetyki czy psychologii. Po-
trzebą tworzenia kierowali się już przecież nasi 
przodkowie zdobiąc ściany jaskiń  malowidłami. 
Plastyka bowiem, obok języka - słowa pisanego 
czy mówionego, jest jednym z podstawowych spo-
sobów przekazu informacji. Stosując różnorodne 
techniki plastyczne: rysunkowe, malarskie, płaskie 
i przestrzenne musimy pamiętać o ich funkcji eks-
presyjnej. Potrzeba przekazywania dziecku goto-
wych wiadomości i umiejętności jest  oczywista. 
Musimy pamiętać o tym, jak ważna jest inna forma 
uczenia się, uczenia poprzez zabawę. Ma ona ogro-
mne znaczenie dla uzyskania przez dziecko dojrza-
łości umysłowej, a także dla harmonijnego rozwoju 
jego osobowości.
 Dziecko niepełnosprawne, poprzez swoje 
deficyty i ograniczenia, ma niestety mniejszą "siłę 
przebicia" jeżeli chodzi o twórczą działalność. Jego 
spontaniczne próby tworzenia bywają często hamo-
wane, zaś oczekiwania wobec niego sugerują, że 
nie jest  ono do twórczości w ogóle zdolne. Dlatego 
też umożliwienie dziecku spontanicznej aktywności 
twórczej może i powinno być prowadzone planowo 
i systematycznie. Planowanie zajęć sprzyjających 
samorzutnej aktywności dziecka rozpocząć musimy 
od rozpoznania, jakie są jego możliwości. Pier-
wszym krokiem jest obserwacja tego, co dziecko 
najczęściej i najchętniej wykonuje, jeśli umożli-
wimy mu wybór zajęcia. Aby rozpocząć zajęcia 
terapii przez sztukę, należy wnikliwie przyjrzeć się 
dzieciom i poznać ich zachowania. Nauczyciel - 

terapeuta powinien podążać za dzieckiem, obser-
wować je i najważniejsze, ukierunkowywać jego 
pracę. W czasie zaplanowanych spotkań musimy 
dać dziecku możliwość: wyrażania swoich potrzeb, 
emocji, za-istniałych konfliktów, opowiadania o 
tym, co je spotkało w domu i w szkole. Pokazać 
sposób na-wiązania niewerbalnego kontaktu z tera-
peutą, ró-wieśnikami, rodzicami, uczestnictwa w 
aktywności grupy i współpracowania z nią. Jak 
również samo-dzielnego podejmowania decyzji i 
eksperymento-wania, odreagowania i relaksu. 
Dziecko w czasie zajęć może niejako samo decy-
dować o doborze te-chnik plastycznych odpowied-
nich do swoich mo-żliwości i czasu potrzebnego na 
wykonanie zadania. Proponowane techniki plastyc-
zne nie powinny być zbyt trudne, a aktywność 
plastyczna musi wy-zwalać dziecku radość i poc-
zucie spełnienia. Nigdy nie należy oceniać wartości 
estetycznej prac dziecięcych, nie mogą one podle-
gać żadnym kryteriom oceny, ładnie – brzydko czy 
też  dobrze – źle. Terapia przez sztukę może do-
starczyć dzieciom wielu cennych wskazań, dotyc-
zących ich samych. Dzięki tego rodzaju terapii 
mogą poznać, uporządkować, wyrazić i zrozumieć 
własne emocje, odreagować w społecznie akcep-
towany sposób nadmierne napięcia emocjonalne, a 
także wyrazić dominujący nastrój. Dlatego też dla 
jednych dzieci korzystnie-jsze są zajęcia grupowe, 
dla innych indywidualne, dla niektórych malow-
anie, dla innych muzyka, a dla jeszcze innych 
rzeźba lub taniec. Podejmując z dziećmi działania 
plastyczne, musimy zawsze jasno określić zasady.  
Przede wszystkim, należy uświadomić im, że to co 
stworzą, to ich małe „dzieła sztuki”. Nie ma bow-
iem żadnych schematów, które ograniczyłyby dzie-
cięcą twórczość, nie ma także „dobrych” i „złych” 
sposobów malowania, a każdy przez sztukę może 
wyrazić to, co czuje.
 Właściwe postępowanie wobec dziecka 
biernego lub rozproszonego to między innymi prze-
strzeganie stopniowania trudności. Prace nad akty-
wizowaniem dzieci rozpoczynamy od podsuwania 
im elementów łatwiejszych, przechodząc stopnio-
wo do coraz trudniejszych technik. W pierwszej 
fazie terapii przez zabawę używamy tworzyw 
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które, mogą skłonić do działania nawet najbardziej 
oporne dzie-ci. Każda zmiana wyglądu spowodow-
ana przez dziecko zupełnie przypadkowo, czasami 
nieświadomie, jest już kształtowaniem. Dzięki 
temu dzie-cko informuje nas – „ja to zrobiłem", 
nawet jeśli jego możliwości są niemal nie do zaob-
serwowania. Tworzywa bezkształtne są w pełni 
plastyczne, mo-żna z nich więc uformować niemal 
wszystko, nie narzucając naszym podopiecznym 
nic, poza tym, co sami chcą wyrazić.
 Do tego rodzaju tworzyw zaliczamy glinę, 
piasek, ciasto, masę papierową. Innymi metodami 
wyzwalania spontanicznej ekspresji dzieci są: ma-
lowanie plam barwnych i kompozycje mozaikowe 
na płaszczyźnie.
 Malowanie barwnych plam może być także 
przydatne jako sposób kontrolowania wyników in-
nych metod terapeutycznych mających na celu 
przeciwdziałanie bądź nadmiernemu pobudzeniu, 
bądź depresyjnej bierności. Dzieci niepełnospra-
wne potrafią wyrazić swoje stany uczuciowe w fo-
rmie kompozycji barwnej - w stanach podwyższo-
nego samopoczucia używają barw ciepłych, zaś w 
stanach obniżonego wybierają barwy chłodne i cie-
mne. 
 Obrysowywanie wyciętych w kartonie fo-
rm geometrycznych i wypełnianie ich kolorem, dla 
dzieci niepełnosprawnych wykonanie tego typu za-
dań, jest siłą rzeczy związane ze stopniem spra-
wności manualnej. Ćwiczenia te mają na celu ut-
rwalanie umiejętności wprowadzania koloru w ok-
reślony kontur. Można by pomyśleć, że świetnie 
nadają się do tego książeczki do kolorowania. Jed-
nak nie, dają niestety wręcz szkodliwe efekty ze 
względu na przyzwyczajenie się i głębokie utrwa-
lanie się pewnych gotowych schematów obraz-
kowych. Nasza praca ma polegać na uruchamianiu, 
poszerzaniu wyobraźni i pomysłowości. Początko-
we działanie oparte na prostych figurach geometry-
cznych mogą pomóc w dojściu do etapu kreowania 
kształtów, tak, jak to się dzieje u dzieci rozwijają-
cych się normalnie. Wycinanie figur geometrycz-
nych i przyklejanie ma na celu kształtowanie umie-
jętności zagospodarowania płaszczyzny w pewien 
uporządkowany sposób.
 Proste elementy zaczerpnięte z natury – li-
ście, kwiaty, owoce - obrysowywanie kształtu, 
wypełnianie kolorem, wycinanie, układanie kom-
pozycji, malowanie farbą, odbijanie. W ćwiczenia-
ch tych mogą pojawić się pierwsze odznaki samo-
dzielności i kreatywności naszych wychowanków 
np. dodawanie do liści ogonków, owocom liści, itp.
 Dużo czasu wymaga stymulowanie zmy-
słów: wzroku, słuchu, itd. trzeba nauczyć patrzeć, a 
nie tylko widzieć; słuchać, a nie tylko słyszeć. Nau-
czyciel musi borykać się z sytuacjami banalnymi, 

gdy jego działanie sprowadza się do pokazywania, 
uczenia tego, co może potencjalnie cieszyć lub in-
spirować. Czyni to by dostarczyć wychowankowi 
bodźców i nauczyć go z nich korzystać. Dajemy 
mu szansę choćby minimalnego i powolnego roz-
woju. Rozwijamy umiejętność dostrzegania tego, 
czego dotychczas nie widział. Nawet to, że drzewo 
przecież może być zielone, a innym razem żółte, 
czy nawet  białe od śniegu, że domek może być z 
cegieł, a człowieka oglądamy nie tylko z przodu. 
To wszystko trzeba wielokrotnie utrwalać, poka-
zując jednocześnie możliwość odtworzenia tego 
bogactwa różnic na papierze lub innym materiale. 
 Jednym z warunków zapewniającym powo-
dzenie jest  aktywna postawa nauczyciela wyra-
żająca się w ujawnianiu własnej pasji do twórczo-
ści plastycznej poprzez samodzielne uprawianie 
przynajmniej jednej z dziedzin sztuk plastycznych, 
bądź przejawianie zainteresowania dziełami sztuki i 
wiedzą o sztuce. 
 Wszelkiego rodzaju działania plastyczne 
podejmowane są przez dzieci z wielkim entuzja-
zmem, obok zabawy stanowią bowiem, potrzebę 
rozwojową i są jedną z wielu form ich aktywności. 
Zadanie przedszkola to rozwijanie zdolności dzie-
cka, dzięki którym kształtuje ono swoją osobo-
wość, a co za tym idzie zwiększa szanse powo-
dzenia w szkole i w życiu. Sztuki plastyczne to je-
dna z dziedzin, które najczęściej wykorzystywane 
są na zajęciach. Podstawą twórczych działań jest 
radość jaką sprawia dziecku dotykanie, manipu-
lowanie, działanie…czyli po prostu tworzenie. 
Działania te, umożliwiają komunikowanie się, oka-
zywanie uczuć i wyrażanie własnej osobowości. 
Przyczyniają się także do wychowania w duchu sa-
modzielności, ponieważ dziecko nabywa umieję-
tności radzenia sobie, w sytuacjach poniekąd dla 
siebie trudnych jak np. podczas odpowiedniego 
dobierania narzędzi i materiałów potrzebnych do 
realizacji projektu czy konkretnego zadania, wyka-
zywania inicjatywy w działaniu. Dzieciaki stają się 
wówczas zdolne do dokonywania wyboru, umiejąc 
go uzasadnić, rozwijają sprawność odkrywania i 
samodzielnego tworzenia. Wiele z dzieci wykazuje 
niesamowite zdolności, można by wręcz pokusić 
się o sformułowanie, że nasze „maluchy” mają po 
prostu talent. Dlatego warto rozwijać ich uzdolnie-
nia, chociażby, stwarzając możliwość „tworzenia” 
na zajęciach dodatkowych.
 W październiku 2007 roku, w Przedszkolu 
Nr 1 w Świerklanach rozpoczęło działalność Kółko 
Plastyczne „Mali Artyści”. Zajęcia są bezpłatne, 
prowadzone społecznie. Liczba chętnych przerosła 
moje najśmielsze oczekiwania. Na prośbę rodziców 
na warsztaty uczęszczało również dwoje dzieci z 
oddziału integracyjnego naszego przedszkola   
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Zajęcia starałam się prowadzić tak, by przede 
wszystkim wyzwalały w dzieciach radość z efe-
któw działań i by rozbudzały ich wiarę we własne 
możliwości twórcze. Tematyka zajęć i techniki pla-
styczne są bardzo różnorodne, często to same dzie-
ci proponują temat i to, czym chcą „pracować”. 
Początkowo mają do wykonania zadania proste, nie 
wymagające większego wysiłku. Z czasem, zaczy-
namy jednak stopniować trudności, dostosowując 
oczywiście wymagania do możliwości „małych 
twórców”. Duże znaczenie miało oczywiście „zin-
tegrowanie” dzieci, tych bardzo zdolnych, utalento-
wanych i tych z pewnymi deficytami rozwojowy-
mi. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu to same 
dzieci w pewnym sensie odegrały rolę „małych te-
rapeutów”. Uśmiech na buzi „małego artysty”, 
oglądającego swoje dzieło w przedszkolnej galerii i 
słowa podziękowania ze strony rodziców, to chyba 
wystarczająca nagroda i powód, by działać w tym 
kierunku dalej.
 W edukacji dzieci niepełnosprawnych za-
jęcia plastyczne odgrywają bowiem znaczącą rolę, 
ze względu na swoje wartości rewalidacyjno – tera-
peutyczne. Działania te dają ujście energii, uspoka-
jają, odprężają, rozładowują napięcie emocjonalne i 
mięśniowe. Ponadto spełniają jeszcze jedną, ważną 
rolę, ułatwiają nawiązywanie kontaktu emocjonal-
nego, sprzyjają budowaniu właściwych relacji nau-
czyciel – dziecko, dziecko- i „zdrowy” rówieśnik. 
Istotną sprawą jest  również współpraca ze specjali-
stami: psychologiem, logopedą. 
 Ważne są etapy wprowadzania poszcze-
gólnych technik plastycznych w grupie integracy-
jnej. Dzieci niepełnosprawne mają zaburzenia ró-
żnych sfer rozwoju, jedną z nich jest  zaburzona 
sprawność manualna. Poprzez różnorodność stoso-
wania technik plastycznych rozwijamy ogólną 
sprawność manualną i nie tylko. Usprawniamy bo-
wiem, koordynację wzrokowo – ruchową, doskona-
limy procesy analizy i syntezy wzrokowej, podno-
simy sprawność grafomotoryczną, wydłużamy czas 
koncentracji uwagi, kształcimy umiejętność plano-
wania, kontrolowania, korygowania swojej pracy, 
jak również kształcimy wyobraźnię twórczą i od-
twórczą oraz pamięć wzrokową.
 W grupach dzieci najbardziej zaburzonych, 
działania plastyczne przez długi czas poprzedzamy 
zabawami manipulacyjnymi z wykorzystaniem su-
bstancji takich jak; piasek, ziemia, woda, błoto, 
kisiel, itp. Dzieci z pomocą nauczyciela, kolegów, a 
później same mogą swobodnie mieszać, klepać, 
zgarniać dłońmi, jednocześnie obserwując ruch su-
bstancji, słuchając wydawanych dźwięków, wącha-
jąc, a w przypadku czegoś jadalnego – smakując. 
Do manipulacji wykorzystujemy także produkty 
sypkie takie jak: groch, fasola, ryż, makaron, za-

chęcając dzieci do ściskania w dłoniach, dociskania 
do podłoża, napełniania i opróżniania mniejszych 
pojemników. Wymienione materiały a także inne 
rozdrobnione przez nauczycielkę jak np. kawałe-
czki gąbki, styropianu, włóczki, wstążek, folii alu-
miniowej, bibuły – stosujemy do wysypywania na 
powierzchnię wysmarowaną klejem. Od manipu-
lacji przechodzimy do najprostszych technik pla-
stycznych, takich jak malowanie dłońmi, wykorzy-
stując wspomniane już substancje oraz farby kle-
jowe z dodatkami barwników naturalnych – soku z 
buraków, przecieru pomidorowego.
 Chcąc wzbogacić doznania dotykowe dzie-
ci do farb klejowych dodajemy: płatki owsiane, 
drobną kaszę. Malowanie dłońmi daje dziecku 
ogromne zadowolenie, możliwość wykonywania 
swobodnych coraz obszerniejszych ruchów. Stara-
my się, by dziecko malowało obiema rękoma, ma-
jąc na uwadze usprawnienie i uwrażliwienie obu 
dłoni.
 Do prac wykonywanych obiema rękoma 
bardzo potrzebnych naszym wychowankom należy 
też formowanie brył z różnorodnych tworzyw ta-
kich jak: papier, mokra ziemia, śnieg, masa papie-
rowa, masa solna. Stopniowo wprowadzamy mate-
riały stawiające większy opór, udostępniamy też 
najprostsze przybory, dostosowując je do stopnia 
sprawności manualnej każdego dziecka. Są to po-
czątkowo gąbki, pędzle do golenia, szczoteczki do 
rąk. Dzieci sprawniejsze manualnie posługują się 
kredą, mazakiem, pędzelkiem, nożyczkami.
 Podczas działań plastycznych obserwujemy 
oczekiwaną przez nas koncentrację wzroku dziecka 
na wykonywanych czynnościach, wydłużanie jej, 
śledzenie ruchów własnych rąk i pozostawionych 
przez dłoń śladów. Ponadto działania sprawiające 
dziecku autentyczną radość wywołują u niego 
spontaniczne sposoby wyrażania przeżyć, emocji. 
Dzieci mimiką, gestami, okrzykami, śmiechem dają 
wyraz swojemu zadowoleniu. U dzieci mówiących 
zauważamy wyraźne pobudzenie ekspresji słownej
 Kolejnym, niezwykle istotnym walorem 
działalności plastycznej jest jej charakter terapeuty-
czno – relaksacyjny. Bez wątpienia działalność ta 
daje ujście dla energii, uspokaja, odpręża, rozła-
dowuje napięcie emocjonalne i mięśniowe.
 By jednak nabrała takiego charakteru, 
stwarzamy jej odpowiednie warunki: 
• przygotowujemy materiał umożliwiający swo-

bodne i beztroskie działania,
• zabezpieczmy salę i dziecko przed zabrudzeniem 

czy zamoczeniem,
• zapewniamy miłą, spokojną atmosferę z muzyką 

relaksacyjną w tle.

I najważniejszy z warunków, podczas tych działań 
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musimy w pełni akceptować twórcze działanie 
dzieci, wspierać je i być dla nich po prostu partne-
rem.

 Terapia poprzez sztukę nie nakłada na nas,  
prowadzących określenia celu zajęć w odniesieniu 
do stanu czy możliwości dziecka.
 W pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, 
musimy pamiętać, że granice możliwości rozwo-
jowych istnieją a rozwój następuje niezwykle po-
woli. Podejmując się zajęć artystycznych musimy 
liczyć się z wieloma, nieprzewidzianymi przeszko-
dami. Droga do pierwszych sukcesów naszych po-
dopiecznych może być usłana porażkami. Nie po-
winniśmy się jednak zniechęcać, przeciwnie, saty-
sfakcja z nawet najmniejszego sukcesu, będzie wte-
dy o wiele większa. 

• Prace plastyczne (różne techniki) - Monika. M., 
lat 7 (6 latki - oddział integracyjny).

• Zajęcia Kółka plastycznego „Mali Artyści”.
• Przedszkolna Mini – Galeria.
• Galeria pod chmurką – III Piknik Rodzinny Prze-

dszkola Nr1 w Świerklanach – Ośrodek GOKiR 
w Świerklanach.
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DYSLEKTYCY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
NAUCZANIE METODĄ WIELOZMYSŁOWĄ

Magdalena Irzykowska

 Niniejszy artykuł ma na celu nie tyle przy-
bliżyć problem dysleksji w odniesieniu do lekcji ję-
zyka angielskiego w szkole podstawowej, co zapro-
ponować konkretne sposoby pracy z uczniami o 
specyficznych potrzebach edukacyjnych, które mo-
żna również wykorzystać podczas zajęć z całym ze-
społem klasowym. Chciałabym zwrócić w nim 
szczególną uwagę na wykorzystanie metody wielo-
zmysłowej w pracy z uczniami dyslektycznymi.
 Dotychczas na rynku wydawniczym poja-
wiło się dość sporo pozycji poświęconych dysleksji 
w kontekście nauczania języków obcych1, jednak 
temat ten jest  wciąż warty dyskusji, ponieważ praca 
z uczniami dyslektycznymi wymaga od nauczycie-
la dodatkowego zaangażowania w proces naucza-
nia. Wyzwanie to wcale nie jest proste, gdyż co 
innego indywidualne zajęcia z uczniem dyslektycz-
nym a codzienna praca na lekcjach, gdzie podczas 
lekcji z całą grupą/klasą trzeba (jak wynika z roz-
porządzenia2) zindywidualizować podejście do ucz-
nia dyslektycznego, czyli jemu również w zrozu-
miały sposób przekazać wiedzę. Szczególnie wy-
daje się to być trudne do zrealizowania w praktyce, 
gdy podział na grupy nie istnieje z powodu zbyt 
mało licznych klas – wtedy rzeczywiście trudno 
skupić się na uczniu ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi, tym bardziej, że materiał przewi-
dziany programem nauczania trzeba niewątpliwie 

zrealizować. To prowadzi do bardzo częstej sytua-
cji, w której to uczniowie dyslektyczni „giną” w 
grupie, ponieważ nauczyciele nie znajdują często 
czasu na odpowiednie podejście do problemów, z 
którymi stykają się uczniowie dyslektyczni na lek-
cjach języka obcego. Pozostaje więc pytanie co 
robić i czy coś można zrobić w tej kwestii? Na 
pewno można i trzeba próbować. Jest  to szczególne 
wyzwanie, zarówno dla nauczyciela, całej grupy, 
jak i samego dyslektyka.
 Dysleksja rozwojowa definiowana jest  naj-
częściej jako specyficzne trudności w uczeniu się 
czytania i pisania, występujące od samego począ-
tku nauki szkolnej, nieadekwatne do włożonej 
przez ucznia pracy oraz jego możliwości intelektu-
alnych3. Rozpatrując dysleksję rozwojową możemy 
wyróżnić takie jej formy jak: dysleksję, czyli spe-
cyficzne trudności w nauce pisania i czytania; dys-
ortografię, czyli specyficzne trudności w opano-
waniu zasad ortograficznych oraz dysgrafię, czyli 
specyficzne trudności w opanowania właściwego 
poziomu graficznego pisma4. Uczeń dyslektyczny 
ma widoczne problemy zwłaszcza z humanisty-
cznymi przedmiotami w szkole, takimi jak nauka 
języka ojczystego i nauka języków obcych, głó-
wnie ze względu na znaczne trudności dotyczące 
kwestii świadomości fonologicznej5. Odnosi się 
ona do zdolności oddzielania i manipulowania 
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dźwiękami oraz ich powiązania z odpowiadającymi 
im znakami graficznymi. To powoduje, iż ucznio-
wie dyslektyczni mogą mieć problemy związane z 
czytaniem, które objawiają się tym, że czytają oni 
szybko, lecz nie rozumieją przeczytanej treści, lub 
też czytają wolno, robiąc wiele przerw, omijają po-
szczególne litery, słowa albo linijki, zmieniają czę-
sto podobnie brzmiące słowa, napotykają problemy  
z zapamiętywaniem sekwencji, uczeniem się na pa-
mięć. Jeżeli mówimy o umiejętności pisania, zau-
ważone problemy dotyczą powolnego pisania, omi-
jania liter, przestawiania lub ich dodawania, my-
lenia liter podobnych do siebie graficznie, jak i pod 
względem dźwięku, małych i dużych liter, omijania 
znaków interpunkcyjnych, pisania fonetycznego 
(błędy ortograficzne), niskiego poziomu graficz-
nego pisma, pisania ze słuchu (tzw. dyktanda), itp6.
 Nauczyciel na samym początku pracy z 
uczniem z orzeczoną dysleksją rozwojową powi-
nien zapoznać się szczegółowo z opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wyma-
gania do indywidualnych predyspozycji ucznia, a 
następnie zastanowić się, w jaki sposób można je-
dnocześnie doskonale uczyć całą klasę, jak i ucznia 
dyslektycznego oraz jak zorganizować pracę na le-
kcjach języka angielskiego podczas roku szkolne-
go, w taki sposób, aby korzyść była obopólna.
 Dobrą metodą godną uwagi jest  z całą pe-
wnością metoda nauczania wielozmysłowego7. 
Jednym ze sposobów tej metody jest  tzw. VAKT 
(podejście wzrokowo-słuchowo-kinestetyczno-
dotykowe)8, gdzie podczas nauki wykorzystuje się 
jak największą ilość zmysłów. Uczniowie z dysle-
ksją rozwojową mają zazwyczaj problemy z perce-
pcją wzrokową, słuchową, koordynacją wzrokowo-
ruchową, co bezpośrednio przekłada się na naukę 
języków obcych. Metoda wielozmysłowa pozwala 
na efektywniejsze przyswojenie wiedzy nie tylko 
osobom ze specyficznymi potrzebami edukacyjny-
mi, lecz również pozostałym uczniom. W tym celu 
niezbędne są takie pomoce naukowe jak: flash-
cardy, plakaty, mapy, obrazki, rysunki, książeczki z 
opowiadaniami, atrapy przedmiotów lub rzeczy sa-
me w sobie, domina, memory językowe, gry plan-
szowe, które będą oddziaływały na zmysł wzroku, 
itp. Przydatne ponadto są różnego rodzaju karte-
czki, na których będą znajdowały się obrazki, czyli 
ikoniczne reprezentacje słów, jak i same słowa – 

całe, bądź też rozbite na sylaby i głoski. Wspom-
niane kartki (najlepiej różnokolorowe – np.: jeden 
kolor reprezentuje jeden dźwięk) mogą również 
służyć jako domino fonetyczne. Warte przygoto-
wania są też różnorodne krzyżówki fonetyczne, 
zwracające uwagę na podobne dźwięki i ich różny 
zapis graficzny, karteczki z głoskami, które wyma-
gają odpowiedniego dopasowania do reszty – tak, 
aby powstało całe słowo, itp. Pomoże to wszystkim 
uczniom przy analizie fonetycznej słów, z którą 
największe problemy mają właśnie dyslektycy. 
Oprócz powyższego na zmysł słuchu będą miały 
duży wpływ też piosenki, językowe rymowanki, 
wierszyki, itp. Warto również włączyć w to zmysł 
dotyku – tu godnym polecenia ćwiczeniem jest  pi-
sanie po plecach i zgadywanie liter, cyfr, itp., pi-
sanie wyrazów w powietrzu, dotykanie przedmio-
tów i zgadywanie co to jest, jak i tzw. „action so-
ngs”, czyli piosenki wykorzystujące ruch. W celu 
zaangażowania czwartego i piątego ze zmysłów, a 
mianowicie zmysłu smaku i węchu niezbędne będą 
pachnące rekwizyty, takie jak pachnąca ciastolina 
lub też prawdziwe owoce i warzywa. Rozwijanie 
wszystkich zmysłów sprawi, że wiedza zostanie 
bardziej efektywniej przyswojona, szczególnie gdy 
podczas zajęć spróbujemy wykorzystać jak najwię-
kszą ich ilość.
 Podsumowując, ukierunkowanie na pracę z 
uczniem dyslektycznym nie musi oznaczać jedynie 
indywidualnej nauki, a ćwiczenia i przygotowane 
pomoce naukowe specjalnie dla ucznia dyslektycz-
nego będą zapewne dobrą formą doskonalenia 
wiedzy w formie zabawy dla całego zespołu klaso-
wego. Pracując z uczniami dyslektycznymi należy 
pamiętać, iż nie można od razu skazywać ich na 
porażkę, bo jako nauczyciele również skazujemy na 
nią nas samych. Wspólnie z pewnością możemy 
odnieść sukces. 

Magdalena Irzykowska - nauczyciel, Szkoła Pod-
stawowa Nr 38 w Gliwicach
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MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ
Joanna Kasperska

 Komputerowe wspomaganie nauczania ma-
tematyki staje się czymś naturalnym. Chcąc przy-
gotować ucznia do życia we współczesnym świe-
cie, musimy wzbogacać jego kształcenie o umieję-
tności korzystania z technologii informacyjnych. 
Proponuję cykl lekcji w klasie 6 z wykorzystaniem 
obliczeń procentowych oraz programów kompute-
rowych Word i Excel. Może to być również forma 
podsumowania lekcji o procentach i diagramach 
procentowych.

LEKCJA PIERWSZA

 Wprowadzenie pojęcia ankiety. Omówienie 
pytań otwartych i zamkniętych. Spisanie, po uprze-
dniej „burzy mózgów” warunków, jakie powinna 
spełniać rzetelnie przeprowadzona ankieta. Przed-
stawienie uczniom kolejnych etapów pracy:
1. Wybór tematu ankiety.
2. Ułożenie pytań (od 3 do 5).
3. Przeprowadzenie ankiety wśród minimum 100 

respondentów.
4. Zliczenie wyników badania.
5. Wprowadzenie danych do programu Excel.
6. Przedstawienie wyników ankiety na wykresach 

kołowych i słupkowych (po jednym do każde-
go pytania).

7. Opracowanie własnych wniosków na pod-
stawie wyników (program Word).

8. Zdanie pracy do oceny (wydrukowanej lub na 
nośniku).

Podział uczniów na grupy pracy 2 – 3 osobowe.
Czas pracy: 1 tydzień.

LEKCJA DRUGA

 Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego 
Microsoft Excel. Wykonanie przez uczniów kilku 
prostych ćwiczeń polegających na wprowadzeniu 
danych, narysowaniu wykresu i przekopiowaniu go 
do dokumentu w programie Word.

 
 Kolejne ćwiczenia można utrudnić, podając 
więcej danych do wykresu lub dodając warunki do-
tyczące np. kolorystyki diagramu w celu przećwi-
czenia umiejętności formatowania i wówczas po-
święcić temu zagadnieniu dwie lekcje.

LEKCJA TRZECIA (PO TYGODNIU).

 Krótka prezentacja wyników pracy po-
szczególnych grup na forum klasy. Podzielenie się 
wnioskami z przeprowadzonych ankiet.

 Przeprowadzam takie lekcje od kilku lat  i 
wiem, że uczniowie bardzo je lubią. Samo przepro-
wadzenie ankiety budzi wśród uczniów wiele emo-
cji. Niektórzy z nich zbierają dane na miejskim 
rynku, inni u taty w pracy. Każdy uczeń  stara się 
podejść do tego bardzo profesjonalnie, wymyślając 
pytania ankiety na temat ochrony środowiska, Unii 
Europejskiej czy telefonii komórkowej. Dla nau-
czyciela sprawdzanie tych prac jest bardzo intere-
sujące, a czasem i zabawne. 

Joanna Kasperska - nauczyciel, Społeczna Szkoła 
Podstawowa w Rybniku
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„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” W PEDAGOGI-
CZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ W RYBNIKU.

 Według badań prof. Z. Kwiecińskiego z 
Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu wynika, że 
co piąty polski nastolatek jest funkcjonalnym anal-
fabetą. Jest  tylko jeden sposób, aby uczynić czyta-
nie równie lub bardziej atrakcyjnym od telewizji, 
jest to głośne czytanie dziecku w przyjaznej atmo-
sferze. Dziecko czuje się wtedy ważne i kochane, 
jego wiedza językowa i ogólna poszerza się i za kil-
ka lat bez trudu i chętnie samo będzie czytać. 

 Dlatego z inicjatywy Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej w Rybniku w ramach Tygodnia 
Czytania Dzieciom 5 czerwca 2008 roku w Rybni-
ckim Centrum Kultury odbyła się impreza w rama-
ch ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. W spotkaniu uczestniczyła ponad setka 
dzieci ze Szkół Podstawowych: nr 1, nr 5, nr 11, nr 
12 w Rybniku. Wśród gości i czytających nie za-
brakło dyrektora RODN i IP „WOM” - Romana 
Miruk-Mirskiego, wicedyrektora RODN i IP 
„WOM” - Adama Kapiasa, Człowieka Roku miasta 
Rybnika - Mirosława Orczyka, wiceprezydent mia-
sta - Joanny Kryszczyszyn, sędziego i w-ce Prezesa 
Sądu Rejonowego w Rybniku - Andrzeja Gozdawy 
Grajewskiego, Dyrektora Rybnickiego Centrum 
Kultury - Adama Świerczyny, posła - Marka Krzą-
kały, księdza - Arkadiusza Sitko, kierownika Wy-
działu Oświaty Starostwa Powiatowego - Grzego-
rza Potysza, koordynatora wojewódzkiej Kampanii 
Cała Polska Czyta Dzieciom - Kariny Mucha, dzi-
ennikarki Radia 90 - Moniki Sokołowskiej oraz Ty-
godnika Rybnickiego - Beaty Mońki.
 Wiceprezydent Rybnika Joanna Kryszczy-
szyn przedstawiła zagadkową przygodę Tymka i 
Szymka, szef wydziału oświaty Starostwa Powia-
towego w Rybniku Grzegorz Potysz perypetie ży-
rafy i jej kapelusza, a wicedyrektor RODNiIP 
WOM Adam Kapias, z iście aktorskim zacięciem 
recytował fragmenty „Pani Twardowskiej”. Były 
też wiersze z morałami czytane przez księdza Arka-
diusza Sitko a wiceprezes Sądu Rejonowego w 
Rybniku Andrzej Gozdawa – Grajewski i trener ko-
szykarek Mirosław Orczyk zachęcali dzieci i doro-
słych nie tylko do codziennego 20 minutowego 
czytania, ale również do ćwiczeń  sportowych. Po-
seł Marek Krząkała, apelował do dzieci, by nie ni-
szczyły książek, bo mogą one służyć innym. Po-
twierdziła to akcja tworzenia biblioteki dla pacje-
ntów rybnickiego szpitala. W jej ramach udało się 
zebrać 5348 książek – kryminałów, lektur szko-

lnych, publikacji ilustrowanych i religijnych, po-
pularnych „Harlequinów”, encyklopedii i książe-
czek dla dzieci. Akcję tę wsparli nie tylko miesz-
kańcy, ale i rybnickie szkoły, które rywalizowały o 
sprzęt komputerowy. Świetnym wykonaniem po-
pisali się też dyrektor Rybnickiego Centrum Kul-
tury Adam Świerczyna oraz dziennikarki Beata 
Mońka i Monika Sokołowskia. W sali TZR, gdzie 
odbyło się czytelnicze spotkanie, i prezentacja ran-
kingu najpopularniejszych dziś dziecięcych książek 
na czele z „Harrym Potterem”, ale też i tych, w któ-
rych przed laty zaczytywali się dorośli dziś ucze-
stnicy spotkania, jak „Akademia Pana Kleksa”, 
„Pan Samochodzik”, czy „Stawiam na Tolka Ba-
nana”. Jak wszyscy uczestnicy imprezy zgodnie 
uznali: „ulubione książki mogą się zmieniać, oby 
jednak pasja czytania pozostawała niezmienna…”.
 Jak wynika z rozmów prowadzonych z 
dziećmi, tylko kilkoro z ponad setki uczestników 
imprezy przyznało, że rodzice czytają im 20 minut 
dziennie. Obecna na spotkaniu Koordynator pro-
gramowa Fundacji ABCXXI „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” Karina Mucha uświadamiała wszy-
stkim, że właśnie 20 minutowa dawka wystarczy, 
by maluchy prawidłowo się rozwijały. Tę prostą 
wiedzę mieć powinni nie tylko bibliotekarze i nau-
czyciele, ale nade wszystko rodzice. Bowiem klu-
czem do sukcesu jest dziś wiedza, a kluczem do 
wiedzy i sprawnego umysłu jest czytanie. W ra-
mach kampanii „Cala Polska czyta dzieciom” ry-
bnicka biblioteka pedagogiczna planuje również 
wizyty w Domu Dziecka i rybnickim szpitalu, na 
oddziale dziecięcym. 
 Wicedyrektor RODNiIP  „WOM” w Ryb-
niku Adam Kapias uważa, że trzeba poświęcić, co 
najmniej 10 do 12 lat  w głośne czytanie dziecku, by 
wychować czytelnika, bowiem nikt nie staje się 
czytelnikiem samowolnie. Należy uświadomić spo-
łeczeństwu ogromne znaczenie czytania dziecku 
dla jego rozwoju emocjonalnego oraz wyrobienia u 
dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. 
Jak twierdzą naukowcy i praktycy - czytanie dzie-
cku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pa-
mięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce mora-
lnych zachowań oraz wzmacnia samouznanie. Już 
czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł i bu-
duje skojarzenie czytania z przyjemnością, czytanie 
na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie 
i świat, wspólne czytanie z nastolatkiem pozwala 
zachować lub odbudować więź i pomaga mu w po-
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konaniu wielu problemów wieku dorastania. Także 
dzieci niepełnosprawne dzięki głośnemu czytaniu 
znacznie lepiej się rozwijają. Dziecko, które ma 
mały zasób słów, będzie miało problemy z myśle-
niem, gdyż język jest narzędziem myślenia, 
również matematycznego. Dziecko, które nie ro-
zumie wielu słów i ma małą wiedzę nie będzie 
samo czytać, gdyż jest to dla niego za trudne i zbyt 
nudne, zwłaszcza w dobie atrakcyjnej i nie wyma-
gającej wysiłku telewizji. W ten sposób koło się za-
myka - słabo czytające dzieci coraz mniej czytają. 

O  FUNDACJI ABCXXI CAŁA POLSKA CZY-
TA DZIECIOM

 Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia 
emocjonalnego - psychicznego, umysłowego oraz 
moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania 
oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne 
i lobbingowe. 1 czerwca 2001 Fundacja zainaugu-
rowała kampanię społeczną "Cała Polska czyta 
dzieciom". Inne stałe akcje w ramach kampanii to 
min.: Ogólnopolskie Urodziny Kubusia Puchatka 
(14 października, rocznicę pierwszego wydania 
książki), Mikołajki z Mikołajkiem, Zima z książką, 
Czytanie zbliża - cykl integracyjnych imprez 
czytelniczych dla dzieci niepełnosprawnych i 
zdrowych, Wiosenna Zbiórka Książek. W paździe-
rniku 2003 Fundacja rozpoczęła nowe programy - 
"Czytające Szkoły" oraz "Klub Czytających 
Przedszkoli". Do chwili obecnej do programów 
przystąpiło już ponad 1300 szkół i prawie 1300 
przedszkoli.

Więcej na stronie www.calapolskaczytadzieciom.pl

JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA?
Przykład dobrej praktyki z terenu gminy Czerwio-
nka- Leszczyny.

 „Codzienne czytanie dziecku, poświęcanie 
mu czasu, nauczanie odróżniania dobra od zła – to 
ważne powinności dorosłych. Rzetelne wywiązy-
wanie się z tych obowiązków jest warunkiem wy-
chowania mądrych dobrych i szczęśliwych ludzi.”

 W 2001 r. Fundacja ABCXXI – Cała Pol-
ska czyta dzieciom (do stycznia 2006 r. Fundacja 
ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego) 
zainaugurowała ogólnopolską kampanię społeczną 
pod nazwą „Cała Polska czyta dzieciom” (CPcd), w 
celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego 
znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emo-
cjonalnego, a także wyrobienia u dorosłych na-
wyku codziennego czytania dzieciom. Kampania 
adresowana jest  głównie do rodziców, jednakże 

wielu z nich nie znajduje czasu ani też motywacji, 
by dzieciom czytać. Przedszkola i szkoły uzupe-
łniają więc domowe czytanie, a tam gdzie całkiem 
go brak, dają zaniedbanym dzieciom szansę codzie-
nnego kontaktu ze słowem czytanym.
 W gminie Czerwionka-Leszczyny kampa-
nia prowadzona jest w 18 placówkach: przedszko-
lach, w tym w przedszkolu z oddziałami integracy-
jnymi, szkołach podstawowych, zespole szkół spe-
cjalnych i gimnazjum. W ramach akcji głośnego 
czytania realizowane są następujące programy edu-
kacyjne:
• Czytające szkoły.
• Klub czytających przedszkoli.
• Czytanie zbliża (program, którego celem jest 

wzajemne poznanie się oraz integrowanie dzieci 
niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspól-
nych imprez czytelniczych).

 Realizacja pierwszych dwóch programów 
zakłada codzienne czytanie dzieciom wybranej 
książki przez 15-20 minut. W przedszkolach oraz w 
klasach początkowych czytają wychowawcy. 
Często do czytania zapraszani są rodzice czy dzia-
dkowie, bowiem wspólne czytanie w grupach prze-
dszkolnych i klasach sprzyja wyrobieniu u doro-
słych nawyku codziennego czytania swoim pocie-
chom również w domach. W klasach starszych nau-
czyciele czytają dzieciom wybraną książkę każdego 
dnia przez ok.10 minut na jednej lekcji.
 Nauczyciele pięciu przedszkoli i trzynastu 
szkół podstawowych z terenu naszego miasta i 
gminy realizują cele Ogólnopolskiej Kampanii -
Cała Polska czyta dzieciom. Czytanie bowiem 
rozwija wyobraźnię, poprawia relacje międzyludz-
kie, poszerza wiedzę. W szkołach i przedszkolach 
nauczyciele, rodzice, goście czytają głośno dzie-
ciom, pobudzając ich zainteresowania. Organizo-
wane są w wielu placówkach międzyszkolne uro-
czystości, do kalendarza na stałe wpisały się impre-
zy organizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Le-
szczynach, Szkole Podstawowej nr 3 w Leszczy-
nach i Szkole Podstawowej nr 5 w Czerwionce, są 
nimi:
• Urodziny Kubusia Puchatka - urodziny tego naj-

bardziej znanego w świecie misia łączymy z mię-
dzyszkolnym konkursem czytelniczym dotyczą-
cym jego przygód, z okazji osiemdziesiątych uro-
dzin Kubusia spotkało się ok. 200 dzieci ze wszy-
stkich szkół podstawowych naszej gminy.

• Wesołe czytanie, radosne kolędowanie – świąte-
czne spotkanie integracyjne z książką w roli głó-
wnej.

• Andrzejki w bibliotece - połączone z głośnym 
czytaniem i zaproszeniem na wspólne andrzej-
kowe wróżby.
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• Zima z książką - to kolejna stała akcja promo-
wana przez Fundację ABCXXI - Cała Polska 
czyta dzieciom, realizowana w placówkach na-
szej gminy. W grudniu w szkołach organizujemy 
Mikołajki z Mikołajem – spotkania, w czasie 
których nauczyciele czytają dzieciom książki o 
zabawnych przygodach „Mikołajka” autorstwa 
Sempe i Goscinnego; odbywają się bale „U kró-
lowej Śniegu”. Istotnym elementem rozwoju kul-
tury czytelniczej dzieci i młodzieży są spotkania 
autorskie, które dostarczają młodym odbiorcom 
książki wielu wrażeń.

• Międzyszkolne konkursy czytelnicze to również 
ciekawa forma zachęcania dzieci do czytania 
książek i rozbudzania ich zainteresowań czytelni-
czych.

• W ramach projektu „Czytam, wiem, tworzę”, w 
którym dzieci poznawały książki szwedzkich 
autorów, zorganizowany został w naszej gminie 
międzyszkolny konkurs czytelniczy „Z wizytą           
w Bullerbyn”.

 Przykładem innego międzyszkolnego kon-
kursu czytelniczego zorganizowanego w ramach 
kampanii CPcd, a adresowanego dla uczniów szkół 
podstawowych był konkurs dotyczący znajomości 
baśni Andersena, a zorganizowany w ramach ob-
chodów roku Andersena. W ostatnich latach liderzy 
akcji CPcd zorganizowali szereg gminnych 
konkursów czytelniczych dotyczyły one utworów: 
Małgorzaty Musierowicz, Krystyny Siesickiej, 
Paulo Coelho, Astrid Lingren, Juliana Tuwima, 
Jana Brzechwy, Doroty Terakowskiej, Alfreda 
Szklarskiego. 
  Na początku maja bieżącego roku  
uczniowie klas IV z jedenastu szkół podstawowych 
z terenu gminy postanowili poznać niezwykły świat 
Narnii zamknięty za drzwiami szafy. Czwartokla-
siści wzięli udział w międzyszkolnym konkursie 
ogłoszonym przez liderów akcji CPCD z Zespołu 
Szkół w Bełku. Młodzi czytelnicy wykazali się 
niezwykle dokładną znajomością I i II tomu „Opo-
wieści z Narnii”, udzielając poprawnych odpowie-
dzi w teście, rozwiązując krzyżówkę, zagadki, 
układając puzzle. I miejsce wywalczyła drużyna z 
SP 1, II miejsce zdobyli uczniowie z SP 6, III 
miejsce zajęły dwie drużyny z SP 8 i z SP 4.
 Co roku Burmistrz Gminy Czerwionka – 
Leszczyny przyznaje puchar najlepszym czytel-
nikom bibliotek szkolnych (w kategorii klas I – III i 
IV- VI). W tym roku podczas święta książki w Ze-
spole Szkół nr 1 pan wiceburmistrz – Andrzej 
Raudner wręczył puchary – Janowi Trojniakowi z 
SP 5 i Justynie Hanak z SP 3. Reprezentanci gmin-
nych szkół podstawowych, wyłonieni w drodze 
eliminacji szkolnych, wykazali się wiedzą nie tylko 
z kanonu lektur; rozpoznawali rekwizyty związane 

z książkami, na podstawie ilustracji wskazywali 
tytuł utworu, uzupełniali test pisemny. 
 Dzięki wielkiemu zaangażowaniu nauczy-
cieli, współpracy dyrektorów, doradców metody-
cznych, a także wsparciu ze strony władz miejskich 
możliwe jest  organizowanie wielu gminnych im-
prez czytelniczych, wśród których poczesne mie-
jsce zajmuje już od pięciu lat  festyn czytelniczy. 
Organizowany zawsze w pierwszym tygodniu cze-
rwca w ramach obchodów Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom (OTCD), stanowi pod-
sumowanie wszystkich działań związanych z pro-
wadzeniem akcji głośnego czytania przez szkoły i 
przedszkola gminy Czerwionka-Leszczyny.
 III OTCD rozpoczynaliśmy skromnie z 
udziałem kilku tylko szkół i przedszkoli – tych 
placówek, które włączyły się do kampanii społecz-
nej CPcd w 2004 r. Dla zebranych w auli dzieci 
wiersze czytali doradcy, metodyczni dyrektorzy 
szkół oraz burmistrz – pan Marek Kornas.
 W VI OTCD udział brały już niemal wszy-
stkie szkoły i przedszkola naszej gminy. Festyn 
odbył się w muszli koncertowej w parku miejskim 
w Leszczynach, zebranym dzieciom pięknie „Ptasie 
radio” przeczytał Burmistrz – pan Wiesław Jan-
iszewski 
 4 czerwca 2008r. od rana wokół muszli w 
Leszczynach panował gwar, zjeżdżały się dzieci z 
18 placówek edukacyjnych gminy, przybywały do 
parku przebrane w stroje bohaterów z bajek. Każda 
placówka miała też plakat  z hasłem dotyczącym 
czytania. Na powitanie szkoły i przedszkola głośno 
skandowały hasła związane z czytaniem, zaś 
zaproszeni goście interpretowali wierszyki dla 
dzieci. Głośne czytanie przeplatane było z wystę-
pami uczniów. Zaprezentowane inscenizacje, 
wierszyki i piosenki spotkały się z aplauzem pub-
liczności. Wręczono tez nagrody laureatom kon-
kursu czytelniczego- uczniom SP  5, SP 3, G 3. Im-
preza zakończyła się korowodem, dzieci wraz z 
opiekunami przemaszerowały z parku ulicami Le-
szczyn do SP 3 i tam odśpiewały swój hymn – 
„Cała Polska czyta dzieciom”.
 Zorganizowanie międzyszkolnych imprez 
dla młodych czytelników nie jest  łatwe, często lide-
rzy akcji CPcd natrafiają na niezrozumienie lub 
zdziwienie, ale się nie poddają, ponieważ efekty 
działań są widoczne. Trzeba pamiętać, że „nikt  nie 
rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wycho-
wać, czytając dziecku codziennie, czytanie powi-
nno się kojarzyć z przyjemnością, nigdy z przy-
musem, kara czy nudą”. Dlatego tak ważna jest 
oprawa artystyczna każdej imprezy, radość z 
powodu wspólnego spotkania z książką.
 Działania podejmowane na terenie gminy 
Czerwionka-Leszczyny zostały dostrzeżone w 
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Warszawie, Fundacja ABCXXI przyznała liderom 
akcji wyróżnienie dla najlepiej prowadzonej kam-
panii czytelniczej na Śląsku. Szczególne podzięko-
wania za wsparcie kampanii oraz pomoc w propa-
gowaniu czytelnictwa otrzymali burmistrz gminy 
oraz dyrektorzy ZS nr 1, ZS nr 3, SP 3, SP 8.
 Głośne czytanie to doskonały sposób oka-
zania dziecku miłości (…) Czytając dziecku, zaspo-
kajamy wszystkie jego potrzeby emocjonalne – 

psychiczne, umysłowe i moralne – dając mu wiarę 
w siebie oraz narzędzia sukcesu na całe życie. 

Mirela Kluczniok – gminny koordynator akcji 
CPcd, bibliotekarz ZS nr 1 w Leszczynach

Małgorzata Pyszny – doradca metodyczny, nauczy-
ciel ZS nr 3 w Czerwionce

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 nowwoczesne systemy zarządzania treścią.

Szczegółowa oferta edukacyjna dostępna 
na naszej stronie www.wom.edu.pl
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WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA 
POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/ 2008

 Jak co roku gimnazjaliści naszego wo-
jewództwa wezmą udział w konkursach przedmio-
towych. Jednym z nich jest konkurs z języka pol-
skiego obejmujący i poszerzający treści zawarte w 
podstawie programowej. Jego nadrzędnym celem 
będzie wykazanie się zdobytymi wiadomościami i 
umiejętne wykorzystanie ich w praktyce. Podobnie 
jak w roku ubiegłym konkurs z języka polskiego 
będzie przebiegał w trzech etapach.

ETAP I
Test, który sprawdza rozumienie czytanego tekstu, 
umiejętność funkcjonalnego korzystania z wiedzy o 
języku i umiejętność tworzenia własnego tekstu z 
zachowaniem poprawności językowej, ortografic-
znej i interpunkcyjnej.

ETAP II
Dłuższa wypowiedź pisemna na jeden z wybranych 
tematów z uwzględnieniem przeczytanych lektur.

ETAP III
Analiza i interpretacja utworu poetyckiego.

 W roku szkolnym 2007/2008 do pier-
wszego etapu przystąpiło 9441 uczniów.
 Do etapu drugiego zakwalifikowało się 
2907 uczniów, a w etapie wojewódzkim wzięło 
udział 159 finalistów. Tytuł laureata uzyskało 37 
uczniów.
 Zgodnie z Rozporządzeniem Kuratora 
Oświaty laureaci konkursów przedmiotowych do-
stają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych 
bez egzaminu z przedmiotu, w którym uzyskali 
tytuł laureata, otrzymując maksymalną ilość punk-
tów, zaś finaliści - za uzyskany tytuł otrzymują 10 
dodatkowych punktów.
 Wszystkim tym, którzy zamierzają wziąć 
udział w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Polskiego przedstawiamy zadania 
obowiązujące w roku szkolnym 2007/ 2008.

ETAP I
PUŁAPKA CZARNOWIDZTWA

Aleksandra Cisłak
Magdalena Kaczmarek

1. Dobrze znana studentom psychologii opowieść 
dotyczy klęski, jaką pan X poniósł tapetując 
kuchnię: wzory wykładziny nie schodziły się 

jak należy. (...) Wszyscy, którzy widzieli wy-
remontowaną kuchnię, uważali efekt za bardzo 
udany. Niemniej w ocenie pana X ten sposób 
ułożenia tapet  stanowił powód do narzekań. 
(…)

2. Pesymiści koncentrują przesadnie uwagę na 
problemach, ignorując przy tym pozytywne 
zdarzenia. Ich przekonania o sobie samych są 
tak negatywne, że wręcz nie przyjmują do wia-
domości pozytywnych informacji. Widzenie 
świata w tak skrajnie czarnych barwach to nie 
tylko ogromne cierpienie, ale także poważne 
utrudnienie dla codziennego funkcjonowania. 
Bo jak chcieć zrobić cokolwiek, jeśli nic nie 
może się powieść? (...)

3. Najczęściej ludzie twierdzą, że do dzielenia się 
z innymi swoim niezadowoleniem popycha ich, 
po pierwsze, chęć pozbycia się negatywnych 
emocji. Danie upustu żalom może więc mieć 
wartość oczyszczającą. Po drugie, narzekanie 
może być rodzajem strategii obronnej. Na 
przykład studenci przed wejściem na egzamin z 
reguły narzekają, że materiał jest trudny, a oni 
sami niewiele umieją. Daje to wymówkę na 
wypadek ewentualnej porażki i pomaga po-
radzić sobie ze stresem. Po trzecie, narzekanie 
może także pozwolić pokazać się w lepszym 
świetle. Ktoś, kto narzeka, sprawia wrażenie 
krytycznego i znającego się na rzeczy. Prof. 
Dariusz Doliński podaje przykład badań  nad 
postrzeganiem recenzentów: surowi w 
porównaniu z łagodnymi, chociaż uznawani są 
za mniej sympatycznych, to jednak - bardziej 
inteligentnych i kompetentnych. Po czwarte 
wreszcie, narzekanie może budować więź po-
między rozmówcami i w warunkach polskich 
funkcja ta wydaje się szczególnie warta uwagi.

4. Każdy z nas z pewnością zna takie osoby, które 
na wszystko i wszystkich narzekają , 
spodziewają się raczej złego, i takie, które są z 
reguły zadowolone i nastawione optymistyc-
znie do rzeczywistości. (…) Dlaczego ludzie 
różnią się między sobą pod względem stopnia 
zadowolenia i oczekiwań? Stoją za tym 
zarówno przyczyny zewnętrzne, a więc otoc-
zenie społeczne, kultura, jak i przyczyny 
związane z osobowością, które mają pewne 
zakorzenienie w wyposażeniu genetycznym. 
(…)

5. Wśród podstawowych cech osobowości, a więc 
względnie stałych tendencji do pewnych 
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zachowań, można wyróżnić takie charakter-
ystyki, które wyznaczają nasz typowy nastrój 
oraz skłonność do optymizmu lub pesymizmu. 
Niektórzy ludzie mają po prostu dość trwałą 
tendencję do zamartwiania się, łatwość do po-
padania w zły nastrój, podczas gdy u innych 
dominują pozytywne emocje i bez obawy spo-
glądają w przyszłość. (…) Niektóre charakter-
ystyki osobowości mogą w większym stopniu 
wynikać z naszych doświadczeń.(…)

6. Sposób, w jaki wyjaśniamy nasze porażki, ma 
szczególne znaczenie. Student, który oblał jakiś 
ważny egzamin, może uznać, że przyczyna leży 
w tym, że widocznie nie nauczył się materiału. 
Alternatywnym wyjaśnieniem może być 
stwierdzenie, że jest  kiepski z tego przedmiotu 
i tak już jest. Może również wyjaśnić to tym, że 
„po prostu jest głupi" albo że jest osobą, która 
,,zawsze oblewa egzaminy". Ten ostatni sposób 
wytłumaczenia określamy jako najbardziej pe-
symistyczny. Jaka jest  jego wada? Przede 
wszystkim zabija motywację do zmian. Bo jak 
zmienić coś, co jest stałe i wszechogarniające?

7. Zgodnie z hipotezą Martina Seligmana, ze sty-
lem wyjaśniania nikt się nie rodzi. Uczymy się 
go słuchając tego, co mówią nasi rodzice, 
nauczyciele, ludzie wokół nas. I w końcu przy-
jmujemy te wyjaśnienia za swoje. Oczywiście, 
ludzie ze swej natury bardziej aktywni, pewni 
siebie i pogodni mają mniejszą skłonność do 
popadania w pesymizm. Niemniej jednak 
nawyki i otoczenie społeczne kształtują nasze 
zachowania. Bo jeśli ciągle słyszymy, że Pola-
kom zawsze wiatr wieje w oczy i taki jest  nasz 
polski los, to czy nie wpływa to na to, jak oce-
niamy nasze szanse na wybrnięcie z po-
jawiających się kłopotów?

8. Kultury różnią się między sobą pod względem 
akceptacji dla narzekania. Na przykład kultura 
amerykańska tworzy silny nacisk na prezen-
towanie zadowolenia i skrywanie żalów. Am-
erykańscy studenci, pytani przez wiele dni z 
rzędu o samopoczucie, przeciętnie czuli się 
lepiej niż zazwyczaj, natomiast  Polacy średnio 
rzecz biorąc czują się gorzej niż zwykle. Ob-
cokra jowcy przybywający do Po lsk i 
początkowo są skonsternowani, gdy na upr-
zejme pytanie o to, jak leci – zamiast zwycza-
jowego zapewnienia, że wszystko jest w 
porządku, w odpowiedzi otrzymują listę kło-

potów lub - w najlepszym razie - tajemnicze 
„nie pytaj". W polskiej kulturze narzekania - 
odwołując się do znanego określenia prof. 
Bogdana Wojciszke – która sankcjonuje wy-
rażanie niezadowolenia z własnej sytuacji i z 
otaczającego nas świata, do narzekania silnie 
zachęca zachowanie i aprobata innych. Polacy 
intuicyjnie wiedzą, że na pewne tematy po 
prostu wypada ponarzekać. (…)

9. Wszystkich, którzy poczuli się usprawiedli-
wieni w swoim narzekaniu, przestrzegamy jed-
nak, że bycie niezadowolonym, a wyrażanie 
niezadowolenia to dwie różne sprawy. O ile 
dzielenie się negatywnymi odczuciami może 
wywierać pozytywny wpływ na nasz nastrój, o 
tyle narzekanie bez jasno określonego powodu, 
z samego przyzwyczajenia, może nie-
spodziewanie sprawić, że poczujemy się rzec-
zywiście niezadowoleni. A chroniczny zły nas-
trój nie sprzyja zdrowiu. (…)

10. Wydaje się, że norma narzekania nie jest  obo-
jętna dla kierunku i szybkości zmian społec-
znych. Poważną konsekwencją tego zbior-
owego nawyku jest zmniejszona motywacja do 
zmian. Efekt wydaje się paradoksalny, bo czyż 
nie chciałoby się zmienić tego, co tak przesz-
kadza? Negatywny nastrój i pesymistyczne oc-
zekiwania zmniejszają jednak wiarę w nasze 
możliwości i chęć do działania. Ponadto ludzie 
dążą do znalezienia sensu w otaczającym ich 
świecie. Negatywny obraz rzeczywistości, cho-
ciaż równocześnie jest  źródłem frustracji, 
stanowi jednak ramy, w które można wpisać 
rzeczywistość i stąd trudność z odrzuceniem 
takiej wizji. Zbiorowe i masowe przekonanie o 
fatalnym stanie rzeczywistości nie zachęca 
także do postawy zaufania i współpracy z in-
nymi.

11. Wszyscy, którzy chętnie włączają się do chóru 
narzekających, szczególnie gdy czynią to pub-
licznie, muszą pamiętać, że tym samym sank-
cjonują i wzmacniają normę negatywności. 
Prawdą jest, że dzięki temu łatwiej nawiązują 
kontakt z odbiorcą (na przykład z wyborcami). 
Ceną jednak jest  umacnianie normy, która nie 
sprzyja rozwojowi społecznemu.

„Polityka" 2007, nr 21
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TEST

1. Jakie znaczenie ma anegdota o klęsce opowiedziana w akapicie pierwszym?
Odpowiedz jednym zdaniem. 
........................................................................................................................................................................
(0-1)

2. W akapicie 3. podano cztery przyczyny, z powodu których ludzie dzielą się z innymi swoim 
niezadowoleniem. Przeredaguj je tak, by powstały cztery równoważniki zdań.
…………………………………………………………………………………........................……………
(0-2)

3. Na podstawie akapitu 4. i 5. wypełnij tabelę, podając wszystkie wymienione przyczyny niezadowolenia.
Wpisz je w odpowiednie miejsca.

zewnętrzne wewnętrzne

       (0-3)

4. W akapicie 7. pojawia się zdanie: „Polakom zawsze wiatr wieje w oczy".
Wyjaśnij własnymi słowami znaczenie związku ,,biednemu wiatr w oczy”.
……………………………………………………………………….................…………….......…………
(0-2)

5. Po przeczytaniu akapitu 9. dokończ zdanie:
Bycie niezadowolonym to:
………………………………………………………………………………………..........................……..
(0-1)

6. W akapicie 9. pojawiają się wyrazy: narzekanie, bycie, wyrażanie, dzielenie, przyzwyczajenie. Jakie to 
części mowy? Określ ich  liczbę i rodzaj.
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………................................……………………………
(0-2)

7. Wybierz jeden z podanych w pytaniu 6. wyrazów i ułóż z nim zdanie podrzędnie złożone. Nazwij zdania 
składowe.
…………………………………………………………………................…………………………………
(0-2)

8. Wymień dwie negatywne dla życia społecznego konsekwencje narzekania (akapit 10)
.……...............................................................................................................................................................
(0-2)

9. Spośród przeczytanych przez Ciebie książek wybierz taką, w której występuje bohater myślący i 
działający pozytywnie. Podaj tytuł utworu i autora. Poleć ją koleżance (koledze). Pamiętaj o sformułow-
aniu tezy. Podaj trzy argumenty przemawiające za tym, że bohater jest optymistą.
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(0-9)
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ETAP II

 Drogi Gimnazjalisto, Twoje zadanie polega na napisaniu wypracowania na jeden z trzech podanych 
tematów.

Tematy do wyboru:

1. W jaki sposób rzeczywistość otaczająca człowieka wpływa na jego życie?
2. Miłość jako uczucie budujące czy destrukcyjne? Przedstaw problem, charakteryzując znane Ci postacie 

literackie.
3. Podobno człowiek najlepiej sprawdza się w sytuacjach skrajnych. Czy to prawda? Odpowiedz na to py-

tanie, odwołując się do postaci i losów wybranych bohaterów literackich.

Uwaga: 

1. Nie przyznaje się punktów za pracę niezgodną z tematem.
2. Jeśli praca liczy mniej niż połowę wyznaczonego miejsca, nie przyznaje się punktów za kompozycję, 

poprawność stylistyczną i językową, ortografię, interpunkcji i estetykę.

Kryteria oceny pracy pisemnej:

ETAP III

 Przed Tobą tekst Wisławy Szymborskiej i 9 poleceń. Czytaj bardzo uważnie, a odpowiedzi zapisuj w 
odpowiednich miejscach. Maksymalnie możesz uzyskać 21 pkt. Zostaniesz laureatem, jeśli zdobędziesz 19 
pkt. Powodzenia!

1. Praca na temat
2. Formułowanie sądów wartościujących
3. Właściwie dobrana lektura (co najmniej 3 teksty z zestawu konkursowego)
4. Odpowiednia argumentacja (wykorzystanie tekstów z zakresu lektur II etapu w funkcji 

argumentacyjnej)
5. Dostosowanie formy wypowiedzi do tematu
6. Brak błędów rzeczowych i logicznych
7. Właściwe proporcje pomiędzy poszczególnymi częściami pracy i ich poprawne grafi-

czne wyodrębnienie
8. Zachowanie wewnętrznej spójności
9. Styl jasny, swobodny, zgodny z zastosowaną formą wypowiedzi, brak błędów sty-

listycznych. 1 błąd stylistyczny
10. Brak błędów słownikowych i frazeologicznych
11. Brak błędów składniowych
12. Brak błędów słowotwórczych i fleksyjnych
13. Brak błędów ortograficznych. 1 błąd ortograficzny
14. Poprawna interpunkcja (dopuszcza się1 błąd interpunkcyjny)
15. Estetyka pracy

1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt
1 pkt

1 pkt
2 pkt

1 pkt
1 pkt
1 pkt
2 pkt
1 pkt
1 pkt

Razem 17 pkt

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.
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Wiem, co robić z nieszczęściem,
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 wypowiedź, po-
dając 2 argumenty.

a) forma wypowiedzi: …………………………………………….......................................................…….
b) argumenty: ………………………………................................………………………………………….
(2 pkt)

2. Kto jest nadawcą, a kto odbiorcą tak skonstruowanego komunikatu?

a) nadawca: ....................................................................................................................................................
b) odbiorca: ....................................................................................................................................................
(1 pkt)

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 skorzystania z produktu? Odpowiedz, biorąc pod uwagę wskazane 
poniżej fragmenty tekstu. Sformułuj odpowiedź własnymi słowami.

wersy 1 – 6 .....................................................................................................................................................
wersy 11 – 15 .................................................................................................................................................
wersy 18 – 21 .................................................................................................................................................
wersy 22 – 25 .................................................................................................................................................
(2 pkt)

6. Jak można rozumieć w kontekście wiersza poniższe metafory:

„zaufaj chemicznej litości”: ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
„oddaj mi swoją przepaść – wymoszczę ją snem”: .......................................................................................
........................................................................................................................................................................
„będziesz mi wdzięczny (wdzięczna) za cztery łapy spadania”: ...................................................................
........................................................................................................................................................................
(3 pkt)
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7. Podkreśl w wierszu wszystkie zdania zawierające czasowniki w trybie rozkazującym. Przeanalizuj je, a 
następnie napisz, jak stopniowo ujawnia się prawdziwa intencja postaci mówiącej.

........................................................................................................................................................................
(2 pkt)

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

........................................................................................................................................................................
(2 pkt)

9. Jaki rodzaj działań obnaża wiersz Wisławy Szymborskiej? Formułując swoją opinię, podaj dwa  argu-
menty. Twoja wypowiedź powinna liczyć co najmniej 10 zdań.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
(6 pkt)

Alicja Krawczyk – konsultant RODNiIP „WOM” w Rybniku
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WYCIECZKA SZKOLNA JAKO INTEGRALNA
CZĘŚĆ PROCESU EDUKACYJNEGO, JEJ ROLA W 

EDUKACJI KULTUROWEJ.
Ewa Gatnar

 Gdy w 2003r. przy I LO im. Powstańców 
Śląskich w Rybniku powstawało Gimnazjum z Od-
działami Dwujęzycznymi i zaszczycono mnie od-
powiedzialną funkcją wychowawcy jednej z klas 
pierwszych, w sierpniu tamtego roku napisałam 
Program wychowawczy dla uczniów Gimnazjum z 
Oddziałami Dwujęzycznymi wspomagany oddzia-
ływaniami turystyczno-krajoznawczymi. We wstę-
pie umieściłam wówczas zdanie: „W dobie wkra-
czania przez Polskę w struktury Unii Europejskiej, 
[niniejszy program] nie tylko kładzie nacisk na 
wspólny rynek, globalizm i nowoczesność, lecz ta-
kże przywraca w rozsądnych proporcjach kwestie 
życia duchowego, patriotyzmu i tradycji.” Priory-
tety wychowawcze zawarte w moim programie 
grupują się w dwa główne działy:

1. „Żaden człowiek nie jest  samoistną wyspą.” 
(John Donne). Edukacja młodego Polaka do 
życia we współczesnym świecie. Normy i za-
sady obowiązujące ludzi żyjących w społecze-
ństwie. Nasza szkoła i środo-wisko. Górny Ślą-
sk, Ziemia Rybnicka – nasza Mała Ojczyzna. 
Rzeczpospolita Polska a my – jej młodzi oby-
watele. Jestem Europejczykiem – co to znaczy? 
Świat globalną wioską. Rola mediów. 

2. „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. (...) Zdaj 
sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdo-
lny (...).” (Janusz Korczak). Wychowywanie ja-
ko wspomaganie młodych w samowychowa-
niu. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju 
osobowego uczniów. Wyrabianie odpowiedzia-
lności. Kształtowanie u młodzieży szeroko po-
jętej kultury osobistej. Budowanie postawy 
szacunku dla drugiego człowieka. Propagowa-
nie zdrowego stylu życia. Profilaktyka uzale-
żnień. Wychowanie prorodzinne.

 Jak widać z powyższego zestawienia, kul-
tura w rozległym ujęciu zajmuje poczesne miejsce 
wśród celów ogólnych, jakie założyłam w moim 
programie wychowawczym. Integralną jego część 
stanowi komponent  turystyczno-krajoznawczy, któ-
rego warstwa kulturowa jest  równie istotna, co geo-
graficzno-krajoznawcza, historyczna, rekreacyjno-
zdrowotna czy wychowawczo-organizacyjna.
 Moja pierwsza klasa w Gimnazjum z 

Oddziałami Dwujęzycznymi w Rybniku ukończyła 
szkołę w czerwcu 2006r. W ramach wyżej wymie-
nionego komponentu turystyczno-krajoznawczego 
organizowałam przede wszystkim wycieczki kra-
jowe, przybliżając podopiecznym rodzimą przyrodę 
i kulturę. Moi wychowankowie odwiedzili Beskidy, 
Tatry, Sudety, Góry Świętokrzyskie i okolice, wszę-
dzie zapoznając się nie tylko z walorami geogra-
ficzno-przyrodniczymi, lecz także z wytworami 
szeroko pojętej kultury i świadectwami historii cha-
rakterystycznymi dla odwiedzanych regionów. Ca-
łościowa, trzyletnia realizacja Programu wychowa-
wczego została uwieńczona sukcesem, który za-
chęcił piszącą te słowa do stworzenia kolejnego 
programu autorskiego – tym razem przedmioto-
wego. W sierpniu 2006r. powstał Program naucza-
nia języka angielskiego dla Gimnazjum z Oddzia-
łami Dwujęzycznymi, zawierający elementy realio-
znawstwa, zintegrowany z programem wychowa-
wczym i oddziaływaniami turystyczno-krajo-
znawczymi – obecnie w trakcie realizacji.

WYCIECZKA SZKOLNA JAKO INTEGRA-
LNA CZĘŚĆ PROCESU EDUKACYJNEGO, 
JEJ ROLA W EDUKACJI KULTUROWEJ.

 Nauczyciel potrafiący efektywnie wyko-
rzystać w pracy zawodowej swoje zainteresowania 
i „zarazić” nimi uczniów, wpływając pozytywnie 
na ich intelekt i osobowości, łączy przyjemne z 
pożytecznym – robi to co lubi, niejako „przy oka-
zji” przyczyniając się do rozwoju podopiecznych. 
Od kilku lat  moja ulubiona forma oddziaływań 
naukowo-wychowawczych to wycieczka szkolna, 
jako że sama pasjonuję się turystyką.
 W sierpniu 2006r. w pierwszej części mo-
jego wyżej wymienionego Programu nauczania ję-
zyka angielskiego napisałam: „Istotą wprowadzenia 
komponentu turystyczno-krajoznawczego [do obu 
moich progra-mów autorskich] jest  założenie, iż 
każda wycieczka szkolna to nie tylko czas odpoc-
zynku od zajęć lekcyjnych, lecz również nowa 
ważna sytuacja dydaktyczno-wychowawcza. W 
przypadku wycieczki wielodniowej, realizacja tego 
założenia rozpoczyna się nie w momencie wsiada-
nia do pociągu czy autokaru, lecz o wiele wcześniej 
– w klasie, bibliotece, pracowni internetowej czy w 
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domu ucznia, gdzie młodzi ludzie wszelkimi do-
stępnymi sposobami poszukują i przetwarzają in-
formacje na temat  miejsc, obiektów i problemów 
związanych z wycieczką. Najważniejszymi ogni-
wami na tym etapie są lekcja wychowawcza i lek-
cja języka angielskiego (lub ich cykl), gdzie doko-
nuje się wstępne podsumowanie zdobytych mate-
riałów w postaci konkursów międzygrupowych, 
wystawy prac pla-stycznych, opowiadania legend i 
podań związanych z odwiedzanym rejonem, przed-
stawiania wydarzeń historycznych na osi czasu czy 
innych form. Wła-ściwa wycieczka, starannie 
zaplanowana i przygotowana przez autorkę Pro-
gramu, powinna być pra-ktycznym potwierdzeniem 
wcześniej uzyskanych wiadomości, połączonym z 
odpoczynkiem w pię-knym otoczeniu w zgranej 
grupie osób. Dopełnie-niem całości po powrocie z 
wyjazdu jest np. kon-kurs czy wystawa zdjęć oraz 
angielskojęzyczny projekt, który mógłby zachęcić 
obcokrajowców do odwiedzenia danego zakątka 
naszego kraju.”
 Rola wycieczki szkolnej w edukacji kultu-
rowej jest wielopoziomowa – od zwykłej kultury 
bycia począwszy, na tzw. kulturze wysokiej skoń-
czywszy. Pierwsza ze wspomnianych – kultura by-
cia – na wycieczce szkolnej może być monitorowa-
na w stopniu wielekroć większym niż podczas ruty-
nowej pracy klasowo-lekcyjnej. Obserwujemy bo-
wiem naszych wychowanków 24 godziny na dobę i 
znacznie pełniej niż w szkole możemy kształtować 
w nich pożądane postawy. Po pierwsze – kultura 
podróżowania: zachowanie i porządek podczas ja-
zdy autokarem czy pociagiem, w trakcie wędrówek 
pieszo, w czasie pobytu na obszarach chronionych. 
Po drugie – kultura zwiedzania: godna postawa w 
miejscach pamięci narodowej oraz innych miej-
scach publicznych w kraju i za granicą, okazywanie 
szacunku symbolom narodowym bądź religijnym, 
respektowanie nakazu zachowania ciszy czy zakazu 
fotografowania. Po trzecie – kultura zachowania się 
w miejscach zakwaterowania: utrzymanie porządku 
w pokojach i innych pomieszczeniach ośrodka, 
obiektach sportowo-rekreacyjnych, kultura spoży-
wania posiłków, przestrzeganie ciszy nocnej. Po 
czwarte – kultura słowa: sposób zwracania się do 
opiekunów wycieczki, personelu obiektów, wre-
szcie – uczniów do siebie nawzajem. Od bieżącego 
używania trzech magicznych słów: „proszę”, „prze-
praszam” i „dziękuję”, do wyrobienia potrzeby po-
dziękowania organizatorom i gospodarzom za prze-
prowadzenie imprezy.
 Jeżeli wycieczka szkolna udaje się za gra-
nicę, bądź – tak jak organizowane przeze mnie wy-
cieczki po Polsce – wiąże się z wykonaniem 
angielsko lub dwujęzycznej pracy projektowej, is-
totnym narzędziem poznawczym i wykonawczym 

staje się język obcy. Truizmem jest  stwierdzenie, że 
stopień znajomości języków obcych – a ostatnio 
coraz częściej dwu lub wielojęzyczność – stanowi 
wyznacznik stopnia „ukulturowienia” danego 
człowieka. To, iloma językami czy dialektami się 
posługujemy, decyduje na ile sposobów możemy 
czerpać z zasobów ogólnoludzkiej, ogólnoświa-
towej kultury. I tak, wykonanie pracy projektowej z 
choćby drobnymi elementami w języku obcym mo-
tywuje do pracy, pomaga udoskonalić umiejętność 
posługiwania się danym językiem, stwarza okazję 
do użycia go w praktyce. Istnieje jeszcze jeden 
ważny aspekt obcojęzycznych prac projektowych 
na temat miejsc odwiedzanych w Polsce – uczą 
młodzież, jak promować nasz kraj, jego kulturę i 
walory turystyczne wśród obcokrajowców.
 Ostatni – lecz nie najmniej ważny – akcent 
kulturowy związany z wycieczkami i pracami pro-
jektowymi wokół nich wytworzonymi to dbałość o 
wysoką jakość ich ekspozycji. Na pierwszym mie-
jscu – estetyka wykonania: czystość, wykorzystanie 
przestrzeni, układ graficzny, kolorystyka etc. Gdy 
praca nie ogranicza się do wytworu tekstowo-obra-
zkowego, lecz uzupełniona jest prezentacją ustną, 
ważna staje się właściwa organizacja wypowiedzi 
w danych ramach czasowych. Wreszcie, niezmier-
nie istotna jest  kultura słowa: dykcja, emisja głosu, 
tempo wypowiedzi, właściwa intonacja czy dobór 
środków językowych.

PROJEKT EDUKACYJNY: WYCIECZKA W 
SUDETY ŚRODKOWE – ZAKĄTEK ZAPO-
MNIANY, WART PONOWNEGO ODKRYCIA.

 Było to długofalowe przedsięwzięcie reali-
zowane w mojej obecnej klasie wychowawczej 
(wtedy była to klasa I) od marca do czerwca 2007r. 
w kilku etapach. Już w pierwszym tygodniu 
września 2006r. przeprowadziłam szczegółowe ro-
zeznanie w kwestii miejsc nieznanych moim no-
wym podopiecznym. Chciałam racjonalnie wybrać 
cel pięciodniowej wycieczki wieńczącej całoroczną 
pracę. Zależało mi na niezbyt odległym regionie 
górskim, ciekawym kulturowo, gdzie można by 
połączyć rekreację na łonie natury z refleksją nad 
działalnością i wytworami człowieka.
 Celowo poszukiwałam rejonu stosunkowo 
rzadko odwiedzanego. Dlaczego? Po pierwsze, by 
„wypromować” zakątek mało znany a wartościowy 
i udowodnić, że w każdym miejscu można doszu-
kać się cennych świadectw dziedzictwa kulturo-
wego – wystarczy chcieć i dobrze się rozejrzeć! Po 
drugie, zatłoczone, wprost „pękające w szwach” 
sztandarowe punkty bywają tak często celami wy-
cieczek, że większość dzieci zdążyła je już „zali-
czyć”, albo prędzej czy później pojedzie tam z ro-
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dzicami.
 Sudety Środkowe – a ściślej Góry Ka-
mienne, Góry Sowie i Góry Stołowe – z bazą no-
clegową w Sokołowsku – „śląskim Davos”, pier-
wszym na świecie ośrodkiem leczenia gruźlicy – 
spełniły wszystkie zakładane warunki. O Książu, 
Świdnicy, Krzeszowie i czeskich „skalnych mia-
stach” niektórzy może słyszeli. Ale Sokołowsko, 
Chełmsko Śląskie, Kochanów czy Włodarz – gdzie 
to właściwie jest? Czy jest tam w ogóle po co je-
chać? Tak!!! Sudety to fascynująca kraina pod wie-
loma względami. Również te „środkowe” – zapo-
mniane, bo przyćmione popularnością Karkonoszy 
i Kotliny Kłodzkiej. A szkoda!
 Z regionem wstępnie zapoznałam się w 
sierpniu 2006r. podczas rodzinnych wędrówek pie-
szych i zwiedzania tamtejszych zabytków. Dwa 
miesiące później towarzyszyłam jednej z klas na-
szego gimnazjum na wycieczce obejmującej nie-
które z planowanych przeze mnie miejsc. Już w 
październiku dokonałam pierwszych rezerwacji dla 
mojego zespołu, sporządziłam ramowy plan zwie-
dzania, ustaliłam wstępny kosztorys. Szczegółowy 
program imprezy został „dopięty na ostatni guzik” 
z końcem maja, na dwa tygodnie przed wyjazdem.
 Zimą przyszedł czas na opracowanie inter-
dyscyplinarnego projektu, którego pokaźną część 
stanowiła edukacja kulturowa. Co w programie 
edukacyjnym miało związek z kulturą? Przede 
wszystkim historia (w standardowym programie 
nauczania – treści co najwyżej zasygnalizowane!). 
Dolny Śląsk – w tym Sudety – to ziemie, które 
przed rokiem 1945 po raz ostatni należały do Polski 
w średniowieczu. Więc średniowiecze jako „epoka 
barwna i ciekawa” w przeróżnych aspektach. Na 
przykład – średniowieczne rozumienie wymiaru 
sprawiedliwości (okazja do refleksji przy średnio-
wiecznym kamiennym stole sądowym w Kocha-
nowie, unikalnym w skali Europy!). Polska pias-
towska – Śląsk jako najbogatsza i najbardziej „eu-
ropejska” dzielnica wczesnego państwa polskiego, 
„perła w Koronie”. Czasy rozbicia dzielnicowego, 
próby zjednoczenia kraju pod berłem Henryków 
śląskich, najazd tatarski i bitwa pod Legnicą, Bol-
kowie świdniccy – ostatni Piastowie wzbraniający 
się przed złożeniem hołdu lennego Czechom, utrata 
Śląska przez Polskę na ponad 500 lat. Niepokoje 
religijne – husyci, reformacja i wojna trzydziesto-
letnia – od wojującej nietolerancji do pojednania i 
ekumenizmu czasów obecnych (350-lecie Kościoła 
Pokoju w Świdnicy!). To na przestrzeni wieków 
wpływy polskie, czeskie, austriackie, prusko-
niemieckie – każdy z tych narodów wycisnął piętno 
na dziejach i kulturze regionu. W końcu czasy 
najnowsze: II wojna światowa i dramat tysięcy 
więźniów hitlerowskiego obozu Gross-Rosen, w 

nieludzkich warunkach drążących w Górach So-
wich sztolnie, których przeznaczenie do dziś po-
zostaje tajemnicą. I wreszcie powojenne decyzje 
Wielkiej Trójki dotyczące granic w środkowej 
Europie, a w konsekwencji – przesiedlenia ludności 
i ich wpływ na przekrój etniczny populacji Polski 
oraz kształt Ziem Zachodnich.
 Dalej – kultura w powiązaniu z religią: cys-
tersi (światowej klasy zabytki w Krzeszowie!) – 
zakon „gospodarczy” o potężnej funkcji kultu-
rotwórczej w Europie – zarówno jeżeli chodzi o 
kulturę gospodarowania, kulturę materialną, jak i 
mecenat  dla sztuki i architektury. Okazja do poró-
wnania świątyń trzech wyznań chrześcijańskich: 
pocysterskiego opactwa w Krzeszowie, ewange-
lickiego Kościoła Pokoju w Świdnicy (od 2001 na 
liście UNESCO!) i cerkiewki w Sokołowsku 
(wzniesionej ok. 100 lat temu dla kuracjuszy z car-
skiej Rosji). Okazja do zadumy nad pięćdziesię-
cioma scenami z życia Św. Józefa na cudnej urody 
freskach Michała Willmanna – „śląskiego Rem-
brandta”, do zobaczenia na własne oczy, co to ta-
kiego empora, a co ikonostas.
 W zapomnianych sudeckich miasteczkach i 
wioskach podziwiać można też perełki dawnej ar-
chitektury: przepiękne budownictwo drewniane 
(300-letnie domy tkaczy – „12 apostołów” – w 
Chełmsku Śląskim), czy konstrukcje szkieletowe 
(tzw. mur pruski) w starych sudeckich chatach i 
budynkach sanatoryjno-uzdrowiskowych w 
Sokołowsku (także w Kościele Pokoju w Świd-
nicy!). Oryginalne są obiekty służące turystom: 
jedyne w Górach Kamiennych schronisko – 
„Andrzejówka” na Przełęczy Trzech Dolin, czy 
stuletnia kamienna wieża widokowa na Wielkiej 
Sowie w Górach Sowich. To wreszcie ciekawa ar-
chitektura trzeciego co do wielkości w Polsce za-
mku Książ: przegląd stylów od gotyku przez rene-
sans po barok, porównanie ogrodów francuskich z 
parkami angielskimi, echa znienawidzonego 
pruskiego drylu w opowieściach o życiu pani na 
Książu – Angielce z pochodzenia – pięknej Daisy. 
To styl romański w ruinach zamku Radosno nad 
Sokołowskiem, to historie o rycerzach-rabusiach i 
ich konfrontacja ze znanym z lekcji polskiego eto-
sem średniowiecznego rycerza, uosabianym przez 
Rolanda i Zawiszę Czarnego.
 To nawiązanie do walorów naszego re-
gionu: cystersi – również blisko nas, w Rudach Ra-
ciborskich; jeden z obrazów podziwianego w Krze-
szowie Michała Willmanna, nadwornego malarza 
cystersów – w drewnianym kościółku w Ligockiej 
Kuźni w Rybniku; Święta Jadwiga Śląska, żona 
Henryka Brodatego i matka poległego pod Legnicą 
Henryka Pobożnego – patronką rybnickiego 
kościoła na Nowinach; właściciele zamku Książ, 
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Hochbergowie – to ci sami, którzy od połowy XIX 
wieku władali Pszczyną.
 Dolny Śląsk i Sudety powinny kojarzyć się 
z jednym jeszcze aspektem kultury materialnej – 
kulturą gospodarowania. Z racji takiego a nie in-
nego położenia dzielnicy i obfitości bogactw natu-
ralnych, od wieków miały miejsce liczne migracje 
na Śląsk z zachodu i południa, a w konsekwencji – 
szybka kolonizacja tych ziem. Napływ przedstawi-
cieli różnych narodów już w średniowieczu spowo-
dował silną „europeizację” regionu – z za-równo 
pozytywnymi, jak i negatywnymi konse-
kwencjami. Z jednej strony – azyl dla innowierców, 
z drugiej – trauma wojny trzydziestoletniej. Z jed-
nej strony – od najdawniejszych czasów rozwinięte 
górnictwo różnych minerałów i tętniące życiem, 
zamożne osady tkaczy i hutników, z drugiej – natu-
ralne sudeckie lasy dla potrzeb gospodarczych wy-
cięte i zastąpione słabą monokulturą świerka. Efekt 
– katastrofa ekologiczna na niespotykaną skalę! 
Czy wystarczą nieśmiałe próby zachowania tego, 
czego nie zdążyliśmy unicestwić, w parkach naro-
dowych i krajobrazowych, rezerwatach i innych fo-
rmach ochrony przyrody? Czy sposób, w jaki czło-
wiek traktuje naturę, nie jest  wyznacznikiem kul-
tury nas – ludzi jako gatunku – wobec innych prze-
dstawicieli biosfery?
 Realizacja właściwego projektu rozpoczęła 
się wiosną 2007r. cyklem lekcji wychowawczych 
poświęconych tematyce wycieczki i odwiedzanego 
regionu. Wartym szczególnej uwagi był temat  „Re-
formacja – nowe myślenie o tej samej religii”, 
przygotowujący młodzież do odwiedzenia Kościoła 
Pokoju w Świdnicy. Do mojej klasy – razem z 
trzydzieściorgiem dzieci wyznania katolickiego – 
chodzą ewangeliczka i świadek Jehowy, zaś do kla-
sy równoległej – syn pastora rybnickiej parafii 
ewangelickiej. Była to więc wspaniała ekumeni-
czna lekcja tolerancji. Tym ciekawsza, że zaproszo-
nym przeze mnie gościem był wicedyrektor naszej 
szkoły, p. Dariusz Wantulok – prywatnie wyznania 
ewangelickiego. Z wykształcenia matematyk, z za-
interesowań  humanista i podróżnik, również prze-
wodnik turystyczny i organizator wielu wycieczek, 
w ciekawy sposób przedstawił rys historyczny 
głównych odłamów chrześcijaństwa oraz ich geo-
graficzny zasięg w dzisiejszej Unii Europejskiej, 
wymienił też podstawowe różnice między katoli-
cyzmem a protestantyzmem. Klasa – bardzo akty-
wna – słuchała z uwagą, żywo reagując: włączając 
się do dyskusji i zadając mądre pytania – w trakcie, 
a nawet po lekcji.
 Etap drugi stanowiła indywidualna praca 
projektowa uczniów. Jej tematyka została pomyśla-
na i przygotowana przez wychowawcę jako inter-
dyscyplinarna. Gimnazjaliści wpierw deklarowali, 

jakim przedmiotem szkolnym (przedmiotami) 
chcieliby się zajmować. Następnie – podzieleni na 
grupy według dyscyplin, które wstępnie wskazali – 
dokonywali wyboru konkretnych tematów z zesta-
wienia opracowanego przez wychowawcę. Zada-
niem było przygotowanie tekstowo-graficznych 
prac projektowych w oparciu o wszelkie dostępne 
źródła (internet, przewodniki, słowniki i encyklo-
pedie, mapy, podręczniki, albumy, rozmowy z nau-
czycielami przedmiotów, których zakres obejmo-
wały prace etc.). Każda praca miała zawierać ele-
ment angielskojęzyczny – co najmniej nagłówek, 
tytuł, podpisy pod obrazki, mini-słowniczek, frag-
ment tekstu bądź streszczenie. System działań po-
dobny był do powstawania pracy dyplomowej: 
młodzi autorzy przedstawiali wychowawcy swoje 
plany (merytoryczne i graficzne), poszukiwali in-
formacji w źródłach, przynosili do konsultacji ma-
teriał wstępny (który prawie zawsze wymagał zna-
cznych cięć...), składali pierwsze wersje prac. Wy-
chowawczyni „bawiła się w promotora” – czytając, 
nanosząc uwagi, pomagając dokonać selekcji, do-
radzając, konstruktywnie krytykując i chwaląc, od-
syłając do innych źródeł, korygując nieporadne 
tłumaczenia na angielski. Po kilku tygodniach, pod 
koniec maja, finalne wersje prac były gotowe. Efe-
kt  przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Objętość 
prac została wstępnie ustalona jako arkusz A-4, 
jedno lub dwustronnie zapełniony, jednakże nie-
którzy uczniowie zgromadzili tyle materiałów, że w 
kilku przypadkach wyraziłam zgodę na pracę 
dłuższą (w jednym nawet  do 10 stron!). Powstały 
32 opracowania, które uporządkowałam w pewnej 
logicznej kolejności przy pomocy segregatora. Za-
nim jednak to się stało, moi gimnazjaliści wymie-
nili się pracami nawzajem, by opracować pytania 
do konkursu o tematyce związanej z wycieczką. Ci, 
których angielska strona pracy była najbardziej 
ambitna, otrzymali cząstkowe oceny celujące z ję-
zyka angielskiego. Również nauczyciele innych 
przedmiotów, których zakres obejmowały prace, 
mogli nagrodzić uczniów ocenami. Poniżej przed-
stawiam listę tych tematów, które były w jakiś spo-
sób związane z kulturą. Ich podział na przedmioty 
szkolne jest oczywiście umowny i uproszczony:

Język polski
1. Średniowiecze – „epoka barwna i ciekawa”. Co 

nas dziś najbardziej dziwi i szokuje?
2. Kultura rycerska w średniowieczu. Ideał śre-

dniowiecznego rycerza.
3. Ideał średniowiecznego ascety w literaturze i 

sztuce.
4. „Henrykowie śląscy” i ich żony, Święta Jadwi-

ga i Anna Czeska – średniowieczny ascetyzm 
„w praktyce”.

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK Nr 2 (02)/ 2008

 str. 41



5. Średniowieczne zakony: benedyktyni, cystersi, 
franciszkanie.

Sztuka
1. Jak rozpoznać styl romański? Co i dlaczego tak 

budowano?
2. Średniowieczne zamki – ich budowa, przezna-

czenie, losy. Przykłady z Dolnego Śląska.
3. Symbolika gotyckiej katedry. Nazewnictwo 

elementów architektonicznych.
4. Cerkiew – świątynia prawosławna. Jak ją 

odróżnić od kościoła katolickiego?
5. Zbór – świątynia protestancka. Ewangelicki 

Kościół Pokoju w Świdnicy.
6. Kompleks pocysterski w Krzeszowie wspania-

łym przykładem architektury i sztuki baroku. 
7. Michał Willmann – „śląski Rembrandt”, a 

może „śląski Rafael”? Arcydzieła malarza w 
Krzeszowie i … w Rybniku!

8. Różnorodność drewnianych budowli w Sude-
tach (domy tkaczy w Chełmsku Śląskim, Ko-
ścioły Pokoju w Świdnicy i Jaworze, budo-
wnictwo letniskowo-uzdrowiskowe w stylu al-
pejskim, konstrukcje szkieletowe).

Religia
1. Podstawowe pojęcia związane z kościołami i 

zakonami.
2. Co Europa zawdzięcza cystersom?
3. Rudy Raciborskie i Krzeszów na Dolnym Ślą-

sku – przykłady cysterskich ośrodków na Ślą-
sku.

Historia
1. Jak żyli ludzie w średniowieczu – gdzie mie-

szkali, czym się trudnili, komu służyli.
2. Śląsk – „perłą w koronie” Polski. Dlaczego już 

w średniowieczu był tak atrakcyjny i wciąż 
stawał się przedmiotem granicznych wojen i 
sporów?

3. Najwybitniejsi władcy średniowiecznego Ślą-
ska. Ich rola w scalaniu ziem polskich w cza-
sach rozbicia dzielnicowego.

4. Z dalekiej Azji pod Legnicę. Skąd wzięli się 
Tatarzy? Jak zapamiętała ich „wizyty” średnio-
wieczna Europa?

5. Dlaczego Śląsk „dostał się” Czechom? Bol-
kowie świdniccy – Piastowie najdłużej wierni 
Polsce.

6. Reformacja – „nowe myślenie o tej samej reli-
gii”. Wojna trzydziestoletnia i jej skutki.

7. Śląsk polski, czeski, austriacki, pruski/
niemiecki, polski. Dlaczego historia zatoczyła 
koło?

8. II wojna światowa na Dolnym Śląsku i w Sude-
tach. Projekt Riese („Olbrzym”). Gross Rosen 

– hitlerowski obóz pracy.

Wiedza o społeczeństwie
1. Sprawiedliwość i jej wymierzanie w Średnio-

wieczu a w czasach współczesnych.
2. Narody zamieszkujące Polskę, mniejszości na-

rodowe i religijne. Czy zawsze było ich tak nie-
wiele? Dlaczego?

3. Przesiedlenia ludności w Europie wschodniej i 
środkowej w połowie XX wieku – kto i dlacze-
go o nich zadecydował, jakie spowodowały 
skutki?

Geografia
1. Które zakątki Sudetów Środkowych są szcze-

gólnie atrakcyjne turystycznie? Dlaczego?

Biologia
1. Sokołowsko – jeden z pierwszych w świecie 

ośrodków leczenia gruźlicy. Skąd wzięło się 
słowo „prysznic”?

Język niemiecki
1. Niemieckie nazewnictwo w przedwojennych 

Sudetach. Jak dawniej nazywały się: Wrocław, 
Wałbrzych, Świdnica, Krzeszów, Lubawka, 
Kamienna Góra, Chełmsko Śląskie, Soko-
łowsko, Książ, Sudety, Góry Sowie, Góry Wał-
brzyskie, Góry Kamienne, Schronisko „An-
drzejówka”? Czy niektóre niemieckie nazwy 
coś szczególnego znaczyły?

 W dniu 31 maja 2007r. zaprosiłam dyrekcję 
i kilkunastu nauczycieli mojej szkoły na lekcję ot-
wartą podsumowującą nasze przygotowania do wy-
cieczki. Zaproszeni goście mieli okazję podziwiać 
przygotowany projekt, zaś uczniowie indywidual-
nie, krótko – w ciagu zaledwie 1-2 minut – opowia-
dali o swojej pracy. Każdy po kolei przedstawiał 
się, przytaczał temat swej pracy, określał jej zwią-
zek z przedmiotem lub przedmiotami szkolnymi, 
wyliczał wykorzystane źródła, wskazywał powią-
zanie tematu z wycieczką, wymieniał najważnie-
jsze fakty czy ciekawostki.
 Właściwa wycieczka – w dniach 11-15 cze-
rwca 2007r. – udała się znakomicie. Zrealizowa-
liśmy – z kosmetycznymi zaledwie zmianami – 
cały program. Dodatkowym atutem były zajęcia z 
edukacji ekologicznej, przyrodniczej, bioregiona-
lnej, kulturowo-filozoficznej oraz artystycznej (pla-
stycznej i fotograficznej) w formie warsztatów tere-
nowych i pokazów multimedialnych, przeprowa-
dzone przez działaczy Stowarzyszenia Edukacji 
Głęboko Ekologicznej „Ruczaj” „Sudety”. Rafał 
Jakubowski (animator szeregu organizacji ekolo-
gicznych i społecznych, publicysta prac z zakresu 
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etnologii, kulturoznawstwa i biblioterapii), Diana 
Pałka (kulturoznawca i animator kultury, specjal-
istka ds. komunikacji społecznej, organizatorka 
wystaw, koncertów i festiwali w kraju i za granicą, 
tłumacz języka angielskiego) oraz Piotr Woźniak 
(fotografik przyrody, publikujący m.in. w miesięcz-
niku „Sudety”, wystawiający swe prace w kraju i 
za granicą, nagradzany m.in. przez „National Geo-
graphic” i miesięcznik „Foto”) towarzyszyli nam 
przez trzy dni w ośrodku i w terenie, pełniąc role 
naszych przewodników. Z prawdziwą charyzmą 
poprowadzili swój program nawiązujący do biore-
gionalizmu, „czyli idei odkrywania i odnawiania 
tożsamości z przyrodą, kulturą i historią regionu, 
poprzez przybliżenie wiedzy z zakresu historii, ar-
chitektury, zmian zachodzących w przyrodzie i na 
płaszczyźnie społecznej regionu” – jak ujęli to w 
swej ulotce informacyjnej. Przed krzeszowskim 
opactwem, wśród Skałek Gorzeszowskich, na cheł-
mskim ryneczku i pod arkadami domów tkaczy, 
wokół stołu sądowego w Kochanowie i przed wej-
ściem do jaskini, w ruinach zamku Radosno i pod 
drewnianą wiatą turystyczną, w schronisku „An-
drzejówka” i nad potężnym kamieniołomem me-
lafiru w Rybnicy Leśnej, po drugiej stronie granicy 
w labiryntach Adršpašsko-teplickych skál – 
wszędzie towarzyszyły nam nawiązania do historii 
i kultury, ciekawe opowieści i legendy – nie tylko 
sudeckie, ale i celtyckie, słowiańskie, germańskie, 
starohinduskie i chińskie. Młodzież nie tylko chę-
tnie i uważnie słuchała, ale także żywo reagowała, 
nawiązując do wykonanych przez siebie prac, dy-
skutując i mądrze broniąc swojego zdania. Na 
zakończenie trzydniowej współpracy, najakty-
wniejsi zostali wyróżnieni przez Rafała i Dianę na-
grodami.
 Ostatnim etapem projektu był konkurs pod-
sumowujący całość programu. W pierwszym, pise-
mnym, etapie (13 czerwca) wzięli udział wszyscy 
uczniowie klasy. Ta część – opracowana jeszcze 
przed wyjazdem przez wychowawczynię – miała 
postać zadań wielokrotnego wyboru. Oto pytania 
najściślej związane z edukacją kulturową (prawi-
dłowe odpowiedzi podkreślone):

1. Przedwojenna niemiecka nazwa Sokołowska 
to:
o Görbersdorf
o Grüssau
o Schweidnitz
o Waldenburg.

2. Skąd w Sokołowsku wzięła się cerkiew?
o Około 100 lat temu zamieszkiwali tu wy-

znawcy prawosławia.
o Po II wojnie światowej przesiedlono tu pra-     

wosławnych Polaków z za Buga.
o Po wojnach napoleońskich tereny te na 

krótko znalazły się pod administracją ro-
syjską.

o Wybudowano ją dla kuracjuszy z carskiej 
Rosji, którzy przyjeżdżali tu leczyć gru-
źlicę.

3. Wskaż, w jakiej kolejności Śląsk należał do po-
niższych państw (licząc od Mieszka I):
o Niemcy – Polska – Czechy – Austria – Pol-

ska
o Polska – Czechy – Austria – Prusy – 

Niemcy –Polska
o Polska – Czechy – Prusy – Niemcy – Aus-

tria–Polska
o Polska – Prusy – Austria – Czechy –

Niemcy – Polska.

4. Zakon cystersów wyodrębnił się z zakonu:
o benedyktynów
o dominikanów
o franciszkanów
o karmelitów.

5. Święta Jadwiga Śląska, żona księcia Henryka 
Brodatego, patronka Śląska:
o była prawdziwą ascetką przez całe życie
o prowadziła życie ascetyczne tylko na pokaz
o złożyła wraz z mężem śluby czystości po 

urodzeniu kilkorga dzieci
o została kanonizowana (uznana za świętą) w 

XVII wieku.

6. Anna Czeska, pierwsza fundatorka Krzeszowa, 
to:
o babka Henryka Pobożnego, matka Św. Ja-

dwigi
o matka Henryka Pobożnego, siostra Św. Ja-

dwigi
o siostra Henryka Pobożnego, córka Św. Ja-

dwigi
o żona Henryka Pobożnego, synowa Św. Ja-

dwigi.

7. Raubritterzy to średniowieczni:
o biczownicy przechodzący procesjami przez 

ówczesne miasta
o kupcy przejeżdżający z towarami przez 

Dolny Śląsk
o poszukiwacze bogactw mineralnych w 

Sudetach, przybyli z dzisiejszej Belgii
o rycerze-rabusie gnieżdżący się w trudno 

dostępnych zamkach Śląska i Łużyc.

8. Najkrwawsza w dziejach Śląska, wojna 30-le-
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tnia toczyła się w latach:
o 1518 – 1548
o 1618 – 1648
o 1718 – 1748
o 1818 – 1848.

9. Świdnica szczyci się ewangelickim Kościołem 
Pokoju pod wezwaniem:
o Boga Ojca
o Ducha Świętego
o Jezusa Chrystusa
o Trójcy Świętej.

10. Drewniane domy tkaczy w Chełmsku Śląskim 
obchodzą w tym roku:
o 200-lecie
o 250-lecie
o 300-lecie
o 350-lecie.

11. Malarz cystersów, autor krzeszowskich fre-
sków - arcydzieł, Michał Willmann, nazywany 
jest:
o śląskim Rafaelem
o śląskim Rembrandtem
o śląskim Rubensem
o śląskim Van Dyckiem.

12. Miejscowość z unikalnym średniowiecznym 
stołem sądowym i jaskinią to:
o Gorzeszów
o Kamienna Góra
o Kochanów
o Kowalowa.

13. Pani na Książu, piękna księżna Daisy, żona 
Henryka XV Hochberga, była z pochodzenia:
o Angielką
o Austriaczką
o Niemką
o Polką.

14. Podziemia projektu Riese w Górach Sowich 
drążyli:
o komuniści niemieccy uwięzieni przez Hit-

lera przed wybuchem II wojny światowej
o niemieccy jeńcy wojenni uwięzieni przez 

Armię Radziecką
o więźniowie hitlerowskiego obozu pracy 

Gross-Rosen
o więźniowie hitlerowskiego obozu zagłady 

Auschwitz-Birkenau.

 W części drugiej, ustnej (14 czerwca), wal-
czyła najlepsza ósemka – dwóch chłopców i sześć 
dziewcząt. Pytania finałowe przygotowali wspólnie 

wszyscy opiekunowie wycieczki na miejscu, już po 
zrealizowaniu większości programu zwiedzania. 
Oto niektóre z nich:
• Kim był Karkonosz? Podaj jego inne nazwy.
• Co to jest mur pruski i gdzie widzieliśmy jego 

przykłady?
• Jaką scenę biblijną przedstawia ołtarz główny 

Kościoła Pokoju w Świdnicy?
• Co to jest  empora i dla jakiego rodzaju budowli 

jest charakterystyczna?
• Co oferuje zamek Książ prócz standardowego 

zwiedzania?
• Jakie obiekty można było zobaczyć w Sokoło-

wsku w czasach jego świetności?
• Jakie warunki musiały spełniać kościoły pokoju, 

by w ogóle mogły powstać?
• Jak nazywał się lekarz, z pochodzenia Niemiec, 

który w XIX wieku rozwinął zakłady lecznicze w 
Sokołowsku?

• W jakich trzech miejscowościach zbudowano 
kościoły pokoju?

• W jakim stylu założone były książańskie ogrody?
• Właścicielami którego pałacu na Górnym Śląsku 

byli od XIX wieku książańscy Hochbergowie? 
• Podaj trzy elementy wystroju Kościoła Pokoju w 
Świdnicy.

• Dlaczego hitlerowcy uznali syna Daisy i Jana He-
nryka XV Hochberga za zdrajcę?

• Co stało na ambonie Kościoła Pokoju w Świd-
nicy i jaki spełniało cel?

• Jakie negatywne skutki niesie eksploatacja mel-
afiru w kamieniołomie w Rybnicy Leśnej?

• Na czyją cześć nazwane zostały ulice w pobliżu 
bazyliki w Krzeszowie?

 Czas na podsumowanie i ewaluację. W wy-
cieczce wzięli udział wszyscy uczniowie mojej kla-
sy. Wszyscy też wykonali projekty i przystąpili do 
pierwszego etapu opisanego wyżej konkursu. Prze-
bieg części ustnej przerósł nasze najśmielsze ocze-
kiwania: finaliści wykazali się całkiem przyzwoitą 
wiedzą, a poziom był wyrównany. Uczniowie mile 
nas zaskoczyli – przede wszystkim chęcią współ-
zawodnictwa i tym, że calkiem sporo zapamiętali.
 W Chełmsku Śląskim – niegdyś zamo-
żnym, prześlicznym miasteczku, obecnie mocno 
podupadłej, zaniedbanej miejscowości pozbawionej 
praw miejskich – dzieci miały okazję wykazać się 
w inny sposób. Otrzymawszy godzinę czasu i przy-
bory do rysowania, chętni próbowali uchwycić na 
papierze jakiś ciekawy detal architektoniczny, kli-
mat rynku, domów tkaczy, czy innych zakątków 
Chełmska. Bardziej dociekliwi dowiadywali się 
czegoś więcej o szkicowanych obiektach i miej-
scach, czytając tablice, afisze lub ulotki informacy-
jne, a nawet przeprowadzając wywiady z miesz-
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kańcami. Plastyczno-historyczne zajęcia plenerowe 
okazały się atrakcyjne dla ośmiorga dzieci – obok 
słabszych rysunków jest  kilka perełek, świadczą-
cych o talencie artystycznym ich autorów.
 Poziom wykonanych w domu i szkole prac 
tekstowo-graficznych był różny. Różnorodne są bo-
wiem osobowości moich podopiecznych i ich inte-
lekt, stopień motywacji i zainteresowanie wybra-
nym tematem. Znakomita większość wykazała jed-
nak ogromne zaangażowanie, mimo iż wykonanie 
zadania nie wiązało się ze zdobyciem obligatory-
jnej oceny. Co zyskali? Przeszli intensywny trening 
poszukiwania i selekcjonowania informacji. „Prze-
jście przez proces” wykonania projektów: przygo-
towanie prac, a następnie krótkie ich przedstawia-
nie na forum klasy oraz wobec zaproszonych gości, 
było dla moich gimnazjalistów - pierwszoklasistów 
przedsmakiem prezentacji maturalnej z języka pol-
skiego czy rozmowy kwalifikacyjnej.
 Wdrożenie się w tematykę wycieczki – na 
czele z edukacją kulturową – przed przystąpieniem 
do zwiedzania umożliwiło uczniom pełniejsze 
przeżycie wyjazdu, skuteczniejsze zapamiętanie 
wiadomości i lepsze zrozumienie obserwowanych 
zjawisk. W krzeszowskiej bazylice trwały akurat 
kompleksowe prace konserwatorskie – dzieci zoba-
czyły na własne oczy, ile wysiłku i żmudnych, dro-
biazgowych czynności wymaga przywrócenie za-
bytkowym wnętrzom i dziełom sztuki ich pierwot-
nego blasku, utrzymanie ich w pełnej krasie. Spot-
kanie z „pozytywnie zakręconymi” działaczami 
organizacji ekologicznych zmusiło młodzież do 
refleksji nad kondycją środowiska naturalnego, 
pobudziło także do zadumy nad związkami między 
przyrodą a kulturą. Poruszane w czasie zajęć kon-
trowersyjne kwestie dotyczące cywilizacji i globa-
lizacji prowokowały dzieci do dyskusji i umiejętnej 
obrony swych racji.
 Formą ewaluacji była też sama postawa 
moich podopiecznych jako gości i turystów. Eg-
zamin z „kultury bycia” zdali na piątkę z plusem. 
Zarówno opiekunowie, kierowca, przewodnicy, jak 
i gospodarze ośrodka z uznaniem wyrażali się o 
kulturze zachowania naszej młodzieży. Komple-
menty usłyszeliśmy także od starszych wiekiem tu-
rystów niemieckich, którzy razem z nami zwiedzali 

podziemne sztolnie kompleksu „Włodarz”. 
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POD CIESZYŃSKIM NIEBIEM – NA DESKACH TEATRU 
SPEKTAKL RENATY PUTZLACHER I RODOWANA LI-

PUSA PT. TESINSKE NIEBO – CIESZYŃSKIE NEBE. 
Patrycja Łyżbicka

Kategoria:
• Scenariusz zajęć możliwych do realizowania na 

wiedzy o kulturze, języku polskim lub zajęciach 
z edukacji regionalnej w szkole ponadgimnazjal-
nej

Liczba godzin:
• 2h (+ czas przeznaczony na obejrzenie spektaklu)

Cele:
• Uczeń  zapoznaje się z postacią Jaromira No-

havicy;
• Uczeń  aktywnie uczestnicy w wydarzeniu kultu-

ralnym – spektakl w teatrze;
• Uczeń  doskonali umiejętności analizy spetaklu 

teatralnego;
• Uczeń  uwrażliwia się na dorobek kulturalny re-

gionu;
• Uczeń  poprzez uczestnictwo w spektaklu i jego 

analizę pogłębia wiedzę o historii i kulturze 

Śląska Cieszyńskiego;

Tok zajęć:
Przed obejrzeniem spektaklu:

1. Zapoznanie uczniów z postacią Jaromira No-
havicy:
o Uczniowie otrzymują dwie wypowiedzi 

Nohavicy o sobie, na ich podstawie w gru-
pach próbują odtworzyć portret  człowieka-
artysty i zapisać swoje przemyślenia w for-
mie mapy mentalnej:

“Wydaje mi się, że gitara harmonizuje z kolorem 
moich włosów i z tym, co mi w duszy gra.”

“Pieśni piszę w nocy, w ciszy i osamotnieniu. Z gi-
tarą. Sam jak palec. Gdy już wpadnę na jakiś mo-
tyw, który mnie zafascynował, wiem i czuję, że 
gdzieś tam istnieje gotowa piosenka. I ja musza ją 
odnaleźć. Usłyszeć. Szukam więc i wsłuchuję się.”

Przykadowa mapa mentalna
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NOHAVICA

Oryginalność,
indywidualizm

Dużą wagę przywiązuje 
do natchnienia

Wrażliwość na piękno, 
estetyzm

Bujna wyobraźnia

Impulsywny, działający 
pod wpływem chwili



o Uzupełnienie wiadomości o wybrane info-
rmacje biograficzne:
o Urodził się w Ostrawie w 1953r. Kiedy 

miał 12 lat dostał od ojca swoją pie-
rwszą gitarę, z którą się nie rozstaje od 
lat 40;

o W latach 70. zamieszkał w Czeskim 
Cieszynie, skąd pochodzi jego żona. 
Początkowo pracował jako bibliote-
karz.

o Zabłysnął jako autor tekstów piosenek 
śpiewanych przez innych wykonaw-
ców. Na solowy występ zdecydowała 
się w 1982 r. w trakcie ostrawskiej im-
prezy folkowej.

o Jego koncerty uznawane były za anty-
państwowe, stąd częste kontrole mi-
licji.

o Nohavicę uznaje się za barda, bunto-
wnika, outsidera.

o Ze swojego mieszkania codziennie 
spoglądał na Wieżę Piastowską po dru-
giej strony Olzy. Nie mógł jednak prze-
jść na drugi brzeg. Kiedy po 1989 r. 
otworzono granicę poszedł na spacer 
do polskiego Cieszyna.

2. Wysłuchanie kilku piosenek Nohavicy.

3. Przekazanie uczniom podstawowych informa-
cji na temat spektaklu Tesinske Niebo – Cie-
szyńskie Nebe:
o Spektakl opartym na piosenkach Nohavicy.
o Powstał on na skutek współpracy dwóch 

zespołów teatralnych: Sceny Czeskiej i 
Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszy-
nie w reżyserii Renaty Putzlacher i Rodo-
vana Lipusa.

o Ispiracją stały się m.in. dwa mosty cieszy-
ńskie, które są specyficzne: jednym się 
wjeżdża, a drugim wyjeżdża, nie można się 
na nich spotkać.

o Premiera miała miejsce w 2004r.

4. Rozdzielenie „zadań” dla grup (każda grupa 
podczas oglądania spektaklu ma zwrócić 
szczególną uwagę na jeden z jego aspektów)
o grupa 1: Aluzje do jakich wydarzeń histo-

rycznych potraficie odnaleźć. W jaki spo-
sób zostały one przedstawione?

o grupa 2: Jaką rolę pełni dźwięk i muzyka w 
spektaklu?

o grupa 3: Jaką rolę pełni słowo, jakie zna-
czenie ma w tym przedstawieniu język? Z 
jakimi językami mamy do czynienia w 
przedstawieniu? Która scena wydaje ci się 

być kluczowa z punktu widzenia słowa?
o grupa 4: Zwróćcie szczególną uwagę na 

kostiumy aktorów i rekwizyty, którymi się 
posługują. Jaką pełnią one role? Które wy-
dają się Wam szczególnie ważne?

o grupa 5: Jaką rolę pełnią obyczaje regio-
nalne, tradycja, w jakich sposób w spekta-
klu zostało oddane bogactwo dziedzictwa 
kulturowego;

Po obejrzeniu spektaklu: 

1. Dzielenie się pierwszymi wrażeniami.

2. Grupy pracują nad swoimi zagadnieniami. 
Uczniowie dzielą się spostrzeżeniami indywi-
dualnymi, a następnie grupa zbiera wnioski i 
przedstawia je klasie. Po prezentacji każdej z 
grup następuje dyskusja na forum klasy. 

Np.:
 
Grupa 1:

Wydarzenia historyczne:
• Mór w XVIw.
• Bal w Magazynach Browaru;
• Najazd wojsk tatarskich;
• Wielka powódź;
• I i II Wojna Światowa;
• Walka o granicę po I Wojnie Światowej;
• Komunizm;

Wnioski: 
• Wydarzenie nie są poukładane w sposób chrono-

logiczny;
• Widz orientuje się w epoce na podstawie strojów 

charakterystycznych dla danego czasu (np. stroje 
z okresu cesarstwa, mundury AK, itp.), rekwi-
zytów (np. kursujący tramwaj, elementy chara-
kterystyczne dla wyposażenia ucznia w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego), miejsc (np. 
kawiarnia w Czeskim Cieszynie), a także poru-
szanych w dialogach problemów; 

• Fragmenty wydarzeń historycznych przedsta-
wione są w sposób umowny – głównie jest  to gra 
rekwizytem, scenografią, kostiumem oraz efek-
tami światła i dźwięku; 

Grupa 2:

• Widz bombardowany jest bardzo różnymi rodza-
jami dźwięków: od najprostszych efektów dźwię-
kowych, takich jak odgłos jadącego tramwaju czy 
stukot  i gwizd pociągu, poprzez odgłosy imitu-
jące działania wojenne (dochodzą one zza sceny, 
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dzięki czemu został uzyskany efekt wojny bez 
konieczności wprowadzania jej na scenę), aż po 
skomplikowane kompozycje muzyczne;

• Muzyka bazuje głównie na twórczości Jaromira 
Nohavicy – to dostosowane do spektaklu adapta-
cje jego piosenek;

• Pojawia się także muzyka ludowa (ma na celu 
podkreślanie roli folkloru w historii Ziemi Cie-
szyńskiej) oraz muzyka właściwa dla określo-
nych czasów historycznych (np. muzyka XIXw. 
w scenie balowej, muzyka żydowska czasów 
dwudziestolecia międzywojennego, szlagiery po-
pularne w czasie I czy II Wojny Światowej);

• Dzięki muzyce (w szczególności dzięki piosen-
kom) spektakl staje się czytelny także dla widza, 
który nie włada biegle wszystkimi językami 
wykorzy-stanymi w tym przedstawieniu);

• Muzyka buduje nastrój, oddaje emocje, nie tyle 
pojedynczych bohaterów, ile całych społeczności 
w określonym czasie historycznym; 

• W spektaklu muzyka sprawia, że cieszyńskie mo-
sty zaczynają działać w obie strony. Pełni funkcję 
integrującą i symboliczną;

Grupa 3:

• W spektaklu pojawia się: język polski, czeski, 
niemiecki oraz żydowski dialekt, a także gwara 
różnych rejonów Śląska Cieszyńskiego;

• Różnorodność językowa w spektaklu jest odbi-
ciem skomplikowanej historii Śląska Cieszyń-
skiego, który niemal zawsze był terenem pogra-
nicza, na którym ścierały się wpływy polskie, 
niemieckie, czeskie i żydowskie;

• Część bohaterów mówi po polsku, a część po nie-
miecku lub czesku, mimo tego świetnie się po-
trafią ze sobą porozumieć. Dzieje się tak dzięki 
specyficznej gwarze, którą wszyscy potrafią się 
posługiwać, a która zawiera w sobie elementy 
wszystkich tych języków;

• Język pełni istotną rolę szczególnie w scenie 
szkolnej, której beztroska i jedność zostają bruta-
lnie przerwane przez wybuch wojny. Początkowo 
młodzi bohaterowie tworzą własny język – każdy 
z nich posługuje się specyficznym słownictwem, 
ale świetnie się wzajemnie rozumieją. Odrębność 
językowa nie jest dla nich barierą. Po nadejściu 
wojny słowo – język staje się kwalifikatorem 
decydującym o przetrwaniu i dalszym losie. 

Grupa 4:

• Kostiumy z reguły dostosowane są do realiów 
historycznych – pełnią wówczas funkcję wskaza-
nia na określony czas, ułatwiając tym samym 
widzowi odbiór, np. kostiumy czasów cesarstwa, 

drelichowe ubrania komunistycznych robotni-
ków, ubrania uczniowskie, mundury z czasów 
obu wojen światowych;

• Są jednakże postacie i sceny, których kostium 
zaczyna pełnić rolę symboliczną, np. upersoni-
fikowana Olza nosi błękitny, długi szal symboli-
zujący nurt rzeczny, postacie z czasów moru no-
szą łachmany i strzępy ubrań symbolizujące 
śmierć i rozpad; 

• Bardzo istotną rolę pełnią rekwizyty. Odsyłają 
one do czasów historycznych, budują nastrój 
(często jest  to nastrój nostalgicznych, związany z 
odejściem dawnej epoki, utratą czegoś ważnego), 
pełnią funkcję symboliczną np.:

o Tramwaj – odsyła do czasów przed wojną, 
kiedy rzeczywiście tramwaj kursował po-
między obiema częściami miasta. W spek-
taklu staje się symbolem zjednoczenia, in-
tegracji. Łączy to, co niesprawiedliwie 
oddzieliła historia. W przejmującej scenie 
obrazującej wywóz Żydów tramwaj rusza 
pełny i wraca wypełniony jedynie pustymi 
walizkami i ubraniami symbolizującymi 
śmierć milionów;

o Telewizor – pojawia się, kiedy mowa jest o 
czasach komunizmu. Zmultipifikowany, 
nałożony człowiekowi na głowę staje się 
jego nieodłączną częścią. Symbolizuje 
uwięzienie człowieka, zniewolenie go 
przez propagandę. 

o Makiety budynków, które artyści noszą na 
głowach - budynki to najważniejsze zaby-
tki po obu stronach Olzy. Nie stanowią one 
jednak tylko elementu scenografii ułatwia-
jącego identyfikację miejsca akcji. Poprzez 
to, że noszą je na głowach aktorzy, budynki 
uzyskują dynamikę, ożywają, stają się ru-
chomymi (a przez to świadomymi) świad-
kami historii. 

o Walizki – kilkakrotnie pojawiające się pod-
czas spektaklu są symbolem migracji, 
wędrówki, konieczności zmiany miejsca 
zamieszkania, która często wiąże się z cier-
pieniem. Symbolizują także śmierć. 

Grupa 5:

• W dialogach bohaterów pojawiają się niezliczone 
fragmenty legend, opowieści, dawnych gawęd i 
historii, a także przysłów. Bohaterowie powołują 
się na dziedzictwo kulturowej regionu niezależ-
nie do epoki, w której żyją;

• Część z tych opowieści została przedstawiona w 
formie udramatyzownej, np. historia Ondraszka 
jest „spektaklem w spektaklu”, mini-wido-
wiskiem o proweniencji ludowej. Istotną rolę 
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pełnią tu kostiumy oraz język – gwara.
• W warstwie słowno-muzycznej pojawiają się lu-

dowe przyśpiewki, fragmenty obrzędów okolicz-
nościowych, pieśni;

3. Rozmowa na temat  symboliczności przed-
stawienia, jego przesłania, celu, w jakim pow-
stało. Odniesienie się do tytułu. Rozmowę u-
kierunkowują zagadnienia:

o Dlaczego spektakl nie ma układa chrono-
logicznego? Jak wpływa to na jego odbiór?

o Spektakl nie ma układu chronologicz-
nego – dzięki temu jest dynamiczny, 
zaskakujący, nieprzewidywalny, stawia 
widza wobec zagadki, zmusza do my-
ślenia, odczytywania znaków; Sym-
boliczne znaczenie tej kompozycji 
może sugerować, że historia jest skom-
plikowana i zagmatwana, pozostawia 
swój ślad na zawsze, nie można przed 
nią uciec. Współczesny Śląsk Cieszy-
ński wciąż nosi piętno różnych zda-
rzeń, na jego kształt złożyło się nie ty-
lko to, co zdarzyło się niedawno, ale 
także to, co miało miejsce w bardzo 
odległej przeszłości. 

o Jak przedstawiona została Olza. Co sądzisz 
o takim pomyśle reżysera?

o Olza pojawia się jako postać. Zjawia 
się na scenie w najważniejszych mo-
mentach. Jest obecna w czasie istot-
nych wydarzeń  historycznych. Staje się 
ich naocznym świadkiem. Dzięki temu, 
że została upostaciowiona zyskała pra-
wo głosu – to z jej ust  płyną przestrogi, 
podsumowujące zdania, ale i pełne cie-
pła i uczucia komentarze. Tak przedsta-
wiona Olza bardziej łączy niż dzieli;

o W jaki sposób możesz zinterpretować tytuł 
spektaklu?

o Jest dwujęzyczny, w poszczególnych 
członach tytułu wyraz czeski łączy się 
z polskim i odwrotnie. Podkreśla to 
dwujęzyczność Śląska Cieszyńskiego 
(i samego spektaklu), akcentując je-
dnocześnie tendencje integrujące, 
zmierzające do znoszenia granic i bar-
ier;

o Samo niebo odgrywa w spektaklu ba-
rdzo ważną rolę. Nie jest obecne w 

scenografii, ale bohaterowie bardzo 
często się w jego stronę zwracają. Ob-
serwują np. spadającą kometę – symbol 
nadziei i odrodzenia; 

o Wszystko, co dzieje się na scenie, bez 
względu na czas historycznych przed-
stawianych zdarzeń, miało miejsce pod 
tym samym, wspólnym niebem, które 
jest świadkiem historii i dla którego 
sztuczne, polityczne podziały nie mają 
znaczenia;

o Jakie jest twoim zdaniem przesłanie spek-
taklu?

o Spektakl w ciekawy sposób pokazuje 
skomplikowaną historię i kulturę Ślą-
ska Cieszyńskiego. Nie chodzi tu o 
przedstawienie jednostkowej historii, 
ale o ujęcie całościowe i uniwersalne. 
Jednocześnie dużą rolę odgrywa nas-
trój budowany m.in. poprzez muzykę – 
wkrada się nostalgia za tym, co bez-
powrotnie minęło, a jednocześnie silne 
przekonanie, że wiele jeszcze można 
ocalić. 

o Swojego nieba każdy musi szukać sam, 
ale najlepiej czuje się go w miejscu, z 
którego się pochodzi. Tam niebo chroni 
i wbrew wszystkiemu łączy.  

Patrycja Łyżbicka - nauczyciel, Liceum Ogólno-
kształcące im. M. Kopernika w Cieszynie
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DORADCY TEŻ SIĘ SZKOLĄ…

W KRAINIE ZABAWEK LUDOWYCH… - Z POBYTU NA 
LETNIEJ SZKOLE REGIONALISTÓW W STRYSZAWIE

Maria Stachowicz-Polak

 Stryszawa – podbabiogórska miejscowość 
położona koło Suchej Beskidzkiej o malowniczych 
krajobrazach, bogatej przyrodzie, unikatowej kul-
turze i tradycji. To tu w Ośrodku Szkoleniowo-
Rekreacyjnym GROŃ spędziłam cztery dni na Let-
niej Szkole Regionalistów pod nazwą Dziedzictwo 
Kulturowe – Edukacja – Wielokulturowość organi-
zowanej w ramach Ogólnopolskiego Programu dla 
nauczycieli „Twórczy Nauczyciel – Twórcza Edu-
kacja”.
 Bogaty program szkolenia zapewniał w 
sposób interdyscyplinarny spojrzenie na zagadnie-
nia związane z edukacją regionalną i międzykultu-
rową.
 Wygłoszony przez Pana A. Siwka wykład 
na temat: Formy ochrony zabytków – prawo i prak-
tyka zapoznał uczestników w szczególności z umo-
cowaniami prawnymi zabytków oraz z formami ich 
ochrony. Dał odpowiedzi na wiele pytań, np. co 
może być uznane za zabytek, gdzie można szukać 
spisu zabytków itp.
 Spotkanie z Panią K. Golec, która repre-
zentowała Fundację Braci Golec wzbudziło duże 
zaciekawienie. Bowiem celem tej fundacji jest  two-
rzenie możliwości indywidualnego rozwoju dla 
dzieci muzycznie uzdolnionych oraz kultywowanie 
i upowszechnianie rodzimej kultury, poprzez na-
ukę gry na instrumentach ludowych regionu Kar-
pat. Zaprezentowany został również album „Mie-
szczański strój żywiecki”. Nie sposób także zapo-
mnieć o intrygującym wykładzie ks. A. Hornika na 
temat: Genezy i znaczenia stroju podhalańskiego.
 Warsztaty ludowe stały się praktyczną me-
todą poznania i przyswojenia polskiej sztuki ludo-
wej. Dotyczyły one: zabawkarstwa i rzeźby, w tym 
słynnych ptaszków stryszawskich; bibułkarstwa – 
zdobnictwa bibułkowego; wytwarzania eko-
zabawek, figur i koszyczków z siana; malarstwa na 
szkle oraz polskich tańców ludowych i tańców gó-
ralskich. Nasza edukacja folklorystyczna została 
uświetniona występem członków zespołu Ziemia 
Suska.
 Warto wspomnieć także o uczestnictwie w 
warsztatach z edukacji wielokulturowej „Tak da-
leko, tak blisko”. Pokazano nam elementy kultury 

żydowskiej, arabskiej i cygańskiej. Zwrócono uwa-
gę na istotne zagadnienie dotyczące stereotypów 
kulturowych. Często bowiem budujemy niepraw-
dziwe wyobrażenia o osobach odmiennych kultur, 
często hermetycznie zamykając się na inne grupy 
regionalne. Naszym zadaniem jest otwieranie siebie 
i swoich kultur na innych, kształtowanie postaw 
młodego człowieka poprzez dostarczanie mu pew-
nych wzorców poszanowania inności, uczenia tole-
rancji.
 Edukacja regionalna, a koncepcje C. Frei-
neta to warsztaty prowadzone przez M. M. Ferenc, 
dające nam nowe spojrzenie na edukację regio-
nalną. To właśnie Polskie Stowarzyszenie Anima-
torów Pedagogiki C. Freineta jest organizacyjną 
formą ruchu freinetowskiego, który obejmuje nau-
czycieli wszystkich szczebli edukacji, odczuwa-
jących potrzebę twórczej i autentycznej działal-
ności pedagogicznej, dającej szansę na rozwój nau-
czycielom i uczniom, na budowanie własnej auto-
nomii, poszerzanie granic demokracji i wolności.
 Wycieczka dydaktyczna na Leskowiec – na 
ulubiony szczyt Karola Wojtyły była cennym ży-
wym pokazem dziedzictwa kulturowego i krajo-
brazu Podbabiogórza. Po drodze odwiedziliśmy 
jeden z najpiękniejszych, drewnianych kościółków 
w Polsce w Lachowicach. Na szlaku podziwialiśmy 
piękne panoramy, urokliwe krajobrazy o niepow-
tarzalnej beskidzkiej przyrodzie, przecinając szlak 
kapliczek czy leśną ścieżkę przyrodniczą.
 Letnia Szkoła Regionalistów stała się plat-
formą wymiany doświadczeń w zakresie edukacji 
regionalnej – dziedzictwa kulturowego w regionie.  
Stąd nie można tu nie wspomnieć o fantastycznych 
nauczycielach współuczestniczących w szkoleniu, 
nauczycielach - regionalistach, którzy z pasją inspi-
rują swoją działalnością we własnych małych oj-
czyznach. Zarówno formy, jak i metody propagow-
ania i kultywowania własnej kultury i dziedzictwa 
przez nich są różne. Ale tak naprawdę prawdziwy 
ich przekaz zależy od chęci uczestnictwa i zaan-
gażowania w nim środowisk lokalnych. Tu właśnie 
rola nauczycieli – regionalistów, którzy swoją ani-
macją społeczno-kulturalną mogą być pretekstem 
do twórczych poszukiwań  na dużym polu bada-
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wczym, jakim jest edukacja regionalna.
 Trzeba przyznać, że organizatorzy Letniej 
Szkoły Regionalistów stanęli na wysokości zada-
nia. Życzliwość, gościnność, emanująca ciepła, ale 

bardzo twórcza atmosfera to cechy „klimatu”, jakie 
między innymi sprzyjały pobytowi w Stryszawie. 
Do zobaczenia w wakacje w 2009 roku. 

ŹRÓDŁO

1. Przewodnik po gminnych ścieżkach dydaktycznych oraz trasach rowerowych, www.freinet.pl.

Maria Stachowicz-Polak - doradca metodyczny RODNiIP „WOM” w Rybniku
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„NAJMŁODSI W EUROPIE”- SPRAWOZDANIE Z 
KONKURSU DLA UCZNIÓW KSZTAŁCENIA ZINTE-

GROWANEGO
Sylwia Bloch

 W dniu 21 kwietnia 2008 r. odbył się w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza 
Korczaka w Rybniku I Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej dla uczniów 
klas III szkół podstawowych.
 Organizatorem konkursu był RODN i IP 
„WOM” w Rybniku w osobie nauczyciela - kon-
sultanta pani Sylwii Bloch oraz doradcy metodyc-
znego pani Marioli Konik. Sponsorem konkursu 
była Komisja Europejska w Brukseli i UKIE w 
Warszawie.
 Głównym celem konkursu było wzbogace-
nie i uporządkowanie wiedzy o UE i należących do 
niej krajach. Uczestniczyło w nim 30 uczniów 
reprezentujących 15 szkół województwa śląskiego.
 Konkurs składał się z quizu ustnego, części 
praktycznej i pisemnej. Współzawodnictwo uroz-
maicały tańce europejskie w wykonaniu uczniów 

klas IV i V. Uczestnicy konkursu wykazali się zna-
jomością instytucji UE, położenia geograficznego 
krajów na mapie Europy, waluty, języków obcych, 
podstawowych zabytków, jak również imion i naz-
wisk polskich noblistów.
 Poziom wiedzy uczestników konkursu był 
tak wysoki, że rozstrzygnięcie wymagało prze-
prowadzenia dogrywki. Zwyciężyła drużyna z SP-5 
w Rybniku (Martyna Pogorzelczyk, Jakub Pelc), 
drugie miejsce zajęła drużyna z SP w Warszowi-
cach (Jan Bodio, Jakub Bodio), trzecie miejsce 
zajęła drużyna z SP-5 w Gliwicach (Dominika Ja-
sińska, Piotr Sadowski).
 W związku z dużym zainteresowaniem 
edukacją europejską w szkole podstawowej, jak co 
roku zapraszamy nauczycieli na bezpłatne warsz-
taty z tej tematyki. 

Sylwia Bloch - konsultant RODNiIP “WOM” w 
Rybniku
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RODNiIP “WOM” RYBNIK

Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji 
Pedagogicznej "WOM" w Rybniku jest  jedn  z pi ciu w Wo-
jewództwie, publicznych placówek doskonalenia nauczycieli.

PROMUJEMY INNOWACYJNO  ...

Promujemy innowacyjno , nowoczesne metody nauczania, 
techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomi  pracy 
nauczyciela, pozostaj c w zgodzie z priorytetami Ministra 
Edukacji, l skiego Kuratora O wiaty, standardami Rady Eu-
ropy, pog biaj c nasze pasje i wytyczaj c nowe cie ki.

POMAGAMY NAUCZYCIELOM ...

Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkó , radom peda-
gogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu no-
wego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu ja-
ko ci i efektywno ci nauczania, oferuj c szkolenia na naj-
wy szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i techni-
cznym.

ZAPEWNIAMY ORGANIZACJ  ...

Zapewniamy organizacj  ró norodnych form wspó pracy oraz 
wymiany do wiadcze , w tym konferencji i seminariów.

ZASPAKAJAMY I ROZWIJAMY ...

Zaspakajamy i rozwijamy potrzeby czytelnicze nauczycieli i 
innych pracowników pedagogicznych oraz o wiatowych. 
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PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W RYBNIKU

 Biblioteka posiada bogaty ksi gozbiór nau-
kowy i popularnonaukowy, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem nauk pedagogicznych, psycho-
logicznych i socjologicznych.

GROMADZIMY LITERATUR  Z ZAKRESU:

• pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, ma-
teria y dotycz ce problematyki o wiatowej re-
gionu,

• metodyki nauczania, podr czniki do nauki 
j zyków obcych, lektury szkolne oraz programy 
nauczania,

• nauk spo ecznych,
• literatur  pi kn  polsk  i dzie a klasyki wia-

towej,
• materia y dotycz ce edukacji regionalnej, 

edukacji europejskiej, edukacji ekologicznej.

CZYTELNIA

 Warsztat informacyjny czytelni tworz  ka-
talogi: alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteka za-
gadnieniowa tworzona z autopsji na bazie prenu-
merowanych czasopism m. in.: regionalna, dyda-
ktyczna, wychowawcza, ekologiczna, literacka.
 Posiadamy zbiór programów edukacyjnych 
zarejestrowanych na kasetach wideo z ró nych 
dziedzin wiedzy. Materia y te s u  nauczycielom i 
studentom w realizacji procesu dydaktycznego i 
wychowawczego.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI 
W RYBNIKU

 W Internetowym Centrum Informacji Mul-
timedialnej znajduj  si  4 komputery i urz dzenie 
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie z 
Internetu i pakietu Microsoft Office jest bezp atne.

CZYTELNICY

 Z zasobów biblioteki korzystaj  nauczy-
ciele, studenci oraz wszyscy zainteresowani proble-
mami o wiaty i kszta cenia.

DZIA ALNO  EDUKACYJNO-METO-
DYCZNA:

• promowanie edukacji czytelniczej, medialnej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji cie ek 
edukacyjnych; edukacja regionalna, europejska, 
ekologiczna.

DZIA ALNO  INFORMACYJNO-BIBLIO-
GRAFICZNA:

• opracowanie wykazów nowo ci, opracowanie 
zestawie  bibliograficznych,

• przygotowanie wystaw tematycznych i okoli-
czno ciowych.

ADRESY BIBLIOTEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27
tel./ fax: 032 422 20 59
e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/rybnik

godziny otwarcia:
pn - cz  od 08:00 do 18:00
pt od 08:00 do 15:00
s od 08:00 do 13:00

Filia w Raciborzu
47-400 Racibórz, il. S owackiego 55
tel./ fax: 032 419 00 02
e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

godziny otwarcia:
pn - cz  od 08:00 do 18:00
pt od 08:00 do 15:00
s od 08:00 do 13:00

Filia w Wodzis awiu l skim
44-300 Wodzis aw l ski, O . 1 Maja 16a
tel./ fax: 032 729 32 10
e-mail: pbwwodzislaw@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/wodzislaw

godziny otwarcia:
pn od 08:00 do 15:00
wt - pt  od 08:00 do 17:00
s od 08:00 do 13:00
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