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Drodzy Czytelnicy!
Polecamy uwadze Państwa trzeci numer “Dialogu Edukacyjnego”, kontynuujemy w nim rozważania na temat filozoficznych podstaw wychowania. Pragniemy także
zwrócić uwagę na praktyczny wymiar pracy nauczyciela. Wśród kilku
fundamentalnych wartości, które powinna kształtować szkoła, znajduje się patriotyzm. Wychowanie
do patriotyzmu jest zadaniem trudnym i wymagającym delikatności. Do współczesnego ucznia dziewiętnastowieczne modele, które pięknie opisała literatura romantyczna, nie przemawiają. Trzeba szukać nowych pomysłów. Proponujemy Państwu lekturę materiałów metodycznych wypracowanych
przez żorskich nauczycieli. Są to propozycje przeznaczone dla uczniów wszystkich etapów kształcenia.
Pragniemy także zwrócić uwagę na artykuł
pokazujący, jak wykorzystać na lekcjach wyniki
egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Pani
Krystyna Cembrzyńska przygotowała na jego podstawie szereg wartościowych ćwiczeń. Nie chodzi
tu o praktykowane powszechnie rozwiązywanie testów, czyli uczenie “pod egzamin”, ale rozumne
kształcenie umiejętności językowych.
Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił nadchodzący rok 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego, który “w swoich ideach i myślach, a także w
działaniu wyprzedzał swoją epokę, a jego wielkie
dziedzictwo programowe i dzisiaj brzmi bardzo
współcześnie”. Chcemy włączyć się w te obchody i
dlatego zachęcamy Państwa do przysyłania materiałów, które opublikujemy w naszym kwartalniku.
Oczekujemy także na artykuły, projekty
edukacyjne i scenariusze zajęć dotyczących uczenia
matematyki. Wprowadzenie obowiązkowej matury
z tego przedmiotu wywołuje w środowisku nauczycieli, rodziców i uczniów sporo emocji. Wiemy jednak, że jest wielu nauczycieli, którzy potrafią uczyć
matematyki skutecznie, ciekawie i mądrze. Prosimy, by podzielili się z czytelnikami swoim doświadczeniem.
Wkraczając w Nowy Rok, życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i
realizacji planów zarówno w życiu osobistym, jak i
zawodowym.
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OKIEM FILOZOFA
PERSONALIZM FUNDAMENTEM WŁAŚCIWEGO
WYCHOWANIA CZŁOWIEKA
dr Michał Kapias

Fundamentalnym wyzwaniem dla całego
procesu edukacyjnego jest posiadanie świadomości, co – a raczej kto – jest jego podmiotem. Fakt
ten odgrywa niebagatelną rolę zarówno w perspektywie nauczania jak też – a może przed wszystkim
– w działalności wychowawczej. Działania te w
dziejach nauk pedagogicznych niejednokrotnie się
zmieniały, albowiem były warunkowane „modą”
danej epoki, ideologiami, a nawet dominującymi
trendami politycznymi. Niestety każdorazowo takie
ahumanistyczne wychowanie prowadziło (i nadal
często na tym poprzestaje) ku degradacji człowieka
poprzez sprowadzenie go do roli środka, a nie celu.
Stąd też, by właściwie kształtować człowieczeństwo, przede wszystkim trzeba uświadomić sobie,
kim jest człowiek w swej istocie. Odpowiedzi na to
pytanie należy szukać w samej filozofii, aby następnie przetransponować je na grunt pedagogiczny.
Klasyczna myśl filozoficzna ujmuje człowieka jako kompendium duszy i ciała.1 To właśnie
dzięki sferze duchowej może on przekraczać płaszczyznę materialną i określać swą osobowość.
Dzięki niej wyraźnie odróżnia się od całego świata
rzeczy, z którym z kolei nawiązuje kontakt poprzez
sferę cielesną. Duchową myślą obejmuje całą przyrodę i innych ludzi, zaś dzięki swemu ciału potrafi
ją przekształcać według swego twórczego zamysłu.
Można więc za Arystotelesem, a później za
św. Tomaszem z Akwinu rzec, iż człowiek to animal rationale – czyli zwierzę obdarzone rozumem.
Tym bowiem, co wyróżnia go z całego jego otoczenia, jest jego rozum. Tylko człowiek sensu stricto
myśli, a objawia się to w tworzeniu pojęć, sądzeniu
i rozumowaniu. Dzięki temu potrafi on ujmować
istotę rzeczy w pojęciach, w sądach rozeznaje ich
wzajemne stosunki między sobą, zaś w rozumowaniu wyprowadza nowe prawdy z tych, które już
1

poznał.2
Jest faktem niezaprzeczalnym, iż oprócz
tego, że człowiek myśli, także świadomie pożąda,
chce, działa. Cechuje go więc nie tylko poznanie
intelektualne, lecz także rozumne dążenie. Poznaje
coś i to może wywołać w nim pragnienie posiadania, pragnienie konkretnego działania (nie można
bowiem chcieć tego czego się uprzednio nie poznało). Istotnym jest przy tym zauważyć, że w
swym chceniu człowiek jest wolny: myśli i działa,
gdyż ma takie pragnienie, bądź też zaprzestaje jakichś czynności, bo tego właśnie chce. Bezpośrednią przyczyną chcenia i działania jest wola. Człowiek myśli i chce, myśli za pomocą rozumu, a chce
poprzez swą wolę. Wola jest więc głównym czynnikiem ludzkiego dynamizmu ujętego w całym jego
bogactwie i dynamizmie. Można ją określić jako
zdolność pożądania dobra przedstawionego przez
rozum (łac. voluntas est appetitus boni ab intellectu
apprehensis).3 Warto przy tym zaznaczyć, iż najbardziej charakterystyczną cechą woli jest jej wolność. Ta ostatnia z kolei zwykle dzielona jest na zewnętrzną i wewnętrzną, czyli niezależność od zewnętrznych czynników, lub też niezależność od
przymusu wewnętrznego, psychicznego. 4
Powyższe elementy są w zasadniczej mierze podwaliną filozoficznego nurtu zwanego personalizmem, którego zasady, przeszczepione na grunta pedagogiki, konstytuują tzw. wychowanie personalistyczne. U podstaw personalizmu5 stoi fundamentalna koncepcja osoby, pojmowana jako indywidualny i niepowtarzalny byt. Człowiek zatem,
będący zawsze osobą, jest pojmowany jako byt
integralny, nierozerwalny i ujawniający się we
wszechstronnym rozwoju. Objawia się niejako w
swym działaniu, lecz istnieje wcześniej niż sam jej
czyn. 6 Nie może bowiem istnieć działanie, jeśli nie

Zob. M. A. Krąpiec, Człowiek – Kultura – Uniwersytet, Lublin 1982, s. 23 n.; S. Jasionek, Uprawnienia i zobowiązania człowieka,
Częstochowa 1999, s. 37 – 42.
2 Zob. A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1995, s. 11 n.
3 Zob. L. Bogliolo, Antropologia filosofica, T. I. Roma 1971, s. 243.; tegoż, De homine, Roma 1968, s. 317 n.
4 Zob. R. Darowski, Filozofia człowieka. Zarys problematyki, Kraków 2002, s. 90 – 95.
5 Samo pojęcie wywodzi się z gr. προσοπον oznaczającego wpierw oblicze, a następnie maskę, zaś łac. persona czyli osoba wywodzi
się prawdopodobnie z języka etruskiego i pierwotnie identyfikowane było z czymś typowego dla człowieka. Zob. M. P. Duthoit, Au
service de la personne humaine, [w:] La personne humaine en péril, compte rendu in extenso – Semaines sociales de France,
Clermont – Ferrand, XXIX session, Paris 1938, s. 43; C. Bartnik, Personalizm uniwersalistyczny, [w:] „Personalizm” 2:2002, s. 54 n.
6 Zob. K. Wojtyła. Osoba i czyn, Lublin 1994.
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ma jego organizatora. Stąd też osoba jako podmiot
jest zdolna do różnego rodzaju aktów percepcji i
refleksji – jest bytem świadomym i myślącym.
Owa świadomość w szczególnej mierze
ujawnia się w aktach samoświadomości, w tym, że
to „ja” działam. Osobowe „ja” transcenduje wszystkie „moje” akty, a w tym wyraża się fundamentalne doświadczenie „bycia człowiekiem”. To przecież „ja” podejmuję decyzję w aktach swej wolności, doświadczam trudności wyborów, a także
odpowiedzialności za realizację swego „chcę”. Z
kolei brak, czy też niemożność realizacji wszystkich swych zachcianek, uświadamia człowiekowi,
iż jest bytem przygodnym, niedoskonałym i ułomnym pod wieloma względami. Nie jesteśmy więc –
jako ludzie – absolutni.
Właśnie owa ułomność jest podstawą do
podejmowania czynności wychowawczych. Człowiek jest zdolny nie tylko do tego, by odpowiednio
kształtować innych, ale także do trudnych aktów
samowychowawczych. Tego typu działania dokonują się w sferze zarówno materialnej jak i duchowej. Dusza jako forma organizująca materię cielesną do bycia ludzkim ciałem, jest duchem samodzielnie istniejącym. Uzewnętrznia się ona poprzez
ciało, dlatego też nie ma ludzkiego działania, które
w swym procesie odbywałoby się bez materii lub
poza nią. 7 Mimo to dusza samodzielnie istniejąc w
sobie samej jako podmiocie (udzielając zarazem
owego istnienia materii), transcenduje ciało poprzez działania niematerialne. Przykładem może
być całość złożonego procesu poznania. Nie sposób
przeprowadzić go bez szeregu „instrumentów”
przynależnych do materialnego ciała, jednak
wyższe procesy poznawcze – jak np. tworzenie
pojęć, sądzenie, czy rozumowanie – są już typowo
duchowe i przypisane są wyłącznie do procesów
zachodzących w duszy. Dlatego też oddziaływanie
wyłącznie na sferę materialną człowieka z zaniedbaniem duchowej, bądź odwrotnie, byłoby kolosalnym błędem wychowawczym.
Antropologia stojąca u podstaw pedagogiki
personalistycznej tłumaczy, iż osoba to istota wcielona, łącząca w sobie wymiar materialny i duchowy. Jednak osoba ciągle wymyka się spod ostatecznego procesu definiowania, gdyż jej byt przekracza
cały proces samopoznania. Nie sposób jej w pełni
zobiektywizować, ani określić przez samopoznanie.
Dzieje się tak właśnie dlatego, iż nie jest ona obiek-

tem. Osoba jest kimś, a nie czymś. Stąd też nie
może być zredukowana do swych elementarnych
części, ani też do aktualnej wiedzy na swój temat.
Nie podlega ona żadnym determinizmom, takim
jak cały świat przyrody. Zwierzęta czy rośliny podlegają prawom kosmosu, ale to człowiek jako osoba tworzy historię.
Analiza zarówno wymiaru cielesnego jak i
duchowego osoby ludzkiej, jej aktów psychofizycznych, czy też relacji względem innych osób, nie
odsłonią nigdy do końca jej głębi. Osoba centralizuje w sobie różnorodne wymiary rzeczywistości,
jednak sama nie będzie nigdy przez tą rzeczywistość w pełni ogarnięta. Ona obejmuje siebie i jednocześnie przekracza siebie. W ten sposób osoba
jawi się jako swoiste misterium. Dlatego też próba
zrozumienia, kim jest osoba, jest swoistym spotkaniem z innymi osobami, spotkaniem przepełnionym
dialogiem. To właśnie w relacjach z innymi osoba
przekracza siebie i własne granice. Jest ona bowiem ze swej istoty nakierowana na istnienie, trwanie i budowanie wspólnoty wespół z innymi osobami. Natura osoby jest społeczna (wspólnotowa).
Stąd też chrześcijaństwo niejednokrotnie podkreśla,
iż swe ostatecznie spełnienie człowiek odnajduje
dopiero w osobistej więzi z Bogiem, który jest absolutną i doskonałą wspólnotą Trzech Osób. 8
W tym kontekście należy mocno podkreślić, iż najdoskonalszy sposób objawienia się osoby
osobie pojawia się w wymiarze miłości. „Człowiek
pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jeśli mu
się nie objawi miłość.”9 Szczytem zaś tak realizowanej relacji osobowej jest uczynienie z siebie dobrowolnego daru dla innych.10 Ofiarowując siebie
drugiej osobie poprzez aktualizację swych zdolności psycho – fizycznych, ale także duchowych
czy moralnych, człowiek nie tylko ubogaca tą jednostkę bądź środowisko, z którym tworzy relację,
ale także doskonali siebie samego. Oto kolejny paradoks personalistycznej koncepcji człowieka.
Ostatecznym więc sensem istnienia ludzkiej osoby jest afirmacja każdej osoby ze względu
na fakt bycia osobą. Nie można bowiem człowieka

7

Zob. M. A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin 1984, s. 380 – 390.
Zob. Z. J. Zdybicka, Człowiek i religia, Lublin 1978, s. 128 – 130; M. Jaworski, Człowiek i Bóg. Zagadnienie relacji znaczeniowej
pomiędzy osobą ludzką i Bogiem a problem ateizmu, [w:] K. Kłósak red., Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, Kraków 1971, s.
116 – 128.
9 Jan Paweł II, Redemptor hominis, Poznań 1979, nr 10.
10 Zob. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986.
8
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inaczej zrozumieć jak tylko poprzez bezwarunkową
relację miłości. „Urzeczywistnienie miłości, kształtowanie postawy komunijnej, potwierdzane nieustannie czynami afirmacji drugich <ja>, okazuje się
warunkiem sine qua non samospełnienia człowieka
jako człowieka. Samospełnienie jest JUŻ OWOCEM MIŁOŚCI (…). Tym bowiem, co miłujący
zamierza wprost, gdy działa wobec drugich w imię
prawdy swych własnych sądów powinnościowych,
jest – i może być tylko – afirmowanie drugich DLA
NICH SAMYCH. (…) Chcieć afirmować osobę
drugiego ze względu na coś różnego niż ona sama,
to (…) traktować ją instrumentalnie, (…) nie liczyć
się z prawdą o jej godności”.11
Miłość ta wynika także z faktu posiadania
przez każdą osobę niezbywalnej i przyrodzonej
godności. Wyraża się ona powszechnie w fakcie, iż
wszystko co jest na ziemi, zostaje „odnoszone do
człowieka jako do jego centrum i punktu szczytowego wszelkiego istnienia.” 12 Zachodzi jednak
potrzeba wskazania na pewną jakże istotną różnicę.
Otóż należy rozróżnić pomiędzy godnością osobową a godnością osobistą. Godność osobowa to
cecha człowieka, którą można by nazwać człowieczeństwem. Ma ona źródło w osobowej strukturze
człowieka, w tym, że człowiek jest osobą. Wyróżniać więc ją będzie możliwość pojmowania siebie,
poczucie tożsamości, dążenie do realizacji celów i
planów życiowych, wolność władanie sobą, samostanowienie i odniesienie do innych osób. Godność
osobista z kolei to poczucie szacunku wobec samego siebie. Poczucie to wynika zaś z godności osobowej. Ponadto należy zauważyć, iż godność osobowa jest czymś nieutracalnym. Godność osobistą
można utracić sprzeniewierzając się uznanym przez
siebie wartościom, negując wartość siebie, tracąc
kryteria oceny, bądź ulegając nie akceptowanym
normom i wartościom.13
Podkreślanie istoty godności w procesie
wychowawczym jest niesłychanie istotne. Właściwe jej zrozumienie wpływa na obraz tak samego
siebie, jak i drugiego człowieka. Uświadomienie
sobie istoty godności osobowej umożliwia człowiekowi wydobycie wewnętrznej siły do podejmowania wysiłków mających na celu ukształtowanie
działającej moralnie osobowości. Dopiero wtedy –
na podwalinach personalizmu – działania edukacyjne, a w szczególności wychowawcze, mogą przy-

nieść należyte efekty. Mogą w pełni ukształtować
wartościowego człowieka. To właśnie personalizm
obejmuje człowieka w sposób integralny, nie rozczłonkowując go na różnorakie podrzędne, często
niesprowadzalne do siebie sfery jego aktywności
psycho – fizycznej. Chcieć zatem prowadzić ku
pełni człowieczeństwa, to inaczej dostrzec i ugruntowywać, poprzez bezwarunkową afirmację, pełnię
godności każdej osoby ludzkiej.

11
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RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie?
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych 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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JAK WYCHOWYWAĆ DO PATRIOTYZMU?
Jolanta Malczewska

Uczeń współczesnej polskiej szkoły otrzymuje przyzwoitą wiedzę w zakresie historii i kultury polskiej, co daje szansę zbudowanie narodowej tożsamości. Ale buduje się ją długo, jeszcze zanim dziecko trafi do szkoły. Wtedy jest pod opieką
rodziców i to, jak ci pierwsi, najważniejsi wychowawcy przygotują swoje dzieci do odbioru bardziej
skomplikowanych treści, jest kluczowe dla interesującego nas zagadnienia.
W szkole, kiedy następuje etap instytucjonalizacji wychowania, pojawiają się pułapki. Wychowanie do patriotyzmu wymaga delikatności.
Wszelkie nachalne nakazy kochania ojczyzny skazane są na niepowodzenie, choćby z młodzieńczej
pokory. Patriotyzmu trzeba uczyć mimochodem i
rzadko używać wielkich słów. Tylko wtedy, gdy są
naprawdę konieczne. Trzeba się postarać, aby uczucie miłości do ojczyzny budziło się zgodnie z naturalnym sposobem poznawania – od tego, co jest
najbliżej człowieka, aż do rzeczy wielkich. Dlatego
u najmłodszych dzieci należy wzbudzić zainteresowanie przyrodą najbliższej okolicy, nakłonić do
poznawania sąsiadów i zachęcić do poznawania
przeszłości rodzinnej ziemi. Ze starszymi można
rozmawiać na poważniejsze tematy: prezentować
sylwetki bohaterów narodowych, analizować

przyczyny i skutki różnych wydarzeń historycznych, przyglądać się współczesnym politykom.
Dopiero potem przyjdzie czas na refleksje dotyczące wolności narodowej i poświęcenia. W dzisiejszych czasach - na szczęście – patriotyzm nie
wymaga ofiary krwi, wymaga od obywateli edukacji, rzetelnej pracy, szerokich horyzontów i odwagi.
Warto pamiętać, że w procesie wychowania
patriotycznego mogą pojawić się pułapki: zasklepienie w tym co nasze czy ksenofobia, by wspomnieć tylko o niektórych. Trzeba wielkiej mądrości,
by oszczędzić młodzieży takich doświadczeń,
uchronić ją od zaściankowości i zachęcić do poznawania świata. Bo prawdziwym patriotą jest ten,
który Polskę wybierze, a nie ten, który jest na nią
skazany.
Poniżej znajdują się 4 nauczycielskie propozycje lekcji, w czasie których odbywa się wychowanie patriotyczne na różnych etapach kształcenia. Wśród nich jest także scenariusz zajęć przeznaczonych dla uczniów ze szkoły specjalnej. Są to
wybrane propozycje z konkursu ogłoszonego przez
Wydział Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Żory w
roku szkolnym 2007/ 2008.

SCENARIUSZ 1.
Anna Badura

Przedmiot/ blok tematyczny: Nauczanie zintegrowane.
Temat lekcji: Rocznica odzyskania niepodległości.
Grupa docelowa: klasa III.
Czas trwania zajęć: cztery jednostki lekcyjne.
Cel ogólny: przypomnienie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat historii kraju, symboli narodowych i
ich roli oraz dziejów.
Cele operacyjne: Uczeń:
• wypowiada się na temat rozwiniętymi zdaniami,
• zna tekst hymnu państwowego,
• zna barwy polskiej flagi,
• potrafi określić wiek historyczny,
• wie, z jakich elementów składa się godło Polski,
• dodaje i odejmuje w zakresie 100,
• umie rozwiązywać krzyżówki,
• potrafi zaśpiewać piosenkę,
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• umie korzystać ze słowniczka ortograficznego.
Metody i formy pracy:
• metoda aktywnego słuchania, pracy z tekstem, praktycznego działania,
• forma zbiorowa, grupowa i indywidualna.
Wykorzystane materiały dydaktyczne:
• mapa Polski, mapa historyczna – Polska pod zaborami,
• flaga i godło Polski,
• nagranie hymnu państwowego,
• nagranie piosenki „Nasza najpiękniejsza”,
• karty pracy.
Przebieg lekcji
Faza wstępna zajęć:
1. Wprowadzenie do tematu, rozwiązanie zagadek. (załącznik nr1).
Ogniwa centralne zajęć:
1. Rozmowa na temat powstania hymnu państwowego. Krótkie opowiadanie nauczyciela o: rozbiorach
Polski, powstaniach, legionach polskich we Włoszech, o Józefie Wybickim, Polsce pod zaborami (pokaz map historycznych), I wojnie światowej i o Józefie Piłsudskim.
2. Przypomnienie tekstu hymnu (prezentacja na ekranie) i obowiązującej postawy podczas jego śpiewania. Odśpiewanie trzech zwrotek hymnu w postawie „na baczność”.
3. Rozdanie kart pracy z brakującymi w tekście hymnu państwowego słowami, sylabami lub literami.
Sprawdzenie pisowni tych słów w słowniczku ortograficznym. (załącznik 2).
4. Zaproponowanie uczniom indywidualnej prezentacji hymnu przed kolegami z klasy.
5. Odczytanie przez uczniów tekstu „Opowiadam Karolowi” Marii Lorek. (załącznik 3).
6. Przeprowadzenie quizu sprawdzającego rozumienie tekstu. (załącznik 4).
7. Uzupełnianie tekstu z lukami i wklejenie karty pracy do zeszytu. (załącznik nr 5).
8. Praca w grupach. Rozdanie grupom puzzli pociętej flagi, godła, konturu Polski z działaniami matematycznymi na odwrocie. Wykonanie działań (dodawanie i odejmowanie w zakresie 100) i dopasowywanie wyników do konturów według wzoru na planszy.
9. Rozwiązanie zadań:
o zad. 1 Oblicz ile lat upłynęło od czasu odzyskania niepodległości?
o zad. 2 Który to wiek: rok 1918, 1795, 2008?
o zad. 3 Ile lat upłynęło od 1795 r. do 1918 r.?
o zad. 4 Narysuj w zeszycie prostokąt i pokoloruj go tak, jakby to była nasza flaga.
o zad. 5 Zmierz długość i szerokość rzeczywistej flagi. Zapisz wymiary rzeczywiste w zeszycie.
10. Wprowadzenie i nauka piosenki „Nasza najpiękniejsza”:
o posłuchanie tekstu z melodią,
o śpiewanie melodii na „la”,
o wyrażanie nastroju melodii za pomocą kolorowych plam,
o rytmizowanie tekstu,
o nauka pierwszej zwrotki i refrenu (załącznik 7).
11. Praca w grupach. Tworzenie makiety Polski na gotowych konturach z tektury, (zwracamy uwagę na
kolory występujące na mapie i uwzględniamy różnice w wysokości na makiecie). Wystawa prac w klasie.
Ogniwo końcowe lekcji:
1. Rozwiązanie krzyżówki - podsumowanie zajęć (załącznik 8).
2. Rozmowa po skończonych zajęciach:
o Co ci się najbardziej podobało na dzisiejszych zajęciach?
o Co nowego zapamiętałeś?
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Załącznik 1
odczytuje nauczyciel
Zagadka nr 1
Wisi na ścianie.
Każdy ujrzeć jest go w stanie.
Dumnego ptaka przypomina.
Jest ważnym symbolem - co dziadek wspomina.
I dodaje: pewnym strojem,
mówi wszystkim: ja tu króluję.

Choć mocno rwie się i tak nie ucieknie.
Zagadka nr 3
Wzrusza gdy brzmi na podium.
Dodaje powagi w szkole i klasie.
Zawsze na baczność stawia także tych opornych.
Może wiesz już jaka to melodia?

Zagadka nr 2
Powiewa gdy wiatr się zerwie.
Miesza się kolor biel i czerwień.
Zdobi święta, uroczystości i mecze.

Załącznik 2
uzupełnij braki
Autor: Józef Wybicki
Melodia: autor nieznany
Hymn państwowy
..............................................................................
I
Jeszcze Polska nie zginęła,
..............................................................................
Co nam obca przemoc wzięła,
..............................................................................
REF.
Marsz, marsz,
..............................................................................
z ziemi włoskiej do Polski.
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Za twoim przewodem,
...................................................... się z narodem.
II
Przejdziem ............isłę, p..................ejdziem
Wartę,
b........dziem ........olakami.
Dał nam przykład Bonaparte
jak zwycię..........ać mamy.
III
Jak Czarnecki do .............oznania
po szwe...........kim zabo........e.
Dla ojczyzny ratowania,
wr.......cim się p......ez mo..........e.
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Załącznik 3
Opowiadam Karolowi...
Tato, dlaczego 11 listopada obchodzimy
Święto Niepodległości? Przecież druga wojna
światowa zakończyła się w maju.

znów stała się wolna. To właśnie w czasach
walk o niepodległość powstał nasz hymn narodowy:

Druga Wojna światowa to nie był, synu,
jedyny czas, kiedy Polska była w niewoli. Historia Polski sięga dawnych czasów. Zaczyna się od
legend. Od Lecha, który wybrał tę ziemię, osiedlił się na niej razem ze swoją drużyną i dał początek państwu polskiemu. Potem legendy opowiadają o Piaście Kołodzieju, od którego wywodzi się pierwszy ród polskich władców – ród
piastowski. Od początków naszych dziejów losy
Polaków były różne: były czasy świetnego rozwoju, czasy bezpieczne, bez wojen. Ale bywały
też czasy trudne, kiedy ziemie polskie grabili
najeźdźcy, a Polacy popadali w niewolę.
Najdłuższa niewola trwała 123 lata, kiedy to
trzech zaborców: Rosja, Prusy i Austria podzieliły nasze ziemie między sobą. Pod zaborami
Polska pozostawała do roku 1918. Wtedy zakończyła się I wojna światowa i 11 listopada Polska

Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.
Marsz, marsz, Dąbrowski,
z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem,
złączym się z narodem.
Polacy walczyli nie tylko orężem, ale i
słowem, wybitnymi osiągnięciami w nauce, kulturze. Podtrzymywali polską tradycję. Pisali i
tworzyli w języku polskim. Polacy nie zapomnieli nigdy, że są Polakami. Tradycja jest bardzo
ważna w historii wszystkich narodów. Dlatego
też 11 listopada tradycyjnie rok w rok obchodzimy jako Święto Niepodległości.

Załącznik 4
Quiz
Chętni uczniowie podchodzą do nauczyciela i losują kartę z pytaniem,
wskazując poprawną odpowiedź.
Kiedy obchodzimy Święto Niepodległości?
• 12 grudnia,
• 13 maja,
• 11 listopada.
Ile lat trwała niewola państwa polskiego?
• 2 lata,
• 67 lat,
• 123 lata.
Które państwa były zaborcami Polski?
• Rosja, Prusy, Austria,
• Rosja, Szwecja, Dania,
• Francja, Włochy, Niemcy.

Czym Polacy walczyli o niepodległość?
• orężem, słowem, osiągnięciami w nauce i
kulturze,
• zabawą i tańcem,
• pokorą i uległością.
Kto został naczelnikiem państwa polskiego 11
XI 1918 r.?
• Fryderyk Chopin,
• Józef Piłsudski,
• Józef Wybicki.
Kiedy zakończyła się I wojna światowa?
• 1 maja 1945 r.,
• 6 sierpnia 1920 r.,
• 11 listopada 1918 r..
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Załącznik 5
Uzupełnij braki

11 listopada obchodzimy Święto
..............................................................................

Było to w roku .....................................................

ustanowione na pamiątkę odzyskania przez

Nasz ................ zaczyna się od słów „Jeszcze
Polska nie zginęła”.

..............................................................................
niepodległości po .................. latach niewoli.

Biały orzeł w koronie na czerwonym tle to
nasze ....................................................................

Załącznik 6
Nasza najpiękniejsza

I
Hen, od Morza Bałtyckiego, aż po ostre szczyty
Tatr, leci obok samolotu nasz kolega, polski wiatr.
Razem z nami patrzy z góry na rozległy jasny
kraj, który zawsze naszym sercom będzie bliski,
taki naj.

II
Wisły wstęga tam niebieska, wśród złoconych
słońcem pól, wiejskiej drogi żółta kreska, chatka
mała niczym ul.
Lasów brzuchy szmaragdowe i bukiety barwnych łąk, miasta takie kolorowe, nigdy nie wyjadę stąd.

Refren:
Najpiękniejsza i najmilsza jest nasza ojczyzna,
cenniejsza niż złoto i najbardziej żyzna, najweselsza i najdroższa, najbardziej lubiana, najsympatyczniejsza i zawsze kochana!

Załącznik 7
Jaki to kraj? - Krzyżówka

1. Fragment Ziemi na papierze.
2. Model kuli ziemskiej.
3. Zbiór map.
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4. Dla Polski – jest nią Warszawa.
5. Służy do określania kierunków świata.
6. „Książka” na zdjęcia.
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Anna Badura nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Zespole Szkół nr 5 w Szkole Podstawowej nr 11 w
Żorach.
SCENARIUSZ 2.
Wiesława Połomska, Marta Ambrożyńska

Blok tematyczny: zajęcia świetlicowe z zakresu wychowania patriotycznego dla uczniów Zespół Szkół
Specjalnych Matki Teresy z Kalkuty.
Temat lekcji: Ja, Ty, My - Polacy.
Grupa docelowa: zróżnicowana grupa wiekowa z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym.
Czas trwania zajęć: jedna jednostka lekcyjna.
Cel ogólny: budzenie dumy, tożsamości i przynależności narodowej oraz świadomości o odpowiedzialności
za swoje państwo.
Cele operacyjne:
• uczeń wie, że kraj, w którym mieszka, to Polska,
• potrafi wskazać na mapie wybrane miejsca,
• rozumie, że wraz z innymi mieszkańcami musi przyjąć odpowiedzialność za swoją ojczyznę, którą
szanuje, kocha i jest z niej dumny.
Metody i formy pracy:
• czynna - aktywne uczestnictwo w zbiorowej inscenizacji,
• bierna – słuchanie opowieści i instrukcji do poszczególnych fragmentów spotkania.
Wykorzystane materiały dydaktyczne:
• mapa fizyczna Polski, chorągiewki biało-czerwone, etykietki z napisem i rysunkiem: Morze Bałtyk,
Góry Tatry, Rzeka Wisła, Godło Polski, Flaga,
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• trzy kartonowe pudła oznaczone napisami: Góry, Morze, Rzeka zawierające materiały do tworzenia instalacji przestrzennych: szary papier, kamyki, patyki, szyszki, niebieska bibułka, papierowe stateczki,
niebieski materiał, papierowe rybki, piasek, muszelki.
Uwaga: W przebiegu zajęć bierze udział dwóch nauczycieli, którzy przed zajęciami podzielili się rolami,
jednak dla uproszczenia zapisu dotyczącym przebiegu zajęć używa się liczby pojedynczej: Nauczyciel lub
wychowawca.
Przebieg lekcji
Faza wstępna lekcji:
1. Uczniowie zgromadzeni wokół wychowawcy w świetlicy witają się. Wychowawca mówi dzieciom,
jaki jest temat zajęć i jakie są jego cele. Wskazuje dzieciom na liczne pomoce, które będą wykorzystane. Zapowiada również, że najdoskonalszym miejscem będą trawiaste planty na terenie szkoły.
Dzieci wraz z nauczycielami wychodzą na zewnątrz szkoły, zabierając ze sobą przygotowane wcześniej pomoce i rekwizyty.
Ogniwo centralne lekcji:
1. Dzieci i wychowawcy siadają na kocach. Nauczyciel zaczyna opowieść:
o Jak dobrze, że jesteśmy tutaj razem nie tylko się do siebie uśmiechamy, ale i rozmawiamy ze
sobą, a każdy z was rozumie moje słowa. Możemy cieszyć się spokojem, czystym powietrzem,
nie musimy się bać. Możemy dotknąć trawy, a nawet się do niej przytulić albo ją powąchać.
(Dzieci wykonują podpowiedziane czynności). Wszystko to czego dotykamy, wąchamy, czujemy, słyszymy to cząstka naszego kraju, nie tylko kawałek Żor, ale bardzo ważna cząstka naszej
Polski, naszej Ojczyzny.
o Nauczyciel milknie na chwilę, a potem dodaje: w czasie dzisiejszego spotkania dowiemy się, jak
to się stało, że tyle jest ważnych rzeczy, które łącza się z naszym Państwem.
2. Nauczyciel prosi aby dzieci powstały i utworzyły koło i mówi:
o Kształt granicy naszego kraju przypomina koło. Wyobraźcie więc sobie, że stoicie na granicy
Polski.
o Dawno, dawno temu - nauczyciel intonuje tajemniczo - na granicy miejsca, które nie miało
jeszcze nazwy też stanęli ludzie, nie znali się, myśleli, że nikogo więcej oprócz nich nie ma, nie
wiedzieli nawet kim są, mówili o sobie JA.
o Przymknijcie teraz oczy i pomyślcie, że jesteście tu sami, bez imienia i bez adresu. Ruszcie
powoli do przodu z wyciągnięta prawą ręką, a z każdym krokiem mówcie JA, JA, JA ……., ale
gdy natraficie na kogoś musicie powiedzieć TY,TY,TY………………
o Wychowawcy uczestniczą w inscenizacji więc dzieci z łatwością naśladują zadanie.
3. Nauczyciel zatrzymuje się rozgląda po twarzach dzieci i mówi:
o Spójrzcie jestem tutaj JA i TY i TY wskazuje kolejno dzieci to znaczy, że na tym wielkim
okrągłym polu jesteśmy MY, MY, MY. I tak właśnie było dawno temu, ludzie spotkali się i zaczęli o sobie mówić MY, MY, MY………. I gdy się już poznali, wtedy postanowili, że utworzą
państwo, właśnie naszą ojczyznę, którą nazwali? ……………. - nauczyciel oczekuje odpowiedzi
i gdy ze strony dzieci pada słowo Polska, nauczyciel mocno je akcentuje i powtarza parokrotnie.
o Usiądźcie – poleca nauczyciel i kontynuuje opowieść. Kiedyś ludzie mówili o sobie tylko Ja,
później mówili już My, ale teraz gdy, mieli już ojczyznę Polske zaczęli o sobie mówić?...............
Polacy i powtarzali to z wielką dumą i szacunkiem. Narysowali nawet mapę - nauczyciel rozwiesza mapę (fizyczną) na wystającej gałęzi drzewa i mówi zwracając się do uczniów. Spójrzcie Polacy - to wasz kraj.
o Polacy w tym kraju - nauczyciel obejmuje wzrokiem mapę Polski zakreślając ręka jej obszar postanowili się czymś wyróżniać - ciągnie opowieść nauczyciel. Co może być naszym godłem?
- zastanawiali się Polacy.
o Spójrzcie nauczyciel bierze do ręki godło z orłem w koronie. Za nasze godło wybrano orła Jak
myślicie dlaczego? (Padają odpowiedzi: bo jest silny, bo jest królem ptaków, bo się nie boi, bo
jest dumny).
o Właśnie! dlatego Polacy wybrali orła za swój znak bo jest dumny, waleczny, dostojny.
o A czy i wy macie takie właśnie cechy? Sprawdźmy.

str. 12

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 3 (03)/ 2008

o

Nauczyciel prosi uczniów o powstanie i poleca: Przyjmijcie teraz bardzo dumną postawę i
bardzo dostojnie i dumnie jak prawdziwi władcy i właściciele kraju przespacerujcie się po swojej ziemi, która dla was wydaje plony, dla was wydaje owoce, dla was zapełnia wody rybami.
Dzieci spacerują naśladując dumne i dostojne gesty.
4. Nauczyciel ponownie zaprasza dzieci do kręgu przed mapą i godłem:
o Mamy już nazwę, godło, ale gdy będziemy się chcieli chwalić swoimi sukcesami to co jeszcze
jest potrzebne? Dzieci szukają w myślach i podają odpowiedzi, a nauczyciel w tym czasie
rozdaje papierowe chorągiewki z barwami narodowymi. Dla siebie ma flagę dużych rozmiarów
do prezentacji.
o Możecie nimi radośnie pomachać, bo przecież to musi być bardzo wesołe mieć swój kraj - ojczyznę, nazwę, godło i chorągiew. Stańmy w kręgu i niech każdy z was wetknie w ziemię swoją
chorągiewkę. Nauczyciel swoją instaluje obok mapy i godła.
5. Nauczyciel staje w centrum koła i prosi dzieci do siebie:
o Rozejrzyjcie się, wokół was jest Polska. Zerknijmy do mapy.
o Polska to piękne góry Tatry – wskazuje nauczyciel. – To wspaniałe morze Bałtyk. – To rzeka
Wisła. Zapamiętajcie, bo teraz wy będziecie mieć szansę stworzyć to wszystko.
o Nauczyciel przykleja dzieciom etykietkę z nazwą i rysunkiem: Morze Bałtyk, Góry Tatry.
o Rzeka Wisła. Tak podzielone dzieci odsyła do przyniesionych pudeł, (w których znajdują się
liczne, opisane w punkcie - POMOCE - materiały do tworzenie instalacji przestrzennych) i
oznakowanych podobnie jak poszczególne etykietki. Prosi o ich otwarcie mówi:
o W miejscu (oznakowanym chorągiewkami) naszego kręgu wznieście góry Tatry. Dzieci z
szarego papieru, patyków i kamyków starają się ukształtować góry.
o Naprzeciw gór niech zaszumi nasze piękne morze Bałtyk. Dzieci rozwijają bibułkę i ustawiają papierowe stateczki, kładą muszelki, sypią piasek.
o A góry i morze niech połączy rzeka Wisła. Dzieci rozwijają materiał i układają na nim
papierowe rybki, sypią piasek.
6. Nauczyciel wspiera dzieci we wszystkich działaniach, pomaga wypiętrzać góry, wzburzać fale na
morzu i ustawiać statki z papieru, płynąć rzece i zapełniać ją rybami.
Ogniwo końcowe lekcji:
1. Gdy praca dobiegła końca, nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły w górach, morzu lub rzece.
o Młodzi Polacy – zwraca się do dzieci nauczyciel- myślę, że jeszcze czegoś brakuje w naszym
pięknym państwie, które z takim trudem wznieśliśmy. Jak myślicie, co jeszcze jest potrzebne?
o Dzieci zgłaszają pomysły, a nauczyciel powtarza: Tak właśnie potrzebna jest jeszcze stolica.
o Nauczyciel podchodzi do mapy i wskazuje miejsce stolicy: Dawno, dawno temu, gdy nie było
jeszcze nazwy, ludzie zastanawiali się, jak nazwać to miasto nad Wisłą. Opowiada o tym wiele
pięknych polskich baśni i legend, które zapewne znacie, ale my wymyślimy swoją legendę.
o Ponieważ stolica należy do wszystkich Polaków, utworzymy ją naszych imion. Niech każdy z
was zawoła teraz na całe gardło swoje imię. Och z jak wielu liter składają się wasze imiona.
Nauczyciel uspokaja, i mówi: Słyszę M-I-A-S-T-O W-A-R-S-Z-A-W-A. Warszawa stolica Polski w samym środku, aby wszyscy mieli blisko. Teraz mamy już wszystko, aby być dumnymi
Polakami. Musimy bardzo dbać o to, aby wszyscy ludzie na całym świecie szanowali nas za to,
jak dbamy o swój kraj. A jak myślicie poprzez co najlepiej okażemy szacunek do swojego kraju?
Nauczyciel wysłuchuje odpowiedzi: Tak macie wiele we wszystkim racji, ale najważniejsze, aby
uczucia do swojego kraju - nauczyciel wskazuje mapę Polski - rozpocząć od miłości do naszego
- tu nauczyciel wskazuje odpowiednie miejsce na mapie - wspaniałego miasta, które zapewne od
żarliwych serc mieszkańców nazwano Żory. Żory nasze najwspanialsze miasto, w którym się
uczycie, a w przyszłości będziecie w nim pracować, żeby było jeszcze piękniejsze - mówi nauczyciel uśmiechając się przyjaźnie do dzieci. Na zakończenie nauczyciel zadaje pytania upewniając się, że uzyskał operacyjność założonych celów.
Praca domowa: Nauczyciel poleca aby w domu dzieci porozmawiały o tym, ile dla innych, dla domowników znaczy Ojczyzna, Polska, Żory.
Nauczyciele kończą spotkanie, dziękują dzieciom za wspólnie spędzony czas i wspólnie zbierają
przyniesione sprzęty.
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Wiesława Połomska - pedagog w Zespole Szkol Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach, Marta
Marta Ambrożyńska - wychowawca świetlicy w Zespole Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach.
SCENARIUSZ 3.
Renata Tetla

Projekt edukacyjny
Temat lekcji: Konstytucja 3 Maja – wczoraj i dziś.
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć: jeden semestr roku szkolnego.
Cel ogólny: utrwalenie wiadomości o Konstytucji 3 Maja.
Cele operacyjne:
• uczeń zna zasady wprowadzone w Konstytucji 3 Maja,
• zna zasady pisowni referatu,
• zna zasady prowadzenia wywiadu,
• zna podstawową literaturę historyczną dotyczącą Konstytucji 3 Maja,
• zna teksty poetyckie i prozatorskie dotyczące Konstytucji 3 Maja,
• zna zasady pisania mowy,
• potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i selekcjonować je,
• potrafi przeprowadzić wywiad naukowy,
• potrafi przeprowadzić sondę uliczną,
• potrafi przygotować i wygłosić referat naukowy,
• rozumie znaczenie Konstytucji 3 Maja w czasach jej współczesnych i obecnie,
• rozumie potrzebę przypominania o Konstytucji 3 Maja współczesnym ludziom.
Metody i formy pracy: projekt, prezentacja projektu, referat, wywiad, sonda, wycieczka naukowa, portfolio, praca w grupach, praca indywidualna.
Wykorzystane materiały dydaktyczne: lista proponowanej literatury, instrukcja do projektu, tekst Konstytucji 3 Maja.
Opis projektu:
• Zebranie grupy około 15 uczniów z klas II (ewentualnie wybrani, szczególnie zainteresowani tematem
uczniowie klas I). Prezentacja zadań projektu. Cześć zadań przeznaczona jest dla całej grupy, część
będzie wymagała podzielenia grupy na mniejsze podgrupy zadaniowe (wykonać do 15 listopada 2007).
• Podgrupy wybierają lidera, którego zadaniem będzie zorganizować pracę. Wspólnie dzielą się obowiązkami i ustalają program pracy na najbliższe miesiące (wykonać do końca listopada 2007).
• Uczniowie w ramach 3 grup pracują nad zadaniami (załącznik3). Regularnie spotykają się z nauczycielem odpowiedzialnym, w ramach comiesięcznych zebrań lub konsultacji (grudzień 2007 - kwiecień
2008) (załącznik 1).
• Odbywa się wycieczka do Katowic, w czasie której uczniowie odwiedzają Uniwersytet Śląski, Bibliotekę WNS, Bibliotekę Śląską i przeprowadzają wywiad z pracownikiem naukowym UŚ. Uczestniczą
także w lekcji muzealnej w Muzeum Historii Katowic (kwiecień 2008).
• Uczniowie współorganizują sesję naukową, w czasie której prezentują przygotowane przez siebie referaty. Biorą udział w dyskusji panelowej na zakończenie konferencji (kwiecień/maj 2008).
• Uczniowie współpracują przy przygotowaniu apelu z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(maj 2008).
• Prezentację projektu stanowi sesja naukowa dotycząca Konstytucji 3 Maja. Prezentacja zostanie
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oceniona zgodnie z przyjętymi kryteriami (załącznik 2).

Załącznik 1

Zadania
Przygotować referaty na sesję naukową.
Zebrać bibliografię.
Dotrzeć do opracowań i podręczników.
Zapoznać się z zebranymi materiałami.
Opracować tekst referatu.
Przygotować się do wygłoszenia referatu.
W miarę możliwości (które stwarza temat) przygotować
prezentację multimedialną towarzyszącą wygłaszanemu
referatowi.
Przeprowadzić wywiad z pracownikiem naukowym
Uniwersytetu Śląskiego na temat: Rewolucyjność Konstytucji 3 Maja, czyli Polak potrafi.
Przygotować pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja.
Przeprowadzić wywiad - rozmowę.
Wyszukać fragmenty poezji i prozy oraz pieśni odnoszące się do Konstytucji 3 Maja.
Uporządkowanie wyszukanych materiałów.
Przygotowanie albumu/ portfolio tekstowo - muzycznego.

Termin realizacji

Metody prezentacji

I 2008

Referat wygłoszony
podczas sesji naukowej.

III 2008
IV 2008
IV 2008

Nagranie wywiadu.
I 2008
II/III 2008
XII 2007-II 2008

Album/ portfolio.

II 2008
III 2008
IV 2008

Udział w miejskich konkursach: plastycznym dotyczącym Konstytucji 3 Maja oraz literackim na mowę
XVIII-wieczną.

zgodnie z terminami konkursów
(II-IV 2008)

Przeprowadzić sondę uliczną na temat Konstytucji 3
Maja.
Zadawanie pytań osobom spotkanym na ulicy w celu
zbadania świadomości obywatelskiej mieszkańców Żor.
Opracowanie wyników sondy i przedstawienie ich w
zestawieniu liczbowym.
Próba dokonania analizy wyników sondy i podanie propozycji działań mających pogłębiać ową świadomość
obywatelską, zwłaszcza wśród młodzieży.

IV 2008

Prace konkursowe.

Nagranie sondy.
Zestawienie i lista
propozycji.
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Załącznik 2

Etap realizacji projektu

Umiejętności poddawane ocenie

Zbieranie i opracowywanie
materiałów.

Dobór informacji, sporządzenie obszernej bibliografii.
Selekcja informacji.
Krytyczna ocena informacji.
Przetwarzanie informacji - nadawanie im formy referatu i
prezentacji multimedialnej (materiały ilustrujące).

Prezentacja.

Wykorzystanie czasu.
Sposób prezentacji (płynność i poprawność wypowiedzi).
Wykorzystanie materiałów ilustrujących.
Umiejętność zainteresowania słuchaczy.

Praca w grupie.

Współpraca z innymi uczestnikami w grupie.
Solidność i regularność pracy.
Podejmowanie decyzji.
Rozwiązywanie konfliktów.
Samoocena postępów w pracy.

Ocena

Załącznik 3
Zadania dla grup

GRUPA I – „WYWIADOWCZA”
Wywiad
W celu przeprowadzenia wywiadu z
pracownikiem naukowym Uniwersytetu
Śląskiego (historykiem) przygotujcie się do
rozmowy na temat Konstytucji 3 Maja – zapoznajcie się z proponowana literaturą, ewentualnie poszerzając ją o własne propozycje lektur.
Przygotujcie pytania do wywiadu,
dbając o odpowiednią kolejność poruszanych
zagadnień.
Podzielcie się rolami w celu sprawnego
przeprowadzenia wywiadu.
Przeprowadźcie wywiad – rozmowę,
notując odpowiedzi (lub filmując je).
Sonda uliczna
Przeprowadźcie sondę uliczną, w celu
zbadania świadomości obywatelskiej mieszkańców Żor. Zadając pytanie spotkanej osobie,
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przedstawcie się i sformułujcie pytanie dotyczące Konstytucji 3 Maja, np.: Czy wie Pan/
Pani, dlaczego 3 maja jest dniem wolnym od
pracy? Jaka rocznica przypada 3 maja? W
którym roku powstała Konstytucja 3 Maja? Jak
długo obowiązywała Konstytucja 3 Maja? Czy
zna Pan/ Pani nazwiska twórców Konstytucji 3
Maja? itp.
Następnie zebrane odpowiedzi przeliczcie, aby sporządzić zestawienie, w którym
przedstawicie wyniki sondy. W zestawieniu
proszę uwzględnić: grupę wiekową pytanych
osób i stopień znajomości tematu.
Na zakończenie spróbujcie dokonać
analizy wyników pod kątem świadomości obywatelskiej wyrywkowo badanej grupy. Czy Ta
świadomość jest wysoka czy niska? Dlaczego
Polacy (w poszczególnych grupach wiekowych)
wykazują taką wiedzę na temat Konstytucji 3
Maja? Co można zrobić (jakie działania podjąć),
aby tą świadomość pogłębiać?
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GRUPA II – „ARTYSTYCZNA”
Przygotujcie tekstowo - muzyczny album/ portfolio na temat Konstytucji 3 Maja.
Wyszukajcie fragmenty prozy, wiersze,
ilustracje i reprodukcje obrazów, zdjęcia, pieśni,
piosenki, melodie. dotyczące Konstytucji 3 Maja. Mogą to być materiały pochodzące z XVIII
wieku, późniejszych epok lub współczesne. W
miarę możliwości znalezione materiały opatrzcie
komentarzem (dotyczącym powstania, autorstwa
i treści).
Dokonajcie selekcji zebranych materiałów, wybierzcie odpowiednie i uporządkujcie

GRUPA III – „BADAWCZA”
Przygotujcie referaty na sesję naukową.
Zapoznajcie się z proponowaną literaturą, dowiedzcie się jak najwięcej o Konstytucji
3 Maja, okolicznościach jej uchwalenia i obalenia.
Zbierzcie informacje dotyczące wybranego przez was tematu. Odnieście się do różnych źródeł, zarówno do proponowanej literatury, jak i wyszukanych przez was pozycji. Dokonajcie selekcji zebranych faktów, uporządkujcie je chronologicznie i treściowo.
Opracujcie treść referatów. Przygotowując tekst zwróćcie uwagę na fakty, które
koniecznie powinny się w nich znaleźć, jak i na
budowę referatu.
• Wstęp: przedstawienie tematu, określenie
ram czasowo - terytorialnych, prezentacja
celu wy-stąpienia.
• Rozwinięcie: prezentacja argumentów/ faktów w kolejności chronologiczno-tematy-
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je w dowolny sposób.
Przygotujcie album lub portfolio, w
którym zamieścicie zebrane materiały. Opracujcie szatę graficzną, zamieśćcie materiały
według zaplanowanego porządku.
Wszystkie materiały opatrzcie informacjami o tytule, autorze, czasie powstania oraz
adresem bibliograficznym. W poszukiwaniach
odnieście się do proponowanej literatury oraz
zaproponujcie własne źródła.
Wspólnie z grupą „badawczą” przygotujcie prezentacje multimedialne lub wizualizacje
do referatów na sesję naukową.

cznej.
• Zakończenie: podsumowanie, ocena.
Wspólnie z grupą „artystyczną” przygotujcie prezentacje multimedialne lub wizualizacje do waszych referatów.
Przygotujcie się do prezentacji referatów
podczas sesji. Referaty należy przygotować pamięciowo. Nauczcie się wygłaszać referat w taki
sposób, aby trafić do jak najszerszej grupy
widzów i zainteresować słuchaczy. Rozplanujcie
czasowo referat tak, aby zmieścił się w 15-20
minutach. Zaplanujcie sposób korelacji wygłaszanego referatu z prezentacją multimedialną/
wizualizacją.
Wygłoście referaty podczas sesji naukowej.
Tematy referatów
1. Okoliczności uchwalenia Konstytucji 3
Maja.
2. Sylwetki twórców Konstytucji 3 Maja.
3. Dlaczego Konstytucja 3 Maja nie weszła
w życie?

PROPONOWANA LITERATURA
1. H. Kocój: Stosunek mocarstw do konstytucji 3 maja.
2. H. Kocój: Wielka Rewolucja Francuska a polska.
3. T. Korzon: Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta Poniatowskiego.
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4. B. Leśnodorski: Dzieło Sejmu Czteroletniego.
5. W. Konopczyński: Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej.
6. M. Rymszyna: Gabinet Stanisława Augusta.
7. W. Kalinka, ks.: Sejm czteroletni.
8. Ł. Kądziela: Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej.
9. R. H. Lord: Drugi rozbiór Polski.
10. J. Łojek: Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja.
11. E. Rostworowski: Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja.
12. W. A. Serczyk: Początek końca.
13. Zamorski: Stanisław August polityk.
14. Zgorzeliska: Stanisław August nie tylko mecenas.
15. Z. Zielińska: Ostatnie lata Pierwszej Rzeczypospolitej.
16. K. Zienkowska: Stanisław August Poniatowski.
17. D. Iłowajski: Sejm grodzieński 1793r..
18. W. Smoleński: Ostatni rok Sejmu Wielkiego.
19. W. Smoleński: Konfederacja targowicka.
20. J. Michalski: Witaj, majowa jutrzenko.
21. K. Mrozowska: By Polaków zrobić obywatelami.

Renata Tetla - nauczycielka języka polskiego i historii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Herberta w
Żorach.
SCENARIUSZ 4.
Andrzej Pierchała

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości.
Temat lekcji: Czy młodzi Polacy mogą swoją przyszłość związać z przyszłością kraju?
Grupa docelowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna.
Cel ogólny:
• promocja postaw i działań przedsiębiorczych i patriotycznych wśród młodzieży,
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• zachęcenie młodzieży do wykorzystania swojego potencjału i umiejętności w kraju i zmiany myślenia
młodych Polaków na temat własnego miejsca w rzeczywistości gospodarczej.
Cele operacyjne:
• uczeń rozumie pojęcia przedsiębiorczość i patriotyzm,
• uczeń rozumie zależność pomiędzy warunkami rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a sukcesem gospodarczym kraju,
• uczeń wie, jakie są możliwości realizacji przedsiębiorczych marzeń młodych ludzi w Polsce.
Metody i formy pracy:
• dyskusja,
• burza mózgów,
• elementy debaty,
• praca w grupach,
• praca indywidualna.
Wykorzystane materiały dydaktyczne:
• duże arkusze papieru,
• kartki z pytaniami – (załącznik do scenariusza),
• mazaki, masa mocująca.
Przebieg lekcji
Faza wstępna lekcji:
Odczytaj motto umieszczone na tablicy (na planszy lub napisane bezpośrednio na tablicy): „Dobre
drogi z Poznania, Gdańska, Wrocławia, Białegostoku, Lublina do Warszawy to jest dzisiaj prawdziwy
wymiar nowoczesnego patriotyzmu. - Kto tego nie rozumie, niech się nie zabiera za rządzenie” - Donald
Tusk (expose).

Ćwiczenie 1

Zaproponuj uczniom, aby przez chwilę
zastanowili się nad odpowiedziami na dwa pytania:
• Kogo nazywamy człowiekiem przedsiębiorczym?
• Kogo nazywamy patriotą?

Podyskutuj z nimi na ten temat przez
kilka minut. Niech uczniowie porównają swoje
poglądy z tym, co na ten temat myślą inni. Niech
spróbują dokonać syntezy – co łączy człowieka
przedsiębiorczego z patriotą?
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Ogniwo centralne lekcji:

Ćwiczenie 2

Poproś uczniów, aby dobrali się w cztery
grupy, z których po dwie będą pracowały nad
tym samym problemem. Rozdaj im duże arkusze
papieru i mazaki. Przygotuj kartki z pytaniami
(załącznik do scenariusza) – każda grupa wylosuje jedną kartkę. Zadaniem każdego zespołu
będzie sformułowanie kilku myśli - odpowiedzi
na wylosowane pytania; myśli można uzupełnić
ilustracją.
Pytania na kartkach:
• Co musiałbyś mieć zapewnione w kraju,
żeby nie myśleć o emigracji zarobkowej?
• Co powoduje, że młodzi ludzie nie wiążą
swojej przyszłości z przyszłością kraju?

Po zakończeniu pracy grupy zawieszają
swoje plakaty na tablicy za pomocą masy mocującej, a liderzy dwóch grup przedstawiają efekty
pracy zespołów.
Pozostałe dwie grupy uzupełniają wypowiedzi poprzedników. Zapytaj uczniów, od
czego zależy różne spojrzenie na zagadnienie
emigracji zarobkowej. Skup uwagę uczniów na
problemie, co należałoby robić, żeby zapobiegać
emigracji zarobkowej? Zapytaj ich, na czym
polega dzi-siejszy patriotyzm. Czy wiedza o
działaniu przedsiębiorstw i ładzie prawnym
współczesnego państwa jest przejawem patriotyzmu?

Ćwiczenie 3

Wprowadzamy elementy debaty. Na
wstępie prezentujemy uczniom tezę:
• Uczenie się ekonomii jest dobrą formą wychowania patriotycznego.
Dzielimy klasę na trzy grupy: zwolenników tezy, przeciwników tezy oraz grupę osób
niezdecydowanych.
Najpierw grupa pierwsza prezentuje
przez 3 minuty argumenty przemawiające za

postawioną tezą, następnie przez trzy minuty
argumentuje grupa druga. Teraz następuje czas
replik i podsumowań – najpierw przez jedną
minutę grupa pierwsza, potem grupa druga. Po
zakończeniu tych wystąpień członkowie grupy
trzeciej mogą przez minutę zadawać pytania,
które ułatwią im podjęcie decyzji „za” lub
„przeciw”. Na zakończenie grupa trzecia w
formie głosowania (podniesienie ręki) podejmuje ostateczną decyzję.

Ogniwo końcowe lekcji:
Zwróć uwagę uczniów na konieczność tworzenia odpowiednich warunków (prawnych i gospodarczych) dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, która zdecydowanie przyczyni się do nowego spojrzenia na
patriotyzm. Do budowy dobrobytu swojego i Ojczyzny niezbędne jest dzisiaj połączenie postaw patriotycznych z przedsiębiorczymi.

str. 20

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 3 (03)/ 2008

Ćwiczenie 4

Na zakończenie poproś, aby każdy
uczeń dokończył zdanie:
• Po dzisiejszej lekcji wiem .............................

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

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

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

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

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

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

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

Praca domowa

Zaproponuj uczniom, żeby znaleźli
przykłady postaci, które umiejętnie łączą
postawy patriotyczne z przedsiębiorczymi.
Mogą to zrobić na podstawie artykułów

z czasopism, audycji telewizyjnych lub obserwacji własnej. Niech krótko uzasadnią swój
wybór.

Andrzej Pierchała - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żorach, trener
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości do programów "Ekonomia w Szkole" i "Moje Finanse".
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JANKOWICKIE PODANIE LUDOWE O KSIĘDZU
WALENTYM I HUSYTACH JAKO BAZA EDUKACJI
KULTUROWEJ W SZKOLE
Norbert Niestolik

1. HISTORIA I LEGENDA
Jankowice Rybnickie leżą około 7 kilometrów na południe od Rybnika. Początki tej miejscowości sięgają roku 1223, a najwspanialszymi jej
obiektami historycznym są kościół pod wezwaniem
Bożego Ciała pochodzący z około 1670 roku oraz
tzw. Studzienka - urocze miejsce położone wśród
lasów, wąwozów i dolinek, jakby wyjęte z najwspanialszych baśni. Razem stanowią lokalne Sanktuarium Przenajświętszego Sakramentu.
W zabytkach Jankowic legenda stapia się z
prawdą historyczną, a czyny ludzi świadczą o przywiązaniu Ślązaków do tradycji i Kościoła.
Historia Studzienki jest ściśle związana z
dziejami jankowickiej świątyni oraz z podaniem ludowym o księdzu Walentym, który w 1433 roku
zginął z rąk husytów, spiesząc do chorej kobiety.
Przed śmiercią skrył w dziupli dębu bursę z Przenajświętszym Sakramentem. Odnaleziono ją po latach, co dało początek wielkiemu kultowi Bożego
Ciała, który promieniował odtąd z Jankowic na
ziemię rybnicką i Górny Śląsk. Znalazło to także
odbicie w budowie kaplicy, a później kościoła pod
takim właśnie wezwaniem oraz w ustanowieniu
Bractwa Najświętszego Sakramentu (1675). Inicjatorem tych działań był ówczesny właściciel tzw.
państwa rybnickiego hrabia Ferdynand Leopold
Oppersdorff. Ciekawostką może być fakt, że pień
wspomnianego dębu można oglądać do dzisiaj
pod ołtarzem głównym kościoła oraz to, że istnienie Bractwa potwierdzone zostało specjalną bullą
papieża Klemensa X. Po śmierci męczennika, która
nastąpiła w pobliskiej leśnej dolinie, starano się odszukać jego ciało i przenieść je na cmentarz do
Rybnika, ale ku zdziwieniu kapłanów i wiernych w
miejscu wcześniejszego pochówku nie odnaleziono
zwłok, a wypłynęło tam źródło wody słynącej od
tego czasu licznymi cudami uzdrawiania w chorobach. Przy źródle ustawiono krzyż, a nieco zapomniana Studzienka żyła swoim cichym i spokojnym
życiem. Dopiero kolejny cud spowodował rozwój
tego miejsca. Otóż w roku 1895 proboszcz parafii
Matki Bolesnej w Rybniku, do której należały wtedy Jankowice, ksiądz Edward Bolik, ciężko zaniemógł. Na łożu śmierci złożył przyrzeczenie, że jeśli
wyzdrowieje, wybuduje w Studzience kaplicę ku
czci Matki Boskiej. Wkrótce choroba ustąpiła, a
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proboszcz wypełnił swoją obietnicę. Kaplica składała się z trzech części. W środkowej umieszczono
figurę Matki Boskiej z Lourdes, w bocznych figurę
Matki Boskiej Zaśniętej i księdza Walentego. Przed
kaplicą tryskało źródło „świętej wody”. W 1897
roku Jankowice zostały samodzielną parafią. W latach 1932 – 1935, gdy proboszczem był ksiądz
Józef Miczka, Studzienka przeżywała dalszy swój
rozwój. Wybudowano grotę z ołtarzem i wielką 3
metrową figurą Matki Boskiej. Wzór stanowiła
grota z Lourdes. W tym samym czasie powstały
jeszcze dwie mniejsze groty: Świętej Barbary –
patronki górników i tzw. grota bezrobotnych. Jej
nazwa pochodzi od tego, że całość prac wykonywano w latach kryzysu gospodarczego, gdy miejscowi górnicy pozbawieni byli pracy. Żużel
potrzebny do wyrobu kamieni przywożono z
ówczesnej kopalni „Hoym”, żelazo i cement ofiarowali rybniccy Ży-dzi, drewno miejscowy
leśniczy, zaś żywność dla pracujących dostarczali
mieszkańcy wsi.
Poświęcenia wszystkich obiektów dokonał
ksiądz biskup sufragan Teofil Bromboszcz. Studzienka zaczęła tętnić życiem religijnym. Msze,
nabożeństwa i liczne pielgrzymki gromadziły rzesze wiernych. Na pobliskich łąkach harcerze organizowali obozy i biwaki, działało schronisko, a w
jednej z grot mieszkał pustelnik, który opiekował
się tym świętym miejscem. Z ofiar pielgrzymów
ufundował pamiątkowy dzwon. Niestety wkrótce
wybuchła wojna. Po jej zakończeniu Studzienka
była w opłakanym stanie, więc dokonano potrzebnego remontu i wznowiono odprawianie mszy
świętych (4 razy do roku). W roku 1976 kolejny
proboszcz, ksiądz doktor kanonik Herbert Jeziorski, podjął inicjatywę odbywania corocznych pielgrzymek w drugą niedzielę maja i zapraszania na
nie biskupów katowickich. Tradycja ta trwa do
dzisiaj. Począ-wszy od roku 1996, w okresie od
maja do paździe-rnika, w Studzience odbywają się
msze święte z kończącym je Apelem Fatimskim.
Blask tysięcy zapalonych świec budzi wtedy leśne
ptaki, a pieśń „Ave Maria” śpiewana w tej scenerii
wywołuje niezapomniane wrażenie. Odnowiono
także zwyczaj odbywania odpustów w Studzience
w dniu Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia). Począwszy od roku 1998, oprócz części religijnej, organizuje się tzw. „Bieg księdza Walentego”,
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którego trasa wiedzie drogą ucieczki księdza
Walentego przed husytami. W roku 2002 dekretem
księdza arcybiskupa Damiana Zimonia – Metropolity Katowickiego, kościół parafialny pw.
Bożego Ciała i Studzienkę w Jankowicach Rybnickich ustanowiono Sanktuarium Najświętszego
Sakramentu. Niestety Studzienki nie ominęły
skutki eksploatacji węgla kamiennego w postaci
tzw. szkód górniczych. Stan techniczny kaplicy nie
pozwalał na jej dalsze remonty, lecz wymagał
rozbiórki. Z inicjatywy obecnego proboszcza
księdza Tadeusza Stachonia na miejscu dawnej powstanie niebawem nowa kaplica nawiązująca architekturą do poprzedniej.

„Panienki z Groty”, prosząc o szczęśliwy powrót
do domu. Dla mieszkańców pobliskiego Rybnika
Jankowice i sama Studzienka były zawsze miejscem owianym atmosferą tajemniczości. Longin
Musiolik wspomina, że ostatnim życzeniem jego
92– letniej matki, Rozalii, było odwiedzenie sanktuarium. Oczywiście życzenie to zostało spełnione.
W roku 1934 mieszkańcy wsi przygotowali
inscenizację przedstawiającą śmierć księdza Walentego. Widowisko zgromadziło tłumy, a sama scena
śmierci kapłana wywołała wielkie wrażenia na
widzach.
Magia tego niezwykłego miejsca płynie
niezależnie od bardzo skąpej bazy źródłowej potwierdzającej autentyczność związanych z nim wydarzeń.

2. CZAR MIEJSCA
Jankowicka Studzienka była i jest inspiracją dla ludzi pióra. Utwory, które powstawały w
oparciu o to cudowne miejsce, czasem raziły prostotą, lecz zawsze wypływały z potrzeby serca, bo o
Studzience nie sposób pisać tylko piórem, trzeba
czynić to sercem. Wydarzenia związane z księdzem
Walentym i husytami stały się jednym z wątków
powiastki historycznej Karola Miarki „Husyci na
Górnym Śląsku”, wydanej po raz pierwszy w 1865
roku w Poznaniu. Do podstawowych źródeł historycznych świadczących o jankowickim podaniu
ludowym należą między innymi: protokół powizytacyjny księdza biskupa Eliasza Daniela de Sommerfeld z roku 1719, informacje zebrane i opublikowane przez księdza Augustyna Weltzla w
„Schlesisches Kirchenblatt w roku 1875 oraz w
„Historii miasta Żory” z 1888 roku, treść kazania
wygłoszonego przez ks. Teodora Kremskiego w
Jankowicach 15 sier-pnia 1895 roku (zapisanego w
„Kronice Jankowic Rybnickich” przez księży: Herberta Jeziorskiego i Franciszka Maronia) a także
książka księdza Władysłwa Długołęckiego „Parafia
jankowicka i jej pamiątki według źródeł historycznych i podania ludowego” wydana w Królewskiej
Hucie w roku 1900. Czar, wręcz magia Jankowic
była wielokrotnie potwierdzana niezwykłymi wydarzeniami. Od zawsze mówiło się o „świętej” wodzie czerpanej z jankowickiego źródła w Studzience. Niestety nikt nie spisywał cudów dziejących się
za jej przyczyną. Mówiło się o mieszkańcu Raciborza, który dzięki jej właściwościom uleczył
swoje ropiejące nogi. Do dzisiaj w wielu domach
przechowuje się tę wodę jako antidotum na wszelkie dolegliwości. Być może jej działanie wzmacnia
to, że w dniu poświęcenia źródła wlano do niego
trzy butelki wody przywiezionej specjalnie w tym
celu z Lourdes. Studzienkę odwiedzają nowożeńcy
w dniu swojego ślubu. Mężczyźni wyruszający na
fronty II wojny światowej modlili się przed figurą

3. DZIEDZICTWO
Jankowicka Studzienka to miejsce niezwykłe, także w aspekcie życia współczesnej wsi. Sanktuarium ożyło nowym blaskiem. Stało się to za
sprawą obecnego proboszcza i parafian oraz władz
sołectwa i gminy. Trwa przebudowa kaplicy i renowacja stacji drogi krzyżowej, odnowiono ławki
dla wiernych, wyasfaltowano drogę dojazdową.
Przy jankowickich ulicach umieszczono nowe kierunkowskazy i tablice informacyjne. Ukazało się
kilka książek, widokówek i folderów związanych z
tym miejscem. Poprzez troskę o Studzienkę miejscowa ludność namacalnie realizuje swoje tradycyjne śląskie przywiązanie do pracowitości, porządku
i religijności.
Dzięki urokowi i magii tego miejsca we
wsi panuje niezwykły duch edukacji regionalnej w
szkołach. Realizowane są programy autorskie wiedzy o regionie. Uczniowie wydają książki, z sukcesami uczestniczą w turniejach wiedzy o swojej wsi
i regionie. Miejscowe gimnazjum obrało sobie jako
swego patrona księdza Walentego. W czasie nadania imienia szkole, na pamiątkę tego wydarzenia,
przy kościele posadzono nowy dąb – symbol łączności pomiędzy przeszłością i teraźniejszością.
W grupie symbolicznych znaków umieszczonych w
krajobrazie kulturowym wsi znalazły się także: tablica ku czci hrabiego Oppersdorffa – fundatora
kościoła, dzwonnice z tryptykiem przedstawiającym etapy męczeńskiej śmierci księdza Walentego, „przesiąknięty” modlitwą fragment dawnej
kaplicy ze Studzienki. Uczniowie miejscowych
szkół dbają o czystość swojego Sanktuarium,
szczególnie podczas akcji „Sprzątania świata” i
„Dnia Ziemi”. W czasie pielgrzymek prezentują
swoje sztandary szkolne. W ramach realizacji programu „Ślady przeszłości” (CEO Warszawa), uczniowie gimnazjum wybrali projekt „Studzienka –
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miejsce niezwykłe”, proponując społeczności lokalnej między innymi: konkursy rysunkowe i fotograficzne, teatrzyk kukiełkowy, rajd i bieg na orientację, scenariusze wycieczek, miniwarsztaty historyczne. Uczestniczyli także w ogólnopolskich prezentacjach Warszawie.
Jankowicka Studzienka to miejsce, w którym czuje się „genius loci”. Sanktuarium cementuje i jednoczy miejscową społeczność. W dzisiejszym świecie pieniądza i pogoni za sukcesem jest
miejscem wyciszenia, zadumy i refleksji oraz spotkań z Bogiem. Przyciąga latem – otoczona bujną
zielenią oraz zimą – zasypana śniegiem, który
znaczy ślady obecności pielgrzymów. Cicha i skromna sprzyja skupieniu i religijnym przeżyciom,
symbolizuje przywiązanie mieszkańców wsi do tradycji.
Podanie ludowe o księdzu Walentym i husytach stało się doskonałą bazą do realizacji projektów edukacyjnych. Pragnę przedstawić kilka z nich.

wności uczniów, którzy samodzielnie, przy niewielkiej pomocy nauczyciela, w sposób dogłębny i
pełny, badają zjawiska powiązane z życiem codziennym i związane z dowolnymi gałęziami wiedzy.
Zakres takich projektów może opierać się na działaniach wewnątrzszkolnych, a więc inspirowanych
i realizowanych jako pomysły społeczności danej
placówki. Często jednak projekty realizowane są
jako efekt działań związanych ze współpracą szkół
z organizacjami pozarządowymi i fundacjami, co
niesie za sobą wydatną pomoc finansową i wsparcie merytoryczne z ich strony. Bardzo podatnym
tworzywem do wykorzystania metody projektu są
wszelkie inicjatywy szkoły związane z edukacją
regionalną i europejską oraz wychowaniem patriotycznym. Ważne jest, aby w czasie realizacji projektów edukacyjnych nawiązywać do spraw i sytuacji
realnych, bliskich uczniom. Rozbudza to ich związek emocjonalny z przedmiotem własnej aktywności i twórczą inicjatywę.
Jak już wspomniano, działania tego typu
podejmowane są od lat w Gimnazjum nr 1 im.
Księdza Walentego w Jankowicach. 1 Kilka spośród
zrealizowanych projektów wiąże się z szeroko pojętą edukacją kulturową i jankowickim podaniem
ludowym.
`
Najciekawszy ze zrealizowanych dotychczas projektów dotyczył edukacji teatralnej w
oparciu o treści związane z lokalnym podaniem ludowym będącym tematem odnalezionej w 2005 roku sztuki teatralnej zatytułowanej „Jankowice Rybnickie podczas walk husyckich a Kościół katolicki
na Śląsku”. Projekt obejmował zasadniczo trzy etapy.

4. POJĘCIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO
ORAZ JEGO ETAPY
Przed współczesną szkołą stoją liczne wyzwania. Przede wszystkim powinna ona w należyty
sposób przygotować uczniów do życia, wyposażyć
ich w zasób wiedzy i umiejętności przydatnych we
współczesnym świecie. Stale narastają jednak problemy wychowawcze. Ubóstwo finansowe placówek
oświatowych tworzy często barierę niemożności
stosowania nowatorskich metod nauczania i wychowania, które powinny sprzyjać rozwojowi uczniów w zakresie wyzwalania inicjatyw, kreatywności, ciągłych poszukiwań, nieustannego działania,
podejmowania decyzji, realizacji zaplanowanych
zamierzeń oraz ich rzetelnej oceny. Jedną z form
przezwyciężania trudności współczesnej oświaty,
pozytywnego zainspirowania, wręcz „zadziwienia”
młodych ludzi, dotarcia do najgłębszych sfer świadomości uczniów, a jednocześnie uatrakcyjnienia
często szarej codzienności szkolnej, jest metoda
projektu.
Projektem edukacyjnym nazywany długoterminowe zadanie polegające na szczególnej akty1

Etap wstępny:
• Zainspirowanie uczniów do podjęcia trudu realizacji projektu. Nauczyciel – koordynator
wspiera młodzież poprzez konsultacje w ustalonych wcześniej terminach.
• Określenie tematu projektu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniom
społeczności szkoły i środowiska lokalnego,
celu projektu, oczekiwanych rezultatów.
• Udzielenie odpowiedzi na pytania: Na jakie

Podjęto między innymi współpracę z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży w ramach programu „Równać Szanse” (projekty:
„Między niebem a Ziemią – Jankowicka droga do gwiazd”, „Jankowicki pakiet medialny - blaski i cienie naszej wsi”, „Czy jesteśmy
sami we Wszechświecie ?”), „Notebook dla aktywnego nauczyciela”, (projekty: Historia naszych przodków w filmach Kazimierza
Kutza”, „Rytm życia naszej wsi -obrazy i dźwięki”, „Józef Mannaberg i inni – oni żyli wśród nas”; Centrum Edukacji Obywatelskiej
– program „Ślady Przeszłości –uczniowie adoptują zabytki” (projekty: „Studzienka miejsce niezwykłe”, „Jankowicki pomnik
powstańców śląskich”), „Młodzi głosują – wybory prezydenckie 2000”, „Unia Europejska – młodzi głosują 2003”, „Młodzi głosują
– wybory prezydenckie i parlamentarne 2005”; CEO i „Gazeta Wyborcza”: „Nasza szkoła uczy czytać – Lego”, „Nasza szkoła uczy
myśleć – Cogito”, „Nasza szkoła uczy działać – Ago”, „Szkoła z klasą”, „Nauczyciel z klasą” „Uczniowie z klasą”, projekty w
ramach programu Sokrates – Comenius „Multinationals Impact on soch Society and Environment”, „Traditional Music: the common
and the different in the European identities”, projekt szkolny: Maraton edukacyjny „780 minut zajęć na 780-lecie Jankowic
1223-2003”, projekt powiatu rybnickiego: „Powiat rybnicki – pamiętamy 1921-2006”.
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zapotrzebowanie projekt odpowiada? Jaką wypełnia lukę?
Wybór realizatorów projektu – uczniowie i
grupy robocze, osoby wspierające (nauczyciele,
rodzice, sponsorzy).
Określenie czasu realizacji projektu (data rozpoczęcia i zakończenia) oraz formy pracy (praca pozalekcyjna).
Określenie harmonogramu prac – zadań dla
poszczególnych grup, wyznaczenie liderów
grup, terminów spotkań, ewentualnych kosztów
i sposobów pozyskiwania środków finansowych, a także sposobów informowania społeczności lokalnej o bieżących działaniach i efektach końcowych (zaplanowanie prezentacji projektu).
Ustalenie zasad pracy w poszczególnych grupach i planowanych efektów (oczekiwanego
wpływu na realizatorów, pozostałych uczniów
szkoły, środowisko lokalne), kryteriów oceny
końcowej, sposobów ewaluacji w czasie trwania projektu.

w postaci instrukcji do projektu, a także należy spisać kontrakt z uczniami - realizatorami poszczególnych zadań. Wpłynie to na czytelność projektu,
ułatwi jego realizację i ocenę.

•
•
•

•

Etap główny:
• Zebranie wiadomości historycznych dotyczących wsi w czasie, gdy bujnie rozwijało się w
niej życie teatralne (druga połowa XX wieku).
• Zapoznanie uczniów z treścią odnalezionej
sztuki teatralnej.
• Odnalezienie osób pamiętających jej wystawienie w latach 30-tych XX wieku.
• Opracowanie współczesnego scenariusza sztuki.
• Przygotowania związane z wystawieniem sztuki na scenie teatru szkolnego (scenografia, muzyka, multimedia, gra aktorów) – wyznaczenie
daty prezentacji.
• Wydanie publikacji książkowej obrazującej
realizację projektu.
• Nakręcenie filmu będącego zapisem sztuki.
Etap końcowy:
• Podsumowanie projektu: Jakie wywołał zmiany
w uczniach, w szkole, w środowisku lokalnym?
Czy osiągnięto zamierzone cele?
• W jaki sposób projekt zaowocuje w przyszłości? Czy będzie kontynuowany?
• Ocena projektu dokonana przez nauczyciela i
uczniów oraz osoby wspierające (ocena działań
w czasie realizacji projektu i jego prezentacji
końcowej).
• Podziękowanie sponsorom i osobom wspierającym.
• Sprawozdanie z realizacji projektu (raport).
Przedstawione zagadnienia można zapisać

5. REALIZACJA PROJEKTU W CZĘŚCI
HISTORYCZNEJ I TEATRALNEJ
W etapie wstępnym określono skład osobowy i harmonogram działań dwóch grup. Zadaniem pierwszej (uczniowie klas trzecich) było
przygotowanie wiadomości dotyczących historii
życia teatralnego na Górnym Śląsku oraz w Jankowicach w okresie międzywojennym. Drugie zadanie wiązało się z analizą treści sztuki oraz z
przygotowaniem aktorskim.
Różnorodne wartości tkwiące w treściach
sztuk teatralnych są wykorzystywane we współczesnej szkole na wiele sposobów. Konkretne rozwiązania zależą od samej placówki oświatowej
oraz od pomysłów nauczycieli i uczniów. Niezmiernie ważnym wydaje się fakt, że w przypadku
jankowickiej sztuki nie ograniczono się do wystawienia jej na scenie. Uczniowie wcielili się także w
rolę badaczy, czego dowodem jest przedstawiony
poniżej materiał historyczny będący efektem ich
dociekań. Podjęcie próby stania się przez uczniów
badaczami historii swojego regionu, nie może z
oczywistych względów oznaczać przeniesienia na
grunt szkolny metod pracy dorosłego historyka,
lecz tylko zbliża ich do metody naukowej. W takim
przypadku celem dla ucznia powinno być zaplanowanie pracy w taki sposób, aby generalizacja i
ocena były efektem jego żmudnej pracy myślowej,
która doprowadziła do poznania przeszłości na podstawie źródeł podlegających analizie, ukazania
motywów, przyczyn i skutków aktywności ludzi w
przeszłości oraz uwydatnienia różnic i podobieństw pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Dla
nauczyciela celem będzie wywołanie pożądanych
zmian w osobowości wychowanków, w szczególności szacunku dla pracy historyka. Stanie się on
swoistym pomostem pomiędzy uczniem a minionymi dziejami.
W przypadku odmienności celów pracy
nauczyciela – historyka i ucznia należy określić
również inne etapy badania naukowego. Mogą
przedstawiać się one następująco: przekonanie uczniów co do celowości podjęcia trudu badawczego,
określenie metod, technik i narzędzi badawczych,
zebranie materiału badawczego oraz jego wnikliwa
analiza, wykorzystanie zebranego materiału do realizacji konkretnych zamierzeń np. publikacja, artykuł prasowy, folder, akademia, przedstawienie
teatralne.
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6. KORZYŚCI WYPŁYWAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTU

niami, nauczycielami, rodzicami, społecznością
lokalną.

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów spowodowało ocalenie od ludzkiej niepamięci wzruszającego utworu o piętnastowiecznych Jankowicach. Uczestnicy projektu świadomie stali się łącznikami pomiędzy dawnymi i współczesnymi czasami swojej ukochanej wsi.
Udział uczniów w pracy z wykorzystaniem
metody projektu wymagał od nich dużego zaangażowanie, również czasowego. Spotkania w szkole
lub poza szkołą muszą odbywać się w formie zajęć
pozalekcyjnych czy wręcz pozaszkolnych, dlatego
nauczyciel koordynujący projekt i jego realizatorzy
zobowiązani są do przestrzegania kilku podstawowych zasad:
• uczniowie zawsze muszą znajdować się pod
opieką nauczyciela,
• realizacja projektu nie może kolidować z obowiązkowymi zajęciami w szkole,
• udział w pracach musi być samodzielną decyzją jego uczestnika, chociaż sugestie nauczyciela co do uczestnictwa są wskazane,
• uczeń musi przestrzegać zasad współpracy w
grupie, terminowości, rzetelności swoich działań,
• uczeń jest stroną aktywną projektu, a nauczyciel tylko wspomagającą - zrywa się z zasadą
dominacji nauczyciela,
• projekt musi być należycie przygotowany, zrealizowany, podsumowany i oceniony.

Ponadto podczas realizacji projektu:
Uczniowie zdobyli wiadomości i nabyli
umiejętności wykraczające poza te, które określa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjum, co wzbogaciło ich wszechstronny rozwój.
Zdobyta przez uczniów wiedza zrywa z podziałem na treści przedmiotowe i poprzez to ma
charakter interdyscyplinarny i łączy się z praktyką.
Projekt był skorelowany z zainteresowaniami
uczniów i ich umiejętnościami, dzięki temu stał
się im bliższy.
Uczniowie pogłębili umiejętność pracy w grupie, długoterminowego planowania pracy, dyskusji, korzystania z różnych źródeł informacji,
rozwiązywania problemów.
Projekt nauczył uczniów terminowości i rzetelności.
Projekt wyzwolił w uczniach wrażliwość na
sztukę, umiejętność przeżywania dzieła scenicznego.
Uczniowie stali się pewni siebie, zdobyli umiejętność autoprezentacji i samooceny, nawiązywania kontaktów, pogłębiania zdolności organizatorskich.
Zaprezentowali efekt swojej ciężkiej pracy kolegom, rodzicom i gościom zaproszonym, dobrze prezentując swoją szkołę. Wcześniej nauczyli się stawiania pytań badawczych, zebrania
materiału oraz jego interpretacji i prezentacji
wyników dociekań.
Był, w opinii uczniów, doskonałą formą spędzania czasu wolnego.
Projekt wyzwolił w uczniach poczucie dumy z
wartości tkwiących w świecie ich „małej Ojczyzny”, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia społeczeństwa obywatelskiego oraz budzenia uczuć patriotycznych w ujęciu ogólnopolskim.
Efektem realizacji projektu jest także książka i
film (wartości trwałe).
Być może w kilku przypadkach projekt pozwoli uczniom na podjęcie decyzji co do wyboru
dalszej nauki i drogi życiowej.
Projekt wykreował grupę liderów, których należy kształtować i wspierać w przyszłości

Doświadczenia nabyte w toku realizacji
przytoczonego projektu uświadomiły nam istnienie
wielorakich korzyści wypływających z tej metody
pracy z uczniem:
• Kształtowanie u uczniów postawy twórczej,
ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań.
• Kształtowanie postaw innowacyjności, czyli
wprowadzania celowych zmian, które przyczyniają się do postępu.
• Postawa nowatorstwa, jako procesu rozprzestrzeniania się innowacji.
• Likwidacja dysproporcji rozwojowych pomiędzy miastem i wsią (wyrównywanie szans edukacyjnych), poprawa warunków pracy w szkole
wiejskiej (także poprzez dotacje fundacji),
stwarzanie młodzieży wiejskiej dostępu do
wyższej edukacji, obniżanie jej kosztów i podnoszenie jakości.
• Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez
pracę z dziećmi specjalnej troski.
• Kształtowanie społecznej roli nauczyciela w jego środowisku lokalnym.
• Budowa lokalnego partnerstwa pomiędzy ucz-

str. 26

•

•

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
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lemów wychowawczych nurtujących naszą oświatę

FAZY PROJEKTU

ANEKS 1

Faza przygotowawcza.

„Studzienka, nasze sanktuarium – plakat”

Czynności nauczyciela:
Kilka dni przed spotkaniem Koła Regionalnego nauczyciel prosi o przyniesienie na zajęcia
różnych źródeł dotyczących historii jankowickiej
Studzienki. Już w trakcie zajęć uczniowie pod kierunkiem nauczyciela tworzą kalendarz najważniejszych wydarzeń dotyczących tego miejsca. W obliczu nadchodzącej pielgrzymki z okazji 110 rocznicy sanktuarium nauczyciel zadaje pytania?

Ogólny cel projektu szkolnego:
• Propagowanie lokalnego Sanktuarium Przenajświętszego Sakramentu w 110 rocznicę jego
istnienia. (projekt zrealizowano w roku 2005).
Cele szczegółowe:
• Pogłębienie wiedzy dotyczącej historii sanktuarium.
• Wyzwolenie lokalnych, w tym uczniowskich,
inicjatyw.
• Uczczenie 110. rocznicy istnienia sanktuarium.
• Przypomnienie o corocznej pielgrzymce do
Studzienki.
• Zebranie jak największej liczby pielgrzymów,
wykorzystanie w tym celu plakatu jako źródła
informacji.
Kto, kiedy, dla kogo?
Projekt zrealizowali uczniowie Gimnazjum
nr 1 w Jankowicach – członkowie Koła Regionalnego. Realizacja obejmowała okres od marca do
maja 2005 roku. Plakat, który był finalnym produktem projektu, wysłano do ponad 40 parafii powiatów: rybnickiego, wodzisławskiego i żorskiego,
skąd corocznie przybywają wierni na majową pielgrzymkę do Studzienki.
Opis zajęć:
Projekt jest częścią programu Edukacji Regionalnej, realizowanego w szkole od kilku lat. W
czasie zajęć Koła Regionalnego uczniowie zaproponowali wydanie okolicznościowego plakatu, który przypominałby wiernym w okolicznych miast i
wsi o majowej pielgrzymce do Jankowickiej Studzienki. W roku bieżącym obchodzimy 110 rocznicę jego istnienia – chwila jest więc wyjątkowa.
Prace rozpoczęliśmy od zajęć obejmujących kilka
zagadnień:
• Przypomnienie historii naszego sanktuarium.
• Zebranie zdjęć dotyczących tego miejsca.
• Plakat jako źródło informacji – jak stworzyć
dobry plakat?
• Projekt naszego plakatu – konkurs prac.
• Pokonanie trudności finansowych.
• Druk i dystrybucja plakatu.
• Majowa pielgrzymka.

• Czy widzicie potrzebę szczególnego potraktowanie tegorocznej pielgrzymki?
• W jaki sposób spowodować napływ większej
liczby pielgrzymów?
• Jakie znacie sposoby poinformowanie wiernych o pielgrzymce?
• Czy plakat może być dobrą formą przekazu
informacji?
Czynności uczniów:
Uczniowie przypominają sobie główne etapy rozwoju naszego sanktuarium. Pomocą służą im
przyniesione źródła wiedzy na ten temat. W słownikach odszukują pojęcie „sanktuarium”. Zastanawiają się, w jaki sposób skutecznie poinformować wiernych o nadchodzącej pielgrzymce? Decydują się na plakat. Oceniają wartość przyniesionych z biblioteki szkolnej plakatów. Zastanawiają
się, co decyduje o tym, że plakat można nazwać
dobrym. Wyniki własnych przemyśleń zapisują na
tablicy. Zgodnie z zapisanymi regułami projektują
plakat pielgrzymkowy (praca w grupach). Kolejne
grupy przedstawiają swoje projekty. Grupa decyduje się na projekt będący sumą kilku propozycji.
Faza realizacyjna.
Czynności nauczyciela:
Nauczyciel proponuje uczniom określić
trudności, jakie mogą wystąpić w czasie realizacji
projektu oraz odszukać sposoby ich pokonania.
Czynności uczniów:
Uczniowie odbywają rozmowy z proboszczem miejscowej parafii – kustoszem sanktuarium, przedstawicielami organizacji społecznych z
terenu wsi, właścicielami drukarni. Znajdują środki
finansowe na pokrycie kosztów wysyłki plakatów.
Drukarnia decyduje się na darmowy druk.
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Faza końcowa.
W wyniku zrealizowania złożeń projektu
wysłaliśmy plakaty do ponad 40 parafii, skąd mogą
przybyć wierni na naszą pielgrzymkę. Listę parafii
otrzymaliśmy od kustosza naszego sanktuarium.
Mamy informacje, że plakaty umieszczono
w gablotach informacyjnych kościołów. Mierzalnym efektem naszych działań była akcja liczenia
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pielgrzymów przybyłych do naszego sanktuarium
w czasie majowej pielgrzymki.
W wyniku przeprowadzonych badań określiliśmy także ich zasięg terytorialny.
dr Norbert Niestolik

RODNiIP “WOM” w Rybniku
proponuje zajęcia na następujących kursach:
• Jak ciekawie i skutecznie wychowywać ekologicznie?
Nowe alternatywne metody prowadzenia zajęć edukacyjnych 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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ĆWICZENIA NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO PO
EGZAMINIE GIMNAZJALNYM…
Krystyna Cembrzyńska

Wydaje się, że niewystarczająco wykorzystuje się w praktyce polonistycznej bogactwo materiałów dydaktycznych zawartych w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, które są publikowane po
każdym egzaminie. Polonista znajdzie tam nie tylko dane statystyczne, ale obszerną analizę jakościową zadań, dzięki której zorientuje się, w jakim
stopniu uczniowie w kraju, województwie, w jego
szkole i klasie opanowali umiejętności opisane w
standardach wymagań egzaminacyjnych. Dane statystyczne pozwalają mu „zmierzyć” efekt własnego
wysiłku włożonego w nauczanie. Informują o tym
wskaźniki łatwości wykonanych zadań. Jeśli w klasie te wskaźniki przekraczają 0,70, ma prawo odczuwać nauczycielską satysfakcję: oto jego praca
wyzwoliła potencjał intelektualny uczniów, dzięki

któremu już odnieśli sukces na egzaminie i będą
sobie dobrze radzić w dalszym kształceniu.
Uważna jednak analiza kartotek umiejętności do arkuszy egzaminacyjnych skłania ku refleksji nad powtarzalnością w poszczególnych rocznikach uczniów tych samych umiejętności, które są
słabo opanowane. Gimnazjaliści co roku radzą sobie gorzej z tworzeniem tekstu własnego i z zadaniami związanymi z analizą i interpretacja tekstów
literackich.
Weźmy np. pod uwagę średnie wyniki za
zadanie 32. z arkusza gimnazjalnego z tego roku.
Uczeń miał napisać charakterystykę bohatera w
związku z lekturą (do wyboru). Warto byłoby zestawić wynik własnej szkoły, klasy z wynikami krajowymi i wojewódzkimi.

Zadanie 32
arkusz gimnazialny 2008
Napisz charakterystykę wybranego bohatera “Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego albo
“Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Wyeksponuj w niej te cechy, które świadczą o dorastaniu charakteryzowanej postaci.
Nr
Standard Sprawdzana czynność ucznia
zadania
Uczeń:

*Średni wynik w % za zadanie

kraj

woj.

pkt

szkoł Kl. A Kl. B Kl. C
a

32.1.1 II.

redaguje charakterystykę poprawną pod
względem treści, kompozycji, języka,
stylu i zapisu, tzn.: wybiera postać adekwatną do tematu

66

1

32.1.2 II.

przedstawia postać

53

1

32.1.3 II.

omawia cechy postaci

54

1

32.1.4 II.

wyeksponowanie cech bohatera świadczących o jego dorastaniu

45

1

32.1.5 II.

ilustruje podane cechy przykładami
działań, zachowań bohatera

41

1

32.1.6 II.

podsumowuje wypowiedź

56

1

32.2.1 II.

stosuje zasady typowe dla kompozycji
budo-wanej wypowiedzi

55

1
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32.2.2 II.

pisze tekst spójny

66

32.2.3 II.

pisze tekst logicznie uporządkowany

60

32.3.1 II.

pisze poprawnie pod względem
składniowym, leksykalnym, fleksyjnym,
frazeologicznym

16

3

32.3.2 II.

dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
komunikacyjnej – stosuje słownictwo
oceniające i wartościujące

66

1

32.4.1 II.

stosuje zasady ortografii

26

2

32.4.2 II.

stosuje zasady interpunkcji

26

1

Porównanie to utwierdzi w przekonaniu, że
szczególnym przedmiotem troski nauczycielskiej
stają się umiejętności uczniów w obszarze tworzenia tekstów. Uczniom daleko tu do przekroczenia
magicznego progu 70% wykonania zadań, co przyjmuje się za zadowalające opanowanie umiejętności.
Pedagodzy przekonują, że nic tak nie przemawia do wyobraźni i myślenia uczniów jak uczenie się na własnych lub kolegów błędach. Dlatego
cennym materiałem w raportach CKE są przytoczone teksty uczniowskie, które mogą stać się najlepszym narzędziem uczenia się, jeśli tylko te teksty zostaną na lekcjach zanalizowane i jeśli nauczyciel przygotuje funkcjonalne ćwiczenia językowe.
Maria Nagajowa 1 podkreśla wagę metody opartej
na praktycznej działalności uczniów. A taki właśnie
charakter będą miały ćwiczenia dotyczące tych zadań, z którymi uczniowie radzili sobie najsłabiej.
Wybieramy więc niektóre zadania i przedstawiamy
na lekcji. Będzie to dobry sposób na oswajanie się

z arkuszem egzaminacyjnym i na pokazanie, jakie
techniki pracy umysłowej można z powodzeniem
stosować podczas egzaminu. Uczniowie utwierdzą
się na pewno w przekonaniu, że np. trzeba uważnie
czytać i analizować polecenia do zadań. Zorientują
się, że wartość własnego tekstu w znacznej mierze
zależy od sprawności językowych. Warto więc te
sprawności doskonalić. Użyteczne okażą się te partie z raportów, które prezentują typowe błędy uczniowskie wybrane przez tysiące egzaminatorów w
kraju. Można więc ćwiczyć klasyfikację błędów na
autentycznym materiale językowym oraz przy pomocy słowników poprawnościowych dokonywać
ich korekty.
Każdy z uczniów pragnie sukcesu. To oczekiwanie z kolei wyzwala przeświadczenie, że nic
cenniejszego nad częste ćwiczenia sprawności.
Przedstawione poniżej ćwiczenia wypływają z wiary, że można być skutecznym polonistą, jeśli lekcja
będzie naprawdę przestrzenią praktycznej działalności uczniów.

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ I LEKCJI
(wraz z oczekiwanymi odpowiedziami uczniów)
W związku z Arkuszem Egzaminacyjnym “Dorastanie”.
Uwaga: ćwiczenia są do zadań, które miały najniższe wskaźniki łatwości.
1. Ćwiczenie w rozpoznawaniu narratora. Zadanie 16/ Tekst III.

1

M. Nagajowa, Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, Warszawa 1985, s. 34.
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Zadanie 16
Tekst III

Tak sobie myślę, że ja już jestem dorosła, chociaż mam dopiero piętnaście lat. I to
wcale nie dlatego jestem dorosła, że sobie czasami jakiś film zobaczę, którego widzieć chyba
(tak czuję!) nie powinnam. I nie dlatego jestem
dorosła, że mam paszport, chociaż w czasach
mamy to o tym tylko marzyć można było. I wcale nie dlatego jestem dorosła, że w dzisiejszych
czasach wszyscy szybciej dojrzewają niż dawniej. Jestem dorosła, bo ja nagle, może w ciągu
miesiąca, zrozumiałam, że już nie mogę sobie na
wszystko pozwolić. [...]
Mama powiedziała, że wyzdrowieje, i
tak zrobiła. Wróciła [ze szpitala] do domu i wtedy się okazało, że jej mały Gagatonek w ciągu
kilku miesięcy stał się całkiem duży i dorosły.
Bo ja naprawdę wtedy, gdy nie było mamy, mogłam chodzić samopas i robić wszystko, co zakazane i co najlepiej smakuje. Ja naprawdę mogłam bałaganić w pokoju, nie myć wanny, umywalki, podłogi w kuchni i nikt by mi tego robić
nie kazał. Ale jak się okazało, wcale nie miałam
na to ochoty. I wtedy zrozumiałam, że jestem
dorosła albo - jak mówi babcia Gienia - odpowiedzialna, co na jedno wychodzi. Jak sobie pościeliłam, tak się wyspałam. Jak sobie zrobiłam
1
2

kanapki, tak je zjadłam. I cały czas o tym myślałam, że mogę wszystko szurnąć i kopnąć, i
wcale się nie uczyć, a wtedy właśnie wszystko
się we mnie złościło i uczyłam się prawie tak,
jak Kujonem1. I nawet nie czekałam na pochwały. Tylko czasami bardzo się bałam być sama w
pokoju. Wyciągnęłam sobie z szafki futrzanego
leniwca, moją zabawkę przytulankę, z którą wyczyniałam cuda w dzieciństwie. Wyprałam go,
wyżwirowałam i powiesiłam na balkonowym
sznurku za uszy, aby wysechł i poczuł, że znowu
wrócił do łask moich. W nocy wtulałam się w
niego. I jak tak sobie leżałam w łóżku, to strasznie mi się płakać chciało nad sobą. Czasami
nawet płakałam. A potem sobie pomyślałam, że
life is brutal and full of2 zasadzka, i wtedy bardzo nie chciałam być dorosła. I bardzo chciałam,
żeby mamidło na mnie pokrzyczało trochę i żeby mi ciągle przypominało, co mam robić, i aby
wreszcie było razem z nami.
Marta Fox, Agaton Gagaton: jak pięknie być
sobą, Toruń 1994.

Kujonek – siostra bohaterki powieści M. Fox.
Life is brutal and full of zasadzkas – żartobliwie: życie jest brutalne i pełne zasadzek.

Zadanie 16. (0-1)
Narratorem w tekście III jest:
A. mama Kujonka.
B. siostra Kujonka.
C. sam Kujonek.
D. Marta Fox.
Przeanalizuj, co wskazuje, kto opowiada w tekście?
1. Czasowniki w 1 os. l. poj. (np. „myślę”, „jestem”) i zaimek „ja” wskazują, że w tekście występuje narrator pierwszoosobowy.
2. Przypis 1. wskazuje, że narratorem pierwszoosobowym jest siostra Kujonka.
Uwaga do zapamiętania: Na egzaminie trzeba czytać także przypisy.

str. 31

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 3 (03)/ 2008

2. Ćwiczenia - przekształcanie stylistyczne, odróżnianie faktów od opinii.

Zadanie 1
fakty - opinie

Porównaj znaczenia pojęć: „fakty”, „opinie”.
Fakty to zdarzenia, zjawiska lub określone stany rzeczy, które zaszły w rzeczywistości. Zalicza się je do sfery tego, co jest w wypowiedzi stwierdzane obiektywnie.

Opinie to sądy, przekonania, poglądy i
oceny dotyczące samych zdarzeń, zjawisk lub
stanów rzeczy, którym nadawca tych sadów
przypisuje określone cechy i wartości. Opinie
zalicza się do sfery tego, co jest w wypowiedzi
subiektywne.

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

Zadanie 2
dot. zadania 21

Przeczytaj polecenie do zadania 21. i napisz w punktach, jakie warunki musi spełnić poprawna
odpowiedź.
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................................

Warunki poprawnej odpowiedzi do zadania 21:
1. brak opinii, wypowiedź obiektywna,
2. spójny tekst,
3. przedstawienie co najmniej czterech informacji,
4. brak cytatów.
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Zadanie 21

Na podstawie przytoczonego niżej fragmentu kroniki Galla Anonima napisz
niezawierający opinii spójny tekst, w którym uwzględnisz co najmniej cztery informacje o wyprawie Bolesława na Pomorze. Nie cytuj.
Tenże chłopczyna z Marsowego zrodzon
rodu, pewnego razu wyruszył na Pomorze, gdzie
już wyraźniej objawił sławę swojego imienia.
Albowiem takimi siłami obległ gród Międzyrzecze i z taką gwałtownością doń szturmował,
że w kilku dniach zmusił jego załogę do poddania się. Wróciwszy stamtąd, niezmordowany

chłopiec dał nieco wytchnienia rycerzom, lecz
zaraz powiódł ich tamże z powrotem.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, Wrocław 1989.

3. Sformułuj samodzielnie odpowiedź do zadania 21.
4. Porównaj autentyczne odpowiedzi Twoich rówieśników z egzaminu w 2008 r. i wskaż prawidłową.
Oceniając poprawność odpowiedzi, skorzystaj z pomocniczych pytań.
1. Bolesław Krzywousty wyruszył na Pomorze, gdzie obległ gród Międzyrzecze. Szturmował go przez
kilka dni. Następnie zmusił załogę do poddania się.
o
o
o
o

Czy odpowiedź zawiera cztery informacje? Tak. Nie.
Czy odpowiedź zawiera opinie? Tak. Nie.
Czy wypowiedź jest spójna? Tak. Nie.
Czy wypowiedź zawiera cytaty z tekstu kroniki? Tak. Nie.

2. Bolesław Krzywousty nie dawał spokoju, dopóki nie odniósł zwycięstwa. Miał dużo odwagi i był
waleczny. Przez to zwycięstwo był sławny i został pasowany przez ojca na rycerza.
o
o
o
o

Czy odpowiedź zawiera cztery informacje? Tak. Nie.
Czy odpowiedź zawiera opinie? Tak. Nie.
Czy wypowiedź jest spójna? Tak. Nie.
Czy wypowiedź zawiera cytaty z tekstu kroniki? Tak. Nie.

3. Waleczny Bolesław z rodu Piastów pewnego dnia zaatakował Pomorze z silną armią. Natarczywie
atakował Międzyrzecze aż zmusił załogę grodu do poddania się. Kiedy wrócił z wyprawy, Bolesław
dał rycerzom wypocząć, jednak później wrócił z nimi z powrotem.

4.

o
o
o
o

Czy odpowiedź zawiera cztery informacje? Tak. Nie.
Czy odpowiedź zawiera opinie? Tak. Nie.
Czy wypowiedź jest spójna? Tak. Nie.
Czy wypowiedź zawiera cytaty z tekstu kroniki? Tak. Nie.

o
o
o

Wyruszyli na Pomorze.
Wyruszył z silną armią.
Będą zmuszać załogę, aż w końcu się poddaje.
o Czy odpowiedź zawiera cztery informacje? Tak. Nie.
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Czy odpowiedź zawiera opinie? Tak. Nie.
Czy wypowiedź jest spójna? Tak. Nie.
Czy wypowiedź zawiera cytaty z tekstu kroniki? Tak. Nie.

5. Pewnego razu Bolesław wyruszył na Pomorze, gdzie już wyraźniej objawił sławę swojego imienia.
Siłami obległ gród Międzyrzecze i z gwałtownością doń szturmował.
o
o
o
o

Czy odpowiedź zawiera cztery informacje? Tak. Nie.
Czy odpowiedź zawiera opinie? Tak. Nie.
Czy wypowiedź jest spójna? Tak. Nie.
Czy wypowiedź zawiera cytaty z tekstu kroniki? Tak. Nie.

3. Ćwiczenie - Formułowanie argumentu uzasadniającego podane stwierdzenie.

Reprodukcja obrazu
Józef Szermentowski, Stary żołnierz i dziecko w parku, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Zadanie 24. (0-1)
Starzec z obrazu jest strażnikiem narodowej tradycji.
Sformułuj argument uzasadniający tę myśl.
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Ćwiczenia
Argument to dowód oparty na wiedzy i doświadczeniu osoby argumentującej, potwierdzający lub
obalający sąd na jakiś temat.
1. Co wskazuje z treści obrazu, że starzec jest strażnikiem narodowej tradycji?
Dowody:
o tytuł informuje, że postać z obrazu to żołnierz, ubrany jest w szlachecki strój,
o jego kalectwo może być świadczyć o tym, że żołnierz brał w walkach o wolność ojczyzny,
o żołnierz uczy dziecko (trzymające szablę) rycerskich zwyczajów, a może opowiada o dawnych
bojach o wolność ojczyzny.
2. Porównaj autentyczne odpowiedzi uczniowskie z egzaminu w 2008 r. Poprawne oznacz znakiem +,
niepoprawne znakiem -.
1. Jakie dowody wskazali uczniowie, uzasadniając podane stwierdzenie?
o Starzec przedstawiony na obrazie przekazuje młodemu pokoleniu dotychczasowe doświadczenia; wpaja dziecku wychowanie patriotyczne, podkreśla jego przynależność do narodu,
pasuje go na rycerza.
o Starzec ukazany na obrazie jest strażnikiem tradycji narodowych, ponieważ opowiada dziecku o
dziejach narodu i od małego uczy go szacunku dla ojczyzny.
o Starzec przedstawiony na obrazie jest strażnikiem narodowej tradycji, ponieważ jest ubrany w
szlachecki strój. Patrząc dokładnie na niego, można ujrzeć, iż starzec musiał uczestniczyć w
jakiejś wojnie lub powstaniu z powodu braku nogi.
2. Na czym polegają błędy w rozumowaniu niektórych uczniów?
o Jest żołnierzem, który siedzi i pilnuje narodowej tradycji.
o Starzec przypomina dziadka, który opiekuje się swoim wnukiem i wpaja mu pewne zasady, wartości.
o Starzec z obrazu J. Szermentowskiego pełni rolę strażnika parku i jest obserwatorem tego, co się
w nim dzieje.
o Starzec z obrazu jest strażnikiem tradycji, gdyż w dzisiejszych czasach rzadko można spotkać
prawdziwych, oddanych państwu żołnierzy.

Zadanie

Wpisz do tabelki odpowiednie numery odpowiedzi uczniowskich.
Błędy w odpowiedziach wynikają z następujących powodów:

Numer odpowiedzi uczniowskiej

Wypowiedź zawiera błąd rzeczowy.
Niezrozumienie treści polecenia.
Niezrozumienie pojęcia strażnikiem tradycji.
Wypowiedź niejednoznaczna, nieprecyzyjna.
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4. Ćwiczenie - rozpoznajemy błędy składnikowe.
Co nazywamy poprawnością językową?
Poprawność językowa to:
• zgodność wypowiedzi z normą językową.
Norma językowa to:
• zbiór zasad posługiwania się środkami językowymi, sformułowanymi przez językoznawców i zwyczajowo uznawanych za obowiązujące w społeczeństwie. Środki te powinny być używane w sytuacjach
oficjalnego kontaktu słownego: w szkole, w Kościele, w pracy, w urzędach, w wielu audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Środków językowych z poziomu wzorcowego używa się w tekstach naukowych i popularnonaukowych, w literaturze pięknej i publicystyce.
Błąd językowy to:
• nieuzasadnione odejście od normy językowej.
Rodzaje błędów językowych:
• fleksyjny,
• fonetyczny,
• frazeologiczny,
• leksykalny,
• składniowy,
• stylistyczny, w zakresie spójności wypowiedzi,
• ortograficzny,
• interpunkcyjny.
Błąd składniowy to:
• nieuzasadnione odejście od normy w zakresie budowy wypowiedzeń. Polega na niewłaściwym łączeniu
form wyrazowych.
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Zadanie
błędy składnikowe
Przeanalizuj przykłady błędów składniowych.
Przyczyna błędu

Przykład wadliwej budowy zdania

Poprawna budowa zdania

naruszanie związku wyrazów w
zdaniu

Przyszedł do nas Michał i Małgosia. Przyszli do nas Michał i Małgosia.

niepoprawny szyk wyrazów

Jasia pan dyrektor wczoraj kazał
wezwać do siebie do gabinetu natychmiast.

Wczoraj pan dyrektor kazał natychmiast wezwać Jasia do siebie do
gabinetu.

niewłaściwe użycie spójników i
zaimków względnych

To był dzień, gdzie wszyscy byliśmy w złych humorach.

To był dzień, w którym wszyscy
byliśmy w złych humorach.

niewłaściwe użycie przyimków i
wyrażeń przyimkowych

przed i po programie

przed programem i po nim

niewłaściwe użycie imiesłowowego równoważnika zdania

Idąc przez most, spadła mu cza-pka. Kiedy szedł przez most, spadła mu
czapka.

anakoluty polegające na rozchwianiu więzi między członami zdania
[gr. anakólouthon „brak związku”]

Zośka zbyt wcześnie zaczął myśleć Zośka zbyt wcześnie zaczął myśleć
o sobie jak o osobie dorosłej, myślę, o sobie jak o osobie dorosłej.
że był on dobrym chłopakiem.
[brak związku logicznego między
zdaniami] Myślę, że był dobrym
chłopakiem.

nieumiejętność wyznaczania granic Chętnie czytam powieści Sienkiezdania
wicza. Ponieważ jego utwory bardzo mnie fascynują.

Chętnie czytam powieści Sienkiewicza, ponieważ mnie fascynują
tematy historyczne.

potok składniowy: występujące w
nim ciągi wyrażeń czy wypowiedzeń są luźno ze sobą połączone granice między składnikami potoku
składniowego na ogół zatarte, często brak logicznego powiązania
między nimi

Był lubiany przez swoich rówieśników, miał bowiem w sobie coś
niezwykłego. Potrafił się zachować
w różnych sytuacjach. Umiał okazać
czułość w relacjach z innymi.

Był lubiany przez swoich rówieśników, dlatego że miał w sobie coś
niezwykłego, potrafił się zachować
w różnych sytuacjach, był bardzo
czuły, miał w sobie dużo miłości,
lubił uczestniczyć w różnych konkursach.

Praca w grupach (grupy otrzymują po kilka zdań z błędami składniowymi 2).
Przeanalizujcie wadliwie zbudowane zdania.
• Określcie przyczyny powstania błędów.
• Dokonajcie poprawy wadliwie zbudowanych zdań.

2

Omówienie przytoczonych błędów znajduje się w sprawozdaniu CKE z egzaminu.

str. 37

DIALOG EDUKACYJNY RODNiIP “WOM” RYBNIK

Nr 3 (03)/ 2008

Zadanie 1
błędy składnikowe
Określcie przyczyny powstania błędów. Dokonajcie poprawy wadliwie zbudowanych zdań.
Przyczyna błędu

Wadliwie zbudowane zdania

Poprawna budowa zdania

Swoją dzielnością i odwagą wykazał się także wtedy, gdy wykoleił
pociąg z amunicją niemiecką wraz z
Alkiem.
Rudy na Szucha był przesłuchiwany.
Miłość do Boruty Marcina skończyła się nieszczególnie.
Poświęcił życie dla dobra ich.

Zadanie 2
błędy składnikowe
Określcie przyczyny powstania błędów. Dokonajcie poprawy wadliwie zbudowanych zdań.
Przyczyna błędu

Wadliwie zbudowane zdania
Wstał od ławki.
Książka A. Kamińskiego prezentuje wydarzenia za czasów II wojny
światowej.
Rudy był przyjaźnie nastawiony na
otoczenie.
Rudy został pobity przez śmierć.
Byli nastawieni optymistycznie na
świat i na innych.
Chodzenie do szkoły było dostępne
dla ludzi bogatych, którym wolno
było uczyć się mieli oni dostęp na
wyższe uczelnie on był biedny mógł
tylko chodzić po polach uczyć się
pracować od ojca, nie miał szans na
wszechstronny rozwój.
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Zadanie 3
błędy składnikowe
Określcie przyczyny powstania błędów. Dokonajcie poprawy wadliwie zbudowanych zdań.
Przyczyna błędu

Wadliwie zbudowane zdania

Poprawna budowa zdania

Będąc w liceum, wybuchła wojna.
Wziąwszy za broń, Alek dostał w
brzuch.
Zginąwszy za swoją ojczyznę,
zaimponował mi.
Ucząc się w gimnazjum, zmarła mu
matka.
Pisząc egzamin, skończył studia.
Rudy, idąc ulicą, zobaczyło go gestapo.
Czekając na kolegę, nagle otworzyły się drzwi i stanął w nich profesor
Majewski.
Marcin jest bardzo ciekawą postacią, gdzie w dzisiejszych czasach
nietrudno taką osobę spotkać.
Wszyscy ludzie, co się tam znajdowali, byli to Niemcy.

Zadanie 4
błędy składnikowe
Określcie przyczyny powstania błędów. Dokonajcie poprawy wadliwie zbudowanych zdań.
Przyczyna błędu

Wadliwie zbudowane zdania

Poprawna budowa zdania

Zośka zbyt wcześnie zaczął myśleć
o sobie jak o osobie dorosłej, myślę,
że był on dobrym chłopakiem.
Wybrałem „Kamienie na szaniec”.
Ponieważ ta książka bardzo mnie
zaciekawiła.
Moja ulubioną książką jest powieść
Stefana Żeromskiego pt. „Syzyfowe
prace”. Bo jest to opowieść o młodym chłopcu, który wkracza w dorosłe życie.
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5. Propozycje lekcji w związku z lekturami.
Temat lekcji: Jak się przygotowywać do egzaminu, by odnieść sukces?
Lekcja po analizie lektury: “Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego.
Cel:
• Ugruntowanie wiedzy o charakterystyce i rozprawce oraz o błędach językowych i interpunkcyjnych.
• Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej przed egzaminem.
Pojęcia kluczowe: analiza tematu wypracowania, dbałość o poprawność językową i zapisu, przyczyny powstawania błędów, praca ze słownikami poprawnościowymi.
Materiał: Praca nr 2 (“Syzyfowe prace”) ze sprawozdania CKE Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2008, Warszawa, maj 2008. (Informacja CKE w Warszawie na stronie internetowej:
www.cke.edu.pl)
Pomoce naukowe: Słownik poprawnej polszczyzny i Słownik języka polskiego.
Uwaga:
• Proponowana analiza pracy uczniowskiej służy pogłębieniu rozumienia, jak charakterystyka jako forma
wypowiedzi może być wzbogacana o elementy rozprawki. Uważna z kolei analiza jej kształtu kompozycyjno-językowego powinna uzmysłowić wagę samodzielnej pracy nad podnoszeniem sprawności językowej.
• Każde ćwiczenie związane z analizą pracy wykonują uczniowie w parach, a potem następują uzgodnienia na forum klasy.
• Uczniowie sporządzają z ustaleń notatki. Notatki wzbogacają użytecznymi radami.
• Przedstawione poniżej ćwiczenia zawierają przewidywane wyniki zespołu klasowego.
Ćwiczenie 1

Proszę zwrócić uwagę na proporcje w punktacji za treść i kształt kompozycyjno - językowy wypracowania:
Treść wypracowania - 6 pkt.
Kompozycja, język, styl, zapis wypracowania - 10 pkt.
Proporcje te wskazują, że zdający nie powinien lekceważyć konieczności rozwijania swoich sprawności językowych i umiejętności związanych z komponowaniem wypowiedzi.
Przedyskutujcie w parach, jak pracujecie nad podnoszeniem sprawności językowej. Jakie sposoby są
skuteczne?
Skuteczne sposoby podnoszenia sprawności językowej:
• analiza własnych błędów językowych i ich korekta,
• częsta praca ze słownikami poprawnościowymi,
• inne sposoby wskazane przez uczniów.
Proszę zaznaczyć w pracy kolegi błędy i zaproponować ich poprawę. Skorzystajcie z odpowiednich
słowników, jeśli będziecie mieć wątpliwości.
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Błędy językowe
Bohater dynamiczny to taki, który zmienia samego siebie, własne postępowanie, dorasta. Myślę, że
świetnym jego przykładem jest postać Marcina Borowicza z “Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego.
– błąd w zakresie spójności wypowiedzi; niewłaściwy zaimek w funkcji nawiązania do zdania poprzedniego, w którym została wyeksponowana zmiana bohatera; powinno być: tego przykładem…;
Z dziecka, które ślepo podąża za innymi w człowieka prawego, mającego własne zdanie.
• błąd składniowy - brak orzeczenia w zdaniu głównym,
• błąd stylistyczny - nieuzasadnione mieszanie czasów.
Zdanie po korekcie:
• Z dziecka, które ślepo podążało za innymi, stał się człowiekiem prawym, mającym własne zdanie.
Marcin opiera się rusyfikacji, walczył z nią chcąc zachować niezależność.
• błąd składniowy - niewłaściwy szyk wypowiedzeń składowych w zdaniu złożonym,
• błąd stylistyczny - nieuzasadnione mieszanie czasów,
• błąd interpunkcyjny - brak przecinka między imiesłowowym równoważnikiem zdania podrzędnego a zdaniem głównym.
Zdanie po korekcie:
• Chcąc zachować niezależność, Marcin opierał się rusyfikacji, walczył z nią.
Błędy interpunkcyjne
To, że Borowicz dbał o przyjaciół wskazuje na jego odpowiedzialność i dorosłość. - brak przecinka
oddzielającego wtrącenie. To, że Borowicz dbał o przyjaciół, wskazuje na jego odpowiedzialność i dorosłość.
Nie wierzył we wszystko co mu mówiono… - brak przecinka oddzielającego zdanie podrzędne od zdania głównego. Nie wierzył we wszystko, co mu mówiono…
Zapamiętam
Powodzenie na egzaminie gimnazjalnym zależy m.in.:
• od umiejętności zrozumienia poleceń do zadań,
• i od sprawności językowych.
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Ćwiczenie 2

Ponumeruj akapity w pracy i uważnie przeczytaj najpierw temat wypracowania, a potem jego realizację.
Zastanów się, czy wypracowanie kolegi jest charakterystyką. W tym celu wykonaj dwa ćwiczenia:
1. Sporządź plan dekompozycyjny, uwzględniając kolejność akapitów.
Plan dekompozycyjny wypracowania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marcin Borowicz przykładem bohatera dynamicznego.
Szkoła i rówieśnicy środowiskami zmieniającymi bohatera.
Czytanie lektur przejawem dorastania.
Przykłady zmian potwierdzających dorastanie bohatera.
Śmierć matki jako przeżycie pogłębiające refleksję nad sensem życia.
Podsumowanie - potwierdzenie, że bohater stał się dorosły psychicznie.

2. Sprawdź, czy kolega eksponuje cechy świadczące o dorastaniu bohatera. Spostrzeżenia wpisz
do tabeli.
akapit eksponuje cechy bohatera świadczące o jego
dorastaniu

ilustruje podane cechy przykładami działań,
zachowań bohatera

1

Bohater, który zmieniał się (dynamiczny).

2

Przezwyciężył samotność.

• poznał przyjaciół.

Odrzucił egoizm.
Odpowiedzialny i dorosły.

• poświęcał się dla przyjaciół,
• dbał o przyjaciół.

3

Zainteresowany książkami.
Chciał się uczyć.

• szukał prawdy, odpowiedzi na pytania w książkach.

4

Odrzucił ślepe podążanie za innym.
Człowiek prawy.
Chciał niezależności.

•
•
•
•
•

5

Refleksyjny po śmierci matki.

• zastanawiał się nad sensem życia,
• szukał odpowiedzi na trudne pytania.

6

Wniosek: bohater dorosły i dojrzały psychicznie. • przestał być dzieckiem.

miał własne zdanie,
opierał się rusyfikacji,
walczył z rusyfikacją,
nie wierzył w to, co mu mówiono,
konfrontował to, co mu mówiono, z własnym
systemem wartości.

Wniosek:
Praca jest charakterystyką, ale także przypomina rozprawkę, ponieważ jest teza, argumentacja i potwierdzenie tezy. Autor pracy zredagował zatem charakterystykę postaci z wykorzystaniem kompozycji
rozprawki.
Zapamiętam:
Uważna analiza tematu wypracowania wskazuje:
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• w jakiej formie należy się wypowiedzieć
• i jakie zagadnienie należy opracować na podstawie lektury.
Opracowanie zagadnienia wymaga znajomości lektury i logicznego porządkowania informacji.

Praca 2

Napisz charakterystykę wybranego bohatera “Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego albo “Kamieni
na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Wyeksponuj w niej te cechy, które świadczą o dorastaniu
charakteryzowanej postaci.
Bohater dynamiczny to taki, który zmienia samego siebie, własne postępowanie, dorasta. Myślę, że świetnym jego przykładem jest
postać Marcina Borowicza z Syzyfowych prac
Stefana Żeromskiego.
Borowicz uczył się w Szkole Elementarnej w Owczarach. Później rozwijał swe umiejętności w klerykowskim gimnazjum. Jego charakter uległ tam zmianie. Marcin początkowo był
samotny. Poznał jednak przyjaciół: Andrzeja
Radka i Bernarda Zygiera. Dla nich wielokrotnie
poświęcał się. Nie myślał o sobie, nie był egoistą. Chciał nieść innym pomoc, potrafił podać
dłoń potrzebującym. To, że Borowicz dbał o
przyjaciół wskazuje na jego odpowiedzialność i
dorosłość.
Marcin czytał wiele książek. Szukał w
nich prawdy i odpowiedzi na stawiane sobie pytania. Chęć uczenia się i rozwijania swych zdol-

ności to cecha osób dorosłych, a miał ją również
główny bohater Syzyfowych prac.
Borowicz bardzo się zmienił. Z dziecka,
które ślepo podąża za innymi w człowieka
prawego, mającego własne zdanie. Marcin opiera się rusyfikacji, walczył z nią chcąc zachować
niezależność. Nie wierzył we wszystko co mu
mówiono, konfrontował to z własnym systemem
wartości.
Śmierć matki przyczyniła się do zmiany
charakteru chłopca. Zastanawiał się nad sensem
życia, istnienia. Szukał odpowiedzi na trudne i
kłopotliwe pytania.
Bohater dzieła Stefana Żeromskiego
zmienił swoje zachowanie, system wartości.
Znaczy to, że dorósł i dojrzał psychicznie. Wiele
cech jego charakteru pokazuje, że przestał być
dzieckiem.

Temat lekcji: Charakterystyka na egzaminie gimnazjalnym - analiza pracy uczniowskiej.
Lekcja po analizie lektury: Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego.
Cel: Pogłębienie rozumienia wymagań egzaminacyjnych w wyniku analizy egzaminacyjnej pracy uczniowskiej.
Pojęcia kluczowe: składniki treściowe charakterystyki, jej kompozycja, ilustrowanie cech bohatera przykładami z życia, analiza tematu pracy, akapit, poprawność języka i zapisu.
Materiał: Praca nr 1 (“Kamienie na szaniec”) ze sprawozdania CKE Osiągnięcia uczniów kończących gimnazjum w roku 2008, Warszawa, maj 2008. (Informacja CKE w Warszawie na stronie internetowej:
www.cke.edu.pl).
Pomoce naukowe: Słownik poprawnej polszczyzny i Słownik interpunkcyjny języka polskiego, pod red. Jerzego Podrackiego.
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Uwaga:
• Przeprowadzenie ćwiczenia poprzedza wyjaśnienie nauczyciela, jak jest określona umiejętność punktowana na egzaminie i jak radzili sobie z nią uczniowie.
• Każde ćwiczenie wykonują uczniowie w parach, a potem następują uzgodnienia na forum klasy.
• Uczniowie sporządzają z ustaleń notatki. Notatki wzbogacają użytecznymi radami.
• Przedstawione poniżej ćwiczenia zawierają przewidywane wyniki zespołu klasowego.
Ćwiczenie 1.
Za wypracowanie na egzaminie uczeń może uzyskać 16 pkt. z 50 możliwych do uzyskania, czyli
32%. Średnia liczba punktów uzyskanych za wykonanie zadania - 6,82 pkt. (43%); maksymalną liczbę punktów (16 pkt.) uzyskało niespełna 1,5% gimnazjalistów.
Od ucznia zdającego egzamin gimnazjalny oczekuje się, aby redagował wypracowanie poprawne
pod względem:
• treści (6 pkt.),
• kompozycji (3 pkt.),
• języka, stylu (4 pkt.)
• zapisu (3 pkt.).
Najsłabiej uczniowie radzili sobie z zachowaniem poprawności językowej. Tylko 16% uczniów
napisało pracę bez błędów językowych, a 26 % bez błędów interpunkcyjnych. Również autorowi pracy nr 1.
nie udało się uniknąć błędów językowych i interpunkcyjnych.
Zanim je rozpoznasz w pracy kolegi, wykonaj dwa ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem
Słownika poprawnej polszczyzny i jedno ćwiczenie ze Słownikiem interpunkcyjnym języka polskiego (s. 12).
W jakich kontekstach używamy czasownika „skierować” i czy poprawny jest zwrot „akcje były skierowane ku czci pamięci poległych”?
W jakich kontekstach występują czasowniki “posiadać”, “mieć”?
Kiedy znaki interpunkcyjne występują parami?
Ustalenie wyników pracy ze słownikami.
Proszę teraz zaznaczyć na marginesie pracy błędy językowe i interpunkcyjne. Wyjaśnijmy przyczyny
ich powstania. Ustalmy, jak można skorygować zauważone błędy.
Ustalenie wyników pracy uczniów.
Błędy językowe
Zalicza się on do tych osób, którzy potrafili pięknie żyć … - błąd składniowy w zakresie związku
zgody; powinno być: „osób, które potrafiły …”
urodą.

Tadeusz posiadał dziewczęcą urodę. - błąd stylistyczny; lepiej: miał [lub] wyróżniał się dziewczęcą

Słownik poprawnej polszczyzny
Posiadać:
• “mieć coś na własność, być właścicielem czegoś” - np.: Posiada duży majatek. Posiadają działkę budowlaną. Ale: Mieć bilet, brodę, klimatyzację, np.: Autokar ma klimatyzację,
• “mieć opanowaną wiedzę w jakiejś dziedzinie, znać się na czymś”, np. Profesor posiada rozległą wiedzę
z zakresu chorób płuc. Ale np.: Nie znam języka rosyjskiego.
Pomagała mu w tym odwaga i męstwo. - błąd składniowy w zakresie związku zgody; powinno być:
Pomagały mu w tym odwaga i męstwo.
akcje były skierowane ku czci - to zwrot niezręczny, błąd wyrazowy; lepiej: akcje były organizowane ku czci.
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Słownik poprawnej polszczyzny
skierować:
• “nadać pewien kierunek, zwrócić w jakąś stronę; posłać, odesłać”,
• ktoś skierował kogoś, coś - do kogoś, do czegoś, na kogoś, na coś, w stronę kogoś, rzad. ku komuś, ku
czemuś.
Przez dążenie do obrony swych ideałów, przekonań, patriotyzmu powinien stanowić wzór postępowania … Niewłaściwe użycie przyimka „przez” i rzeczownika odczasownikowego „dążenie” prowadzące do
skrótu składniowego. Lepiej: Dzięki temu, że bronił swych ideałów … albo Ponieważ bronił ideałów […],
powinien stanowić wzór …
patriotyzmu i miłości - patriotyzmu - błąd stylistyczny (treści wyrazów pokrywają się w znacznym
zakresie, choć nie wiadomo, o jaką miłość chodzi - autor pracy nie doprecyzował).
Błędy interpunkcyjne
Razem ze swoimi najlepszymi przyjaciółmi: Alkiem i Rudym, brał udział w trudnych działaniach dywersyjnych.
Wtrącenia należy oddzielać tymi samymi znakami interpunkcyjnymi, np. przecinkami.
Nie oddzielamy przecinkiem wyrażeń w funkcji okolicznika zdania, np.:
• Mimo młodego wieku, nie bał się … - Mimo młodego wieku nie bał się …
• starał się wykonać, jak najlepiej - starał się wykonać jak najlepiej.
• Poniósł w niej śmierć, jako jedyny. - Poniósł w niej śmierć jako jedyny.
Zapamiętam:
ZNAKI WYDZIELAJĄCE występują parami: dwie pauzy, dwa przecinki, nawias.
Ćwiczenie 2.
Egzaminatorzy, oceniając na egzaminie charakterystykę pod względem treści, biorą pod uwagę kryteria przedstawione w tabeli.
Ponumeruj akapity w pracy kolegi. Oceń, w których akapitach autor realizuje wymienione kryteria.
Zwróć też uwagę, czy autor pracy przestrzega ustalonego układu treści charakterystyki.

Uczeń:

Nr akapitów

wybiera postać adekwatną do tematu

1.

przedstawia postać

1.

omawia cechy postaci

2. 3.

eksponuje cechy bohatera świadczące o jego dorastaniu

3.

ilustruje podane cechy przykładami działań, zachowań bohatera

3.

podsumowuje wypowiedź

4.

Wniosek.
Autor pracy przestrzega układu treści ustalonego dla charakterystyki, co odzwierciedlają akapity.
Ćwiczenie 3.
Porównaj pod względem treści i budowy akapity 2. i 3. Podkreśl wyrazy, które pełnią funkcję
nawiązania do poprzedniego zdania.
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Wniosek.
Spójność wewnętrzną akapitu sygnalizują zaimki (go, jego, tym, jakie, niej, nich) i spójniki (a jednak), zrozumiałe tylko w kontekście zdań poprzednich. Są to wyrazy służące powiązaniu zdań pod względem znaczeniowym i gramatycznym.
Każdy akapit jest samodzielną całostką myślową, odnosi się do jednego zagadnienia:
• akapit 2. - cechy wyglądu zewnętrznego,
• akapit 3. - cechy świadczące o dorastaniu zilustrowane przykładami.
Akapity składają się ze zdań wewnętrznie spójnych. Zdanie 1. wprowadza zagadnienie, które jest rozwijane
w następnych zdaniach. Nowy akapit zawiera zatem nową myśl.
Zapamiętam.
Rozbicie tekstu na akapity wynika z logicznego układu treści. Nowy akapit zawiera już nową myśl.
Akapity nie mogą być zbyt krótkie, ale zbyt długie utrudniają zrozumienie kolejnych myśli w wypracowaniu.
nimi.

Akapit powinien być graficznie wyodrębniony przez wcięcie lub przez większy odstęp pomiędzy

Ćwiczenie 4.
Przeczytaj jeszcze raz polecenie do tematu. Na egzaminie w 2008 r. tylko 41% uczniów trafnie ilustrowało cechy bohatera świadczące o jego dorastaniu konkretnymi przykładami z jego życia.
Oceń, jak kolega poradził sobie z realizacją polecenia zawartego w drugim zdaniu. Wpisz do tabeli cechy
bohatera i potwierdzające je przykłady wskazane przez autora pracy.
Autor pracy nr 1
eksponuje cechy bohatera świadczące o jego dorastaniu

ilustruje podane cechy przykładami działań, zachowań bohatera

odwaga i męstwo

Nie bał się wyruszać na trudne akcje.

silna wola i zdecydowanie

Wszystkie działania starał się wykonać jak najlepiej.

konsekwencja i zdecydowanie bohatera po śmierci
Rudego i Alka.

Wykonywał akcje ku czci pamięci poległych.

opanowanie i przywódczy talent

Poświęcił ostatniej akcji wiele uwagi.

Wniosek.
Cechy bohatera zostały zilustrowane przykładami.
Zapamiętam.
Dobra charakterystyka nie tylko obejmuje przedstawienie postaci, wymienienie cech, ale także
zawiera ilustrujące je przykłady. Piszący ocenia postać.
Praca domowa.
Napisz charakterystykę ulubionego bohatera literackiego, uwzględniając wskazówki z lekcji dotyczące:
• składników tej formy wypowiedzi,
• i układu treści.
Pamiętaj o ilustrowaniu cech bohatera przykładami z jego życia!
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Załącznik do lekcji.

Praca nr 1

Napisz charakterystykę wybranego bohatera “Syzyfowych prac” Stefana Żeromskiego albo
“Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Wyeksponuj w niej te cechy, które świadczą o dorastaniu charakteryzowanej postaci.
Jednym z głównych bohaterów „Kamieni na szaniec” jest „Zośka”, czyli Tadeusz Zawadzki. Zalicza się on do tych osób, którzy potrafili
pięknie żyć i pięknie umierać. Jego ojciec był
wybitnym chemikiem, a matka działaczką społeczną. Miał też siostrę, Hanię. Razem ze swoimi
najlepszymi przyjaciółmi: Alkiem i Rudym, brał
udział w trudnych działaniach dywersyjnych.
Tadeusz posiadał dziewczęcą urodę.
Charakteryzowały go złociste włosy, jasnoniebieskie oczy i dłonie o długich, subtelnych palcach. Był wysoki i przystojny. Na jego twarzy
pojawiał się miły uśmiech.
Czas wojny stał się dla niego trudnym
okresem życia, w które dopiero wkraczał. Już
jako młodzieniec musiał zmierzyć się ze strachem, śmiercią i przemocą. Pomagała mu w tym
odwaga i męstwo. Mimo młodego wieku nie bał
się wyruszać na trudne akcje. Wiedział, że może
zginąć, a jednak walczył w obronie ojczyzny.
Nie potrafiłby normalnie żyć, gdyby nie jego
silna wola i zdecydowanie. Wszystkie działania,

jakie podejmował, starał się wykonać, jak najlepiej. Trudno jest znaleźć osobę w wieku Zawadzkiego, która zachowywałaby się w sposób
przypisany dorosłemu. Takim młodym mężczyzną był właśnie „Zośka”. Jego postępowanie
szczególnie zmieniło się po śmierci Rudego i Alka. Młodzieniec konsekwentnie i zdecydowanie
chciał kontynuować rozpoczęte działania. Dowodzone przez niego akcje były skierowane ku
czci pamięci poległych kolegów. W jednej z nich
zginął również Tadeusz, choć poświęcił jej wiele
uwagi, opanowania i przywódczego talentu. Poniósł w niej śmierć, jako jedyny.
Uważam, że Zawadzki może być świetnym przykładem i autorytetem dla młodych ludzi, wchodzących powoli w dorosłość. Przez dążenie do obrony swych ideałów, przekonań, patriotyzmu i miłości powinien stanowić wzór postępowania dla jeszcze nie dorosłych, ale już nie
dzieci.

Krystyna Cembrzyńska - nauczyciel języka polskiego, specjalista w zakresie pomiaru dydaktycznego,
egzaminator OKE.
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BOMBKOWE BRYŁKI
Joanna Piechaczek

Ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia zajęcia koła matematycznego bywają trudne do
zrealizowania. Każdy, opanowany przedświąteczną
atmosferą, słysząc z oddali kolędy, które uczniowie
prześpiewują na lekcji muzyki, z trudem zabiera się
za rozwiązywanie matematycznych łamigłówek.
Jednak takich zajęć wcale nie trzeba spisać na straty. To może być bardzo interesująca lekcja ze stereometrii.
Potrzebne będą materiały: nożyczki, taśma
klejąca, mazaki, kredki, pastele…
Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z pojęciem wielościanu foremnego zwanego platoń-

rys. 1

rys. 3

skim, który jest bryłą wypukłą, jego ściany są przystającymi wielokątami foremnymi, a w każdym jego wierzchołku zbiega się jednakowa liczba ścian.
W geometrii euklidesowej w trójwymiarowej przestrzeni istnieje tylko pięć takich wielościanów.
Oto ich siatki:
• czworościan foremny - rys. 1,
• sześcian foremny - rys. 2,
• ośmiościan foremny - rys. 3,
• dwunastościan foremny - rys. 4,
• dwudziestościan foremny - rys. 5.

rys. 2

rys. 4

rys. 5

Można je przygotować dla uczniów, a ich zadaniem będzie je wyciąć, ozdobić, skleić tak, aby powstały bombkowe bryłki choinkowe. Potem możecie je zawiesić na klasowej choince.
Udanej lekcji i Wesołych Świat Bożego Narodzenia!
Joanna Piechaczek - nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej w Rybniku
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ŻORSKIE CENTRUM REGIONALNE
Urszula Niechoj, Jadwiga Tabor

Niewiele osób przejeżdżających przez Żory
wie, że w dzielnicy Osiny, tuż przy szkole znajduje
się unikatowe Żorskie Centrum Regionalne. Jednak
z pewnością ci, którzy je już odwiedzili, mówią o
nim ciepło i z entuzjazmem do tego stopnia, że odwiedzających to miejsce jest coraz więcej. Docierają tu nie tylko żorzanie, ale zainteresowani z całego
Śląska.
Czym więc jest Żorskie Centrum Regionalne? To miejsce, gdzie od 13 marca 2000 roku propagowana jest śląskość - gwara, tradycje, kultura i
obyczajowość nieodłącznie związana z regionem.
Realizowana jest w formie lekcji regionalizmu na
żywo prowadzonych przez nauczycieli, których
wspierają członkowie Zespołu Ludowego Pieśni i
Tańca Osiny. Nie są to nudne lekcje, na których
dzieci siedzą i słuchają, lecz ciekawe i atrakcyjne
zajęcia, na których mają możliwość działania tańczą, śpiewają i tworzą prace plastyczne. Zetknięcie się z gwarą śląską jest dla nich wielkim
przeżyciem, ponieważ jest ona coraz rzadziej używana. W ciągu roku realizowanych jest dziesięć
różnych tematów ściśle związanych z porami roku.
Pierwszym z nich, realizowanym we wrześniu jest temat żniw. Dzieci dowiadują się, jak dawniej żniwiarze wychodzili w pole z kosami i sierpami, ścinali zboże, stawiali snopki, a w międzyczasie śpiewali. Oprócz tego, że uczą się rozpoznawać zboża, mają okazję posługiwać się starymi narzędziami takimi jak cep. Na zakończenie zajęć
dzieci wykonują kompozycję z suszonych kwiatów
i zbóż. Poprzez udział w takich lekcjach dowiadują
się, ile pracy ludzie dawniej musieli włożyć, by
wytworzyć chleb. Do dzisiaj chleb otaczany jest
szacunkiem i nigdy nie wyrzuca się go do kosza na
śmieci, ale odkłada w wyznaczonym miejscu.
Kolejnym, październikowym tematem jest
kiszenie kapusty. Zespół przedstawia scenkę deptania kapusty w bardzo humorystyczny sposób. Kluczową postacią jest tak zwany deptacz, którego należy dobrze przygotować do swojego zadania, poprzez odpowiednie zabiegi higieniczne takie jak:
szorowania nóg ryżową szczotką, obcinanie nożycami paznokci i ubieranie w stosowny strój. Dzieci
mają również możliwość krążania - szatkowania
kapusty. Zdobywają wiele informacji na temat pochodzenia kapusty, jej wartości odżywczych i walorów smakowych.
Ponieważ Śląsk słynie z pokładów węgla,
w działalności Centrum nie może zabraknąć tematu
z nim związanego. W listopadzie piwnica Żor-

skiego Centrum Regionalnego zmienia się w kopalnię węgla, w której mieszka Skarbnik - opiekun
górników. Dzieci przechodzą próbę, podczas której
muszą przenieść ciężką bryłę węgla we wskazane
miejsce. Gdy już im się to uda, zostają pasowane
na pełnoprawnych górników przez prawdziwego
górnika w odświętnym stroju. Potem idą do kopalni
- piwnicy i tam spotykają się ze Skarbnikiem. Temat “Od paprotki do węgielka” wyjaśnia zagadnienia związane z powstaniem, wydobywaniem i zastosowaniem węgla. Dzieci dowiadują się o niebezpiecznej i ciężkiej pracy górników i o wykorzystaniu węgla do wytwarzania ciepła, prądu, stali
i wielu innych potrzebnych do życia produktów.
Grudzień to miesiąc, w którym najważniejsze są Święta Bożego Narodzenia. Dzieci dowiadują się, jakie przesądy i wierzenia były związane z
tym okresem, jak wyglądały przygotowania do Wigilii i jak dawniej obchodzono te święta w typowej,
śląskiej rodzinie. Poznają legendy związane z narodzeniem Jezusa, pieką świąteczne ciasteczka, robią
ozdoby na choinkę i śpiewają kolędy. Wchodzą w
atmosferę oczekiwania na święta i przygotowują
się do nich.
Styczeń to czas zabaw, tańców i radości.
Dzieci i nauczyciele mogą przenieść się w czasie i
przymierzyć dawne stroje śląskie. Przebierając się,
poznają nazwy poszczególnych części garderoby
damskiej i męskiej. Jak karnawałowe zapusty, to
muszą być tańce! Dawniej nie było zabawy bez
mietlorza i tego tańca uczą się dzieci. Oprócz żywiołowego mietlorza poznają również trojaka.
Luty jest zimowym miesiącem, w którym
dni są bardzo krótkie, a noce długie. Ten okres wykorzystywano na wykonywanie czynności, które
nie wymagały zbyt jasnego oświetlenia. Darcie pierza - szkubaczki były świetnym sposobem na przygotowanie ciepłej pierzyny i mięciutkiej poduszeczki. Dzieci oglądają scenkę, w której zespół pokazuje jak dawniej kobiety z sąsiedztwa pomagały sobie w szkubaniu. Była to świetna okazja do bajania,
wspólnego śpiewania i plotkowania. Nie zabrakło
również figlów i psot młodych chłopców.
Powitanie wiosny z Marzanną jest starodawnym zwyczajem związanym z wygnaniem zimy i
powitaniem wiosny. Dzieci oglądają scenkę, w której wspólnie z zespołem ubierają Marzannę i topią
ją w rzece. Potem w tanecznym korowodzie z gaikiem witają wiosnę. Dowiadują się tego, jak ludzie
czekali na wiosnę po ciężkiej zimie, jak cieszą się
tym, że wszystko zakwitnie, zazieleni się i nie bę-
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dzie już mrozu.
Wraz z nadejściem wiosny obchodzimy
Święta Wielkanocne, z którymi również związane
są liczne zwyczaje i przesądy. Niektóre z nich do
dzisiaj są obecne w naszych domach jak malowanie
jajek czy święcenie pokarmów. Dzieci poznają te
mniej znane, na przykład wielkoczwartkowe chodzenie po wsi z klekotkami zrobionymi z drewna i
głośne klekotanie, wielkopiątkowe bieganie do stawu, aby umyć twarz i nogi, bo ludzie wierzyli, że w
tym dniu woda ma cudowną moc i leczy wszystkie
choroby.
Legendy śląskie proponowane są w maju.
Kładzie się nacisk na dydaktyczny charakter tych
opowieści, w których dobro i uczciwość są nagradzane, a za zło i nieprawość czeka kara. Dzieci poznają takich bohaterów jak Utopki, Strzygi, Muzykanci czy Burmistrz i Burmistrzanka. Słuchają również legendy związanej z powstaniem nazwy naszego miasta.
Kiedy na wiejskim podwórku pojawiają się
małe zwierzęta to odpowiednia chwila, żeby tam
zajrzeć. Dla współczesnego młodego człowieka
spotkanie z żywymi zwierzętami w oborze jest
wielkim przeżyciem. Z wielkim entuzjazmem opowiadają o widzianych w gospodarstwie zwierzętach. Mają także okazję degustować masło czy twaróg zrobione z mleka spotkanej na łące krowy. Jest
to dla nich nie lada przeżycie. Dzieci biorące udział
w zajęciach niejednokrotnie nie widziały narzędzi
używanych kiedyś w gospodarstwie domowym, a
będących poprzednikami nowoczesnych urządzeń,
które mają w swoich domach. Tu poznają gwarową
nazwę tych sprzętów, mogą dokładnie się przyjrzeć
i dotknąć niektóre, na przykład żelazko z duszą,
ważbret, romplę.
Głównym celem wszystkich podejmowanych w Żorskim Centrum Regionalnym działań jest
propagowanie tradycji, kultury i obyczajowości
śląskiej oraz osłuchanie z gwarą śląską. Każde zajęcie uczy młodych uczestników szacunku do tradycji, umiejętności dostrzegania piękna w rzeczach
prostych. Są uzupełnieniem wiedzy teoretycznej
zdobytej na innych lekcjach, zaś dla nauczycieli
źródłem pomysłów na lepsze i ciekawsze lekcje.
Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego w oparciu o program autorski, który został
wpisany na listę programów ministerialnych (DKOS - 4014-43/02) i jest realizowany w wielu śląskich placówkach oświatowych.
Dzieci uczestniczące w lekcjach regionalizmu na żywo otrzymują czasopismo “Bajtel” jako
podsumowanie zdobytej tam wiedzy. Zawarte w
nim elementy gwarowe umożliwiają osobom nie
znającym gwary poznanie jej i wyrabiają postawę

tolerancji wobec innego sposobu mówienia.
Gazetka przeplatana jest licznymi zabawami, rebusami, krzyżówkami, wierszami, legendami oraz
rysunkami do pokolorowania. Natomiast dla nauczycieli zawarte są propozycje kart pracy ucznia,
które można wykorzystać w procesie kształcenia.
Dla nauczycieli wydawane jest pismo “Kaganek”.
W “Kaganku” nauczyciele z Żor i innych śląskich
miast mogą publikować swoje materiały związane
z edu-kacją, w tym także z edukacją regionalną.
Oprócz działań dla dzieci Żorskie Centrum
Regionalne organizuje konferencje i lekcje otwarte
dla doradców metodycznych, wizytatorów i nauczycieli wszystkich szczebli edukacji z całego województwa (biesiady) oraz wydaje różne okolicznościowe publikacje. Organizowane są konkursy
plastyczne dla dzieci przedszkolnych, uczniów
szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjum,
podczas których dzieci i młodzież przedstawiają
ulubione, najbardziej malownicze miejsca w
naszym mieście, a konkursy literackie dostarczają
piękne wiersze o Żorach.
Przy współpracy z Towarzystwem Miłośników Miasta Żory wszystkie prace uczniów zostały umieszczone w katalogu, który stanowi pierwszą część książki “Żory piórkiem i pędzlem”.
Część druga to “Legendy, podania i opowieści żorskie”, na które składają się legendy, podania i opowieści ilustrowane wyobraźnią młodych żorzan.
Na zajęcia do Żorskiego Centrum Regionalnego przyjeżdżają nauczyciele, którzy interesują
się regionalizmem. W centrum odbywają się również lekcje dla nauczycieli z innych państw, którzy
przyjeżdżają do Żor w ramach programu Socrates Commenius.
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KOMPUTERYZACJA RACIBORSKIEJ BIBLIOTEKI
Agata Śliwicka

Szybki rozwój nauki i techniki oraz wzrastający popyt na szeroko pojętą informację przyczyniają się do zmian w funkcjonowaniu bibliotek.
Aby przetrwać w dobie szybkiego i łatwego dostępu do informacji, biblioteki muszą dostosować się
do nowych warunków i oczekiwań czytelników użytkowników. 1 Tradycyjny model biblioteki oparty o zbiory drukowane i katalogi kartkowe, zastąpił model obecnie panujący, który oprócz zbiorów
drukowanych zawiera też zbiory elektroniczne i katalogi komputerowe. Przeprowadzenie komputeryzacji naszej biblioteki stało się więc nie tylko wyzwaniem chwili, lecz przede wszystkim koniecznością.
Coraz większe zapotrzebowanie na szybkość usług bibliotecznych, dostępność do kompletnych źródeł informacji i nowoczesność form pracy
to wymagania, jakie stawia współczesny użytkownik. Aby im sprostać Biblioteka Pedagogiczna w
Raciborzu podjęła działania w kierunku komputeryzacji procesów bibliotecznych. Automatyzacja
procesów bibliotecznych rozpoczęła się w naszej
placówce na początku 2003 roku - zakupiliśmy
wtedy program LIBRA i zaczęliśmy tworzenie bazy danych. Wdrożenie automatyzacji, wprowadzenie do komputera tysięcy egzemplarzy książek jest
oczywiście bardzo pracochłonne i wymaga czasu.
Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu podjęła to
zadanie samodzielnie, dzięki dużej aktywności i zaangażowaniu bibliotekarzy.
Duże znaczenie przy wyborze tego programu bibliotecznego miały następujące kryteria:
• program LIBRA jest systemem zintegrowanym,
obsługującym wszystkie funkcje biblioteczne:
ewidencję i opracowanie wszelkich dokumentów gromadzonych w bibliotece; budowę baz
bibliograficznych (katalogów, kartoteki zagadnieniowej); prezentowanie katalogu automatycznego (także poprzez udostępnianie w sieci);
automatyczne udostępnianie zbiorów; skontrum;
• jest przyjazny dla użytkownika, posiada przejrzysty i czytelny interfejs, jest łatwy w obsłudze, aby z niego korzystać nie są konieczne
specjalne szkolenia;
• daje możliwość sporządzania i drukowania zestawień bibliograficznych z własnej bazy da-

nych;
• automatycznie tworzy księgi inwentarzowe dla
poszczególnych typów dokumentów, które można wydrukować;
• automatycznie tworzy niezbędne statystyki biblioteczne.
Wdrażanie systemu rozpoczęliśmy w 2003
r. Pierwszym etapem była automatyzacja procesu
gromadzenia i opracowania. Od stycznia 2003 r.
cały księgozbiór był starannie opracowany i wprowadzany do komputerowej bazy danych. Opisy
bibliograficzne opatrywano hasłami przedmiotowymi. Używając 2 komputerów przez kolejne lata
intensywnie wpisywane były do komputera przez
wszystkich pracowników biblioteki opisy katalogowe księgozbioru. Zaletą programu LIBRA jest
to, że wprowadzając opis bibliograficzny dokumentu wraz z właściwym numerem inwentarzowym,
automatycznie budowany jest zarówno katalog ze
wszystkimi indeksami, jak też odpowiednia księga
inwentarzowa.
„Pierwsze lata automatyzacji zawsze oznaczają duże nakłady i małe efekty. Potem tendencja
się odwraca.”2 Po wprowadzaniu danych z autopsji,
w listopadzie 2005 r. retrokonwersja druków zwartych w naszej placówce została zakończona.
Ważnym aspektem pracy nowoczesnej biblioteki jest także komputerowa obsługa czytelnictwa. Od grudnia 2005 r. zaczęły się już prace nad
wdrożeniem modułu wypożyczeń, który w pełni
zautomatyzował czynności związane z rejestracją
czytelników i wykonywanych przez nich transakcji
wypożyczeń, zwrotów i prolongat. Ruszył on w
styczniu 2006 roku. Wypożyczalnia to najbardziej
newralgiczny punkt w bibliotece. Tu schodzą się
drogi książki, czytelnika i bibliotekarza i od pracy
tego oddziału zależy w głównej mierze opinia o
pracy całej biblioteki. Wypożyczenie odbywa się
teraz w sposób zautomatyzowany przy pomocy
czytnika kodów paskowych. Znacznie usprawniło i
przyspieszyło to pracę bibliotekarza.
System komputerowy daje bibliotekarzowi
możliwość obserwacji historii wypożyczeń każdego z czytelników. Wygodne i łatwe jest też sporządzanie statystyk związanych z gromadzeniem i
opracowaniem zbiorów. Program prowadzi ewi-

1

Kanczak A., Szołtysik K.Czy w bibliotece XXI wieku jest miejsce dla bibliotekarza? Biblioteki XXI wieku czy przetrwamy? II
Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódz, 19-21 czerwca 2006. Łódz : Politechnika Łódzka , 2006. s. 188.
2 Aleksander Radwański : Jak komputeryzować bibliotekę. Poradnik.- Warszawa, 2000 s. 13
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dencję wypożyczeń. Po upływie terminu zwrotu
wszystkie zaległości są automatycznie raportowane. Szczególnie przydatna jest możliwość wydruku
gotowych upomnień dla czytelników. Do chwili
obecnej pracownicy wypożyczalni pisali upomnienia ręcznie na specjalnych kartach. Ułatwieniem
dla bibliotekarza są także raporty statystyczne:
dzenne, miesięczne i roczne. Identyfikacja dokumentów, zarówno książek jak i materiałów dźwiękowych a także kont użytkowników jest realizowana za pomocą kodów kreskowych. Za pomocą czytnika komputer odnajduje kartę wypożyczeń - odczytując z karty bibliotecznej czytelnika bądź z kodu kreskowego oddawanej książki.
Od lutego 2006 r. katalog automatyczny
udostępniany jest w bibliotecznej sieci wewnętrznej, a użytkownicy mają możliwość przeglądania
katalogu na miejscu w bibliotece. Dla naszych czytelników dostępne są obecnie 2 stanowiska komputerowe, które pozwalają na bardzo szybkie dotarcie
do poszukiwanej literatury, a w najbliższym czasie
wzbogacimy bibliotekę o kolejne 2 stanowiska dla
czytelników. Od lipca 2008 r. rozpoczęliśmy budowę automatycznej kartoteki zagadnieniowej.
Istnieją oczywiście „zagrożenia” ekonomiczne, takie jak szybko starzejący się sprzęt komputerowy, koszty wynikające z eksploatacji komputerów, drukarki, koszt kodów kreskowych i kart dla
czytelnika, czy modernizacja oprogramowania. Ale
nie sposób nie podjąć takiego wyzwania jak komputeryzacja bez żadnych kosztów. To warunek sine
qua non naszych czasów. Wysiłek włożony w komputerowe opracowanie zbiorów wielokrotnie się
opłacił. Dzięki komputeryzacji nastąpił wzrost atrakcyjności usług biblioteki. Podniosła się ranga zawodu nauczyciela bibliotekarza. Nastąpiło zdecydowane usprawnienie pracy biblioteki. Tradycyjny
katalog kartkowy, dobrze znany nauczycielom i
studentom, przestał być jedynym źródłem informacji o zbiorach biblioteki Utworzył się szybki i
sprawny, wielofunkcyjny system informacyjny dla
naszych użytkowników. Dzięki niemu znacznie usprawniły się codzienne, rutynowe prace biblioteczne. Skrócił się przede wszystkim czas opracowania nabytków książkowych, ponieważ większość
opisów bibliograficznych pobierana jest z bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej.
Biblioteczny warsztat informacyjny wzbogacił się o nowoczesne narzędzie służące szybkiemu i sprawnemu wyszukiwaniu informacji o zasobach. Przeglądając katalog komputerowy znaleźć
można przy poszczególnych książkach informacje

o wypożyczeniu. Czytelnik wie zatem, że nie warto na tę książkę wypisywać rewersu.
Wdrożenie programu bibliotecznego LIBRA w Bibliotece Pedagogicznej w Raciborzu okazało się naprawdę dobrą inwestycją, dającą wymierne korzyści samej bibliotece i jej pracownikom,
ale przede wszystkim szerokiemu kręgowi użytkowników. Oceniając dotychczasowe efekty pracy z
programem możemy stwierdzić, że system sprawdza się w warunkach naszej placówki.
„Współczesna biblioteka, funkcjonując w
dobie Internetu, elektronizacji komunikacji międzyludzkiej i pędu do wiedzy, aby osiągnąć sukces
na rynku szeroko pojętych usług informacyjnych,
musi zapewnić szybki dostęp do potrzebnych informacji, możliwość ich wykorzystania oraz wysoką
jakość obsługi obecnych i potencjalnych użytkowników. Miarą sukcesu biblioteki jest zadowolenie
danej społeczności oraz uczestnictwo w tworzeniu
potencjału wiedzy w danym regionie.”3 Mamy nadzieję, ze skomputeryzowana biblioteka raciborska
realizuje to zadanie.

3

Agata Śliwicka - Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu

Bibliotekarz gwarantem sukcesu biblioteki/ Anna Konieczko/ W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]/ red. naczelny Bożena
Bednarek-Michalska. - Nr 10/ 2006 (80) listopad. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
KWE, 2006. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/konieczko.php. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
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DYCZNA:

EDUKACYJNO-METO-

• promowanie edukacji czytelniczej, medialnej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji cie ek
edukacyjnych; edukacja regionalna, europejska,
ekologiczna.
DZIA ALNO
GRAFICZNA:

INFORMACYJNO-BIBLIO-

• 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
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pn - cz od 08:00 do 18:00
pt
od 08:00 do 15:00
s
od 08:00 do 13:00
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tel./ fax: 032 419 00 02
e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz
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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

