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UWAGA KONKURS! 

Wygraj jedną z trzech książek, która doda Ci skrzydeł  

w nowym roku szkolnym.  

Co trzeba zrobić? Wystarczy, że polubisz fanpage PODN  

na Facebooku i w wiadomości na Messengerze napiszesz, 

dlaczego (koniecznie z dopiskiem KONKURS).  

Spośród uczestników wyłonimy 3 zwycięzców. 

Znajdź nas na Facebooku!  

Wpisz www.facebook.com/PODN.doskonalenie  

lub wejdź na www.podn.wodzislaw.pl  

i kliknij niebieską ikonkę. 

Konkurs trwa do 31 października 2018 r. 

 

 

http://www.facebook.com/PODN.doskonalenie/
http://www.podn.wodzislaw.pl/
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Zapobiec kolejnym nawrotom nienawiści  

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zrealizował projekt 

edukacyjny „Szkoła przeciwko nienawiści”. Dzięki współpracy  

z Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się szkolenia dla nauczycieli oraz 

wyjazdy młodzieży do obozu zagłady w Oświęcimiu. Projekt był reakcją 

na ujawnione przez dziennikarzy ekscesy neonazistów w Wodzisławiu 

Śląskim.  

– Nie możemy być bierni wobec przejawów zbrodniczych ideologii. 

Chcieliśmy pokazać nauczycielom, jak radzić sobie z radykalizacją postaw 

na poziomie szkoły. Jednocześnie zależało nam na promocji tolerancji, 

szacunku i praworządności, jako przeciwwagi dla postaw opartych  

na nienawiści – tłumaczy Iwona Miler, dyrektor PODN w Wodzisławiu 

Śląskim.  

Projekt rozpoczął się od konferencji „Wychowanie młodego człowieka  

w kontekście zagrożeń skrajnymi ideologiami”, w której wzięło udział 

niemal 100 osób. Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Państwowego 

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu mówił o zjawisku „kłamstwa 

oświęcimskiego”. Tłumaczył, jakich argumentów używają zwolennicy 

negacjonizmu i konfrontował je z materiałami źródłowymi oraz wynikami 

badań historycznych.   

„Radykalizacja młodzieży: neonazizm, rasizm, neofaszyzm i nacjonalizm” to 

tytuł drugiej prelekcji wygłoszonej podczas konferencji. Jacek Purski, 

prezes Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, zajął się mechanizmami 

rekrutacji młodych ludzi przez ugrupowania neonazistowskie i rasistowskie. 

Uczestnicy dowiedzieli się również, jak rozpoznawać obecność skrajnych 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 6 

 

ideologii w szkole na podstawie słownictwa, ubioru, czy symboliki 

stosowanej przez uczniów. 

Przestępstwa z nienawiści to realny problem społeczny. Jego skalę ujawniła 

zebranym Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika 

Praw Obywatelskich w Katowicach. Przedstawiła również konkretne 

działania RPO, policji i innych organów państwa w zakresie tej kategorii 

przestępstw. Na zakończenie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać 

się z wynikami badań przeprowadzonych wśród młodzieży na temat ich 

postaw wobec problemów współczesnego świata. Przedstawił je Andrzej 

Stefański, Koordynator Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Projektów 

Regionalnych. 

W kwietniu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się 

warsztaty dla nauczycieli szkół powiatu wodzisławskiego. Przeprowadziły je 

Katarzyna Odrzywołek i Aleksandra Kalisz z Państwowego Muzeum 

Auschwitz-Birkenau. Trenerki zaproponowały uczestnikom dwa tematy: jak 

radzić sobie z mową nienawiści wśród uczniów oraz jak przygotować 

młodzież do wizyty w Miejscu Pamięci. W szkoleniach wzięło udział 39 

nauczycieli.  

Kolejne miesiące realizacji projektu „Szkoła przeciwko nienawiści” minęły 

pod znakiem wyjazdów studyjnych młodzieży do muzeum w Oświęcimiu. 

Uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu wodzisławskiego, łącznie 250 osób. Każda wizyta obejmowała 

zwiedzanie KL Auschwitz I oraz KL Auschwitz-Birkenau, prezentację 

„Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau. Symbolika i znaczenie” oraz 

warsztat „Wpływ obozowej rzeczywistości na zachowania ludzkie”. 

Uczestnicy wyjazdów stali się ambasadorami pamięci o holokauście. Po 

powrocie przeprowadzili w swoich szkołach prezentacje na tematy poruszane 

podczas warsztatów w muzeum Auschwitz-Birkenau. – Nasz projekt powstał 

z myślą o młodzieży. Jego najważniejszym elementem były wizyty uczniów 

w muzeum w Oświęcimiu. Wrócili stamtąd z bagażem przemyśleń, którymi 

podzielili się ze swoimi koleżankami i kolegami – mówi Iwona Miler.  

 

Wielkim finałem projektu była czerwcowa konferencja „W stronę 

odpowiedzialności i szacunku”. Wśród jej uczestników byli uczniowie, 

nauczyciele, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy i partnerzy 

zaangażowani w to przedsięwzięcie. Ireneusz Serwotka, starosta 

wodzisławski, podsumował działania podjęte przez Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego w związku z neonazistowskimi wydarzeniami  

w Wodzisławiu. – Musieliśmy podjąć działania administracyjne, jednak nie 

zapomnieliśmy o rzeczy najważniejszej, jaką jest profilaktyka. Jak się 
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okazało, wcześniej zwracaliśmy za małą uwagę na aspekt edukacyjny – 

wyjaśnił starosta. 

Swój wkład w przebieg konferencji mieli uczniowie I LO w Wodzisławiu 

Śląskim. Młodzież zaprezentowała uczestnikom film, który był relacją  

z wizyty w muzeum Auschwitz-Birkenau. 

Dużo emocji wywołało wystąpienie Andrzeja Kacorzyka, dyrektora 

Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Mówiąc 

o pamięci oraz odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń, przywołał 

konkretne osoby i konkretne zdarzenia związane z tragiczną historią obozu 

zagłady w Oświęcimiu. – Pamięcią otaczamy główne grupy ofiar obozu, 

starając się nie zapomnieć o losie każdej osoby deportowanej do Auschwitz. 

Najważniejsze jest to, że upokarzanie drugiego człowieka prowadzi do złych 

rzeczy. Nasza edukacja skierowana jest ku przyszłości, aby zapobiec 

kolejnym nawrotom nienawiści – mówił Andrzej Kacorzyk. 

Wielu historyków twierdzi, że wszystko, co poprzedza zabijanie na masową 

skalę, mieści się w sferze języka. Właśnie dlatego edukacja powinna uczulać 

na słowa, które niosą nienawiść i zastępować je językiem współpracy. O tym, 

że słowa mają znaczenie w budowaniu szacunku, przekonywał profesor 

Jerzy Bralczyk, gość specjalny konferencji. Z dużym polotem, nierzadko 

zabawnie, mówił o znaczeniu mowy w budowaniu tolerancji i dobrych relacji 

społecznych. – Często słyszy się hasła, że język jest agresywny. To nie język 

jest agresywny, tylko my – stwierdził. 

 

Projekt „Szkoła przeciwko nienawiści” został zrealizowany we współpracy  

z Andrzejem Kacorzykiem oraz Katarzyną Odrzywołek i Aleksandrą 

Kalisz z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 

 

 

 

 

 

  

 

 
                 Marcin Kopczyński, konsultant PODN 

koordynator projektu „Szkoła przeciwko nienawiści” 
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    Fot. Warsztaty z nauczycielami- jeden z elementów projektu 
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Fot. Wystąpienie Jacka Purskiego i Aleksandry Wentkowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Uczestnicy konferencji z władzami powiatu i dyrekcją PODN. 
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Fot. Konferencja podsumowująca projekt „Szkoła przeciwko nienawiści” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Starosta wodzisławski wręczył podziękowania realizatorom projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fot. Wystąpienie prof. Jerzego Bralczyka    
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Szymon Hołownia i prof. Jerzy Bralczyk szkolili nauczycieli  

 

Szymon Hołownia i prof. Jerzy Bralczyk to wyjątkowi goście, którzy  

w minionym roku szkolnym odwiedzili PODN, aby podzielić się swoją 

wiedzą z nauczycielami powiatu wodzisławskiego. To o czym mówili, było 

równie inspirujące, jak ich elokwencja i charyzma. Oba wystąpienia 

przyciągnęły łącznie ponad 200 osób. 

Kwietniowy wykład Szymona Hołowni zainaugurował cykl spotkań 

motywacyjnych pod nazwą "Uwolnij swój potencjał i rozwijaj zespół". 

Popularny dziennikarz i społecznik mówił o tym, jak ze zbioru osób stworzyć 

zespół i jak stawiać cele, by wszyscy chcieli do nich dążyć. Często 

odwoływał się do własnych doświadczeń w motywowaniu osób działających 

w fundacjach Kasisi oraz Dobra Fabryka. To była solidna porcja inspiracji.  

– Stale szukamy sposobów na uatrakcyjnienie oferty ośrodka. Tym razem 

postanowiliśmy zorganizować wydarzenie służące rozwojowi umiejętności 

interpersonalnych nauczycieli. Chcemy zapraszać do Wodzisławia ludzi 

znanych, inspirujących, potrafiących zmobilizować innych do działania – 

mówiła Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli. 

Z kolei prelekcja prof. Jerzego Bralczyka w PODN okazała się udanym 

podsumowaniem roku szkolnego. Profesor odwiedził Wodzisław Śląski  

z okazji konferencji „W stronę odpowiedzialności i szacunku”.  

– Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zaprosić profesora do naszego 

ośrodka, aby wystąpił przed nauczycielami – wyjaśnia Iwona Miler.  

Profesor Bralczyk z dużym poczuciem humoru od lat prowadzi działalność 

popularyzatorską w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego. 

Spotkanie w PODN przybrało formę pytań i odpowiedzi, dzięki czemu 

uczestnicy mieli znaczący wpływ na tematykę dyskusji. 

Marcin Kopczyński, konsultant PODN 
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Fot. Wystąpienia Sz.Hołowni i prof. J.Bralczyka w PODN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Oba spotkania cieszyły się niezwykłą popularnością. 
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Fot. Po spotkaniach była okazja do zdobycia autografów gości. 
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Warsztatowe powitanie wiosny w PODN  

 

WIOSENNE SPOTKANIA METODYCZNE 

Już po raz ósmy nauczyciele powiatu wodzisławskiego wzięli udział  

w Wiosennych Spotkaniach Metodycznych. Motywem przewodnim 

tegorocznej edycji było 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Wiosenne Spotkania Metodyczne to cykliczna impreza, której celem jest 

rozwijanie u nauczycieli umiejętności pracy z uczniem. Jej znakiem 

rozpoznawczym są zajęcia warsztatowe i tym razem nie było inaczej.  

Doradcy i konsultanci przygotowali trzy szkolenia nawiązujące swą tematyką 

do setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Pierwsze z nich przeprowadził 

pracownik Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. Jan Planta 

przedstawił zebranym projekt "Śląsk – droga do niepodległej" oraz pakiet 

materiałów metodycznych do wykorzystania podczas lekcji historii. 

Nauczyciele poloniści uczestniczyli w warsztatach "Literatura patriotyczna 

w nowej odsłonie – zajęcia metodą stacji dydaktycznych", które 

poprowadziła Katarzyna Hawel, doradca metodyczny w PODN. Podczas 

szkolenia "Biało-czerwone motywy dekoracyjne” Aneta Żok-Tomala 

pokazała uczestnikom, jak w prosty sposób wspólnie z uczniami 

przygotować patriotyczne dekoracje. 

Część warsztatową Wiosennych Spotkań Metodycznych poprzedził wykład 

„Wodzisław w drodze do niepodległości” wygłoszony przez Piotra Hojkę  

z muzeum w Wodzisławiu Śląskim. Nauczyciele mieli też okazję zobaczyć 

wystawę poświęconą powstaniom śląskim, przygotowaną przez muzeum  

w Świętochłowicach.  

Marcin Kopczyński, konsultant PODN 
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Fot. Warsztat "Literatura patriotyczna w nowej odsłonie” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Warsztat "Biało-czerwone motywy dekoracyjne” 
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Fot. Warsztat "Śląsk – droga do niepodległej" 

 

 
Fot. Wykład „Wodzisław w drodze do niepodległości” 
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Szkoły ponadgimnazjalne przyciągają uczniów 

 

Przez dwa dni powiatowe szkoły i placówki oświatowe prezentowały 

gimnazjalistom swoją ofertę edukacyjną. Wszystko w ramach Targów 

Edukacyjnych, których zwieńczeniem był Piknik Edukacyjny. Podobnie 

jak poprzednie edycje targi odbyły się w dwóch terminach i kilku 

lokalizacjach, żeby dotrzeć do jak największego grona odbiorców.  

To już druga odsłona imprezy organizowanej przez Wydział Oświaty 

wodzisławskiego starostwa i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śl. – Powiatowa oświata dysponuje wieloma atutami. Mówię 

tu o różnorodnej ofercie edukacyjnej, nowoczesnej bazie dydaktycznej, czy 

wysokich wynikach egzaminów zewnętrznych. Celem targów jest pokazanie 

gimnazjalistom tych walorów i przekonanie ich, że wymarzoną szkołę znajdą 

niedaleko od swojego miejsca zamieszkania. Dzięki współpracy ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi możemy to zrobić atrakcyjnie i kompleksowo – 

komentowała Iwona Miler, dyrektor PODN. 

Targi rozpoczęły się we wtorek 24 kwietnia w Rydułtowskim Centrum 

Kultury. Otworzyła je Danuta Maćkowska, wicestarosta wodzisławski. 

Szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wodzisławski, w niesztampowy sposób zachęcały gimnazjalistów  

do kontynuowania nauki właśnie u nich. Były pokazy kulinarne, prezentacje 

musztry, tańca towarzyskiego, zaaranżowane inscenizacje, happeningi, 

pokazy sportowe i inne atrakcje. 

Następnego dnia impreza przeniosła się do I Liceum Ogólnokształcącego  

w Wodzisławiu Śląskim oraz do Wodzisławskiego Centrum Kultury, gdzie  

z młodzieżą spotkał się Ireneusz Serwotka, starosta wodzisławski. Tutaj 

również uczniowie szkół przekonywali gimnazjalistów do wyboru 

powiatowych placówek. – Bardzo się cieszę, że mogliśmy się tutaj spotkać 

w tak ważnym dla was momencie, w którym decydujecie o swojej 

przyszłości. To bardzo ważne, by wyborów dokonywać odpowiedzialnie. My 

ze swojej strony możemy wam zagwarantować, że odpowiednią jakość 

kształcenia znajdziecie w placówkach naszego powiatu. Poza tym w ostatnim 

czasie znacznie poprawiła się infrastruktura szkolna, która ma za zadanie 
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pomagać wam w osiąganiu swoich celów. Oba aspekty są gwarancją 

możliwości, jakie zyskacie w naszych szkołach – powiedział starosta. 

Podsumowaniem targów był Piknik Edukacyjny zorganizowany  

w Rodzinnym Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”. Na miejscu na młodzież 

czekało sporo atrakcji: koncert zespołów The Roots Soldiers i Tata Sławek, 

piknikowy poczęstunek, konkurencje sportowe. Dodatkowo każda ze szkół 

przygotowała własne punkty informacyjne, przy których oprócz informacji 

oferowano gimnazjalistom rysowanie portretów, malowanie twarzy, watę 

cukrową oraz popcorn, grillowane przekąski, usługi fryzjerskie, 

indywidualne warsztaty taneczne i wiele więcej. Nie zabrakło 

spektakularnych doświadczeń chemicznych i pokazów z zakresu automatyki, 

robotyki, czy mechatroniki.  

Marcin Kopczyński, konsultant PODN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Targi w WCK otworzył starosta wodzisławski, Ireneusz Serwotka. 
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Fot. Występy i filmy promocyjne szkół oglądali uczniowie III klas gimnazjum. 
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Fot. Stoiska informacyjne szkół i liczne pokazy podczas Pikniku Edukacyjnego. 
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Gala „POWIAT I BIZNES” i Gala Laureatów  

 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim wspólnie z Powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało galę wręczenia 

nagród najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz laureatom 

konkursów zawodowych. Impreza odbyła się 4 czerwca w auli  

I LO w Wodzisławiu Śląskim.  

Podczas pierwszej części gali „Odpowiedzialni społecznie wybitnym 

uczniom” najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu 

wodzisławskiego zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia.  

– Ich zaangażowanie i zdolności docenili przedsiębiorcy, którzy zgodnie  

z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu wspierają uzdolnioną 

młodzież, przyczyniając się do rozwoju społeczności lokalnej – mówiła  

do zebranych Katarzyna Zӧllner–Solowska, naczelnik Wydziału Oświaty 

Powiatu Wodzisławskiego. Nagrody ufundowali pracodawcy, którzy od lat 

stawiają na powiatową oświatę: Polska Grupa Górnicza, Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo TERMIKA Energetyka Przemysłowa oraz firmy 

Pol-Eko Aparatura, P.P.H.U. Michael, System Barosz Gwimet, Prevac, 

Capek i Euroclas. 

Uhonorowanie laureatów konkursów zawodowych organizowanych przez 

PODN było kolejnym punktem programu. W roku szkolnym 2017/2018 

odbyło się 13 konkursów z takich dziedzin jak prawo, BHP, mechanika, 

mechatronika, informatyka, czy gastronomia. Wszystkie odbyły się dzięki 

wsparciu lokalnych firm. – Wspólnie z przedsiębiorcami organizujemy 

szereg imprez, dzięki którym uczniowie z powiatu wodzisławskiego mogą 

poznać wybrane zawody i zaplanować swoją ścieżkę kariery – powiedziała 

Iwona Miler, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śląskim.  

Przedsiębiorcy działający na terenie powiatu wodzisławskiego od lat 

aktywnie włączają się w promocję kształcenia zawodowego. Ich pomoc 

polega na wsparciu kadrowym, organizacji kształcenia praktycznego, 

doposażaniu pracowni, a także na popularyzowaniu przedsiębiorczości wśród 

młodzieży. Gala „Powiat i biznes” była okazją do podziękowania im  
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za zaangażowanie. W imieniu organizatorów zrobił to Ireneusz Serwotka, 

starosta wodzisławski. Przedsiębiorcy otrzymali pamiątkowe drzewka – 

symbol życia i siły.  

Tydzień później w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  

w Wodzisławiu Śl. spotkali się laureaci licznych konkursów przedmiotowych 

organizowanych przez PODN dla szkół powiatu. Wraz z uczniami świętowali 

nauczyciele i dyrektorzy szkół. Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe 

statuetki z rąk wicestarosty powiatu wodzisławskiego, pani Danuty 

Maćkowskiej. Nie zabrakło akcentów artystycznych - wystąpili uczniowie 

naszych szkół wyróżnieni w konkursach recytatorskich i muzycznych. 

Podsumowanie ubiegłego roku przebiegło w doskonałej atmosferze. 

Czekamy już na sukcesy w tym roku szkolnym. 

Marcin Kopczyński, konsultant PODN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Wystąpienie senatora RP A.Gawędy i niecodzienne podziękowania z rąk 

starosty, I. Serwotki dla biznesmenów. 
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Fot. Podczas Gali nagrodzono łącznie ponad 100 uczniów i opiekunów. 
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Fot. Laureaci konkursów przedmiotowych spotkali się 11 czerwca w PODN.     
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MARCIN KOPCZYŃSKI 

Kobiety nie potrzebują być lepsze, tylko bardziej odważne.  

PODN i ZUS dla kobiet. 

 

 „Kobieta spełniona. Bądź inspiracją dla siebie i innych” to wspólne 

przedsięwzięcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zorganizowane z okazji Dnia 

Kobiet.  

W konferencji wzięło udział 60 pań. Wśród nich przedstawicielki lokalnego 

biznesu, pracownice ZUS oraz nauczycielki szkół z terenu powiatu 

wodzisławskiego. Spotkanie było okazją do oderwania się od codziennych 

obowiązków i spędzenia czasu w gronie kobiet zainteresowanych rozwojem 

osobistym. – Jako ośrodek metodyczny postanowiliśmy wykorzystać Dzień 

Kobiet do tego, żeby zaproponować nauczycielkom coś, co nie będzie 

bezpośrednio związane z ich pracą. Potraktowaliśmy je jako kobiety, które 

lubią spotykać się z innymi i są otwarte na inspiracje. Myślę, że taka formuła 

sprawdza się niezależnie od zawodu – wyjaśnia Iwona Miler, dyrektor 

PODN. 

Skąd pomysł na współpracę obu instytucji? - Konferencje z okazji Dnia 

Kobiet organizujemy od trzech lat. W tym roku zdecydowaliśmy się znaleźć 

partnera, który, tak jak my, ma misję społeczną i jest otwarty na nowe 

inicjatywy. Wybór padł na Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 

Dzięki temu mogliśmy dotrzeć do nowej grupy odbiorców i ciekawych 

prelegentów – tłumaczy Beata Kopczyńska, rzecznik prasowy ZUS  

na Śląsku.  

Niewątpliwym atutem wydarzenia byli prelegenci – ciekawe osobowości,  

a jednocześnie eksperci w swoich dziedzinach. O kosmetyce 

spersonalizowanej i sprawdzonych sposobach pielęgnacji ciała mówiła 

Monika Hajdziony, Kosmetyczka Roku 2017 Bielenda Professional, 

właścicielka salonu Olimpia Day Spa w Rybniku. Swój sposób  

na równowagę między pracą, rodziną i pasją przedstawiła Monika 

Chojnowska, dyrektor administracyjny i finansowy firmy Prevac. Natomiast 

Patrycja Szewczyk-Nagietowicz, dietetyk kliniczny z Centrum Dietetyki  
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i Poradnictwa Żywieniowego, podzieliła się swoją wiedzą na temat 

racjonalnego odżywiania.  

Kamila C. Mnich, praktyk branży kreatywnej, certyfikowany coach i trener, 

pokazała uczestniczkom konferencji, jak znaleźć odwagę w dążeniu  

do realizacji własnych marzeń. - Kiedy kobiety odnoszą sukcesy, przypisują 

to okolicznościom. Niemal każda zrezygnowała z czegoś ważnego dla siebie, 

żeby nie narażać na dyskomfort swoich bliskich. Większość wycofuje się 

zanim spróbuje sięgnąć po to, czego pragnie, ponieważ sądzi, że nie jest 

wystarczająco dobra. Kobiety nie potrzebują być lepsze, potrzebują być 

bardziej odważne. A odwagi można się nauczyć – przekonywała Kamila C. 

Mnich. 

Rodzynkiem w damskim gronie prelegentów był Marian Dziadek, 

nauczyciel, podróżnik, uprawniony przewodnik turystyczny. Z wielkim 

zaangażowaniem i poczuciem humoru przekonywał, że wymarzone wakacje 

za granicą można zorganizować za naprawdę niewielkie pieniądze. 

Marcin Kopczyński, konsultant PODN 

 

Przy organizacji konferencji pomogli nam: 

Ewa Parzych, Zakład kosmetyczny Ewa w Pszowie 

Celina Marcol, Dom Przyjęć Atmosfera z Mszany 

Aniela Kierat, konsultantka Oriflame  

Ewa Skupień, kartki na różne okazje  

Zuzanna Bytomska, Kwiaciarnia Zuz’art z Radlina 

Sabina Masarczyk, Strefa Urody w Rybniku  

Monika Hajdziony, Olimpia Day Spa z Rybnika 

Patrycja Szewczyk-Nagietowicz, Centrum Dietetyki i Żywienia w Radlinie 
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Fot. Wykład coacha p.Kamili C.Mnich  
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Fot. Imprezie towarzyszyły stoiska i kilka konkursów dla uczestniczek 
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KATARZYNA WEISS 

Kompetencje kluczowe we współczesnej edukacji. 

 

Termin kompetencja pochodzi od łacińskiego słowa competentia i  oznacza 

odpowiedniość, zgodność, uprawnienie do działania. 

W literaturze znajdziemy również określenie pojęcia kompetencji jako 

umiejętności, zdolności. Umiejętność zaś jest rozumiana jako „praktyczna 

znajomość czegoś, biegłość w czymś, zdolność wykonywania czegoś”. 

 Umiejętności kluczowe definiowane są jako „szczególnie ważne 

umiejętności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać 

określonych zadań.”  

Kompetencje polegają przede wszystkim na umiejętnym stosowaniu 

posiadanej wiedzy przy wykorzystaniu umiejętności i zdolności.  

A kompetencje kluczowe to najważniejsze i najbardziej podstawowe 

umiejętności, które człowiek powinien rozwijać w trakcie całego swojego 

życia, żeby osiągnąć sukces zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.  

Koncepcja kompetencji kluczowych nabiera w ostatnich latach w Europie 

coraz większego znaczenia, zarówno dla tworzenia polityki edukacyjnej,  

jak i dla pracy szkół. Kompetencje kluczowe są uznawane za umiejętności 

niezbędne dla młodych Europejczyków, nie tylko w dzisiejszej gospodarce  

i społeczeństwie, ale także w ich życiu osobistym. Kompetencje te mają 

również prowadzić do wyrównania szans i możliwości każdego z obywateli 

UE. W konsekwencji wydane zostało zalecenie Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych  

w procesie uczenia się przez całe życie.  

Parlament Europejski zdefiniował kompetencje jako „połączenie wiedzy, 

umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji’ i wyróżnił osiem 

kompetencji kluczowych: 

 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym 

2. Porozumiewanie się w języku obcym 

3. Kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne 

4. Kompetencje informatyczne 

5. Umiejętność uczenia się 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna  
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Wszystkie te kompetencje są ze sobą powiązane lub też jedne wynikają  

z drugich. Np. dobre opanowanie podstawowych umiejętności językowych, 

czytania, pisania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) jest niezbędną podstawą uczenia 

się; umiejętność uczenia się sprzyja rozwijaniu innych kompetencji, takich 

jak np. inicjatywność i przedsiębiorczość oraz wszelkim innym działaniom 

kształceniowym. Ale samo posiadanie wiedzy nie oznacza jeszcze, że ktoś 

ma kompetencje. Trzeba też posiadać określone umiejętności, aby tę wiedzę 

wykorzystać. A posiadana wiedza i umiejętności powinny zaowocować 

określoną postawą. W związku z tym w każdej kompetencji wyróżnione są: 

wiedza, umiejętności i postawy, które należy posiadać, aby w pełni opanować 

daną kompetencję. Poniżej krótka charakterystyka każdej z kompetencji  

i podstawowe postawy, jakie powinny z nich wynikać. 
 

1. Porozumiewanie się w języku ojczystym - zdolność do wyrażania  

i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie. 

Postawy: 

 zdolność do krytycznego i konstruktywnego dialogu 

 wrażliwość na walory estetyczne 

 świadomość oddziaływania języka na innych ludzi 

 

2. Porozumiewanie się w języku obcym –  zdolność do wyrażania  

i interpretowania pojęć, myśli, uczuć faktów i opinii w mowie i piśmie. 

Postawy: 

 świadomość różnorodności kulturowej 

 ciekawość języków i innych kultur 

 chęć komunikacji międzykulturowej 

 

3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - 

- techniczne. 

Matematyczne – umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia 

matematycznego, myślenie logiczne i przestrzenne; 

Naukowe – umiejętność wyjaśniania przyrody, wyciąganie wniosków 

opartych na dowodach; 

Techniczne – rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką.  

Postawy: 

 szacunek dla prawdy 

 chęć szukania przyczyn 

 rozumienie wpływu nauki i technologii na świat przyrody 

 rozumienie korzyści, ograniczeń i zagrożeń wynikających z nauki  

i techniki 
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 krytyczne rozumienie i ciekawość 

 

4. Kompetencje informatyczne – umiejętne i krytyczne wykorzystanie 

technologii społeczeństwa informacyjnego.  

Postawy: 

 odpowiedzialne wykorzystywanie mediów interaktywnych 

 zainteresowanie udziałem w społecznościach i sieciach w celach 

kulturalnych, społecznych lub zawodowych 

 

5. Umiejętność uczenia się – zdolność do organizowania własnego procesu 

uczenia się, nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy  

i umiejętności. 

Postawy: 

 motywacja do działania 

 wiara we własne możliwości w uczeniu się 

 ciekawość świata, ludzi, zjawisk 

 

6. Kompetencje społeczne i obywatelskie – konstruktywne, aktywne  

i demokratyczne  uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym. 

Postawy: 

 poczucie przynależności do własnego otoczenia, kraju, Europy  

i do świata 

 rozumienie i poszanowanie wspólnych wartości 

 respektowanie demokratycznych zasad  

 

7. Inicjatywność i przedsiębiorczość – zdolność do wcielania pomysłów  

w czyn, planowania przedsięwzięć, kreatywność, innowacyjność. 

Postawy: 

 aktywność, niezależność i innowacyjność w działaniu 

 motywacja i determinacja w realizowaniu celów 

 współpraca z innymi ludźmi 

 

8. Świadomość i ekspresja kulturalna – docenianie znaczenia twórczego 

wyrażania idei, uczuć i doświadczeń za pośrednictwem sztuki 

Postawy: 

 kreatywność w działaniu 

 wyrażanie siebie środkami artystycznymi 

 udział w życiu kulturalnym 

 

W wielu krajach prowadzone są badania nad wdrażaniem kompetencji 

kluczowych w szkołach. Sprawdzana jest m.in. efektywność działań szkół  
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w tym zakresie oraz ewentualny wzrost poszczególnych kompetencji 

kluczowych. Również sprawdza się, w jakim stopniu dany kraj zreformował 

programy nauczania tak, aby uwzględniać kompetencje  kluczowe w swoich 

treściach.  

Jakie są zatem zadania nauczyciela w rozwijaniu kompetencji kluczowych  

u uczniów? Otóż wymaga to często wyjścia poza przedmioty, których 

nauczamy, dlatego warto i trzeba sięgać do metody projektów, zajęć 

terenowych czy inscenizacji, itd. Odchodzenie od dotychczasowej roli 

nauczyciela-eksperta w kierunku nauczyciela doradcy, obserwatora  

i słuchacza, uczestnika procesu dydaktycznego jest bardzo pożądanym 

kierunkiem naszych działań. Dzięki takiemu podejściu łatwiej nam będzie 

przygotować uczniów do rozwijania następujących umiejętności:  

- ustawicznego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, 

- samodzielnego korzystania z zasobów informacyjnych,  

- współpracy z innymi, 

- rozwiązywania problemów, 

- kreatywności i konstruktywności. 

 

Oczywiście każdy z nas będzie miał inny wkład w rozwój danej kompetencji. 

Np. nauczycielom języków obcych na pewno łatwiej będzie rozwijać 

kompetencję porozumiewanie się w języku obcym niż nauczycielom innych 

przedmiotów. Ale znów nauczyciele języków obcych nie będą rozwijać 

kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych w równym stopniu, 

co nauczyciele matematyki, chemii czy fizyki. Rozwój inicjatywności  

i przedsiębiorczości z pewnością łatwiej będzie rozwijać nauczycielom 

przedmiotów zawodowych niż humanistycznych. Ale to nie oznacza, że nie 

musimy rozwijać u uczniów kompetencji, które nie są bezpośrednio związane 

z naszym przedmiotem. Powinniśmy znaleźć takie obszary swojego 

przedmiotu, w których możemy rozwijać elementy każdej kompetencji. 

Poniżej przedstawiam niektóre z działań nauczycieli, które można 

uwzględnić na każdym przedmiocie: 

 

 Rozumienie /redagowanie poleceń,  

 Redagowanie notatki ( tekst, wizualizacja, mapa myśli, tabela, 

wykres), 

 Poszukiwanie informacji ( tradycyjne, TIK), 

 Odniesienia do dzieł kultury,  

 Tolerancja dla odmienności, 

 Proponowanie pomocy, 

 Praca w grupie, 

 Poszerzanie słownictwa, 
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 Wykorzystanie słów obcojęzycznych, 

 Gotowość podejmowania wyzwań, inicjatyw, 

 Twórcze działania ( plastyczne, muzyczne, literackie, inne). 

 

Podsumowując, zadaniem nauczycieli  w kontekście kompetencji 

kluczowych jest rozwijanie u uczniów umiejętności  radzenia sobie we 

współczesnym świecie i przygotowanie ich do przyszłej pracy. Obecni 

pracodawcy niekoniecznie są zainteresowani dyplomami i świadectwami 

potencjalnych młodych pracowników. Prawdopodobnie pracodawca nie 

będzie więc studiował ocen na świadectwie ukończenia szkoły czy też 

maturalnym. On będzie chciał się dowiedzieć, jakie umiejętności posiada 

kandydat do pracy, jak radzi sobie w różnych sytuacjach i w jaki sposób 

rozwiązuje problemy. 

Na koniec chciałabym przytoczyć słowa Petera Druckera, urodzonego na 

początku XX wieku, eksperta ds. zarządzania i badacza procesów organizacji 

i zarządzania w korporacjach; słowa ponadczasowe, które bardzo trafnie 

opisują słuszność i sens rozwijania kompetencji kluczowych: 

„Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz 

formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania 

wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”. 

        

        

 

          Katarzyna Weiss 

nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych  

            w Wodzisławiu Śląskim 

                                     doradca metodyczny z języka angielskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_i_zarz%C4%85dzanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_i_zarz%C4%85dzanie
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JOANNA SZCZYGIEŁ 

Metody aktywizujące na lekcjach chemii. 

 

„Methodos” to po grecku droga, sposób postępowania. Przez metodę 

nauczania będziemy rozumieć  „systematycznie stosowany sposób pracy 

nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej 

mówiąc, jest to wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów 

realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian  

w osobowości uczniów" (Okoń, 1992, s. 121).  Metody nauczania  to 

czynności nauczyciela, dzięki którym wprowadza on do lekcji wiadomości   

i kieruje ich obiegiem. Mogą się toczyć według rozmaitych wzorców. 

Jak zapamiętujemy ? 

Wykład    - 5% 

czytanie   -10% 

metody audiowizualne – 20% 

demonstracje  - 30% 

grupa dyskusyjna  - 50% 

praktyka poprzez działanie – 75% 

nauczanie innych -  natychmiastowe wykorzystanie zdobytej wiedzy – 90% 

 

Wybierając metody pracy z uczniem, koniecznie należy uwzględnić: 

-cele lekcji 

-treści nauczania 

-wiedzę ucznia 

-czas (porę dnia, długość trwania zajęć) 

-wiek ucznia 

-miejsce (przestrzeń klasopracowni) 

-liczebność klasy 

-osobowość nauczyciela 

-dostępne środki dydaktyczne 

 

Jedną z metod powszechnie dotychczas stosowaną na lekcjach jest wykład. 

W szkole wykład wydaje się  metodą nieco sztuczną, bo materiał nauczania 

podzielony jest raczej na krótkie partie, a od nauczyciela wymaga się,  

aby powodował aktywny udział uczniów w lekcji, co wyklucza nieruchome 

wsłuchiwanie się w długą serię wypowiedzi nauczyciela – wykładowcy. 

Obecnie preferuje się różne metody aktywizujące uczniów na lekcji. 

Oto przykłady kilku z nich. 
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 METAPLAN 

Metaplan to plastyczny zapis dyskusji, prowadzonej przez uczniów, którzy 

dyskutują na określony temat, tworząc jednocześnie plakat. Celem metody 

jest spokojne rozważenie problemu i skupienie się przede wszystkim  

na poszukiwaniu wspólnego rozwiązania. 

Przykładowy metaplan: 

Problem: Co można zrobić, aby ograniczyć wzrost emisji dwutlenku 

węgla? 

Główne pytania: 

Jak jest? 

Jak być powinno? 

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

Wnioski 

Odpowiadamy na pierwsze pytanie: Jak jest? 

- np. brudne powietrze 

- dużo spalin samochodowych 

- dymy i pyły z kominów 

- spalanie śmieci w piecach 

- smog 

Odpowiadamy na drugie pytanie: Jak być powinno? 

- np. czyste powietrze 

- mniejszy ruch samochodowy 

- więcej ścieżek rowerowych i rowerów 

- oszczędzanie energii 

- ekologiczne piece w domach 

- filtry na kominach 

Odpowiadamy na trzecie pytanie: Dlaczego nie  jest tak, jak być powinno? 

- brak odpowiedniej edukacji 

- kosztowna wymiana pieców 

- duży koszt opału 

- mieszkańcy wolą jeździć samochodami, niż rowerami 

- za mało ścieżek rowerowych 

- ludzie nie oszczędzają energii 

- brak filtrów na kominach 

 

Wnioski: 

- edukacja mieszkańców na temat wymiany pieców i dozwolonego opału 

- ograniczenie ruchu samochodowego poprzez zapewnienie lepszej          

  organizacji transportu publicznego 

- wybudowanie większej ilości ścieżek rowerowych 

- obowiązkowe stosowanie filtrów na kominach zakładów przemysłowych 
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- oszczędzanie energii przez każdego mieszkańca w domu, szkole, pracy itp. 

 

DRZEWKO DECYZYJNE 

Drzewko decyzyjne stanowi graficzny obraz procesu podejmowania decyzji 

w określonej sprawie. Po zdefiniowaniu problemu uczniowie pracując  

w grupach określają cele i wartości istotne dla osób podejmujących decyzję. 

Następnie znajdują różne możliwości rozwiązań - ich ilość odpowiada liczbie 

„gałęzi" drzewa. Potem określają pozytywne i negatywne skutki każdego 

możliwego rozwiązania, by na koniec podjąć ostateczną decyzję. 

Przykład:   

Czy warto segregować odpady? 

SEGREGUJEMY ODPADY:                 

Skutki pozytywne:                                                       

- papier, szkło, aluminium można  poddać recyklingowi;                                                       

- zmniejsza się ilość odpadów na  wysypiskach;                                                                     

- recykling makulatury zmniejsza ilość wycinanych lasów; 

 

Skutki negatywne:                                                          

- więcej pojemników na śmieci; 

- większy wkład pracy przy segregacji; 

   

NIE SEGREGUJEMY ODPADÓW:   

Skutki pozytywne: 

-  mniej „biegania” w poszukiwaniu miejsc do segregacji;            

- wygodnie – wrzucamy wszystko do jednego pojemnika; 

 

Skutki negatywne: 

- rośnie ilość śmieci; 

- brak miejsca na nowe wysypiska śmieci; 

- coraz więcej dzikich wysypisk, co powoduje zanieczyszczenie powietrza 

  i wód gruntowych; 

     

MAPA POJĘCIOWA (MENTALNA) 

 

Jest to technika pracy polegająca na opracowaniu zagadnienia  

i przedstawieniu go w formie graficznej. Można ją stosować w trakcie 

realizacji nowych zagadnień, a także jako formę pracy na lekcjach 

powtórzeniowych. Technika ta powinna być stosowana w praktyce szkolnej, 

gdyż pozwala kształtować u uczniów takie umiejętności, jak: porządkowanie 

wiedzy, logiczne myślenie, wyrażanie własnych poglądów i ich 

negocjowanie oraz umiejętność prezentacji. 
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA: 

Nauczyciel formułuje temat, nad którym mają pracować uczniowie; 

informuje o sposobie i czasie wykonania poszczególnych czynności. 

Każdy uczeń wypisuje na małych kartkach samoprzylepnych wszystkie 

skojarzenia związane z tematem (jedno skojarzenie – jedna kartka). 

Uczniowie dzielą się  na 4 – 6 osobowe grupy. Uczestnicy grupy składają 

wszystkie kartki na stole, przy którym pracują. 

Grupy analizują zapisy na kartkach, segregują kartki o podobnej treści. 

Tworzą zbiory w zakresie haseł, treści, itp. i odpowiednio je nazywają. 

Grupy tworzą projekt plakatu, przyklejają kartki na arkuszu papieru, łączą je 

liniami, strzałkami. Wyszukują zależności i powiązania między elementami 

na plakacie oraz dopisują brakujące hasła. Powstaje mapa pojęciowa. 

Plakaty przekazywane są kolejno do następnych grup, które analizują sposób 

opracowania zagadnienia przez innych uczniów oraz porównują z wynikami 

pracy własnej grupy. Mogą dokonywać zmian w swoim plakacie. 

Sprawozdawca grupy przedstawia na forum koncepcję i efekty pracy swojej 

grupy. 

 

BURZA MÓZGÓW 

Jest to metoda twórczego myślenia, pozwalająca w krótkim czasie utworzyć 

listę pomysłów na rozwiązanie określonego problemu. Wyodrębnia się trzy 

fazy: 

- Zgłaszanie pomysłów 

- Analiza pomysłów 

- Weryfikacja poprawności przez zastosowanie w konkretnej sytuacji. 

Zalety burzy mózgów: 

- pobudza do myślenia, 

- uaktywnia uczniów, 

- stwarza atmosferę eliminującą stres - ,,twórczy  luz”, 

- sprzyja zapamiętywaniu faktów, 

- konfrontuje różne pomysły uczniów, 

- uczy wyboru jednego spośród wielu rozwiązań, 

- uczy tolerancji wobec innych osób i ich poglądów. 

 

KULA ŚNIEŻNA 

Jest to metoda skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, 

prezentacjach własnego punktu widzenia oraz efektywnego współdziałania 

w zespole i pracy w grupie. 

PRZEBIEG: 

- na początku grupa zostaje podzielona na pary, po czym każda para 

  otrzymuje 5 minut na rozmowę dotyczącą podanego przez nauczyciela    
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  zagadnienia; 

- po 5 minutach pary łączą się w czwórki i rozmawiają przez kolejne 10 

  minut. 

- kolejnym etapem dyskusji jest łączenie się czwórek w grupy 

  ośmioosobowe i ponowna wymiana poglądów przez 15 minut. 

- dyskusję kończą relacje przedstawicieli grup z przebiegu pracy, 

  prezentowane są trzy główne wnioski. 

 

NAUCZANIE WZAJEMNE 

 

Jest to praca z wykorzystaniem tekstu źródłowego np. artykułu popularno- 

-naukowego. Nauczyciel dzieli tekst na fragmenty. 

KROK 1. STRESZCZENIE. 

Po przeczytaniu przez uczniów fragmentu artykułu, jeden z uczniów 

streszcza przeczytany fragment. Pozostali po wysłuchaniu mogą 

dopowiedzieć to, o czym zapomniał ich kolega. 

KROK 2. ZADAWANIE PYTAŃ. 

Uczeń, który streszczał artykuł, zadaje klasie pytania. Uczniowie 

odpowiadają w oparciu o to, co zapamiętali, czytając artykuł i dyskutując nad 

streszczeniem. 

KROK 3. WYJAŚNIANIE. 

Uczeń prowadzący stara się wyjaśnić wątpliwości, może prosić o pomoc 

kolegów, wrócić do zapisów w artykule. 

KROK 4. FORMUŁOWANIE PRZEWIDYWAŃ. 

Uczeń prowadzący prosi klasę o sformułowanie odpowiedzi na pytanie – co 

może być w dalszej części artykułu? Odpowiedzi należy zapisać na tablicy 

lub w zeszycie. 

KROK 5. POWRÓT DO CZYTANIA KOLEJNEGO FRAGMENTU 

ARTYKUŁU. 

Kolejno następują po sobie krok 1,2,3,4 

 

METODA JIGSAW zwana też PUZZLE 

Metoda JIGSAW (dziksoł) zwana też puzzle to klasa-układanka. Uczniowie 

zostają podzieleni na kilka grup zadaniowych (4- lub 6-osobowych). 

KROK 1. 

Grupy zwane eksperckimi dostają do wykonania zadania teoretyczne  

lub praktyczne – każda grupa inne zadanie. Istotne jest, aby każdy uczestnik 

grupy na tyle dobrze zrozumiał i przyswoił sobie „nową porcję wiedzy”,  

aby mógł jako ekspert przekazać ją innej grupie uczniów. 
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KROK 2. 

Uczniowie tworzą nowe grupy, w których jest po jednym przedstawicielu  

z każdej grupy eksperckiej. Przedstawiciele kolejno przekazują swoją porcję 

wiedzy. Uczniowie uzupełniają i porządkują nowe informacje, zadając 

pytania ekspertom i ewentualnie robiąc notatki w zeszycie. 

KROK 3. 

Eksperci wracają do swoich macierzystych grup i konfrontują zdobytą 

całościową wiedzę. 

 

Mam nadzieję, że te propozycje metod aktywizujących uczniów przydadzą 

się na lekcjach. 
Joanna Szczygieł 

nauczyciel chemii w I Liceum Ogólnokształcącym im.14 Pułku Powstańców 

Śląskich w Wodzisławiu Śląskim 

doradca metodyczny z chemii 
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MAŁGORZATA CHODURA 

O ocenianiu kształtującym na lekcji matematyki. 

 

Od kilku lat w polskiej szkole zgodnie z trendami w szkolnictwie zachodnim, 

popularne stało się stosowanie zasad oceniania kształtującego na lekcjach,  

to oczywiście dobra praktyka- przypomnijmy dlaczego? 

Spróbujmy odpowiedzieć na pytania: Czym jest ocenianie kształtujące? 

Dlaczego warto wprowadzić elementy OK na każdej lekcji? Co zyskujemy 

stosując OK? Można powiedzieć, że OK to sposób lub strategia stosowana 

przez nauczyciela podczas nauczania. Pozwala ona stworzyć w klasie 

atmosferę sprzyjającą uczeniu się i wpływa korzystnie na relację pomiędzy 

uczniem a nauczycielem. Sprawia, że uczeń czuje odpowiedzialność za swój 

proces nauczania. Znając cele oraz wymagania mu stawiane, będzie w nim 

świadomie uczestniczył, a co za tym idzie dążył do osiągnięcia postawionego 

na lekcji celu. 

Ocenianie kształtujące można stosować na każdym poziomie nauczania, 

począwszy od wychowania przedszkolnego do kształcenia akademickiego, 

niezależnie od zdolności i predyspozycji uczniów. Powinno być stosowane 

konsekwentnie względem każdego ucznia. W efekcie stosowania OK 

zauważymy podniesienie wyników nauczania. Szczególnie widoczne będzie 

to w sytuacji, gdzie nauczyciel nie był zadowolony z efektów dotychczasowej 

pracy. 

Proponuję teraz zastanowić się nad najważniejszymi elementami OK. i ich 

obecnością w naszej szkolnej codzienności. Warto postawić sobie kilka 

pytań, które pomogą określić każdemu z nas, na ile zasady OK stosujemy  

w swojej praktyce szkolnej. 

 

Element 1 Każdorazowo określam cele lekcji i formułuję je  

w języku zrozumiałym dla ucznia? 

Przed przystąpieniem do planowania lekcji warto zastanowić się, jakie cele 

chcemy zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określić, co chcemy,  

aby uczniowie osiągnęli. Sformułować cel tak, aby stał się on zrozumiały  

dla każdego ucznia. Warto cel podyktować do zeszytu, aby każdy uczeń 

przygotowujący się do kartkówki lub sprawdzianu wiedział, co było istotne 

na lekcji. Pod koniec każdej lekcji wraz z uczniami należy sprawdzić, czy cel 

został osiągnięty. 

 

Element 2 Ustalam z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będę 

brać pod uwagę przy ocenie pracy ucznia?  



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 42 

 

Uczeń lubi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Ustalenie 

kryterium ocenienia, czyli co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu 

(NaCoBeZu), pomoże uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz 

wykonać pracę tak, aby postawiony przez nas cel został zrealizowany. Dadzą 

też poczucie komfortu pracy na lekcji. Oczywiście powinniśmy 

konsekwentnie oceniać tylko to, co zostało zapowiedziane wcześniej. 

 

Element 3 Na każdej lekcji udzielam uczniowi informacji zwrotnej 

o jego postępach?  

Rozróżnianie funkcji oceny sumującej i kształtującej jest niezbędne. Ocena 

sumująca ma znaczenie przy podsumowaniu wiedzy nabytej przez ucznia  

i zwykle ogranicza się do stopnia. Ocena kształtująca służy uczniowi do tego, 

aby uświadomił sobie, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją 

pracę. W ocenianiu kształtującym uczeń otrzymuje mniej ocen (stopni),  

a częściej informację zwrotną od nauczyciela. Informacja zwrotna jest 

dialogiem z uczniem, mającym pomóc mu w uczeniu się. Najczęściej 

przyjmuje formę komentarza pisemnego lub ustnego do pracy ucznia.  

Z badań wynika, że nie jest korzystne łączenie informacji zwrotnej  

ze stopniami. Uczniowie nie zwracają wówczas uwagi na komentarz 

nauczyciela pod pracą, jeśli praca jest oceniona również stopniem. 

 

Element 4 Dbam o to, by budować atmosferę uczenia się, pracując 

z uczniami i rodzicami? 

Warto poświęcić czas na dyskusję o tym, jak uczniowie się uczą i co pomaga 

im się uczyć. Przedyskutowanie tego w grupie pozwoli jednym uczniom 

czerpać z doświadczeń i dobrych praktyk innych. Atmosfera sprzyjająca 

uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, 

zaangażowaniem w proces uczenia się, samodzielnością. W tym punkcie 

wspomóc nas może pedagog szkolny oraz wychowawca, organizując 

warsztaty dotyczące sposobów uczenia się, zapamiętywania oraz radzenia 

sobie ze stresem. 

 

Element 5 Na początku nowego tematu zawsze formułuję pytania 

kluczowe?  

Pytaniem kluczowym skłaniamy uczniów do myślenia, staramy się pobudzić 

ich zainteresowanie lekcją, intrygujemy, znajdujemy powiązania matematyki 

z rzeczywistością. Ukazują one uczniom szerszy kontekst omawianego 

zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują  

w naukę. 
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Element 6 W trakcie zajęć zadaję pytania, zwiększając 

zaangażowanie ucznia w lekcję? 

Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym włącza wszystkich uczniów  

w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. 

Warto pamiętać wówczas o zasadach: 

− wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia, 

− kierowanie pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko  

do zgłaszających się, 

− pozwolenie na dyskusję w parach w poszukiwaniu 

odpowiedzi, 

− delikatne, ale konsekwentne korygowanie błędnych 

odpowiedzi. 

W tym punkcie należy wspomnieć o „pytaniach aktywnych”. W myśl zasady 

„Kto pyta, uczy się szybciej niż ten, kto jest pytany”, pozwólmy uczniom  

na zadawanie pytań nam i swoim kolegom. Stwarzajmy sytuacje 

prowokujące do zadawania pytań. 

 

Element 7 Stosuję efektywną informację zwrotną?  

Zamiast stawiać ocenę sumującą, przekazuję uczniowi komentarz do jego 

pracy. Dobra informacja zwrotna jest sztuką, zawsze powinna zawierać 

cztery elementy: 

− wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy 

ucznia, 

− odnotowywanie, co wymaga poprawienia lub dodatkowej 

pracy ze strony ucznia, 

− udzielenie wskazówek, w jaki sposób uczeń powinien 

poprawić tę konkretną pracę, 

− udzielenie wskazówek, w jakim kierunku uczeń powinien 

pracować dalej. 

Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania 

określonymi przed wykonaniem zadania (czyli z NaCoBeZu). 

 

Element 8 Wprowadzam samoocenę i ocenę koleżeńską. 

Uczniowie, na podstawie podanych kryteriów oceniania, wzajemnie mogą 

recenzować swoje prace, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. 
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Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę 

sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – 

uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?)  

i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?)  

Poniżej umieszczam konspekt lekcji w klasie drugiej szkoły 

ponadgimnazjalnej, który może posłużyć jako przykład lekcji  

z zastosowaniem elementów OK. 

 

Temat lekcji: Suma n- początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. 

Pytanie kluczowe: Jaką grubość miałby pakiet papieru, gdybyśmy kartkę 

papieru złożyli 20 razy na pół? 

Cele kształcenia:  

Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje 

otrzymany wynik. 

Treści z podstawy programowej dla poziomu podstawowego: 

5.4 Uczeń stosuje wzór na n–ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów 

ciągu geometrycznego. 

Cel podany dla ucznia:  

Po tej lekcji będziesz znał wzór na sumę n - początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego i potrafił zastosować go do obliczania sumy kolejnych 

początkowych wyrazów ciągu, obliczania ile wyrazów ciągu należy 

zsumować, by otrzymać podaną sumę, obliczać pierwszy wyraz ciągu lub 

iloraz ciągu na podstawie podanych informacji. 

 

Uczeń wie, umie, potrafi wykorzystać swoją wiedzę do: 

▪ rozwiązywania zadań dotyczących ciągu geometrycznego  

▪ obliczenia sumy początkowych wyrazów ciągu  

▪ obliczania ilości zsumowanych wyrazów ciągu 

 

NaCoBeZu: Kryteria sukcesu:  

• Samodzielnie dobieram odpowiednio do sytuacji w zadaniu wzory 

oraz prawidłowo je przekształcam, zastosuję i poprawnie obliczam 

szukane.  

• Potrafię zinterpretować otrzymany wynik. 

• Po lekcji będziesz mógł stwierdzić, jakie są Twoje mocne strony  

i umiejętności w rozwiązywaniu zadań z sumą początkowych 

wyrazów ciągu geometrycznego, a nad czym jeszcze trzeba 

popracować. 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 45 

 

 

Metody pracy: dyskusja, burza mózgów  

Formy pracy:  

- praca w parach, praca indywidualna 

- praca nauczyciela z całym zespołem.  

Pomoce naukowe i środki dydaktyczne:  

- podręcznik, zestaw zadań,  rzutnik multimedialny, film:  

https://www.youtube.com/watch?v=nqo7-EhTD-o 

Scenariusz 

1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności.  

2. Przedstawienie celu lekcji. Podanie tematu lekcji. 

3. Sprawdzenie zadania domowego.  

4. Zadanie pytania kluczowego. Zaprezentowanie wstępu do filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=nqo7-EhTD-o. Przedstawienie 

wzoru na sumę początkowych wyrazów ciągu. Wzór można 

wyprowadzić. 

5. Rozwiązywanie zadań z podręcznika związanych z tematem lekcji. 

Proponuję: 

• Przedyskutować wraz z uczniami, co byłoby gdy q=1? 

• Zastanowić się, jak możemy otrzymać wzór na sumę…? 

• Rozpocząć od zadań najprostszych, które pozwolą uczniowi 

oswoić się z nowym wzorem np.  

Zad.1 Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego w którym a1 =1, a2=0,5.  

Zad.2 Oblicz sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego an  

o ilorazie, gdy: a1=3, 2=q , n=10 

Zad.3 Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu 

geometrycznego: 8,4,2,1… 

Potem zwiększamy stopień trudności: 

Zad.4 Oblicz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego an o ilorazie q, gdy 

S5=33, q=-0,5. 

Zad.5 Dany jest ciąg geometryczny o pierwszym wyrazie równym 5  

i ilorazie q=2. Ile początkowych wyrazów ciągu należy zsumować,  

aby otrzymać 635? 

Zad. 6 Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, jeżeli jego drugi wyraz 

ma wartość 6, a szósty ma wartość 96 oraz oblicz sumę sześciu 

pierwszych wyrazów. 

https://www.youtube.com/watch?v=nqo7-EhTD-o
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Zad.7 Suma pierwszego i czwartego wyrazu ciągu geometrycznego 

wynosi 26. Suma wyrazów drugiego i piątego jest równa -78.  

Ile początkowych wyrazów tego ciągu należy dodać, aby otrzymać -61? 

Ostatnie zadanie jest trudniejsze, ale warto mieć takie przygotowane  

dla uczniów najbardziej zainteresowanych. 

Zadania powyższe można pozwolić uczniom rozwiązywać na tablicy. 

Warto także przyzwyczajając młodzież do samodzielności, pozwolić 

wszystkie przykłady rozwiązywać w parach, dając możliwość uczniom 

uczenia się od siebie i wzajemnego korygowania błędów. Przypominamy 

uczniom, by otrzymany wynik zawsze zinterpretowali i zastanowili, czy 

jest realny? 

6. Podsumowanie zajęć. Uczniowie kończą zdania: 

• Sumę początkowych wyrazów ciągu mogę policzyć… 

• Do obliczenia sumy początkowych wyrazów ciągu powinnam znać 

wartości… 

• Po dzisiejszych zajęciach mogę stwierdzić, że dobrze potrafię…,  

a popracować jeszcze muszę… 

Podsumowanie ma na celu przypomnieć uczniom cele lekcji i jakie 

najważniejsze wiadomości i umiejętności powinien wynieść z lekcji. 

7. Przypomnienie pytania kluczowego i wspólne zastanowienie się nad 

odpowiedzią. Można też wykorzystać resztę polecanego wyżej filmu. 

8.  Omówienie zadań przygotowujących do sprawdzianu i utrwalających 

poznaną już wiedzę. (załącznik 1 i załącznik 2) 

 

Załącznik nr 2 

Przygotowując się do powtórzenia odpowiedz sobie na pytania. 

Treści nauczania z podstawy programowej na 

poziomie podstawowym 

potrafię wymaga 

pracy 

Wyznaczam wyrazy ciągu określonego wzorem 

ogólnym; 

  

Badam, czy dany ciąg jest arytmetyczny  

lub geometryczny 

  

Stosuję własności potęg   

Wyznaczam wzór ogólny ciągu arytmetycznego  

lub geometrycznego 

  

Stosuję wzór na n–ty wyraz i na sumę  

n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego 

  

Stosuję wzór na n–ty wyraz i na sumę n 

początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. 
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Załącznik nr1 

Zadania do rozwiązania przed powtórzeniem. 

Zadanie 1. Określ, czy ciąg an jest ciągiem arytmetycznym?  

• an = - 3n + 2 

• an = n2 - 6n 

Zadanie 2 Narysuj wykres ciągu o wzorze ogólnym: 

• an = -2n + 9 

• an = (-1) n - 2  

Zadanie 3. Dla jakiego wyrazu ciąg an o wzorze ogólnym przyjmuje  

wartość 9?  10

2

+
=

n

n
an

 

Zadanie 5. Określ, czy podany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?  

• 3,4,5,6 

• -2,3,9…  

Zadanie 6. Dla jakiej wartości "x" podane wyrażenia są kolejnymi wyrazami 

ciągu arytmetycznego?  

• x+1, 2x+6, x+21… 

Zadanie 7. Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego, którego pierwszy 

wyraz ma wartość 5, a dziesiąty wyraz ma wartość 23. 

Zadanie 8. Podaj wzór ogólny ciągu i oblicz wartość dwunastego wyrazu: 

• -11, -7, -3,1… 

Zadanie 9. Podaj wzór ogólny ciągu arytmetycznego, którego szósty wyraz 

ma wartość 11, a czternasty wyraz ma wartość -5. 

Zadanie 10. Oblicz wartość piątego wyrazu ciągu arytmetycznego, jeżeli 

jego czwarty wyraz ma wartość 20, a szósty ma wartość 28. 

Zadanie 11. Oblicz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów ciągu 

arytmetycznego, którego różnica wynosi 6, a jego pierwszy wyraz ma 

wartość -35. 

Zadanie 12. Oblicz sumę wyrazów, tworzących ciąg arytmetyczny: 

12+9+6+…-6 

Zadanie 13. Określ, czy podany ciąg, jest ciągiem geometrycznym.; 

• -2,-4,-8… 

• 1,3,6,12… 

Zadanie 14. Dla jakiej wartości "x", podane wyrażenia stanowią kolejne 

wyrazy ciągu geometrycznego? 

• x, 6, 3x+3  

Zadanie 15. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego o ilorazie -3, jeżeli 

jego czwarty wyraz ma wartość 9. Oblicz wartość siódmego wyrazu ciągu. 

Zadanie 16. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, jeżeli jego trzeci 

wyraz ma wartość -8, a czwarty ma wartość -4. 
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Zadanie 17. Podaj wzór ogólny ciągu geometrycznego, jeżeli jego drugi 

wyraz ma wartość 6, a szósty ma wartość 96. 

Zadanie 18 Oblicz wartość ósmego wyrazu ciągu geometrycznego, którego 

siódmy wyraz ma wartość 9, a dziewiąty ma wartość 1. 

Zadanie 19. Oblicz sumę wyrazów ciągu geometrycznego: -1+2-4+…-64 

Zadanie 20. Dany jest ciąg an określony wzorem an=n2-25. Ile wynosi liczba 

ujemnych wyrazów tego ciągu? 

Zadanie 21.Darek odkładał ze stypendium pieniądze na wakacje.  

W pierwszym miesiącu odłożył 30 zł, a w każdym następnym o 5 złotych 

więcej niż w poprzednim. Przez ile miesięcy oszczędzał, jeżeli w sumie 

uzbierał 450 złotych? 

Zadanie 22.Pewna figura o polu równym 270 cm2 składa się ze skończonej 

liczby prostokątów, których pola tworzą ciąg arytmetyczny. Pole 

najmniejszego prostokąta wynosi 12 cm2 , a największego 48 cm 2  

a) Z ilu prostokątów składa się figura?  

b) Oblicz pole trzeciego prostokąta tej figury. 

Zadanie 22. Dany jest rosnący ciąg geometryczny, w którym  

a1 = 12, a3 = 27. 

 a) Wyznacz iloraz tego ciągu.  

b) Zapisz wzór, na podstawie którego można obliczyć wyraz an, dla każdej 

liczby naturalnej n>1.  

c) Oblicz szósty wyraz ciągu. 
 

Małgorzata Chodura 

nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

konsultant PODN 
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MAŁGORZATA CHODURA 

Maraton maturalny z matematyki. 

 

Nauczyciele połączyli siły w trosce o wyniki matury z matematyki. 

7 maja 2018 r. o godzinie 9.00 w całej Polsce uczniowie rozpoczęli egzamin 

na poziomie podstawowym z matematyki. Aby zdać maturę z matematyki, 

należy uzyskać 30 % punktów. Choć wydaje się to niewiele, każdego roku 

część maturzystów „oblewa”... właśnie matematykę. Matematyka jest dla 

uczniów egzaminem najtrudniejszym i od lat utrzymuje się tendencja,  

że przedmiotu tego w szkole średniej uczy się najmniej, co wynika z siatek 

godzin - oczywiście mowa tu o poziomie podstawowym. Matura  

z matematyki jest obowiązkowa, dlatego każdy (nawet jeśli jej nie lubi) musi 

podejść do tego egzaminu. 

Współpracujący ze sobą w ramach sieci nauczyciele ze szkół powiatowych: 

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów w Rydułtowach, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Rydułtowach oraz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Pszowie połączyli siły i zaprosili w czasie ferii 

swoich uczniów do wspólnych zmagań z zadaniami maturalnymi. 30 stycznia 

2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie odbył się Maraton 

Maturalny. 

Maraton Maturalny miał na celu: sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów 

w zakresie zagadnień maturalnych oraz stopnia przygotowania do matury 

podstawowej z matematyki. Rozwiązując zadania maturalne, nie sposób nie 

wspomnieć o wpływie na:  

• rozwój twórczego podejścia do zagadnień matematycznych, 

• pogłębienie rozumienia zagadnień matematycznych dotyczących 

trygonometrii, planimetrii i stereometrii,  

• wzrost kompetencji w zakresie analizowania problemu 

matematycznego, projektowania drogi jego rozwiązania oraz 

samego rozwiązywania problemu matematycznego, 

• uświadamianie uczniom praktycznych zastosowań matematyki, 

• zaangażowanie młodzieży w aktywny proces wykorzystywania 

wiedzy matematycznej,  
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• rozwijanie umiejętności analizy i syntezy,  

• rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych 

rozwiązań problemów matematycznych,  

• rozwijanie wyobraźni przestrzennej,  

• kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i prawidłowego 

wnioskowania, 

• kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny, 

staranności, krytycyzmu, korygowania błędów, uznawania racji 

popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych, 

umiejętności współdziałania w grupie. 

Atmosfera twórczego zaangażowania i pracy pochłonęła uczniów  

i nauczycieli.  

Mamy nadzieję, że zachęcimy młodzież do walki o lepsze wyniki matury,  

bo sami własną pracą mogą osiągać szczyty- mówi organizatorka imprezy 

Małgorzata Chodura. -  Jednocześnie chcę podziękować gorąco 

nauczycielom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. 

Zadania, z którymi zmagali się maturzyści: 

1.  Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej 

f(x)=x2−6x+3 w przedziale ⟨0,4⟩. 

2. Podaj największą liczbę całkowitą nie spełniającą nierówność: 

2x2−4x>(x+3)(x−2). 

3. Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem f(x)=ax2+bx+c. 

Zbiorem rozwiązań nierówności f(x)>0 jest przedział (0,12). 

Największa wartość funkcji f jest równa 9. Oblicz 

współczynniki a, b i c funkcji f.  

4. Dana jest liczba a=sin720. Zapisz liczbę 1+tg 2720 w zależności 

od a. 

5. Uzasadnij, że jeżeli α jest kątem ostrym, to sin 4α+cos 2α=sin 
2α+cos 4α 

6. Kąt α jest ostry i 
𝑠𝑖𝑛∝

𝑐𝑜𝑠∝
 +

𝑐𝑜𝑠∝

𝑠𝑖𝑛∝
=2. Oblicz wartość wyrażenia 

cosα⋅sinα. 
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7. W tabeli przedstawiono roczne przyrosty wysokości pewnej sosny 

w ciągu sześciu kolejnych lat. 

kolejne lata 1 2 3 4 5 6 

przyrost (w cm) 10 10 7 8 8 7 

 

Oblicz średni roczny przyrost wysokości tej sosny w badanym 

okresie sześciu lat. Otrzymany wynik zaokrąglij do 1 cm. Oblicz 

błąd względny otrzymanego przybliżenia. Podaj ten błąd  

w procentach. 

8. Wysokość graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest 

równa 16. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny 

podstawy pod kątem, którego cosinus jest równy 0,6. Oblicz pole 

powierzchni całkowitej tego graniastosłupa. 

9. W układzie współrzędnych dane są 

punkty A=(−43,−12), B=(50,19). Prosta AB przecina oś Ox  

w punkcie P. Oblicz odciętą punktu P. 

10. Ze zbioru siedmiu liczb naturalnych {1,2,3,4,5,6,7} losujemy dwie 

różne liczby. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego 

na tym, że większą z wylosowanych liczb będzie liczba 5. 

11. Ciąg (9,x,19) jest arytmetyczny, a ciąg (x,42,y,z) jest 

geometryczny. Oblicz x, y oraz z. 

12. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest prostokąt, którego boki pozostają 

w stosunku 3:4, a pole jest równe 192 (zobacz rysunek). 

Punkt E jest wyznaczony przez przecinające się przekątne 

podstawy, a odcinek SE jest wysokością ostrosłupa. Każda 

krawędź boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny 

podstawy pod kątem 30∘. Oblicz objętość ostrosłupa. 
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13. Rozwiąż równanie x3−3x2+2x=0. 

14. Wykaż, że jeśli liczba rzeczywista a spełnia warunek a<1,  

to 
1

1−𝑎
≥4a. 

15. Wykaż, że prawdziwa jest nierówność (1,5)100<625 

16. Wyznacz współczynniki b,c we wzorze funkcji f(x)=x2+bx+c,  

jeśli wiesz, że miejsca zerowe tej funkcji są równe (−4) i 2. 

17. Rzucono trzy razy sześcienną kostką do gry. Oblicz 

prawdopodobieństwo tego, że suma wyrzuconych oczek jest równa 

co najmniej 16. 

18. Ramię trapezu równoramiennego ABCD ma długość √26. 

Przekątne w tym trapezie są prostopadłe, a punkt ich przecięcia 

dzieli je w stosunku 2:3. Oblicz pole tego trapezu. 

Małgorzata Chodura 

nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie 

konsultant PODN 
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Fot. Zmagania uczniów z zadaniami podczas Maratonu Maturalnego. 
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IWONA FIOŁKA 

Kolorowe kodowanie - Cztery pory roku. 

 

Program własny zajęć dodatkowych z kółka e-twinning 

Od września 2017r. do czerwca 2018r. uczniowie klasy 1a ze Sportowej 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Radlinie brali udział w zajęciach dodatkowych  

z kodowania.  Umiejętność kodowania daje dzieciom duże szanse  

na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności, pozwala 

rozwijać kreatywne myślenie, sprzyja rozwojowi intelektualnemu. 

Programowanie to pewien sposób myślenia, szereg uniwersalnych zasad  

i reguł. Do nauki programowania wykorzystaliśmy nie tylko komputer,  

ale również wiele elementów powszechnie obecnych w szkołach, na przykład 

układanki typu sudoku, kolorowe kubeczki czy klocki. Dzięki nowoczesnym 

technologiom komputerowym mamy możliwość wspomagania tradycyjnego 

nauczania, jak również uczenia inaczej, w sposób bardziej bliski świata 

współczesnych dzieci.  

Celem projektu było wprowadzenie dzieci w świat programowania związany 

ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Dzieci tworzyły zadania, zagadki, 

gry związane z daną porą roku. Swoimi działaniami dzieliły się ze szkołą 

partnerską. 

Projekt składał się z 4 głównych zagadnień: 

1. Jesienne spotkanie z przyrodą – obejmował poznanie zasad 

bezpieczeństwa; prezentację siebie za pomocą kodów QR; tworzenie 

zakodowanych kart pracy i rozkodowywanie przygotowanych zadań przez 

nauczyciela oraz uczniów ze szkoły partnerskiej poprzez podążanie 

wyznaczoną ścieżką przez litery, aby odczytać i zapisać hasło. Wykonanie 

modelu kolorystycznego pór roku zgodnie z kolejnością ich występowania. 

2. Zimowy krajobraz - stworzenie multimedialnej kartki świątecznej  

dla szkoły partnerskiej; kodowanie utworów muzycznych przy pomocy 

kodów QR; wprowadzenie do programu kodable, rejestracja uczestników; 

układanie kolorowych kubeczków wg instrukcji; wykonanie zadań 

otrzymanych od szkoły partnerskiej. 
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3. W poszukiwaniu wiosny - kodowanie przysłów związanych z wiosną; 

praca w programie kodable; nauka podstaw programowania: Scratch, Baltie, 

rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia; wykonanie zadań 

otrzymanych od szkoły partnerskiej. 

4. Wakacje - tworzenie gry komputerowej do danej pory roku; nauka 

programowania poprzez zabawę z wykorzystaniem robotów edukacyjnych; 

wykorzystanie kolorowych kubeczków do gier; praca w programie 

Flockdraw;  stworzenie prezentacji multimedialnej podsumowującej projekt;  

wykonanie zadań otrzymanych od szkoły partnerskiej. 

Iwona Fiołka  

Sportowa Szkoła Podstawowa  

nr 2 w Radlinie 
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ANNA KASZA, KATARZYNA GILNER 

Można żyć inaczej. 

PROGRAM WŁASNY REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 

2017/2018 

W roku szkolnym 2017/2018  w Sportowej Szkole Podstawowej nr 2  

w Radlinie został wdrożony program własny pt. ”Można żyć inaczej”. 

Uczestnikami programu byli uczniowie szóstych klas integracyjnych.  

Program profilaktyczny został stworzony w nawiązaniu do wyników 

ewaluacji wewnętrznej naszej placówki dotyczącej badania postaw  

i respektowania norm w klasach 4 - 6 SP. 

Celem programu było wyeliminowanie niepożądanych zachowań wśród 

uczniów. Zajęcia warsztatowe odbywały się cyklicznie raz w miesiącu – 

łącznie 9 spotkań. 

Każde dziecko w czasie tych spotkań miało możliwość zdobycia nowych 

doświadczeń oraz poznać ciekawe formy spędzania czasu wolnego. Istotą 

zajęć było podnoszenie świadomości własnych uczuć, nabywanie 

umiejętności radzenia sobie z napięciami, zdolności do utrzymania 

prawidłowych relacji, a także ukazanie każdego ucznia jako osoby 

pełnowartościowej, umiejącej konstruktywnie rozwiązywać konflikty,  

a przede wszystkim rozwijać rówieśniczą empatię. Jeden z ważniejszych 

przekazów to pouczenie  uczestników, gdzie można otrzymać pomoc  

i wsparcie. 

Uczestnicy zajęć uświadamiali sobie, że życie bez przyjaźni, miłości, radości 

i wzajemnego zrozumienia nie jest możliwe. Zawsze należy pamiętać o 

dialogu i szacunku do drugiego człowieka. 

Obserwując postawę i sposób bycia uczniów biorących udział w projekcie, 

możemy potwierdzić, że radością można zarazić. Uczniowie dobrze i pewnie 

czuli się podczas każdych zajęć. Aktywnie i z wielkim zaangażowaniem 

uczestniczyli we wszystkich spotkaniach. Cieszyli się każdą chwilą spędzoną 

z rówieśnikami.  Jednogłośnie powtarzali, że warto być dobrym, mimo tego, 

że wymaga to sporo wysiłku. 
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Wszyscy uświadomiliśmy sobie, że można i warto żyć inaczej.  Warsztaty 

były czasem niesamowitych doświadczeń, dzięki którym poszerzyli swoją 

wiedzę. Pracowaliśmy w atmosferze radości i wzajemnego zrozumienia. 

Realizacja programu przyczyniła się do ogólnego rozwoju dzieci zgodnie  

z zasadami obowiązującymi w społeczeństwie, a także pozwoliła na odkrycie 

ich zdolności oraz indywidualności.  Uczestnicy uczyli się współpracy  

w grupie, wzajemnego zaufania, szacunku i okazywania dobroci. 

Najistotniejsze było to, by pokazać dzieciom, że życie bez agresji jest 

możliwe, że można żyć w miłości, zgodzie, „walczyć” o to, by świat był coraz 

lepszy.  Chcielibyśmy, aby w przyszłości nasze dzieci były pewne siebie, lecz 

empatyczne i żyły zgodnie z własnym sumieniem. 

Dzięki naszym sponsorom zajęcia były urozmaicone i pełne niespodzianek, 

za co pragniemy podziękować w imieniu uczniów. 
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Anna Kasza,  Katarzyna Gilner 

Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Radlinie 
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RAFAŁ GÓRECKI 

Laureaci Konkursów Zawodowych 2017/2018r. 

 

Wzorem lat ubiegłych także w roku szkolnym 2017/2018 ruszyła kolejna 

edycja Powiatowych Konkursów Zawodowych dla uczniów i słuchaczy szkół 

ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych i oddziałów 

gimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. Ich głównym organizatorem jest 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy  

z powiatowymi szkołami, Wydziałem Edukacji w Wodzisławiu Śląskim, 

oraz lokalnymi przedsiębiorcami, którzy objęli patronatem poszczególne 

konkursy. 

 

Konkursy zawodowe charakteryzują się tym, iż z reguły kierowane są  

do wąskiego grona uczniów danej kwalifikacji czy określonego zawodu.  

W większości przypadków pomysłodawcami zadań konkursowych są 

pracodawcy, a w pozostałych przypadkach nauczyciele szkół zawodowych. 

W tej edycji udało się zorganizować aż 14 różnych konkursów zawodowych. 

Nagrodami dla laureatów konkursów były w większości płatne wakacyjne 

staże oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez przedsiębiorców, 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz miasto Wodzisław 

Śląski. Dzięki takim inicjatywom korzyści osiągają szkoły, przedsiębiorcy  

i sami uczestnicy konkursów. Szkoły mogą poprzez organizację konkursów 

promować zawody i kwalifikacje, w których kształcą, zaś dla pracodawców 

to możliwość odkrycia utalentowanych uczniów, którzy mogliby  

w przyszłości zatrudnić się w ich firmach. Dla przyszłych stażystów to 

idealny sposób, by poznać lokalnych przedsiębiorców, zdobyć nowe 

doświadczenia oraz zwiększyć szansę na znalezienie wymarzonej pracy. 
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4 czerwca 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym  im. 14 Pułku 

Powstańców Śląskich odbyła się uroczysta Gala „Powiat i Biznes” 

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, podczas której w jej drugiej części 

uhonorowano Laureatów Konkursów Zawodowych. Do udziału w tym 

wydarzeniu prócz nagrodzonych uczestników konkursów zaproszeni zostali 

także opiekunowie merytoryczni, dyrektorzy szkół reprezentowanych przez 

laureatów, dyrektorzy   i prezesi patronackich firm, a także parlamentarzyści 

i władze samorządowe Powiatu Wodzisławskiego. 

 

 

 

LAUREACI I ICH OPIEKUNOWIE: 

KONKURS POD PATRONATEM IZBY GOSPODARCZEJ: 

I miejsce – Rafał Herok – PCKZiU Wodzisław Śl. 

II miejsce – Jakub Celary – ZSE Wodzisław Śl. 

III miejsce – Wiktoria Bartosik – ZST Wodzisław Śl. 

Opiekunowie:  Aleksander Tlołka, Iwona Stacha oraz Krystian Mirecki 
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KONKURS POD PATRONATEM CECHU RZEMIEŚLNIKÓW  

I INNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W WODZISŁAWIU ŚL. 

 I miejsce  – Marcin Kozielski – PCKZiU Wodzisław Śl. 

 II miejsce – Szymon Swoboda – PCKZiU Wodzisław Śl. 

 II miejsce – Daniel Szkatuła – PCKZiU Wodzisław Śl.. 

 III miejsce –  Wojciech Dembek – PCKZiU Wodzisław Śl. 

Opiekunowie: Krzysztof Gajda, Jerzy Dychała oraz Bogdan Szopa 

 

KONKURS POD PATRONATEM FIRMY BAROSZ GWIMET 

SYSTEM SP. Z O.O. 

I miejsce – Michał Sitko – PCKZiU Wodzisław Śl. 

I miejsce – Paweł Kasperuk – PCKZiU Wodzisław Śl. 

I miejsce – Wojciech Strączek – PCKZiU Wodzisław Śl. 

I miejsce – Adrian Ulman – PCKZiU Wodzisław Śl. 

I miejsce – Wojciech Dembek – PCKZiU Wodzisław Śl. 

Opiekun: Ryszard Witański 
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KONKURSY POD PATRONATEM FIRMY POL-EKO 

APARATURA SP. J.  

I miejsce – Daniel Gorzolnik – PCKZiU Wodzisław Śl. 

II miejsce – Mateusz Kukuczka – PCKZiU Wodzisław Śl. 

Opiekun: Waldemar Pytlik 

I miejsce – Patryk Bojarun – PCKZiU Wodzisław Śl. 

II miejsce – Paweł Nosiadek – PCKZiU Wodzisław Śl. 

Opiekun: Wiesław Pawlica 

 

 

KONKURS POD PATRONATEM KANCELARII PRAWNEJ 

MACIEJA JOPKA „LEGAL CONSULTING” 

I miejsce – Kamil Dudek – ZSE Wodzisław Śl.  

II miejsce – Katarzyna Pukowiec – ZSE Wodzisław Śl. 

III miejsce –  Jakub Durczok – I LO Wodzisław Śl. 

Opiekunowie: Joanna Stęchły oraz Aleksandra Kołtuniak 

 

 

 

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO  
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KONKURSY POD PATRONATEM FIRMY PREVAC SP. Z O.O. 

I miejsce  –  Kamil Lupa – SP Krostoszowice 

II miejsce – Mateusz Musioł – SP 1 Marklowice 

III miejsce –  Bruno Dzięcielski – SP 1 Gorzyce 

Opiekun: Marcin Paprotny, Mirela Majtyka oraz Agata Dymek 

I miejsce  –  Jakub Heliosz – Gimnazjum Skrzyszów 

II miejsce – Dawid Niemiec – SP 1 Marklowice 

III miejsce –  Jakub Kwaśnica – SP 1 Czyżowice 

III miejsce –  Filip Świderek – SP 28 Wodzisław Śl. 

Opiekun: Wojciech Szymiczek, Mirela Majtyka, Sławomir Wolańczyk oraz 

Izabela Antończyk 

 

 

KONKURS POD PATRONATEM DOMU GOŚCINNEGO JORDAN  

I miejsce  –  Paulina Firut, Jessica Ryszka – ZSP nr 2 Rydułtowy  

II miejsce – Patrycja Mandera, Łukasz Skowron – ZSE Wodzisław Śl. 

III miejsce –  Roksana Łabiuk, Natalia Worek – ZSP nr 2 Rydułtowy  

Opiekun: Iwona Wrożyna oraz Monika Guz-Wszołek,  
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KONKURS POD PATRONATEM FIRMY HANDLOWEJ OL-SERW 

OLGA SERWOTKA 

I miejsce  –  Kacper Luleczko, Damian Firut – ZSE Wodzisław Śl. 

II miejsce – Patrycja Mandera, Edyta Stabla – ZSE Wodzisław Śl. 

III miejsce –  Łukasz Skowron, Agata Tworzowska – ZSE Wodzisław Śl. 

Opiekun: Monika Guz-Wszołek oraz Krzysztof Zielonka 

 

 

 

KONKURS POD PATRONATEM FIRMY TRATTORIA WŁOSKIE 

KLIMATY 

I miejsce  –  Łukasz Skowron, Karolina Bogocz – ZSE Wodzisław Śl. 

II miejsce – Nicola Glenc, Dawid Franiczek – ZSP nr 2 Rydułtowy  

III miejsce –  Agata Tworzowska, Patrycja Mandera – ZSE Wodzisław Śl. 

Opiekun: Judyta Lamża, Alicja Pawliczek oraz Krzysztof Zielonka,  
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KONKURS POD PATRONATEM SZKOLNEGO OŚRODKA 

KARIER ORAZ OCHOTNICZEGO HUFCA PRACY  

I miejsce  –  Rafał Marcol – PCKZiU Wodzisław Śl. 

II miejsce – Nicola Glenc, Dawid Franiczek – ZSP nr 2 Rydułtowy  

III miejsce –  Klaudia Plewnia  – ZSE Wodzisław 

Opiekun: Małgorzata Pompa, Izabela Kasprzak- Bielaczek oraz Dominika 

Hermanek 

               

KONKURSY POD PATRONATEM WYDZIAŁU EDUKACJI  

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ORAZ POWIATOWEGO OŚRODKA 

DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚL. 

I miejsce  –  Alan Tomasik, Kacper Wojak, Maciej Karbownik – SP 

Czyżowice  

II miejsce – Karolina Szymura, Małgorzata Pyszny – SP nr 1 Wodzisław 

Śląski 

III miejsce –  Tymoteusz Borkowski, Karolina Mendla, Stanisław Grądys  – 

SP nr 9 Wodzisław Śl. 

Opiekun: Stefania Rodak, Monika Wojs oraz Roksana Sobina 

I miejsce  –  Alicja Brodala – SP nr 1 Wodzisław Śl. 

II miejsce – Kinga Szyrocka – SP nr 17 Wodzisław Śl. 

III miejsce – Aleksandra Łoś – ZSP nr 4 Wodzisław Śl. 

Opiekun: Monika Wojs, Anna Kowalczyk oraz Karol Mikółka 

                   

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz dziękujemy  

za współpracę wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcia konkursowe! 
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ANITA P. KLAJN  

Dlaczego Erasmus + KA1? 

- doskonalenie kadry pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu- Zdroju 

 

W terminie od 01.09.2016r. do 30.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1  

w Jastrzębiu-Zdroju realizowany był projekt Erasmus + KA 1 : „ Mobilność 

kadry w edukacji szkolnej”, a jedenastu nauczycieli uczestniczyło w 3 

zrealizowanych z tego tytułu mobilnościach: do Finlandii, Wielkiej Brytanii 

i na Maltę. 

   Krótkoterminowe pobyty wizytowe był jednym z elementów realizacji 

projektu. Wyjazd do Finlandii był okazją do zapoznania  się z fenomenem 

fińskiego systemu edukacji. Zasadniczym celem projektu była obserwacja 

lekcji matematyki i nauka j. angielskiego oraz wymiana wiedzy na temat 

metod nauczania w/w przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych 

szkoły podstawowej; w tym również w nauczaniu początkowym. 

Obserwowano też zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

wspomagających rozwój uczniów. Korzystając z niezwykłej uprzejmości 

gospodarzy, nauczycielki przyjęły zaproszenie do zwiedzenia szkoły średniej 

w miejscowości Yhteiskoulu i Canprehensive School oraz szkoły  

o charakterze wiejskim w pobliskiej Koli. Dodatkową atrakcję wyjazdu 

stanowiła wyprawa do parku narodowego Koli i przyjęcie w Klubie 

Niedźwiedzi Polarnych. 

Podczas wizyty w szkole partnerskiej w miejscowości Joensu, nauczycielki 

brały udział w zajęciach lekcyjnych, podczas których prezentowano różne 

formy aktywności, obejmujące tematykę projektu. 

Poznanie tak funkcjonującego systemu edukacji pozwoliło na weryfikację 

sposobów nauczania w rodzimej szkole, zastosowanie nowych metod i form 

pracy z uczniem, a także wzbogacenie bagażu doświadczeń pedagogicznych 

nauczycieli. 

   Wyjazd zrealizowany w lipcu 2017 r. obejmował  ogólny kurs nauki języka 

angielskiego w Mayflower College w Plymouth. Uczestniczyło w nim troje 

nauczycieli naszej szkoły. Celem kursu było wsparcie uczestników  
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w rozwijaniu i doskonaleniu swoich umiejętności językowych, takich jak: 

mówienie, rozumienie ze słuchu i tekstu czytanego, a także 

pisanie.  Szkolenie to obejmowało następujące komponenty: obszerny zakres 

gramatyki angielskiej, ćwiczenia z zakresu rozumienia ze słuchu i tekstów 

czytanych (przy wykorzystaniu autentycznych materiałów tekstowych  

i dźwiękowych), doskonalenie języka mówionego poprzez grupową 

konwersację, poznanie nowego słownictwa, w tym angielskich idiomów  

i czasowników złożonych, doskonalenie poprawnej angielskiej wymowy  

i intonacji. 

   Urozmaiceniem kursu była wprowadzana sukcesywnie zróżnicowana 

tematyka, a także poznawanie nowych zagadnień gramatycznych oraz 

szerokiego zakresu słownictwa. Pod koniec każdego tygodnia miał miejsce 

test sprawdzający, pokazujący w jakim stopniu opanowany został nowy 

materiał gramatyczno-leksykalny. 

   Nauczycielki przetestowały również pakiety edukacyjne, stworzone przez 

zespół wykładowców - ekspertów Mayflower College oraz poznawały 

kulturę i tradycje angielskie, biorąc udział w lokalnych wycieczkach 

krajoznawczych, a ostatecznym podsumowaniem ich pracy były certyfikaty 

potwierdzające nabyte umiejętności językowe. 

   Trzecią zrealizowaną mobilnością był pobyt na Malcie. W Sliemie 

sześcioosobowa grupa naszych nauczycieli doskonaliła swoje kwalifikacje 

zawodowe w trakcie kursu pt.: „ ICT for Collaborative, Project-Based 

Teaching and Learning”. Obejmował on obszary edukacji informatycznej  

i zorganizowany został w celu poznania, doskonalenia umiejętności 

komunikacyjno-informacyjnych. Projekt zorientowany był na efektywne  

i świadome korzystanie z technologii informatycznych, integrowanie ICT  

z metodologią nauczania różnych przedmiotów, wdrażanie nowych metod  

w pracy z zespołem klasowym, dzięki poznaniu nowoczesnych  narzędzi, 

oprogramowania i aplikacji, a także na poprawę znajomości języka 

angielskiego wśród nauczycieli oraz otwarcie na współpracę 

międzynarodową. 

Pobyt na Malcie oraz udział w zagranicznej mobilności był dla uczestników 

wspaniałym doświadczeniem. Odbyte szkolenia dały nauczycielom 

możliwość poszerzenia wiedzy merytorycznej, w tym m.in. zdobycia 

umiejętności projektowania i wykorzystywania blogów, publikacji 
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dźwiękowych oraz zasobów internetowych,  a także wzbogacenia swojego 

warsztatu pracy. Dodatkowym atutem wyjazdu była możliwość weryfikacji 

umiejętności językowych. Zarówno podczas szkoleń, jak również w czasie 

wolnym od nauki, nauczyciele mieli okazję zdobywać doświadczenia 

międzykulturowe; zaznajomić się z życiem lokalnej społeczności czy historią 

Malty oraz jej bogatym środowiskiem naturalnym, realizując również 

program turystyczny. 

                                                                           Anita P.Klajn  

szkolny koordynator projektu 
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BEATA MALINA 

Zwierzęta w poezji dziecięcej - konkurs czytelniczy 

 

„Zwierzęta w poezji dziecięcej” – to tytuł międzyszkolnego konkursu 

czytelniczego, który od kilkunastu lat odbywa się w Szkole Podstawowej nr3 

w Radlinie. Ostatni konkurs miał miejsce 29 maja 2018r., a uczestnikami 

było jedenastu uczniów klas drugich z czterech szkół: SSP nr 2, SP nr 4,  

SP nr 3 w Radlinie oraz SP nr 3 w Rydułtowach. Dzieci chętnie odpowiadały 

na pytania, rozwiązywały krzyżówkę, zgadywały tytuły utworów lub ich 

bohaterów, kierując się oglądanymi rekwizytami i kalamburami. Tym razem 

urozmaiceniem była żywa dekoracja, którą utworzyły dzieci z klasy IIIa  

na podsumowanie projektu „Zwierzęta świata”. Uczniowie przygotowali 

wcześniej prace o wybranym zwierzątku. Na zajęciach pojawiły się żywe 

żółwie, chomiki, koty i szynszyla. Dzieci opowiadały  o swych pupilach. Te 

zwierzątka, które zostały w domu, przedstawiono na podstawie albumów  

i plakatów. W postaci lapbooków przedstawiono legwana obrożnego  

i pszczołę. Projekt przybliżył dzieciom zwyczaje i tryb życia różnych 

zwierząt, a podczas samego konkursu ciekawostki przyrodnicze i dekoracja 

stworzyły ciekawą atmosferę. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom 

wiedzy przyrodniczej i literackiej. Uczniom dziękujemy za udział,  

a nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz doradcy metodycznemu  

za przygotowanie i wspieranie uczniów w rozwijaniu zainteresowań 

czytelniczych. Zapraszamy w przyszłym roku na konkurs.  
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Beata Malina  

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  SP3 w Radlinie 
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ZUZANNA KRÓTKI 

Scenariusz spektaklu teatralnego „Opowieść wigilijna” 

 

Spektakl Opowieść wigilijna został wykonany przez zespół teatralny 

„Cudowisko” ze Szkoły Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka  

w Turzy Śląskiej 

 

Nowy Jork, Londyn, Warszawa, a może Turza Śląska? Ebenezer 

Scrooge czy zwykły Jan Kowalski? Dokładne sprecyzowanie elementów 

świata przedstawionego nie jest ważne. Istotne jest to, że każdy człowiek 

zakłada czasem maskę skąpego malkontenta. Nie interesuje go los innych 

ludzi. Nastawieni na to, by nieustanie czerpać z życia wszystko,  

co rzekomo słusznie nam się należy, ślepo dążymy do celu. Ale czy to 

wystarczy, by zasłużyć na miano człowieka? Odpowiedzi na te i inne 

pytania odnaleźć można w sztuce pt. „Opowieść wigilijna” wystawionej 

23 stycznia 2018 roku przez zespół teatralny „Cudowisko” ze Szkoły 

Podstawowej w Turzy Śląskiej.  

 

O czym jest spektakl? 

Lektura utworów Karola Dickensa – dziewiętnastowiecznego pisarza epoki 

wiktoriańskiej nastręcza uczniom wielu problemów. Młodzież musi zmierzyć 

się zarówno z trudnym stylem literackich przekładów, jak i z niemożnością 

odniesienia elementów świata przedstawionego do własnego doświadczenia.  

 Pragnąc ułatwić młodzieży to jakże trudne zdanie, postanowiłam 

„ubrać” bohaterów utworu Dickensa we współczesne kostiumy. Zmianie 

uległy także miejsce oraz czas akcji. 

 Współczesny Ebenezer Scrooge to biznesmen, właściciel ogromnej 

korporacji handlowej, zatrudniający pracowników na zasadzie tzw. umów 

śmieciowych. Bohater niejednokrotnie stosuje mobbing, nie ma żadnych 

hamulców moralnych, gdyż dla niego najważniejsze są pieniądze. Zwierzęca 

chęć posiadania sprawia, że Scrooge zamyka się na innych, nie ma przyjaciół, 

ani nie utrzymuje kontaktów z rodziną.  

 Pewnej nocy, w przeddzień Bożego Narodzenia, nawiedza go duch 

zmarłego wspólnika – Jakuba Marleya. Postać z zaświatów budzi grozę nie 

tylko swoim niecodziennym wyglądem, ale także zapowiedzią nieuchronnej 

przyszłości. „- Ebenezerze, obudź się, ciebie czeka podobny los do mojego!” 
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– mówi stonowanym głosem Marley, przewidując wizytę trzech duchów: 

Dawnych Świąt Bożego Narodzenia, Ducha Tegorocznego Bożego 

Narodzenia i Ducha Przyszłych Świąt. 

 Podróż, w jaką wyrusza głównych bohater w towarzystwie tych 

eterycznych postaci, jest w gruncie rzeczy smutną opowieścią  

o nieuchronnym i bolesnym zderzeniu się dawnych marzeń  

z rzeczywistością. Widz zaczyna rozumieć, a tym samym współczuć 

Scrooge’owi niełatwego dzieciństwa spędzonego w Domu Dziecka, wraz  

z głównym bohaterem pragnie biec za ukochaną, lituje się nad losem 

kalekiego Tima (syna pracownika Scrooge’a), aż wreszcie wpatrzony  

w nekrolog dawnego biznesmena roni łzę wzruszenia. Wszystko po to,  

by zrozumieć, że nie tylko bohaterowie spektaklu, ale wszyscy, którzy nas 

otaczają, są towarzyszami „wspólnej wędrówki, która zakończy się  

w grobie”. 

 

* 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA (scenariusz) 

 

SCENA I. 

W tle słychać melodię „Jingle bells”. Pojawia się Mikołaj, macha do publiczności, 

parę sekund później na scenę wchodzą dzieci, tańczą w rytm melodii. Muzyka 

cichnie (ale nadal gra), dzieci siadają wokół Mikołaja. Na scenę wchodzą żebracy 

trzymający transparenty z napisami „Moje dzieci są głodne”, „Potrzebuję pracy”, 

„Komornik zabrał mi wszystko”, „Prawnik mojej byłej żony jest lepszy i droższy od 

mojego”, „Zbieram na mandat”. Następnie pojawia się Scrooge. Mężczyzna jest 

ubrany w garnitur, trzyma w ręce komórkę. 

 

 

SCROOGE (podniesionym głosem): 

Przecież ci mówiłem wyraźnie, Barani Łbie, że masz sprzedać akcje Agory i kupić 

Allegron za trzy blachy. Czasem mam wrażenie, że pracuję ze stadem osłów,  

które ma takie samo siano pod obrusem wigilijnym, jaki i w głowie!! Lepiej się 

postaraj bydlaku, bo w Nowy Rok będziesz oglądał kratkowane słońce! No może 

wcześniej okażę sporą dozę dobrej woli i po prostu cię zwolnię! Pamiętaj, masz 

umowę do końca miesiąca! A ja już się postaram, żebyś w innym miejscu takiej 

fuchy nie dostał! 

Przeciera twarz tak, jakby się spocił. 
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ŻEBRACZKA 1. 

Panie Scrooge, niech mi pan pomoże. Jutro święta, a ja nie mam za co kupić 

wigilijnego karpia. Moje dzieci są głodne. Nie proszę o wiele, gdy będę miała 

pieniądze, oddam, oddam wszystko z nawiązką albo odpracuję. 

 

SCROOGE: 

Kobieto, ty masz 500+! 500+! Razy 3! I to z moich podatków! Trzeba było 

oszczędzać. Gdybyś trochę ruszyła tym pustym łbem, starczyłoby do końca 

miesiąca. Weź się do jakiejś roboty albo poszukaj innego frajera. Tam taki stoi. 

(Wskazuje ręką na świętego Mikołaja) 

Scrooge idzie dalej obojętnie. 

 

ŻEBRACZKA 2. 

Panie Scrooge, 2 miesiące temu straciłam pracę. Wszystkie moje oszczędności się 

skończyły. Haruję teraz jak ten wół (na czarno oczywiście), myjąc okna, ale nie 

starczy mi, by…. 

 

SCROOGE: 

Kobieto, takimi bzdurami mi głowę zaprzątasz? Puka się ręką w czoło. Zmień pracę 

i weź kredyt. Wielka filozofia! 

 

ŻEBRAK: 

Panie Scrooge, prawnik mojej byłej żony jest zdecydowanie lepszy od tego, którego 

ja mam. 

 

SCROOGE: 

Dam ci numer do mojego, ale ostrzegam… On słono kosztuje. Szyderczo 

 

Dziewczynka: 

Proszę pana, ja chciałam panu zaśpiewać kolędę, dzisiaj przecież Wigilia… 

 

SCROOGE: (Westchnienie)  

Czy ja wyglądam jak Tomson, Baron, a może jak Maria Sadowska? Ktoś tu chyba 

ma problemy ze wzrokiem. Sorry, ale wejścia do the Voice of Poland ci nie 

załatwię, nie masz smarkulo szans!  

 

Do diabła, dajcie wy mi wszyscy święty spokój! 

Piosenka 

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie? 

Budować ściany wokół siebie - marna sztuka  

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą 

Czasami tylko tego pragnę, tego szukam  
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Na miły Bóg,.. 

Życie nie tylko po to jest, by brać  

Życie nie po to, by bezczynnie trwać  

I aby żyć siebie samego trzeba dać  

 

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka  

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony  

Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci  

Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam 

 

Na miły Bóg,.. 

 

SCENA II.  

Scenografia na wzór korporacji. Zestresowani pracownicy Scrooge’a stukają 

palcami w komputery. Wchodzi Scrooge. 

 

SCROOGE: Szyderczo. 

Jak się starają, brawo, brawo. Cóż za zapał. Myślą pewnie, że dzisiaj pan Scrooge 

ich wcześniej wypuści. Pan Scrooge dobrze wie, że jutro Wigilia, dlatego pozwoli 

sobie użyć języka świątecznego. Figa z makiem My Dears! Merry, Merry 

Christmas! Śmiech 

Święta to strata czasu i pieniędzy. Ja np. ot tak sobie pozbędę się dwudniowego 

zysku. Rozumiecie pewnie moją sytuację, zatem…. dzisiaj siedzicie 2 godziny 

dłużej, a 27 grudnia trzy.  

 

PANI SMITH: 

Panie Scrooge, moja rodzina na mnie czeka, obiecałam, że będę na czas…. 

 

SCROOGE: 

Nie ma sprawy. Spakuj się i wyjdź. 

 

PRACOWNICA: 

Dziękuję, dziękuję…. Pakuje się 

 

SCROOGE: 

Nie ma za co. 27 też nie przychodź, ani 28, 29 też masz wolne. (Podnosi głos, 

wskazuje ręką drzwi) WYNOCHA! JUŻ CIĘ TU NIE MA!  

Taaaka asertywna… a w CV napisała o swojej stuprocentowej dyspozycyjności…. 

Kiwa głową 

 

Pracownica odchodzi z płaczem. 
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SIOSTRZENIEC: 

Co się stało tej pani? 

 

SCROOGE: 

Nic, wzruszyła się. Jak to mówią – magia świąt! 

 

SIOSTRZENIEC: 

Ja właśnie w tej sprawie. Mary i ja zapraszamy cię na Wigilię. Nie odbierasz od nas 

telefonu, dlatego pofatygowałem się osobiście, Wesołych Świąt, wuju. 

 

SCROOGE: 

Co za brednie! Święta i do tego… wesołe – prawdziwy oksymoron. (śmiech 

szyderczy). Na tę imprezę wydałeś pewnie około 3, 4 tysiące, mimo że zarabiasz 

najniższą średnią krajową. Ale choinka, bombki, karp, moczka, makówki, 

prezenty… muszą być. Młodej żonce kupiłeś nowe futro, albo jakiś diament  

z Apartu… Taaaak, zgadłem… Nie możesz przecież być gorszy od sąsiada!  

Ty się cieszysz, a chwilówka sama się nie spłaci. Nic ci nie pozostaje, tylko się 

napić. (podaje szklankę) Proszę, mineralna bez gazu, innej nie piję. 

Wiesz Fredzie, gdyby to ode mnie zależało, każdego idiotę, który życzy Wesołych 

Świąt ugotowałbym w jego świątecznym bigosie. Śmiech 

 

SIOSTRZENIEC: 

Jak możesz wygadywać takie rzeczy, wuju? Jesteś bardzo rozsądny, dlatego pewnie 

wiesz, że są w życiu pewne rzeczy, na których się zyskuje, mimo że nie przynoszą 

one materialnego dochodu. Takie właśnie jest Boże Narodzenie. Czuję głęboki 

szacunek do tego święta. To czas dobra, wybaczania, miłości… 

 

SCROOGE: 

Miłości (szyderczo). Czar świąt, nie narzekasz na przesoloną zupę, a teściowa nawet 

nie pyta o twoją wypłatę. 

 

SIOSTRZENIEC: Westchnienie 

Wuju, to jedyny dzień w roku, kiedy ludzie otwierają swoje serca na co dzień 

zamknięte i rozumieją, że wszyscy jesteśmy towarzyszami tej samej wędrówki, 

która zakończy się w grobie. 

 

SCROOGE: 

No, no, no… Masz gadane! Do polityki byś się nadawał, pomyśl o tym…. Ale mój 

drogi…. ja nie mam czasu na te nudne frazesy – muszę przejrzeć notowania 

giełdowe. Żegnam, siostrzeńcze. 
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SIOSTRZENIEC: 

Widzimy się o 18.00 

 

SCROOGE: 

Ale ja się nigdzie nie wybieram. Będę świętował Boże Narodzenie po swojemu,  

w doborowym towarzystwie – z samym sobą (czasem trzeba spojrzeć w oczy komuś 

inteligentnemu). No może jeszcze nawiedzi mnie jeszcze duch Marleya. 

 

SIOSTRZENIEC: 

Wujku, nawet nie żartuj w taki sposób.  

 

SCROOGE: 

Żegnam! 

 

SIOSTRZENIEC: 

Zostawimy puste miejsce dla ciebie (obok mojej teściowej). 

 

SCROOGE: 

WYPAD, WYNOCHA! 

Kolęda „Ilu nas w ciszy” 

Ilu nas w bólu - tylu w nadziei, 

Ilu nas płacze - tylu się śmieje, 

Ilu nas więdnie - tylu rozkwita, 

Ilu się żegna - tylu się wita. 

 

Ilu nas w ciszy - tylu w kolędzie, 

Ilu nas żyje - tylu nie będzie. 

 

Ilu nas mężnych - tylu się trwoży, 

Ilu się pyszni - tylu się korzy, 

Ilu się plami - tylu oczyszcza, 

Ilu się tworzy - tylu wyniszcza. 

 

Ilu nas w ciszy - tylu w kolędzie, 

Ilu nas żyje - tylu nie będzie. 

 

Ilu nas jadło - tylu zgłodniało, 

Ilu nas padło - tylu powstało, 

Ilu nas śniło - tylu zbudzonych, 

Ilu się wzbiło - tylu strąconych. 
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Ilu nas w ciszy - tylu w kolędzie, 

Ilu nas żyje - tylu nie będzie. 

 

Ilu nas w cnocie - tylu w podłości, 

Ilu nas w blasku - tylu w ciemności, 

Ilu w przepychu - tylu w łachmanach 

I wszyscy przyszli powitać Pana. 

 

Każdy był kiedyś dzieckiem w kołysce, 

Zmiłuj się nad nami - Jezu Chryste� 

 

Ilu nas w ciszy - tylu w kolędzie, 

 

SCENA III. 

Dom Scrooge’a. Dekoracja: stolik, dwa krzesła, łóżko. Scrooge siedzi przy stoliku, 

coś sprawdza w komputerze. Najpierw słychać dźwięk dzwonków. Scrooge wstaje  

z niedowierzaniem, po czym siada i dalej pracuje. Następnie dźwięk przeradza się  

w brzęk łańcuchów, na koniec w skrzypnięcie drzwi. Scrooge nie kryje przerażenia. 

Pojawia się duch Marleya. 

 

SCROOGE: 

Kim jesteś? 

 

MARLEY: 

Zapytaj lepiej, kim byłem? 

 

SCROOGE: 

Kim zatem byłeś? Wyglądasz dość osobliwie, przypominasz… hrabiego Drakulę. 

Jednak wydaje mi się, że skądś cię znam. 

 

MARLEY: 

Za życia byłem twoim wspólnikiem – Jakubem Marleyem.  

 

SCROOGE: 

Do diabła! Rzeczywiście, jak żywy (prawie jak Lenin). 

Czego chcesz ode mnie straszliwa zjawo? Dlaczego błąkasz się po ziemi  

i dlaczego przychodzisz właśnie do mnie? 

 

MARLEY: 

Każdy powinien dążyć do duchowej wspólnoty z innymi. Jeśli jednak tego 

obowiązku nie dopełnił za życia, musi rozliczyć się z niego po śmierci. Musi błąkać 
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się po tym ziemskim padole i wlec za sobą łańcuchy, które sam ukuł.  

Ebenezerze, obudź się, ciebie czeka podobny los do mojego! 

 

SCROOGE: 

Jakubie, niczego nie rozumiem. Możesz mi to jakoś wyjaśnić? 

 

MARLEY: 

Nie. Nie mogę, nawet gdybym chciał. Za życia mój duch nigdy nie wychodził poza 

naszą korporację, a moja świadomość nigdy nie wznosiła się ponad pragnienie 

zdobycia bogactwa. Dlatego teraz muszę podróżować, przykuty do tych łańcuchów. 

 

SCROOGE:  

Jakubie, przecież byłeś świetnym biznesmenem, robiłeś złote interesy, to się nie 

liczy? 

 

MARLEY: 

Ebenezerze, twoim interesem powinno być współczucie, chęć pomocy i dzielenia się 

nią z innymi. Ani ty, ani ja nie zasłużyliśmy na miano człowieka. Ty jednak masz 

jeszcze szansę. Nawiedzą cię kolejno trzy duchy. Bez ich wizyty nie zdołasz 

uniknąć mego losu. Żegnaj. 

Marley odlatuje za scenę. Scrooge kładzie się do łóżka.  

Wokół niego tańczą postaci demonów, dźwigające łańcuchy.  

 

SCENA IV. 

Scrooge śpi. Budzi go Duch 1. 

 

SCROOGE: 

Kim jesteś? 

 

DUCH 1.  

Jestem Duchem Dawnych Świąt Bożego Narodzenia. 

 

SCROOGE: 

Jak dawnych? 

 

DUCH 1. 

Zaraz ci pokażę. 

Lekka muzyka świąteczna, instrumentalna (może być „Rockin' Around The 

Christmas Tree” Lyric) . Na scenie pojawiają się dzieci w czapkach i szalikach 

rzucające się śnieżkami (z wełny,) taniec. Scrooge do nich macha. 
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DUCH 1. 

Nie widzą cię. To postaci z przeszłości, przyjrzyj się. Znasz dobrze te dzieciaki: 

Dina, Susan, Lucy, John. Humory im dopisują, przecież zbliżają się święta. Jednak 

szkoła całkowicie nie opustoszała. Zostało jedno dziecko, zapomniane przez 

opiekunów. 

 

SCROOGE: 

Przez łzy. Dobrze wiem o tym…. 

Dzieci oddalają się w cień. Na scenie siada chłopak pochłonięty lekturą (inna 

muzyka, melancholijna). 

 

SCROOGE: 

Wyobrażałem sobie wtedy, że odwiedza mnie Ali Baba, innym razem widziałem 

Walentego, papugę Robinsona, był nawet Piętaszek. Chciałbym teraz,... ale teraz już 

za późno. 

 

DUCH 1.: 

Co takiego? 

 

SCROOGE: 

Wczoraj podeszła do mnie dziewczynka, która pragnęła zaśpiewać mi kolędę. 

Chciałbym jej coś dać. To wszystko. 

 

DUCH 1. 

Eh… Chodź pokażę ci inne Boże Narodzenie. 

 

SCENA V. 

Piosenka: 

1. To już pora na wigilię, to już czas, 

a tu jeszcze kogoś nie ma pośród nas, 

a tu jeszcze, a tu jeszcze ktoś ma przyjść, 

bo przy stole wolne miejsce czeka dziś. 

 

ref.: Gwiazdo Betlejemska prowadź go przez świat, 

żeby razem z nami przy tym stole siadł. 

Prowadź go tu do nas z tych dalekich dróg, 

aby razem z nami kolędować mógł. 

Prowadź go, prowadź go z tych dalekich dróg. 

Prowadź go, prowadź go, aby razem z nami 

kolędować mógł. 
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W połowie piosenki chłopiec nerwowo spaceruje wte i wewte. Podbiega do niego 

dziewczynka.  

 

FAN: 

Braciszku kochany. Przyjechałam, by zabrać cię do domu. Zabiorę cię do domu,  

do domu, do naszego domu! (podskakuje) 

 

MŁODY SCROOGE: 

Do domu? 

 

FAN: Radośnie 

Tak! Właśnie do domu. Już na zawsze. Tata jest teraz taki dobry dla mnie jak nigdy 

dotąd. W domu jest jak w niebie! Tata wysłał mnie taryfą po ciebie. Już nie będziesz 

musiał wracać do tego bidula. Nigdy, nigdy! A przed nami… Cudowne Boże 

Narodzenie. 

Zabiera chłopaka za rękę i biegną za scenę. 

 

SCROOGE: 

Zawsze była taka delikatna, ale miała wielkie serce. 

 

DUCH 1. 

Umarła młodo, chyba na raka prawda? Ale miała dzieci. 

 

SCROOGE: 

Tym dzieciakiem był mój siostrzeniec – Fred. A ja nie chciałem spędzić świąt z jego 

rodziną… 

 

DUCH 1.  

Cóż… Nic na to nie poradzimy, tak chciałeś… Czas na to, żebyś teraz zobaczył 

siebie nieco starszego w przeddzień Bożego Narodzenia. 

 

SCENA VI. 

Podkład „Last Christmas”. Na scenie pojawia się para. Młoda kobieta przeciera 

oczy pełne łez, jest roztrzęsiona. 

 

NARZECZONA (BELLA): 

Ja już dla ciebie nic nie znaczę. Ktoś inny zajął moje miejsce. Jeśli cię uszczęśliwi – 

dobrze, nie mam zamiaru ani zrzędzić, ani prawić ci kazań. 

 

NARZECZONY (SCROOGE) 

O czym ty mówisz? Jak ona niby ma na imię? 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 83 

 

NARZECZONA (BELLA): 

K A S I O R A! Wydaje ci się, że będąc bogatym, zdobędziesz szacunek. Ale to nie 

tak. Zmieniłeś się, nie takiego Ebenezera pokochałam. 

 

NARZECZONY: 

Ja tylko wydoroślałem. 

 

NARZECZONA (BELLA): 

Nie, naprawdę się zmieniłeś. Kiedy byliśmy oboje ubodzy, czułam, to znaczy, 

miałam nadzieję na wspólne życie razem. A teraz… To już nie ma znaczenia.  

Dla ciebie liczą się tylko notowania giełdowe, statystyki, procenty… Ludzi 

traktujesz jak przedmioty, które w każdej chwili możesz sprzedać na Allegro  

lub odstawić w kąt. Nie wyobrażam sobie życia z kimś takim.  

Bądź szczęśliwy Ebenezerze! 

Odwraca się, odchodzi, chłopak chce ją zatrzymać. 

 

Piosenka  

Tak mi smutno, dobry Boże, 

Ty się rodzisz, a ja sama, 

pewnie z mojej winy - może, 

każesz grzechy zmywać nam. 

 

W noc samotną, co tak boli, 

pewnie nie rozumie nikt 

tej maleńkiej kropli soli,  

co pod rzęsą wita świt. 

 

Jakże piękny był ten czas,  

on nie wróci już - nie wierzę,  

pusty talerz stał wśród nas,  

dziś samotność i pacierze. 

 

SCROOGE: 

Duchu, ja już nie chcę niczego oglądać. 

 

DUCH 1. 

Musisz zobaczyć coś jeszcze. 

 

SCENA VII. 

Narzeczona z poprzedniej sceny siedzi przy stole, gra wraz z dziećmi w karty. 

Przychodzi mężczyzna, dzieci pędzą do niego. W tle melodia „Santa Claus is 

comming to town”. 
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TATA: 

Ho, ho, ho – już widziałem świętego Mikołaja. 

 

DZIEWCZYNKA: 

Naprawdę? Miał długą, siwą brodę? 

 

TATA: 

Oczywiście, taaką długą, aż do kolan. 

 

DZIEWCZYNKA 2.: 

I wielki brzuch. 

 

TATA: 

Ogromny. 

 

DZIEWCZYNKA 3.: 

I pytał czy byłeś grzeczny? I kazał ci się modlić? 

Śmiech wszystkich. 

 

TATA: 

Taak, dziękować za to, że mam takie wspaniałe łobuziaki i taką cudowną żonę! 

Przytula dzieci. No dobra, już dobra, czekoladki dla was. Tylko umyjcie ręce. 

Dzieci odchodzą za scenę. 

 

TATA: 

Zgadnij Bello, kogo dziś widziałem. Podpowiem ci, twój stary przyjaciel. 

 

BELLA: 

Nie wiem. 

 

TATA: 

Spróbuj zgadnąć. 

 

BELLA: 

Hm… Już chyba wiem. Pana Scrooge’a. 

 

TATA: 

Zgadłaś. Przechodziłem obok jego firmy i widziałem, jak wchodzi do środka. 

Pochylony nad ipadem, coś mamrocze do siebie o kursach, walutach, notowaniach. 

Jutro Boże Narodzenie, a ten padalec nie pozwolił pracownikom urwać się 

wcześniej. Biedni ludzie nawet świąt nie mają.  
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BELLA: 

Co za bydlak! 

 

TATA: 

Podobno jego wspólnik, ten…. Marley, jest umierający. Jeśli on odejdzie, Scrooge 

nie będzie miał już nikogo na świecie. Wtedy dopiero da wszystkim popalić! 

 

SCROOGE: 

Duchu, zabierz mnie stąd. 

 

DUCH 1.  

To twoja przeszłość….  

 

SCENA VIII 

Słychać melodię „Cicha noc”. Scrooge śpi, podchodzi do niego duch przyodziany  

w zieloną tunikę i białe futro. Na głowie ma wieniec z ostrokrzewu. 

 

DUCH 2.  

Dzień dobry Ebenezerze! Jestem Duchem Tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. 

Dotknij mojej szaty, a ja pokażę ci coś interesującego.  

Scrooge chwyta ducha za rękaw. 

Czujesz już zapach świąt? To aromat przyjemniejszy niż woń perfum Chanel 5: 

gałązki świerku, pierniczki, czekolada. Żaden człowiek nigdy nie stworzył 

przyjemniejszej dla nosa mieszanki. Bardzo intensywnie unosi się ten zapach  

nad domem Boba Cratchita. Znasz go? 

 

SCROOGE: 

Oczywiście! To mój asystent. 

 

DUCH 2. 

Wejdźmy zatem do środka. 

 

Słychać melodię „Bóg się rodzi”. Żona Boba, 3 córki i syn nakrywają do stołu. 

Wchodzi Bob. Mężczyzna wwozi syna (Tima) na wózku. 

 

TIM: 

Wyobraźcie sobie kochani, tatuś zabrał mnie dzisiaj do kościoła. To niesamowite 

uczucie – byłem w miejscu, w którym już jutro narodzi się Syn Boży. Stajenka 

jeszcze pusta, ale za parę godzin zagości w niej urocze dzieciątko. Proszę mamusiu, 

oto światełko betlejemskie. 
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ŻONA BOBA: 

Dziękuję! Dużo ludzi było w kościele? 

 

TIM: 

Tak… Dziwnie na mnie patrzyli, z takim… współczuciem…. Ale to dobrze! Niech 

widzą kalekę. Dzięki temu obrazkowi na pewno przypomną sobie, kto kalekom 

przywraca władzę w nogach,  a niewidomym wzrok.  

 

ŻONA BOBA: 

Kochanie, nie martw się! Z każdym dniem będziesz zdrowszy i silniejszy. 

Wyzdrowiejesz! To kwestia czasu. Spójrzcie, już pierwsza gwiazdka zabłysła, 

siadajmy do stołu! 

Wszyscy robią znak krzyża. 

 

TIM: 

Słyszę z nieba muzykę i anielskie pieśni! Sławią Boga, że nam się do stajenki 

mieści. Nie chce rozum pojąć tego, chyba okiem dojrzy czego, czy się mu to nie 

śni… 

 

SARA: 

Tim, ty chyba zostaniesz poetą!  

 

SCROOGE: 

Duchu, czy ten mały wieszcz będzie żył? 

 

DUCH 2. 

Niestety nie. Jeśli nic się nie zmieni, Tim umrze. Zresztą, przecież cię to nie 

interesuje. Sam mawiasz, że w myśl ewolucji Darwina słabsze osobniki winny być 

wyeliminowane. Świat jest przeludniony.  

 

BOB: 

A teraz pomódlmy się za pana Scrooge’a. 

 

ŻONA: 

Oszalałeś? Za tego drania, który od lat stosuje mobbing? Gdybym tylko miała 

więcej odwagi i pieniędzy, od razu powiadomiłabym sąd pracy. 

 

BOB: 

Kochanie, tak nie można! Dzisiaj jest Boże Narodzenie… 
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ŻONA BOBA: 

Chyba tylko to uroczyste święto skłoniło cię do odmówienia modlitwy za tego 

pozbawionego współczucia gada.. 

 

BOB: 

Nie, Skarbie… On dał mi pracę. A poza tym serdecznie mu współczuję. Nie ma tylu 

skarbów, ile ja.. 

 

DUCH 2. 

Słyszałeś? Bob ci współczuje… 

 

Piosenka 

Scena to dziwna: 

Lampka oliwna 

Ciemnym płomieniem ćmi, 

Witają Pana 

Cienie na ścianach, 

Z cieni i światła - my. 

 

Kropla nadziei 

Rzęsy nam klei 

Źrenic roziskrza blask. 

W mrocznej stajence 

Złożone ręce 

Nieśmiało proszą łask. 

 

A w kąciku - zawiniątko, 

Tobołek na duszę. 

Już Zbawiciel, choć dzieciątko, 

Buzia i paluszek. 

 

Skoro za nas ma umierać 

Na Krzyżu rozpięte - 

Skromnie podziękujmy teraz 

Życiu, co jest święte. 

(do tego fragmentu) 

 

SCENA IX 

Rodzina Freda siedzi przy stole. 

FRED: 

Wyobraźcie sobie, powiedział, że Boże Narodzenie to strata czasu… Przysięgam, 

tak powiedział! Zostałem bez słowa. Po prostu szczena mi opadła. 
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Wszyscy się śmieją. 

 

ŻONA FREDA: 

Żal mi go, jeśli tak myśli. 

 

FRED: 

To stary dziwak. Rzeczywiście nie jest zbyt sympatyczny, ale te wszystkie jego 

wady mszczą się na nim. Jest samotny i godny litości. Dlatego postanowiłem,  

że na przekór jego uporowi, będę zapraszał go co roku. Może wreszcie zmęczy się 

moją namolnością i przyjdzie. Wówczas zmieni zdanie o Bożym Narodzeniu.  

 

ŻONA FREDA: 

Nieważne, co będzie, zaśpiewajmy teraz jakąś kolędę. Niedługo Bóg się narodzi: 

Śpiewają „Lulajże Jezuniu”. Scrooge się dołącza. 

Biesiadnicy usuwają się w cień.  

 

SCENA X.  

 

SCROOGE: 

Ty jesteś pewnie Duchem Przyszłych Świąt Bożego Narodzenia. Przybywasz,  

by pokazać mi, co mnie jeszcze czeka, moją przyszłość. Prowadź więc.  

Na scenie pojawiają się pracownicy. 

 

PRACOWNIK 1. 

Nie wiem, nie znam żadnych szczegółów. Jedno jest pewne, stary zgred kopnął  

w końcu w kalendarz. 

 

PRACOWNIK 2. 

A wydawało się, że jest zakonserwowany od wewnątrz i że nigdy nie zdechnie. 

 

PRACOWNICA 1. 

Wiadomo już, co się stało z jego forsą? 

 

PRACOWNICA 2. 

Nie wiem, ale przypuszczam, że mnie niczego nie zapisał. Śmiech (wszyscy). 

 

PRACOWNIK 1. 

Na pogrzeb chyba nikt nie przyjdzie, kto chciałby odprowadzać takiego łajdaka. 

 

PRACOWNICA 1. 

A ja pójdę! I do tego zabiorę całą rodzinę. Będę miała obiad z głowy. 

Śmiech (wszyscy) 
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PRACOWNICA 2. 

Aleś ty bezinteresowna! 

 

PRACOWNICA 1. 

Po prostu sprytna. 

Postaci odchodzą. 

 

SCENA XI. 

Piosenka  

Zmierzchem wychodzą łotry na rozbój,  

Złodziej się mija z jawnogrzesznicą,  

Lichwiarz z szubrawcami utarg swój liczą, 

Tłuszcza pożąda ofiarnych kozłów. 

Szuka rozrywek cny młodzieniaszek 

Więc z ciekawości zagląda w otchłań, 

Gdzie drzewa człowiecze rąbią palacze 

I namiętności buzują w kotłach. 

 

Nie widzą, nie wiedzą  

Że się rodzi Jezus - 

- Zapomnieć chcą o tym, co boli, 

A On przecież rany 

I śmierć przyjmie - za nich - 

Syn Boga i ludu w niewoli. 

Nie widzą, nie wiedzą, 

Że się rodzi Jezus, 

W noc znojną nurzają się rojnie; 

Nie myślą o duszy 

By życie zagłuszyć 

A On ich ukocha - bo pojmie. 

 

A On ich ukocha - bo pojmie. 

 

Na środek wychodzą 4 osoby. 3 z nich mają torby, jedna siedzi za biurkiem. 

KOBIETA 1. 

Ja nie mogę! Najpierw pojawia się pomoc domowa, potem pielęgniarka, a na końcu 

kopidoł. Śmiech 

 

GRABARZ 

W każdym razie jesteśmy jak Chuck Norris – zawsze wybieramy właściwy czas  

i miejsce. Śmiech 
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KOBIETA 1. 

No, oglądaj Joe, co przyniosłam. Ile za to dasz? 

 

JOE: 

Hm…. Spinki całkiem niezłe – białe złoto, ale ta filiżanka… To podróba. Jak byk 

widać Made in China. Portfel od Gucci’ego też fałszywka, przecież to nie jest nawet 

skóra, czysty skaj. Niestety moja droga, na 4 patykach się skończy. Mogłaś buchnąć 

jakiegoś ipada albo coś. 

 

KOBIETA 1. 

Stary nie używał takich rzeczy. W chacie miał jednego laptopa, ale strach rąbnąć… 

 

KOBIETA 2.  

A teraz Joe zajrzyj do mojego tobołka. Zwędziłam naprawdę cuda wianki. 

 

JOE: 

A co to takiego? Prześcieradło? Mam rozumieć, że ściągnęłaś je z łóżka, na którym 

leżał nieboszczyk? 

 

KOBIETA 2. 

Oczywiście, dlaczego miałabym tego nie zrobić? Czysty jedwab, kupiony w Japonii. 

 

JOE: 

Widzę kobietę, która niczego się nie boi. Czy on nie zmarł na jakąś zaraźliwą 

chorobę? 

 

KOBIETA2. 

Bez żartów! Gdyby był chory  na coś takiego, nie dotknęłabym jego rzeczy. 

Mam jeszcze okulary korekcyjne od Dolce & Gabbana, flakonik perfum od Diora, 

garnitur i koszulę. 

Joe ogląda koszulę. Nie ma tutaj żadnej dziury. Oryginalny Versace. Gdyby nie ja, 

zmarnowaliby te ciuchy.  

 

JOE: 

Zmarnowali? 

 

KOBIETA 2.  

Chcieli ubrać w nie nieboszczyka. Nawet jeden idiota go już ubrał, ale ja…. 

Ściągnęłam i założyłam stare, kupione w markecie. Z dumą 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 91 

 

SCROOGE: 

Duchu, strach mnie przeszywa. 

 

SCENA XII 

Na scenie kobieta kołysząca dziecko, słychać „Oj, Maluśki”. Wchodzi mężczyzna. 

 

KAROLINA: 

Boję się spytać, jak poszło. 

 

MĄŻ KAROLINY: 

Nijak. 

 

KAROLINA: Z przerażeniem 

Jesteśmy zrujnowani? 

 

MĄŻ KAROLINY: 

Nie. 

 

KAROLINA: 

Ulitował się? 

 

MĄŻ: 

Nie zdążył. Umarł. Przyszedłem do jego hacjendy, prosić o parę dni zwłoki. Drzwi 

otworzyła służąca. Wyobraź sobie, na wpół pijana, w ręku butelka Walker’a... 

 

KAROLINA: 

Kto teraz przejmie nasz dług? 

 

MĄŻ: 

Nie wiem, ale na pewno nie trafimy na podobną do niego wesz! 

 

SCROOGE: 

Duchu, dlaczego mi to wszystko pokazujesz, kim jest ten nieboszczyk, który umarł 

w przeddzień Bożego Narodzenia? 

Duch pokazuje nekrolog Scrooge’a 

 

SCROOGE: Na kolanach 

Duchu, pozwól mi się zmienić, nigdy nie zapomnę tej lekcji, pomóż mi żyć inaczej. 

 

DUCH 3. 

Czas jest dla człowieka drogą naprzód, ku wielkiemu celowi, który ustanowiony 

został, kiedy czas i Bóg rozpoczęli wspólne dzieło. Godziny ciemności, grzechu, 
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zbrodni przychodzą i mijają. Kto jednak usiłuje zatrzymać się w drodze, hamuje 

potężną machinę, zatraca się… Od ciebie zależy, kim będziesz, czy zasłużysz  

na miano człowieka… czy zwierzęcia… Pamiętaj, kto nie bada współczesnym 

wzrokiem nieograniczonej przestrzeni świata, w dół której runęli biedni, upadli  

i kalecy, chwytając w ręce w momencie upadku źdźbła trawy lub grudki ziemi,  

ten krzywdzi Niebo, czas i wieczność. 

 

SCENA XIII Taniec jasnych postaci 

 

Scrooge budzi się w łóżku, patrzy na telefon.  

SCROOGE: 

Boże dziękuję, dziękuję, że dałeś mi możliwość zmiany mojego postępowania. 

Wigilię przegapiłem z powodu własnej dumy i głupoty. Ale… Boże Narodzenie 

przede mną. Udowodnię całemu światu, że zasługuję na miano człowieka, twojego 

dziecka. Od teraz będę  dzielił się tym, co mam, pomagał potrzebującym, współczuł 

chorym i samotnym. Dziękuję Ci Boże, że niczego mi nie brakuje, że mam 

wspaniałego siostrzeńca, którego mogę dzisiaj odwiedzić. Uwierzyłem w Twoje 

kolejne Boże Narodzenie, dzięki Tobie! 

Zuzanna Krótki 

Szkoła Podstawowa 

 im. ks. Ewalda Kasperczyka  

w Turzy Śląskiej 
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KATARZYNA HAWEL 

Dyktando na podsumowanie roku 100-lecia Niepodległej. 

Kończy się rok obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 

i w każdej niemal szkole mamy już za sobą wiele działań i imprez związanych 

z tą doniosłą rocznicą. Poniżej prezentuję tekst dyktanda, który można 

wykorzystać na lekcji albo podczas organizacji np. konkursu-podsumowania 

obchodów. Tekst został przygotowany dla jednej ze szkół podstawowych 

naszego regionu jako dyktando konkursowe w projekcie. Mam nadzieję,  

że skorzystają z niego również inni nauczyciele, dostosowując jego treść  

lub długość do własnych potrzeb. 

 

Jak Polska szła do niepodległości? 

 Historia walki o niepodległość Polski rozpoczyna się w chorobliwie 

rozbuchanych czasach swobód szlacheckich, które rozchwiały politykę kraju 

i rzuciły nasz kraj na żer zaborcom. Od 1795 roku na mapach Europy  

na próżno szukalibyśmy Polski.  

 Przez długie stulecie Rosja, Austro-Węgry i Prusy trzymały  

w spiżowych kajdanach niewoli polski naród, a żarliwe zrywy powstańcze 

kończyły się jedynie żałobnym hymnem. Któż by pomyślał, że jutrzenka 

nadziei zaświta dla Polski w przerażających czasach horroru I wojny 

światowej. Zaborcy, stanąwszy przeciw sobie, sprowadzili do Europy pożogę, 

bezbrzeżny ból i nie byle jaki chaos. Tak to nie przyjaciele, ale wrogowie 

przyczynili się do naszej wymarzonej niepodległości. 

   

 Podpisanie na francuskiej ziemi układu rozejmowego 11 listopada 

1918 roku rozpoczęło nie najłatwiejszy proces wskrzeszenia państwa 

polskiego. Przełomowym momentem było wówczas mianowanie marszałka 

Józefa Piłsudskiego Tymczasowym Naczelnikiem Państwa. 

 

 Pomimo porozbiorowego entuzjazmu długo jeszcze śpiewali nasi 

rodacy  hymn: „Wróć nowej Polsce świetność starożytną.” Rozgorzały walki 

o nowo powstające granice, a młodziutka, zaledwie kilkutygodniowa, Polska, 

nauczona nienawidzić przez dziesięciolecia zaborców, zaangażowała 

wszystkie swoje siły w ten bój. Znów chwycono za broń zgodnie ze słowami: 

„Orężny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił”.   
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Na Górnym Śląsku trzykrotnie wybuchały krwawo tłumione 

powstania. Zrobiono by zapewne więcej dla Górnoślązaków, gdyby nie 

zagrożenie czyhające na innych granicach, m.in. na Ukrainie  

i w Wielkopolsce. Zrywy narodowowyzwoleńcze  zahartowanych w oporze 

Polaków ostatecznie ukształtowały nasze granice w 1922  roku. Wkrótce 

jednak niespełna dwudziestojednoletnie państwo, prześladowane rzadko 

spotykanym fatum, znowu stanęło w centrum zawieruchy wojennej… 

 

Katarzyna Hawel 

doradca metodyczny z języka polskiego, PODN Wodzisław Śl. 
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GALERIA ZDJĘĆ 2017/2018 

POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA SP 
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POWIATOWY KONKURS Z MATEMATYKI DLA KL. I-III 
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POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SP 
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POWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ 

DZIECI I MŁODZIEŻY „ZŁOTY WAWRZYN” 2018 
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KONKURS LinquaART „KADREM MALOWANE” 

 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr2 (38) I semestr 2018/2019 
 

str. 100 

 

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY  

DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY „Z PRZYMRUŻENIEM OKA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


