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RODN i IP „WOM” w RYBNIKU
 
Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informa-
cji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku jest jedn  z pi ciu 
w województwie publicznych placówek doskonalenia 
nauczycieli. 

PROMUJEMY INNOWACYJNO …

Promujemy innowacyjno , nowoczesne metody naucza-
nia, techniki i technologie, nowinki edukacyjne i autonomi  
pracy nauczyciela, pozostaj c w zgodzie z priorytetami 
Ministra Edukacji Narodowej, l skiego Kuratora O wiaty, 
standardami Rady Europy, pogł biaj c nasze pasje i wyty-
czaj c nowe cie ki.

POMAGAMY NAUCZYCIELOM…
 
Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkół, radom peda-
gogicznym i doradcom metodycznym we wprowadzaniu 
nowego wymiaru do polskiej edukacji oraz podniesieniu 
jako ci i efektywno ci nauczania, oferuj c szkolenia na 
najwy szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym 
i technicznym.

ZAPEWNIAMY ORGANIZACJ …
 
Zapewniamy organizacj  ró norodnych form współpracy 
oraz wymiany do wiadcze , w tym konferencji i semina-
riów.

ZASPOKAJAMY I ROZWIJAMY…

Zaspokajamy i rozwijamy potrzeby czytelnicze nauczycieli 
i innych pracowników pedagogicznych oraz o wiatowych.

DIALOG EDUKACYJNY 
Wydawca: 
Regionalny O rodek Doskonalenia 
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
„WOM” w Rybniku 
tel./fax: 032 424 74 72

Redaguje zespół konsultantów 
RODN i lP „WOM” 
redaktor prowadz cy: 
Sylwia Bloch 
korekta: 
Beata Szołtysek

Adres redakcji: 
RODN i IP „WOM” w RYBNIKU
44 200 Rybnik, ul. Parkowa 4A
tel.: 032 424 73 84 
fax: 032 424 74 72 
e-mail: info@wom.edu.pl
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Szanowni Czytelnicy! 

Dokładnie rok temu o tym 
czasie (czyli 3 marca 2020 
roku) mieli my przyjemno  
uczestniczenia w organizowa-
nej wspólnie przez Urz d Mar-
szałkowski Województwa l -
skiego i Kuratorium O wiaty 

w Katowicach wojewódzkiej konferencji „Edukacja 
przez szacunek do przyrody, tradycji, historii”. Było 
to jak dot d chyba ostatnie edukacyjne wydarzenie, 
które zd yło zgromadzi  wielu nauczycieli.
Mimo ogromu utrudnie , które wprowadziła pande-
mia, konieczno ci modyfi kowania przez nauczycieli 
stosowanych metod i form pracy, utrudnionych 
kontaktów społecznych, a czasem wr cz sytuacji 
traumatycznych, nauczyciele nadal staraj  si  nie 
dopu ci  do sytuacji, by w tym wszystkim w jaki  
sposób był poszkodowany ucze . Mi dzy innymi 
poprzez nasz kwartalnik wymieniaj  si  do wiad-
czeniami, pomysłami do realizacji ciekawych wy-
darze . W ród tych nauczycieli s  równie  nasi 
konsultanci, którzy przedstawiaj  nowe propozycje 
edukacji przez sztuk , edukacji o regionie oraz 
poruszaj  wa ne kwestie zwi zane z analiz  wyni-
ków egzaminów. Ciekaw  inicjatyw  jest równie  
zaprezentowana GRA MIEJSKA Z OKAZJI 100-LECIA 
III POWSTANIA L SKIEGO.
Mam ogromn  nadziej , e wkrótce uda nam si  
j  przeprowadzi  w terenie, a nam Wszystkim 
wyruszy  na wycieczki Szlakiem Gospodarstw Edu-
kacyjnych, których promocji dokonano podczas 
wspomnianej we wst pie konferencji.
Zainteresowanych Szlakiem zapraszam na nasz  
stron  www.wom.edu.pl zakładka „MY W Mediach” 
lub do kontaktu telefonicznego. Seminaria zwi zane 
z gospodarstwami edukacyjnymi organizujemy od 
listopada 2020 r.

Sylwia Bloch

SPIS TRE CI
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Pracuj  w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Ra-
dlinie, w której od ponad 20 lat prowadzone s  od-
działy integracyjne na wszystkich poziomach. Nasi 
nauczyciele stale pogł biaj  swoj  wiedz , umie-
j tno ci w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Podnosz  kwalifi kacje 
i ch tnie dziel  si  do wiadczeniem. Oprócz codzien-
nej pracy z dzie mi z SPE, podczas zaj  lekcyjnych 
organizujemy wiele konkursów, warsztatów, imprez 
sportowych, ci gle dbaj c, aby integracja przebie-
gała na wielu szczeblach nauczania w naszej szkole. 
Czas pandemii COVID-19 pokrzy ował wiele planów, 
wyjazdów i uroczysto ci, jednak zespół do spraw 
integracji podj ł wyzwanie i nie pozwolił na izolacj  
uczniów ze specjalnymi potrzebami. Zaj cia w miar  
mo liwo ci organizujemy w szkole, stworzyli my 
rozwijaj cego wielozmysłowo padleta, zadbali my 
o konkursy i bezpieczne spotkania w mało licznych 
grupach. Jeste my w stałym kontakcie z rodzicami 
uczniów, wspieramy ich i pomagamy rozwi zywa  
problemy (których kształcenie na odległo  nam 
nie szcz dzi!). Kiedy naprawd  uczniowie nie mog  
korzysta  z zaj  w szkole, rewalidacja odbywa 
si  online.
Funkcjonuj cy w naszej szkole zespół do spraw 
integracji pełni w obecnej sytuacji równie  rol  
swojego rodzaju grupy wsparcia. Wspólnie po-
szukujemy rozwi za  dla naszych wychowanków, 
najlepiej dostosowanych do ich potrzeb pomocy 
i materiałów dydaktycznych (jest ich pozornie wie-
le dost pnych w sieci, jednak wymagaj  weryfi -
kacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb 
uczniów). Poni ej przedstawiam jeden z konspektów 
do przeprowadzenia zaj  online, zerknijcie ‒ mo e 
skorzystacie?

Temat: 
Jak radzi  sobie ze smutkiem? 
Porozmawiajmy o emocjach

Scenariusz zdalnych zaj  rewalidacyjnych dla ucznia 
obj tego kształceniem specjalnym z uwagi na zdia-
gnozowany zespół Aspergera, III klasa SP, 60 minut.

Cel zaj  ogólny:
• nabycie umiej tno ci rozpoznawania emocji, jak  

jest smutek i radzenia sobie ze smutkiem

Cele szczegółowe ‒ ucze :
• rozpoznaje emocje na podstawie obrazków,
• nazywa rozpoznane emocje na ilustracjach, 
• potrafi  okre li , jak  emocj  odczuwa w danej 

chwili,
• dobiera obrazki przedstawiaj ce emocje do od-

powiednich kolumn, 
• uwa nie słucha tre ci bajki, 
• potrafi  nazwa  uczucia, jakie prze ywa bohater, 
• odpowiada na pytania zwi zane z wysłuchanym 

tekstem,
• próbuje okre li , czym dla niego jest smutek, 
• wymienia swoje sposoby radzenia sobie ze smut-

kiem.

Forma pracy:
• indywidualna

Metody pracy:
• pogadanka, rozmowa,
• wiczenia interaktywne,
• elementy bajkoterapii,
• relaksacja z wykorzystaniem muzyki.

PRACA Z UCZNIAMI 
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

W EDUKACJI ZDALNEJ

Monika Szewczyk
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Metody kształcenia na odległo :
• metody podaj ce ‒ przekazanie gotowej wiedzy,
• metody problemowe ‒ samodzielnego szukania 

i weryfi kacji rozwi za  danego problemu,
• metody eksponuj ce ‒ kształtowanie warto ci, 

zmienianie ich i organizowanie w system,
• metody praktyczne ‒ wł czenie ucz cego si  do 

realizowania praktycznych zada .

rodki dydaktyczne:
• komputer z dost pem do Internetu,
• komunikator z funkcj  wideorozmowy,
• interaktywne karty pracy.

Przebieg zaj
1. Powitanie ucznia. Wysłuchanie piosenki jako 

wprowadzenie do tematu zaj . https://www.
youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4
Rozmowa na temat tre ci wysłuchanej piosenki: 
O czym była piosenka? Jakie emocje tam wyst -
powały? Gdzie mieszkaj  emocje?

2. Ucze  opowiada o swoim nastroju, o tym jak 
si  teraz czuje. Kiedy ostatnio czuł si  le? Kiedy 
było mu smutno? Co sprawiło, e czuł rado ? 
Kiedy czuł zaskoczenie? Czy lubi by  wesoły 
i kiedy to si  zdarza?

3. Zadaniem ucznia jest dopasowanie twarzy do 
nazwy wy wietlanej emocji. https://view.genial.
ly/5ec162534a81770d9df52c46

4. Wysłuchanie bajki terapeutycznej pt. „Bajka 
o zasmuconym smutku” (zał. 1).
Po wysłuchaniu bajki ucze  odpowiada na py-
tania zwi zane z tekstem: „Kto był głównym 
bohaterem? Co si  przytrafi ło? Dlaczego Smutek 
si  smucił? Kto go pocieszył? Jak nazywała si  
nowa kole anka Smutku?”. 
U wiadomienie uczniowi, e wszystkie emocje 
s  potrzebne i ka da z nich jest wa na. 

5. Przedstawienie sposobów radzenia sobie ze 
smutkiem. Kiedy jestem smutny to: Uzupełnie-
nie karty pracy razem z nauczycielem (zał. 2).
Ucze  wspólnie z nauczycielem zastanawia 
si , kiedy najcz ciej odczuwa smutek i dla-

czego. Nauczyciel przedstawia sposoby radze-
nia sobie ze smutkiem. Tłumaczy emocj  jako 
nic nadzwyczajnego, po prostu jedno z uczu , 
które nam towarzysz  w yciu codziennym. 
Ucze  zastanawia si , co mo e zrobi , kiedy 
czuje si  smutny i wypełnia kart  pracy, puste 
chmurki (nauczyciel zapisuje propozycje, np.: 
poczyta  ksi k , przytuli  si  do bliskiej osoby, 
porozmawia  z przyjacielem, wypłaka  si  do 
ulubionej poduszki, pój  na spacer, słucha  
muzyki, itp.).

6.  wiczenie interaktywne. Ucze  dopasowuje 
emocje do odpowiednich rubryk: https://wor-
dwall.net/pl/resource/6995022/emocje/emocje

7. Zabawa pt. „Prawda czy fałsz?”. Nauczyciel czyta 
zdania, zadaniem ucznia jest przyło y  ołówek 
do nosa kiedy informacje s  fałszywe.
a) Morze jest niebieskie?
b) Sło ce jest ółte?
c) Widzimy przez uszy?
d) Trawa jest fi oletowa?
e) Usta mamy zielone?
f) To jest moja r ka? (nauczyciel pokazuje dło )
g) Słyszymy przez nos?

8. Rozwi zanie krzy ówki. Nauczyciel prezentuje 
krzy ówk  o emocjach, ucze  odgaduje hasła, 
a nauczyciel je zapisuje. https://wordwall.net/
pl/resource/2197701/emocje/emocje

9. Zaproponowanie uczniowi relaksacji wg Jacob-
sona. Nauczyciel prosi, aby ucze  wygodnie 
usiadł, zamkn ł oczy i posłuchał relaksuj cej 
muzyki oraz krótkiego opowiadania o małym 
misiu. Ucze  odpoczywa, rytmicznie oddycha 
i relaksuje si . 

10. Na zako czenie zaj  nauczyciel proponuje 
korzysta  z poznanych na zaj ciach sposobów 
radzenia sobie ze smutkiem. Prosi ucznia, aby 
sam opowiedział, który ze sposobów najbar-
dziej mu si  podobał? Jakie sposoby spróbuje 
zastosowa ?

11. Po egnanie ucznia.
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Zał cznik nr 1
 

Bajka o zasmuconym smutku

Po piaszczystej drodze szła niziutka staruszka. Cho-
cia  była ju  bardzo stara, to jednak szła tanecznym 
krokiem. A u miech na jej twarzy był tak promien-
ny, jak u miech młodej, szcz liwej dziewczyny. 
Nagle dostrzegła przed sob  jak  posta . Na drodze 
kto  siedział, ale był tak skulony, e prawie zlewał 
si  z piaskiem. Staruszka zatrzymała si , nachyliła 
nad niemal bezcielesn  istot  i zapytała:
‒ Kim jeste ?
Ci kie powieki z trudem odsłoniły zm czone oczy, 
a blade wargi wyszeptały:
‒ Ja? … Nazywaj  mnie Smutkiem.
‒ Ach! Smutek! ‒ zawołała staruszka z tak  rado ci , 
jakby spotkała dobrego znajomego.
‒ Znasz mnie? ‒ zapytał Smutek niedowierzaj co.
‒ Oczywi cie, przecie  niejeden raz towarzyszyłe  
mi w mojej w drówce.
‒ Tak s dzisz…? ‒ zdziwił si  Smutek ‒ To dlaczego 
nie uciekasz przede mn , nie boisz si ?
‒ A dlaczego miałabym przed tob  ucieka  mój 
miły? Przecie  dobrze wiesz, e potrafi sz dogoni  
ka dego, kto przed tob  ucieka. Ale powiedz mi, 
prosz , dlaczego jeste  taki markotny?
‒ Ja… jestem smutny. ‒ odpowiedział Smutek ła-
mi cym si  głosem. Staruszka usiadła obok niego.
‒ Smutny jeste … ‒ powiedziała i ze zrozumieniem 
pokiwała głow  ‒ A co ci  tak bardzo zasmuciło?
Smutek westchn ł gł boko. Czy rzeczywi cie spo-
tkał kogo , kto b dzie chciał go wysłucha ? Ile  
razy ju  o tym marzył.
‒ Ach, … wiesz… ‒ zacz ł powoli i z namysłem 
‒ Najgorsze jest to, e nikt mnie nie lubi. Jestem 
stworzony po to, by spotyka  si  z lud mi i towa-
rzyszy  im przez pewien czas. Ale gdy tylko do nich 
przyjd , oni wzdrygaj  si  z obrzydzeniem. Boj  si  
mnie jak morowej zarazy.
I znowu westchn ł.
‒ Wiesz…, ludzie wynale li tyle sposobów, eby 
mnie odp dzi . Mówi : „ ycie jest wesołe, trzeba

si  mia ”. A ich fałszywy miech jest przyczyn  
wrzodów oł dka i duszno ci. Mówi : „co mnie nie 
zabije, to mnie wzmocni”. I dostaj  zawału. Mówi : 
„trzeba tylko umie  si  rozerwa ”. I rozrywaj  to, 
co nigdy nie powinno by  rozerwane. Mówi : „tyl-
ko słabi płacz ”. I zalewaj  si  potokami łez. Albo 
odurzaj  si  alkoholem i narkotykami, byle by tylko 
nie czu  mojej obecno ci.
‒ Masz racj . ‒ potwierdziła staruszka ‒ Ja te  cz sto 
widuj  takich ludzi.
Smutek skurczył si  jeszcze bardziej.
‒ Przecie  ja tylko chc  pomóc ka demu człowie-
kowi. Wtedy gdy jestem przy nim, mo e spotka  
si  sam ze sob . Ja jedynie pomagam zbudowa  
gniazdko, w którym mo e leczy  swoje rany. Smutny 
człowiek jest tak bardzo wra liwy. Niejedno jego 
cierpienie podobne jest do le zagojonej rany, która 
co pewien czas si  otwiera. A jak to boli! Przecie  
wiesz, e dopiero wtedy, gdy człowiek pogodzi si  
ze smutkiem i wypłacze wszystkie wstrzymywane 
łzy, mo e naprawd  wyleczy  swoje rany. Ale ludzie 
nie chc , ebym im pomagał. Wol  zasłania  swoje 
blizny fałszywym u miechem. Albo zakłada  gruby 
pancerz zgorzknienia.
Smutek zamilkł. Po jego smutnej twarzy popłyn ły 
łzy: najpierw pojedyncze, potem zacz ło ich przyby-
wa , a  wreszcie zaniósł si  nieutulonym płaczem.
Staruszka serdecznie go obj ła i przytuliła do siebie.
‒ Płacz, płacz Smutku. ‒ wyszeptała czule ‒ Musisz 
teraz odpocz , eby potem znowu nabra  sił. Ale 
nie powiniene  ju  dalej w drowa  sam. B d  ci 
zawsze towarzyszy , a w moim towarzystwie znie-
ch cenie ju  nigdy ci  nie pokona.
Smutek nagle przestał płaka . Wyprostował si  i ze 
zdumieniem spojrzał na swoj  now  towarzyszk :
‒ Ale kim ty wła ciwie jeste ?
‒ Ja? ‒ zapytała fi glarnie staruszka u miechaj c 
si  przy tym tak beztrosko, jak małe dziecko ‒ Ja 
jestem Nadzieja!
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Zał cznik nr 2 

Monika Szewczyk
- pedagog specjalny w klasie integracyjnej 

w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 w Radlinie

Od kwietnia 2021 roku w kalendarzu szkole  poja-
wiła si  nowa propozycja webinariów online z cyklu 
„Edukacja przez sztuk ”. Współpraca pomi dzy 
RODN i IP „WOM” w Rybniku i Muzeum l skim 
w Katowicach ma mie  na celu wspólne szkolenie 
nauczycieli, którzy wykorzystywaliby edukacj  przez 
sztuk  i edukacj  regionaln  w swojej pracy, popu-
laryzuj c misj  i dziedzictwo Muzeum l skiego. 
W zwi zku z sytuacj  pandemiczn  przygotowali my 
dla Pa stwa cykl 3 dwucz ciowych webinariów. 
Pierwsz  cz  ka dego szkolenia prowadzi  b d  
edukatorzy Działu O wiatowego muzeum i dotyczy  
ona b dzie interpretacji dzieł sztuki. Drug  cz , 
dotycz ca tego, jak wykorzysta  sztuk  w kształce-
niu literackim i kulturowym w szkole w kontek cie 
realizacji podstawy programowej z j. polskiego b d  

miała przyjemno  poprowadzi  jako nauczyciel-
-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku. Od dawna 
pasjonuj  mnie zwi zki ró nych dziedzin sztuki, ich 
wzajemne przenikanie si , uzupełnianie i nieoczy-
wiste konteksty, dlatego proponuj  Pa stwu szko-
lenia z tego zakresu, daj ce mo liwo ci szerszego 
spojrzenia na teksty literackie w kontek cie innych 
tekstów kultury. Jako zwie czenie warsztatów on-
line planowane s  wycieczki do muzeum w celu 
dopełnienia edukacji z uczniami, ale to ju  pie  
przyszło ci ‒ tej bez ogranicze  i wirusów, która 
przywróci nas do tak wyt sknionej, a jak si  okazuje 
nieoczywistej, normalno ci.

Beata Szołtysek 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku

EDUKACJA PRZEZ SZTUK
Nowa oferta edukacyjna RODN i IP „WOM” w Rybniku 

we współpracy z Muzeum l skim w Katowicach

Beata Szołtysek
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Propozycja edukacyjna Muzeum l skiego jest uło o-
na tak, aby ka dy mógł znale  ofert  dla siebie. Pro-
ponowane wydarzenia adresowane s  do wszystkich 
grup wiekowych i dotycz  ró nych zagadnie  zwi -
zanych z kultur , sztuk , histori , etnologi , archeolo-
gi  i tematami im pokrewnymi. Mo liwo  ciekawego 
sp dzenia czasu znajd  tu zarówno grupy szkolne, 
jak i rodziny z dzie mi, osoby dorosłe czy seniorzy. 
Szkołom i przedszkolom muzeum oferuje bogaty 
pakiet lekcji muzealnych, zaprasza te  dzieci z opie-
kunami oraz grupy półkolonijne na zaj cia w ka de 
ferie zimowe i wakacje letnie. W muzeum odbywaj  
si  warsztaty, koncerty, spotkania, oprowadzania te-
matyczne dotycz ce wi t czy rocznic historycznych. 
Co roku licznych go ci przyci gaj  Noc Muzeów, 
Industriada, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Dzie  
Wolnej Sztuki. 
Muzealna oferta edukacyjna daje mo liwo  kontak-
tu z dziełem sztuki, oryginalnym zabytkiem, szeroko 
rozumian  kultur  i histori . Rozwija wra liwo , 
poczucie estetyki, uczy. Lekcje muzealne dla uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 
przedszkolaków, a tak e szkolenia dla nauczycieli 
i studentów zostały opracowane w oparciu o pod-
stawy programowe tak, aby jak najlepiej wpisywa  
si  w potrzeby uczniów i nauczycieli. Mog  słu y  
jako poszerzenie materiału lekcyjnego, lekcja po-
wtórkowa czy przygotowanie do wprowadzenia no-
wego tematu. Zagadnienia poruszane na lekcjach s  
ró norodne: od sztuki polskiej XIX i XX wieku, przez 
mocno osadzon  w tematyce regionalnej sztuk  
nieprofesjonaln , po teatr, fotografi , dziedzictwo 
industrialne czy ekologi .
Muzeum l skie jest dostosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawno ciami. Odpowiednio sprofi lo-

wana oferta czeka na osoby niewidome i głuche. 
Przyjazna jest sama przestrze  muzeum, niesta-
nowi ca przeszkody dla osób na wózkach i z dys-
funkcj  wzroku. Na uczniów szkół specjalnych i klas 
integracyjnych czekaj  dostosowane do ich potrzeb 
i mo liwo ci propozycje zaj  warsztatowych.
W obecnej sytuacji, kiedy nie ma mo liwo ci or-
ganizowania lekcji czy oprowadza  grupowych, 
muzeum udost pnia materiały dla nauczycieli na 
stronie www.muzeumslaskie.pl, gdzie w zakładce 
z propozycjami edukacji online zostały zamiesz-
czone pomoce dydaktyczne mog ce wzbogaci  
nauk  zarówno stacjonarn , jak i prowadzon  
zdalnie. Celem tych publikacji jest wsparcie na-
uczycieli w sprostaniu trudnym wymogom dosto-
sowania si  do ograniczonych kontaktów z insty-
tucjami kultury.
Karty pracy umieszczone w zakładce „edukacja 
online”, mo liwe do pobrania przez nauczycieli 
i uczniów, mog  pomóc w uzupełnieniu czy uatrak-
cyjnieniu lekcji, umo liwiaj  prowadzenie zaj  
wokół wicze  w nich zawartych. Zaprojektowane 
w oparciu o zbiory Muzeum l skiego, pozwalaj  
na niebezpo redni, ale jednak kontakt z dziełem 
sztuki. Dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkol-
nych dost pne s  kolorowanki zwi zane ze stref  
edukacji „Na tropie Tomka” oraz zbiorami malar-
stwa. Dzieci mog  równie  korzysta  z rebusów 
i zagadek. Nauczyciele klas przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych, ale te  odbiorcy indywidualni mog , 
korzystaj c z krótkich fi lmów edukacyjno-warszta-
towych, animowa  zabawy plastyczne. Dla tych, 
którzy chc  poszerza  wiedz  z geografi i i kultur 
innych kontynentów, s  dost pne fi lmy animowa-
ne zwi zane z podró ami Tomka Wilmowskiego, 

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM L SKIEGO 
Co, dla kogo, w jaki sposób?

Monika Czernik-Czublun, Beata Grochowska
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bohatera ksi ek Alfreda Szklarskiego. W ofercie s  
równie  karty zada  skłaniaj ce do samodzielnej 
pracy z wykorzystaniem wyszukiwarki zbiorów, 
a tak e nawi zuj ce do lekcji muzealnych, które 
odbywały si  w muzeum na ywo. Opracowano te  
okoliczno ciowe pomoce dydaktyczne zwi zane 
z rocznic  III powstania l skiego. 
Na stronie Muzeum l skiego znajduj  si  równie  
kilkunastominutowe fi lmy adresowane do młodzie y 
z klas VII‒VIII oraz szkół ponadpodstawowych „Opi-
sa  obraz”. Przybli aj  gatunki malarskie: martw  
natur , pejza , portret. Filmy zostały nakr cone 
w Galerii sztuki polskiej lat 1800‒1945. S  do nich 
doł czone karty pracy dla uczniów, co razem sta-
nowi pakiet umo liwiaj cy przeprowadzenie lekcji 
w oparciu o powy sze materiały. Do dyspozycji s  
równie  krótkie fi lmy z cyklu „Spójrz na obraz”, które 
prezentuj c zbiory Muzeum l skiego, zwracaj  
uwag  na umiej tno  uwa nego patrzenia na obraz 
i dostrzegania z pozoru nieistotnych szczegółów. 
Przy okazji ucz , co znaczy malarstwo na płótnie, do 
czego w obrazie potrzebna jest rama i e artysta nie 
zawsze u ywa farby. W zakładce „edukacja online” 
znajduj  si  równie  karty pracy dla dorosłych „Mała 
muzealna akademia sztuki” ‒ z ich pomoc  mo na 
samodzielnie zwiedza  wystawy, zastanawiaj c si  
nad pytaniami w nich zawartymi.
Szkolenia dla nauczycieli pojawiły si  w ofercie 
Działu O wiatowego jako efekt obserwacji potrzeb 
odbiorców. Odpowiedzi  na te potrzeby jest te  
temat szkolenia „J zyk sztuki. Analiza dzieła malar-
skiego”. Kiedy zagadnienia dotycz ce analizy działa 
sztuki pojawiły si  w programie szkolnym, tak e 
jako umiej tno  wymagana na maturze, wiele klas 
nabywało tej wiedzy w trakcie lekcji muzealnych. 
Lekcje w muzeum pozwalały na u ycie narz dzi, 
których nie maj  nauczyciele w szkole. St d po-
mysł, aby zorganizowa  dla nauczycieli szkolenie, 
które da im narz dzia i praktyczne do wiadczenie 
w pracy z dziełem sztuki. Warsztaty dla nauczycieli 
s  dodatkowo wzbogacane informacjami o techni-
kach artystycznych charakterystycznych dla danego 
okresu w sztuce czy tle epoki. 

W zwi zku z obecn  sytuacj , kiedy realizacja warsz-
tatów w galeriach jest niemo liwa, pojawiła si  
propozycja szkole  online. Nie s  one tym, czym 
mogłyby by  w muzeum, wiele wa nych warto ci 
zostaje zabranych, przede wszystkim prze ycie wyni-
kaj ce z bezpo redniego kontaktu z dziełem sztuki. 
Zobaczenie na ywo duktu p dzla, impastu, tego, 
jaki lad daje na przykład akwarela, nie mo e by  
niestety zast pione obejrzeniem fotografi i. 
Maj c nadziej , e jest to czas przej ciowy, pracowni-
cy Działu O wiatowego prowadz  obecnie szkolenia 
w wersji elektronicznej i udost pniaj  dzieła sztuki 
w postaci prezentacji, a tak e uzupełniaj ce wykład 
karty do samodzielnej pracy. Po udziale w szkoleniu 
jego uczestnicy mog  indywidualnie odwiedzi  
galeri  i prze y  spotkanie z oryginalnym dziełem 
sztuki, przygl daj c mu si  z bliska. 
Muzeum l skie w Katowicach swoimi działaniami 
stara si  odpowiada  na potrzeby odbiorców, two-
rzy  nie tylko bogat  i atrakcyjn  ofert  sp dzania 
czasu wolnego, ale te  propozycje dla entuzjastów 
uczenia si  przez całe ycie. Obecnie, w czasach 
pandemii, wiele z tych działa  przeniesiono do 
mediów społeczno ciowych. Takie propozycje jak 
program edukacyjny dotycz cy obchodów 100-lecia 
powsta  l skich „Tamten rok, dwudziesty pierw-
szy”, popularyzatorskie podró e ladami dawnych 
obiektów przemysłowych „Industrialne dziedzictwo 
dawniej i dzi ”, cykle „Z kolekcji Muzeum l skie-
go” i „Sztuka w przybli eniu” maj  ju  liczne grono 
swoich zwolenników. Wiernych odbiorców maj  te  
bezpo rednio transmitowane spotkania online z serii 
„Kolekcjonuj prze ycia” czy „Muzeum przy kawie”. 
Te nowe formy kontaktu z odbiorcami zapewne po-
zostan  ju  w muzealnych propozycjach sp dzania 
czasu z kultur  bez wychodzenia z domu. Pozostaje 
zach ca  do korzystania z tych mo liwo ci, zanim 
powrót do bezpo redniego kontaktu ze sztuk  
i histori  stanie si  w pełni mo liwy.

Monika Czernik-Czublun, Beata Grochowska
 ‒ Muzeum l skie w Katowicach
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16 lutego 2021 roku pracownicy 
rozwoju zawodowego rybnickiego 
Młodzie owego Centrum Karie-
ry OHP: po rednik pracy Ewelina 
Marszołek-Pola czyk oraz dorad-

ca zawodowy Agnieszka Tomecka-Ry  spotkali 
si  z nauczycielem ‒ konsultantem RODN i IP Pa-
ni  Sabin  Ficek. Celem spotkania było rozszerzenie 
dotychczasowej współpracy oraz wzajemnej pro-
mocji.

WESPÓŁ W ZESPÓŁ… 
BY EDUKACJI ZAWODOWEJ MOC WZMÓC…

Sabina Ficek

Parafrazuj c tekst piosenki Kabaretu Starszych Panów, mo na powiedzie , 
e nasza placówka RODN i IP „WOM” współpracuje i współdziała mi dzyorganizacyjnie.
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11 stycznia 2021 r.
doradczyni zawo-
dowa Sabina Ficek 
prowadziła za j cia 

Sieci Doradców Zawodowych z Warsztatów Mecha-
nicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej. 
Go cinnie w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor RCEZ 
Joanna Kryszczyszyn i Michał Weczerek.
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RODN i IP „WOM” współorga-
nizował XII Rybnickie Dni Ka-
riery 19‒23 pa dziernika 2020 
roku odbywaj ce si  w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery „DoradzaMY ‒ zawodo-
wo, wybieraMY ‒ odlotowo” 
pod patronatem Prezydenta 

Miasta Rybnika. Nasi pracownicy zorganizowali sze-
reg działa . Mi dzy innymi opracowali i przeprowa-
dzili quiz fi nału Olimpiady „Z Wiedzy o Planowaniu 
i Zarz dzaniu Karier  Zawodow ”, webinaria dla 
szkolnych doradców zawodowych, np. „Doradca 
zawodowy ‒ profesjonalista z empati ” i dla dyrek-
torów: „Jak prawidłowo zaplanowa  wybór zawodu 
w szkole ponadpodstawowej”.
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W Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym nr 4 w Rybniku nasza dorad-
czyni zawodowa, profesjonalnie, 
z poczuciem misji i pasj , przepro-
wadziła kilka warsztatów o odkry-
waniu zawodowego powołania 
dla uczniów klas 1‒3 SP w okresie 
od pa dziernika 2020 do stycznia 
2021 roku.

Sabina Ficek 
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku
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17 marca odbyła si  konferencja zorganizowana 
przez Regionalny O rodek Doskonalenia Nauczy-
cieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku 
oraz Urz d Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: 
„Jak twórczo uczy  o regionie? Historia i legenda 
w leszczy skim zamku ukryta”. Prelegenci i go cie 
spotkali si  w CKE w Czerwionce ‒ Leszczynach, 
natomiast kilkudziesi ciu nauczycieli z ró nych 
miejscowo ci województwa l skiego uczestniczyło 
w spotkaniu online za pomoc  platformy Moodle.

Konferencja była kolejnym wspólnym projektem Re-
gionalnego O rodka Doskonalenia Nauczycieli i Infor-
macji Pedagogicznej WOM w Rybniku i Urz du Gmi-
ny i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Po szkoleniach 
po wi conych zabytkowym Familokom, legendom 
i opowie ciom z gminnego kalendarza, przyszedł 
czas na zaprezentowanie inspiracji dotycz cych 
nauczania o kolejnej atrakcji gminy, jak  jest lesz-
czy ski zameczek. Pi kny historyczny obiekt, po 
kompleksowej rewitalizacji, z niezwykle ciekaw , 
pełn  tajemnic i fascynuj cych w tków histori  
rodu Barteltów, znakomicie wpisuje si  w twórcze 
działania w ramach edukacji regionalnej.
Konferencj  otworzył Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski: „Nie-
stety czas pandemii, to czas niezwykłego dystansu 
mi dzy lud mi i czas pewnego zastoju, ale ciesz  
si , e tego zastoju nie ma w obszarze edukacji, po-
trzeby uczenia, zdobywania wiedzy i do wiadcze . 
l sk jest pi kny, bogaty ‒ bogaty przyrod , ale 

tak e architektur . Nasza gmina mo e poszczyci  si  
mnóstwem obszarów zielonych i warto ciowymi za-
bytkami, w tym zameczkiem w Leszczynach, którego 
odrestaurowanie było niezwykle potrzebne, przede 

wszystkim dlatego, eby ocali  to miejsce od zapo-
mnienia. Mam nadziej , e b dziemy mogli spotka  
si  w plenerze, eby na ywo doceni  walory tego 
miejsca, ale tak e, eby mo na było podzi kowa  
uczestnikom konferencji za to, e chc  poznawa  
histori  naszej gminy oraz histori  l ska”.
Podczas konferencji Hanna Piórecka-Nowak, rzecz-
nik UGiM, omówiła proces rewitalizacji miejsca, 
odniosła si  tak e do prowadzonych przez Gmin  
i Miasto licznych działa  adresowanych do najmłod-
szych mieszka ców, których celem jest ocalanie 
dziedzictwa materialnego i niematerialnego miej-
scowo ci: „Edukacj  mo na uzna  za podstawow  
form  ochrony i opieki nad zabytkami. Nasze wspól-
ne dziedzictwo postrzegam jako ogromn  skarbnic  
wiedzy i dozna , ale te  ródło inspiracji do twór-
czych działa  w pracy zarówno naszej, pracowników 
struktur Gminy i Miasta, ale tak e nauczycieli”.
Regionalistka, nauczycielka historii i j zyka polskie-
go, autorka wielu publikacji i ksi ek Anna Gudzik 
przedstawiła rys historyczny zabytkowego zamecz-
ku, omówiła tak e histori  rodu Barteltów ‒ pierw-
szych wła cicieli leszczy skiego zamku.
Konrad Bartelt wła cicielem leszczy skiego do-
minium został 1 kwietnia 1866 r. W tym bowiem 
dniu podpisał dokumenty sprzeda y i od Fryde-
ryka Langnera za sum  60 tys. marek nabył maj -
tek w Leszczynach. Mieszka cy Leszczyn nowego 
wła ciciela postrzegali, jako człowieka dobrego, 
skromnego i przyzwoitego; mimo i  jego maj tek był 
dosy  znaczny, bo posiadał tak e kopalni  „Szcz cie 
Beaty” w Niewiadomiu. 
Z miejscowymi chłopami ‒ w przeciwie stwie do 
poprzednich dziedziców ‒ rozmawiał po polsku; 
przez 40 lat swojego zamieszkiwania w Leszczynach 

JAK TWÓRCZO UCZY  O REGIONIE?
Historia i legenda w leszczy skim zamku ukryta

Hanna Piórecka-Nowak, Małgorzata Pyszny, Anna Gudzik
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sprawował te  patronat nad ko ciołem i szkoł . 
Osobi cie zarz dzał maj tkiem; cho  pomagał mu 
w tym cały sztab urz dników dworskich. Nazywano 
go ‒ dobrym panem na Leszczynach lub po prostu 
Bartkiem. Był panem wyrozumiałym, pozbawionym 
pa sko-pruskiej buty. 

Konrad Bartelt w 1881 r. owdowiał. Jego ona Anna 
w chwili mierci miała zaledwie 41 lat i osierociła 
6-letni  córk  Helen . Jaki  czas po jej odej ciu 
Konrad o enił si  ze swoj  szwagierk  Ernestyn , 
młodsz  od zmarłej mał onki o dwa lata. Dla niej te  
w latach 1882‒1883 zlecił wznie  now  siedzib  
rodow , co potwierdza napis zachowany na cokole 
budynku w południowo-wschodnim naro niku. 
Stary dworek za  przeznaczono na budynek gospo-
darczy. Nie znamy nazwiska projektanta zameczku. 
Niemniej, na planie prostok ta powstał 4-traktowy, 
pi trowy budynek w stylu popularnego w XIX wieku 
neoklasycyzmu, wzorowanego na toska skich wil-
lach. Od strony wschodniej dobudowano do niego 
graniast  wie , przewy szaj c  cały główny korpus 
budynku o jedn  kondygnacj . Elewacj  ozdobiły 
ryzality, elementy boniowania, dekoracyjne bel-

kowanie. Cało  została nakryta płaskim dachem. 
Od frontu brył  budynku uzupełniał taras widokowy. 
Nad wej ciem umieszczono te  kartusz z ozdob-
nym inicjałem wła ciciela Leszczyn. Dworek był na 
tyle urokliw  budowl , i  w pocz tkach XX wieku 
znalazł si  m.in. w albumie „Schlesische Schlös-
ser”, drezde skiego architekta i fotografa Roberta 
Webera. Publikacja przedstawiała najpi kniejsze 
budowle rezydencjalne tamtych czasów na l sku.
Budynek wewn trz został bardzo gustownie urz -
dzony. ciany ka dego pokoju pomalowano na inny 
kolor, pomieszczenia kosztownie umeblowano, 
a obicia drogich mebli dostosowano do koloru cian. 
A wi c był pokój niebieski, pokój ółty itd. 
Zgodnie z yczeniem pani dworku, Ernestyny, w ka -
dym pokoju musiały sta  du e bukiety wie ych 
kwiatów. W zameczku znalazł si  równie  pokój 
zadedykowany Annie ‒ pierwszej, młodo zmarłej 
onie Bartelta. Wła ciciel kazał pomalowa  go na 

czarno ‒ na znak wiecznej ałoby. Wokół dworu urz -
dzono park, z ciekawymi okazami drzew i krzewów ‒ 
lipami, klonami, wi zami, d bami. Wzdłu  alejek 
wysypanych czerwonym tłuczniem rosły szlachetne 
odmiany ró  i mnóstwo innych kwiatów. W parku te  
utrzymywano dwie cieplarnie; pierwsz  z nich posta-
wiono ju  w 1880 r. Był tutaj te  sad owocowy. Z kolei 
ogrody, obfi tuj ce w rzadkie i egzotyczne ro liny ‒ 
cz ci  było rosarium ‒ powstały dzi ki Ernestynie.
W zamku zatrudniano: ogrodnika, kuchark , dwie 
pokojówki i dwie słu ce, czyli „kobiety do stałych 
robót”, guwernantk  Heleny, stangreta i lokaja. Bar-
teltowie nie prowadzili intensywnego i wystawnego 
ycia towarzyskiego. W 1896 r. w zamku odbyło 

si  huczne wesele Heleny Bartelt z porucznikiem 
huzarów Johannem Eickl z Palwic na Opolszczy nie. 
Uroczysto  była wielkim wi tem dla całej okolicy, 
bo druhnami Heleny były nie tylko szlachcianki, ale 
tak e urodziwe leszczynianki. Zi  Konrada Bartelta 
zasłyn ł tak e z tego, e jako jeden z pierwszych 
w okolicy posiadał pi kny, czerwony samochód. 
Konrad dla swojej jedynaczki zbudował will  w No-
wym Dworze. Pa stwo Eickl nie przebywali jednak 
zbyt długo w Leszczynach. Helenie wszystko przy-
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pominało tutaj o mierci jej dziecka. Strata wnuczki 
przyczyniła si  pewnie do tego, e Konrad Bartelt 
dobiegaj cy siedemdziesi tki, zacz ł powa nie cho-
rowa . Cz sto je dził do sanatoriów w okolicach 
Wiednia. Tu  przed mierci  zapisał w testamencie 
prawie cały maj tek córce i zi ciowi. Zmarł 8 marca 
1906 r. Został pochowany na leszczy skim cmenta-
rzu. Po jego mierci pojawiły si  opowie ci o tym, 
e w zamku i wokół niego straszy. Niejednokrotnie 

widziano zjaw  Bartelta, który według rozpowszech-
nianych przez lud pogłosek miał odpokutowywa  
za to, e chocia  był patronem ko cioła, to sam był 
w nim widziany nader rzadko. Słu ba przekazywała 
te  pogłoski o jego tajemniczych zwi zkach z nie-
czystymi siłami. Plotkowano nawet o tym, e był 
członkiem lo y maso skiej. 
Pa stwo Eickl ju  w dwa miesi ce po mierci Bar-
telta sprzedali ¾ maj tku spółce Zjednoczone Huty 
„Królewska” i „Laura”. Pozostałe 480 mórg gruntu, 
zamek i zabudowania gospodarcze pozostały pod 
zarz dem wdowy Ernestyny Bartelt. Była to osoba 
z pewno ci  ekscentryczna, zachowuj ca si  w spo-
sób niekonwencjonalny. Słyn ła ze swojej rozrzutno-
ci, lekkomy lno ci i pró no ci. Szczerze podziwiano 
j  za elegancj  i prezencj . Była tak  pani , jakiej 
mieszka cy wsi oczekiwali. Imponuj c ! St d we wsi 
nazywano j  „Imo ” lub „Jejmo ”. Pomimo, i  nie 
była ju  pierwszej młodo ci ‒ wychodz c za m  za 
Konrada Bartelta dobiegała czterdziestki ‒ to uwa-
ała si  za najpi kniejsz  kobiet  w okolicy. Praw-

dziwy skandal Ernestyna wywołała ju  jako wdowa. 
W wieku 69 lat ‒ 30 stycznia 1910 r. ‒ wyszła za m  
za 33-letniego Oskara von der Tann, który w ci gu 
1,5 roku cały maj tek przehulał, przegrał w karty, 
b d  pieni dzmi ony pospłacał swoje długi. Pan 
młody pochodził z jednego z najznamienitszych 
w Niemczech rodów, słu ył w wojsku i poniewa  brał 
lub w mundurze huzarów mo na domniemywa , 
e słu ył w tym samym pułku co zi  panny młodej. 

Dzi ki mał e stwu Ernestyna została baronow . 
Nie znalazła jednak zrozumienia ani u adnego 
z członków swojej rodziny, ani te  u nikogo z miesz-
ka ców wsi. Młody mał onek pocz tkowo przebywał 

w Leszczynach, został nawet honorowym członkiem 
nowo zało onej Stra y Po arnej. Wkrótce jednak 
znudził si  wsi  i bezpowrotnie wyjechał do Berlina. 
W 1912 r. pa stwo von der Tann wzi li rozwód. Aby 
ratowa  resztki maj tku, ju  w lutym 1910 r. Johann 
Eickl zablokował bankowe konto te ciowej, ale i tak 
na pokrycie długów jej m a trzeba było sprzeda  
wszystkie konie i krowy. W dwa lata pó niej za  Eickl 
s downie udowodnił swoje prawo do „resztówki”. 
W 1914 r. pa stwo Eickl sprzedali zamek wraz z za-
budowaniami. Ernestynie przyznano jedynie prawo 
do mieszkania w cz ci domostwa, wyznaczono 
skromn  rent  na utrzymanie. Zmarła 10 czerwca 
1915 r. w wieku 74 lat. Zamek podzielono na miesz-
kania dla zarz dcy z ramienia spółki ‒ Paula Sauera ‒ 
i pracowników kopalni „D bie sko”. Po II wojnie 
wiatowej całe dominium upa stwowiono jako 

mienie poniemieckie. Starano si  te  nadal prowa-
dzi  gospodarstwo rolne, cho  bez wi kszych sukce-
sów. W zamku znajdowały si  mieszkania zarz dcy 
oraz tych, których tu dokwaterowano. Ci ostatni 
starali si  jak najszybciej wyprowadzi  twierdz c, 
e tu straszy. Czy by wi c Konrad Bartelt znowu 

dał o sobie zna ? 

Z zameczkiem w Leszczynach oraz okolic  zwi za-
nych jest wiele okruchów legend i opowie ci. Nale  
do nich historie: o lubie stulecia Ernestyny i Oscara, 
strachach i duchach pojawiaj cych si  w zamku po 
mierci Bartelta, Meluzynie wyj cej w zamku, ogniu 
płon cym na wodzie parkowego stawu, czarnej 
karecie z czwórk  czarnych koni czekaj cej pod zam-
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kowym ogrodzeniem, epidemiach cholery, gru licy, 
tyfusu nawiedzaj cych okolic , licznych po arach 
niszcz cych dobra Bartelta w Leszczynach. 
W ramach konferencji Małgorzata Pyszny zaprezen-
towała szereg inspiracji do pracy z dzie mi w szko-
łach i przedszkolach w ramach edukacji regionalnej 
oraz zaprosiła do udziału w przygotowanych kon-
kursach (literackim, fotografi cznym, plastycznym) 
pod hasłem ‒ Poznaj zamek!
Nauczyciele regionali ci s  pedagogami bardzo 
kreatywnymi, wzajemnie si  inspiruj  w pracy, ucz  
przywi zania do swej „Małej Ojczyzny”, wiedz  jak 
wa na w edukacji regionalnej jest współpraca z ró -
nymi instytucjami: urz dem gminy, miasta, powiatu, 
bibliotekami, muzeami, stowarzyszeniami, domami 
kultury, twórcami ludowymi, fundacjami.
Poprzez edukacj  regionaln  nale y rozumie  
celow  działalno  dydaktyczn  i wychowawcz  
zmierzaj c  do kształtowania u dzieci przywi zania 
i umiłowania do swego regionu oraz stworzenia 
wi zi emocjonalnych.
Trudno jednak mówi  o edukacji regionalnej bez 
utworów literackich, architektury, tradycji, j zyka 
i nade wszystko ludzi.
wietn  okazj  do poznawania dziedzictwa kulturo-

wego regionu stanowi  wycieczki piesze, rowerowe, 
rajdy, podchody ‒ dzi  organizowane indywidualnie 
lub wirtualnie. Miejmy nadziej , e niedługo wyru-
szymy na szlak przygody, szlak „Zielonego l ska” i na 
tym szlaku oprócz wielu perełek kultury, architektury, 
przyrody, znajdzie si  te  zameczek w Leszczynach. 
Literatura wskazuje wiele ciekawych i magicznych 
miejsc, niezwykłych dla bohaterów i czytelników. 
Do takich miejsc z pewno ci  zaliczy  mo na: Wysp  
Ksi cia Edwarda („Ania z Zielonego Wzgórza”), mia-
sto ‒ Warszaw  („Lalka”), dzielnic  ‒ Je yce (seria 
ksi ek „Je ycjada”). Te niezwykłe miejsca opisywane 
s  z miło ci  i dbało ci  o szczegóły. Dobrze jest 
mieszka  w takim miejscu. Warto te  wyszukiwa  
takie ciekawe miejsca, utwory, historie, w których 
to nasza miejscowo  jest bohaterem.
Legendy i opowie ci regionalne ‒ nale  do dorob-
ku kulturowego miasta czy regionu, s  cz ci  jego 

dziedzictwa. W tych opowie ciach ‒ jak w historii 
o lubie stulecia Ernestyny przedstawione s  losy 
bohaterów, znanych i pami tanych przez naszych 
przodków, pojawiaj  si  obiekty, budowle ‒ jak nasz 
zameczek zwi zane z kluczowymi dla społeczno ci 
przemianami.
Legendy s  jak pałeczki w sztafecie pokole , starsi 
przekazuj  je młodszym, opowiadaj c, dodaj  co  
od siebie i zmieniaj c. Poza tym legendy i opowie ci 
regionalne wi  emocjonalnie z „Mał  Ojczyzn ”, 
pomagaj  budowa  to samo  dziecka, przyczy-
niaj  si  do poznania specyfi ki regionu, obyczajów, 
budowli, tworów natury, dostarczaj  wiedzy o yciu 
i warto ciach, budz  dum  i satysfakcj  z tego, co 
własne i bliskie.
Wynikiem ewolucji legendy na przestrzeni wieków 
s  współczesne twory zwane legendami miejskimi 
(urban legends) dotycz ce tera niejszo ci, maj ce 
cz sto charakter plotki rozprzestrzenianej ustnie lub 
za pomoc  mediów społeczno ciowych. Nazywane s  
te teksty „ opowie ciami narracyjnymi o przeszło ci”.
Legendy s  nadal obecne w podstawie programo-
wej kształcenia ogólnego, s  te  popularne w ród 
młodszych czytelników, bowiem skrywaj  sekret 
i tajemnic . Dzieci lubi  czyta  legendy, które s : 
krótkie, ciekawe, kolorowe, napisane zrozumiałym 
j zykiem, z elementem humoru, w których pojawia 
si  bohater dzieci cy. 
Poprzez poł czenie faktów historycznych, które ucz  
i elementów fantastycznych, które bawi , legendy 
s  idealnymi utworami dla dzieci.
Wa na i ciekawa jest dla dziecka legenda miejska, 
bo zwi zana jest z histori  jego miasta i obiektów, 
które si  w nim znajduj .
Wokół legendy nauczyciel mo e zbudowa  wiele 
aktywno ci, nawet w ramach edukacji zdalnej: wy-
cieczk  krajoznawcz , podchody, quest, webquest, 
gr  edukacyjn , gr  planszow , gr  miejsk , kahoota, 
escape room, gamifi kacj , wiczenia teatralne, pre-
zentacje, komiksy, inscenizacj , rysunek, stworzenie 
własnej twórczej wersji opowie ci.
Członkowie danej społeczno ci lokalnej stale kreuj  
wersje wydarze  dotycz cych swojego miejsca za-
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mieszkania. Nowe legendy ‒ neolegendy ‒ wiadcz  
o zainteresowaniu regionem, potrzebie reinterpre-
tacji historii, konieczno ci promocji miejsca.
W czasach globalizacji miejsce zamieszkania stano-
wi  ma azyl, dlatego cz sto jest mityzowane w celu 
podkre lenia jego warto ci i stabilno ci. 
Istotne jest tworzenie neolegend przez dzieci w for-
mach artystycznych i narracyjnych (prace plastycz-
ne, inscenizacje, recytacje, opowiadania twórcze), 
skłania to uczniów do uwa nej obserwacji regio-
nu, zapoznawania si  z ró nymi tekstami kultury, 
wspomaga kreatywno  i co wa ne ‒ daje dziecku 
poczucie przynale no ci do danego miejsca.

Prawdziwe zamki maj  swe tajemnice, romantycz-
ne opowie ci i duchy, czemu nie miałby ich mie  
zameczek w Leszczynach? To doda mu uroku.

Bibliografi a
Kloch B.: Zarys dziejów Leszczyn.
Ostroch A.J.: l sk romantyczny. 
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Celem ka dego egzaminu jest weryfi kacja i okre-
lenie poziomu nabytej wiedzy oraz umiej tno ci 
jej stosowania przez uczniów. Rol  nauczyciela jest 
przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia 
i funkcjonowania na rynku pracy z uwzgl dnieniem 
planowania i ewaluowania procesu dydaktyczno-
-wychowawczego. Dzi ki temu nauczyciel rozwija 
swój warsztat pracy i podnosi jako  kształcenia. 
Analiza wyników egzaminów zewn trznych stała si  
ju  stałym elementem pracy ka dej szkoły. Niniejszy 
artykuł identyfi kuje konieczne kierunki wzmocnienia 
działa  przygotowuj cych uczniów do egzaminu 
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Analiza 
prowadzona jest na bazie ogólnopolskich wyników 
tych egzaminów w 2020 r. 

Egzamin ósmoklasisty
J zyk polski
Uczniowie mieli trudno ci z wyci ganiem wniosków 
wynikaj cych z przesłanek zawartych w tek cie, wy-
szukiwaniem w tek cie potrzebnych informacji oraz 
z dokonaniem charakterystyki i oceny bohaterów. 
Problematyczne okazało si  równie  wskazanie 
funkcji formantów w wyrazach pochodnych, czyli 
wiczenia z zakresu słowotwórstwa. Tak e zadania 

sprawdzaj ce wiedz  z zakresu składni były trudne 
dla zdaj cych, szczególnie rozpoznawanie funkcji 
składniowych wyrazów u ytych w wypowiedze-
niach. Wyniki mog  wiadczy  o niskim poziomie 
znajomo ci zagadnie  z zakresu gramatyki j zyka 
polskiego w ród zdaj cych. 

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW
Wykorzystanie

Mirela Szymczak
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Uczniowie mieli trudno ci z uporz dkowaniem in-
formacji według podanego kryterium, a szczególnie 
trudne okazało si  zadanie wymagaj ce kojarzenia 
faktów i dostrzegania zwi zków przyczynowo-skut-
kowych. Zaledwie 23% zdaj cych wykonało to po-
lecenie poprawnie. 
Podczas testu uczniowie mieli wykaza  si  umie-
j tno ciami formułowania tezy oraz argumentów, 
charakteryzowania i oceniania bohaterów literackich 
oraz jednocze nie znajomo ci  tre ci i problematyki 
wybranych lektur obowi zkowych. Wymaganiom 
stawianym w tym zadaniu sprostało 26% zdaj cych. 
Mo na zauwa y , e ósmoklasi ci nie poradzili so-
bie z zachowaniem poprawno ci j zykowej, w tym 
z ortografi . Na obni enie punktacji wpływ miały 
bł dy wynikaj ce z nieznajomo ci tre  ci i proble-
matyki lektur ‒ stosunkowo cz stym uchybieniem 
było streszczanie utworu w miejsce dokonania jego 
podsumowania i interpretacji.
Dla tegorocznych ósmoklasistów trudne było tak e 
(podobnie jak w roku ubiegłym) rozpoznawanie 
i tworzenie imiesłowów. Z informacji zawartych 
w ha le słownikowym, przytoczonym ze słownika 
j zyka polskiego, nie potrafi ło skorzysta  ok. 30% 
uczniów. Przyst puj cym do egzaminu ósmoklasi-
sty najwi cej problemów przysporzyło poprawne 
zastosowanie reguł ortografi cznych i zasad inter-
punkcyjnych, a tak e umiej tne posługiwanie si  
poprawn  polszczyzn .
Podczas pracy z uczniami wskazane jest: 
• doskonalenie umiej tno ci czytania ze zrozumie-

niem na bazie wybranych fragmentów tekstów 
literackich,

• rozwijanie umiej tno ci rozumienia utworów 
literackich poprzez wprowadzanie wicze  po-
legaj cych np. na układaniu planu wydarze  do 
wybranego fragmentu tekstu literackiego,

• kształtowanie umiej tno ci argumentowania,
• doskonalenie umiej tno ci j zykowych w taki 

sposób, aby uczniowie mieli mo liwo  posłu-
giwania si  szerokim zakresem rodków j zyko-
wych,

• wypracowywanie u uczniów nawyku zwracania 
szczególnej uwagi na ortografi  i interpunkcj .

Matematyka
Zdaj cy egzamin ósmoklasisty mieli najwi ksze 
trudno ci w wykonaniu zada  zwi zanych z obli-
czaniem pierwiastka z iloczynu i ilorazu dwóch liczb 
oraz mno eniem i dzieleniem pierwiastków tego 
samego stopnia. Nie potrafi li zastosowa  wzorów 
na pole trójk ta, prostok ta, kwadratu, równole-
głoboku, rombu, trapezu ani wykona  prostych 
oblicze  geometrycznych z wykorzystaniem sumy 
k tów wewn trznych trójk ta i własno ci trójk tów 
równoramiennych. Uczniowie nie umieli zastosowa  
twierdzenia Pitagorasa i obliczy  pola powierzchni 
ostrosłupów prawidłowych i takich, które nie s  
prawidłowe.
Mo na stwierdzi , e zadania zwi zane z arytmetyk , 
je eli osadzone s  w kontek cie praktycznym, okaza-
ły si  dla uczniów łatwiejsze ni  zadania dotycz ce 
zagadnie  z geometrii.
Podczas pracy z uczniami wskazane jest: 
• wiczenie umiej tno ci uwa nego czytania tre ci 

zada  i polece , zarówno w zadaniach zamkni -
tych jak i otwartych oraz dokonywania szczegó-
łowej ich analizy, 

• zach canie uczniów do wykonywania pomocni-
czych rysunków, schematów oraz zapisywania 
danych i niewiadomych, nie tylko w zadaniach 
otwartych lub dotycz cych zagadnie  z geometrii,

• wiczenie sprawno ci matematycznych niezb d-
nych do rozwi zywania zada  ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na sprawno  rachunkow ,

• zach canie uczniów do szacowania wyników, 
szczególnie w zadaniach osadzonych w kon-
tek cie praktycznym oraz zwracanie uwagi na 
realno  podanych szacunkowych wyników, 

• kształcenie umiej tno ci szacowania wyników 
wyra e  arytmetycznych, które zawieraj  ułamki, 
pot gi i pierwiastki,

• rozwi zywanie, w miar  mo liwo ci, wi kszej 
liczby zada , w których problem jest zdefi niowany 
w nietypowy sposób,

• kształcenie umiej tno ci rozwi zywania zada  
wymagaj cych uzasadnienia postawionej tezy 
z wykorzystaniem ogólnych zale no ci i własno ci 
obiektów matematycznych,
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• wiczenie umiej tno ci budowania modelu mate-
matycznego dla danego kontekstu, w szczególno-
ci na przykładach zada , które mo na rozwi za  
ró nymi sposobami,

• rozwi zywanie zada , wymagaj cych ł czenia 
umiej tno ci z ró nych działów matematyki.
J zyk angielski
Zdaj cy najlepiej poradzili sobie z zadaniami spraw-
dzaj cymi rozumienie tekstów pisanych. Trudno ci 
pojawiły si  przy rozwi zywaniu zada  sprawdza-
j cych znajomo  funkcji j zykowych, rozumienie 
ze słuchu oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. 
Wi cej trudno ci przysporzyło uczniom rozwi zanie 
zadania sprawdzaj cego umiej tno  okre lania 
głównej my li wypowiedzi, a najbardziej skompli-
kowane było zadanie, które sprawdzało umiej tno  
okre lania intencji nadawcy wypowiedzi. 
Najtrudniejsze okazały si  zadania sprawdzaj ce zna-
jomo  rodków j zykowych oraz ich funkcji tek cie. 
Zadania otwarte stanowi  dla ósmoklasistów wi k-
sze wyzwanie ni  zadania zamkni te ‒ jest to typowe 
dla ucz cych si  j zyka obcego, gdy  wskazanie 
poprawnej odpowiedzi jest łatwiejsze od jej samo-
dzielnego sformułowania.
Bł dy j zykowe oraz bł dy zapisu, popełniane przez 
zdaj cych, cz sto zakłócaj  przekaz informacji, po-
woduj c niejasno  lub dwuznaczno  wypowiedzi 
pisemnych oraz udzielanych odpowiedzi w pozo-
stałych zadaniach otwartych.
Podczas pracy z uczniami wskazane jest: 
• wprowadzanie nowego słownictwa z jego zasto-

sowaniem w kontek cie (uczniowie przyswajaj  
całe frazy i wyra enia),

• rozwi zywanie zada  z lukami z podkre leniem 
znaczenia „otoczenia” luki, czyli informacji znaj-
duj cych si  przed i po luce,

• wzmacnianie znajomo ci słownictwa i struktur 
gramatycznych oraz umiej tne ich stosowanie, 

• zwracanie uwagi na poprawno  j zykow  oraz 
wiczenie poprawnego u ycia i zapisu struktur 

leksykalno-gramatycznych.

Egzamin maturalny
J zyk polski
Na egzaminie z j zyka polskiego trudne dla zdaj cych 
okazało si  rozpoznawanie zastosowanych rodków 
j zykowych i ich funkcji w tek cie oraz odczytywanie 
sensu całego tekstu.
Szczególnej uwagi wymaga kwestia dotycz ca umie-
j tno ci posługiwania si  poprawnym j zykiem 
w wypowiedziach pisemnych na poziomie rozsze-
rzonym. Dokonana w tym zakresie analiza wykazuje, 
e zdaj cy opanowali umiej tno  posługiwania si  

poprawnym j zykiem w stopniu niezadowalaj cym.
Maturzy ci nadal nie radz  sobie z zadaniem reda-
gowania streszczenia tekstu nieliterackiego. Trud-
no ci  jest odczytanie tekstu i wydobycie z niego 
kluczowych kwestii, umo liwiaj cych zwi złe przed-
stawienie tre ci i problematyki materiału ródło-
wego. Sporym kłopotem jest nie tylko syntetyzuj ce 
wydobycie tre ci głównych z tekstu nieliterackiego, 
ale tak e sformułowanie my li j zykiem jasnym i zro-
zumiałym dla odbiorcy, zwi złym oraz poprawnym 
stylistycznie. Zaleca si  zintensyfi kowanie wicze  
polegaj cych na doskonaleniu umiej tno ci stresz-
czania tekstów nieliterackich o okre lonej obj to ci. 
Wypowiedzi maturzystów wykazuj  braki w zakresie 
poprawno ci j zykowej, ortografi cznej oraz inter-
punkcyjnej. Zdaj cy popełniaj  liczne bł dy j zykowe 
i w zapisie wyrazów, które znacz co obni aj  ocen  
pracy. Maturzy ci maj  problem z budowaniem zda  
poprawnych leksykalnie, składniowo i stylistycznie.
W procesie edukacji polonistycznej zaleca si :
• wypracowywanie umiej tno ci poprawnego wy-

ra ania si  w formie pisemnej,
• kształtowanie jasno ci i klarowno ci wypowiedzi,
• zwi kszenie liczby wicze  maj cych na celu roz-

wijanie kompetencji j zykowych i wiadomo ci 
j zykowej uczniów,

• doskonalenie umiej tno ci komunikatywnego 
wypowiadania si , przedstawiania własnego sta-
nowiska i jego uzasadniania.
Matematyka
Maturzy ci mieli trudno ci z zadaniami z zakresu 
geometrii, zarówno w przypadku geometrii płasz-
czyzny (planimetrii) ‒ w szczególno ci geometrii 
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na płaszczy nie kartezja skiej jak i geometrii prze-
strzennej (stereometrii). Dotyczy to głównie zada , 
w których nale ało u y  lub stworzy  strategi  roz-
wi zania, ł cz c w spójn , logicznie uporz dkowan  
cało , wykorzystuj c kilka pojedynczych umiej tno-
ci. Uczniowie nie opanowali umiej tno ci czytania 
tre ci zadania ze zrozumieniem i poprawnej jej inter-
pretacji, przez co mieli problem ze stworzeniem ca-
ło ciowej koncepcji rozwi zania. Najwi cej trudno ci 
na egzaminie z matematyki sprawiaj  maturzystom 
zadania wymagaj ce uzasadnienia prawdziwo ci 
tezy oraz wykonywanie oblicze  rachunkowych. 
Uczniowie popełniaj  tak e bł dy ju  na etapie 
przepisywania z tre ci zadania. Maturzy ci cz sto 
nie potrafi  wła ciwie zinterpretowa  uzyskanych 
wyników, a tym samym ujawniaj  brak zrozumienia 
poj  i nieznajomo  własno ci obiektów matema-
tycznych, nie rozumiej  tekstu matematycznego.
W trakcie procesu kształcenia nale y:
• doskonali  u uczniów nawyk precyzyjnego ustale-

niu istoty rozwi zywanego problemu i rozumienia 
opisanej sytuacji,

• wiczy  z uczniami zmian  sformułowania tre ci 
matematycznej na opis tego samego zagadnienia 
w innym uj ciu albo rozwi zywanie zada , w któ-
rych pozornie drobna zmiana w tre ci wymaga 
zastosowania rozumowania istotnie odmiennego, 

• pokazywa  i wyja nia  alternatywne uj cia za-
gadnie , które umo liwiaj  poprawne i szybkie 
rozwi zanie problemu oraz wiczy  z uczniami 
rozwi zywanie zada  ró nymi sposobami, poka-
zuj c tym samym rozmaito  strategii rozwi zy-
wania problemów matematycznych,

• kształtowa  umiej tno  uogólniania i okre lania 
zmienno ci własno ci obiektów matematycznych 
w zale no ci od przyjmowania ró nych warto ci 
liczbowych,

• zwraca  uwag  na staranne i sprawne wykonywa-
nie przekształce  i oblicze  rachunkowych,

• kształtowa  nawyk weryfi kacji poprawno ci otrzy-
manego wyniku, a w przypadku wyników niezgod-
nych z tre ci  zadania ‒ wyja niania sprzeczno ci,

• w nauczaniu geometrii zwróci  szczególn  uwag  
na poprawn  interpretacj  tre ci zada  i wpro-

wadzenie do rozwa a  wła ciwych fi gur geome-
trycznych oraz ich elementów,

• zwi kszy  liczb  ró norodnych przykładów, co 
pozwoli na pogł bion  analiz  i zrozumienie 
istoty problemu, zwłaszcza w realizacji najbardziej 
kluczowych etapów rozwi zania, tj. wyznaczania 
dziedziny funkcji i znajdowanie ekstremów funkcji.
J zyk angielski
Maturzy ci cz sto udzielali odpowiedzi na podstawie 
pojedynczych słów powtarzaj cych si  w tek cie 
słuchanym lub czytanym i zadaniu, a za mało uwagi 
zwracali na kontekst, w jakim te wyrazy wyst puj . 
Wyzwaniem dla zdaj cych było okre lenie kontekstu 
sytuacyjnego w cz ci sprawdzaj cej rozumienie ze 
słuchu oraz okre lenie intencji autora tekstu w cz ci 
sprawdzaj cej rozumienie tekstów pisanych.
Zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozsze-
rzonym, najtrudniejsze okazały si  zadania, które 
sprawdzały znajomo  rodków j zykowych. Reda-
guj c wypowied  pisemn  na poziomie podstawo-
wym, wielu zdaj cych pomijało informacje, istotne 
dla realizacji danego podpunktu polecenia. Jedn  
z usterek najcz ciej zaobserwowanych w wypo-
wiedziach pisemnych na poziomie rozszerzonym 
był brak tytułu i zako czenia pracy w artykule.
W przygotowaniu uczniów do egzaminu warto zwró-
ci  uwag  na:
• omawianie z uczniami kryteriów oceniania wy-

powiedzi pisemnej,
• opanowanie czasowników, które s  wykorzysty-

wane w tego typu zadaniach, np. warn, invite, 
advise, oraz wyra e  i zwrotów, które realizuj  
dan  funkcj  j zykow ,

• zach canie uczniów do wnikliwej analizy powi -
za  mi dzy tekstem a zadaniem,

• realizacj  wszystkich istotnych elementów pod-
punktu polecenia,

• upewnienie si  przez zdaj cego po wybraniu 
poprawnej odpowiedzi, e aden jej element nie 
jest sprzeczny z tekstem,

• powtarzanie i utrwalanie struktur gramatycznych.
Opracowanie na podstawie materiałów CKE. 

Mirela Szymczak
‒ nauczyciel-konsultant RODN i IP „WOM” w Rybniku
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Piekne sóm te nasi grónie, co je Beskidym ló -
skim nazywajóm. Nie za wyskoki, poczciwe, zieló-
ne, pieknymi smerekami, bukami i jaworami po-
ro nióne. Ukryte kiejsi łod luckigo łoka, nieznane 
pano kóm. Łodgrodzóne łod polskij łojcowizny 
przez 600 roków, nie pozbyły sie ludzi, co po 
nasziymu rzóndzili gwaróm, jako i za Jana Ko-
chanowskigo i Mikołaja Reja kiejsi w Polsce była. 

Górale l scy to grupa etnografi czna b d c  cz ci  
Górali Polskich, którzy zajmuj  obszar górski na 
pograniczu polsko-słowackim od obszaru Zaolzia, 
czyli l ska Cieszy skiego, le cego w tej cz ci na 
terytorium Czech, do Popradu w okolicach Piwnicz-
nej, gdzie swoje siedlisko maj  Górale Czarni ‒ naj-
bardziej na wschód poło ona cz  góralszczyzny 
polskiej. Dalej na wschód to historyczne siedziby 
Górali ruskich (prawosławnych). Na l sku Cieszy -
skim, po polskiej stronie, obszar góralski to Brenna, 
Wisła, Istebna, Jaworzynka, Koniaków i w cz ci 
górskiej Ustro , oraz kilka miejscowo ci po stronie 
czeskiej, m.in. Mosty, Piosek, Łomna, Koszarzyska. 
S  to obszary poło one nad rzek  Olz  i Wisł  w ich 
cz ciach ródliskowych i dopływów tych rzek. 

Głównymi szczytami górskimi na tym terenie s : 
Kotarz, Magura, Barania Góra, Kiczory, Sto ek, Czan-
toria.
W zamierzchłych czasach tereny te pokryte były 
Puszcz  Karpack , najwi ksz  i najbardziej niedo-
st pn  puszcz  Europy. Rosły tu w pierwszej kolejno-
ci buki, jodły, jawory i wierki. Wyst powały ubry, 
nied wiedzie, rysie, wilki, jelenie. Puszcza stanowiła 
w jej zachodnim skraju nieprzebyty obszar graniczny 
pomi dzy Polsk , l skiem i W grami (Dzisiejsza 
Ukraina Zakarpacka i Słowacja):
Pyrsi ludzie, co sie tu dostali, to jako wszyndzi po 
gróniach karpackich ‒ ci, co panóm nie chcieli 
karku nisko zgiba . Woleli na poniywierkym 
z majóntku uciyc i do gróni si  schowa . Drudzy 
to łowciorze w koziuchach do samej ziymie, ze 
stadami łowiec, Wałachami nazywani. Ci mieli 
recht. Grónie nasi sie łowcóm patrzyły, tó  ich 
karczowa  zaciyni, cierchli  i wypola . Mieli ze 
sebóm kozy, tó  une pram krzoki wyjodały, coby 
za nimi i łowce szły przez kopieczki. Były to stare 
roki patnostego wieku. Tak sie poruszyni w gró-
niach zrobiło, pyrsi pasiónki a na nich w kolybach 
ludzie przez lato sie dyrzieli, coby , jak pyrsi 
chłody zimowe przychodziły ucieka  z łowcami 
na doły i tam zimowa . Przi li tu łod wychodu, 
z rusi skim narzeczym i stary zwyczaj pilnowali 
od niepamiyntnych czasów: jus valachicum. Przi-
niy li te  ze sebóm stare słowa, co ich do dziska 
dali na pojy ci dlo gór, uboczy, pasiónków. Taki 
jak magura, kiciora, pietra, beskid, grapa, wyrch, 
kikula, a insi jako si  łowcóm patrzi: kornuta, 
siuta, bekesza. Te  je cie tych ze sałasza jak: 
watra, klog, ryncka, gielata, putnia, strunga ci 
corek. Powiadali, zie ci łowczorze, wałasi byli a  

O GÓRALACH L SKICH SŁÓW KILKA

Józef Michałek
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zza Dunaju z gróni bałka skich. Przy li tu, tó  ich 
notowali w vałaskich urbarzach u  w szesnostym 
wieku i kozali podatki płaci  ze zwyczajym na 
wiyntego ich patrona łod wiosynnej grzmió ki: 
Jurzigo, co potym jak si  u  z nieba rozloło tak zie 
sie pieknie zielyni  zaciyno, statko bydełka wy-
ganiało sie na pasiyni. A drugi za  utraty ponosili 
na Michoła, wiyntego łod rozsadu owiec, jak u  
ko cili mlyko doji . 

Pocz tek osadnictwa w górach i tworzenie si  etosu 
góralskiego Górali l skich przypada na wiek XVI. 
Spotkały si  tu dwa nurty osadnicze: ywioł rolniczy, 
który stanowili chłopi zbiegli z maj tków ziem-
skich Górnego i Cieszy skiego l ska oraz ywioł 
pasterski, okre lany cz sto jako wałaski, b d cy 
mieszanin  ludno ci pochodzenia bałka skiego, 
ruskiego i słowackiego. Ludno  ta dominowała 
i przewodziła w pocz tkowym okresie zasiedlania 
obszarów górskich, dysponuj c umiej tno ciami 
koniecznymi do ycia w trudnych i niedost pnym 
terenie, w izolacji od osad ludzkich i gdzie podstaw  
po ywienia stanowiły produkty gospodarki paster-
skiej: nabiał i mi so. Wołosi, bo tak nazywa si  lud 
pasterski przybywaj cy od czasów XIV w. na obszary 
górskie Rzeczypospolitej, dokonał tu znacz cego 
przeobra enia społeczno-gospodarczego, dopro-
wadzaj c do zagospodarowania Karpat i zakładania 
w nich stałych osad. Byli oni ródłem kultury paster-
skiej, która stanowiła podwaliny tak dzisiaj popular-
nej i bogatej góralskiej kultury. Na l sku Cieszy -
skim ladem po ich działalno ci s  pi kne pastwiska 

szczytowe zwane potocznie halami w Brennej (Hala 
Jaworowa, Bukowa, Cisowa, Błatnia, Gronik, Malin-
ka, stary Gro ) Wi le (Cienków Postrzedni, Cien-
ków Wyszni, Soszów, Stozek) czy w Ustroniu (Mała 
Czantoria, Bakule, Stokłosica, Równica, Orłowa) oraz 
Jaworzynka, Istebna i Koniaków, które w przeszło ci, 
zanim stały si  miejscowo ciami, stanowiły obszar 
wypasowy z dominuj cym w krajobrazie sałaszem 
Rdzawka funkcjonuj cym w miejscu dzisiejsze-
go Koniakowa. „Opis powinno ci wałaskich”, czyli 
Urbarz Ksi stwa Cieszy skiego z 1647 r. skrupulatnie 
odnotowywał spis wałachów ‒ pasterzy wraz z okre-
leniem wielko ci podatkowych wyznaczonych im 
na dzie  pasterskich patronów: w. Jerzego i w. Mi-
chała. W Koniakowie w dalszym ci gu kultywuje si  
tradycje pasterskie Wołochów, których najbardziej 
charakterystycznym przejawem jest „mieszanie 
owiec” (miyszanie łowiec) rozpoczynaj ce sezon 
letniego wypasu. 

Tak te  tu w gróniach ludzie sie pomiysiali, i ci 
z dołów i z wyrchów. Pastyrze i zagrodnicy. Wałasi 
i dolinianie. Ci, co woleli przy chałpie ziym doziy-
rac i ci, co sie im patrzyło za łowcami chodzi . 
Tu sie w nasich gróniach, po pyrsich dziedzinach 
zwyczaj stary rozwijoł, łodziyni z wełny, sproste, 
na ka dy dziy  i taki na paradym. Tu sie muzyka 
gróniowo patrzyła. Trómby sałaszowe na trwo-
gym, rogi, co wilki straszyły, aji pi ciołki, fujary, 
gajdy i hósle, co dowały pociechym ludzióm w ich 
ciy kij utropie. I tak to ludkowie w tych gróniach 
siedzieli, roz lepij, roz gorzij, ale ich wiesieliła 
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po ciwo  i starzani przy łowcach. Tak było za 
łostatnich Piastów, co ziymi tej pilnowali. Jak 
sie minyli, tó  dostali sie wsiecy pod Habsburga. 
Un ludzióm nie rozumioł. Bardzij sie starzoł ma-
jóntki swoje bogaci  cho by i na luckij krzywdzie. 
Tak zación ludzi z gróni przegania , smereki 
sadzi  a nałostatek sałasie im pozbiyroł, kolyby 
spolił, baciów do hare tu zebroł. Tak sie krzywda 
łowciorzóm niepoliczóno stała, co i do dzi ka sie 
ło tym pamiynce. Tak pisoł ujec Antóni Kretek 
z Mikowej Łónki: Lecz, gdy Habsburgowie sałasze 
zabrali, to zamiast piosenek, górale płakali… 
Jednako  musieli se górale jakosi dali radzi . 
Wyrobiali pole, karciowali, zbiyrali kamiynie na 
kupy, co ich kopiy cami nazywali. Sadzili ziym-
nioki, sioli łowies a krzicym. I tak tyrcieli.
Styl si  wziyna nasio tradycja starucno. Łod sa-
mych łowciorskich pocióntków i chodzynio z łow-
cami po gróniach, bo te  zie ziodyn granicami 
nie przejmowoł. Ludzie tu byli swobodni, silni 
i swojego sie dyrzieli. 

Wypas szała niczy owiec oparty jest na wypasie 
wspólnotowym. Gazdowie oddaj  swoje owce pod 
nadzór wybranego baczy. To on zarz dza całym 
gospodarstwem pasterskim, wyrabia sery i rozlicza 
si  z wła cicielami owiec oraz ziemi, na której s  
wypasane. W ten sposób kształtowała si  wspólnota 
pasterska. Kres szała nictwu na Ziemi Cieszy skiej 
przyniosła cesarska ustawa lasowa z 1756 r. naka-
zuj ca zalesienie cz ci pastwisk a nast pnie rozpo-
rz dzenie Habsburgów likwiduj ce serwituty le ne. 
Tym sposobem szała nictwo w zdecydowanej cz ci 
zostało zlikwidowane. 
Nast pił okres ubo enia górali, emigracji zarobko-
wej, a w miejsce pastwisk pojawiły si  stopniowo 
pola uprawne. 
Cało Ciesi sko Ziym była jedno, ale sie tak poro-
biło, co na wojnym zaciyni rukowa , pachołków 
zabiyra . Ale i te , rzecz szła, co Polska sie łodro-
dzi i krzywdy góralóm naprawi. Jako w „Ciornej 
chmurze nad Baranióm” pisoł Francek Legierski 
„Bulka”, zie wolno Polska bedzie, bioły oreł ciorny-
mu poradzi. Tek te  smiało młodzi i do legijónów 
sie zacióngali, jako i p. Jano Łysek z Jaworzynki, 
co potym daleko na wschodzie ło Polskym sie bił 
i dam ziwot swój zakóncił. 
Tak przi ła ta wolno Polska, ale z utropóm, bo 
sie z Ciechami wadziła o nasi gróni. Tak te  
ich podzielili i dopiero w 1920 roku Polska tu 
w gróniach nastała. Jednako górale Jabłónkowa 
sie pozbyli, co go mieli za swojóm dziedzinym 
nejwzocniyjsióm. Tak sie znad łOlzy ku Wi le 
skry ci  trzabyło i tu nowóm cestym przez Kuba-
lónkym rychtowac. Zaciyni te  ku nóm, Góralóm 
lónskim, bo taki nóm miano dali, pano kowie 
a letnicy przychodzi , na kwaterach spociwa , 
ło wiecach wiatowych wykłoda . Powiadali, zie 
to nasz awans społe ny, e my tu teraz i samego 
Prezydynta mogymy ugo ci  na Zadnim Gróniu. 
Tak tu nowy porzóndek nastoł, wsiecy nóm sie 
dziwowali, do wielkij rodziny górali karpackich 
nas zapisali na Tydziy  Gór do Wiseł pytali. Tam 
sie bra  karpacko na nowo poznowała, jedyn 
drugimu dziwoł. Tó  my tesz nie chcieli by  po 



25

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 1/2021 r.

zadku. Nasie koziu ki, gunie, brucliki, pieknie 
wsiecko zwykłodali na sebie. 

Strój Górali l skich posiada cechy charakterystycz-
ne dla całej grupy górali karpackich. Jest to przede 
wszystkim u ycie wełny jako składnika dominuj -
cego w ubiorze m skim oraz płócienna koszula. 
Podstawowym elementem m skiego stroju jest 
lu na koszula szyta z lnianego płótna. Na wi ksze 
wi ta góral ubierał koszul  z płótna zdobionego 
haftowanym prostok tnym znaczkiem oraz wyszy-
ciem wzdłu  rozci cia z przodu. Na koszul  wdziewał 
góral czarny lub czerwony bruclik z sukna z rz dem 
płaskich guzików metalowych, zdobiony strz pkami 
wełny zwanymi ku kami. W chłodne dni na bruclik 
zarzucano guni  szyt  z brunatnego sukna wała-
skiego. Koło szyi i po brzegach gunia była zdobiona 
kolorow  lymk . Gdy przychodziła t ga beskidzka 
zima góral przywdziewał ko uch uszyty ze skóry 
owczej, jagni cej, a czasami ko lej. Spodnie zwane 
wałaszczokami czy nogawicami szyte były z owczej 
wełny. ci gano je pasem ‒ garbaryjokiem z meta-
low  sprz czk . Na nogi wdziewano kopyca wyko -
czone kolorow  nadstawk , a jako obuwie zakładano 
kyrpce z wieprzowej skóry przymocowane do nogi 
wełnianymi sznurami z dodatkiem koziej sier ci ‒ 
zwane notkó ciami. W zimie nakryciem głowy był 
kapelusz ‒ strzechacz, a w zimie ‒ baranica. Górale 
do obrony nosili siekierki z długim trzonem.
Kobiecy strój góralski był prosty, swobodny, nie kr -
puj cy ruchów. Jako bielizn  noszono ciasnoch  ‒ 
rodzaj płóciennej halki. Na ni  zakładano krótk  
koszulk  z bufi astymi r kawami zwan  kabotkiem. 

Był on biały, zdobiony przy kołnierzyku i mankie-
tach delikatnymi haftami w kolorze czerwonym, 
bordowym lub czarnym. Góralka zakładała dwie 
zapaski ‒ tyln , fortuch i przedni  ‒ fortuszek. For-
tuch był r cznie plisowany, wykonany z barwione-
go na ciemno materiału. Fortuszek był najcz ciej 
wykonany z niebieskiego płótna zdobionego tech-
nik  batikow  w ornamenty ro linne, a u dołu i po 
bokach nierzadko wyko czonego ozdobn  „koron ”. 
Noszono tak e fortuszki w innych kolorach ‒ zielone, 
bordowe, granatowe, maluj c jedwabne zapaski we 
wzory kwiatowe.
Dziewcz ta góralskie włosy czesały na gładko, za  
warkocz zwi zywały wst k . M atki nosiły na 
głowie czepiec z naczółkiem wykonanym techni-
k  szydełkow , teneryfow  lub igiełkow . Na cze-
piec zakładano chust  wi zan  na kilka sposobów. 
Na nogi góralki wdziewały czerwone, układane 
w g ste fałdy, wełniane nogawiczki i kopytka. Obu-
wie stanowiły kyrpce przewi zane wst k , zwykle 
w kolorze czerwonym. Odzie  wierzchni  góralek 
beskidzkich stanowiły białe obrusy, ko uchy czy 
barankule.
Strój góralski zakładany jest po dzi  dzie  nie tylko 
przez członków zespołów regionalnych, ale wielu 
mieszka ców podczas wa nych uroczysto ci rodzin-
nych i ko cielnych jak Bo e Ciało, Pierwsza Komunia 
wi ta, bierzmowanie, do ynki czy wesela. 

Ciotka łod Rychłego, ujec Jano Sikora, Michoł 
Wawrzacz Kolumbus z Hucułami z Ciornejhory si  
witali. Paradnie sie dyrzieli, godnie w porzóndku 
masierowali przed Panami, coby było wida  jaki 
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górol je hyrny, dumny ze swoich dziedzin i łoj-
cowizny. Tak sie górale ze sebóm zapoznowali. 
Widzieli, e jednako w sukiynnych nogawicach 
chodzóm, i z kłobukami na głowach. Zie jednóm 
w gorsci dyrzióm sikierym; ci to łobuszek, ci ciu-
paga lebo bartka. Zie ta góralsko kultura z jednego 
starego korzynio. Czy poloki ze ziwieckij stróny, 
górale z Milówki i Rajczi te  w cierwiónych bruc-
likach, ci ci łod Skalitego, Ciornego i Kisuc ‒ pram 
takóm rzecz majóm jako nasi. Bo tesz z łowcami 
swój ziwot spiyni, wełnym cichrali, przyndli, na 
krosnach tkali i do wałchi nosili, coby sukno wy-
robi . Ziwot z łowcami, sałasze, to była wspólno 
łojcowizna. I una sie z gróni narodziła. Tam była 
piyrwej. Wsieckich górali macierz, tata: łowcior-
skigo, wałaskigo ziwota. Tak te  i te nasi chałpy 
postawióne na ubociach i wyr ckach. Mieli my, 
prowda nasi dziedziny, ale jescie wiyncej chałp po 
gróniach. Bo blizij było ku łowcóm i na sałasie. 
Drugi izby na lato. 

Obszar góralszczyzny l skiej znany był z pi knej 
architektury drewnianej, której zabytki mo na wci  
tutaj jeszcze podziwia . Tradycyjne chałupy drew-
niane budowane były „na zr b”, a nakryte dachem 
dwuspadowym z gontów zwanych tu szyndziołami. 
ciany tworzyły drewniane belki. Charakterystycz-

ne szczyty chałup zako czone były przydaszkami. 
Spotykało si  tak e w trójk cie szczytowym okapi-
ki ‒ kozubki. Chałupy góralskie bywały jednoizbowe, 
za  bogatsi mieli dwuizbowe domostwa. Budowano 
je na kamiennej podmurówce. Belki stropowe to 
tak zwane tragarze, z których rodkowy jest zwykle 
zdobiony rozet , dat  budowy domu, nieraz te  
nazwiskiem wła ciciela.
W dawnej chałupie główne miejsce zajmowała 
nolepa ‒ piec. Domy nie miały kominów, a dym 
uchodził przez drzwi. Najwi cej starych domów 
zachowało si  w Istebnej Dziedzinie pod Złotym 
Groniem, gdzie osiedlali si  pierwsi osadnicy. Dzi  
jedyn  zachowan  kurn  chat  jest Chata Kawuloka 
z 1863 roku, zało ona przez słynnego gajdosza, bu-
downiczego instrumentów i gaw dziarza Jana Ka-
wuloka.
Piekne to były ty nasi drzewiane chałupy. Szy-
kownie wystawiane, słósznie sporzóndzóne na 
kamiynnych peckach, na sklepiónej piwni ce 
z istym zdrzródłym. Były pryndzyj kurlawe jako 
kolyby. Stawiane z grubych trómów, z dwóma 
izbami a w postrzodku siynióm. Jedna izba była 
ciorno. Ta z nolepóm, piecym, co w nij łogiynek 
cały cios si  tlił. I tu sie te  cało rodzina zbiyrała 
do kupy przy kamiynnym stole pod tragarzym 
z siumnie wyryziowanóm gwiozdóm. Ło tych 
nasich chałupach a pieknym zdobiyniu du o pi-
sali pano kowie, cho by i Mieczysław Gładysz 
w swojij ksió ce „Zdobiyni drzewianne Górali 
lónskich”. Tó  aji wiyncel pozdrzyjcie. A tak ło 
nasich chałupach pisali w gazecie: Izba stanowi 
centrum domu. Stoi w niej, wielki piec z nalep , 
pod cianami ławy, w k cie półka na garnki i mi-
ski, pochodz ce najcz ciej z Jabłonkowa. Stół 
drewniany, o skrzy owanych i zdobionych nogach, 
posiadał płyt  kamienn  z piaskowca. Pó niej 
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stoły otrzymały płyt  drewnian . W czwartym 
k cie izby stała ło nica, czyli łó ko dla gospodarzy, 
dzieci spały na ławach, a starzykowie (dziadkowie) 
na piecu lub w komórce. Na ławie koło pieca stały 
arna, na poleni pod pował  suszyło si  drewno 
na opał. W izbie lub w sieni stała szafa, zwana 
olmaryj , w której przechowywano mleko, masło, 
ser i inne produkty. Dym z pieca szedł na izb , 
trzymał si  pod pował  i uchodził przez otwarte 
drzwi do sieni, a stamt d przez otwór w powale 
na zewn trz. W izbie toczyło si  ycie rodziny, 
a tak e gospodarcze. Tu ci to sieczk  na korbie, 
kobiety gr plowały i prz dły wetn . wiatło da-
wała szczypy, czyli łuczywo zatkni te w glinianym 
dziadku. Tak było pierwotnie. Z czasem zwi kszył 
si  zasób wyposa enia izby i zmienił styl ycia jej 
mieszka ców. W izbie zamiast dawnych ło nic 
pojawiły si  łózka typu miejskiego, wyrabiane 
przez miejscowych stolarzy, kredens w miejsce 
olmaryi, a szafy zast piły skrzynie na odzie . 
Zmienia si  takie funkcja pomieszcze . Z dawnej 
izby powstaje kuchnia o typowym urz dzeniu, 
natomiast wietlica przejmuje funkcje pokoju. 
Ewolucj  przechodzi te  system grzewczy. Roz-
pocz to od ustawienia komina, który odprowa-
dzał dym. Sprzyjało temu zarz dzenie austriackie 
z 1895 r., nakazuj ce umieszczanie kominów 
w chałupach kurlawych. Zacz to wówczas bieli  
ciany izby, co przedtem było niemo liwe z uwa-
gi na ci gle powstaj cy osad z dymu. Nast pnie 
jako wielka nowo  pojawiły si  piece z cegły ‒ 
po 1905 r. Po I wojnie stały si  one masowe, 
a pó niej zacz to stawia  piece kafl owe. W sieni 
umieszczano mniejsze narz dzia rolnicze, a w ko-
morze naczynia pasterskie ‒ putyr  na mleko, 
obo k  na tyc  oraz s dki (naczynia klepko-
we na słonin ). Na strychu trzymano skrzynie 
ze zbo em i m k , zwane zale nie od kształ-
tu i sposobu wykonania sztrychem, kadłubem 
lub wachówk .
Stare chałupy to były nasie rodowe gniozda. ko-
da, ze tak chónym si  mijajóm, a u  nic s nich 
niedługo nie bedzie. Ziol… 

Ale jest jeszcze muzyka!
„Nigdy nie zaginie w Beskidach spiywani” ‒ te słowa 
hymnu „Szumi Jawor” nie s  tylko ładnym fraze-
sem. Góralszczyzna l ska słynie z ywego folkloru 
muzycznego kultywowanego tutaj ze szczególn  
pieczołowito ci . Górale zachowali umiej tno  
budowy tradycyjnych instrumentów i gry na nich. 
Pr nie działaj  tutaj zespoły regionalne. Wyst -
puj  na całym wiecie, uczestnicz c w festiwalach, 
przegl dach, nagraniach. Dzi ki nim młodzi ludzie 
wci  ch tnie ubieraj  strój ojców, ta cz c na sce-
nie tradycyjne ta ce takie jak: „rejna”, „kołomajka”, 
„placki”, „kapitan”. 
Podstawowym składem kapeli góralskiej s  skrzypce 
i gajdy. Ten ostatni instrument nale y do najwi k-
szych unikatów lokalnego folkloru, bez którego 
odby  si  nie mogła adna zabawa na wsi. Zbudo-
wany jest z piszczałki ‒ gajdzicy, miecha z koziej 
skóry i długiej drewnianej rury. Tradycyjne gajdy 
tworzy po dzi  dzie  tylko nieliczni… Kolejn  oso-
bliwo ci  instrumentarium beskidzkiego jest sała-
ska trombita, która dawniej słu yła do sygnalizacji 
na halach. 
Folklor w Beskidzie l skim nie jest domen  ludzi 
starszych. Nie brak zespołów i kapel dzieci cych 
czy młodzie owych. Kolejne pokolenia kształc  si  
w muzycznym rzemio le. 

Józef Michałek 
‒ autor tekstu i zdj , Zwi zek Podhalan, 

prezes Oddziału Górali l skich w Istebnej 
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Pandemia COVID-19 zaskoczyła na pocz tku 2020 
cały wiat. Nadal w Polsce w sposób szczególny 
odczuwamy jej obecno , co przekłada si  na wszel-
kie obszary funkcjonowania, w tym nauk  dzieci 
i młodzie y oraz prac  np. pracowników o wiaty. 
Oprócz istniej cych wielu sytuacji, które w ród 
u ytkowników systemu o wiaty s  trudne/kryzy-
sowe/traumatyczne (przykłady omówione podczas 
wykładu) nakłada si  jeszcze nadal nowa w swym 
wymiarze i skutkach sytuacja pandemii. Wymusza 
ona zmiany w sposobie nauczania, pracy uczniów 
m.in. konieczno  nauki zdalnej/hybrydowej oraz 
organizacji pracy placówek o wiatowych np. ogra-
niczanie wielu działa  czy rezygnacja z nich m.in. 
w zwi zku z konieczno ci  przestrzegania re imu 
sanitarnego. Wspólnoty szkolne, grupy terapeutycz-
ne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
nagle s  zmuszone zmieni  sposób funkcjonowa-
nia np. dzieci z ró nych klas „nie powinny si  mie-
sza ” i zostawa  w jednej klasie, na jednym pi trze. 
To, czego do tej pory były uczone dzieci i młodzie  
m.in. współpracy w grupach, dzielenia si  przybo-
rami szkolnymi jest ograniczone m.in. ze wzgl du 
na konieczno  zachowania dystansu społecznego.
W tej zaskakuj cej rzeczywisto ci wa ne jest zatem 
poszukanie odpowiedzi na pytania:
1. Czy sytuacja pandemii spełnia kryteria sytuacji 

trudnej/kryzysowej/traumatycznej?
2. Jakie s  mo liwe i po dane działania placówek 

doskonalenia zawodowego?
Tak, sytuacja pandemii mo e by  traktowana jako 
sytuacja trudna/ kryzysowa, a czasami nawet mo e 
mie  charakter traumatyzuj cy.
Sposób prze ywania sytuacji pandemii, w jakiej si  
znale li my zale y od tego, jak bardzo dotyka nas 

problem Covid-19 i jakie mamy zasoby, by radzi  
sobie ze wszystkim, z czym pandemia si  wi e 
m.in. ograniczeniami, konieczno ci  zmiany stylu 
uczenia si / pracy na zdaln , prze ywaniem l ku 
zwi zanego izolacj , z zagro eniem chorob  oraz 
mierci  i w ko cu z ałob  zwi zan  ze mierci  
bliskich. Zatem sytuacja pandemii, zaka enie ko-
ronawirusem i choroba COVID-19 mo e by  ró nie 
prze ywana zarówno przez dzieci i młodzie , jak 
i dorosłych.

Sytuacja trudna wi e si  z naturalnie wyst puj c  
sytuacj  stresow  i tym samym silnym prze ywa-
niem nieprzyjemnych emocji np. strachu, poczucia 
bezradno ci (obszar emocjonalny). Konsekwencje 
sytuacji trudnej mog  by  obserwowane tak e 
w sferze poznawczej, behawioralnej, społecznej. 
Wymaga wyj cia z tzw. strefy komfortu, co wi e 
si  z wysiłkiem.
Pandemia mo e by  sytuacja trudn  dla uczniów 
i nauczycieli, bo:
1. Wymaga zmiany organizacji funkcjonowania 

o rodka edukacyjnego. Niezb dne jest wpro-
wadzanie nowych reguł np. cz sta dezynfekcja 
r k, ograniczanie kontaktu i np. zabaw, prac 
grupowych do minimum.

2. Wymaga zmiany sposobu nauczania i pracy 
np. na zdalny, co mo e by  trudne zarówno dla 
uczniów jak i nauczycieli. Wiele osób ma kłopot 
z prac  poprzez rekomendowan  platform  
TEAMS nie tylko ze wzgl du na brak sprz tu, 
umiej tno ci, ale swoisty l k zwi zany z kon-
taktem online, brakiem obycia i niepewno ci  
zwi zan  z tym np. jak osoba prezentuje si  
w kamerce, na ile jest słyszana i rozumiana.

PANDEMIA JAKO SYTUACJA 
TRUDNA/KRYZYSOWA/TRAUMATYCZNA

Lidia Zabłocka- ytka
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Zdarza si , e dzieci i młodzie  niech tnie korzy-
staj  z kamerek, trudno im pracowa  na nowej 
platformie, długa praca za pomoc  komputera 
m czy je, utrudnia koncentracj .

3. Wymaga przygotowania nowych materiałów 
edukacyjnych przez nauczycieli, gdy  nie wszyst-
kie wykorzystywane analogowo s  mo liwe do 
wprowadzenia w nauczaniu zdalnym.

Te przykładowe sytuacje mog  powodowa  dys-
komfort i zagubienie, naturalne w sytuacjach trud-
nych. Wymagaj  dodatkowego wysiłku oraz czasu. 
Po piech, konieczno  szybkiej zmiany sposobu 
nauczania mo e by  przyczyn  frustracji, która mo e 
utrudnia  efektywn  nauk  uczniom oraz prac  
nauczycielom. Problemy uczniów zale  od ich 
okresu rozwojowego. Dzieci najmłodsze potrzebuj  
du o aktywno ci fi zycznej, ruchu, młodzie  bardzo 
potrzebuje kontaktów z rówie nikami. Wszystko to 
jest istotnie ograniczane w sytuacji pandemii, nauki 
zdalnej, czasami zupełnie uniemo liwiane. Jest to 
sytuacj  trudn .

Sytuacja kryzysowa charakteryzuje si  nowo ci , 
nagłym wyst pieniem (jest niespodziewana) oraz 
nieskuteczno ci  dotychczas wykorzystywanych 
sposobów radzenia sobie.
Najcz ciej pandemia jest dla uczniów i nauczycieli 
sytuacj  kryzysow , gdy :
1. Jest sytuacj  NOW , zupełnie nieznan . Nigdy 

przedtem nie byli my wiadkami i uczestnikami 
pandemii o takim zasi gu! A wszystko, co nowe 
w sposób naturalny budzi l k.

2. Jest sytuacj  niespodziewan , aktualnie nie-
kontrolowan , nieznan  do ko ca w swoich 
skutkach. W Polsce nastała w 2020 roku sytuacja 
zbli ona do tej, która wiosn  do wiadczyła wiele 
krajów zachodnich m.in. Francj , Włochy, Hisz-
pani . Nadal nie wiadomo, jakie skutki biopsy-
chospołeczne b dzie miała aktualna pandemia 
na nasze przyszłe ycie.

3. Dot d wykorzystywane sposoby radzenia sobie 
cz sto okazuj  si  niewystarczaj ce. Dla przy-
kładu, ze wzgl du na re im sanitarny jeste my 

jako społecze stwo zmuszani do wielu nowych 
zachowa  np. noszenia maseczek, co z jednej 
strony jest sytuacj  now , nieznan , z drugiej 
‒ ma chroni  nasze zdrowie. Wzmacniane i kul-
tywowane do tej pory wspólne bycie i działanie 
aktualnie jest ograniczane. Niezb dna jest umie-
j tno  nie tyle bycia razem, co umiej tno  
np. bycia w izolacji.

Istotne jest podkre lenie, e przy nowo ci, nagło ci 
i konieczno ci zmian, jak  niesie pandemia zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele borykaj  si  jedno-
cze nie z dawnymi trudno ciami czy kryzysami 
np. uczniowie z trudno ciami w nauce, konfl iktami 
z rówie nikami, za  nauczyciele np. z trudno cia-
mi komunikacyjnymi w gronie pedagogicznym 
czy z rodzicami. Podobnie, zarówno uczniowie, jak 
i pracownicy o wiaty maj  codzienne problemy 
osobiste, jak u dzieci ‒ rozwód rodziców, przewlekła 
choroba somatyczna czy przemoc domowa, uza-
le nienia (niektóre z tych sytuacji podane były jako 
przykłady podczas wykładu). Zatem pandemia jest 
dodatkowym obci eniem i dla osób zmagaj cych 
si  z innymi trudno ciami jest to najcz ciej zbyt 
du e obci enie, dlatego stanowi kryzys. 
Niezb dne w pomocy w sytuacji kryzysowej jest:
1. Okre lenie/nazwanie problem np. silny l k przed 

zachorowaniem uniemo liwiaj  nauk /prac .
2. Ocena bezpiecze stwa osób, których dotyczy 

sytuacja kryzysowa np. na ile osoba prze y-
waj ca tak silny l k jest w stanie bezpiecznie 
funkcjonowa , zachowywa  si  racjonalnie.

3. Zapewnienie bezpiecze stwa i wsparcia.
4. Analiza ró nych mo liwo ci rozwi zania sytuacji 

(nale y wybra  kilka realnych, ograniczonych 
w czasie i mo liwych do realizacji).

5. Uło enie planu pomocy.
6. Jasne przekazanie planu, wdro enie i monito-

rowanie jego realizacji.
W sytuacji kryzysowej kluczowe jest:
1. Zapewnienie bezpiecze stwa;
2. Rzetelna informacja;
3. Udzielenie wsparcia (ró nego rodzaju w zale -

no ci od potrzeb).
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Aktualne doniesienia zarówno naukowe, jak i słu b 
medycznych i wsparcia psychologicznego mówi  
o rosn cym zjawisku przemocy w rodzinie wobec 
dzieci. Zamkni cie szkół/przedszkoli i wszelkich pla-
cówek o wiatowych bywa odci ciem dziecka/mło-
dego człowieka od czasami jedynego bezpiecznego 
i gwarantuj cego wsparcie rodowiska. Eskalacja 
przemocy w rodzinie wi e si  m.in. z napi ciem 
zwi zanym z izolacj  podczas pandemii, frustracj  
zwi zan  z utrat  pracy/zmniejszeniem zarobków 
w zawi zku z „lockdownem”, ci głym przebywa-
niem domowników ze sob , gdy wcze niej rodzi-
na sp dzała ze sob  znacznie mniej czasu razem. 
Istotnym czynnikiem jest tak e niepokój zwi zany 
z niewiadom , jak  jest koronawirus i powodowana 
przez niego choroba. Z jednej strony, jej skutki do 
ko ca nie s  znane, z drugiej strony aktualnie jest 
dost p do wielu sprzecznych informacji, które wpro-
wadzaj  chaos informacyjny i podsycaj  niepokój. 
Warto podkre li , e szkoła, przedszkole, placówka 
o wiatowa mo e by  ródłem rzetelnych informacji. 
Poza tym bardzo wa ne jest jasne komunikowanie 
zmian np. nowych zasad panuj cych w placówce, 
wprowadzanych sposobów realizowania re imu 
sanitarnego i zasad nauki zdalnej.
Im wcze niej, pro ciej i szeroko b d  zmiany komu-
nikowane, tym mniej niepokoju b d  wprowadza  
w odbiorcach!

Sytuacja traumatyczna wi e si  z ekspozycj  na 
wyj tkowo zagra aj cy lub katastrofi czny stresor 
zarówno krótko-, jak i długotrwały, który stanowi 
zagro enie dla ycia i zdrowia własnego b d  osób 
z otoczenia i wywołuje silne i trudne emocje: strach, 
cierpienie,bezradno , przera enie.
Pandemia mo e sta  si  ródłem traumy, gdy:
1. W rodzinie ucznia lub pracownika o wiaty 

dochodzi do przemocy (seksualnej, fi zycznej, 
emocjonalnej) i nie ma mo liwo ci pomocy 
z zewn trz.

2. W rodzinie ucznia lub nauczyciela s  osoby, 
które pracuj  w słu bie zdrowia i s  nara one 
na zaka enie.

3. W rodzinie ucznia lub nauczyciela wyst puje 
zachorowanie na COVID-19 z trudnym przebie-
giem, konieczna jest hospitalizacja, która wi e 
si  cz sto z kilkutygodniow  izolacj  i brakiem 
kontaktu z osob  chor  oraz silnym l kiem o jej 
zdrowie i ycie.

4. Sam ucze  lub pracownik o wiaty przechodzi 
COVID-19 z trudnym przebiegiem, konieczno-
ci  izolacji lub hospitalizacji.

5. W rodzinie ucznia lub pracownika o wiaty jest 
osoba z tzw. grupy ryzyka.

6. Ucze  lub pracownik o wiaty stracił blisk  osob  
w zwi zku z zachorowaniem na COVID-19.

Podobnie, jak w sytuacji kryzysowej kluczowe jest 
zapewnienie poczucia bezpiecze stwa i wsparcia 
m.in. poprzez informacj  oraz mo liwo  odre-
agowania silnych emocji poprzez np. płacz, krzyk. 
W sytuacji przemocy niezb dne jest oddzielenie 
oprawcy od ofi ary. Bardzo trudna jest samotno , 
izolacja i bezsilno  zwi zana z niemo liwo ci  to-
warzyszenia osobie chorej czy umieraj cej. Osoby 
w takiej sytuacji prze ywaj  bardzo silne poczucie 
winy, co mo e mie  znaczenie na ich zdrowie psy-
chiczne. Niezb dne jest organizowanie wsparcia 
psychologicznego oraz szerokie informowanie o do-
st pnym wsparciu.
Mimo izolacji czy kwarantanny nadal mo liwe jest 
wsparcie poprzez rozmow  telefoniczn  czy online 
z u yciem kamerki na dost pnych ogólnie platfor-
mach komunikacyjnych.
Warto pami ta , e osoby (zarówno doro li, jak 
i dzieci), którzy trac  zdrowie lub kogo  bliskiego 
przechodz  przez etapy ałoby, które s  procesem 
zmiennym, dynamicznym, st d mog  prezentowa  
ró ne zachowania.
Najcz ciej wyst puj ce etapy ałoby to:
1. Szok ‒ okres bardzo wa ny, ochronny, podczas 

którego osoba doznaj ca straty niejako odcina 
si  i nie przyjmuje adnych wiadomo ci.

2. Faza zaprzeczania ‒ etap niezgody na strat  
i w tpliwo ci w jej realno .

3. Faza alu ‒ faza silnego smutku, która wi e si  
z zauwa eniem straty.
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4. Faza dezorganizacji i rozpaczy ‒ etap bardzo 
silnie prze ywanych dozna  alu, cierpienia 
zwi zanego ze strat , które utrudnia funkcjo-
nowanie.

5. Nadawanie znaczenia ‒ poszukiwanie sensu 
ycia, działania bez utraconej osoby.

Dzieci bardzo silnie prze ywaj  strat  bliskiej osoby. 
Nie jest prawd , e małe dzieci „nie rozumiej ”, jed-
nak sposób prze ywania ałoby, radzenia sobie ze 
mierci  bliskiej osoby zale y od etapu rozwojowego 
dziecka i mo liwo ci poznawczych.
Istotny jest tak e wzorzec prze ywania straty ob-
serwowany w ród najbli szych np. gotowo  do 
rozmowy czy okazywania smutku.

Pracownicy o wiaty mog  zauwa y  niepokoj ce 
zachowania dziecka i wówczas organizowa  wpar-
cie. Niepokoi  powinno u ucznia:
• Długotrwały smutek/reakcja depresyjna.
• Udaje, e nic si  nie stało.
• Poczucie bezwarto ciowo ci, autokrytyka.
• Brak zainteresowa .
• Przem czenie.
• My li, gro by, próby samobójcze.
• Agresja.
• Silne pobudzenie.
• Zachowania aspołeczne.
• mier  rodzica w wyniku samobójstwa.
Niezb dne jest wówczas zapewnienie wsparcia 
psychologicznego dziecku/młodemu człowiekowi. 
Sytuacja pandemii wymaga od nas reakcji i zasto-
sowania rozwi za , które b d  rodzajem wsparcia 
w poradzeniu sobie z zaistniał  sytuacj . Wszyscy 
uczymy si  tej nowej sytuacji. Pewne jest, e nale y 
pami ta , e pandemia mo e by  na tyle obci a-
j ce, e mo e sta  si  ródłem kryzysu lub nawet 
traumy. Rol  placówek doskonalenia jest wspieranie
specjalistów, nauczycieli w umiej tno ci szacowa-
nia potrzeb ich podopiecznych oraz efektywnego 
i wła ciwego reagowania na nie.
Mimo pandemii placówki o wiatowe maj  działa . 
Stacjonarnie lub zdalnie. Praca placówek o wiato-
wych to gwarancja nie tylko edukacji czy wychowa-

nia, ale przede wszystkich poczucia bezpiecze stwa. 
Rutyna, plan dnia, jaki wprowadza przedszkole, 
szkoła, uczelnia to w sytuacji zmienno ci i niepew-
no ci pandemii czasami jedyna stało . Tym bardziej 
potrzebna. Bardzo wa ne jest sprawdzanie, jakie s  
np. potrzeby nauczycieli, by mogli t  stało  zapew-
nia  nie tylko uczniom, ale i ich rodzicom, których
zadaniem jest kontynuacja pracy.
Bardzo wa na jest troska o pracowników o wiaty 
m.in. poprzez pytanie ich o ich zdanie, opinie, trudno-
ci i sukcesy. Warto te ostatnie na bie co docenia .
Pandemia COVID-19 to nadal dla nas wszystkich 
nowa sytuacja. Istotne jest, by wymienia  si  infor-
macjami, poszukiwa  nowych rozwi za  np. podczas 
szkole  rady pedagogicznej. Oprócz przekazywanej 
wiedzy np. na wpływ choroby na funkcje poznawcze 
czy zachowanie dzieci, istotne jest kształtowanie 
umiej tno ci radzenia sobie z l kiem np. poprzez 
prowadzenie warsztatów relaksacyjnych.
W sytuacjach trudnych niezwykle wa ne jest wspar-
cie i poczucie wspólnotowo ci. wiadomo  obec-
no ci innych osób i mo liwo ci współpracy jest 
bardzo cenna i warto j  propagowa .
Oprócz monitoringu potrzeb bardzo kluczowe wy-
daje si  wł czanie pracowników o wiaty w budo-
wanie programów, szkole  skierowanych do nich 
samych. Jest to gwarancj  wypracowania najlep-
szych sposobów wspierania pracowników o wiaty, 
bo tworzonych z ich udziałem. Wa ne jest, by wraz 
z przej ciem na system nauki/pracy zdalnej, przej  
tak e na system wsparcia online. Jest to szansa na 
budowanie stało ci i „normalno ci” w nowej i dyna-
micznie zmieniaj cej si  rzeczywisto ci.
Zmiana trybu pracy ze zdalnej na stacjonarn  to te  
zmiana i niesie za sob  pewne trudno ci. Bardzo 
istotne jest by na ka dym poziomie organizacji 
o wiaty rzetelnie i sprawie komunikowa  zmiany 
oraz wspiera  ich wdro enie. Naturalny jest niepokój 
pojawiaj cy si  przy zmianach oraz konieczno  
bie cego reagowania na pojawiaj ce si  trudno ci.

Fragmenty artykułu udost pnionego uczestnikom 
szkolenia organizowanego przez O rodek Rozwoju 
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Edukacji: „Rola placówek doskonalenia nauczycieli 
w przygotowywaniu szkół i poradni do wła ci-
wego reagowania w sytuacji trudnej, kryzysowej 
i traumatycznej”.

Dyrekcja RODN i IP „WOM” w Rybniku dzi kuje 
autorce oraz O rodkowi Rozwoju Edukacji w War-
szawie za udost pnienie artykułu i wyra enie zgo-
dy na jego umieszczenie w naszym kwartalniku.
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Co roku, 14 marca na całym wiecie, obchodzimy 
wi to Liczbyπ. Dlaczego w tym dniu? 

Je li t  dat  zapiszemy 03.14 (miesi c.dzie ), to zo-
baczymy rozwini cie dziesi tne liczby π. Równie  
w tym dniu urodził si  Albert Einstein, co stwarza 
podwójn  okazj  do wi towania, np. na wy szych 
uczelniach. Liczba π wspomniana była ju  w Biblii. 
Od wieków wielu uczonych próbowało wyznaczy  
jej warto . Jako pierwszy zrobił to Archimedes 
z Syrakuz. π nazywana jest równie  Ludolfi n  na 
cze  Ludolpha van Ceulena, który jako pierwszy 
obliczył jej 35 miejsc po przecinku. William Shanks 
w XIX wieku obliczył pierwsze 707 cyfr Pi r cznie, 
niestety popełnił bł d po 527 miejscu i tak naprawd  
sp dził ostatnie 10 lat swojego ycia bezu ytecznie. 

XV MI DZYNARODOWY DZIE  LICZBY Π
Inspiracje

Ewa Majchrzak
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W dobie komputerów wyznaczanie kolejnych cyfr jej 
rozwini cia dziesi tnego nie stanowi ju  wielkiego 
problemu. W 2019 roku Emmie Haruka pracuj ca 
w Google obliczyła 31 415 926 535 897 miejsc po 
przecinku liczby Pi. Liczba π jest niewymierna i nie 
da si  dokładne wyznaczy  jej warto ci. W krajach 
anglosaskich na jej wi to piecze si  okr głe cia-
steczka „Pi pie”, czyli ciastka Pi.
Dlaczego Liczba π jest taka niezwykła? Dlaczego 
fascynuje ludzi od wieków? Jak j  wyznaczy ? Dla-
czego nazwano j  stał  Archimedesa lub Ludolfi n ? 
Jak zaciekawi  ni  swoich uczniów? Jak zorganizo-
wa  jej wi to w szkole?
Na powy sze pytania próbowali my znale  od-
powiedzi podczas Webinarium, które odbyło si  
w naszej placówce (RODN i IP „WOM” w Rybniku) 
2 marca 2021 r.

Webinarium rozpocz ło si  wykładem „π razy drzwi, 
czyli w pogoni za π”, Pana dr. hab. Zdzisława Dze-
dzeja z Politechniki Gda skiej, który zagł bił nas 
w historii i pomógł zrozumie  fenomen Ludolfi ny.
Nast pnie głos oddali my Pani Gra ynie Kwiecie  ‒
nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzowi-
cach, która pokazała nam fi lm, jak na lekcji w trzeciej 
klasie wyznaczała z uczniami warto  liczby π.
Był to przykład dobrej praktyki.
W ostatniej, trzeciej cz ci naszego Webinarium, 
próbowali my zainspirowa  nauczycieli do organi-
zacji wi ta w swoich szkołach, do zabaw ze swoimi 
uczniami. 

Naszym celem było zaproponowanie ró nych ak-
tywno ci zwi zanych z liczb  π. W tym celu przy-
gotowali my padlet ‒ wirtualn  tablic , na którym 
umie cili my ró ne materiały, propozycje udziału 
w konkursach, animacje, linki do ciekawych stron 
w sieci tematycznie zwi zanych z liczb  π.

W tym dniu uczniowie klas I i II dowiedzieli si , 
sk d wzi ła si  ta tajemnicza liczba, dlaczego jest 
nazywana „Ludolfi n ” b d  „Stał  Archimedesa” 
i jak obliczy  jej przybli on  warto .
Ka dy z uczniów mógł sam obliczy  warto  „swojej 
liczby Pi” przy u yciu okr głych przedmiotów, ró ni -
cych si  od siebie wielko ci . Zastosowana została 
metoda pomiaru z linijk  oraz sznurkiem. Dzieci 
bardzo były zaskoczone, e pomimo ró nych wiel-
ko ci przedmiotów ich liczba Pi wynosiła zawsze 3. 
Uczniowie dowiedzieli si  o ró nych uczonych, któ-
rzy próbowali jak najdokładniej obliczy  warto  tej 
niesko czonej liczby.
Nast pn  zabaw  było wypisanie jak najwi cej słów 
z sylab  „pi” i gło ne ich odczytanie. Nie zabrakło 
równie  zaj  plastycznych, na których uczniowie 
zaprojektowali swoj  literk  Pi.
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Powstała pi kna galeria z okazji wi ta liczby PI.

Zaj cia w wietlicy przeprowadziła (zainspirowana szkoleniem 
w RODN i IP „WOM” w Rybniku) Marzena Mochnacz ‒ nauczyciel 
wietlicy.

Dzie  Liczby Pi 
w Szkole Podstawowej nr 14 

im. Ziemi l skiej 
w Jastrz biu-Zdroju

Ju  po raz 7. w naszej szkole obchodzili my Dzie  
Liczby Pi. W tym roku z powodu nauczania zdalnego 
w cz ci klas uroczysto  miała troch  inny wymiar. 
Nie mogli my wi towa  na wspólnej akademii, ani 
podziwia  galerii przygotowanych prac. Tym razem 
cz  obchodów odbyła si  w sposób zdalny, a prace 
ogl dali my w wirtualnej galerii.

Na dwa tygodnie przed obchodami Dnia Liczby 
Pi (w naszej szkole 15 marca 2021 r.) ogłoszone 
zostały 2 konkursy. Pierwszy pt.: „Ułó  Pi” polegał 
na uło eniu liczby π z przedmiotów codziennego 
u ytku, wykonaniu fotografi i i przesłaniu jej na adres 
mailowy. Konkurs spotkał si  z du ym zainteresowa-
niem w ród uczniów ‒ zostało przesłanych ponad 
40 prac. Oto niektóre z nich:

Drugi konkurs, w którym uczniowie mogli pochwali  
si  swoim talentem, został zatytułowany „Konkurs 
na portret słynnego matematyka, przyrodnika, na-
ukowca”. Równie  on spotkał si  z du ym zaintere-
sowaniem w ród uczniów. Galeria wybranych prac 
poni ej.

Chocia  Dzie  Liczby Pi nierozerwalnie zwi zany 
jest z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 
w naszej szkole obchodzony był na prawie wszyst-
kich przedmiotach. 
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I tak np. na j zyku polskim uczniowie pisali „Dyk-
tando z Liczb  Pi” (w ka dym wyrazie zawieraj cym 
cz stk  „pi” nale ało pisa  greck  liter  π), tworzyli 
komiksy o liczbie Pi. Młodzi poeci pisali wiersze 
o Liczbie Pi, równie  takie, które wykorzystuj c 
mnemotechniki pomagały zapami tywa  kolej-
ne cyfry rozwini cia dziesi tnego sławnej liczby. 
Na j zyku angielskim słuchali piosenki o rozwini ciu 
dziesi tnym liczby oraz obejrzeli fi lm o Ludolfi nie 
(oczywi cie w j zyku angielskim!). 

Na pozostałych przedmiotach uczniowie ogl dali 
specjalnie wybrane fi lmy, w których przedstawione 
zostało zastosowanie matematyki w wybranej dzie-

dzinie (np. architekturze, nauce, sporcie, muzyce…). 
To wszystko odbywało si  online. 
W klasach I‒III, w których nauka odbywała si  stacjo-
narnie, uczniowie równie  brali udział w zaj ciach 
zwi zanych z Dniem Liczby Pi. Tworzyli ciekawe 
kola e słynnych naukowców, wykonywali koloro-
wanki z Liczb  Pi, zapisywali wyrazy i zadania roz-
poczynaj ce si  od „Pi”. Ogl dali fi lmy, z których 
dowiadywali si , gdzie w yciu codziennym spoty-
kamy matematyk .
Ponadto uczniowie klasy 3 samodzielnie sprawdzali, 
czy rzeczywi cie liczba π to stosunek obwodu koła 
(czyli długo ci okr gu) do długo ci jego rednicy.

Równie  w naszej bibliotece szkolnej mo na było 
wi towa  Dzie  Nauk cisłych. Uczniowie odwie-
dzaj cy bibliotek  czytali bajeczki matematyczne, 
rozwi zywali zagadki, poznawali liczb  Pi.

Autor sprawozdania: Katarzyna Waniek.

Ewa Majchrzak 
‒ nauczyciel-konsultant 

RODN i IP „WOM” w Rybniku
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Od pocz tku pandemii, jako nauczycielka wychowa-
nia fi zycznego byłam poddana du ej presji zwi zanej 
z brakiem odpowiednich wzorców w warunkach 
pracy zdalnej. Nauczyciele przedmiotów ogólno-
kształc cych byli i s  w dalszym ci gu w bardzo 
komfortowej sytuacji, maj c do swojej dyspozycji 
ksi ki, wiczenia, e-booki, itp. Jedyn  kotwic  wy-
znaczaj c  miejsce nauczycieli wychowania fi zycz-
nego w nowej rzeczywisto ci była i jest podstawa 
programowa. Moim sposobem na realizacj  zada  
w ni  wpisanych w pierwszym okresie pandemii, 
czyli od marca 2020 roku było stworzenie na szkolnej 
stronie internetowej tzw. „Strefy e_learningowej. 
#RazemNaOdległo ” dla uczniów, z której mogli 
czerpa  informacje dotycz ce wyznaczonych przeze 
mnie zada  i wicze . Strefa ta jest ci gle wzbo-
gacana o kolejne przygotowywane przeze mnie 
materiały na stronie Szkoły Podstawowej im. Jose-
pha von Eichendorff aw Grzegorzowicach (http://
zsogrzegorzowice.com/). 
Przeprowadzona przeze mnie na pocz tku roku 
szkolnego 2020‒2021 ewaluacja i diagnoza wst pna 
moich metod pracy wykazały, e uczniowie w zde-
cydowanej cz ci nie korzystali z przekazywanych 
w tzw. w czasie nierzeczywistym wiadomo ci, dlate-
go w czasie drugiego lockdownu, od połowy wrze-
nia 2020 r. zacz łam prowadzi  lekcje WF w czasie 
rzeczywistym on-line, zgodnie z obowi zuj cym 
w szkole planem lekcji, 4 razy w tygodniu. Przykła-
dami swoich działa  podzieliłam si  na wspomnia-
nej platformie e-learningowej na szkolnej stronie 
internetowej:
Swoj  wiedz , do wiadczeniem i przygotowanymi 
przeze mnie materiałami dydaktycznymi dziel  si  
nie tylko poprzez strosz  szkoln , ale tak e poprzez 

stron  RODN i IN „WOM” w Rybniku i SANEPID-u 
w Raciborzu, udost pniaj c swoje zasoby innym 
nauczycielom.
Dzi ki lekcjom on-line uczniowie nauczyli si  wi-
czy  w domu. Wszyscy moi uczniowie aktywnie 
uczestnicz  w zaj ciach ‒ wicz , tak jak w szkole, 
na miar  swoich mo liwo ci i mo liwo ci lokalo-
wych. Z prowadzonych przeze mnie obserwacji 
zauwa yłam, e niektórzy uczniowie, zwłaszcza 
o mniejszej aktywno ci fi zycznej, rozwin li „skrzy-
dła”. Atutem okazało si  to, e nie patrzy kilkana cie 
par oczu ‒ nie s  dzi ki temu pod presj , nic ich 
nie rozprasza, sami dyktuj  sobie tempo i trudno  
wicze , buduj  co  samodzielnie i widz  tego 

efekty, wicz c przy okazji samodyscyplin . Mimo 
pozostawania samemu przed monitorem kom-
putera ‒ indywidualna praca, cho  tak naprawd  
w wirtualnej w grupie, pozwoliła im na pokonanie 
wielu słabo ci. Otwarła w nich drzemi ce mo liwo ci 
aktywno ci ruchowej.
Bardzo cz sto aktywny udział w zaj ciach ruchowych 
z uczniami, bierze ich młodsze rodze stwo. Lekcje 
podpatruj  domownicy (rodzice, dziadkowie, wujo-
wie). miało mog  powiedzie , e znacznie posze-
rzyłam wpływy moich oddziaływa  prozdrowotnych.
Jednym z moich sukcesów prowadzenia zaj  WF 
on-line s  zaproponowane przez uczniów lekcje 
prowadzone przez nich samych, tj. rozgrzewka, cz  
główna lub wiczenia oddechowe, rozlu niaj ce. 
Pomysłowo  i inwencja twórcza uczniów spra-
wiła, e dzieci jeszcze ch tniej wicz , gdy zaj cia 
prowadzone s  przez ich rówie ników, kole anki 
i kolegów z klasy.
Na koniec podziel  si  „prezentami”… Otrzymałam 
od swoich uczniów, a tak e ich opiekunów, wiele 

SZKLANKA JEST DO POŁOWY PEŁNA…
Refl eksje nauczycielki wychowania fi zycznego 

w dobie pandemii

Gra yna Kwiecie
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ciepłych słów w formie przesłanych notek pisem-
nych poprzez dziennik elektroniczny. Jedna z mam 
„podsłuchuj ca” gdzie  na dole domu lekcje online, 
tak napisała: 

Chciałam pani podzi kowa  za tak pozytywne 
lekcje zdalne. Tyle pozytywnej energii przekazuje 
pani przez monitor, e nawet ja na dole si  do tego 
u miecham. Wida  i słycha  w tych zaj ciach du o 
zaanga owania z dzie mi, tyle pochwał i zach t. 
Naprawd  super s  te lekcje. 

Jedna z uczennic napisała: 

Prosz  pani ja wymy liłam taki wierszyk: Gim-
nastyka z Pani  Kwiecie  to najlepsza rzecz na 
wiecie.

Pomimo wielu nieszcz  ludzkich, jakie przyniosła 
obecnie panuj ca pandemia, wielu pesymistycznych 
głosów, jakie dochodz  do nas, wielu niedogodno ci 
nauczania zdalnego, s  te  i pozytywne aspekty. 
Zaobserwowałam je i dziel  si  nimi z Pa stwem. 
Niemo liwe nie istnieje 🙂

Gra yna Kwiecie
‒ nauczyciel wychowania fi zycznego 

w Szkole Podstawowej w Grzegorzowicach, 
doradca metodyczny w RODN i IP „WOM” 

w Rybniku
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Organizator i zasady gry

Organizator:
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie. 

Zasi g i adresat (grupa docelowa):
Uczniowie z klas 2 i 3 SP

Cele gry

Cel główny:
Wydobycie potencjału edukacyjnego radli skiego 
miejsca pami ci ‒ uczczenie stulecia III Powstania 
l skiego. Przybli enie dzieciom informacji na temat 

III Powstania l skiego, popularyzacja charaktery-
stycznych miejsc Radlna, kształtowanie aktywnej 
postawy wobec dziedzictwa kulturowego.

Cele operacyjne: 
• Wiedza 
Uczestnicy: 
 ‒ znaj  i rozumiej  termin miejsca pami ci,
 ‒ znaj  wydarzenia i osoby, które odcisn ły lad 
w historii Radlina.

• Umiej tno ci 
Uczestnicy gry:
 ‒ potrafi  wymieni , rozpozna  oraz opisa  radli -
skie miejsca pami ci,

 ‒ wyliczaj  przyczyny powstania miejsc pami ci na 
terenie miasta, 

 ‒ oceniaj  własne zaanga owanie w realizacj  po-
szczególnych zada  i całe przedsi wzi cie, 

 ‒ s  w stanie pracowa  w zorganizowanej grupie, 
 ‒ komunikuj , przekazuj  swoje pomysły/idee in-
nym członkom grupy, przedstawicielom pozosta-
łych grup, organizatorom gry, itp.,

 ‒ współpracuj  z innymi członkami grupy w celu 
osi gni cia wspólnych celów. 

• Postawy
Uczestnik gry:
 ‒ uto samiaj  si  z wybranymi miejscami pami ci, 
 ‒ rozumiej  potrzeb  mi dzypokoleniowego dia-
logu bazuj cego na dobrowolno ci i współpracy,

 ‒ rozumiej  potrzeb  umiej tnego i aktywnego pro-
pagowania wiedzy dotycz cej radli skich miejsc 
pami ci i kultury pami ci w rodowisku lokalnym,

 ‒ doceniaj  rol  miejsc pami ci w procesie kształ-
towania to samo ci indywidualnej i zbiorowej 
(regionalnej) oraz budowania wi zi społecznych 
na poziomie lokalnym i mi dzypokoleniowym.

Podstawa programowa

Edukacja społeczna:
• Osi gni cia w zakresie rozumienia rodowiska 

społecznego
Ucze : 
• opowiada ciekawostki historyczne dotycz ce 

regionu, kraju.
• Osi gni cia w zakresie orientacji w czasie histo-

rycznym
Ucze : 
• uczestniczy w wi tach narodowych i innych 

wa nych dniach pami ci narodowej.

GRA MIEJSKA
Stulecie III Powstania l skiego
Radlin ‒ nasza mała ojczyzna

Realizacja scenariusza gry miejskiej na terenie miasta Radlina

Małgorzata Konsek
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Metody:
• gra miejska.

Formy: 
• zbiorowa jednolita.

Konieczne przygotowanie wst pne: 
• zgromadzenie informacji na temat wybranych 

miejsc pami ci, wa nych obiektów Radlina,
• opracowanie trasy i zasad planowanej gry,
• stworzenie zada  i wskazówek dla Graczy, 
• wykonanie materiałów dydaktycznych ‒ kart 

pracy,
• przygotowanie akcji promocyjnej przedsi wzi cia.

Zasady gry

1. Gra zostanie przeprowadzona 27 kwietnia 2021 
roku na terenie miasta Radlina.

2. Celem gry jest przybli enie dzieciom informacji 
na temat III Powstania l skiego, popularyzacja 
charakterystycznych miejsc Radlina, kształto-
wanie aktywnej postawy wobec dziedzictwa 
kulturowego.

3. Dla uczestników gry ‒ dla zgłoszonych zespo-
łów ‒ zostanie zorganizowane spotkanie wpro-
wadzaj ce (przedstawienie ogólnych zasad gry, 
tematyki, literatury dotycz cej tematu gry). 
Spotkanie nale y zorganizowa  2‒3 dni przed 
planowanym terminem gry.

4. Zadaniem uczestników gry jest pokonanie całej 
trasy, wykonanie zada . Wygrywa zespół, który 
zrobi wszystkie zadania. Nie ma oznaczenia 
miejsc, rankingu. Szczegóły realizacji tych za-
da  zostan  podane uczestnikom gry przed jej 
rozpocz ciem (instrukcja do gry). 

5. Uczestnicy graj  w zespołach klasowych wraz 
z opiekunem. Warunkiem udziału w grze jest 
zgłoszenie zespołu u organizatora.
Zgłoszenia do gry przyjmowane b d  do 
25 kwietnia 2021 r.
Ka dy zespół otrzyma potwierdzenie przyj cia 
zgłoszenia (kart  dru yny), a nast pnie infor-

macje niezb dne do rozpocz cia gry. Podczas 
gry ka dy zespół i opiekun klasy musi posiada  
telefon komórkowy, za po rednictwem którego 
b dzie mógł kontaktowa  si  z organizatorem. 

6. Gra toczy si  w normalnym ruchu miejskim, 
zatem nale y zwróci  uwag  na zachowanie 
szczególnej ostro no ci i stosowanie si  do 
zalece  opiekuna grupy.

7. Gra rozpocznie si  27 kwietna 2021 r. o godz. 
12.00 na dziedzi cu szkolnym SSP 2 w Radlinie. 
Gra ko czy si  15 kwietnia 2021 r. o godz. 15.30. 
Do tej godziny zespoły zobowi zane s  uda  si  
na fi nał gry, przy czym miejsce fi nału zostanie 
podane uczestnikom podczas gry (informa-
cja b dzie doł czona do ostatniego zadania, 
w przypadku nieuko czenia gry ‒ telefon do or-
ganizatora, który poinformuje o miejscu fi nału). 

8. Ogłoszenie wyników gry i wr czenie nagród 
nast pi 27 kwietnia 2021 r. o godz. 15.30 pod-
czas fi nału gry. 

9. Poprzez zgłoszenie do udziału w grze uczest-
nik wyra a zgod  na wzi cie w niej udziału na 
warunkach okre lonych w regulaminie oraz 
na przetwarzanie przez organizatorów danych 
osobowych uczestnika w zakresie niezb dnym 
dla przeprowadzenia gry (zgodnie z ustaw  
o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 
(Dz. U. nr 133 poz. 883). W kwestiach dotycz -
cych przebiegu gry, nieprzewidzianych niniej-
szym regulaminem, a tak e w zakresie interpre-
tacji regulaminu, głos rozstrzygaj cy nale y do 
organizatorów. 

10.  Dla uczestników gry przewidziano nagrody: 
dyplomy dla zespołów oraz słodycze dla ka -
dego uczestnika.

11. rodki dydaktyczne: 
• plakat zawieraj cy informacje na temat miej-

sca pami ci, 
• Karty Podró y, markery, fl amastry, arkusze 

brystolu, kredki, zestawy zdj  radli skich 
olimpijczyków, czyste kartki papieru, dłu-
gopisy, wydrukowane rymowane zagadki, 
wydrukowane rebusy, odtwarzacz mp3, plik 
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mp3 z pie ni  „Do bytomskich strzelców”, ko-
pie archiwalnych zdj  pomnika Powsta ców 
l skich, puzzle i kolorowanki tematycznie 

zwi zane z III Powstaniem l skim, niezb dne 
przedmioty do gier i zabaw.

12. Czas zaj  180 min.
13. Przebieg gry: 
• Faza wst pna:
Uczniowie wcze niej dostaj  zaproszenie do udziału 
w grze miejskiej wraz ze słowami piosenki „Do by-
tomskich strzelców”. 
W dniu gry miejskiej zespoły klasowe otrzymuj  kar-
t  dru yny wraz z 1 rebusem. Rozwi zanie wskazuje 
kierunek 1. spaceru do kopalni.
• Faza realizacji:
Zadanie 1
Przed kopalni  uczniowie zapoznaj  si  z krótk  
histori  kopalni wygłoszon  przez zaprzyja nionego 
górnika w stroju górniczym. Zadaniem uczniów jest 
uzupełni  tabel  pokazuj c  zasadnicze ró nice 
mi dzy kopalni  dawniej a dzisiaj.
Na karcie zadania s  zaznaczone innym kolorem 
literki. Je eli uczniowie je wypisz  i uło  w odpo-
wiedniej kolejno ci, to otrzymaj  wskazówk , gdzie 
maj  si  uda , aby rozwi za  nast pne zadanie.
Zadanie 2
Plac przed pływalni  od 2007 r. nosi nazw  Radli -
skich Olimpijczyków. Uczniowie zwiedzaj  wystaw  
w budynku pływalni, aby pozna  nazwiska radli -
skich olimpijczyków. Nast pnie wspólnie wybieraj  
jedn  gr  z dawnych czasów (Zał cznik nr 1) i na 
placu przed pływalni  bawi  si . 
Po sko czonej grze układaj  puzzle, to jest wska-
zówka, dok d maj  si  uda  dalej. 
Zadanie 3
Przed Pomnikiem Powsta ców l skich przy ulicy 
Rogozina uczniowie zapoznaj  si  z krótk  histori  
pomnika, ogl daj  archiwalne zdj cia. Wspólnie 
piewaj  1‒2 zwrotki piosenki „Do bytomskich strzel-
ców”. Składaj  kwiaty z doczepionymi serduszkami 
z własnymi imionami.
Rozwi zuj  rebus ‒ hasło: Zielona klasa. Nast pnie 
udaj  si  do zielonej klasy na boisku Sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 2 znajduj cej si  obok po-
mnika.
Zadanie 4
W zielonej klasie uczniowie układaj  i koloruj  
puzzle, kolorowanki zwi zane z III Powstaniem l -
skim. Nast pnie organizowana jest wystawa prac. 
14. Podsumowanie całego przedsi wzi cia: 

Wr czenie dyplomów i słodkich nagród oraz 
umo liwienie graczom wyra enia własnej opinii 
na temat uczestnictwa w grze.

15. Ewaluacja:
Analiza wypowiedzi graczy, zdj  powstałych 
w czasie gry, prac sporz dzanych przez graczy.
Zamieszczenie informacji na stronie szkoły/FB 
szkoły.

Karta dru yny

GRA MIEJSKA
Stulecie III Powstania l skiego
Radlin ‒ nasza mała ojczyzna
Realizacja scenariusza gry miejskiej 

na terenie miasta Radlina

Uczestnicy gry ‒ klasa: …………………………

Opiekun dru yny: 
…………………………………………………

(imi  i nazwisko)

Organizator:

(piecz tka) 

Punktacja (wypełnia organizator): 
zad. 1: 
zad. 2: 
zad. 3: 
zad. 4: 
Suma punktów:
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Spotkanie uczniów

Zbiórka na dziedzi cu Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Radlinie. Przypomnienie o zasadach 
bezpiecze stwaw czasie gry miejskiej.

• Cel spaceru nr 1
Aby ustali  cel naszego spaceru musimy rozwi za  
rebus:

szyk ec skrzy

Hasło i cel pierwszego spaceru ……………………

Zadanie 1 
Jeste my przed kopalni  Marcel. Kiedy  ta kopalnia 
nazywała si  inaczej. 
Dawniej inaczej pracowano w kopalni. Zastanówcie 
si , jak uzupełnicie tabelk , aby mo na było porów-
na  kopalni  z naszego miasta dawniej i dzisiaj. 
Wysłuchanie krótkiej historii wygłoszonej przez 
pracownika kopalni w stroju górniczym.
Dopasuj słowa do wła ciwego miejsca w rubryce:

Kopalnia Marcel
Kopalnia Emma
Nowoczesna kopalnia
Dawne urz dzenia
Wydobywano w giel z płytkich pokładów
Wydobywaj  w giel z gł bokich pokładów
Dba o rodowisko
Nie dbała o rodowisko

Kopalnia dawniej Kopalnia dzisiaj

Punktacja max 5 punktów.

• Cel spaceru nr 2 ‒ kolejny etap
Z poprzedniego zadania wypisz litery oznaczone 
kolorem czerwonym. Po uło eniu liter we wła ciwej 
kolejno ci powstanie hasło ‒ miejsce b d ce celem 
naszego drugiego spaceru.

P ł y w a l n i a 

ródło: Strona internetowa MOSiR w Radlinie. https://mosir.
eu/?page_id=118

Zadanie 2
Cz  I
Jak nazywa si  plac przed pływalni ? Dlaczego tak 
si  nazywa?
Zapoznaj si  z postaciami wybitnych sportow-
ców ‒ olimpijczyków. W holu basenu jest wystawa 
po wi cona radli skim olimpijczykom.

Olimpijczyk ‒ sportowiec reprezentuj cy kraj na 
igrzyskach olimpijskich ‒ zarówno na letnich jak 
i zimowych. W letnich igrzyskach olimpijskich 
reprezentowało Polsk  ponad 2000 sportowców, 
a na zimowych igrzyskach olimpijskich ponad 
400 zawodników. Z Radlinem zwi zanych było 
do tej pory 20 z nich.

Uczniowie ogl daj  wystaw .
Od 2007 roku, centralny plac miasta, na cze  
zwi zanych z miastem sportowców, otrzymał nazw  
„Plac Radli skich Olimpijczyków”.



42

RODN i IP „WOM” w Rybniku DIALOG EDUKACYJNY NR 1/2021 r.

Radli scy Olimpijczycy

Jan Deutschmanek
1928 Amsterdam

gimnastyka

Paweł Gaca
1952 Helsinki
gimnastyka

Janina 
Kurzanka-Bartoniek

1952 Helsinki
gimnastyka

Ryszard Kucjas
1952 Helsinki
gimnastyka

Paweł Gawron
1952 Helsinki
gimnastyka

Jerzy Krasówka
1952 Helsinki
piłka no na

Paweł Sobek
1952 Helsinki
piłka no na

Alfred Kucharczyk
1960 Rzym
1964 Tokio

1968 Meksyk
gimnastyka

Ernest Hawełek
1960 Rzym
1964 Tokio
gimnastyka

Wilhelm Kubica
1964 Tokio

1968 Meksyk
1972 Monachium

gimnastyka

Mikołaj Kubica
1964 Tokio

1968 Meksyk
1972 Monachium

gimnastyka

Sylwester Kubica
1968 Meksyk

1972 Monachium
1976 Montreal
gimnastyka

Jerzy Kru a
1968 Meksyk

1972 Monachium
gimnastyka

Alfons Andrzej Stawski
1972 Monachium

boks

Marian Pieczka
1976 Montreal
gimnastyka

Zbigniew Kicka
1976 Montreal

boks

Andrzej Biegalski
1976 Montreal

boks

Leszek Bandach
1988 Seul
szermierka

Leszek Blanik
2000 Sydney
2008 Pekin
gimnastyka

Piotr Gabrych
2004 Ateny
siatkówka

ródło: Galeria zdj  UM Radlin. https://www.bing.com/images/search?q=um+radlin&qpvt=um+radlin&form=IQFRML&fi rst 
=1&tsc=ImageBasicHover
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Cz  II. W zdrowym ciele ‒ zdrowy duch
Wybierz 1 gr  z dawnych czasów (doł czona in-
strukcja w zał czniku nr 1) i wspólnie z klas  po-
bawcie si  na Placu Radli skich Olimpijczyków 
(max 30 min).
Punktacja max 5 punktów.

Zał cznik 1. Zasady gier z dawnych czasów. 
Uwaga!!!!! Koniecznie trzeba przygotowa  rekwi-
zyty niezb dne do proponowanych gier: piłki, 
guma, skakanki, kapsle.

• Odszyfrowanie celu nast pnego etapu
Polecenie dla uczniów: Ułó  puzzle, aby pozna  cel 
kolejnego spa ceru:

Zadanie 3 
Przed pomnikiem uczniowie odczytuj  krótk  hi-
stori  pomnika, który znajduje si  w parku im. Leo-

polda Zarzeckiego. To dawny plac targowy w Bier-
tułtowach-Radline, sk d w czasie powsta  l skich 
wyruszali ochotnicy do walk powsta czych oraz 
gdzie odbywały si  przedwojenne manifestacje 
patriotyczne. Mi dzy innymi st d 2 maja 1921 roku 
wyruszyła pod Racibórz, licz ca 70 osób, biertułtow-
ska kompania Polskiej Organizacji Wojskowej, która 
wzi ła udział w walkach III Powstania l skiego.
Uczniowie składaj  kwiaty w koszyku, do którego 
ka dy ucze  wkłada swoje serduszko z imieniem 
na patyczku.
piewaj  wyuczon  wcze niej piosenk  z czasów 

bohaterów 1919‒1921 „Do bytomskich strzelców” 
(Zał cznik nr 2).
Punktacja max 5 punktów.

• Poznanie celu dalszego spaceru po mie cie
Odszyfrowanie kolejnej zagadki i celu kolejnego 
spaceru:

Hasło ……………………………………………
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Zadanie 4 
Uczniowie przechodz  do zielonej klasy na boisku 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 (obok pomnika)
Tam uczniowie otrzymuj  obrazki tematycznie zwi -
zane z Powstaniem l skim. Ich zadaniem jest po-
kolorowanie obrazków. Organizacja wystawy prac.
Punktacja max 5 punktów.

Podsumowanie Gry miejskiej
• Omówienie wyników
• Wr czenie dyplomu ‒ zał cznik nr 3
• Rozdanie słodkich nagród

Bibliografi a
Dawne zabawy wychodz  z cienia „Wychodz  z cienia podwór-

kowe wspomnienia”. https://zabawy.zrodla.org/gra_wyli 
czanki

witała-Mastalerz J., witała-Trybek D.: Na placu, w sieni 
i piwnicy. l ski wiat graczek i bawidołków.

Pomnik Powsta ców l skich w Radlinie. https://pl.wikipe
dia.org/wiki/Pomnik_Powsta%C5%84c%C3%B3w_% 
C5%9Al%C4%85skich_w_Radlinie

Bytomski hejnał: Odezwał si  do nas syn autora słów „Do 
bytomskich strzelców”. https://bytom.naszemiasto.pl/by 
tomski-hejnal-odezwal-sie-do-nas-syn-autora-slow-do/ar/
c13-2470681

Do bytomskich strzelców. https://pl.wikisource.org/wiki/Do_by 
tomskich_strzelc%C3%B3w

wiczenia, wskazówki i inspiracje do realizacji gry. Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Fundacja BGK. https://ceo.org.pl/
mlodyobywatel

Zał cznik nr 1

Proponowane gry

1. BABA JAGA PATRZY
 Czas:
bez ogranicze .

 Wymagania terenu:
podwórko, na terenie którego znajduje si  cia-
na (np. bloku).

 Ilo  i wiek uczestników:
od czterech graczy, od pi tego roku ycia.

 Niezb dne akcesoria:
‒

 Reguły gry:
Spo ród graczy wybierana jest „Baba Jaga”. Sta-
je ona twarz  do ciany, czyli tyłem do pozo-
stałych uczestników gry, którzy ustawiaj  si  
w jednym rz dzie, jeden obok drugiego ‒ wzdłu  
wyznaczonej linii, około 15 metrów od Baby 
Jagi. Baba Jaga stoj c twarz  do ciany wypo-
wiada formułk : „raz, dwa, trzy… Baba Jaga 
patrzy!” i odwraca si  przodem do uczestników. 
W tym czasie, kiedy Baba Jaga była odwrócona 
tyłem, uczestnicy biegli w jej kierunku ‒ jak tylko 
sko czyła mówi  swoj  formułk , musieli stan  
nieruchomo. Baba Jaga odrzuca teraz osoby, 
które poruszaj  si  ‒ musz  one wróci  na start. 
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Reszta ci gle stoi w bezruchu, a  do momentu, 
kiedy Baba Jaga znów odwróci si  do ciany 
i wypowie formułk . Bawimy si  w ten sposób, 
dopóki kto  nie dobiegnie do Baby Jagi ‒ pierw-
sza osoba, która to zrobi, w nast pnej kolejce 
zostaje Bab  Jag .
Uwagi, komentarze:
Baba Jaga mo e odsyła  na pocz tek biegu 
tylko te osoby, które faktycznie na jej oczach 
si  poruszaj .

2. BEREK ‒ KROWA
Czas:
dopóki kondycja pozwoli ;-)
Wymagania terenu:
du a przestrze  do biegania.
Ilo  i wiek uczestników:
3‒10 graczy, od szóstego roku ycia.
Niezb dne akcesoria:
‒
Reguły gry:
W drodze wyliczanki wybierany jest goni -
cy ‒ tzw. krowa. Dlaczego krowa? Osoba ta staje 
z wyci gni tymi na boki r kami, rozstawia palce 
u ka dej r ki. Pozostali gracze łapi  „krow ” za 
palce (jeden gracz trzyma jeden palec), czyli 
za „wymiona”. Zabawa polega na gonitwie krowy 
za uczestnikami, ale zanim to nast pi gracze py-
taj  si  krowy: „jakie krowa daje mleko?”. Krowa 
odpowiada np. zielone. Gracze dalej trzymaj  j  
wi c za wymiona i dr  dalej: „jakie krowa daje 
mleko?”. Słysz  w odpowiedzi: „niebieskie”. Pytaj  
wi c do skutku, czyli dopóki krowa nie udzieli 
odpowiedzi „białe!”. Bo mleko białe to sygnał do 
ucieczki! Wtedy wszyscy puszczaj  palce krowy 
i rozbiegaj  si . Krowa goni uciekaj cych a ka -
dy kogo dotknie, staje nieruchomo w rozkroku. 
Złapany mo e jednak zosta  „wybawiony” je li 
inny z graczy przejdzie mu pod nogami. Gra trwa 
dopóki krowa nie złapie wszystkich uciekaj cych. 
Zmiana osoby, która jest „krow ” nast puje na 
koniec gry lub je li kto  na pocz tku gry pu ci 
palca, gdy padnie kolor inny, ni  biały.

Uwagi, komentarze:
Wa ne, by krowa, odpowiadaj c na pytanie 
„jakie daje mleko”, budowała napi cie. Mo e 
wymy la  kolor mleka np. niebieskawo-ró owy, 
bi…skupi! ;-) Ponadto przy pierwszej rozgrywce 
mo e odracza  udzielanie odpowiedzi, za drugim 
razem od razu odpowiedzie  „białe!”. Im wi cej 
zamieszania, tym lepiej! Mo emy te  przy kolej-
nej rozgrywce zmieni  kolor, na sygnał którego 
uciekamy ‒ b dzie wi cej osób, które si  pomyl  
i wi cej miechu.

3. CIUPY czyli KAMIENIE
Czas:
zale ny od liczby graczy i wytrwało ci osób po-
cz tkuj cych w wiczeniu umiej tno ci potrzeb-
nych w grze.
Wymagania terenu:
gramy na piasku, ziemi lub betonie, kocu ‒ by-
leby nie zedrze  sobie dłoni o twarde podło e.
Ilo  i wiek uczestników:
od dwóch uczestników, od około 6 roku ycia.
Niezb dne akcesoria:
5 kamyków nieznacznej wielko ci.
Reguły gry:
Zabawa polega na podrzucaniu jednego kamie-
nia w gór  i jednoczesnym zgarnianiu reszty 
z ziemi i łapaniu wszystkich w dło . W tym celu 
rozsypujemy kamyki na podłodze. Wybieramy 
jeden z nich i trzymamy w dłoni. Musimy podrzu-
ci  go do góry i w tym czasie zgarn  kolejnego 
spo ród rozsypanych na ziemi ‒ łapiemy kamie  
le cy na ziemi tak, by zd y  złapa  kamie , 
który podrzucili my. Podrzucamy i łapiemy t  
sam  dłoni !
Maj c ju  dwa kamienie w r ku, podrzucamy 
jeden z nich i łapiemy kolejny (trzeci) z ziemi. 
Powtarzamy czynno , a  złapiemy wszystkie 
pi  kamieni w jedn  dło .
Gdy przejdziemy ten etap, zaczynamy łapa  pa-
rami. Rozsypujemy cztery kamyki z powrotem na 
ziemi i znów podrzucamy pi tego w gór . Tym 
razem jednak podczas gdy jest on w górze, tylko 
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przysuwamy sobie 2 kamyki z ziemi bli ej siebie 
(b dzie nam łatwiej je złapa , ni  kiedy s  w roz-
proszeniu) i łapiemy kamie  b d cy w powietrzu. 
Dopiero teraz ponownie podrzucamy kamie  
i zgarniamy dwa kamienie z ziemi, łapiemy wy-
rzucony kamyk. I znowu po kolei ‒ podrzucamy 
kamie , przysuwamy bli ej siebie 2 pozostałe 
kamyki, łapiemy kamie . Pami tajmy, e cały czas 
trzymamy w dłoni wszystkie zgarni te kamyki 
a wyrzucamy z niej tylko jednego.
Potem analogicznie łapiemy trójkami a na ko cu 
wszystkie cztery.
Ostatni, najtrudniejszy etap, polega na tym, aby 
wyrzuca  i łapa  kamienie z grzbietu dłoni: wysu-
wamy przed siebie dło , zł czamy i prostujemy 
palce, kamienie kładziemy na grzbiecie dłoni na 
ródr czu, wyrzucamy wszystkie w gór , tak by 
złapa  je w t  sam  dło .
Oczywi cie wicz c si  w łapaniu kamieni nie 
mamy niezliczonej ilo ci prób ‒ je li nie złapiemy, 
kolejk  przejmuje nast pny gracz.
Uwagi, komentarze:
Gra wymaga du ej zwinno ci i koncentracji. 
Do wiadczeni i wprawieni gracze nie potrzebuj  
układa  sobie le cych na ziemi kamieni bli ej 
siebie ‒ zgarniaj  je w mgnieniu oka!

4. CYMBERGAJ
Czas:
dopóki nie wyczerpi  si  nam zapasy monet.
Wymagania terenu:
stół lub płaska, nieszorstka nawierzchnia.
Ilo  i wiek uczestników:
dwóch uczestników, od około 7 roku ycia.
Niezb dne akcesoria:
3 monety, 2 grzebienie/linijki/deseczki, kreda lub 
mi kki kamie  do rysowania.
Reguły gry:
Je li nie mamy wolnego stołu, rysujemy na pod-
ło u boisko do piłki no nej w wersji mini ‒ prosto-
k t o wymiarach mniej wi cej 100 cm × 70 cm 
i zaznaczamy bramki na przeciwległych, krót-
szych bokach naszego boiska. Przygotowujemy 

2 monety jednej wielko ci (b d  to nasi piłkarze) 
oraz jedn  mniejsz  (piłk ). Piłk  ustawiamy na 
rodku boiska, a piłkarzy po obu jej stronach. 

Pierwszy ruch ma osoba wyznaczona w drodze 
wyliczanki. Jej zadaniem jest, trzymaj c w r ce 
grzebie , uderzy  jego grzbietem (nie ostr  stro-
n  z z bami) w swoj  monet -piłkarza w ten 
sposób, by odbiła ona monet -piłk . Po jednym 
naszym odbiciu, ruch ma nasz współzawodnik 
i tak na zmian . W takim cyklu poruszamy si  
po boisku, a  dotrzemy w okolice bramki prze-
ciwnika. Gol strzelony do bramki przeciwnika to 
oczywi cie punkt na nasze konto. Po udanej akcji 
wracamy z piłk  i graczami do pozycji wyj cio-
wej ( rodek boiska) i kontynuujemy rozgrywk . 
Gramy do ustalonej liczby punktów.

5. KLASY ‒ CHŁOPEK
Czas:
zale ny od liczby uczestników.
Wymagania terenu:
chodnik, asfalt lub płaska ziemia.
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Ilo  i wiek uczestników:
co najmniej dwóch uczestników (ale mo na te  
si  wiczy  w skokach indywidualnie) od około 
7 roku ycia.
Niezb dne akcesoria:
patyk do rysowania na ziemi lub kreda/kamie  
do rysowania na chodniku, szkiełko lub kamyk 
znalezione w pobli u miejsca gry.
Reguły gry:
Uczestnicy rysuj  kształt klas ‒ chłopka. Ustalaj  
w drodze wyliczanek kolejno  udziału w grze.
Gra polega na umiej tnym przej ciu przez osiem 
pól chłopka tj. przez wszystkie osiem klas dawnej 
szkoły podstawowej, wrzucaniu szkiełka w ko-
lejne pola „chłopka”, na zgrabnym podskakiwa-
niu i utrzymaniu si  przez dłu szy czas na jed-
nej nodze.
Ka de dziecko prowadzi gr  na własny rachunek.
Uczestnik wrzuca szkiełko w „pierwsz  klas ”, 
staje na jednej nodze, wskakuje w pole, podnosi 
szkiełko, przeskakuje reszt  pól i wyskakuje na 
zewn trz chłopka, w ten sposób stara si  zaliczy  
wszystkie osiem pól. W ramiona wskakuje si  
obunó , zarówno w drodze do celu i w drodze 
powrotnej. Do głowy wskakuje si  obunó , wyko-
nuje obrót w powietrzu w kierunku „klas” i skacze 
z powrotem. Je li gracz si  „skusi”, kolejk  rozpo-
czyna nast pna osoba. Nast pn  kolejk  nie za-
czynamy od 1 klasy, ale od tej, na której skusili my.

„Skucha” to wrzucenie szkiełka w nieodpowied-
nie pole lub na jak kolwiek z linii chłopka, to nie-

utrzymanie si  na jednej nodze lub naskoczenie 
na linie oddzielaj ce poszczególne pola.
Wygrywa uczestnik, który pierwszy uko czy szko-
ł  (8 klas).
Uwagi, komentarze:
Gr  w klasy mo na dowolnie urozmaica , np. ukła-
daj c kwadraty z cyframi w kształt koperty, mu-
szli limaka lub stosuj c ró ne utrudnienia jak 
np. kładzenie kamyka na udzie zgi tej podczas 
podskoków nogi. I tak dalej i tak dalej…

6. GRA W GUM
Czas:
dopóki kondycja pozwoli ;-)
Wymagania terenu:
kawałek płaskiej podłogi lub ziemi, je li graj  tyl-
ko 2 osoby to konieczny b dzie słupek, latarnia, 
trzepak lub noga od stołu albo ci kie krzesło 
(co  za co zaczepimy jeden koniec gumy).
Ilo  i wiek uczestników:
od 2 do kilku graczy od ok. siódmego roku ycia.
Niezb dne akcesoria:
guma długo ci ok. 4 metrów.
Reguły gry:
Gra polega na wykonaniu serii skoków przez 
gum  bez skuchy. Dwoje graczy stoi w gumie, 
trzeci skacze a  do skuchy (wówczas nast puje 
zmiana gracza). Po ponownym powrocie do 
gry gracz zaczyna skoki od poziomu, na którym 
sko czył. Skacze si  od jedynek do dziesi tek 
oraz „m czko” czyli cała seria jedynek do dziesi -
tek bez przerwy. Najpierw uczestnicy skacz  na 
gumie zaczepionej na wysoko ci kostek, pó niej 
kolan, ud, pasa.

7. ŁAPANE ‒ KLASKANE
Czas:
dopóki nie przyjdzie nam ochota na inn  gr .
Wymagania terenu:
miejsce ze cian , o któr  mo na odbija  piłk .
Ilo  i wiek uczestników:
od 2 uczestników, pocz wszy od wieku wcze-
snoszkolnego.
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Niezb dne akcesoria:
piłka ‒ zwykła gumowa lub tenisowa.
Reguły gry:
Zabawa polega na odbijaniu piłki o cian  budyn-
ku. Jednak zanim odbit  piłk  złapiemy z powro-
tem w r ce, wykonujemy pewien gest, mówi c 
na głos jego nazw . Ka dy gest wykonujemy 
po wyrzuceniu piłki z r k, a przed jej złapaniem. 
Kolejne czynno ci s  nast puj ce:
• ŁAPANE ‒ odbicie piłki o cian  i złapanie 

z powrotem,
• KLASKANE ‒ nale y klasn  w dłonie,
• W TYŁ R CE ‒ zakładamy r ce na l d wie,
• NA SERCE ‒ krzy ujemy r ce na klatce pier-

siowej,
• POD BOCZKI ‒ kładziemy r ce na biodra,
• ZA WARKOCZKI ‒ dłonie za uszy,
• MAŁA WIECA ‒ podrzucenie piłki lekko w gór  

(bez odbijania o cian ) i złapanie,
• DU A WIECA ‒ podrzucenie piłki wysoko 

w gór  i złapanie,
• CHLEB DO PIECA ‒ przeskoczenie piłki po tym 

jak odbije si  od ciany, a nast pnie od ziemi 
piłka przelatuje pomi dzy nogami)

• CHLEB Z PIECA ‒ wyrzucenie piłki spomi dzy 
nóg w rozkroku i złapanie po tym jak odbije 
si  od ciany i od ziemi.

Po przej ciu cało ci rozpoczynamy zabaw  od 
pocz tku, z małym utrudnieniem ‒ wyrzucamy 
i łapiemy piłk  jedn  r k !
Je li skusimy, zabaw  zaczyna kolejna osoba.
Uwagi, komentarze:
Podczas gry mo e zdarzy  si  skucha ‒ gdy nie 
złapiemy piłki lub gdy podczas robienie „ wie-
cy” dotknie ona ciany. Ten, kto skusi, nie musi 
jednak czeka  do nast pnej kolejki ‒ mo e te  
sko czy  swoj  parti , o ile towarzysz gry zechce 
go „wybawi ”. W tym celu osoba, która skusiła, 
staje pod cian , twarz  do kolegi/kole anki 
a ten/ta musi rzuci  piłk  tak, by odbiła si  ona 
o cian  nad głow  „skuszonego” i złapa . Je li 
wybawienie si  powiedzie, skuszony mo e kon-
tynuowa . 

Zał cznik nr 2

„Do bytomskich strzelców”

Słowa: Bolesław Pal dzki
Muzyka: Jan Kula

1. Do bytomskich strzelców wojska zaci gaj ,
Nie jednej kochance, nie jednej dziewczynie
Serce zasmucaj , serce zasmucaj .

2. Nie płacz e dziewczyno, nie smu  sama siebie,
Bo za roczek, za dwa, bo za roczek, za dwa,
Powróc  do ciebie, powróc  do ciebie.

3. A jak nie powróc , listy b d  pisał;
Ty b dziesz czytała i b dziesz płakała,
Ja nie b d  słyszał, ja nie b d  słyszał.

4. Napisał listeczek krwi  palca swojego; 
Nie mogła przeczyta , nie mogła przeczyta
Od alu wielkiego, od alu wielkiego.

5. Wyszła na góreczk , gdzie l zacy jad ;
Po moim Jasie ku, po moim kochanku
Konika prowadz , konika prowadz .

6. Prowadz , prowadz  ałob  okryty;
Pewnie mój kochanek, pewnie mój Jasinek
Na wojnie zabity, na wojnie zabity.

7. Zabili, zabili pruscy wojownicy
I pochowali go, i pochowali go
Na l skiej granicy, na l skiej granicy.

8. Na l skiej granicy ‒ murawa zielona
A na tej murawie, a na tej zielonej
Chor giew czerwona, chor giew czerwona

9. Na chor gwi orzeł biały wyszywany,
Po moim Jasie ku, po moim kochanku
Listek krwi  pisany, listek krwi  pisany.

Małgorzata Konsek
‒ doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 

w RODN i IP „WOM” w Rybniku,
nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2 

im. KEN w Radlinie
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Zał cznik nr 3

Dyplom
dla klasy

za udział
 w

GRZE MIEJSKIEJ
Stulecie III Powstania l skiego
Radlin ‒ nasza mała ojczyzna

Organizatorzy

Radlin 27 kwietnia 2021 r.
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W ramach konkursu nauczyciele mieli za zadanie 
stworzenie scenariusza lekcji o tematyce ekologicz-
nej, maj cej na celu przekonanie ucznia o koniecz-
no ci ekologicznego trybu ycia.
Scenariusz mo na było przygotowa  w oparciu 
o inspiracje zaczerpni te z podr czników lub te  
własnych do wiadcze , uwzgl dniaj c podsta-
w  programow  dla szkół podstawowych oraz 
z uwzgl dnieniem wszelkich zasad praktyki dydak-
tycznej.
Scenariusze, które zostały przygotowane i wysłane, 
były bardzo kreatywne, przemy lane, z uwzgl dnie-
niem wszystkich wytycznych. Jury, oceniaj c prace, 
było pod ogromnym wra eniem nakładu pracy 
nauczycieli. 
Przewodnicz ca jury, pani Sylwia Bloch (dyrektor 
Regionalnego O rodka Doskonalenia Nauczycieli 
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku), ma 
zaszczyt, w imieniu swoim i członków jury, podzi -

kowa  wszystkim zaanga owanym nauczycielom za 
udział, a w szczególno ci pogratulowa  zwyci zcom.
I miejsce zdobyła pani Anita Kulot ze Szkoły Podsta-

wowej w Sierakowicach,
II miejsce ‒ pani Mariola Milejska ze Szkoły Podsta-

wowej nr 11 z Tarnowskich Gór,
III miejsce ‒ pani Małgorzata Grzegorzek-Kluczniok 

z Zespołu Szkół Ogólnokształc cych nr 1 w Kato-
wicach. 

Jury przyznało równie  dwa wyró nienia:
• pani Magdalenie Pawlik z Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego nr 13 w Gliwicach,
• pani Małgorzacie Pawełek ze Szkoły Podstawowej 

nr 11 w Gliwicach.
Wr czenie dyplomów, nagród oraz publikacja sce-
nariuszy lekcji nast pi wkrótce. 

Maria Goł bek 
‒ doradca metodyczny RODN i IP „WOM” w Rybniku 

WYNIKI KONKURSU DLA NAUCZYCIELI
w ramach kampanii na rzecz ochrony rodowiska

„Umweltschutz bei mir zu Hause!”

Maria Goł bek

Fragment scenariusza zaj  pani M. Milejskiej
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Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Rybniku 
ul. Chrobrego 27 
44-200 Rybnik
tel.: 032 422 20 59

e-mail: pbwrybnik@wom.edu.pl 
www.wom.edu.pl/rybnik
Godziny otwarcia:
pon.-czw.: 8.00-18.00
pt.: 8.00-15.00
sob.: 9.00-13.00

Filia w Raciborzu 
ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz 
tel.: 032 419 00 02

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl 
www.wom.edu.pl/raciborz
Godziny otwarcia:
pon.-czw.: 8.00-18.00
pt.: 8.00-15.00
sob.: 9.00-13.00

ZAPRASZAMY 
DO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW 
I OFERTY ORAZ WSPÓŁPRACY

INTERNETOWE CENTRUM 
INFORMACJI W RYBNIKU

W Internetowym Centrum Informacji Multime-
dialnej znajduj  si  4 komputery i urz dzenie 
wielofunkcyjne (drukarka i skaner). Korzystanie 
z Internetu i pakietu Microsoft Office jest bez-
płatne.

CZYTELNICY

Z zasobów biblioteki korzystaj  nauczyciele, 
studenci oraz wszyscy zainteresowani proble-
mami o wiaty i kształcenia.

DZIAŁALNO  
EDUKACYJNO-METODYCZNA:

• promowanie edukacji czytelniczej, medial-
nej,

• wspieranie nauczycieli w realizacji cie ek 
edukacyjnych, 

• edukacja regionalna, europejska, ekologiczna.

DZIAŁALNO  INFORMACYJNO-
-BIBLIOGRAFICZNA:

• opracowanie wykazów nowo ci, opracowa-
nie zestawie  bibliograficznych,

• przygotowanie wystaw tematycznych i oko-
liczno ciowych.



RODN i IP „WOM” w RYBNIKU
44-200 Rybnik, ul. Parkowa 4a

tel./fax: 32 424 74 72
info@wom.edu.pl
www.wom.edu.pl

Skład, łamanie i druk:  noa-shop.pl
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