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MARCIN KOPCZYŃSKI 

„Jestem patriotą” – powiatowy projekt edukacyjny  

o bohaterach września 1939r.  

 

Projekt o bohaterach września  

 

80. rocznica wybuchu II wojny światowej była okazją  

do zorganizowania kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Jestem patriotą”. 

Organizatorzy przeprowadzili trzy konkursy oraz konferencję historyczną  

z udziałem Kacpra Śledzińskiego, autora książki „Potop '39. Szlak bojowy 

wrześniowych obrońców”. 

Projekt ma na celu utrwalanie pamięci o bohaterskiej postawie 

żołnierzy i obywateli Rzeczpospolitej, którzy walczyli w obronie ojczyzny. 

Zaplanowane wydarzenia były dla uczniów pretekstem do utrwalenia wiedzy 

na temat ważnych zdarzeń i postaci związanym z agresją Niemiec na Polskę 

w 1939 r. Z myślą o nich przygotowano trzy konkursy:  

 

• konkurs wiedzy „Kampania wrześniowa 1939”, 

• konkurs filmowy „Bohaterowie września ‘39”, 

• konkurs plastyczny „80 rocznica wybuchu II wojny światowej 

1939-2019”. 

 

W konkursie wiedzy na temat kampanii wrześniowej wzięło udział 24 

uczestników z 7 szkół ponadpodstawowych. Zwycięzcami zostali Nikola 

Pająk i Wojciech Stefaniak z I LO im 14. Pułku Powstańców Śląskich  

w Wodzisławiu Śląskim. Drugie miejsce zajął team Daniel Szczepanowski 

i Jakub Karwot z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rydułtowach 

wspierany przez p. Katarzynę Kopel-Pytlik. Na podium znaleźli się również 

Jacob Czajka i Adrian Plewnia z I LO im 14. Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim, których podobnie jak zwycięzców przygotował 

p.Piotr Sidor. 

Uhonorowanie laureatów wszystkich konkursów nastąpiło podczas 

uroczystej konferencji, która odbyła się 8 października w Powiatowym 

Centrum Konferencyjnym. Po wręczeniu nagród odbył się wykład Kacpra 

Śledzińskiego, historyka i pisarza, autora książki „Potop '39. Szlak bojowy 

wrześniowych obrońców” wydanej przez wydawnictwo Znak. Autor 

podzielił się swoimi refleksjami na temat gotowości Polski do wojny  
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z III Rzeszą. Kilka godzin później specjalne spotkanie z autorem  

dla nauczycieli odbyło się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia 

Nauczycieli. 

 

Organizatorami projektu byli: 
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MARIA KOPSZTEJN 

Poszukiwanie własnej tożsamości w tradycjach kultury 

lokalnej.  

 
 Niewątpliwie refleksję, dotyczącą możliwości odnajdywania 

własnej tożsamości każdego człowieka w tradycjach rodzimej kultury, 

rozpocząć warto od wyjaśnienia pojęć zawartych w temacie. 

 Słownik Języka Polskiego podaje wielość znaczeń terminu 

tożsamość'1, w artykule mowa będzie o tożsamości jako świadomości 

wspólnych cech, poczucia jedności, odnajdywania tego, co łączy, co jest 

charakterystyczne dla pewnej grupy ludzi. Warto podkreślić również,  

że termin tożsamość, występuje jako określenie pewnej cechy społeczności. 

Próbując ująć temat w jeszcze inny sposób – po to, aby pokazać nie tylko 

tożsamość jako świadomość siebie – warto właśnie pochylić się  

nad zagadnieniem w sposób szeroki, a zatem ukazać również tożsamość, jako 

zespół cech, które wspólne są dla danej grupy ludzi, a na ich tle rysować może 

się tożsamość własna. 

 Zgłębiając temat tożsamości, warto przywołać, poza już 

zainicjowanym tokiem myślenia, nieco bardziej szczegółowe ujęcie tematu. 

Mianowicie można wyszczególnić jeszcze jedną płaszczyznę i przywołać 

termin „tożsamości osobistej”. Stanowi ona specyficzny, charakterystyczny, 

unikatowy i względnie stabilny – pewny sposób, w jaki określa się jednostka, 

sposób, w jaki pojmuje i rozumie świat, a także jak doświadcza siebie samej- 

a to wszystko określone jest dążeniem do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, 

autonomii, a także wewnętrznej integracji. Jest to niewątpliwie zagadnienie 

budzące zainteresowanie nie tylko w perspektywie psychologicznej,  

ale również w obszarze socjologii, jak również antropologii kulturowej,  

o czym piszą w swoim artykule Krzysztof Kwapis i Eliwira Brygoła2. 

Podkreślają oni, że: tożsamość osobistą można uznać za unikatowy, 

 
1Tożsamość, w: Słownik Języka Polskiego,  

https://sjp.pwn.pl/sjp/to%C5%Bcsamo%C5%9B%C4%87;2530211,  

[dostęp 02.01.2020]. 
2Zob. K. Kwapis, E. Brygoła,Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-

refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości, 

 w: „Opuscula sociologica”, nr 4 [6] 2013. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/tożsamość;2530211
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specyficzny dla jednostki i względnie stabilny sposób określania, rozumienia 

i doświadczania siebie, będący wyrazem dążenia do osiągnięcia osobistej 

autonomii i wewnętrznej integracji. Tożsamość jako taka stanowi  

o indywidualności i niepowtarzalności każdego człowieka3. Dalej autorzy 

zaznaczają, że aby zainicjować poznawanie i formowanie się tożsamości, 

niezbędny jest stosunek do własnego „ja”. Z biegiem czasu zwiększa się 

zatem umiejętność i zdolność rozwijania autorefleksji, w związku z czym 

wzrasta samoświadomość, która służyć ma życiu, zgodnemu z własnymi 

zasadami, potrzebami, celami, wartościami. Dobrze ukształtowana 

tożsamość osobista pozwala dostrzec bardziej jednorazowość człowieka, 

jego wartość niepowtarzalną, tym samym dającą możliwość ubogacania  

w sposób emocjonalny, duchowy innych. Szczególnie ważna w budowaniu 

tożsamości jest zdolność zapamiętywania siebie jako przeżywającego emocje 

w danej sytuacji i w różnych sytuacjach. Nie wystarczy zapamiętać fakty  

z życia, ale trzeba zapamiętać związane z nimi emocje i nadać tym 

wydarzeniom subiektywne (własne) znaczenie.4 

 Drugim terminem, zawartym w tytule artykułu, jest „tradycja”. 

Słownik tłumaczy, że stanowi ona ogół obyczajów, norm, poglądów, 

zachowań itp. właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych  

z pokolenia na pokolenie; też: ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów  

lub zachowań5. Edward Sapir, antropolog i językoznawca, podkreśla,  

że pojęcie „tradycja” stanowi historyczne zaplecze obyczaju. Jakieś obyczaje 

i konwencje mogą być nieobecne w danej wspólnocie i nikt nie będzie miał 

jej tego za złe. (...) Różnica między zwyczajem, a tradycją jest raczej 

subiektywna niż obiektywna. Bowiem pełne historyczne tłumaczenie 

obyczajów, poza nielicznymi wyjątkami, z reguły prowadzi nas ku odległej 

przeszłości 6. Zaś Jerzy Szacki zaznacza, że przeszłość jako taka nie dostarcza 

żadnych wzorów jednoznacznych i tak samo godnych naśladowania  

dla każdego, ktokolwiek wzorów szuka. Jako tradycja (lub raczej tradycje, 

 
3Tamże, s. 34. 
4      Zob.  McAdams, The person: an integrated introduction to personality 

psychology, 2001. 
5Tradycja, w: Słownik Języka Polskiego, 

https://sjp.pwn.pl/sjp/tradycja;2578426.html, [dostęp 02.01.2020]. 
6E. Sapir, Zwyczaj, (w:) tegoż, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978, 

s.225. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/tradycja;2578426.html
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gdyż liczba pojedyncza rzadko ma zastosowanie) zostaje dopiero 

„wynaleziona” w rezultacie skomplikowanych procesów zapamiętywania  

i zapominania, wybierania i odrzucania, afirmowania i negowania, a nawet 

po prostu zmyślania i ponawianych prób ustanawiania - procesów, o których 

najwięcej do powiedzenia mają nie tyle znawcy tego, co i jak rzeczywiście 

było, ile badacze współczesnego społeczeństwa, jego ulegającej nieustannym 

zmianom kultury i polityki. Paradoksalnie, być może, oznacza to nie tylko 

„detradycjonalizację” w tym znaczeniu, jakie nadawali temu słowu dawni 

prorocy nowoczesności i postępu, ale i swego rodzaju rehabilitację tradycji 

jako uniwersalnego i nieusuwalnego zjawiska społecznego7. 

 Termin „kultura” stanowi niewątpliwie złożoną materię. Zatem 

można też rozpatrywać go w perspektywie interdyscyplinarnej. Ujmując 

ogólnie, kultura to specyficzne środowisko życia człowieka i zarazem 

federacja subkultur, w której zdecydowanie dominuje kultura popularna, 

zarówno w sensie ilościowym, jak i jakościowym. Ujęcie to przeczy 

koncepcjom kultury opartym o ideę przemocy symbolicznej, wg których 

dominującą pozycję w danym układzie mają kultury elit (tzw. wysokie).  Dalej 

w Słowniku Teorii Żywej Kultury czytamy, że kultura pojmowana jako 

środowisko życia wiąże się z ideami stabilności i ciągłości. Chociaż na ogół 

konkretna kultura jest tylko względnie stabilna i/lub ciągła. W tym ujęciu 

kultura to przekształcone (nacechowane wartościami i znaczeniami) 

środowisko przyrodnicze oraz środowisko społeczne - wytwarzane  

przez jednostki i grupy, które również oplata zmienna i różnorodna sieć 

wartości i znaczeń . Jako federacja subkultur kultura cechuje  

się mozaikowym wręcz zróżnicowaniem, zmiennością i zdolnością  

do łączenia w ramach doraźnych subkulturowych całości, elementów, które 

mogą być nawet ze sobą sprzeczne pod względem wartości i/lub znaczeń. 

Konkretne subkultury (ludowa, wysoka, młodzieżowa, itp.) zachowują w tym 

federacyjnym układzie pewną autonomię, dzięki której można je rozróżniać. 

Są też niszami dla swoistych praktyk kulturalnych. Mimo nierzadko 

przeciwstawnych trendów działających wewnątrz danej kultury, składające 

się na nią subkultury pozostają jednak w sieci wzajemnych, dynamicznych  

 
7J. Szacki, Tradycja, Warszawa 2011, s. 25. 
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i na ogół złożonych relacji: przede wszystkim z subkulturą dominującą  

oraz z niektórymi innymi subkulturami8. 

 W temacie zawarte jest również hasło kultury lokalnej, inaczej 

można powiedzieć, że jest to zbiór wartości, które funkcjonują w danej 

społeczności ludzi. Przez społeczności lokalne rozumie się zbiorowości 

zamieszkujące określone terytorium, będące równocześnie głównym 

obszarem, na którym członkowie tych zbiorowości rozwijają swoją codzienną 

aktywność społeczną. Cechą charakterystyczną społeczności lokalnych jest 

to, że kształtują one silne lokalne więzi i lokalne formy życia zbiorowego. 

Tradycyjnie stanowiły one jedno z najważniejszych ogniw w systemie 

społecznej kontroli sposobu zachowania się, odgrywały ważną rolę  

w procesach wychowania i socjalizacji oraz utrzymywaniu obyczajowej 

strony życia. Z reguły też odgrywały rolę w kształtowaniu opinii publicznej, 

wypełnianiu praktyk religijnych, a niekiedy także w organizowaniu 

działalności kulturalnej9. 

 Niewątpliwie poszukiwanie własnej tożsamości nie jest zadaniem 

łatwym i jest to proces, który nie ma z góry określonego czasu. 

Niejednokrotnie bywa, że ludzie potrzebę odkrywania swoich korzeni,  

czy też chęć odkrywania tożsamości odczuwają w dojrzałym wieku. Wiele 

razy bywa, że ludzkie zachowania wynikają z przyswojonych norm, 

przykładowo zwyczajowych. Ile razy słyszy się: - U nas tak było…, albo  

- U nas w domu panowały takie zwyczaje itd. Fakt ten wskazuje, że wiele razy 

reakcje człowieka na różnorodne bodźce są pochodną nie tylko emocji  

czy charakteru, ale naturalnie przyswojonych zachowań. 

 Istotne byłoby również, aby wspomnieć „tożsamość narodową” 

zdefiniowaną jako poczucie przynależności do narodu, które jakkolwiek 

uwarunkowane jest obiektywnymi cechami i czynnikami, ma zasadniczo 

charakter subiektywny. Dodajmy, że poczucie to ma charakter względnie 

stabilny, konstruowaniu zaś podlega głównie obraz tożsamości narodowej - 

jednostka bądź społeczność odkrywa lub podkreśla odkryte aspekty, które 

jednak przeważnie istniały już wcześniej. Jednocześnie zaznaczmy,  

 
8Kultura, w: http://ozkultura.pl/slownik-teorii-zywej-kultury, [ dostęp 

03.01.2020]. 
9R. Dyoniziak, J. Mikułowski-Pomorski, Z. Pucek,Współczesne 

społeczeństwo polskie, Warszawa, 1974, s. 38-50, (w:) M. Malikowski, S. 

Marczuk, Socjologia ogólna, Tyczyn  1996, s. 315. 

http://ozkultura.pl/slownik-teorii-zywej-kultury
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że w istotnym zakresie możliwe jest także zmienianie (re-konstruowanie) 

tożsamości narodowej, czemu służą głównie symbole, a wiodącą rolę w tym 

procesie mają elity. Na koniec skupmy jeszcze uwagę na roli symbolu  

w kształtowaniu i przejawianiu się tożsamości. Kwestia postrzegania 

tożsamości narodowej w codziennym funkcjonowaniu jednostek  

i społeczeństw nie wyraża się bowiem w ciągłym odpowiadaniu sobie na owo 

na pytanie, „kim jestem”, ma charakter swoistego przyzwyczajenia. 

Najłatwiej zazwyczaj uchwycić urealnienie się zagadnienia tożsamości  

w momencie zetknięcia się z „innymi”, stąd zauważalne w społecznościach 

mniejszości narodowych lub emigrantów kultywowanie tradycji w większym 

stopniu niż ma to miejsce w macierzystej społeczności. Tożsamość przejawia 

się jednak szczególnie w pewnych specyficznych momentach – świętach, 

wydarzeniach patriotycznych, imprezach sportowych. Wtedy, poprzez szereg 

symboli, które mają dla danej społeczności istotne znaczenie, następuje 

wyrażenie swojej tożsamości przez jednostki czy grupy. 

Symbole te mogą mieć charakter schematyczny – zrozumiały dla każdego, 

 np. wyrażany poprzez wywieszenie flagi narodowej, lub być dosyć 

hermetycznie związane z tą daną tożsamością i zrozumiałe dla tej danej 

społeczności10. 

 Badacz ukazuje świadomość przynależności do narodu, poczucia 

patriotyzmu narodowego, który ujawnia się szczególnie  

w charakterystycznych momentach życia. Analogicznie ma się rzecz  

w zamiłowaniu do regionu, w którym się żyje, jako że człowiek stanowi byt 

jednostkowy, odrębny, od wieków uczony żyć stadnie. Thomas Merton, 

zaznacza, że człowiek nie jest samotną wyspą, czyli stanowi część całości, 

jakieś społecznej grupy, począwszy od najmniejszej społecznej jednostki – 

rodziny, dalej przez społeczność lokalną: miasto, wioska, kraj, kontynent etc. 

Co więcej w ludziach dostrzega się poczucie odpowiedzialności, potrzebę 

integracji. Takie zachowania zaobserwować można szczególnie  

w momentach trudnych, smutnych: klęski żywiołowe, tragedie, wypadki itd. 

Obserwując współczesny świat, niedaleką przeszłość, wymienić można  

co najmniej kilka –  świat: pożar katedry Notre Dame, płonące lasy Australii, 

kraj: śmierć prezydenta Gdańska podczas WOŚP, lokalnie: wybuch gazu  

 
10Por. Z. Ciosek, Odkrywanie tożsamości narodowej poprzez badanie 

dyskursu medialnego, w:  „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 23 (2014) 1, s. 

14-15. 
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w Szczyrku, wybuch gazu w kamienicy w Katowicach, tragedia na Targach 

Górnośląskich i wiele innych. Takie momenty jakoś szczególnie zapadają  

w pamięć w procesie jednoczenia, współodczuwania, empatii, stanowiska 

pomocy i niezgody na cierpienie. 

 W nurt, który ogniskuje się wokół poczucia wspólnoty i potrzeby 

istnienia w danej grupie ludzi, wpisuje się również świadomość 

odnajdywania w elementach prywatnej biografii cech, które wynikają  

z przynależności, miejsca pochodzenia, rodzimej kultury. W literaturze 

zagadnienia te znajdują odbicie w kręgu zwanym „małe ojczyzny” i stanowią 

jedno ze źródeł odkrywania tożsamości lokalnej. 

 W literaturze polskiej znaczenie „małych ojczyzn” jest tematem 

podejmowanym zarówno przez powieściopisarzy11, jak również przez 

literaturoznawców czy językoznawców12. Dla wielu autorów patriotyzm 

lokalny stanowi źródło inspiracji, wspomnienie miejsc rodzinnych pełni 

funkcję mitotwórczą. Leszek Kołakowski13 podczas uroczystości nadania mu 

tytułu honorowego obywatela Radomia podkreślał, że „mała ojczyzna” jest 

zwykle środkiem świata, chociaż wiele razy jest to niewielki obszar świata.  

To […] nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka 

wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana, przez wojny niszczona  

i odbudowywana, to centrum świata14. 

Mała ojczyzna jest więc zarówno realną przestrzenią geograficzną  

i społeczno – kulturową jak i miejscem symbolicznym. Przestrzeń „małej 

ojczyzny” nie musi pokrywać się z administracyjnie wyznaczonym obszarem 

gminy, małego miasta, wsi czy dzielnicy wielkomiejskiej. Jest to przestrzeń 

 
11 Por. A. Mickiewicz Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie, E. 

Orzeszkowa Nad Niemnem, Cz. Miłosz Dolina Issy, Rodzinna Europa, A. 

Kuśniewicz Eroica, A. Zagajewski Jechać do Lwowa, T. Konwicki Pamflet  

na siebie. 
12 Por. P. Czapliński, K. Uniłowski, R. Ostaszewski, K. Brakoniecki. 
13 Prof. Leszek Kołakowski (23.10.1927 – 17.07.2009), filozof, 1964 – 1968 

prof. UW oraz PAN, 1966 usunięty z PZPR, po wydarzeniach marcowych 

1968 pozbawiony katedry – emigrował; od 1970 prof. Uniwersytetu  

w Oksfordzie; przedstawiciel KOR za granicą. Por. Nowa Encyklopedia 

Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1995, s. 420. 
14 Cytat za: Mała Ojczyzna, w: http://www.tnn.pl/pm,1558.html [dostęp: 

04.01.2020]. 
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bez wyraziście określonych granic, istotną rolę w jej konkretyzacji pełni 

subiektywna świadomość ludzi utożsamiających się z nią. Przestrzeń małej 

ojczyzny to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej 

mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat, z którym zrosło się ich 

życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź emocjonalna. To dostępny 

zmysłowemu poznaniu świat wyglądów, kształtów i barw, domów, ulic, 

parków, lasów, pół, łąk – świat niepowtarzalnej konstelacji krajobrazów. 

„Mała ojczyzna” jest płaszczyzną tworzenia się więzi lokalnych, 

zakorzenienia ludzi we własnej tradycji i historii.15 

Ryszard Kapuściński16 zwraca uwagę na złożoność tego terminu, podkreśla, 

że na definicję „małej ojczyzny” składa się zbiór elementów, który określić 

można „duchem miejsca”.17 

 
15 S. Starczewski, Małe ojczyzny – tradycja dla przyszłości, w: Małe ojczyzny: 

tradycja dla przyszłości, Warszawa 1999, s. 23. 

16 Ryszard Kapuściński (4.03.1932 – 23.01.2007), publicysta, pisarz, 

współpracownik m.in. Sztandaru Młodych (1950 – 1956), Polityki (1957 – 

1961), od 1956 korespondent (1962 – 1972 PAP) w Azji, Afryce i Ameryce 

Łac.; autor wnikliwych i pełnych dramatyzmu relacji o przeobrażeniach 

społeczno-politycznych, głównie w krajach Trzeciego Świata i na obszarze 

byłego ZSRR; zbiory reportaży literackich, m. in. Kirgiz schodzi z konia (1969), 

Chrystus z karabinem na ramieniu (1975), Imperium (1993);  

w głośnych książkach Cesarz (1978, adaptacja sceniczna 1979)  

i Szachinszach (1982) przedstawił mechanizmy, rozwój i upadek 

współczesnych form despotyzmu w Etiopii oraz Iranie. Por. Nowa 

Encyklopedia Powszechna PWN, t. 3, Warszawa 1995, s. 269. 

17 Podobną definicję proponuje urbanista Artur Kostarczyk: Żeby zachować 

pewne struktury kulturowe, – trzeba cały czas w to inwestować, to cały czas 

musi żyć, to cały czas musi być używane. Znaczenia tego bogactwa, 

różnorodności kulturowej muszą być w jakiś sposób rozpoznawane. Goethe 

powiedział kiedyś coś takiego, żeby zobaczyć, trzeba najpierw zrozumieć,  

co się widzi… takim dobrym sposobem na zrozumienie tego  

co się widzi jest używanie – czyli doświadczanie przestrzeni każdego miejsca, 

miejscowości i regionu. Pewna wrażliwość i umiejętność przeżywania tej 

przestrzeni jest drogą do zobaczenia tego dziedzictwa kulturowego w pełni. 
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 Jest zatem „mała ojczyzna” krainą szczęścia, miejscem 

niepowtarzalnym, najpiękniejszym spośród innych, wartość ta nadawana  

w sposób subiektywny – z niemałą dawką emocji, ale też wielokrotnie  

z ładunkiem znajomości historii, zarówno tej ogólnej, jak i tej szczegółowo 

zapisanej na linii losów najbliższych, z którymi łączą więzy krwi, ale nie 

tylko. Często też, potwierdzenie takiego postrzegania rzeczywistości 

znajduje się u wielu autorów. Zarówno w literaturze, jak również  

np. w tekstach piosenek. Taka „mała ojczyzna” ma znaczenie nie tylko 

realne, materialne, ale również metafizyczne. Rodzinne miasta, wioski, 

domy, to cele wędrówek i wypraw poetów, prozaików, tekściarzy. To kraina, 

która jest dla wielu miejscem niezastąpionym, z całą ich historią – wielekroć 

trudną, bolesną – zapisaną w księgach, pamięci, sercu. Wraca się tam 

zarówno w celu duchowego odrodzenia, porządkowania swojego życia, 

przywracania go na tor właściwy, jak również po to, aby się zdystansować, 

zatrzymać się, podjąć refleksję nad tym, co przynosi los. 

 Temat ten podejmowany jest też coraz częściej w społecznościach 

lokalnych, dla młodych ludzi: w szkołach, ośrodkach kultury, podczas 

warsztatów, wycieczek. Co więcej na Uniwersytecie Śląskim studiować 

można na specjalnym kierunku studiów podyplomowych Wiedza o Regionie. 

Inicjatywa ta cieszy się wielkim zainteresowaniem, dofinansowywana często 

przez dyrektorów szkół, aby w dalszej perspektywie wykształcona kadra 

mogła prowadzić lekcje i zajęcia pozaszkolne, które uwrażliwią młodych 

ludzi na znaczenie rodzimej kultury w budowaniu dojrzałości ludzkiej. 

Kształtowanie takich postaw dotyczy nie tylko Śląska, ale również wielu 

innych regionów Polski. 

 W roku 2011 w Pile powstał program o znamienitym tytule: „Mała 

Ojczyzna”18, opracowany przez Annę Ligenzę, Iwonę Szczepanik, Patrycję 

Krystek oraz Jacka Gawrońskiego. W uzasadnieniu utworzonego projektu 

napisano: 

Dużym zagrożeniem dla obszaru działania jest odpływ młodych ludzi  

do dużych miast i za granicę. Ważnym zadaniem NGR19 będzie wsparcie 

 
Por. A. Kostarczyk, Dziedzictwo kultury gospodarowania przestrzenią,  

w: Małe ojczyzny…, s. 32. 
18Por. https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=ma%C5%82a+ojczyzna+doc#, [dostęp 29.12. 2019]. 
19Nadnotecka Grupa Rybacka. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mała+ojczyzna+doc
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mała+ojczyzna+doc
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inicjatyw edukacyjnych i dydaktycznych, promujących wiedzę o terenie i jego 

lokalnych uwarunkowaniach, zwłaszcza w kontekście działalności rybackiej, 

jej tradycji i potencjału, zasobów przyrody i wód, wizji strategicznej 

przyszłości związanej z rozwojem turystyki. Odpowiednio zaszczepiona 

wiedza i przywiązanie do lokalnych walorów terenowych i przyrodniczych 

mogą ukierunkować rozwój młodych ludzi. Pozwoli to zmniejszyć negatywne 

zjawisko odpływu młodych, zdolnych ludzi, zapewniając potencjał przyszłych 

przedsiębiorców i pracowników, niezbędnych w przypadku powodzenia wizji 

strategicznej rozwoju obszaru.   

 Autorzy zaangażowani w dzieło kształtowania w młodych ludziach 

tożsamości narodowej, lokalnej podkreślają, że ma ono na celu: 

 

• aktywizację dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, zgodnie  

z kierunkami wskazanymi w Programie „Mała Ojczyzna”; 

• uświadomienie dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia 

walorów przyrodniczych i środowiskowych obszaru NGR; 

• propagowanie idei kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, 

pracy społecznej na łonie natury; 

• rozwój i tworzenie inicjatyw w zakresie turystyki, ekoturystyki  

i turystyki wodnej, rzemiosła regionalnego i wytwórstwa lokalnego; 

• popularyzowanie inicjatyw upowszechniających idee ekologii, 

tradycji rybackich, historii regionu; 

• promocję spożycia ryb i produktów rybnych wśród dzieci  

i młodzieży; 

• propagowanie inicjatyw edukacyjnych w zakresie nauki języków 

obcych, w szczególności wyspecjalizowanych w zakresie obsługi 

ruchu turystycznego; 

• zapoznanie dzieci i młodzieży z regionem, w którym mieszkają. 

 

 Do uczestnictwa i zaangażowania się w Program zachęcono  

w sposób szczególny przedstawicieli szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – 

wychowawczych, domów dziecka, domów kultury, bibliotek, świetlic, 

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców prywatnych, osoby fizyczne 

zainteresowane organizacją wszelkiego rodzaju inicjatyw edukacyjno – 

szkoleniowych dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia. 

 W tym konkretnym programie w szczególności preferowane są 

następujące zajęcia, aktywności: 
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• organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży 

propagujących idee ekologii, patriotyzmu lokalnego, aktywnego 

wypoczynku; 

• organizowanie szkoleń dla dzieci i młodzieży mających na celu 

edukację w zakresie języków obcych; 

• organizowanie zielonych szkół, wycieczek i wyjazdów mających  

na celu zapoznanie się z bogactwem kulturowym, historycznym  

i przyrodniczo – geograficznym regionu; 

• organizowanie zawodów sportowych; 

• organizowanie konkursów popularyzujących wiedzę o regionie; 

• organizowanie spotkań z plastykami, rzeźbiarzami i artystami 

specjalizującymi się w sztuce ludowej; 

• tworzenie szkółek wędkarskich; 

• prowadzenie „lekcji patriotyzmu lokalnego” – spotkania  

z historykami, ludźmi, którzy brali udział w wielkich wydarzeniach na danym 

obszarze; 

• organizowanie spotkań w gospodarstwach rybackich dla dzieci  

i młodzieży w celu propagowania tradycji rybackich i popularyzacji spożycia 

ryb i produktów rybnych – pescatourism (pescaturystyka). 

 Reasumując, budowanie tożsamości lokalnej, uaktywnianie  

i włączenie w społeczne działania, jest ważnym elementem kształtowania 

dojrzałości człowieka. Tradycje lokalnej kultury są niezwykle szerokim 

zagadnieniem. Tematykę tę można badać podmiotowo i przedmiotowo. 

Warto zobaczyć, jak istotnym w tworzeniu wspólnot lokalnych jest 

tożsamość terytorialna w relacji do rozwoju lokalnego. Teoretyczne aspekty 

tożsamości terytorialnej, z uwzględnieniem zjawiska więzi emocjonalnej 

społeczności z miejscem swojego zamieszkania, stają się ubogaceniem nie 

tylko jednostkowo – człowieka, ale całej grupy ludzi, co w szerokiej 

perspektywie pozwoli budować cywilizację pełną szacunku i dążenia  

do jedności w różnorodności. 

 

 Maria Kopsztejn  

WSBiNoZ- Łódź, filia - Rybnik 
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WERONIKA MOSZ 

„Jestem Polakiem – małym patriotą.”  

Innowacja w przedszkolu.  

 
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" 

                                                           Cyprian Kamil Norwid 

„Jestem Polakiem - małym patriotą”. 

Innowacja pedagogiczna zajęć wychowania przedszkolnego- kształtowania  

u dzieci przynależności do swojego kraju i postaw patriotycznych. 

 

 Wiek przedszkolny to okres bardzo ważny w życiu każdego dziecka. 

Właśnie w tym okresie dziecko ma chłonny umysł, ciekawi je otaczająca 

rzeczywistość, odkrywanie nowych, nieznanych mu rzeczy. Wychowanie w 

miłości do Ojczyzny, kultywowanie polskich tradycji  

i szacunku do twórców Niepodległej powinno być elementem nauki już  

na etapie edukacji przedszkolnej. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach 

w tym wieku, towarzyszą im praktycznie przez całe życie. Wychowanie  

w duchu patriotycznym jest także elementem przygotowania dziecka  

do nauki w szkole. Absolwent przedszkola wg podstawy programowej: 

„wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 

(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski 

ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku 

wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej”.  

  Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru 

i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym.  

U małego dziecka nie krystalizuje się dojrzała postawa patriotyczna,  

ale nasze oddziaływania w tym względzie pozwolą stworzyć podłoże  

do uczuć przywiązania do własnego miasta, regionu, jego tradycji itp., czyli 

do tzw. "małej ojczyzny", którą mały człowiek może zobaczyć, której może 

dotknąć i ją poczuć.  

 Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa 

wobec Ojczyzny jako całości, która dla małego dziecka jest pojęciem 

abstrakcyjnym, musimy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć: 

symboli narodowych, obyczajów, obrzędów, ludzi z różnych grup 

społecznych. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą 

i kulturą, literaturą (wiersze, opowiadania, legendy) i tradycjami wpłyniemy 
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w znaczący sposób na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami 

Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi.  

 

CEL INNOWACJI 

 

1. Poznanie swojej "małej ojczyzny" - miasta Rydułtowy. 

2. Poznanie najciekawszych miejsc i zabytków w Rydułtowach. 

3. Zapoznanie się z tradycjami śląskimi i kultywowanie ich. 

4. Poznanie historii powstania państwa polskiego, symboli 

narodowych. 

5. Poznanie genezy Święta Niepodległości Polski i Konstytucji 

Trzeciego Maja. 

6. Poznanie prawidłowych zachowań w trakcie słuchania i śpiewania 

hymnu Polski 

7. Pozytywne ocenianie i naśladowanie uznanych tradycją zachowań 

podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych. 

8. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa. 

9. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości 

obywatelskiej. 

10. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra 

wspólnego. 

11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli 

narodowych. 

 

FORMY 

 

• Praca zbiorowa i jednolita z całą grupą. 

• Praca indywidualna zróżnicowana z poszczególnymi dziećmi. 

• Konkurs plastyczny. 

• Nauka piosenek i tańców. 

 

 METODY PRACY 

 

• metody słowne 

o swobodna rozmowa 

o dialog 

o pogadanka 

o słuchanie czytanych baśni, legend, bajek 
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o opowiadanie treści utworów 

o objaśnianie 

o instrukcja słowna 

• Metody poglądowe: 

o pokaz  

o wzór  

o przykład  

• Metody aktywizujące: 

o pedagogika zabawy 

o gry i zabawy integracyjne 

o aktywność ruchowa przy muzyce 

 

 MIEJSCE REALIZACJI 

 

• Publiczne Przedszkole nr 2 im. Czesława Janczarskiego  

w Rydułtowach 

 

UCZESTNICY 

 

• Grupa przedszkolna dzieci 5- 6 letnie 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 

Dziecko rozumie: 

• znaczenie tradycji lokalnej w dobie integracji; 

• potrzebę odkrywania piękna rodzinnej kultury; 

• potrzebę ciągłego doskonalenia się; 

• znaczenie odpowiedzialności w pracy grupowej. 

 

Dziecko zna: 

• najważniejsze zabytki i ciekawe miejsca regionu; 

• obrzędy i zwyczaje swojego regionu; 

• legendę na temat powstania państwa polskiego; 

• symbole narodowe (godło, flaga, hymn Polski); 

• właściwą hierarchię wartości i postaw społecznych. 
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DZIAŁANIA  INNOWACYJNE 

 

1. Stworzenie ekspozycji regionalnych w salach oraz kącika 

patriotycznego na terenie przedszkola. 

2. Organizacja akademii "Rocznica odzyskania niepodległości przez 

Polskę". 

3. Organizacja konkursu plastycznego "Jestem Polakiem - małym 

patriotą" oraz umożliwienie uczestnictwa w konkurach 

patriotycznych. 

4. Nauka hymnu Polski oraz pieśni patriotycznych. 

5. Bliższe poznanie własnego miasta - Rydułtów. 

6. Poznanie tradycji i obrzędów śląskich. 

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym - Klub Seniora  

"Sami Swoi", Koło Gospodyń Wiejskich 

 

EWALUACJA  

 

     Aby przekonać się, czy realizowana innowacja daje pożądane rezultaty, 

konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji, czyli działań zmierzających  

do stwierdzenia, w jakim stopniu zamierzone cele są osiągnięte. Będą do tego 

służyć następujące narzędzia ewaluacyjne: 

1. Obserwowanie zachowania dzieci w sytuacjach zadaniowych; 

2. Rozmowy z dziećmi podczas zajęć; 

3. Wystawa prac plastycznych wykonanych w konkursach; 

4. Ankiety dla rodziców. 

 

 

PLAN PRACY 

 

Treści innowacji: 

 

Październik: 

1. Konkurs plastyczny dla wszystkich przedszkolaków "Jestem 

Polakiem - małym patriotą" 

2. Przygotowanie kącika o Rydułtowach w sali. 

3. Przygotowanie kącika patriotycznego na terenie przedszkola. 

4. Przygotowania do akademii "Rocznica odzyskania niepodległości 

przez Polskę". 
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5. Nauka hymnu Polski. 

6. Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich - wspólne kultywowanie 

tradycji śląskiej. 

 

Listopad: 

1. 1 listopad - wyjście na pobliski cmentarz, kultywowanie pamięci  

o zmarłych, w tym szczególnie o żołnierzach. 

2. Zapoznanie się z historią Polski - przybliżenie "Święta 

Niepodległości"  

3. Akademia z okazji "Rocznicy odzyskania niepodległości  

przez Polskę". 

4. „Moja mała ojczyzna” - historia naszego miasta. 

5. Najciekawsze miejsca w Rydułtowach - zapoznanie z miejscami 

charakterystycznymi w Rydułtowach. 

 

Grudzień: 

1. "Dzień Górnika" - spotkanie z górnikiem / wyjście na kopalnię - 

poznanie trudu górniczej pracy. 

2. Kultywowanie polskich tradycji związanych z przygotowaniem  

i obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Zajęcia otwarte dla rodziców - integracja rodziców - wspólne 

rodzinne przygotowanie do świat. 

 

Styczeń: 

1. Zorganizowanie wystawy ciekawych rodzinnych pamiątek i starych 

rzeczy - pogłębienie więzi z dziadkami i babciami. 

2. Wspólne zajęcia z Klubem Seniora "Sami Swoi". 

 

Luty: 

1. „Z śląską gwarą za pan brat” - słuchanie bajek w gwarze, wykonanie 

prac plastycznych do wysłuchanych bajek. 

2. Śląski słowniczek - nauka słów w gwarze śląskiej. 

 

Marzec: 

1. Śląski strój ludowy - wskazywanie stroju śląskiego wśród innych 

strojów. 

2. Nauka śląskiej piosenki "Dzieweczko ze Śląska" 

3. Nauka tańca "Grozik" 
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Kwiecień: 

1. Poznanie sylwetek najwybitniejszych Polaków. 

2. Konkurs plastyczny "Ważna postać w życiu Polaków". 

3. Zapoznanie się z symbolami narodowymi Polski. 

4. Symbolika Świąt Wielkanocnych w polskiej tradycji. 

 

Maj: 

1. Zapoznanie z historią Polski - "Konstytucja 3 Maja" 

2. Wycieczka do Urzędu Miasta Rydułtowy - poznanie pracy  

w urzędzie. 

3. Zapoznanie się z ciekawymi polskimi legendami. 

 

LITERATURA 

___________________________________________________ 

 

1. Bulera M., Żuchelkowska K.: Ukochany Kraj, umiłowany kraj, Wychowanie 

patriotyczne w przedszkolu, Bydgoszcz 1996.  

2. Jakubowski J. Z.: Dokąd i skąd idziemy, Warszawa 1997.  

3. Jundził I.: O wychowaniu patriotycznym dzieci, Warszawa 1975.  

4. Kąkol M.: Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym 

w: Wychowanie w Przedszkolu nr 11, Warszawa 1985.  

5. Sawicka A.: Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu, Warszawa 

1980 

 

 Dzieci były bardzo zaangażowane się podczas realizacji innowacji. 

Chętnie brały udział w spotkaniach z Klubem Seniora "Sami Swoi" oraz  

z  Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. Spotkania międzypokoleniowe  

i zajęcia, które wspólnie przygotowaliśmy dla dzieci, pozwoliły im bliżej 

poznać zwyczaje, tradycje i historię naszego miasta oraz regionu. Udział 

dzieci w przygotowaniu akademii przybliżył im dzieje naszego państwa. 

Konkursy plastyczne, w których brali udział, angażowały także rodziców, 

przez co dzieci poznawały historię swojej rodziny. 

 

Weronika Mosz 
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PAWEŁ KONTNY 

O sztuce słuchania.  

 
„W czasach panującej wśród uczniów dysgrafii, dysleksji, 

dyskalkulii, brakuje jednego „dys”: dyscypliny” - głosił pojawiający się 

niedawno tu i ówdzie internetowy „mem”. W ostatnim czasie mogliśmy 

usłyszeć wiele głosów na temat tego, jak powinna wyglądać współczesna 

edukacja, co powinno być głównym nurtem jej odnowy.  

Wypowiedzi żarliwe, pełne doświadczenia i kompetencji, 

wmieszane w polityczny spór. Strajk okazał się bombą, która zbierając  

w sobie autentyczne poczucie misji,  wzajemne pretensje, frustrację, gniew 

(na system, ludzi, że drugi ma się lepiej, że jestem niedoceniony, że nikt 

mnie nie słyszy!) przeszła niczym fala uderzeniowa przez nasze pokoje 

nauczycielskie, gabinety, korytarze …więzi koleżeńskie…długoletnie 

przyjaźnie. Wiele słów mocnych, wypowiedzianych świadomie  

lub pod wpływem chwili, czasem słów „które nie są piękne i nie świadczą  

o pięknie, (…) które nigdy nie staną się ciałami i nigdy nie zamieszkają 

miedzy ludźmi”.20  

Jednak bomba wybuchła i jej szum utrzymuje się nadal w formie 

ogłuszających pytań: Gdzie pójść dalej?, Czy jest jeszcze nadzieja - dla mnie, 

dla koleżeńskiej więzi, dla ucznia? 

 Nie będzie to tekst o polityce ani o cudownym antidotum  

na krwawiące rany. Bedzie to refleksja, która powstała niezależnie  

od przedstawionych wydarzeń i jednocześnie pośród nich, wynikająca 

z poszukiwania tego, co najistotniejsze w pracy wychowawcy, nauczyciela.  

 

Ukryta potrzeba autorytetu. 

 

„Autorytety dziś nie istnieją”. Młodzi zawierzają swoje życie 

wiedzy, dzierżawionej za drobną opłatą na rzecz koncernów telefonii 

komórkowej. Tego rodzaju wiedza, pozyskana „przesunięciem palca”, 

dyskredytuje rolę nauczyciela: „Co on mi może dać?”, „Czy ktoś tak ubrany 

może  mnie poprowadzić do czegoś nowoczesnego i rozwijającego?”, „Po co 

 
20 R. Brandstaetter, Pieśń o moim Chrystusie s.27.  
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wtłacza mi lektury, które mnie w ogóle nie interesują?”, „Przecież on zarabia 

mniej niż ja”, „A ja i  tak zostanę Youtuberem, połączę rozrywkę z porządną 

kasą”. Myśli w młodzieńczych głowach kotłują się, „obijają” o postaci 

z seriali, gier komputerowych i książek fantasy.  A jednak jako nauczyciele 

intuicyjnie przeczuwamy, że potrzeba autorytetu jest większa niż 

kiedykolwiek wcześniej. Niepokojąca jest stale narastająca depresja  

u młodych ludzi, utrata sensu życia, zagubienie i nurtujące ich pytanie:  

„Jak odnaleźć się w tak wielkim gąszczu informacji?” (w dodatku 

niejednokrotnie z sobą sprzecznych).  

Nie dajmy się zwieść: obojętność, nieradzenie sobie z własnym 

życiem, brak stabilności w rodzinach jest wielkim wołaniem o autorytet i to 

ten w pierwotnym etymologicznym znaczeniu (auctoritas – zdolność 

powodowania rozwoju). 

Co zatem jest źródłem rozwoju zainicjowanego przez osobę będącą 

autorytetem? Czy wiedza perfekcyjnie przekazana, według coraz to nowych 

wytycznych z ministerstwa, a może nieustanne innowacje, z ewaluacjami 

włącznie? Fundament leży z pewnością gdzie indziej.  Jest nią prawdziwa  

i autentyczna więź nauczyciela z uczniem, zobaczenie go w kontekście jego 

historii, przeżyć, zdolności. Dopiero wtedy może powstać klasyczna relacja 

mistrz – uczeń.  

Jak jednak tę więź budować, kiedy wszystko wydaje się już  

u podstaw utrudnione? Podpowiedzią mogą być słowa niezwykłego 

człowieka, znakomitego psychoterapeuty i kierownika duchowego  

ks. dr. Krzysztofa Grzywocza (przed kilku laty zaginionego w górach). Jego 

testament w postaci konferencji z pogranicza psychologii i duchowości stał 

się wielkim światłem dla tysięcy osób. Jego otwarty umysł, głęboki szacunek 

dla człowieka i człowieczeństwa oraz umiłowanie prawdy mogą być 

inspiracją dla każdego.   

 

Słuch siłą mówcy. 

 

Ks. Grzywocz zwraca uwagę na kluczową rolę słuchania: „Kto sam 

nie potrafi słuchać, nie trafi do serca słuchaczy.” W dobie współczesnych 

środków przekazu jesteśmy nastawieni na komentowanie różnych zdarzeń. 

Lubimy zabierać głos, gdyż bardzo często mamy już gotową odpowiedź  

na dany temat (nawet jeśli znamy go z  fragmentarycznych relacji, obrazów, 

tekstów). Umieszczane na portalach społecznościowych zdjęcia są jednak 

często rozpaczliwym wołaniem o „wsłuchanie się w człowieka”, jego wielkie 
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potrzeby, pragnienie prawdziwej relacji. Wielu młodych jest dzisiaj 

bezdomnych (nie tylko ze względu na rozpadające się rodziny, ale w myśl 

słów poetki: „Ucho jest jak ojczyzna, gdzie go nie ma, gdzie brakuje 

słuchania, człowiek czuje się obco – jak ktoś kto nie ma domu”21).  

Niejednokrotnie byłem świadkiem, jak umiejętność wysłuchania 

przez pedagoga była niczym stworzenie domu dla ucznia np. szkolna 

biblioteka stawała się choć na chwilę rodzinnym domem, w którym w pełnej 

akceptacji, bez cienia osądu można było wypić herbatę. Patrząc na historię 

własnego życia mógłbym przywołać kilka osób, które w obliczu moich 

pragnień, poszukiwań „zamieniały się w słuch” i tym samym stawały się  

dla mnie „tymczasowym mieszkaniem” wobec obcości ludzi, ich krytyki, 

problemów w domu.  

Gdy byłem studentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej  

im. L. Solskiego w Krakowie, ujął mnie jeden fakt. W 2005 r., gdy umarł Jan 

Paweł II, cały rocznik (ok. 30 osób) postanowił wybrać się do Rzymu  

na pogrzeb. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że prawie żadna 

z tych osób nie utożsamiała się z Kościołem, jego nauczaniem. Co skłoniło 

tych ludzi, by w „pospolitym ruszeniu” zebrać sporą kwotę, jak na kieszeń 

studencką, by pojechać na pogrzeb człowieka, z którym nigdy nie spotkali 

się twarzą w twarz? Podejrzewam, że chodziło przede wszystkim o poczucie 

domu i  otwartości. Większość  Polaków spontanicznie traktowało to 

wydarzenie jak  pożegnanie  z własnym ojcem. Skąd to powszechne 

przekonanie? Z pewnością było ono powiązane z niezwykłym zmysłem 

słuchu Jana Pawła II. Jego najbliżsi współpracownicy, relacjonując 

codzienne życie, podkreślali, że zwykle spożywał on posiłki w towarzystwie 

różnych osób. Podczas nich bardzo niewiele mówił, „zamieniał się w słuch”. 

Tak poznawał problemy każdego człowieka, czy to wykształconego,  

czy bardzo prostego. Każde jego kazanie, homilia, dialog, były zanurzone  

w głębokim wsłuchaniu się w człowieka. Nauczanie nie może pomijać osoby, 

do której jest ono kierowane.  

 

Słuchać, by wspólnie osiągnąć cel. 

 

Ks. Grzywocz, odwołując się do słów twórcy logoterapii Viktora 

Frankla, zwraca uwagę, że: „osoby towarzyszące innym w rozwoju (lekarze, 

nauczyciele, księża, wychowawcy, rodzice), zbyt mało czasu poświęcają na 

 
21 K. Grzywocz, W Duchu i przyjaźni s.492. 
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wysłuchanie i dlatego ich diagnozy, interpretacje bywają często niepewne, 

częściowe lub nieprawdziwe. Kto słucha pobieżnie, ten może się przesłyszeć. 

(…) Mówiąc wtedy o „innych”, tak naprawdę diagnozujemy siebie, 

 mówimy o sobie. Można wówczas nie zauważyć koloru oczu drugiej osoby, 

jej ubrania, nie usłyszeć barwy głosu i złożoności opowieści, a mieć 

niepodważalną opinię na temat tej osoby.”22 

 To niezwykle ujmujące słowa. Zwłaszcza w dobie, gdy nie tylko  

za mało słuchamy ucznia, całego kontekstu jego historii, ale także głosu 

swoich kolegów z pracy. Łatwo nam ocenić drugiego przez pryzmat 

światopoglądu, bardzo szybko stawiamy diagnozy i wpadamy w oburzenie, 

gdy ktoś myśli inaczej niż my. W tym miejscu jeszcze raz przemówi ks. 

Grzywocz: 

„Słuchanie jest pierwszym słowem miłości, szacunku i wiary w człowieka. 

(…) Można zdobyć umiejętność słuchania, tak jak wyucza się teatralnej roli. 

Człowiek słucha wtedy technicznie, dla szeroko pojętego interesu i korzyści. 

Taka subtelna forma egocentryzmu ostatecznie odpycha, niepokoi i poniża. 

Słuchanie powinno być bowiem znakiem szacunku wobec drugiego, 

gotowością budowania szczerej i czułej więzi, znakiem wiary w wartość tej 

osoby. (…)Nie słucha się bowiem rzeczy niewartościowych, nie kontempluje 

się godzinami wysypiska śmieci. (…)Dlatego słuchanie jest znakiem 

szacunku wobec drugiej osoby, miłości i wiary w człowieka. Wiara  

w człowieka rodzi się w wierze innego człowieka, a ostatecznie pochodzi  

ze słuchania Boga. To w  Jego słuchaniu można usłyszeć zbawienny przekaz: 

Jesteś wartościowy w Moich oczach.”23  

  

Podsumowanie 

 

Głębokie wsłuchanie wymaga nieraz postawy heroicznej, 

odrzucenia stereotypów, przejścia ponad własnymi zranieniami, ale daje 

istotne  efekty. Podkreśla to Michael Endego w swojej książce „Momo”: 

„Momo umiała tak słuchać, że ludzie bezradni albo niezdecydowani nagle 

dobrze wiedzieli, czego chcą, albo że nieśmiali nagle czuli się swobodnie  

i odważnie (…) Jeśli ktoś czuł, że jego życie jest nieudane i nic niewarte,  

a on sam jednym z milionów ludzi, który nie ma żadnego znaczenia i którego 

można zastąpić równie szybko, jak zastępuje się dziurawy garnek, jeśli ten 

 
22 K. Grzywocz, W Duchu i przyjaźni s.497. 
23 Tamże. 



BIULETYN METODYCZNY nr 1 (41) II semestr 2019/2020 
 

str. 27 

 

ktoś szedł do małej Momo i opowiadał jej to wszystko, jeszcze nim skończył 

mówić, zaczynało mu się w dziwny sposób wydawać, że się zupełnie myli, 

że drugiego takiego jak on nie ma na świecie i że dlatego, w jakiś szczególny 

sposób, jest ważny dla świata. Tak umiała słuchać Momo.”24 

Postawa słuchania może zatem okazać się w niejednym przypadku 

decydująca. Ktoś przyszedł po radę, a już sama przestrzeń uważnego 

słuchania stała się „superwizją” przynoszącą rozwiązanie. Wyjdźmy zatem  

z okopu naszych ocen i osądów jak w filmie reklamowym obrazującym 

pojednanie Niemców i Brytyjczyków na froncie wojennym w 1914 r.25 

Nieraz wiąże się to z wielkim ryzykiem zranienia, podeptania naszej 

otwartości, wiary w człowieka. Jednak tylko wsłuchanie się w drugiego jest 

pierwszym krokiem w stronę miłości, prawdziwego pojednania, bo: „Jak kto 

słucha, tak też i kocha”, a dopiero autentyczna miłość jest źródłem pełnego 

rozwoju. 

  

 

 

Literatura 

1. Ks. Krzysztof Grzywocz “W duchu i przyjaźni”, wyd. Salwator, Kraków 

2017r. 
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24 K. Grzywocz, W Duchu i przyjaźni s.499. 
25 Christmas is for shering, 
https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM, dostęp: 12.11.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=NWF2JBb1bvM
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MAREK KRUPA, KATARZYNA HAWEL 

Jubileuszowy XX Konkurs Ortograficzny  

dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych.  

 
W środę 11 grudnia dwudziestu ośmiu uczestników XX 

Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla młodzieży szkół 

ponadpodstawowych Powiatu Wodzisławskiego, wyłonionych w szkolnych 

eliminacjach, zmierzyło się z tekstem Mickiewicz w oczach współczesnych. 

Tekst dyktanda odczytała Katarzyna Hawel – doradca metodyczny  z języka 

polskiego. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością zasad ortografii  

i interpunkcji, pisząc o przyjaciołach poety zahartowanych w walce 

patriotach, którzy bez wahania przyjmą go do swego grona. 

Najwięcej trudności sprawił uczestnikom fragment o hydrze 

pamiątek drążącej duszę Pielgrzyma oraz o skałach Ajudahu. Dotyczyło to 

zwłaszcza uczniów klas pierwszych, którzy w szkole ponadpodstawowej nie 

zetknęli się jescze z twórczością A. Mickiewicza. Tekst okazał się trudny, 

dlatego duże brawa należą się laureatom. Dyktando oceniało jury, w którego 

skład wchodzili nauczyciele szkół ponadpodstawowych sprawiedliwie  

i starannie sprawdzający prace uczestników, aby wyłonić ostatecznie 

zwycięzców.  

Wyniki konkursu w roku szkolnym 2019/2020 

1. Zofia Tytko - I LO w Wodzisławiu Śląskim 

2. Dagmara Grela - I LO w Wodzisławiu Śląskim 

3. Maja Koczy- I LO w Wodzisławiu Śląskim  

Gratulujemy i zapraszamy młodzież za rok. 

 

Marek Krupa, Katarzyna Hawel  

doradcy metodyczni języka polskiego PODN 
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Fot. (powyżej) Uczestnicy podczas pisania dyktanda. (poniżej) Trzy 

laureatki tegorocznego, jubileuszowego dyktanda.  
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CYKL SCENARIUSZY PRZEDSTAWIEŃ 
W cyklu prezentować będziemy oryginalne teksty nauczycieli 

przygotowane na potrzeby różnych uroczystości szkolnych, 

państwowych, świątecznych. Zachęcamy do skorzystania z całych 

scenariuszy lub wybranych fragmentów. Jednocześnie zachęcamy 

autorów, nauczycieli, instruktorów prowadzących zajęcia teatralne  

i wszystkich chętnych do współtworzenia tego działu w naszym 

Biuletynie. 

 

HANNA KONIORCZYK 

„Nieziemska misja”- scenariusz przedstawienia.  

 
Niniejszy scenariusz napisany został na potrzeby Koncertu 

Noworocznego, który co roku odbywa się w Szkole Podstawowej nr 15. Jest 

to opowieść o ludziach, którzy są zabiegani i niekoniecznie pamiętają, jak 

należy przeżyć bożonarodzeniowy czas. Przeznaczony jest nie tylko  

dla uczniów szkół podstawowych, z powodzeniem można zrealizować go 

również w szkołach ponadpodstawowych. Bohaterami sztuki pt.„Nieziemska 

misja” są anioły oraz rodzina. Ilość aktorów nie jest ograniczona. Można 

dostosować role do poszczególnych osób w zależności od upodobań. 

Szerokie didaskalia ułatwią pracę nad sztuką, jednocześnie pozwolą 

reżyserom na swobodę. Przedstawienie składa się z dwóch aktów. Akcja 

rozpoczyna się w niebie, a kończy na ziemi. To połączenie światów sprawia, 

że widz dostrzeże moc wiary, a stopklatka uzmysłowi, że czasem warto się 

zatrzymać, by móc się przyjrzeć samemu sobie i zacząć żyć od nowa. 

 

Akt I 

Scenografia – chmury na kółkach, biały materiał, stolik. Jeden z aniołów 

siedzi przy stoliku znudzony, przegląda gazetę, reszta leży na brzuchach 

przodem do widowni i tworzy rytmiczną muzykę. Jeden uderza łyżeczką  

o słoiczek z nutellą, drugi potrząsa gazetą, trzeci ziewa, itd. 

  

Po chwili na scenę wpada najmłodszy aniołek. 

A1: Ostatnie minuty lenistwa moi mili, 

 Zaraz wpadnie szefuńcio i będziecie wyli ha ha ha 

A2: Chyba ty będziesz jak zwykle pod nosem marudził,  
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 Że cię ktoś w końcu z letargu wybudził. 

A3: Mój drogi…wszyscy cię przecież bardzo dobrze znamy, 

 I wiemy bardzo dobrze z kim do czynienia mamy! 

A4: Może nie będzie tak najgorzej w tym roku, 

 Ludzie na ziemi żyją jak w jakimś amoku 

A5: Pewnie nawet nie pamiętają, że są święta 

A1: Ja cię proszę…przecież o tym chyba każdy pamięta! 

A2: I tu się mylisz moja kochana, 

 Widziałam na własne oczy dziś z rana, 

 Że ludzie są strasznie zabiegani! 

A1: Ha, czyli że żyją zupełnie sami? 

 Wiedziałam, że kiedyś tak będzie! 

A3: Spokojnie moja droga, może jesteś w błędzie. 

 Nie wierzę, że ludzie są egoistami, 

 Skąpcami, draniami i samolubami… 

A4:  Ciiiii….chyba ktoś nadchodzi… 

A5: I co z tego, co mnie to obchodzi… pozostałe anioły spoglądają ze złością 

na niego. 

Wchodzi Anioł posłaniec Boga z dużą skrzynią pełną listów! 

Mówi do znudzonych aniołów. 

AP: No, no, widzę, że robota wre! (z ironią) 

A3: Ano wre, wre, właśnie się zbieramy, 

 Ale jakoś tak myślę, że rady nie damy… już chce wstać,  

ale znudzony siada znów. To może być anioł, który siedział przy stole lub ten 

z nutellą, który najedzony znów położy się na podłodze. 

AP: zauważając, że nikt nie zwraca na niego uwagi, ponieważ aniołki 

wracają do tworzenia muzyki z rytmu, rzuca skrzynią o podłogę, wszyscy 

podskakują z miejsc. 

A1: Cóż się tak pieklisz? 

A2: W dodatku w niebie. Śmiejąc się pod nosem. 

A3: Zostaw ją w spokoju, bo będzie na Ciebie… do ucha koleżanki. 

AP: Zostawiam wam listy i do roboty! 

A4: Dobra, już dobra, a dużo tego? 

A5: zaglądając do środk) uuuuu… ktoś tu przesadził… 

 Widząc chłodne spojrzenie AP, szybko dodaje) Ale to nic złego… 

AP: Strzepując ręce. No! To zostawiam was aniołeczki! 

 Przeczytać, podzielić i dać do półeczki. Przy wypowiadaniu tych 

słów aniołki podskakują w rytm ze strachu. 
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Aniołki  (razem) Wszystkie zabawki posegregujemy, 

 Opakujemy i jutro wyślemy! 

Aniołki zaczynają czytanie listów. Każdy bierze jedną kopertę, kartkę, laurkę 

i czytają po cichu. Nagle jeden zaczyna znudzony… 

A5: Rok w rok to samo, chcę lalkę, klocki, misia pluszowego,  

A4: Laptop, Komputer, quada swojego! 

A3: Patrzcie tu… (Wszystkie podbiegają). Dzieciątko Drogie, przynieś mi 

koniecznie (podkreślając słowo „koniecznie”), nowiutki samochód,  

bo czekam już wiecznie. Doprosić się nie mogę o to rodziców, bo sądzą,  

że im brakuje na mnie już słów! 

A2: U mnie to samo, „Święty Mikołaju, musisz mi (podkreśla słowa „musisz 

mi”) w tym roku dużo więcej przynieść, bo Olka z mojej klasy będzie się 

znów chwalić… 

A1: I co robimy? Z tą pychą u ludzi? 

 Nie wiem, mnie już to wszystko po prostu nudzi! 

A2: Spakujmy te rzeczy, zróbmy, jak każą,  

 Niech mają to, o czym tak marzą! 

A3: I co? Nikomu nie pomożemy? 

 Nawracać też nikogo nie będziemy? 

A4: Na to wygląda! Nudne te święta! 

 Coraz mniej ludzi o nich pamięta. 

Zbierają listy i już chcą wychodzić, jednak zauważają jeszcze jeden,  

na samym dnie. 

A1: Patrzcie, jest jeszcze jeden, na samym dnie! 

A2: Noooo…pewnie to samo, nie ma się czym ekscytować, 

 Lepiej od razu do kieszeni schować… 

 

Otwierają list 

A3: „Kochany Jezu w stajni narodzony” 

A: nieeeee… (z ironią, że ktoś w ogóle skojarzył, o co chodzi w Bożym 

Narodzeniu), naprawdę? Jest ktoś, kto pamięta? O małym Dzieciąteczku?  

I Maryja Święta? 

A: wszystkie Ciiiii…. czytaj dalej… 

A3: „(…) nie proszę o prezenty, klocki, misia pluszowego, 

 Nie chcę też, jak Szymon, quada nowego,  

Aniłoki patrzą z niedowierzaniem i przecierają oczy. 

 Niepotrzebny mi samochód ani ciuchy nowe, 

 Ani tablet, ani laptop, abonamenty darmowe… 
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 Proszę Cię o Jezu o miłość i spokój 

 I o to, by rodzice widzieli siebie, 

 Bo nie myślą o świętach, nie myślą o niebie…  

Jeden z aniołów już szlocha, reszta go uspokaja, głaszcze, w połowie ktoś 

inny przejmuje list i czyta dalej, bo ten pierwszy też już szlocha, jeden 

przerywa jedzenie nutelli). 

 Jestem jeszcze mała, mam 4 latka, 

 Ten list pisze za mnie moja sąsiadka. 

 To ona mi przypomniała o świętach 

 I o tym, że Jezus nie myśli o prezentach, 

 Że myśli o ludziach, którzy są w potrzebie 

 I ja tak mocno w to po prostu wierzę… 

Aniołki się wzruszyły, jest płacz i szlochanie. 

 

A1: Słuchajcie, nie wszystko jeszcze stracone. 

 Ile mamy czasu? Już wszystko ustalone? 

A2: Trzeba odszukać tę małą dziewczynkę 

 I jej rodziców…przynieście mi skrzynkę… 

Przynosi skrzynkę z napisem „adresy”. 

Szukają długo, może być wybijany rytm znów, pozostali chodzą niecierpliwie. 

 

A5: Mam, mam (wszyscy się zbiegają) mam adres, wszystko się zgadza 

 Zaraz wyruszamy… 

A4: hmm, yyy, uuu, a co na to władza? (wskazuje palcem do góry) 

A3: Daj spokój, biorę to na siebie! 

 Pakuj się, to twoje ostatnie sekundy w niebie! 

Aniołki przynoszą walizkę, pakują nowe białe ubrania, jakieś niepotrzebne 

rzeczy… 

Kurtyna 

 

Akt II 

Smutna dziewczynka siedzi samotnie na łóżku. Na scenie stoi stolik, choinka 

z dwiema bombkami… Zza kurtyny słychać kłótnię rodziców. Dziewczynka 

przy każdym krzyku tuli się w poduszkę! Ojciec wnosi ubraną już choinkę 

okrytą folią, ściga z niej folię, pod nosem mówi do siebie, że dobrze,  

że nie trzeba marnować na to czasu w tym rok. Mama może dopowiedzieć, 

że te kolory są już niemodne i że trzeba zamienić bombki… 
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Rodzice się krzątają, mama czegoś szuka, zbiera się na zakupy, ojciec szuka 

portfela, poklepując się po kieszeniach. 

Mama: Ty nigdy nic znaleźć nie potrafisz!  

 Pośpiesz się, zaraz wychodzimy! 

Tata: Mam, mam, poczekaj (otwiera portfel) liczymy! 

Mama: Gdzie jest Marysia? W ogóle wróciła? 

Tata: Skąd mam wiedzieć? Sprawdź, bądź tak miła… 

Mama: Dobra nieważne, niech się czymś zajmie… 

Zamówiłeś catering na święta? 

Tata: Ja? Przecież ty to miałaś zrobić! 

Marysia jest cały czas na scenie, ale rodzice jej nie zauważają.  

Jest zagubiona, smutna…próbuje coś powiedzieć.. 

Marysia: Może sami przygotujemy święta… 

Mama: jakby jej nie słyszała  

Widziałam, że zapomnisz o tym cateringu, 

 Pięknie będziemy się tłumaczyć przed resztą… 

Tata: Za dużo mam na głowie, ty się tym zajmij. 

Mama: Ja? Ooooo….Nie, nie 

Tata: Tak, tak  

Mama: nie nie  

Tata: Tak, tak (podnoszą głosy) 

Dziecko zatyka uszy, rodzice krzyczą, odpowiednia dramatyczna muzyka, 

która w punkcie kulminacyjnym wymusza stop-klatkę i gaśnie światło. 

Wchodzą aniołki, trzymając w dłoniach malutkie lampiony, które zapalają  

w kolejnym punkcie kulminacyjnym muzyki . Anioły przychodzą, z dwóch 

stron kulis, widzą obraz nędzy i rozpaczy. Jeden z nich ciągle płacze. 

Wszystko go wzrusza! Widok choinki, zapłakanego dziecka. Anioły się 

naradzają! Mówią szeptem. 

A5: Co robimy? 

A4: Trzeba działać! 

A3: Zacznijmy od Ojca? 

A2: Trochę się boję… 

Budzą go z letargu, ten rozgląda się nerwowo, nie wie, co się dzieje, myśli, 

że zwariował. Anioł wręcza mu lampion, który jest światełkiem nadziei. 

A1: Uspokój się, jesteśmy tu po to, żeby Wam pomóc! 

  Rozejrzyj się wokoło? 

A2: Spójrz na Marysię… Co się z wami dzieje? 

A3: List do nas napisała. 
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A4: Jest przecież jeszcze taka mała… 

Budzą matkę, która jest oszołomiona. Anioły uspakajają ją, wręczając kolejny 

lampion. Ojciec rozgląda się wokoło. Światło odgrywa bardzo ważną rolę. 

Mama: Gdzie ja jestem? Co się dzieje? 

A5: Dziś jest wigilia… 

A1: rozglądając się  

Ale nie u was… 

A2: Gdzie stół? Gdzie potrawy? 

A3: Sianko? Kolędy? 

Rodzice zawstydzeni, nie wiedzą co powiedzieć. 

A4: Pomożemy wam… 

Z walizki wyciągają biały obrus, świeczkę caritas, sianko. 

 Jeszcze zdążycie… 

A2: Musicie pamiętać, że ważne są tradycje.. 

A3: I miłość, i spokój, i wszelki szacunek 

A4: A nie pod choinką następny pakunek. 

A5: Tylko miłość wam święta uratuje. 

A1: I wasza córka się lepiej poczuje… 

A2: Bo teraz jest bardzo, ale to bardzo samotna… 

Rodzice patrzą na córkę. Mama płacze, ojciec przytula, córka się budzi się 

na dźwięk kolędy, którą zaczynają śpiewać aniołki. Zasiadają do stołu, dzielą 

się opłatkiem. Kurtyna się zamyka. 

 

Autorka: Hanna Koniorczyk 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Wodzisławiu Śląskim 
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ALEKSANDRA PECIAK 

ALEKSANDRA KOWOL-KRASNOWSKA 

 

Scenariusz lekcji języka angielskiego i niemieckiego  

dla szkół ponadpodstawowych.  

 
W dniu 12.12.2019r. w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Wodzisławiu Śląskim w przedświątecznej atmosferze, odbyła się 

angielsko-niemiecka lekcja otwarta na temat tradycji adwentowo- 

-bożonarodzeniowych w różnych krajach. 

Głównym celem lekcji było uświadomienie uczniom faktu,  

że wielojęzyczność i porozumiewanie się w dwóch językach obcych stanowi 

w dzisiejszych czasach nieodłączny element kompetencji kluczowych, które 

uczeń powinien nabyć w procesie nauki języków obcych.  Lekcja stanowiła 

bazę do rozwijania różnych kompetencji kluczowych: umiejętności 

porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych  

i obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturowej oraz kompetencji 

uczenia się. Podczas lekcji były wykorzystane nowoczesne narzędzia: Super 

Teacher Tools do tworzenia interaktywnych gier i quizów, aplikacje 

EduPuzzle i Playposit, które umożliwiły dodawanie do już istniejących 

filmów pytań sprawdzających, quizów czy komentarzy. Można było tworzyć 

spersonalizowane filmy na potrzeby lekcji. Wszystkie interaktywne 

ćwiczenia zostały umieszczone na platformie serwisu e.kreda.pl,  

co przyczyniło się  do uatrakcyjnienia lekcji i   umożliwiło zaprezentowanie 

na tablicy interaktywnej. 

Bardzo pomocne okazały się materiały znajdujące się na stronie 

www.pearson.pl, www.goethe.de, oraz zasoby youtube – filmik z kanału 

Anglophenia. 

 

Przebieg lekcji 

Lekcja rozpoczęła się w sposób nietypowy. Uczniowie usłyszeli melodię 

kolędy "Cicha noc", która wprowadziła ich w nastrój i problematykę lekcji. 

http://www.pearson.pl/
http://www.goethe.de/
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Na tej podstawie omówione zostały jej cele.

   
 

  

   

   
Kolejny krok polegał na omówieniu w języku niemieckim 

pierwszego zadania, które wymagało  wysłuchania i obejrzenia krótkiego 

filmu na temat tradycji adwentowo - bożonarodzeniowych w Niemczech. 

Film miał pomóc w przekazaniu wiedzy dotyczącej tradycji, kultury  

i społeczeństwa, a także zwiększyć motywację uczniów do nauki języka 

niemieckiego. 
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https://www.almablog.de/weihnachten-vokabeln/ 

 

W nawiązaniu do filmu uczniowie otrzymali fragmenty tekstu, do którego, 

po przeczytaniu należało dopasować prawidłowe nagłówki. Uczniowie 

zadanie to wykonywali w parach. Następnie zadanie zostało sprawdzone  

na forum klasy. 

 

https://www.almablog.de/weihnachten-vokabeln/
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Prezentacja filmu na temat tradycji w Wielkiej Brytanii odbyła się w języku 

angielskim. Wykorzystując technikę stopklatki, uczniowie odpowiadali  

na pytania sprawdzające zrozumienie poszczególnych fragmentów filmu.   

W dalszej części uczniowie dopasowywali zwyczaje świąteczne typowe  

dla danego kraju z różnych części świata. 

 
 

Na kolejnym etapie lekcji zaprezentowano uczniom potrawy świąteczne  

z różnych stron świata, ich zadaniem było dopasowywanie  nazwy.  

Dodatkowo poznali określenia  dań kuchni polskiej w języku angielskim  

i niemieckim. Wykonanie tego zadania wspólnie z klasą natychmiast 

weryfikowało poprawność ćwiczenia. 
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Materiały z zasobów www.pearson.pl 

 

W części niemieckiej lekcji uczniowie samodzielnie czytali otrzymany  

od nauczyciela przepis kulinarny na ciasteczka świąteczne, a następnie  

w grupach dopasowywali poszczególne fragmenty do zdjęć, 

przedstawiających etapy wykonania czynności związanych z ich 

przygotowaniem. Nowo wprowadzone słownictwo wyświetlone zostało  

na ekranie. Po zakończeniu zadania nauczyciel sprawdził poprawność 

wykonania zadania. 

 

http://www.pearson.pl/
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https://www.goethe.de/resources/files/pdf101/12_dezember_-

_weihnachten.pdf 

https://www.goethe.de/resources/files/pdf101/12_dezember_-_weihnachten.pdf
https://www.goethe.de/resources/files/pdf101/12_dezember_-_weihnachten.pdf
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W części podsumowującej lekcji uczniowie rozwiązywali quiz "Milionerzy", 

dopasowując poprawną odpowiedź do pytania. Pytania pojawiały się albo  

w języku niemieckim lub angielskim. Ćwiczenie to stworzyło relaksującą 

atmosferę na lekcji, która  pozwoliła uczniom na wykorzystanie zasobów 

języka w sposób bezstresowy, a to przyspieszyło proces zapamiętania 

poznanego materiału. W trakcie tej komunikacji stawiano nacisk na przekaz 

i komunikatywność w zespole,  a nie jedynie na poprawność językową. 

Dodatkowym aspektem podsumowania był powrót do celów lekcji  

i sprawdzenie z uczniami stopnia ich realizacji.   

 
 

 
 

W ostatnim etapie lekcji przystąpiono do omówienia zadania domowego.  

Było ono wieloetapowe i opierało się na  wyborze. Polegało na: wypieku 

ciasteczek świątecznych według przepisu,  na wykonaniu kalendarza 

adwentowego, zawierającego przysłowia lub idiomy w językach niemieckim 

i angielskim,  lub  kartki świątecznej z życzeniami niemiecko-angielskimi. 

Uczniowie, wykonując te zadania, wykazali się wyjątkową pomysłowością  

i kreatywnością, która udzieliła się nauczycielom, a to z kolei skutkowało 

zorganizowaniem konkursu na najciekawszą pracę. Rezultaty były 

imponujące. 
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Głównym zadaniem lekcji było uświadomienie uczniom  

i nauczycielom, jak ważne w nauczaniu języka obcego jest podejście 

interkulturowe, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego (2001:13). Według definicji interkulturowości „najważniejszym 

celem edukacji językowej jest wspieranie osobowości uczącego się, jego 

poczucia tożsamości, przez doświadczenie bogactwa innych języków  

i kultur. Zadaniem nauczycieli i samych uczących się pozostaje taka 
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integracja kolejnych nowych doświadczeń, aby tworzyły one spójnie 

rozwijającą się całość”. Podczas lekcji nauczyciele języków obcych 

uświadomili uczniom i nauczycielom, że podejście komunikacyjne,  

które zakłada dążenie do poprawności przekazu, okazuje się 

niewystarczające w momencie kontaktu z obcą kulturą. Dopiero podejście 

interkulturowe, stwarza uczniom możliwość nawiązywania udanych relacji  

z obcokrajowcami, uświadamia im różnice kulturowe oraz uczy ich 

otwartości i tolerancji względem innych kultur. Lekcja dwujęzyczna była 

doskonałą okazją do udowodnienia, że lekcja kulturowa może być dobrym 

sposobem do rozwijania kompetencji językowych i społecznych. Dodatkowo 

wykorzystanie ciekawych materiałów i ćwiczeń interaktywnych przyczyniło 

się do aktywizacji i wzbudziło szczere zainteresowanie u każdego ucznia, 

spowodowało wzrost motywacji i świadomości kulturowej. 

 

Aleksandra Peciak 

Aleksandra Kowol-Krasnowska 
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MARZENA BUSZKA 

 

„Dramat w przestworzach” Mit o Dedalu i Ikarze. 

Scenariusz lekcji.  

 
Scenariusz lekcji dla klasy 5 szkoły podstawowej 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne 

Cel główny: 

Zapoznanie z mitem o Dedalu i Ikarze oraz omówienie funkcji i wartości mitu  

Cele szczegółowe: 

• uczeń czyta tekst głośno i cicho; 

• uczeń zna treść mitu o Dedalu i Ikarze; 

• uczeń rozpoznaje utwór jako mit i wskazuje cechy 

charakterystyczne mitu; 

• uczeń wymienia cechy bohaterów mitu; 

• uczeń zna miejsce i czas wydarzeń, 

• uczeń wskazuje na mapie miejsca wspomniane w micie; 

• uczeń oblicza odległość geograficzną według mapy; 

• uczeń utrwala pisownię „nie” z przymiotnikami; 

• uczeń odczytuje instrukcję obrazkową i postępuje według niej, 

wykonując samolot z papieru; 

• uczeń wyraża swoją opinię na temat postępowania bohaterów; 

• uczeń wyszukuje w słowniku i wyjaśnia znaczenie związku 

frazeologicznego „ikarowe loty”; 

• uczeń wypowiada się na temat obrazu „Upadek Ikara”; 

• uczeń wykonuje ćwiczenie oddechowe z piórkiem.  

Kompetencje kluczowe rozwijane na lekcji:  

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 

• kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się, 

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Metody pracy:  

• metoda podająca, 

• metoda poszukująca, 

• metoda zajęć praktycznych,  

• metoda poglądowa, 

• metoda aktywizująca. 
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Formy pracy:  

• praca zbiorowa,  

• praca indywidualna.  

Środki dydaktyczne: 

 podręcznik ucznia z tekstem mitu, atlasy geograficzne, tablica interaktywna 

z dostępem do Internetu, piórka, kartki papieru, koszyczki z imionami 

bohaterów mitu, słowniki frazeologiczne.  

Przebieg zajęć: 

1) Powitanie klasy, sprawdzenie obecności.  

2) Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji na temat mitu o Tezeuszu  

i Ariadnie, a zwłaszcza o postaci Dedala.  

Nauczyciel zadaje uczniom pytania na temat tego, kim był Dedal  

i jaką rolę pełnił na Krecie. Następnie podaje uczniom temat lekcji  

do zapisania w zeszytach.  

3) Głośne i ciche odczytanie tekstu mitu w podręczniku.  

Nauczyciel zapowiada uczniom, że poznają dalsze losy Dedala. 

Uczniowie odczytują tekst głośno. Następnie uczniowie w ciszy 

samodzielnie czytają tekst jeszcze raz.  

4) Pytania do tekstu.  

Nauczyciel zadaje uczniom pytania sprawdzające, czy dobrze zrozumieli 

treść mitu np. Dlaczego Dedal nie mógł wrócić do Aten? Z czego 

skonstruował skrzydła? Dlaczego Ikar nie zastosował się do rad ojca?  

5) Odszukanie na mapie miejsc wymienionych w micie.  

Na tablicy interaktywnej nauczyciel pokazuje uczniom mapę Europy. 

Uczeń-ochotnik podchodzi do mapy i wskazuje Grecję, następnie Ateny 

i Kretę. Po zbliżeniu na te miejsca odszukuje wyspę Ikarię i Morze 

Ikaryjskie.  

6) Praca z atlasami geograficznymi.  

Nauczyciel rozdaje uczniom atlasy geograficzne i prosi o samodzielne 

odszukanie Aten, Krety i Morza Ikaryjskiego. Zadaniem uczniów jest 

obliczyć – za pomocą skali i linijki – jaką odległość miał pokonać Dedal 

na skrzydłach z piór i wosku. Uczniowie zapisują obliczenia w zeszycie. 

Nauczyciel monitoruje ich pracę i pomaga, jeśli jest taka potrzeba.  

7) Opowieść o Dedalu i Ikarze jako mit.  

Nauczyciel pyta uczniów, czy wg nich możliwe było przebycie obliczonej 

odległości na skrzydłach. Następnie uczniowie przypominają, czym jest 
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mit i wskazują jego cechy w opowieści o Dedalu i Ikarze. W razie 

potrzeby nauczyciel naprowadza uczniów pytaniami pomocniczymi.  

8) Wyrażenie frazeologiczne: „ikarowe loty”.  

Nauczyciel przypomina, że z mitów pochodzi bardzo wiele związków 

frazeologicznych i prosi o przypomnienie, czym są frazeologizmy. 

Rozdaje uczniom słowniki frazeologiczne i prosi o odszukanie 

frazeologizmu związanego z mitem o Dedalu i Ikarze. Nauczyciel może 

od razu powiedzieć, że chodzi o związek „ikarowe loty”  

albo zaproponować, aby uczniowie samodzielnie odszukali związek, 

pochodzący od imienia jednego z bohaterów mitu. Następnie ochotnik 

odczytuje znaczenie frazeologizmu. Cała klasa zapisuje w zeszycie 

znaczenie frazeologizmu i przykładowe użycie np. Wyprawa na bieguny 

to ikarowe loty.  

9) Cechy Dedala i Ikara.  

Nauczyciel pyta uczniów o to, jacy są bohaterowie mitu. Uczniowie 

podają przykładowe cechy, a także ich uzasadnienie. Następnie 

nauczyciel rozdaje uczniom zdrapki, pod którymi ukrył nazwy cech. 

Każdy uczeń odkrywa wylosowaną cechę i zastanawia się, do której 

postaci z mitu pasuje. Nauczyciel upewnia się, że uczniowie rozumieją 

słowa i w razie konieczności wyjaśnia je (np. niesubordynowany).  

10) Wykonanie papierowych samolotów.  

Na tablicy nauczyciel wyświetla obrazkową instrukcję wykonania 

papierowych samolotów, które mają polecieć jak Dedal czy Ikar. 

Uczniowie postępują zgodnie z instrukcją. Nauczyciel w razie problemów 

pomaga. Następnie uczniowie na skrzydle samolotu przepisują cechę  

ze swojej zdrapki.  
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11) Rzut samolotem do koszyka.  

Nauczyciel prosi uczniów o wyjście z ławek i wskazuje dwa koszyki  

z imionami Dedala i Ikara. Zadanie można przeprowadzić na korytarzu, 

jeśli w sali lekcyjnej brakuje miejsca. Uczniowie po kolei głośno czytają 

cechę, wymieniają imię bohatera i rzucają samolot do właściwego 

koszyka (np. rozważny – Dedal, nieposłuszny – Ikar). Nauczyciel zabiera 

koszyki i klasa wraca do ławek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Zapisanie notatki. 

Uczniowie rysują w zeszycie dwa skrzydła z imionami „Dedal” i „Ikar”, 

a pod nimi zapisują cechy postaci. Nauczyciel wyciąga samoloty  

z koszyków i dyktuje uczniom cechy. Przy okazji prosi o przypomnienie, 

jaką częścią mowy są cechy i jak zapisać je z przeczeniem „nie”.   

Dedal: rozważny, dokładny, mądry, skrupulatny, troskliwy, rzetelny, 

roztropny, precyzyjny, pracowity, pomysłowy, twórczy, inteligentny, 

sumienny.  
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Ikar: lekkomyślny, buntowniczy, roztargniony, beztroski, nieuważny, 

zuchwały, niesubordynowany, nieposłuszny, naiwny, 

nieodpowiedzialny, niedoświadczony, nierozsądny, żądny przygód.  

13) Obraz Petera Breugela „Upadek Ikara”.  

Nauczyciel wyświetla na tablicy obraz i podaje jego tytuł. Następnie prosi 

o odszukanie na obrazie tytułowej postaci. Następnie zadaje uczniom 

pytania: Co dzieje się na obrazie? Jakie postaci widać? Czym się zajmują? 

Czy ktoś widzi lub słyszy Ikara? Itp. Następnie nauczyciel prosi  

o sformułowanie wniosku o tym, że nieszczęście jednego człowieka 

często niewiele znaczy wobec codziennych czynności i zdarza nam się 

nie dostrzegać dramatu człowieka, który jest obok nas.  

14) Zabawa z piórkami.  

Na zakończenie nauczyciel proponuje uczniom zabawę: rozdaje piórka  

i prosi o dmuchanie w nie tak, aby jak najdłużej i jak najwyżej unosiły się 

w powietrzu. Uczniowie mogą wyobrazić sobie, że piórko jest Ikarem.  

Na koniec uczniowie przyklejają piórko w zeszycie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Ewaluacja i podsumowanie. 

Nauczyciel pyta uczniów, co podobało im się na lekcji najbardziej,  

co sprawiło im trudność, co było łatwe, a także, czy możemy nauczyć się 

czegoś od Ikara. 

16) Zakończenie lekcji.  

Nauczyciel dziękuje uczniom za aktywny udział w zajęciach i żegna 

klasę.  
Marzena Buszka 
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EWA CZERWIŃSKA, URSZULA ŁACH 

 

Jakimi środkami kusi nas reklama?- scenariusz lekcji 

bibliotecznej z językiem angielskim.  

 
Scenariusz lekcji dla klasy szóstej szkoły podstawowej. 

Wypowiedź pisemna – wiadomość do kolegi/koleżanki. 

Czas trwania : 1 godzina lekcyjna 

 Wydarzenie przeznaczone jest dla uczniów klasy VI. Prezentuje 

ciekawą formę pokazania funkcji mediów we współczesnym świecie  

z wykorzystaniem języka angielskiego.  Zajęcia przeznaczone dla uczniów 

klasy szóstej z grupy językowej średnio zaawansowanej. 

 

Cel główny: 

• zapoznanie uczniów z funkcjami i metodami oddziaływania 

reklamy komercyjnej; 

• umiejętność napisania do kolegi/koleżanki wiadomości,  

która wyraża opinię na temat reklamowanego przedmiotu w języku 

polskim i angielskim. 

Cele operacyjne:  

Uczeń wie: 

• co oznaczają terminy: medium, reklama, promocja, perswazja, 

komercyjny, komunikacja masowa; 

• jak stopniuje się przymiotniki w języku angielskim. 

Uczeń potrafi: 

• wymienić funkcje mediów; 

• wymienić funkcje reklamy komercyjnej i społecznej; 

• wskazać metody oddziaływania reklamy; 

• dokonać analizy wybranych reklam z czasopism i określić metodę, 

jaką posłużył się nadawca komunikatu reklamowego; 

• wyrazić swoją opinię w języku polskim i angielskim; 

• napisać wiadomość do kolegi/koleżanki w języku polskim  

i angielskim na temat reklamowanego produktu. 
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PODSTAWA PROGRAMOWA:  

I Kształcenie literackie i kulturowe. 

2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń: 

1) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, publicystyczny  

lub reklamowy; 

II Kształcenie językowe. 

3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:  

1) identyfikuje tekst jako komunikat; rozróżnia typy komunik tu: 

informacyjny, literacki, reklamowy, ikoniczny; 

III Tworzenie wypowiedzi.  

1.Elementy retoryki. Uczeń: rozpoznaje i rozróżnia środki perswazji  

i manipulacji w tekstach reklamowych, określa ich funkcję; 

III. Tworzenie wypowiedzi: 

2. Mówienie i pisanie. Uczeń: 

1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: […] 

list […]. 

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych, 

leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych: 

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie  

i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, 

korzystanie z usług);  

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:  

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte  

w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, 

piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach); 

 

Metody:  

• słowna,  

• problemowa,  

• praktycznego działania (burza mózgów, dyskusja, praca z tekstem 

w języku angielskim), 

 

Formy:   

• zbiorowa,  

• grupowa,  

• indywidualna 
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Środki:   

przykłady reklamy prasowej, kartki papieru, podręcznik English Class  

dla klasy 6, oprogramowanie do podręcznika, tablica interaktywna, słowniki 

polsko - angielskie, przygotowany wcześniej zakres tematyczny słów 

związanych z reklamą, flamastry. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

1.Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność i dzieli na 6 grup. 

2.Wstęp: 

Nauczyciel podaje temat zajęć i cele lekcji. Wprowadza uczniów w temat 

reklamy, podając etymologię słowa medium. 

3. Nauczyciel prowadzi rozmowę na temat tego, co to są: komunikacja 

masowa, media, reklama. Uczniowie podają rodzaje i funkcje różnych 

mediów i reklamy. Nauczyciel zapisuje je na tablicy w formie map 

myślowych w języku angielskim i języku polskim. 

4. Nauczyciel mówi, że reklama wykorzystuje środki perswazji,  

czyli działania mające na celu nakłonienie kogoś do czegoś  

z wykorzystaniem odpowiednich argumentów. Podaje uczniom znaczenie 

akronimu AIDA używanego w marketingu. Następnie proponuje obejrzenie 

kilku reklam prasowych i prosi, by zwrócić uwagę na sposoby  

ich oddziaływania na odbiorcę oraz opisać je wg akronimu AIDA. 

5. Uczniowie analizują reklamy w języku polskim i angielskim. Prezentują 

efekty swojej pracy, nauczyciel w tym czasie wyświetla na tablicy omawiane 

reklamy. Każdorazowo nauczyciel podkreśla funkcję stosowanych metod. 

6. Uczniowie czytają przykładową wiadomość do kolegi/koleżanki w języku 

polskim i angielskim, opisującą jakiś produkt. 

7. Uczniowie przygotowują wiadomości w języku polskim i angielskim, 

zawierające argumenty, dlaczego warto kupić określony produkt, 

wykorzystując wcześniej zebrane informacje. Może to być także 

potraktowane jako zadanie domowe.  

8. Podsumowanie lekcji i ewaluacja. 

 

Ewa Czerwińska, nauczyciel języka angielskiego 

Urszula Lach, nauczyciel bibliotekarz 

w Szkole Podstawowej w Turzy Śląskiej 
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AGNIESZKA WOJCIESZENKO 

 

Pasowanie na czytelnika klas I – scenariusz uroczystości.  

 
  Uroczystość Pasowania na Czytelnika klas I została przygotowana 

z udziałem uczniów aktywu bibliotecznego działającego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim. Motto a zarazem nazwa aktywu 

bibliotecznego brzmi „Czytamy i Działamy”. Aktorzy chętnie wcielili się  

w postacie z bajek, które przekazały w łatwy i przyjemny sposób naszym 

maluchom regulamin biblioteki szkolnej oraz opowiedziały,  

w jaki szczególny sposób należy traktować książki.  

 Przedstawienie odbyło się w bibliotece szkolnej, gdzie najpierw klasa 1a, 

następnie 1b mogły rozgościć się na kanapach oraz usiąść na dywanie  

w kąciku czytelniczym. 

 

Cel główny:  

Zainteresowanie uczniów książką, zachęcenie do korzystania ze zbiorów 

biblioteki. 

 

Cele operacyjne, uczeń: 

• potrafi powiedzieć, jak należy traktować książki; 

• rozpoznaje postacie z bajek; 

• potrafi wymienić korzyści płynące z czytania książek; 

• wie, że biblioteka jest miejscem radosnym i bezpiecznym, gdzie jest 

mile widziany; 

• rozumie dlaczego trzeba dbać o czysty i estetyczny wygląd książek; 

• jest gotowy do samodzielnego wyboru książki. 

 

Pomoce:  

dyplomy dla każdego ucznia,  

Prośby Książki (jeden egzemplarz na klasę),  

„Wielka księga bajek", którą będą pasowani uczniowie,  

koszyczek z cukierkami,  

gazetka ścienna. 

 

Uczniowie są przebrani za postacie ze znanych bajek. 
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Przebieg uroczystości: 

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA UCZNIÓW I KLASY  

NA CZYTELNIKÓW 

Uczeń I:  

Dzień dobry. Witam serdecznie klasę I na uroczystości pasowania  

na czytelnika. Czy wiecie, gdzie się teraz znajdujemy? (pierwszoklasiści 

odpowiadają). Przez pół roku pilnie uczyliście się literek i teraz na pewno 

umiecie już czytać. Czy wiecie, kim jest ta pani, która tutaj pracuje? 

(pierwszoklasiści odpowiadają)  

Nauczycielka:  

Dzisiaj zostaniecie czytelnikami naszej biblioteki szkolnej. Każdy z was 

będzie miał założoną oraz wydrukowaną kartę czytelnika, która będzie wam 

potrzebna do wypożyczenia przez was książki.  

Uczeń II (wychodząc zza półki):  

Dobrze, dobrze, a czy nie za szybko mówi pani o tym wypożyczaniu? 

Nauczycielka:  

Jak to za szybko? Nie rozumiem. A kim Ty jesteś?  

Uczeń II:  

Ja? Jestem molem książkowym. Mieszkam sobie tutaj między książkami.  

A zresztą, to nieistotne. Oni są dzisiaj najważniejsi (pokazuje na dzieci). 

Skoro mają być pasowani na czytelników, należałoby zapytać, czy umieją już 

dobrze czytać.  

Nauczycielka:  

Ach, rzeczywiście, zupełnie o tym zapomniałam!  

Uczeń II:  

No, właśnie! A więc, dzieci, powiedzcie mi – umiecie już czytać? 

(pierwszoklasiści odpowiadają). Na pewno? (dzieci potwierdzają)  

Uczeń III:  

Skoro tak, to nie ma problemu. Chciałybyście pewnie wiedzieć, jakie książki 

tu mamy, prawda? Zaraz się dowiecie.  

Zwraca się do pani bibliotekarki:  

Poprosimy panią bibliotekarkę, aby pokazała, jakie książki znajdują się  

na poszczególnych regałach.  

Pani bibliotekarka prezentuje dzieciom układ książek na półkach.  

Uczeń IV:  

Widzicie, w naszej bibliotece są wspaniałe książki. Jest taka bajka: ciemna 

noc, tajemniczy las, cudowna chatka, ściany ma z cukru, okna z cukrowej 
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waty, a dach cały z pierników. Któż to zbliża się do chatki? To Jaś i .(Dzieci 

odpowiadają: Małgosia) Ach, uważajcie, tam mieszka zła czarownica!  

Uczeń I:  

A tu las. Ktoś wesoło śpiewa. To leśną ścieżką idzie Czerwony. (Dzieci 

odpowiadają Kapturek). Wilk ukrył się za drzewem. Ach, strzeż się Kapturku 

groźnego wilczyska!  

Uczeń I:  

A może z Nelą udacie się w podróż dookoła świata? 

Ktoś się zbliża do nas szybko! Któż to? 

To Królowa Książka. Witamy pięknie gościa. 

Książka: 

Dzień dobry dzieci. 

Przede mną dzisiaj nie lada zadanie: Muszę dokonać czytelnika pasowanie 

Uczeń I: 

Czy możesz, Książko, przedstawić się dzieciom? 

Książka: 

Jestem książka, mądra księga, każdy chętnie po mnie sięga, wszyscy często 

pożyczają, lecz w jakim stanie oddają? Czasem niszczą mnie, targają, plamią, 

gubią, potrącają. 

Uczeń II: 

Ta książka jest ledwo żywa.  

Nie uciekaj od nas książko! 

Myślę, że nasi nowi czytelnicy będą bardzo dbali o Ciebie i na pewno spełnią 

wszystkie Twoje polecenia i życzenia! 

Książka: 

Tak? W takim razie zostanę i przekonam się, czy spełnią te oto życzenia: 

• Nie jedzcie podczas czytania, bo mnie poplamicie! 

• Nie zwijajcie mnie w rulon! 

• Nie rysujcie po moich kartkach! 

• Nie zaginajcie moich rogów! 

• Przy czytaniu używajcie zakładek! 

• Nie wyrywajcie moich kartek! 

 

Uczeń I: 

Czy potraficie powtórzyć o co prosiła książka? (pierwszoklasiści z pomocą 

aktorów powtarzają zalecenia Królowej Książek) 
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Książka: 

Proszę teraz o uwagę! Tu odbędzie się egzamin. Kto odpowie na pytanie, 

Czytelnikiem mym się stanie. Z boku będę obserwować, później będę 

decydować! 

 

Uczeń II: 

A teraz przyszedł czas na zagadki: 

❖ 10 liter ma to słowo, a na końcu jest w nim teka. Książka tam  

na ciebie czeka, coraz inna, coraz nowa, zwie się…? (biblioteka) 

❖ Pełno w niej znaczków, czasem bywa gruba, a czasem znów cienka, 

uczy się z niej Kuba, uczy i Jagienka? (książka) 

❖ Choć nie ma zamka ani kluczyka, często otwierasz ją i zamykasz? 

(książka)  

❖ W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści, wierszyków, bajek  

i opowieści? (książka)  

❖ Kto ma na półkach książek bez liku. I dba o książki  

i czytelników?(bibliotekarz) 

❖ Sklep, w którym na ladzie sprzedawczyni kładzie: coś, co jest 

smutne albo zabawne, coś, co jest w twardy karton oprawne, coś,  

co barwami oko ucieszy, czegoś nauczy albo 

rozśmieszy.(księgarnia) 

Uczeń III: 

A teraz sprawdzimy Waszą wiedzę ze świata bajek: 

❖ Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, 

A na pięknym balu gubi pantofelek? (Kopciuszek) 

❖ Każda królewna, a tym bardziej ona, uważać winna  

na wrzeciona.(Śpiąca Królewna) 

❖ W chatce krasnoludków mieszka prześliczna królewna.? (Śnieżka) 

❖ Jakie imiona mają braciszek i siostrzyczka, którzy w lesie spotykają 

chatkę z pierniczka? (Jaś i Małgosia) 

 

Uczeń III: 

Świetnie, bardzo dobrze! Królowo! Czy egzamin zdany? 

 

Książka:  

Dzieci mocno się trudziły, na szóstkę zasłużyły! Proszę wszystkich  

o powstanie, nadszedł czas na pasowanie. 



BIULETYN METODYCZNY nr 1 (41) II semestr 2019/2020 
 

str. 57 

 

Uczeń I: 

Podnieście w górę dwa palce prawej ręki i powtarzajcie za mną:  

MY, UCZNIOWIE PIERWSZEJ KLASY, 

UROCZYŚCIE PRZYRZEKAMY, 

ŻE BĘDZIEMY KSIĄŻKI KOCHAĆ, 

KRZYWDY ZROBIĆ IM NIE DAMY. 

WSZYSTKICH WSKAZÓWEK I RAD KSIĄŻEK 

BĘDZIEMY SŁUCHAĆ Z UWAGĄ. 

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA 

TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ POWAGĄ! 

PRZYRZEKAMY! 

 

Królowa Książka pasuje uczniów I klasy na czytelników. Pierwszoklasiści 

ustawiają się w rzędzie, Królowa podchodzi do każdego dziecka, kładzie mu 

książkę na ramieniu i mówi:  

Pasuję Cię na rycerza książek i mianuję ich przyjacielem.  

Po zakończeniu pasowania Uczniowie I i II wyczytują kolejno nazwiska 

pierwszoklasistów i wręczają wszystkim Dyplomy Pasowania Na Czytelnika.  

Po otrzymaniu dyplomów uczniowie klasy pierwszej wracają na swoje 

miejsca.  

 

Uczeń I: 

No dobrze, dzieci dowiedziały się już sporo o książkach, o bibliotece, wiedzą 

już, że nie można niszczyć książek. Czy nie uważacie, że trzeba im jeszcze  

o czymś powiedzieć?  

Uczeń II:  

Pamiętajcie o tym, że w bibliotece należy dobrze się zachowywać. Tutaj się 

czyta i wypożycza książki. Rozmawiamy po cichu, by nie przeszkadzać 

innym.  

Uczeń III:  

Ja dodam jeszcze tylko, że jednorazowo możecie wypożyczyć trzy książki  

i najdłużej można je trzymać w domu przez miesiąc. W wyjątkowych 

przypadkach książki można trzymać dłużej, ale musicie to uzgadniać zawsze 

z panią bibliotekarką.  

Uczeń IV:  

A jeśli zdarzy się niestety, że komuś książka zginie lub ktoś ją zniszczy,  

np. zaplami ją młodszy brat lub siostra, porwie piesek lub kotek, to wtedy 

trzeba przyjść do biblioteki i wspólnie z panią znajdziecie jakieś rozwiązanie. 
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Żeby jednak nie doszło do takiej sytuacji, to trzeba książek wypożyczonych 

z biblioteki dobrze pilnować i trzymać je tam, gdzie nie ma dostępu młodsze 

rodzeństwo.  

Uczeń I :  

Oto jak należy wypożyczać książki.  

Podchodzi do pani bibliotekarki i mówi:  

Dzień dobry. Chciałem wypożyczyć tą książkę.  

Bibliotekarka:  

Dzień dobry. Poproszę numerek z dziennika i klasę.  

Uczeń I :  

Niestety nie znam swojego numerka. 

Bibliotekarka:  

Nie szkodzi. 

Jak się nazywasz i do której chodzisz klasy?  

Uczeń I:  

Jestem Jaś Nowak. Chodzę do Ib klasy.  

Pani bibliotekarka wyszukuje kartę biblioteczną, a następnie czytnikiem 

zapisuje książkę na koncie czytelnika. 

Uczeń I:  

Dziękuję bardzo. Do widzenia.  

Uczeń II:  

Od tej chwili jesteście czytelnikami naszej szkolnej biblioteki, pani 

bibliotekarka założyła Wam już karty. Jeśli chcecie, możecie teraz pooglądać 

lub wypożyczyć sobie jakieś książki. Pamiętajcie, żeby odkładać książki  

na swoje miejsce na półce. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział  

w uroczystości.  

Wykonanie pamiątkowego zdjęcia.  

 

 

Agnieszka Wojcieszenko 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Marii Skłodowskiej - Curie 

w Wodzisławiu Śląskim 
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AGNIESZKA WOJCIESZENKO 

 

„Trzy gwiazdki…”– scenariusz zajęć z elementami 

biblioterapii.  

 
Temat: Trzy gwiazdki na Boże Narodzenie. 

Cele:  

• uświadomienie uczestnikom tego, jak postępowanie wpływa  

na odczucia innych osób; 

• kształtowanie umiejętności przewidywania skutków swojego 

postępowania; 

• zwrócenie uwagi na potrzeby emocjonalne innych; 

• uzmysłowienie wartości tego, co posiadamy; 

• przypomnienie tego, co ważne jest w Świętach; 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności; 

• uświadomienie uczniom potrzeby dzielenia się; 

• rozbudzenie empatii. 

Treści  i postawy kształtowane podczas zajęć: 

• propagowanie pozytywnych postaw i zachowań; 

• propagowanie postawy szacunku dla drugiego człowieka; 

• umiejętność radzenia sobie w trudnej sytuacji, 

• uwrażliwienie młodego odbiorcy na potrzeby innych; 

• umiejętność współczucia oraz niesienia pomocy potrzebującym. 

Kompetencje kluczowe realizowane na lekcji: 

• czytanie i pisanie (kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia 

informacji) 

• kompetencje językowe (formowanie oraz wyrażanie własnych 

argumentów, wyrażanie własnych uczuć) 

• kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii (wykorzystanie matematycznego sposobu 

myślenia – myślenie logiczne) 

• umiejętność uczenia się (efektywne zarządzanie własnym czasem, 

przetwarzanie oraz przyswajanie nowej wiedzy) 

• kompetencje społeczne i obywatelskie (świadomość 

funkcjonowania w grupie, która opiera się na współpracy, 

asertywności oraz osiąganiu kompromisu) 
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• inicjatywność i przedsiębiorczość (zdolność do pracy indywidualnej 

oraz współpraca w zespołach) 

• świadomość i ekspresja kulturalna (docenienie znaczenia twórczego 

wyrażania idei oraz uczuć za pośrednictwem literatury) 

Warunki techniczne: 

• liczba uczestników: klasa szkolna 

• wiek uczestników: 9 – 12 lat 

• miejsce: biblioteka szkolna lub sala lekcyjna 

• czas trwania: 60 minut 

Metody pracy: 

• burza mózgów 

• elementy pogadanki 

• symulacyjna - inscenizacja scenek 

• praca z tekstem 

• graficzny zapis 

Formy pracy: 

• zbiorowa 

• grupowa 

• indywidualna 

Materiały: 

• arkusz papieru z namalowaną choinką 

• wycięte gwiazdki 

• czerwony worek 

• włóczka 

• laptop 

• książka 

Literatura: 

„Trzy gwiazdki szczęścia” Ewa Stadtmuller 

 

Przebieg zajęć: 

1. Prowadzący wita uczniów i wprowadza ich w tematykę zajęć. 

Uczestnicy siadają w kręgu. Nauczyciel zadaje pytanie: Czym jest dla Ciebie 

gwiazdka szczęścia? 

Sam odpowiada oraz rzuca kłębek wełny do wybranej przez siebie osoby. 

Przytrzymuje równocześnie koniec nitki. Osoba trzymająca kłębek z wełną 

wybiera kolejną osobę z kręgu i rzuca, przytrzymując jednocześnie fragment 

włóczki. Tworzy się tym samym sieć - pajęczynka. Ostatnia osoba odrzuca 
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kłębek z wełną, w przeciwnym kierunku, odpowiadając na pytanie: Jaki 

prezent chcielibyśmy dostać pod choinkę? Zwijamy w ten sposób kłębek  

z wełną. 

2. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Każda z grup wybiera 

sobie torebkę z prezentem (w jednej torebce chowamy skarpetki, a w drugiej 

gwiazdkę). Prowadzący omawia cel tego zadania, czyli odegranie krótkiej 

scenki pt. Jak reagujesz, kiedy dostajesz zamiast wymarzonego prezentu coś 

zupełnie innego? 

Podaje instrukcję do tego zadania:  

Mama, tata, młodszy brat lub ktoś z rodziny przynosi Ci pięknie zapakowany 

prezent. Ale w środku nie ma wymarzonego prezentu. Proszę pokaż,  

jak można zachować się w tej sytuacji. Zwróć uwagę na reakcję osoby,  

która Cię obdarowuje. 

Rozmowa na temat emocji. Sygnalizujemy, że emocje które odczuwamy są 

normalne, ale nie mogą ranić nas samych ani najbliższych osób. Dają nam 

energię do działania i pomagają się wycofać, kiedy jest to słuszne. 

3. Ochotnik lub prowadzący czyta uczestnikom opowiadanie pt. „Trzy 

gwiazdki szczęścia” Ewy Stadtmuller. W tle słychać świąteczną muzykę 

(podkład muzyczny) 

Po przeczytaniu tego opowiadania uczniowie wyciągają z worka Świętego 

Mikołaja gwiazdki. Piszą na gwiazdce, komu chcą ją podarować, czy może 

zostawić dla siebie i krótko uzasadniają swój wybór. Prowadzący zadaje 

pytanie czy ktoś chciałby opowiedzieć o swojej gwiazdce.  Na koniec 

wszyscy przyczepiają gwiazdki na choince namalowanej wcześniej na kartce 

papieru lub zawieszają na drzewko klasowe. 

4. Podsumowanie; Co tak naprawdę ważne jest w czasie Świąt?  

O czym nie należy zapominać? 

Wypisanie ważnych wartości markerem na brystolu.  

Czasem tak stresujemy się przygotowaniami do Świąt, że zapominamy o tym, 

co jest w nich najważniejsze, czyli  o możliwości spędzenia tego magicznego 

czasu razem z najbliższymi, angażowaniu całej rodziny w świąteczne 

przygotowania, ponieważ w ten sposób tworzymy tradycję, którą 

przeniesiemy do swoich własnych domów. 

 

Agnieszka Wojcieszenko 

SP1 Wodzisław Śl. 
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DOMINIKA SIDOR 

 

W krainie ognia i lodu - kurs „Iceland –  

landscape and legends”.  

 

Saga o Njalu, Edda Starsza i Edda Młodsza to tylko niektóre 

z treści realizowanych podczas kursu „Iceland – landscape  

and legends” zorganizowanego na Islandii w dniach 16-21.06.2019r. 

przez organizację Chain Foundation z Amsterdamu.  Uczestnictwo  

w kursie było częścią realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel  

w europejskiej szkole” finansowanego ze środków  EFS w ramach 

programu PO WER Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji 

Szkolnej, którego celem jest podniesienie kompetencji językowych  

i metodycznych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego  

im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. 

Udział w kursie dla nauczycieli miał na celu przybliżenie 

metod i technik wprowadzania elementów dotyczących kultury  

i historii regionu w ramach nauczanego przedmiotu.  Uczestnikami 

kursu byli edukatorzy z Holandii, Litwy, Finlandii, Francji, Niemiec, 

Chorwacji, Grecji, Węgier i Polski.  Międzynarodowe środowisko 

oraz doskonałe umiejscowienie kursu sprawiły, iż oprócz walorów 

merytorycznych kurs stał się pretekstem do nawiązywania nowych 

partnerstw szkół. Podczas sześciu dni spotkania nauczyciele zebrani 

w kilku grupach pracowali nad zadanym materiałem kursowym, 

wymieniali się doświadczeniami w pracy z młodzieżą oraz pomysłami 

na prezentację treści dotyczących kultury regionów w edukacji 

formalnej i nieformalnej. 

Pierwszego dnia kursu, uczestnicy zebrani w sali koncertowej 

Harpa w Reykjaviku przedstawili legendy i podania pochodzące z ich 

regionów. I tak poznaliśmy Legendę o Welonie Ślubnym 

(wodospadzie) oraz Legendę o Anchaing i Cimendef (dwóch szczytach 

górskich) z Reunionu, Kalevalę z Finlandii, Mit o wodach Styksu  
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z Grecji, Legendę o Krabacie z Łużyc, Legendę o Lorelei z Niemiec 

oraz Legendy o Utopcu Zefliku, Fajermonie i Skarbku ze Śląska. 

W poniedziałek, 17. czerwca, w Dniu Niepodległości Islandii 

nauczyciele czytali wybrane fragmenty Sagi o Njalu (Njauli), 

powstałej pod koniec XII wieku, najdłuższej i najpiękniejszej 

islandzkiej sagi rodowej. Podczas zajęć, w trakcie interpretacji tekstu, 

pokazano, w jaki sposób topografia stołecznego Reykjaviku 

odzwierciedla skomplikowane koligacje rodzinne w Njauli. Nie jest 

dziełem przypadku, iż dwie z głównych ulic stolicy, ułożone 

równolegle do siebie, noszą imiona protoplastów rodu: Njala oraz jego 

żony Bergthory.  Pomiędzy ulicami znajduje się przedszkole, tak jak 

w ostatniej scenie Sagi pomiędzy małżonkami znajduje się ich wnuk.  

Poznawszy genezę Reykjaviku oraz historię wikińskiego 

osadnictwa w Zatoce Faxafloi, przeszliśmy do zaznajamiania się  

ze skarbami literatury i sztuki.  Wizyta w Muzeum Narodowym 

przedstawiła w nowym świetle dzieje Islandii, począwszy  

od średniowiecza aż do czasów współczesnych.  Celebracja Dnia 

Niepodległości nie mogła obyć się bez zwiedzania parlamentu Alþingi 

oraz udziału w festynie w centrum miasta. 

Podczas kolejnych dni kursu przyszedł czas na zgłębienie 

historii i geografii wyspy w Parku Narodowym Þingvellir. Dolina ta 

jest miejscem szczególnym. To tu, na jej rozległej połaci, w 930r. po 

raz pierwszy zwołano Althing, islandzkie zgromadzenie narodowe, 

które obradowało w tym miejscu rokrocznie aż do 1879 roku.  

W drodze do Hvolsvollür, leśnej oazy na południu wyspy, (Islandia 

jest jednym z najsłabiej zalesionych państw świata) odbyły się 

warsztaty geologiczne, podczas których uczestnicy kursu poznali 

ukształtowanie terenu w rejonie wodospadu Gullfoss. 

Kolejny dzień przyniósł drugą część warsztatów 

geologicznych na wyspie Heimaey, wchodzącej w skład archipelagu 

Vestmannaeyjar. Tam, w Muzeum Lawy, można było zobaczyć, 
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 jak wyglądała wyspa przed i tuż po wybuch wulkanu Eldfell w 1973.  

Częścią zajęć była wspinaczka na szczyt wulkanu. 

Popołudniu przyszedł czas na zajęcia z translatoryki.  

Na warsztat wzięto wiersz współczesnej poetki islandzkiej Vilborg 

Dagbjartsdóttir zatytułowany Kyndilmessa (ang. Candlemass). Każdy 

z nauczycieli deklamował wiersz w swojej wersji językowej. 

Candlemas by Vilborg Dagbjartsdóttir 

 

Blessed be the little fingers 

of my mother 

that picked cottongrass in the marsh 

Blessed be the hands swollen with arthritis 

of my grandmother 

that twisted the wick 

Blessed be my uncles 

who boiled down the fish oil 

Blessed be the people 

who endured through the darkness 

Blessed be the light 

that burnt on a slender wick 

a tiny flickering glow 

in the arctic night. 

 

Vilborg Dagbjartsdóttir  

Gromnica 

 

Błogosławione niech będą drobne palce mej matki, 

które zbierały wełniankę na mokradłach. 

Błogosławione niech będą spuchnięte przez artretyzm 

ręce mej babki, które skręcały knot. 

Błogosławieni niech będą moi wujowie, 
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którzy warzyli olej z ryb. 

Błogosławieni niech będą Ci, 

którzy przetrwali ciemność. 

Błogosławiona niech będzie światłość, 

która jaśnieje na cienkim knocie 

migoczącym płomykiem 

w arktyczną noc. 

Zwieńczeniem kursu było przedstawienie teatralne 

przygotowane w kilku międzynarodowych zespołach  

dla mieszkańców miejscowości Hvolsvollür.  W Centrum Sagi, gdzie 

oprócz Muzeum Sagi i Piśmiennictwa znajduje się również  

dziesięciometrowy gobelin przedstawiający historię rodu Njala, 

odbyły się warsztaty przygotowujące uczestników do występu  

przed lokalną publicznością. 

Kurs przygotowany był z najwyższą starannością.  

Jego różnorodna tematyka pozwoliła na wieloaspektowe poznanie 

Islandii. Ponadto był on doskonałą okazją do poznania nauczycieli  

z całej Europy, podzielenia się wiedzą i doświadczeniami oraz  

do wypracowania wspólnych sposobów na wprowadzenie treści 

lokalnych i regionalnych do nauczania przedmiotów 

humanistycznych, ścisłych i języków obcych.  Godziny spędzone  

na wspólnej pracy zaowocowały zbiorem narzędzi edukacyjnych 

umożliwiających nauczanie treści kulturowych w szkole i poza nią.  

Umiejętności i wiedza zdobyte na kursie zostaną wykorzystane  

w bieżącej pracy nauczycieli w szkole oraz w trakcie realizacji 

projektów międzynarodowych dotyczących dziedzictwa kulturowego. 
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Dominika Sidor 
nauczyciel j. angielskiego  I LO w Wodzisławiu Śl.  
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MONIKA FOJCIK, AGATA CISZEWSKA, ZUZANNA 

GĄSKA 

 

Kurs „Trendy fitness w szkole”.  

  

W ramach realizacji projektu „Kompetentny nauczyciel  

w europejskiej szkole” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w dniach  

11-15.11.2019r. uczestniczyłyśmy w kursie „Trendy fitness w szkole”,  

który odbył się w stolicy Cypru, Nikozji. 

Jako nauczycielki wychowania fizycznego zdecydowałyśmy się  

na udział w programie Erasmus+, aby poznać nowe metody pracy, które  

w większym stopniu zainteresują i zachęcą młodzież szkolną do aktywności 

ruchowej i tym samym wpłyną na wzrost jakości kształcenia oraz zwiększą 

atrakcyjność oferty edukacyjnej. 

Spotkanie z nauczycielami z innych europejskich krajów stworzyło 

nam możliwość komunikowania się w języku angielskim, wymiany 

doświadczeń zawodowych, kulturowych oraz dostarczyło dużą dawkę 

pozytywnej energii do podejmowania kolejnych kreatywnych działań . 

  W projekcie brali udział przedstawiciele 6 państw: Francji, 

Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Polski i Słowacji, tworzący trzynastoosobową 

grupę fitness. Postaramy się w skrócie przedstawić program pięciodniowego 

projektu. 
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Pierwszy dzień naszego kursu to zapoznanie się z planem  

na nadchodzące dni i informacje o czekających nas zadaniach podczas 

szkolenia. Po sprawach organizacyjnych przeszliśmy do zajęć o charakterze 

integracyjnym oraz wykładu wprowadzającego do zajęć z fitness. 

 
Kolejny dzień to wyjazd na plażę, gdzie czekało nas poznawanie 

elementów sztuk walki, przy których każdy z nas mógł wykazać się 

zwinnością, szybkością, pewnością siebie i przede wszystkim wolą walki. 

Ponieważ nasz trening odbywał się w nadmorskiej scenerii przy muzyce, 

kreatywnie spędzaliśmy czas, łącząc naukę nowych umiejętności z dobrą 

zabawą. 

Trzeciego dnia, podczas zajęć z jogi i pilatesu, uczyliśmy się, jak można 

poprawić wytrzymałość, poczucie równowagi oraz koordynację ruchową. 
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Braliśmy też udział w zajęciach, które miały za zadanie przedstawienie metod 

wzmacniania mięśni i poprawiania wyników sportowych poprzez ćwiczenia 

specjalistyczne w zakresie sztuk walki. 
Następnego dnia braliśmy udział w 30-minutowym treningu HIIT 

(trening o wysokiej intensywności interwału), który miał na celu poprawienie 

kondycji. Skupiliśmy się również na zwinności, szybkości i dokładności, 

które to testowaliśmy podczas ćwiczeń z odpowiednimi krótkimi odstępami, 

będącymi przerwami na odpoczynek. Później przeszliśmy do 3D30,  

czyli treningu siłowego, który miał na celu budowę mięśni, poprawę 

sprawności oraz spalenie kalorii. Podczas 30-minutowego treningu w rytm 

muzyki, wykonaliśmy intensywne ćwiczenia, które pomogły nam lepiej 

poznać swoje ciało.  
Ostatniego już dnia, przyszedł czas na podsumowanie naszego wyjazdu. 

Mieliśmy wtedy możliwość oceny całego kursu i dyskusji na jego temat.  

Do domu wróciłyśmy z certyfikatami, lepszą kondycją i dziesiątkami 

pomysłów na to, jak wykorzystać nabytą na Cyprze wiedzę podczas 

kolejnych zajęć w szkole. 

Kurs na Cyprze był doskonałą okazją do nowatorskiego spojrzenia 

na metodykę nauczania wychowania fizycznego w szkole, zdobycia nowych 

doświadczeń zawodowych, podniesienia własnych kwalifikacji 

zawodowych, ale również dał możliwość poznania nowych, wspaniałych 

ludzi – nauczycieli wychowania fizycznego z innych krajów europejskich.  

W grupie ćwiczeniowej znajdowały się osoby z różnych stron świata. W ten 

sposób udało się przełamać bariery językowe, ćwiczyć wymowę i akcent  

i dzięki temu znalazłyśmy w sobie odwagę , aby porozumiewać się z innymi 

w języku angielskim. Kurs był intensywnym treningiem fizycznym  

z naciskiem na metodykę nauczania poznawanych dyscyplin fitnessu. 

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach kursu były wyjątkowe, 

inspirujące, często innowacyjne. Prowadzący byli ludźmi, którzy z pasją 

realizują swoje zadania. To osoby kompetentne, rzetelne, otwarte, 

tolerancyjne, cierpliwe i służące pomocą. Uczestnicy szkolenia bardzo 

szybko znaleźli wspólny język i chętnie ze sobą współpracowali, dobrze 

bawiąc się przy tym. 

Z ciekawostek, które zauważyłyśmy, możemy potwierdzić, że Cypr 

uznawany za wyspę kotów, faktycznie taki jest. Kociaki są wszechobecne, 

mieszkańcy dbają o nie, pielęgnują i żyją z nimi w symbiozie. 

Ze względu na intensywność prowadzonych zajęć, zabrakło nam niestety 

czasu na bliższe poznanie Cypru, czego ogromnie żałujemy. 
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SANDRA BRODA 

 

Spektrum autyzmu.  

  

Prezentacja pt. „Spektrum” powstała z potrzeby wprowadzenia 

nauczycieli różnych specjalizacji w perspektywę pracy z dzieckiem  

ze spektrum autyzmu. Praca ta jest nakreśleniem ścieżek mogących pomóc 

im w podejmowaniu działań adekwatnych do indywidualnych potrzeb 

dziecka, zwłaszcza podczas wystąpienia sytuacji trudnej.  

Filmik z kampanii społecznej „Obejrzyj i zrozum” dostępny na portalu  

You Tube pod hasłem:Jedno pytanie, które zmieni twoje myślenie 

Lub pod adresem: http://kampaniespoleczne.pl/jedno-pytanie-ktore-zmieni-

twoje-myslenie/ 

 

Czym jest autyzm? 

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to,  

że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego 

funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju.  

 

Co wiemy? 

Wiele jest nazw i pojęć, które opisują autyzm i zaburzenia ze spektrum 

autyzmu – najważniejsza nie jest nazwa lub diagnoza, ale fakt, że każde 

dziecko z autyzmem jest unikalne i ma zupełnie indywidualne cechy 

właściwe tylko dla siebie samego. 

 

Triada zaburzeń autystycznych 

W zaburzeniach ze spektrum autyzmu mówi się o tzw. triadzie objawów 

autystycznych.  

Te objawy to: 

• Zaburzenia funkcjonowania społecznego - czyli trudności 

dotyczące inicjowania i podtrzymywania interakcji z innymi, 

zwłaszcza równolatkami. Trudności z umiejętnością zabawy, 

współpracy w grupie, brak potrzeby afiliacji lub zbyt silna potrzeba 

afiliacji realizowana w sposób niewłaściwy. Nieczytanie 

kontekstów społecznych, a więc brak zdolności dostosowania 

http://kampaniespoleczne.pl/jedno-pytanie-ktore-zmieni-twoje-myslenie/
http://kampaniespoleczne.pl/jedno-pytanie-ktore-zmieni-twoje-myslenie/
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zachowania do nich. 

• Zaburzenia komunikacji - czyli rozumienia funkcji komunikacji, 

jej znaczenia w relacjach i użycia języka do potrzeb komunikacji 

(dziecko mówi, ale nie rozmawia – monolog, a nie dialog), 

rozumienie przekazów innych, ekspresja siebie. Trudności  

z komunikacją niewerbalną – nie odczytuje mimiki, gestów, 

postawy ciała, nie wykorzystuje tego we własnym przekazywaniu 

informacji. Dosłowny, nie czyta ironii, dwuznaczności. Wyraża to, 

co myśli – co odczytuje się nieraz jako niegrzeczność. 

• Sztywności myślenia i zachowania - czyli brak umiejętności 

dostosowania swojego zachowania do wymogów zmieniających się 

sytuacji. Dobra pamięć mechaniczna, dominacja myślenia 

obrazowego nad werbalnym, słaby poziom myślenia 

abstrakcyjnego. Skupienie na detalach, problemy z generalizacją. 

Zaburzona zdolność teorii umysłu, czyli czytania stanu umysłu 

własnego i innych osób.  

 

Autyzm nie jest chorobą, ale innym sposobem postrzegania świata  

i myślenia. 

 

Czy autyzm jest winą rodziców? 

To zdecydowanie nieprawda! Wystąpienie autyzmu nie ma nic wspólnego  

z umiejętnością lub brakiem umiejętności bycia DOBRYM RODZICEM! 

 

ZA – ZESPÓŁ ASPERGERA 

• Rozwój intelektualny w normie lub powyżej poziomu przeciętnego. 

• Łatwo przyswaja wiedzę, zwłaszcza z dziedziny, którą się interesuje.  

• Zachowuje komunikację rówieśniczą. 

• Mowa rozwinięta na wysokim poziomie, stosuje wyszukane 

słownictwo. 

• Wykazuje problemy z komunikacją niewerbalną, umiejętnością 

prowadzenia rozmowy (monologi). 

• Słucha wybiórczo. 

• Brak umiejętności właściwej oceny sytuacji i stanów emocjonalnych 

innych osób. 
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Filmik z kampanii społecznej fundacji SYNAPSIS „Mój pierwszy dzień  

w pracy 3600” dostępny na portalu You Tube pod hasłem: Mój pierwszy dzień 

w pracy 3600 

 

Autyzmu/ZA nie widać na pierwszy rzut oka. Nietypowe zachowanie może 

być odczytywane, jako niegrzeczne. Dzieci i młodzież z autyzmem lub ZA 

oraz ich rodzice mogą doświadczać przez to nietolerancji.  

 

Filmik z kampanii społecznej fundacji SYNAPSIS „Przytul jeżyka” dostępny 

na portalu You Tube pod hasłem: ERSTE BANK: #BelieveinChristmas lub 

na stronie https://pl.aleteia.org/2018/12/13/przytul-jezyka-czyli-jedna-z-

najbardziej-wzruszajacych-reklam-swiatecznych/ 

 

BARDZIEJ… 

Dzieci z ZA wszystko przeżywają BARDZIEJ. Odbierają świat  

w zintensyfikowany sposób. Doświadczają wszystkiego mocniej. Bodźce 

płynące z otoczenia przerastają ich możliwości reakcji na świat.  

A zatem MY – NAUCZYCIELE / DOROŚLI / ZDROWI też musimy zacząć 

bardziej… 

… bardziej chcieć 

… bardziej się starać 

… bardziej słuchać 

… bardziej patrzeć 

… bardziej myśleć 

… bardziej przewidywać 

… być bardziej kreatywni 

… być bardziej wyrozumiali 

… być bardziej dociekliwi 

… być bardziej pomocni 

… być bardziej wrażliwi 

… być bardziej cierpliwi 

… być bardziej tolerancyjni 

 

 

 

https://pl.aleteia.org/2018/12/13/przytul-jezyka-czyli-jedna-z-najbardziej-wzruszajacych-reklam-swiatecznych/
https://pl.aleteia.org/2018/12/13/przytul-jezyka-czyli-jedna-z-najbardziej-wzruszajacych-reklam-swiatecznych/
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ZACHOWANIA TRUDNE, CZYLI… 

• Agresja, autoagresja (fizyczna, słowna) 

• Ucieczki 

• Wycofanie 

• Reakcje nieadekwatne do sytuacji 

• Wybiórczość personalna 

• Odmawianie współpracy 

• Autostymulacja  

 

12 SPOSOBÓW NA ZACHOWANIA TRUDNE 

1.  Pozorny spokój – nie daj się zwieść, trzymaj blisko siebie. 

Dziecko spędzające czas na spokojnej zabawie, czy skupiające się  

nad wykonywanym zadaniu może w krótkiej chwili zacząć uciekać, czy 

być agresywne, itp. Wystarczy mały bodziec, np. zła interpretacja 

sytuacji społecznej, w jakiej się znalazło. Opiekun powinien dawać 

przestrzeń dziecku ze spektrum, ale musi pozostawać na tyle blisko, 

żeby móc zawsze zareagować.  

2. Przewiduj – bądź zawsze gotowy na wystąpienie sytuacji trudnej 

(złamanie szkolnej rutyny). Jako osoby neurotypowe jesteśmy w stanie 

przewidzieć konsekwencje zdarzeń, które nastąpią. Zatem każde 

złamanie szkolnej rutyny (alarm przeciwpożarowy, akademia, 

komunikat przez radiowęzeł, choroba nauczyciela) powinno być dla nas 

sygnałem do podniesienia poziomu czujności i przygotowania się  

na wystąpienie sytuacji trudnej. Możemy również wykorzystać daną 

chwilę na modelowanie zachowania dziecka.  

3. Dystans – dziecko z ZA przekazuje informacje, nie ma na celu Cię 

obrazić (śmierdzisz kotem, wyglądasz jak kupa, masz stare paznokcie). 

Nie należy więc odbierać ich „kontrowersyjnych” wypowiedzi w sposób 

personalny, traktować ich osobiście. Utrzymanie dystansu do własnej 

osoby i niejednokrotnie potraktowanie informacji z dawką humoru 

pozwoli nam skutecznie odnaleźć się w tej niezręcznej sytuacji. 

4. Patrz realnie a nie banalnie – nie łudź się, że sytuacje trudne nie 

wystąpią, nie myśl, że rodzic nie wie, jakie ma dziecko. Bowiem  

z sytuacjami trudnymi będziemy spotykać się na każdy etapie rozwoju 

dziecka. Częściej, bądź rzadziej, ale nie jesteśmy ich w stanie 
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wyeliminować z życia dziecka. Każda jednostka funkcjonująca  

w społeczeństwie mierzy się z sytuacjami trudnymi. Kwestią pozostaje 

odpowiednie wyposażenie jednostki w narzędzia, z których skorzysta  

i z niej wybrnie. 

5. Uświadamiaj – Ty jesteś źródłem wiedzy dla dzieci „zdrowych”. 

Potraktuj ich jak partnera do pracy. Nie zarażaj strachem. Tłumacz. 

Rówieśnik niejednokrotnie może więcej zdziałać niż najlepszy 

terapeuta. Dlatego rozmowa z dziećmi, ich uwrażliwianie i dostarczanie 

wiedzy pozwoli nam, nauczycielom, nam, dorosłym, traktować ich jako 

współpartnerów, osoby zdolne do modelowania odpowiedniego 

zachowania w różnych kontekstach społecznych.  

6. Wykorzystuj zasoby – Lubi pomagać? Pragnie kontaktu?  

Ma zainteresowania? Wykorzystaj ten potencjał! Najdrobniejszy 

przejaw inicjatywy, zaangażowania, czy zainteresowania może zostać 

bazą wyjściową, na której można rozpocząć pozytywną współpracę  

z dzieckiem.  

7. Kijek i marchewka – wzmacniaj najdrobniejsze, pozytywne reakcje 

dziecka, motywuj do działania, znajdź system. Poznaj dziecko na tyle, 

aby móc określić, co sprawia mu przyjemność. Doceniaj gestem, 

słowem, stosuj uzgodniony system, pozwól osiągać sukces. Premiuj 

dobrą postawę w sytuacjach dla dziecka trudnych, w których poradziło 

sobie lepiej niż zazwyczaj (np. powstrzymało się od uderzenia kolegi, 

chociaż emocje brały górę). 

8. Bezpieczeństwo – bądź stanowczy, złap, odizoluj. Bezpieczeństwo 

dziecka z ZA i otoczenia jest najważniejsze. Nie próbuj rozmawiać, 

kiedy dziecko jest w amoku. Poczekaj.  

9. Zniż się do poziomu dziecka – usiądź, połóż się, uklęknij. 

Nikt nie lubi rozmawiać z drugim człowiekiem, patrząc na niego w górę. 

Sytuacja automatycznie rodzi dystans, powoduje budowanie hierarchii  

i zamyka swobodę prowadzenia konwersacji. Zniżenie się do poziomu 

oczy-oczy niweluje te blokady. Dziecko rozmawia bowiem z partnerem, 

a nie osobą ponad nim.  

10. Stawiaj pytania – nie oceniaj, nie krzycz. Tylko stoicki spokój Cię 

uratuje. Nie podsuwaj odpowiedzi. Stawiaj dziecku pytania i niech sam 

dojdzie do właściwych wniosków. Modeluj jego zachowania. 

11. Podsuwaj alternatywy – Miej w zanadrzu zasób alternatyw,  
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które możesz zaproponować dziecku (masażyk, piłka, gniotek, książka, 

słuchawki, stópki złości, krzyk, przytulenie) 

12. Poznaj i polub – tylko wiedza i chęć wejścia w świat dziecka z ZA, brak 

oceny zapewnią Ci sukces. Nie lubisz, nie będziesz działał. Czasem 

wystarczy zadać sobie pytanie „Dlaczego tutaj pracuję”… 

 

Złota recepta – NIE ISTNIEJE. Znajdź swój własny sposób na otwarcie 

niebieskich drzwi. 

 

Z przymrużeniem oka… CZY ŚWIĘTY MIKOŁAJ MA AUTYZM? 

1. Akceptuje tylko jeden rodzaj ubrań i codziennie je nosi. 

2. Ma ogromną wybiórczość pokarmową: tylko mleko i ciasteczka. 

3. Od lat, rokrocznie powtarza te same czynności. 

4. Unika kontaktu z ludźmi, pracuje głównie w nocy 

5. Ma swoja listę i ciągle ją sprawdza. 

6. Brak elastyczności, świat jest dla niego czarno-biały (grzeczny 

bądź niegrzeczny). 

7. Zaburzenia SI – uwielbia przeciskać się przez wąskie miejsca,  

np. kominy. 

8. Nie ma oporów przed wchodzeniem do domów obcych ludzi. 

9. Robi rzeczy, które zadziwiają innych i wszyscy pytają „Jak on to 

robi?”. 

10. Gdyby zamieszkał wśród nas to natychmiast byłby poddany 

terapii.  

Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie i wszyscy się na nim 

znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć ile mamy ze sobą 

wspólnego…    /Lisa Genova Kochając syna/ 

 

Sandra Broda, nauczyciel współorganizujący kształcenie  

 SP 1 im. A. Mickiewicza w Radlinie 
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Nowe książki w KSIĘGOZBIORZE PODN 

 

Literatura, reportaże 

• Szczepan Twardoch Morfina 

• Mariusz Szczygieł Nie ma 

• Jaume Cabré Wyznaję  

• Donna Tartt Szczygieł 

• Olga Tokarczuk Opowiadania bizarne, Prawiek i inne czasy, 

Bieguni, Prowadź pług swój…, Księgi Jakubowe 

• Swiatłana Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety  

• Jerzy Bralczyk Zwierzyniec 

• Michell Obama Becoming 

• Anna Bikont My z Jedwabnego  

• Dariusz Zalega Śląsk zbuntowany 

Dydaktyka, edukacja 

• Rozwijanie umiejętności uczenia się – teoria i ćwiczenia  

dla uczniów SP 

• Społeczne i indywidualne wymiary oceniania 

• Kompetencje bez tajemnic  

• Scenariusze lekcji wychowawczych 

Prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych 

• Mell Silbermann Aktywne ćwiczenia szkoleniowe 

• Tomasz Kammel Moc w gębie 

• Myślenie wizualne – poradnik 

• Agata i Jerzy Rzędowscy Mistrzowskie prezentacje i Mówca 

doskonały 

• Lidia Bosak Szkoła Mówców 

Motywacja i rozwój osobisty, zwiększanie skuteczności itp. 

• Andrzej Jeznach Szef, który myśli 

• Jacek Walkiewicz Pełna moc możliwości 

• Simon Sinek Zaczynaj od dlaczego 

• Jack Welch Winning znaczy zwyciężać 

• Dariusz Tworzydło Zarządzanie w kryzysie wizerunkowym 
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 Harmonogram pracy Księgozbioru: 
 

od dnia 1 września 2019 r. 
•   

Poniedziałek 700 – 1600 

Wtorek 1330 – 1700 

Środa 700 – 1615 

Czwartek 700 – 1100 

Piątek nieczynne 

 

Aktualne informacje zawsze możesz uzyskać pod numerem tel. 

(32) 72-93-210 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


