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         to program edukacyjno-wydawniczy skierowany do  

uczniów i nauczycieli w ca∏ej Polsce, realizowany od 2005 roku. Zach´camy m∏odych ludzi 

do poszukiwaƒ literackich tropów w swojej miejscowoÊci, okolicy, regionie. 

Tym sposobem na mapie kraju pojawiajà si´ literackie trasy wyznaczone przez uczniów,  

miejsca, które przywrócili pami´ci, sylwetki prozaików i poetów odkryte na nowo.  

Materia∏y zebrane przez uczniów znalaz∏y si´ m.in. w przewodniku literacko-turystycznym  

„Literacki atlas Polski”, który ukaza∏ si´ w roku 2007 nak∏adem wydawnictwa Bezdro˝a. 

Powstajà inne ciekawe inicjatywy, jak wytyczenie i oznakowanie szlaków literackich  

w województwach Êwi´tokrzyskim i ma∏opolskim. 

Celem twórców programu – Instytutu Ksià˝ki i Centrum Edukacji Obywatelskiej – jest  

zainteresowanie uczniów tzw. ˝ywà literaturà. Metoda projektu Êwietnie si´ tu sprawdza. 

Pozwala ujrzeç literatur´ jako fascynujàcà przygod´, która wzbogaca osobowoÊç 

cz∏owieka. Zach´camy dzieci i m∏odzie˝ do aktywnej lektury ksià˝ek, czyli do przejÊcia od 

s∏owa czytanego do s∏owa mówionego, chocia˝by podczas spotkaƒ z autorami albo z oso-

bami z kr´gu pisarza, poety. 

Udzia∏ w programie mobilizuje uczniów do twórczego kontaktu z kulturà i z ˝yciem 

literackim ich regionu. Jest zaproszeniem do dzia∏ania na rzecz dziedzictwa kultu-

rowego swojej ma∏ej ojczyzny. Uczniowie lubià prac´ tà metodà, poniewa˝ mogà 

wykazaç si´ ró˝ymi umiej´tnoÊciami, np. ktoÊ robi Êwietne zdj´cia, ktoÊ inny jest  

specjalistà od komputerów, ktoÊ dobrze pisze… Dla ka˝dego znajdzie si´ zadanie przy  

realizacji projektu. Ale niewiele by si´ mog∏o wydarzyç, gdyby nie nauczyciel, bibliotekarz  

– opiekun projektu. 

I w∏aÊnie wam, drodzy nauczyciele, dedykujemy t´ publikacj´ i oddajemy w wasze r´ce. 

PrzygotowaliÊmy jà, aby zach´ciç was do zmierzenia si´ z metodà projektu i z programem, 

w którym literatura jest na pierwszym miejscu. Przede wszystkim jednak z nadziejà, 

˝e wskazówki o tym, jak krok po kroku realizowaç projekt, pomogà wam w codziennej 

pracy. Zamieszczamy propozycje çwiczeƒ do ka˝dego kroku, przyk∏ady powsta∏ych  

projektów uczniowskich oraz inspiracje i przeglàd tego, co „w literaturze piszczy”. 

Czekamy zatem na relacje z projektów zrealizowanych wspólnie z uczniami. Jest jeszcze 

tyle do odkrycia…      
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Zanim spotkasz si´ z uczniami i namówisz ich do udzia∏u w programie Literacki atlas Polski,  
przypomnij sobie zasady pracy metodà projektu uznawanej za jednà z najatrakcyjniejszych metod 
nauczania. Dzi´ki jej zastosowaniu praca zwiàzana z poszukiwaniem Êladów literackich w terenie 
stanie si´ prawdziwym dialogiem mi´dzy uczniami a nauczycielem.

Pracujàc w ten sposób, tworzysz sytuacj´, w której uczniowie zaanga˝owani w dzia∏ania 
praktyczne – bazujàce na ich zainteresowaniach – zdobywajà wiedz´ teoretycznà, rozwijajà 
zainteresowania, zdobywajà i doskonalà umiej´tnoÊci. Realizacja projektów wymagajàcych 
od uczniów samodzielnych poszukiwaƒ na temat wybranych wàtków literackich w bibliotekach, 
archiwach i w terenie sprawia, ˝e literatura staje si´ dla nich konkretem mo˝liwym do zbadania,  
a jej twórcy – pisarze, poeci – ca∏kiem bliskimi ludêmi, od których mo˝na si´ czegoÊ nauczyç.

UCZNIOWIE

samodzielnie wybierajà temat, 

zbierajà potrzebne informacje do wykonania projektu,

opracowujà je, a nast´pnie prezentujà innym.

Projekt obejmuje wiele ró˝norodnych dzia∏aƒ i realizowany jest przez d∏u˝szy czas.

Ma charakter interdyscyplinarny, ∏àczy wiedz´ z wielu dziedzin, zaciera granice mi´dzy ˝yciem 
szkolnym a pozaszkolnym.

Do konkretnych przedsi´wzi´ç mo˝na zaanga˝owaç nauczycieli ró˝nych przedmiotów. 

Dobrze zaplanowany i przeprowadzony projekt powinien zostaç zaprezentowany szerszemu  
gronu odbiorców oraz w∏àczaç do wspó∏pracy rodziców i lokalnà spo∏ecznoÊç.

Nauczanie projektowe wprowadzone zosta∏o w szko∏ach amerykaƒskich w poczàtkach XX w.  
i spopularyzowane w innych krajach, zw∏aszcza w Anglii i Danii, gdzie w miejsce tradycyjnego  
systemu klasowo-lekcyjnego wprowadza si´ tzw. projekty jako metody nauki i formy pracy  
m∏odzie˝y. W Polsce pierwsze próby nauczania metodà projektów podj´to w 1928 r. Szko∏a  
pracujàca metodà projektów ma staç si´ alternatywà dla dotychczasowego nauczania zoriento-
wanego przede wszystkim na systematyczne i odtwórcze gromadzenie danych.

T YPY PROJEKTÓW

Projekty badawcze 

polegajà na zebraniu, opracowaniu 

i usystematyzowaniu informacji o jakimÊ 

zagadnieniu. Rezultatem pracy sà ró˝ne 

opracowania, np. album, folder, wywiad, 

monografia, przewodnik, gra.

Projekty dzia∏ania lokalnego 

polegajà na podj´ciu jakiegoÊ dzia∏ania w swoim 

Êrodowisku – szkolnym, lokalnym. Rezultaty takiego 

projektu mo˝na zaobserwowaç w terenie. Mo˝e to byç: 

przygotowanie w parku ∏aweczki poety, renowacja 

tablicy informacyjnej, zorganizowanie Êwi´ta 

ulubionego pisarza, wymiany przeczytanych ksià˝ek 

lub akcji czytania m∏odszym kolegom.

 

NAUCZYCIEL

inspiruje, motywuje, podsuwa pomys∏y,

koordynuje i wspiera dzia∏ania,

ocenia efekty pracy wspólnie z uczniami.

Metodà projektu nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela,  

a realizowane samodzielnie przez uczniów zadanie albo cykl zadaƒ powiàzanych celem i treÊcià 

programu nauczania lub programu szko∏y.

Metoda projektu
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CO TO ZNACZY DOBRY PROJEKT?

Przyst´pujàc do pracy, uczniowie powinni otrzymaç dok∏adnà informacj´ (instrukcj´) zawierajàcà: 
opis przedsi´wzi´cia, poszczególne etapy pracy, zasady dzia∏ania i wspó∏pracy. Dobrze jest, jeÊli 
uczniowie uczestniczà w ustalaniu tych zasad. Tym ch´tniej podejmà si´ konkretnych zadaƒ.

Niezwykle wa˝ne jest ustalenie celów pracy nad projektem. Z jednej strony, nauczyciel musi 
byç Êwiadomy tego, jakie cele edukacyjne przyÊwiecajà jego pracy, czego chce uczniów nauczyç  
i dlaczego. Z drugiej strony, projekt musi mieç jasno sformu∏owane kierunki dzia∏ania, choç 
osiàgni´te efekty projektu mogà byç cz´sto du˝ym zaskoczeniem dla jego realizatorów. 

P
ro

je
k

t 
je

st
 d

o
b

ry
, j

e
Êl

i:

cele ustali∏eÊ wspólnie z uczniami; 

nawiàza∏eÊ do sytuacji znanych uczniom;

po∏àczy∏eÊ treÊci edukacyjne z ró˝nych dziedzin;

postawi∏eÊ na wiedz´, ale i umiej´tnoÊci uczniów;

ustali∏eÊ terminy realizacji ca∏ego przedsi´wzi´cia oraz poszczególnych etapów;

okreÊli∏eÊ zakres odpowiedzialnoÊci i podzia∏ zadaƒ;

jesteÊ pewien, ˝e wszyscy uczniowie znajà temat, cele, metody pracy, terminy, kryteria oceny;

po∏àczy∏eÊ prac´ indywidualnà z pracà w zespo∏ach;

rezultaty pracy zaprezentujecie publicznie.

           DL A UCZNIÓW 

to szansa na:

rozwój osobisty (kszta∏towanie umiej´tnoÊci 
spo∏ecznych – praca w grupie, podejmowanie 
decyzji, uczenie samodzielnoÊci); 

stymulowanie rozwoju poznawczego i emocjo- 
nalnego ucznia (doskonalenie czytania, pisania, 
s∏uchania, mówienia, twórczego myÊlenia,  
samodzielnego uczenia si´, rozwiàzywania  
problemów);

integrowanie wiedzy i umiej´tnoÊci z ró˝nych 
przedmiotów (zbieranie i selekcjonowanie 
informacji, wykorzystywanie ich w swojej pracy);

rozwój indywidualnych zainteresowaƒ, uzdol-
nieƒ i potrzeb ucznia.

                  DL A NAUCZYCIELI

jest okazjà do:

nawiàzania z uczniem lepszego kontaktu, 

poznania i wykorzystania nowoczesnych  
metod edukacyjnych, wymiany doÊwiadczeƒ. 

Praca nad projektem to tak˝e szansa na  
zdobycie nowych umiej´tnoÊci, kontaktu  
z w∏adzami samorzàdowymi, organizacjami 
pozarzàdowymi, instytucjami kultury, mediami.

PR AC A METODÑ PROJEKTU
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ETAPY PR AC Y NAD PROJEKTEM

Pierwszy krok nale˝y do nauczyciela. To 
on, proponujàc uczniom prac´ metodà 
projektu, powinien zapoznaç ich z zasa-
dami tej pracy oraz przedstawiç opis sy-
tuacji problemowej, która ma zaciekawiç,  
a mo˝e nawet sprowokowaç do samodziel-
nego zainicjowania dzia∏aƒ.
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W realizacj´ tego etapu zaanga˝owany 
jest zarówno nauczyciel, jak i uczniowie. 
Ten krok uwa˝any jest za najtrudniejszy. 
Tu dokonuje si´ wyboru obszaru dzia∏ania, 
szacuje mo˝liwoÊci grupy, poszukuje so-
juszników, przydziela zadania. Powstaje te˝ 
scenariusz dzia∏aƒ, szczegó∏owa instrukcja 
dla uczniów, kryteria oceny i prezentacji  
rezultatów.
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Rola nauczyciela s∏abnie, w miar´ jak ucz-
niowie nabierajà samodzielnoÊci. Nauczyciel, 
stojàc z boku, nadal wspiera i dyskretnie  
kieruje pracami uczniów, udziela wyjaÊnieƒ, 
jest ˝yczliwym doradcà. W ten sposób  
najlepiej poznaje m∏odzie˝, mo˝e ∏atwiej 
zdiagnozowaç jej potrzeby, poznaç zain-
teresowania, mocne i s∏abe strony, dostrzec 
mo˝liwoÊci i talenty. 

Dzia∏anie

i ocena projektu
Prezentacja OdpowiedzialnoÊç za ten krok powinni prze-

jàç sami uczniowie. Do nich nale˝y ocena 
zarówno w∏asnej pracy, jak i pracy ca∏ej grupy. 
Na koniec projekt musi zostaç zaprezento-
wany publicznie na forum klasy, szko∏y, ca∏ej 
spo∏ecznoÊci lokalnej. Nauczyciel mo˝e do-
radziç sposób prezentacji i wspomóc zespó∏ 
od strony technicznej, a tak˝e ocenia pro-
jekt wed∏ug przyj´tych wczeÊniej kryteriów. 
Wa˝ne, by te kryteria znane by∏y uczniom ju˝ 
od etapu planowania pracy.

W zale˝noÊci od inwencji grupy wybór 
tematu mo˝e przebiegaç w ró˝ny sposób. 
List´ tematów do wyboru mo˝e przygo- 
towaç sam nauczyciel, ale równie dobrze 
mogà przygotowaç jà uczniowie. Element 
samodzielnego wyboru i dobrowolnoÊç 
dzia∏ania sà sprawà kluczowà. Od tego 
zale˝y, czy uczniowie potraktujà projekt 
jako ich w∏asny.Wybór tematu
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Etapy pracy nad projektem sk∏adajà si´ z mniejszych kroków 

1
2
3
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4
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okreÊlenie obszaru tematycznego; 

przygotowanie uczniów do pracy metodà projektu;

zawarcie kontraktu.

• 
• 

Ró˝ne sposoby wyboru tematu:

nauczyciel opracowuje list´ tematów do wyboru dla uczniów; 

uczniowie sami podajà konkretne pomys∏y, dyskutujà nad nimi 
i dokonujà wyboru tematu do opracowania.

zebranie wst´pnych informacji;

przygotowanie planu dzia∏aƒ z uwzgl´dnieniem prezentacji;

opracowanie harmonogramu realizacji projektu;

podzielenie uczniów na grupy zadaniowe;

ustalenie kryteriów oceny;

rozpoznanie sojuszników.

ustalenie terminów spotkaƒ konsultacyjnych z grupami zadaniowymi; 

systematyczna ocena post´pu realizacji projektu (monitoring);

zbieranie i gromadzenie informacji; 

selekcja i analiza zebranych informacji; 

wyciàganie wniosków i rozwiàzywanie problemów; 

prowadzenie dzia∏aƒ w projekcie. 

prezentacja projektu;

ocena efektów, czyli koƒcowego produktu projektu, przygotowanie 
sprawozdania z projektu;

ocena procesu, jaki mia∏ miejsce podczas realizacji projektu; 

samoocena uczniów;

informacja zwrotna dla wszystkich cz∏onków zespo∏u zadaniowego; 

analiza b∏´dów i wyciàgni´cie wniosków na przysz∏oÊç.
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Wybór tematu
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Dzia∏anie

i ocena projektu
Prezentacja

Choç metoda projektu nie jest niczym nowym we wspó∏czesnej szkole, cz´sto natrafia na opór 
zarówno ze strony uczniów, jak i nauczycieli. Praca tà metodà jest trudna, a jej efekty cz´sto 
nieprzewidywalne – wymaga od nauczyciela zmiany dotychczasowych postaw oraz wygospo-
darowania dodatkowego czasu na konsultacje i koordynacj´ dzia∏aƒ uczniów.

PODZIA¸ ZADA¡ 
MI¢DZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI

NAUCZYCIEL 

W pracy metodà projektu potrzebne b´dzie 
zaanga˝owanie ze strony nauczyciela: 

wczeÊniejsze przygotowanie zadaƒ, 

organizacja pracy zespo∏ów zadaniowych, 

czuwanie nad ich pracà oraz udzielanie po-
mocy przy opracowywaniu projektu i jego 
prezentacji. 

Praca metodà projektu uwalnia jednak  
nauczyciela od wielu codziennych nu˝àcych 
obowiàzków oraz daje du˝à satysfakcj´ 
zarówno uczniom, jak i nauczycielowi. 

Rola nauczyciela powinna si´ ograniczyç 
do wspierania i kierowania pracà uczniów, 
tak by mieli oni du˝o miejsca na w∏asnà in-
wencj´ i w∏asny rytm pracy w ramach usta-
lonych ramowo terminów. 

UCZNIOWIE 

Projekt jest doskona∏ym sposobem zwi´k-
szenia motywacji uczniów. 

M∏odzi ludzie, którym pozwoli si´ decydo- 
waç o sposobie realizacji projektu, dostrze-
gajà szczególnà rol´ powierzonych im 
zadaƒ i czujà si´ autorami projektu. Wów-
czas nie trzeba dodatkowo zach´caç ich do 
pracy. JeÊli zaakceptujà projekt i dobrze 
zrozumiejà cele oraz kryteria oceny, czujà 
si´ odpowiedzialni za efekt, a po udanej 
prezentacji majà prawdziwà satysfakcj´. 

Najwa˝niejszym aspektem projektu jest  
samodzielna praca badawcza ucznia:  
zaplanowanie zakresu i przebiegu badaƒ, 
poszukiwanie informacji, wybór metod roz- 
wiàzania problemu i prezentacji wyników. 

Najlepsze rezultaty osiàga si´  

wówczas, gdy zarówno nauczyciel, 

jak i uczniowie sà przekonani  

o u˝ytecznoÊci gromadzonej wiedzy

 i nabywanych umiej´tnoÊci.

» 
» 
» 
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OCENIANIE PR AC Y 
NAD PROJEKTEM

To trudne zagadnienie, poniewa˝  
realizacja projektu, szczególnie gru-
powego, jest zadaniem wieloczyn- 
noÊciowym i z∏o˝onym, a w praktyce 
trudno obiektywnie oceniç wk∏ad po- 
szczególnych cz∏onków grupy w reali-
zacj´ ca∏oÊci. 

Dlatego ocenianie projektów po-
winno mieç jasno ustalone zasady. 
Ka˝dorazowo nale˝y przed rozpo-
cz´ciem pracy przedstawiç uczniom 
kryteria oceny lub wypracowaç je 
wspólnie z nimi.

Przyk∏adowe kryteria oceny pracy ucznia nad projektem znajdujà si´ w rozdziale Ocena 
pracy uczniów.

            ma ju˝ trzyletnià tradycj´ i du˝y dorobek. 

Kilka tysi´cy uczniów pod opiekà ponad pi´ciuset nauczycieli zaanga˝owa∏o si´  

w prac´ na rzecz wspólnych literackich poszukiwaƒ w swoim regionie. Przyjrzyjmy si´,  

jak wyglàda realizacja projektu krok po kroku. 

Literacki
 atlas Polski

Oceniajàc projekt ,  nale˝y pami´taç ,  ˝e:

oceniç nale˝y to, co jest wa˝ne, a nie to, co ∏atwe do ocenienia;

ocena powinna uwzgl´dniaç wysi∏ek, wk∏ad pracy, systematycznoÊç;

precyzyjnie sformu∏owane kryteria oceny nale˝y podaç ju˝ w instrukcji i nie powinno si´ ich  
zmieniaç w trakcie realizacji projektu;

decyzja o postawieniu konkretnej oceny powinna byç wynikiem negocjacji z uczniami; ich udzia∏ 
w ocenianiu mo˝e mieç ró˝ne formy, np. mogà byç w∏àczeni w ocen´ projektów prezentowanych 
przez inne grupy, mogà te˝ dokonywaç samooceny;

ocenianie ma s∏u˝yç rozwojowi uczniów, wi´c celem powinno byç wskazanie tego, co uczeƒ umie, 
a co powinien poprawiç. Wa˝na jest refleksja uczniów nad sposobem uczenia si´.

• 

• 
• 

• 

• 
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1. 
Omów z uczniami za∏o˝enia pracy metodà projektu. 

2. 
Nast´pnie poproÊ uczniów o spisanie na flipcharcie 
najwa˝niejszych zasad waszej pracy nad projektem. 

3.
Podpiszcie si´ wszyscy pod tymi zasadami. 
B´dzie to wasz kontrakt na czas dalszej pracy. 



Zadaniem uczniów jest odnalezienie Êladów literackich w ich miejscowoÊci. 

Poszukiwania tematu najlepiej rozpoczàç od w∏asnego domu – poszperania w domowej bibliotece 
i wypytania najbli˝szych, czy s∏yszeli o s∏awnym pisarzu, który pomieszkiwa∏ gdzieÊ niedaleko albo 
sp´dza∏ tu wakacje. Mo˝e na pó∏ce domowego ksi´gozbioru któryÊ z uczniów natrafi na trop pisarza.  

Wybierajàc temat projektu, warto pozostawiç jak najwi´cej miejsca inwencji uczniów. Wówczas 
b´dà mieli poczucie, ˝e jest to naprawd´ ich projekt. Im wi´cej b´dà mieli wp∏ywu na kszta∏t  
projektu, tym ch´tniej zaanga˝ujà si´ w jego realizacj´.

W przypadku zbyt licznych zespo∏ów lub du˝ej ró˝nicy zdaƒ co do wyboru tematu mo˝na  
zaproponowaç prac´ w kilku grupach nad ró˝nymi tematami.

Wybór tematu

Wyboru tematu mo˝na dokonaç w ró˝ny sposób:

nauczyciel przygotowuje i przedstawia uczniom kilka tematów mo˝liwych do wyboru, a oni  
wybierajà ten, który ich najbardziej interesuje (metodà g∏osowania);

uczniowie sami poddajà konkretne pomys∏y – w klasie odbywa si´ „burza mózgów”, nauczyciel 
spisuje wszystkie propozycje na tablicy, nast´pnie ka˝dy z pomys∏ów zostaje przedyskutowany, 
uczniowie wybierajà z utworzonej listy wspólny temat.

• 

• 

INSPIR ACJE TEMAT YCZNE

Pami´tajmy, ˝e wiodàcym celem projektu jest poszukiwanie i badanie zwiàzków miejsc  
z literaturà, a nast´pnie ich prezentacja w atrakcyjnej dla uczniów formie.

Punktem wyjÊcia do poszukiwaƒ literackich Êladów mo˝na uczyniç:

           

              Miejsca zwiàzane z biografià pisarza

miejsce zamieszkania 

Józef Czechowicz w Lublinie 
Andrzej Stasiuk w Wo∏owcu
Jaros∏aw Iwaszkiewicz w Podkowie LeÊnej
Halina PoÊwiatowska w Cz´stochowie

Dworek, w którym urodzi∏ si´ 
Aleksander G∏owacki (Boles∏aw Prus). 

W Hrubieszowie powstaje w∏aÊnie jego muzeum.

miejsce, gdzie autor si´ wychowa∏, przyje˝d˝a∏ na wakacje,  
odwiedza∏ przyjació∏ lub pojawi∏ si´ tylko raz, ale jego wizyta 
pozostawi∏a jakiÊ Êlad

dzieciƒstwo Brunona Jasieƒskiego w Klimontowie 
pobyt Gombrowicza we Wsoli
wakacje Mi∏osza w Krasnogrudzie

           
          Miejsca obecne w literaturze

portrety miejsc

poetycka ¸ódê Tuwima
Gdaƒsk Güntera Grassa, Paw∏a Huelle, Stefana Chwina 
Warszawa w prozie Tadeusza Konwickiego i Leopolda Tyrmanda

miejsca wymyÊlone, zmitologizowane, odrealnione 
– czy istniejà naprawd´?

Czy Wierszalin jest rzeczywiÊcie centrum Êwiata?
Gdzie jest Prawiek Olgi Tokarczuk?
Gdzie le˝à Taplary Edwarda Redliƒskiego?

           
           Miejsca wa˝ne dla literatury

muzea literatury 

Boles∏awa Prusa w Na∏´czowie 
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego w Praniu
Zofii Na∏kowskiej w Wo∏ominie
Marii Konopnickiej w ˚arnowcu

Muzeum Juliana Przybosia w Gwoênicy Górnej.

Warto wytyczyç w muzeum w∏asnà Êcie˝k´ poszukiwania 
ciekawostek, które o˝ywiajà wyobraêni´ i budzà emocje.

1. 

2. 

3.

Co kryje si´ w tym domu pod strzechà?
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1. 
Poleç uczniom, aby zastanowili si´, czy w waszym mieÊcie, 
okolicy lub regionie urodzi∏ si´, mieszka∏, tworzy∏ lub sp´dza∏ 
wakacje jakiÊ znany pisarz. 

A mo˝e pojawi∏ si´ tylko na chwil´, ale jego wizyta pozostawi∏a 
po sobie jakiÊ ciekawy Êlad?

2. 
Podziel uczniów na grupy, aby przez kilka najbli˝szych dni 
poszukali inspiracji i zebrali informacje dotyczàce literatury 
waszego regionu.

Andrzej Stasiuk 
w Wo∏owcu

Maria Konopnicka 
w ˚arnowcu

ciekawostki/w∏asne szlaki  

Kielce 
Stefan ˚eromski

Romanów 
Józef Ignacy Kraszewski

np. budynki dawnych 
ariaƒskich drukarni

ksi´garnie Gebethnera

antykwariaty, 
np. Pa∏ac Starej Ksià˝ki 
na Woli w Warszawie
 

festiwale i zloty 
mi∏oÊników fantastyki

podwarszawskie Obory  
– miejsce zjazdów 
literatów

pogrzeby pisarzy  
na Wawelu

kawiarnie literackie 

 

Gombrowicz 
we Wsoli

Sienkiewicz 
w Zakopanem

Wyspiaƒski 
w Rymanowie

Pa∏ac Kultury 
oczami 
Konwickiego

Kazimierz 
Kuncewiczowej

Taplary 
Redliƒskiego

Prawiek Tokarczuk

Wierszalin 
Pawluczuka
 

miejsca zwiàzane z wydarzeniami literackimi

festiwale i zloty mi∏oÊników fantastyki

podwarszawskie Obory – miejsce zjazdów 
literatów 

kamienica na Krupniczej w Krakowie

kawiarnie, kabarety i salony literackie

„Pod Pikadorem”, „Ma∏a Ziemiaƒska”, 
„Czytelnik” w Warszawie

„Zielony Balonik”, salon Boyów, 
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

willa „Pod Jedlami”, „Modrzejów”, 
„Atma” w Zakopanem

knajpa Ojca Grudnia w Lublinie

miejsca zapomniane

budynki dawnych ariaƒskich drukarni

szlakiem ksi´garni Gebethnera i Wolffa

antykwariaty

Strona tytu∏owa dzie∏a Piotra z Goniàdza 
wydrukowanego w ariaƒskiej drukarni 
w W´growie.

MAPA TEMATÓW

miejsca 
zwiàzane z biografià pisarzy

miejsca 
wa˝ne dla l i teratur y

tu mieszkali                     tu by wali     

muzea l i teratur y                  miejsca zapomniane 

miejsca 
w ydarzeƒ l i terackich

por trety miejsc       miejsca w ymyÊ lone 
                              i  zmitologizowane

miejsca 
obecne w li teraturze
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METODY POSZUKIWA¡

Dobrze jest znaleêç jakiÊ klucz, punkt odniesienia, który stanie si´ naszym przewodnikiem podczas 
poszukiwaƒ. JeÊli nie mamy takiego klucza, byç mo˝e odnajdziemy go dopiero w trakcie pracy. 

Mo˝na w ybraç jednà z dróg badawczych:

Od ogó∏u do szczegó∏u: przyk∏adem mogà byç projekty, w których punktem wyjÊcia jest ogólne 
has∏o, np. Biblioteka Ossolineum, ˚oliborz literacki albo zloty mi∏oÊników fantasy, i dopiero  
w trakcie poszukiwaƒ uczniowie, zbierajàc kolejne informacje, docierajà do konkretnych miejsc, 
ludzi i pamiàtek, wyznaczajà w∏asne Êcie˝ki literackie i zaw´˝ajà temat.

Od szczegó∏u do ogó∏u: poczàtkiem poszukiwaƒ mo˝e staç si´ zarówno przechowywana przez 
kogoÊ pamiàtka (np. zdj´cie, autograf na ksià˝ce), jak i anegdota, która unieÊmiertelni∏a obecnoÊç 
pisarza w danej miejscowoÊci. Interesujàcy drobiazg odnaleziony w powieÊci mo˝e zainspirowaç 
do prawdziwych poszukiwaƒ w terenie.

Mo˝e zdarzyç si´ tak, ˝e w miar´ zdobywania kolejnych informacji rozszerzy si´ lub nieco zmie-
ni kràg naszych zainteresowaƒ. I dobrze. Badania mi´dzy literaturà a przestrzenià przypominajà 
prac´ detektywistycznà – wymagajà kojarzenia cz´sto odleg∏ych faktów, ale w koƒcu przynoszà 
niezwyk∏à satysfakcj´, gdy wpada si´ na w∏aÊciwy trop.

Z perspekty w y geograficznej

Patrzàc z szerokiej perspektywy mapy regionu, mo˝na na poczàtek zebraç wszystkie interesujàce 
wàtki literackie, by wytyczyç wÊród nich w∏asnà Êcie˝k´. 

Nale˝y unikaç podejÊcia kompleksowego i katalogowania wszystkich pojawiajàcych si´ w regionie 
wàtków literackich. Wa˝ny jest wybór tych najciekawszych tematów dla uczniów, odnalezienie 
zapomnianych miejsc lub przedstawienie miejsc znanych od nowej strony. 

• 

• 
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1. 
Uczniowie, zaintrygowani tajemnicà szachownicy umieszczo- 
nej na XIII-wiecznym koÊciele opisanej w „Ksi´dze Strachów”  
Nienackiego, wyruszyli na wypraw´, aby odnaleêç rzeczy- 
wistà miejscowoÊç, w powieÊci ukrytà pod nazwà Jasieƒ.  
Nie by∏o to ∏atwe, gdy˝ podobnych koÊcio∏ów z szachowni-
cami znaleêli a˝ pi´ç... 

2. 
Odwiedzajàc Muzeum Adama Mickiewicza w Âmie∏owie, 
poÊród innych pamiàtek po wieszczu uczniowie odnaleêli  
jego ma∏à portmonetk´. Taki drobiazg mo˝e byç zach´tà  
do poszukiwania odpowiedzi na pytania, jaka by∏a sytuacja 
materialna poety i czy poeta móg∏ si´ utrzymaç z poezji?  
A jak wyglàda to dzisiaj?

M∏odzie˝ z XXVI LO im. gen. Henryka Jankowskiego  
„Kuby“ w Aninie opracowa∏a literackà tras´ rowerowà 
po tej dzielnicy Warszawy pod nazwà Nie ma koƒca 
tej podró˝y… Zabierajà nas na wycieczk´ Êladami m.in.: 
Juliana Tuwima („to tutaj po II wojnie Êwiatowej osiedli∏ si´  
Julian Tuwim wraz z rodzinà: ˝onà Stefanià i córkà Ewà”, 
„mamy kwiaciarni´ o wdzi´cznej nazwie Kwiaty Polskie, nawià- 
zujàcà do dzie∏a poety o tym samym tytule”), ksi´dza poety 
Jana Twardowskiego, który sp´dza∏ w Aninie wakacje, 
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego („przed II wojnà Êwiatowà 
Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski osiedli∏ si´ w Aninie. Nie wiemy 
dok∏adnie, gdzie mieszka∏, ale podejrzewamy, ˝e w posesji przy 
ulicy Trawiastej 10. Tam obecnie znajduje si´ Biblioteka im.  
Konstantego Ildefonsa Ga∏czyƒskiego oraz kamieƒ upami´tniajàcy 
pobyt poety w Aninie. Tu w ka˝dà pierwszà sobot´ czerwca  
organizowany jest Dzieƒ Zielonego Konstantego, czyli spotkanie 
poetyckie, na którym goÊci córka poety Kira Ga∏czyƒska. 

Na przyk∏ad uczniowie mieszkajàcy na Suwalszczyênie, badajàc miejsce ich regionu w literaturze, 
majà do wyboru bardzo wiele mo˝liwych tematów i miejsc do opracowania:

Gdzie znajdowa∏ si´ przys∏owiowy pa∏ac Paca, za∏o˝yciela pierwszej i najwi´kszej biblioteki na 
Suwalszczyênie?

S∏u˝ba wojskowa poetów – Broniewskiego, Struga i Ga∏czyƒskiego – w garnizonie w Suwa∏kach  
(w tym samym mieÊcie oficerem 41. Pu∏ku Piechoty by∏ Jakub Wajda, ojciec re˝ysera Andrzeja Wajdy, 
oraz pracowa∏a tu pchor. Jadwiga Sienkiewicz, wnuczka Henryka Sienkiewicza).

Âladami rodziny Mi∏oszów (dawne mieszkanie rodziny w Suwa∏kach, wakacje Czes∏awa i Andrzeja 
Mi∏oszów we dworze w Krasnogrudzie).

Resursa Obywatelska (obecne Muzeum Okr´gowe) jako miejsce skupiajàce przedwojennà elit´ 
intelektualnà Suwa∏k.

Czy sà jeszcze Êlady dworku w Justianowie ko∏o Sejn, gdzie zmar∏a „dziewica-bohater” z poematu 
Mickiewicza?

Wizja Suwa∏k wed∏ug Sapkowskiego, który w tym mieÊcie nigdy nie by∏ (opowiadanie W leju po 
bombie). Na ile wizja pisarza odbiega od rzeczywistoÊci?

Literatura mniejszoÊci litewskiej, w poszukiwaniu baÊni i legend regionu.

Czy w literaturze polskiej zosta∏ utrwalony obraz mniejszoÊci karaimskiej oraz starowierców  
obecnych do dziÊ jedynie w tym regionie Polski?

To tylko niektóre z mo˝liwych pomys∏ów na temat poszukiwaƒ. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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Z  perspekty w y pr y watnych zainteresowaƒ uczniów

Bywa, ˝e w klasie jest grupa uczniów, których ∏àczà podobne zami∏owania literackie. A nawet jeÊli 
tylko dwie osoby lubià tego samego autora, to warto je zach´ciç, aby spróbowa∏y zrobiç projekt  
i zaprosi∏y innych do wspólnych dzia∏aƒ. Rolà nauczyciela jest wspieranie m∏odych ludzi w za-
planowaniu pracy nad projektem i gotowoÊç do pomocy. Zdarza si´, ˝e to uczniowie stajà si´ 
przewodnikami nauczyciela po nieznanych mu dziedzinach, np. fantastyce. Nauczyciele pracujàcy 
ju˝ przy Literackim atlasie Polski opowiadajà, ˝e czasem trudno im by∏o zrezygnowaç ze swoich 
pomys∏ów na rzecz propozycji uczniów. Ale potem byli mile zaskoczeni zaanga˝owaniem uczniów 
i efektami ich samodzielnej pracy nad projektem.

Nauczyciel, który zna upodobania swoich uczniów, mo˝e ukierunkowaç ich zainteresowania.  
Oto przyk∏ady: 

Fanom prozy Sapkowskiego (akcja jego ksià˝ek rozgrywa si´ na Âlàsku), którzy mieszkajà, po-
wiedzmy, w województwie zachodniopomorskim, mo˝na przedstawiç Krzysztofa Kochaƒskiego 
(S∏upsk) bàdê Artura Baniewicza (Stargard Szczeciƒski).

JeÊli uczniowie lubià fantastyk´, mogà podjàç si´ stworzenia przewodnika po polskich konwentach 
fantastyki (gdzie si´ odbywajà, czym si´ ró˝nià itp.), a tak˝e wykazu lokalnych klubów mi∏oÊników 
fantastyki. Ciekawa b´dzie te˝ mapa pisarzy fantastycznych (gdzie mieszkajà – ciekawe jest to, 
˝e np. ¸ódê to istne zag∏´bie twórców fantasy i science fiction) oraz przeÊledzenie, gdzie i w jaki 
sposób w literaturze fantastycznej pojawiajà si´ znane miejsca (np. Dolny Âlàsk u Sapkowskiego, 
Wroc∏aw u Ziemiaƒskiego, S∏upsk u Kochaƒskiego, Kraków u Orbitowskiego).

Uczniom m∏odszych klas szkó∏ podstawowych (choç starszym równie˝), którzy lubià malarstwo  
i zwracajà uwag´ na ilustracje w ksià˝kach, mo˝na zaproponowaç twórczoÊç ilustratorów ksià˝ek 
dla dzieci, np. Józef Wilkoƒ, Joanna Olech, Pawe∏ Pawlak i inni. Niektórzy z ilustratorów piszà 
równie˝ ksià˝ki. List´ ilustratorów ksià˝ek dla dzieci i m∏odzie˝y mo˝na znaleêç na stronie interne-
towej Instytutu Ksià˝ki. 

M∏odym podró˝nikom warto poleciç reporta˝e z dalekich i bli˝szych wypraw, które sà jednoczeÊnie 
wspania∏à literaturà (np. Ryszard KapuÊciƒski – dla m∏odzie˝y ponadgimnazjalnej). To mo˝e byç 
punkt wyjÊcia do zaj´cia si´ wàtkiem podró˝y w literaturze (np. Jaros∏aw Iwaszkiewicz „Podró˝e 
do W∏och”) oraz zach´ta do wybrania si´ w podró˝ z literackim przewodnikiem w r´ku.

Wielbicieli krymina∏ów mo˝e warto zach´ciç do przeczytania jednego z pierwszych polskich 
krymina∏ów dla dzieci – „Tajemnicy szyfru Marabuta” Macieja Wojtyszki. Na wzór nieustraszonych 
detektywów – Kajetana Chrumpsa i Kota Makawity – mo˝na zaproponowaç uczniom Êledzenie 
twórczoÊci Wotyszki a˝ do spotkania oko w oko z autorem. Starsi czytelnicy krymina∏ów zach´cà 
byç mo˝e nauczyciela do zaj´cia si´ twórczoÊcià Joanny Chmielewskiej.

Z perspekty w y autora

Temat mo˝e równie˝ koncentrowaç si´ na autorze i jego zwiàzkach z regionem lub ca∏à mapà miejsc.
Przyk∏adem mo˝e byç Andrzej Stasiuk, który urodzi∏ si´ na Choszczówce w Warszawie, sta∏ si´ 
znany dzi´ki Murom Hebronu napisanym w warszawskim wi´zieniu, mieszka w Wo∏owcu (Beskid 
Niski, opisany m.in. w Dukli). Miejsca odgrywajà wa˝nà rol´ nie tylko w jego ostatniej ksià˝ce.  
W powojennej Warszawie rozgrywa si´ akcja Dziewi´ç. OpowieÊci galicyjskie portretujà ginàce 
Êwiaty – wsi podgórskiej ginàcej po likwidacji PGR-ów czy kulturze ∏emkowskiej. Nagrodzony przez 
Fundacj´ im. KoÊcielskich Bia∏y kruk dzieje si´ zaÊ w zimowym pejza˝u warszawskim. 

W przypadku opracowania has∏a poÊwi´conego temu pisarzowi mo˝na m.in. wytyczyç Êlady jego 
beskidzkiego szlaku, zbadaç inspiracje zwiàzane z Beskidem Niskim w Dukli. Mo˝na równie˝ sfo-
tografowaç wi´zienie, w którym odbywa∏ kar´ Stasiuk, i zobaczyç, jak widzia∏ je autor w Murach 
Hebronu. W opracowaniu has∏a dotyczàcego wi´zienia mo˝na te˝ zajàç si´ twórczoÊcià albo losa-
mi innych pisarzy, którzy odbywali kar´ w zak∏adzie zamkni´tym za odmow´ s∏u˝by wojskowej 
(np. Antoni Pawlak). W przypadku takiego podejÊcia do opracowywania hase∏ ∏atwo jest wpaÊç 
w pu∏apk´ – katalogowania wszystkich miejsc zwiàzanych z danym autorem. Dlatego istotna jest 
selekcja informacji oraz dba∏oÊç o zaciekawienie czytelnika.

Skàd pochodzi Wis∏awa Szymborska? 

Uczniowie  Gimnazjum nr 27 z oddzia∏ami integracyjnymi 
w Poznaniu odwiedzili rodzinny dom noblistki w Prowencie 
niedaleko Kórnika. Tam przysz∏a na Êwiat i sp´dzi∏a pierwszy rok 
swojego ˝ycia. W metryce widnieje Bnin jako miejsce urodzin 
poetki – dzisiejszy Prowent zosta∏ wydzielony z dawnego miasta 
Bnina. Uczniowie szukali dowodów na obecnoÊç rodziny poetki 
w Wielkopolsce: w muzeum w Kórniku zachowa∏ si´ list Wincen-
tego Szymborskiego, ojca Wis∏awy, w którym wspomina o naro-
dzinach córki: „Przyby∏a nam córa, bardzo dorodna panna”. Ju˝ 
jako doros∏a osoba Wis∏awa Szymborska przyje˝d˝a∏a do Wiel-
kopolski na wakacje. Jeszcze przed otrzymaniem Nagrody Nobla 
bra∏a udzia∏ w „pojedynku” na limeryki w mieszkaniu Ma∏gorzaty 
Musierowicz na poznaƒskich Je˝ycach. W tych poetyckich potycz-
kach wzi´li udzia∏ m.in.: Ryszard Krynicki, Stanis∏aw Baraƒczak 
(prywatnie brat gospodyni)…

Która z dziewczynek to przysz∏a noblistka?
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M∏odzie˝ z OÊrodka dla Dzieci i M∏odzie˝y Niepe∏no-
sprawnej w Poznaniu postanowi∏a odwiedziç miejsca opisa- 
ne w ksià˝kach ich ulubionej autorki Ma∏gorzaty Musierowicz. 
By∏o to dla nas niema∏e wyzwanie – pisali – Cz´Êç z nas 
nie mo˝e poruszaç si´ samodzielnie. Najwi´kszà nagrodà  
za trud okaza∏a si´ wizyta autorki w naszym oÊrodku.  
Pani Musierowicz upiek∏a nam ciasto. Czego w nim 
nie by∏o! Rodzynki, kawa∏ki czekolady skórka pomaraƒ- 
czowa. Pycha!

• 

• 

• 

• 

• 



åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

Twoi uczniowie dokonali ju˝ wyboru tematu. Nadszed∏ czas, aby si´ zastanowili, co konkretnie 
mogliby zrobiç i na czym b´dzie polega∏ ich wk∏ad w Literacki atlas Polski. Muszà zdecydowaç, jaki 
kierunek b´dzie mia∏a ich praca „badawcza” oraz jakie dzia∏ania podejmà, aby upowszechniç jej 
efekty, spopularyzowaç wybrane zagadnienie, ksià˝k´ czy autora.

W tej cz´Êci uczniowie przygotujà pomys∏y na kolejne kroki w swoim projekcie, okreÊlà mo˝liwoÊci. 
Ustalà, kto im mo˝e pomóc i w jaki sposób. Przygotujà równie˝ szczegó∏owy plan dzia∏ania 
i podzielà si´ obowiàzkami, tak aby ich praca mog∏a sprawnie przebiegaç i aby ka˝da osoba  
z zespo∏u zna∏a swojà rol´ i konkretne zadania.

Zapytaj uczniów, co chcà zrobiç w ramach swojego udzia- 
∏u w programie, w jakim kierunku b´dà zmierzaç ich dzia-
∏ania, jaki jest cel ich pracy. PoproÊ, aby porozmawiali o tym 
w parach lub w trójkach. Ka˝dy z pomys∏ów niech zapiszà 
na oddzielnej karteczce. Potem kartki przyklejcie do tablicy. 
Przeczytaj g∏oÊno wszystkie wypowiedzi i uporzàdkuj je. 
Wska˝ uczniom cele ogólne, którym podporzàdkowane sà  
wymienione przez nich cele szczegó∏owe.

Nie wszystkie pomys∏y wymienione przez uczniów macie szans´ zrealizowaç. Niektóre b´dà  
z pewnoÊcià zbyt ambitne (np. wydanie powa˝nego albumu o Êladach literackich w waszej miejsco- 
woÊci). Wybierzcie kilka najwa˝niejszych i równoczeÊnie mo˝liwych do zrealizowania dzia∏aƒ,  
a nast´pnie opracujcie je szczegó∏owo. 

Pami´tajcie o g∏ównych etapach projektu:
  okreÊlenie g∏ównych celów projektu,
  podzia∏ zadaƒ mi´dzy uczniów,
  sporzàdzenie harmonogramu dzia∏aƒ,
  zbieranie informacji i dokumentacja.

Opracujcie harmonogram dzia∏aƒ. Wasze dzia∏ania zale˝eç b´dà od tego, jaki temat wybraliÊcie. 
Mo˝esz zapoznaç si´ z podobnym projektem zrealizowanym ju˝ w ramach Literackiego atlasu  
Polski, ale staraj si´ pozostawiç swobod´ uczniom – konkretny przyk∏ad mo˝e sprawiç, ˝e zasuge-
rujà si´ jednym sposobem realizacji projektu, co ograniczy ich pomys∏owoÊç i zapa∏.

Planowanie dzia∏aƒ
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Latajàce kartki

Podziel uczestników na grupy. Ka˝da grupa pracuje przez 
chwil´ nad jednym punktem harmonogramu: Zadania, Sojusz- 
nicy, Potrzebne materia∏y. Póêniej grupy zamieniajà si´ miejsca- 
mi i dopisujà brakujàce wg nich propozycje na du˝ych kartkach. 
Nast´pnie wspólnie odczytajcie zapisane pomys∏y i wype∏nijcie 
kart´ pracy zespo∏u – harmonogram waszego projektu.

K ARTA PR AC Y ZESPO¸U – przyk∏ad

Temat projektu: Kawiarnia literacka „Czytelnik”

Cele projektu:
1. poznanie historii kawiarni, która sta∏a si´ miejscem wa˝nym dla ˝ycia literackiego w stolicy
2. wyszukanie nazwisk pisarzy – bywalców „Czytelnika”
3. zebranie anegdot zwiàzanych z miejscem i osobami

Sk∏ad grupy: Ania Kowalska, Maria Nowak, Marek Baj, Adam Supe∏, Jacek Gaj, Ola Witkowska

LP.   Zadanie Imi´ i nazwisko 
ucznia 
odpowiedzialnego 
za wykonanie 
zadania

Materia∏y 
i narz´dzia 
potrzebne 
do realizacji 
zadania

Termin 
realizacji

Sojusznicy Uwagi 
o realizacji
– ocena

Odnalezienie 
tekstów 
dotyczàcych
kawiarni 
„Czytelnik”
i jej zwiàzków 
z literaturà 

Organizacja 
wyprawy do 
„Czytelnika” 
na 
ul. Wiejskà

Spotkanie 
z wybranym 
pisarzem, 
bywajàcym  
w kawiarni 
„Czytelnik” 
i przeprowadze- 
nie wywiadu

Przygotowanie 
wystawy pt. 
„Czytelnik”
(wybór 
i powi´kszenie 
zdj´ç; wybór 
miejsca na 
wystaw´ i jego 
aran˝acja; 
promocja 
wystawy)

1.

2.

3.

4.

Ania Kowalska
Maria Nowak

Marek Baj
Ola Witkowska

Jacek Gaj

Adam Supe∏

Czasopisma, 
ksià˝ki, 
internet

Dyktafon, 
aparat 
fotograficzny

Dyktafon, 
aparat 
fotograficzny

Antyramy, 
brystole, 
materia∏y 
biurowe 

Do koƒca 
paêdziernika

Do po∏owy 
listopada

Od  
15 wrzeÊnia 
do po∏owy 
listopada

Przed 
Bo˝ym 
Narodzeniem

Pani 
bibliotekarka

Pracownik 
wydawnictwa 
„Czytelnik” 
– mama 
kole˝anki

Pracownik 
wydawnictwa 
„Czytelnik” 
– mama 
kole˝anki

Zak∏ad 
fotograficzny, 
lokalna 
gazeta 
(naszej 
dzielnicy),
urzàd gminy.

Planowany sposób prezentacji projektu:  
Wystawa zebranych materia∏ów nt. kawiarni „Czytelnik” w szkole
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Wi´kszoÊç pisarzy prowadzi prywatne zapiski i dzienniki, korespondencje, choç tylko niektóre  
zostajà opublikowane. Sà one doskona∏ym êród∏em wiedzy o epoce i Êrodowisku, w którym  
obraca∏ si´ pisarz. Kopalnià niezwyk∏ych odkryç mogà byç np. dzienniki Marii Dàbrowskiej,  
Zofii Na∏kowskiej, Jana Lechonia, Kazimierza Brandysa. Innego rodzaju êród∏em sà opracowane 
pod wzgl´dem literackim i przeznaczone do druku Dziennik Witolda Gombrowicza czy Dziennik  
pisany nocà Gustawa Herlinga-Grudziƒskiego. Pewnà formà dziennika przetworzonà artystycznie  
jest te˝ Pami´tnik z powstania warszawskiego Mirona Bia∏oszewskiego. 

Si´gajàc do dawniejszych czasów, dokumentalny portret epoki XIX wieku naszkicowa∏ m.in. 
Boles∏aw Prus w swoich Kronikach. Z kolei Aleksander Fredro wiele dokumentalnych i osobistych 
wspomnieƒ zawar∏ w powieÊci Trzy po trzy. Byç mo˝e w dzienniku pisarza uda si´ uczniom odna- 
leêç zapis jego wra˝eƒ z pobytu w ich miejscowoÊci. Warto te˝ zanotowaç, z kim si´ wówczas 
spotyka∏ i przyjaêni∏, dotrzeç do ksià˝ek, wspomnieƒ, które napisali zaprzyjaênieni z twórcà pisarze. 

Za ka˝dym razem, gdy uczniowie znajdà rzecz wartà odnotowania, powinni zapisaç êród∏o po-
chodzenia informacji – tytu∏ publikacji, autora, miejsce i rok wydania, a w przypadku czasopisma 
– autora i tytu∏ artyku∏u, tytu∏ czasopisma oraz dat´ wydania. Gdy zapiszà równie˝ numer strony, 
∏atwiej im b´dzie za jakiÊ czas wróciç do tej informacji, ˝eby poszerzyç wiedz´ lub zweryfikowaç 
jà wobec nowych faktów. Prowadzàc staranny zapis ksià˝ek, z których korzystajà, stworzà w∏asnà 
bibliografi´ wybranego wàtku literackiego, co nada ich pracy wi´kszà rang´.

Podczas wizyty w bibliotece lub archiwum trzeba pami´taç o wykonaniu kopii lub fotografii 
odnalezionych informacji – zdj´ç, rysunków, dokumentów, listów, map, wycinków z gazet.  
OczywiÊcie najpierw wypada zapytaç o zgod´ pracownika instytucji. 
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JeÊli wybrany temat skupia si´ na  
postaci pisarza, uczniowie powinni 
dobrze poznaç jego biografi´. Zach´ç 
uczniów, by znaleêli inne êród∏o wie-
dzy ni˝ internet. 

W opracowanych naukowo biogra-
fiach znajdziemy nie tylko kalen-
darium wa˝nych wydarzeƒ w ˝yciu 
autora, fotografie, kopie dokumen-
tów, ale tak˝e bibliografi´, czyli spis 
publikacji autora i napisanych o nim 
ksià˝ek, artyku∏ów. 

Niezale˝nie od tego, jak sformu∏owaliÊcie temat, pierwszy etap poszukiwaƒ b´dzie polega∏ na 
tym, ˝eby uczniowie zebrali jak najwi´cej informacji zwiàzanych z wybranym miejscem, wàtkiem 
czy postacià. 

Na tym etapie pracy z pomocà przyjdà im:
  

W poszukiwaniu materia∏ów w pierwszej kolejnoÊci warto wybraç si´ do dobrze zaopatrzonej  
biblioteki. JeÊli szkolna lub gminna biblioteka nie dysponuje wystarczajàcymi zasobami, trzeba 
b´dzie odwiedziç ksi´gozbiór w wi´kszym mieÊcie, gdzie znajdziemy interesujàce nas monografie, 
opracowania, s∏owniki, a mo˝e jakieÊ rzadkie publikacje lub czasopisma. 

W zasoby ksi´gozbiorów wtajemniczà nas katalogi – przedmiotowy (tematyczny), alfabetyczny 
(wed∏ug autorów lub tytu∏ów) lub katalog czasopism. W wi´kszoÊci bibliotek znajdziemy katalog 
elektroniczny, co bardzo usprawnia wyszukiwanie potrzebnych nam publikacji. Jednak trzeba si´ 
dowiedzieç, czy obejmuje on wszystkie zbiory biblioteki, czy tylko najnowsze pozycje. 

biblioteki

muzea

archiwa

internet

Wst´pne zbieranie materia∏ów
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1. 
Poszukaj z uczniami informacji o wydanych w ciàgu ostatnich 
lat dziennikach, wspomnieniach pisarzy. Wybierz te, które 
mogà zawieraç potrzebne ci informacje. 

2. 
Aby pokazaç uczniom elementy, jakie powinna zawieraç biblio- 
grafia, wybierz przyk∏adowà pozycj´ z Elektronicznej Bazy  
Bibliografii Estreichera (link: http://www.estreicher.uj.edu.pl/) albo 
poka˝ bibliografi´ dost´pnej fizycznie ksià˝ki. PoproÊ uczniów, 
aby opracowali opis bibliograficzny wybranej przez siebie ksià˝ki. 
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O tym, ˝e wizyta w muzeum nie musi kojarzyç si´ z nudà,  
ale mo˝e byç twórczà przygodà, przekonali si´ uczniowie  
Gimnazjum nr 1 w Jarocinie. 
W ramach projektu pt. Mickiewiczowskie Êlady w wielko-
polskim Âmie∏owie wyruszyli na wycieczk´ do Âmie∏owa.  
A tam odwiedzili mi´dzy innymi muzeum wieszcza. Szczególnà 
uwag´ zwrócili na pamiàtki osobiste poety i na ich podstawie 
próbowali wyobraziç sobie, jakim cz∏owiekiem by∏ Mickiewicz:  
W serwantce, która pochodzi z jednego z paryskich 
mieszkaƒ poety, znajdujà si´ liczne pamiàtki osobiste, 
m.in. portmonetka (bardzo chudziutka, Mickiewicz by∏ 
bowiem biednym cz∏owiekiem; tylko w Lozannie wiod∏o 
mu si´ troch´ lepiej), zapalniczki, talerzyk malowany 
przez jego córk´, szachy (by∏y jego ulubionà grà?), 
sztuçce, a tak˝e pierwsze zdj´cie Mickiewicza z 1853, 
które pos∏u˝y∏o jako pierwowzór dla póêniejszych 
przedstawieƒ malarskich.

Eksponaty w muzeum utworzonym przez uczniów Szko∏y 
Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Nowej Rudzie  
to archiwalia dotyczàce ˝ycia i twórczoÊci pisarzy i poetów  
z Nowej Rudy i okolic. 

Wa˝nymi osobami w „Literackim Muzeum OsobliwoÊci”  
zostali: Olga Tokarczuk, Karol Maliszewski, Klub ,,OGMA”, 
Josef Wittig. Uczniowie poszukujà informacji w bibliotece 
miejskiej i w internecie. Poznajà twórczoÊç pisarzy na pod-
stawie wybranych fragmentów prozy lub wierszy, które do-
tyczà Nowej Rudy. M∏odzie˝ spotka∏a si´ tak˝e z autorami  
– Olgà Tokarczuk i Karolem Maliszewskim, odwiedzi∏a Klub 
,,OGMA” i Muzeum Wittiga w S∏upcu. 
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Wiele muzeów dokumentuje pamiàtki po s∏awnych pisarzach. Na tym etapie poszukiwaƒ z po-
mocà internetu zrób uczniami list´ miejsc, które chcieliby odwiedziç. List´ wybranych instytucji 
i muzeów biograficznych mogàcych s∏u˝yç wam pomocà znajdziecie na stronie internetowej pro-
gramu Literacki atlas Polski. 

Poszukujàc informacji zwiàzanych z biografià danego pisarza, warto zajrzeç do archiwów para-
fialnych, miejskich, gminnych czy sàdowych. Mo˝na tam znaleêç metryk´ urodzenia autora, 
Êwiadectwo chrztu, akt Êlubu, dokumenty urz´dowe, plany miejscowoÊci, mapy, zdj´cia, dzi´ki 
którym uda si´ byç mo˝e zlokalizowaç nieistniejàcy ju˝ dom pisarza albo odtworzyç wyglàd miasta 
wspó∏czesny pisarzowi. Wizyta w archiwum powinna byç umówiona wczeÊniej. Nale˝y te˝ ustaliç, 
czy uczniom powinna towarzyszyç osoba doros∏a. 
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Podczas wizyty w muzeum wybranego przez was pisarza lub 
poety zaproponuj uczniom, aby wybrali sobie jeden przed-
miot nale˝àcy do niego i opowiedzieli jego histori´. Mo˝e to 
byç wymyÊlona historia, ale uczniowie mogà równie˝ poszu-
kaç w ró˝nych opracowaniach dotyczàcych pisarza informacji 
na temat zwiàzku przedmiotu z ˝yciem twórcy. OpowieÊç  
o pisarzu przez pryzmat jego osobistego przedmiotu jest du˝o 
ciekawsza ni˝ sucha notka biograficzna.
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Uczniowie z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza  
w Rudawie dotarli do wielu Êladów pobytu Henryka Sienkiewicza 
w ich miejscowoÊci. Noblista sp´dza∏ tu wakacje. Jednym  
z dowodów i autentycznà pamiàtkà po obecnoÊci pisarza jest 
jego wpis do kroniki parafialnej, który brzmi: Na pamiàtk´  
pobytu w Rudawie Henryk Sienkiewicz. I dalej czytamy:  
AutentycznoÊç podpisu stwierdzam Stanis∏aw Smolka D. 
6. Augusti A. D. MCMVIII. 

Wpis Sienkiewicza do ksi´gi parafialnej
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åwiczenie z tekstem: Krupnicza 22 
Pod tym adresem mieÊci∏a si´ w Krakowie siedziba Zwiàzku  
Literatów. Tak o tym miejscu rodem z dramatów Witkacego lub 
powieÊci Bu∏hakowa pisa∏a Kira Ga∏czyƒska, córka poety:

„Ogromna czteropi´trowa kamienica i dwie tej samej wysokoÊci oficyny, a w nich 
dziesiàtki mniejszych i wi´kszych pomieszczeƒ – wszystko szczelnie okupowane 
przez pisarzy, g∏ównie zresztà warszawskich. […] A jakie˝ barwne, malownicze 
postaci! Ewa i Stefan Otwinowscy, Maria i Kazimierz Brandysowie, Hanna Mortkowicz- 
-Olczakowa z matkà i córkà, Dygatowie, Promiƒscy, Wykowie, Zawieyski, Zofia  
i Tadeusz Brezowie, Maria i Jerzy Andrzejewscy, Adam Polewka, Wilhelm Mach,  
Artur Maria Swinarski. (…) Pokój ojca by∏ ma∏y i wàski. Okno wychodzi∏o gdzieÊ na 
drzewa, w dali majaczy∏y maszkarony sukiennic. Bied´ tego pomieszczenia z odrapa-
nym biurkiem, ˝elaznym ∏ó˝kiem rozjaÊnia∏y Êciany zdobione rysunkami, wierszyka-
mi, napisami. Na jednej z nich pojawi∏ si´ komiks o Pinokiu, ulubionym przez ojca 
drewnianym pajacyku narysowanym przez Jana Marcina Szancera. […] Ka˝dy mia∏ 
prawo pisaç i rysowaç na Êcianach, byle dowcipnie i z fantazjà”.

Poszukaj informacji, jacy jeszcze pisarze zamieszkiwali w Krakowie 
przy Krupniczej w póêniejszym okresie? Na podstawie wspom-
nieƒ i dzienników mieszkaƒców Krupniczej dowiedz si´, jak 
na co dzieƒ wyglàda∏o ˝ycie kamienicy. Nast´pnie spróbujcie 
zainscenizowaç scenki z ˝ycia pisarzy.

Podpis pod zdj´ciem jako çwiczenie: 

Poetka urodzona w Cz´stochowie, zadebiutowa∏a  
w 1956 roku w „Gazecie Cz´stochowskiej”. Autorka  
tomików poetyckich pt. „Hymn ba∏wochwalczy”, 
„Dzieƒ dzisiejszy”, „Oda do ràk”, „Jeszcze jedno 
wspomnienie”. Zmar∏a w wieku 32 lat. 
Podaj jej imi´ i nazwisko.
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Wypróbuj tez´, ˝e: „Literatura to zabawa stworzona, by 
cieszyç”. Starego tekstu lub innego dokumentu mo˝na u˝yç 
w nowym kontekÊcie. Dokument przemówi, kiedy go wyjàç 
zza szk∏a gabloty. Wiersz z szafy grajàcej? Cytat odbity  
z szablonu na asfalcie? A mo˝e strofa zaprojektowana przez 
zaprzyjaênionego plastyka i zapisana na szkolnej Êcianie? Czy 
umiej´tnie dobrany fragment prozy nie o˝ywi∏by urz´dowej 
szkolnej koperty? Takiej koperty nikt nie wyrzuci. 

Porozmawiaj z uczniami o tym, jak o˝ywiç przesz∏oÊç.
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Korzystajàc z ró˝nego rodzaju êróde∏, trzeba zawsze zadaç sobie pytanie o ich wiarygodnoÊç. 
Szczególnà ostro˝noÊç trzeba zachowaç w stosunku do rewelacji znalezionych w internecie, który 
jest dziÊ najwi´kszym i najcz´Êciej wykorzystywanym êród∏em informacji. Internetowe wyszuki-
warki sà niezastàpione, je˝eli chodzi o docieranie do ciekawych danych. JeÊli korzystamy z portali 
firmowanych przez powa˝ne instytucje, stowarzyszenia, kluby, wydawnictwa lub indywidualnych 
badaczy, mo˝na im zaufaç i w∏àczyç je do opracowywanej bibliografii. 

NowoÊcià doby internetu sà strony i blogi prowadzone przez samych pisarzy i ich fankluby.  

Po rozpoznaniu wszystkich mo˝liwoÊci zdobywania informacji podzielcie si´ zadaniami w grupach, 
które wyruszà na poszukiwania do muzeów, bibliotek, archiwów.

Poleç uczniom, by sprawdzili w internecie, czy interesujàcy ich 
pisarz ma ˝yjàcych potomków lub krewnych, których mo˝na 
by poprosiç o wywiad. 

Fotografie poetów

Archiwum fotograficzne Muzeum Literatury w Warszawie gromadzi fotografie z XIX 
i XX wieku. Posiada bogate zbiory ikonograficzne dotyczàce Adama Mickiewicza,  
albumy fotografii rodziny poety oraz kolekcj´ wizerunków Juliusza S∏owackiego  
i jego rodziny. 

W zbiorach znajduje si´ równie˝ du˝e archiwum fotografii osób z kr´gu  
Andrzeja Towiaƒskiego. Do bardzo cennych nale˝à dagerotypy. Znajdziemy tu wize-
runki Krzysztofa Kamila Baczyƒskiego, Mirona Bia∏oszewskiego, Witolda Gombrowicza,  
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i jej rodziny, Juliana Przybosia, cz´Êç archiwum  
Konstantego Jeleƒskiego wraz z pamiàtkami po Leonorze Fini oraz wiele innych.  

Fotografie sà udost´pniane i wykorzystywane przez wydawnictwa i media jako  
materia∏ ilustracyjny. 
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Odwiedê stron´ najbli˝szego muzeum biograficznego i do-
wiedz si´, jakiego typu dokumenty mo˝esz tam odnaleêç. 
Sprawdê godziny otwarcia i zaplanuj wypraw´ z uczniami.

Wejdê na stron´ Muzeum Literatury w Warszawie. Znajdziesz 
tam archiwalne nagrania wierszy czytane przez autorów (m.in. 
Tuwima, Herberta, Mi∏osza). Zaprezentuj nagrania uczniom w 
sali informatycznej. To rzadka okazja us∏yszeç g∏osy nie˝yjàcych 
ju˝ poetów. Przy okazji mo˝ecie odbyç wirtualny spacer po  
salach muzeum: www.muzeumliteratury.pl
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Pasjonujàcym momentem pracy nad projektem sà zaj´cia w terenie. Gdy przeczytaliÊcie ju˝  
wszystkie dost´pne materia∏y zwiàzane z badanym przez was wàtkiem, mo˝ecie wreszcie 
skonfrontowaç waszà wiedz´ z rzeczywistoÊcià. W zale˝noÊci od tematu charakter tych wypraw 
mo˝e byç ró˝ny – od poszukiwaƒ z ksià˝kà w r´ku miejsc opisanych w literaturze po spotkania  
z potomkami pisarzy lub nimi samymi.

Zaplanuj z uczniami wypraw´ badawczo-detektywistycznà, korzystajàc z poni˝szego planu. 
Poczujcie w sobie ˝y∏k´ detektywistycznà. Bàdêcie dociekliwi, rozmawiajcie, szukajcie, oglàdajcie. 
W ten sposób mo˝na trafiç na prawdziwe pere∏ki.

Wa˝ne jest, by uczniowskich poszu- 
kiwaƒ nie ograniczaç do katalogowa- 
nia dat i faktów z ˝ycia pisarza, te 
zawsze mo˝na znaleêç w odpowied- 
nim s∏owniku. Chodzi raczej o to, by 
zamiast odleg∏ego mistrza pióra uka- 
za∏ si´ uczniom konkretny cz∏owiek, 
który bywa∏ w bliskich im miejscach, 
mia∏ swoje upodobania, Êmiesznostki 
czy s∏aboÊci. Wówczas oka˝e si´, ˝e 
nobliwa Maria Konopnicka, którà w 
ksià˝kach widzimy w wielkim kape- 
luszu, d∏ugiej sukni i cienkich okular-
kach, uwielbia∏a jeêdziç na rowerze 
po okolicach Dukli i Krosna, budzàc 
zgorszenie ch∏opów. 

Józef Czechowicz by∏ wielkim misty- 
fikatorem i zgrywusem. U˝ywa∏ kilku-
dziesi´ciu pseudonimów literackich, 
a pracujàc jako redaktor, przyjmowa∏ 
m∏odych poetów w masce na twarzy. 
Natomiast Stefan ˚eromski pozosta∏ 
w pami´ci mieszkaƒców Drohiczyna 
jako m∏ody guwerner zdobywajàcy  
z ∏atwoÊcià kobiece serca. 

Warto podjàç wysi∏ek, dotrzeç do 
osób, które zna∏y pisarza lub s∏ysza∏y 
o nim od swoich babç, poszukaç za-
bawnych historii w pami´tnikach, 
dziennikach, wspomnieniach. Bardzo 
cennym êród∏em wiedzy o pisarzu 
okazujà si´ anegdoty opowiadane 
przez przyjació∏, potomków pisarza. 

Wyprawy do miejsc i ludzi
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Detekty w li teratur y na tropie
PL AN W YPR AW Y

1. 

7. 

8. 

4. 

5. 
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2. 
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DETEKTYW RUSZA DO AKCJI, 
czyli kiedy odb´dzie si´ wyprawa?

WALIZECZKA DETEKTYWA LITERATURY, 
czyli co nale˝y zabraç ze sobà?

PODZIA¸ NA GRUPY, 
czyli kto z kim?

PODZIA¸ ZADA¡ MI¢DZY GRUPAMI 
I W OBR¢BIE GRUP, 
czyli kto jest za co odpowiedzialny?

SPOSTRZEGAWCZY TROPICIEL, 
czyli na co zwracaç uwag´ 
w czasie wyprawy?

ARCHIWUM DETEKTYWA, 
czyli jak sporzàdziç dokumentacj´ wyprawy 
(notatki, fotografie, szkice)?

NA FA¸SZYWYM TROPIE, 
czyli jak sprawdziç, 
czy mieliÊmy racj´?

MUZEUM DETEKTYWÓW LITERATURY, 
czyli jak wykorzystaç te materia∏y?

Ciekawe, ile mo˝e byç w Polsce pomników Boles∏awa Prusa? 

Maria Konopnicka, którà w ksià˝kach widzimy w wielkim 
kapeluszu, d∏ugiej sukni i cienkich okularkach, uwielbia∏a 
jeêdziç na rowerze po okolicach Dukli i Krosna, budzàc  
zgorszenie ch∏opów…

Wpadka poety

Do drewnianego dworku Niedzielskich w Âledziejowicach, s∏ynnego niegdyÊ z literac-
kich biesiad, przyby∏ poeta Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski. W∏aÊcicielka dworu, siostrze-
nica margrabiego Wielopolskiego, wiàza∏a z jego przybyciem nadzieje na interesujàce 
rozmowy o literaturze. W czasie pierwszego obiadu zagadn´∏a poet´:
– Jaki jest pana ulubiony pisarz?
– Prosz´ pani, ja niestety nic nie czytam – odpowiada zak∏opotany poeta.
– A ile lat ma paƒska córeczka? – hrabina przesz∏a do ∏atwiejszych pytaƒ, chcàc 
podtrzymaç rozmow´.
– Nie wiem – odpowiada literat po d∏ugim zastanowieniu.
– A do której klasy chodzi? – próbuje z innej strony dama. Widzàc zak∏opotanie  
rozmówcy, dodaje: – Pewnie do powszechnej?
– Tak, tak, prosz´ pani. Do powszechnej – z ulgà przytakuje Ga∏czyƒski.!C
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Górskim szlakiem w∏asnych wierszy

Swe 60. urodziny Jaros∏aw Iwaszkiewicz uczci∏ w niebanalny sposób. Czujàc, i˝ „czas 
nachyli∏ si´ ku wieczorowi”, postanowi∏ po˝egnaç si´ z górami: „Chcia∏em po raz ostatni 
spojrzeç na Tatry, tak jak to w m∏odoÊci opisa∏em w moim projekcie szeÊciu sonetów”. 

Nie∏atwo by∏o znaleêç partnerów sk∏onnych wyruszyç w t´ niecodziennà podró˝. 
Podczas wieczoru autorskiego czterech studentów z Katolickiego Uniwersytetu  
Lubelskiego zdecydowa∏o si´ towarzyszyç poecie. Wyruszyli z Krakowa w lipcu 1955 
roku: „Ta trzydniowa podró˝ by∏a niezapomniana, a widok z Obidowej na Tatry, nie  
z samochodu, nie z wózka, ale z m´czàcej szosy mierzonej ludzkimi stopami, zupe∏nie 
nies∏ychany” – wspomina∏ pisarz.!C
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Te i podobne historie z ∏atwoÊcià zapadajà w pami´ç, gdy˝ wywo∏ujà w nas okreÊlone emocje.  
JeÊli w dodatku uczniowie us∏yszà opowieÊç od córki poety, mo˝e w dodatku w jego w∏asnym 
domu, na pewno niepr´dko jà zapomnà. Gdy pisarz przestaje byç osobà abstrakcyjnà, o wiele 
∏atwiej jest póêniej przyswoiç bardziej skomplikowane zagadnienia zwiàzane z jego twórczoÊcià, 
z epokà, w której tworzy∏. 

Podró˝e do miejsc znanych z lektur y 

sà niezwyk∏à przygodà, ale bàdêmy przygotowani na to, ˝e mogà przynieÊç tak˝e rozcza- 
rowania. Rozczarowanie spotka tego, kto zapragnie odnaleêç Byszewy, które Jaros∏aw  
Iwaszkiewicz opisa∏ w Pannach z Wilka, Ogrodach i Ksià˝ce moich wspomnieƒ. Zamiast 
urokliwego dworu tonàcego w bujnej zieleni zastanie smutny widok zniszczonego dworu 
eksploatowanego latami przez PGR. Wówczas warto wymyÊliç sobie jakiÊ sposób rekompen-
saty. Zamiast Iwaszkiewiczowskich Byszew mo˝na odnaleêç dwór, w którym Andrzej Wajda 
umieÊci∏ akcj´ filmu Panny z Wilka (1979), b´dàcego ekranizacjà opowiadania Iwaszkiewicza.  

Dworek nale˝àcy do rodziny Szlenkierów stoi nad stawem w miejscowoÊci Radachówka niedaleko 
Ko∏bieli. Drewniane kolumny podpierajàce ganek, balkonik na pierwszym pi´trze – trwajà  
w tym samym kszta∏cie od ponad stu lat. Okràg∏y klomb przed wejÊciem, starodrzew ocieniajàcy  
obejÊcie, weranda od strony ogrodu poroÊni´ta dzikim winem przywo∏ujà w wyobraêni sceny 
filmu. Zdaje si´, ˝e za chwil´ Wiktor Ruben przekroczy ciemnà sieƒ i wejdzie do salonu, gdzie 
przy d∏ugim stole w Êwietle wymyÊlnie rzeêbionej lampy siedzà wilkowskie panny…
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Zapytaj uczniów, z którym poetà, pisarzem chcieliby odbyç  
wypraw´. Zaplanujcie razem tras´.

Wyprawy do miejsc i ludzi
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Jan Kaczara
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Kim by∏ naprawd´ StaÊ Tarkowski z ksià˝ki „W pustyni  
i w puszczy”?

Uczniowie z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Ru- 
dawie znaleêli odpowiedê na to pytanie. Dotarli do rodziny 
pana Tarkowskiego i dowiedzieli si´, ˝e podczas wakacji w Ru- 
dawie pisarz pozna∏ rezolutnego syna woênicy. Ch∏opiec 
nazywa∏ si´ StaÊ Tarkowski. Sienkiewicz tak go polubi∏, ˝e 
postanowi∏ nazwaç bohatera swojej nowej ksià˝ki imieniem 
i nazwiskiem ch∏opca z Rudawy. A dziÊ na nagrobku Stanis∏awa 
Tarkowskiego mo˝na znaleêç napis przypominajàcy t´ histori´. 
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„Zaczarowana doro˝ka” z wiersza Ga∏czyƒskiego to pojazd  
Jana Kaczary, który mówi∏ wierszem. Z nim zwiàzane sà liczne 
anegdoty. Oto jedna z nich: 

KiedyÊ Kaczara zaparkowa∏ doro˝k´ na ulicy, a sam wszed∏ 
do kawiarni, ˝eby przy goràcej herbacie troch´ si´ rozgrzaç. 
Po chwili ktoÊ od drzwi zawo∏a∏ g∏oÊno: „Pan Kaczara 
jest?”. Doro˝karz zerwa∏ si´ od stolika: „Jestem!”. G∏os od 
drzwi: „Telefon do pana!”. Kaczara chcia∏ si´ dowiedzieç 
czegoÊ wi´cej, wi´c zapyta∏: „A kto dzwoni?”. G∏os od 
drzwi: „Koƒ!”. Niespeszony doro˝karz poszed∏ i d∏ugo roz-
mawia∏ przez telefon. Nikogo w kawiarni tym nie zdziwi∏, 
bo ludzie wiedzieli, ˝e bardzo lubi rozmawiaç z koniem.  

Anegdota przytoczona przez uczniów Szko∏y Podstawowej 
nr 95 w Krakowie.
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JeÊli z waszà miejscowoÊcià zwiàzany by∏ jakiÊ pisarz, poleç 
uczniom, ˝eby zapytali w miejscowej bibliotece, gdzie i u kogo 
mo˝na znaleêç pamiàtki z nim zwiàzane. PowieÊcie w miejsco- 
wej bibliotece og∏oszenie o poszukiwaniu pamiàtek, zdj´ç, 
wspomnieƒ, Êladów obecnoÊci pisarza w waszej miejscowoÊci. 
Wyniki mogà byç zdumiewajàce.
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W poszukiwaniu pamiàtek 

Osobiste przedmioty pisarzy oglàdamy najcz´Êciej w muzeum. Ale mo˝esz postawiç sobie  
i uczniom zadanie odnalezienia choçby jednej pamiàtki po interesujàcym was pisarzu lub poecie. 
Spotykajàc si´ z ulubionym autorem, poproÊcie go o jakàÊ pamiàtk´. Ksià˝ka z autografem to 
cenna rzecz, ale mo˝e uda wam si´ zdobyç jeszcze coÊ wi´cej, np. r´kopis utworu do waszego  
szkolnego muzeum literackiego

Szukajàc LeÊmiana

Tropem LeÊmiana od wielu lat podà˝a  
Adam Kulik, reporter dokumentalista, który  
przygotowa∏ wspomnienia o poecie doty- 
czàce czasów hrubieszowskich i zamojskich  
pt. LeÊmian, LeÊmian. Wykona∏ detektywi- 
stycznà prac´, by odnaleêç dawnych znajo-
mych poety, jego przyjació∏ oraz tych, którzy 
dla niego pracowali. 

W Hrubieszowie w piwnicy pani Ireny  
Skrobiszewskiej znalaz∏o si´ biurko LeÊmiana. 
Odkupione wraz z innymi meblami 
LeÊmianów w zwiàzku z ich przeprowadzkà  
do ZamoÊcia. Takich niespodzianek mo˝e byç 
wi´cej…!C
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Uczniowie ze Szko∏y Podstawowej w G∏obinie pracowali 
nad projektem pod tytu∏em Góra Rowokó∏ i pi´kne kaszub-
skie okolice w twórczoÊci Henryki Jura∏owicz. 

W ramach projektu spotkali si´ z redaktorem lokalnej 
gazety, „ojcem chrzestnym” regionalnych poetów, i zapro- 
sili do siebie panià Jura∏owicz, poetk´, pieÊniark´ i hafciark´.

Kulminacyjnym momentem pracy nad projektem by∏a wy-
prawa z poetkà w jej rodzinne strony, które opisuje w 
swoich utworach. Uczniowie wspinali si´ razem z nià na 
gór´ Rowokó∏, zwanà te˝ Âwi´tà Górà – wa˝ny punkt 
nawigacyjny ˝eglarzy, miejsce pogaƒskiego kultu, cel piel- 
grzymek i legendarne gniazdo piratów w Êredniowieczu 
– którà znali jedynie z wierszy Henryki Jura∏owicz.
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ChcieliÊmy za∏o˝yç w∏asne muzeum. Uda∏o si´! 
– piszà uczniowie ze Szko∏y Podstawowej nr 2 
w Nowej Rudzie – W naszej szkole powsta∏o  
pierwsze muzeum pamiàtek literackich. 

Zbieramy eksponaty. Od Olgi Tokarczuk i Karola 
Maliszewskiego dostaliÊmy kilka osobistych  
przedmiotów, np. okulary, zdj´cia.

Poznajecie? Czyje to portrety?
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Niezwykle istotne jest dokumentowanie waszych odkryç i kolejnych spotkaƒ. Dlatego przypo-
mnij uczniom, by na wypraw´ wyruszyli zaopatrzeni w aparaty fotograficzne, dyktafon (MP3) lub  
kamer´ wideo. Poni˝ej znajdziesz kilka porad dotyczàcych robienia wywiadów, fotografowania 
i archiwizowania zebranych materia∏ów. O filmie przeczytasz w nast´pnym rozdziale.

Przeprowadzamy w y wiad 

Ustne przekazy to bardzo wa˝ne êród∏o informacji. Rozmowy z ludêmi mogà si´ okazaç niezwykle 
cenne w pracy nad waszym projektem.

Kogo py taç?  

Zbierajàc informacje na temat wybranego wàtku literackiego, nale˝y opracowaç list´ osób,  
z którymi warto przeprowadziç rozmowy. 

Na takiej liÊcie mogà si´ znaleêç m.in.:

spadkobiercy (potomkowie) wybranego autora;

Êwiadkowie wydarzeƒ zwiàzanych ze zjawiskiem literackim, którym si´ zaj´liÊcie  
(np. okoliczni mieszkaƒcy);

pracownicy biblioteki, muzeum regionalnego;

znawcy literatury, badacze twórczoÊci wybranego pisarza;

osoby, pod których opiekà znajduje si´ spuÊcizna po autorze; 

starsi mieszkaƒcy pami´tajàcy dawne czasy.

Jak przygotowaç py tania?

Na samym poczàtku rozmowy albo jeszcze przed wywiadem warto, abyÊcie zebrali informacje 
wst´pne, które zawsze nale˝y przechowywaç wraz z zapisem wywiadu.

Do informacji wst´pnych nale˝à:
1. Data i miejsce przeprowadzenia wywiadu
2. Nazwisko osoby przygotowujàcej wywiad
3. Dane osobowe dotyczàce tego, z kim przeprowadzany jest  
    wywiad, oraz jego rodziny (informacje majà charakter poufny):
 a) Imi´ i nazwisko
 b) Data i miejsce urodzenia
 c) Miejsce zamieszkania (obecne i dawne) 
 d) Ewentualne miejsce pracy (dawne i obecne) 
 e) Zawód

1. Kontaktujàc si´ z wybranà osobà, nale˝y si´ przedstawiç oraz podaç nazw´ i adres szko∏y. 
Nast´pnie zwi´êle i jasno wyjaÊniç powód, dla którego chcemy umówiç si´ na spotkanie.

2. Termin i miejsce spotkania uzgadniamy z naszym rozmówcà. Nie narzucamy swojej propozycji. 
Dostosujmy si´ do warunków stawianych przez rozmówc´.

3. Do spotkania trzeba si´ przygotowaç merytorycznie, znaç temat rozmowy na tyle dobrze, aby 
zadane pytania nie dotyczy∏y elementarnej wiedzy. Wywiad ma s∏u˝yç pog∏´bieniu naszej wiedzy 
i zdobyciu nowych, ciekawych informacji.

4. Przed spotkaniem nale˝y zrobiç plan rozmowy – zanotowaç kwestie, o które chcemy zapytaç. 
W przeciwnym wypadku mo˝e si´ okazaç, ˝e zapomnieliÊmy o jakimÊ istotnym szczególe. 

5. Spotkanie trzeba technicznie przygotowaç. Najlepiej wyznaczyç jednà osob´, która b´dzie 
odpowiedzialna za przygotowanie sprz´tu nagrywajàcego.

6. Pami´tajmy o uzyskaniu zgody naszego rozmówcy na nagrywanie wywiadu. Niektóre osoby 
mogà byç speszone tà propozycjà lub êle do niej nastawione. Starajmy si´ wyjaÊniç, ˝e dzi´ki na-
graniu b´dziemy mieli gwarancj´, ˝e ˝adna wypowiedê nam nie umknie.

7. Wywiad powinny przeprowadzaç najwy˝ej trzy-cztery osoby. Wi´ksza grupa wprowadzi tylko 
niepotrzebne zamieszanie.

8.  W czasie wywiadu nale˝y zadawaç pytania, ale nie wolno zasypywaç nimi rozmówcy. Pozwól-
my mu si´ zastanowiç. Pozwólmy poruszaç inne wàtki. Mo˝e si´ oka˝e, ˝e zdob´dziemy nowe, 
cenne informacje. 

9. W czasie przeprowadzania wywiadu nale˝y byç czujnym i wychwytywaç nowe, intrygujàce 
kwestie. Nale˝y wtedy dopytaç o szczegó∏y, poprosiç o dodatkowe wyjaÊnienia. 

10. Mo˝e si´ okazaç, ˝e nale˝y zorganizowaç nast´pne spotkanie. Wówczas warto od razu 
zapytaç o zgod´ na kontynuacj´ rozmowy i jeÊli to mo˝liwe, ustaliç konkretny termin.

11. Dokumenty, zdj´cia, listy b´dàce w posiadaniu naszego rozmówcy mogà si´ okazaç bardzo 
cenne. PoproÊmy wtedy o zgod´ na ich skopiowanie i wykorzystanie. Nie nale˝y nalegaç na prze-
kazanie orygina∏ów, bo sà to prawdopodobnie cenne pamiàtki rodzinne.

12. Pami´ç ludzka jest zawodna, a relacje Êwiadków wydarzeƒ cz´sto subiektywne, dlatego nie 
nale˝y bezgranicznie ufaç s∏owom naszego rozmówcy. JeÊli informacje przez niego podane sà 
sprzeczne z informacjami uzyskanymi z innych êróde∏, nie negujmy tej wypowiedzi. 

13. Koƒczàc wywiad, dzi´kujemy rozmówcy za poÊwi´cony czas. Nie zapominamy o uzyskaniu 
zgody na wykorzystanie wywiadu.

Dokumentacja
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13  WSK A ZÓWEK dla przygotowujàcych i  przeprowadzajàcych w y wiady
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Spróbuj razem z uczniami skontaktowaç si´ z ˝yjàcym poetà 
lub pisarzem. Bardzo cz´sto wspó∏czeÊni ludzie pióra majà 
swoje strony internetowe, udost´pniajà czytelnikom adresy 
e-mailowe. Nie zastàpi to nigdy osobistego kontaktu, ale jeÊli 
taki jest niemo˝liwy, to mo˝na spróbowaç zadaç par´ pytaƒ 
autorowi przez internet.

Namów uczniów, ˝eby odszukali osoby, które zna∏y pisarza 
pochodzàcego z waszej miejscowoÊci. Mo˝e uda wam si´  
z nimi spotkaç i przeprowadziç wywiad oraz zrobiç zdj´cia?

?Jak opracowaç w y wiad?  

Zanim rozpoczniecie opracowywanie wywiadu, zastanówcie si´: 

co by∏o dla was najwa˝niejsze bàdê najciekawsze 

co was wzruszy∏o, zaciekawi∏o

o czym warto opowiedzieç innym – kolegom, rodzicom, sàsiadom.

Poza typowym zapisem wywiadu mo˝na spróbowaç nadaç mu form´ literackà. Odpowiedzi waszego 
rozmówcy u∏ó˝cie w formie pami´tnika lub dziennika, opowiadania, reporta˝u bàdê artyku∏u  
prasowego. Przypomnijcie sobie, jakie zasady ˝àdzà ka˝dym z tych gatunków literackich.

W obiekty wie aparatu

Na wypraw´ warto zabraç aparat fotograficzny. Zdj´cia wzbogacajà projekt: mo˝na pokazaç je 
na stronie internetowej, w publikacji, w koƒcu – przygotowaç wystaw´ zdj´ç. Zastanówcie si´ 
wspólnie, co i jak chcecie utrwaliç na zdj´ciu? Jaki kadr wybraç? Szukajcie intrygujàcych uj´ç, np.  
w muzeum mo˝e to byç zdj´cie przedmiotu nale˝àcego do pisarza. JeÊli fotografujecie pomnik,  
spróbujcie spojrzeç na niego z boku albo uchwyciç fragment otoczenia (np. przechodniów, go∏´bia 
siedzàcego na pomniku, kawa∏ek nieba, barwne t∏o), zamiast wype∏niaç ca∏y kadr postacià z kamienia. 
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Jakim uczniem i jakim kolegà by∏ Tadeusz 
Ró˝ewicz? Mo˝na przeczytaç w wydrukowa-
nych wspomnieniach i wywiadach z poetà, 
ale czemu nie zapytaç o to osobiÊcie kolegów 
Ró˝ewicza ze szkolnej ∏awy?

Tak zrobili uczniowie z Publicznego Gimna-
zjum nr 1 w Radomsku, gdzie urodzi∏ si´ 
Tadeusz Ró˝ewicz i mieszka∏ ponad 20 lat. 
Uczniowie przeprowadzili rozmowy z kolega-
mi poety, z jego bratem oraz z kole˝ankami, 
w tym z Dziunià, której poeta zadedykowa∏ 
pierwszy wiersz mi∏osny pisany tercynà. Kole-
dzy opowiadali o wspólnych wagarach, o wy-
pracowaniach Tadeusza pisanych wierszem. 
Stanis∏aw Ró˝ewicz – brat poety, re˝yser 
i scenarzysta – o kinie Kinema, które by∏o dla 
braci magicznym miejscem: To dzi´ki niemu 
przenosiliÊmy si´ w inny, pi´kniejszy Êwiat, 
z wielkim przej´ciem prze˝ywaliÊmy przy-
gody filmowych bohaterów. Wi´kszoÊç  
naszych skarbonkowych oszcz´dnoÊci prze- 
znaczaliÊmy na zakup biletów do kina.

Pani Dziunia opowiedzia∏a o tym, jak Tadeusz 
podrzuca∏ jej pod ∏awk´ bukiecik kwiatków, 
np. fio∏ków, ale najcz´Êciej by∏y to wiersze. 
Uczniowie dowiedzieli si´ tak˝e, ˝e Tadeusz 
ze swoimi braçmi wydawa∏ gazetk´. W do- 
mu urzàdzali przedstawienia dla kolegów 
wed∏ug w∏asnych utworów. Starszy o trzy 
lata brat, Janusz, torowa∏ Tadeuszowi 
drog´ do kontaktów ze znanymi wówczas  
literatami i krytykami literackimi. 

Szkolne wagary. 
Tadeusz Ró˝ewicz (w Êrodku) z kolegami

            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

             PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

  

            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            åWICK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            åWICK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

PRZY            K¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

PRZY           K¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

 

PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

 

             PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

  
            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            P RZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

  
            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

        
            PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

             PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY PRZYK¸ADY

  

1. Unikajmy ostrego Êwiat∏a i deszczowych dni.

2. Pami´tajmy, by promienie s∏oƒca nie pada∏y na obiektyw.

3. Stojàc w s∏oƒcu, nie fotografujmy obiektów znajdujàcych si´ w cieniu i odwrotnie.

4. Pami´tajmy o czystoÊci kadru – na zdj´ciach nie powinna znajdowaç si´ nieoczekiwana r´ka 
kolegi, ogon psa itd. 

5. Wybieramy kadr – dobieramy kadr do motywu (koÊció∏ wymaga kadru pionowego, a rozleg∏y 
plac – poziomego).

6. Kompozycja kadru powinna byç nieco asymetryczna (na przyk∏ad niebo nie mo˝e zajmowaç 
po∏owy zdj´cia).

7. Równowaga motywów – je˝eli z jednej strony umieszczamy mur, drugà powinniÊmy czymÊ 
zrównowa˝yç.

8.  G∏ówny motyw (na przyk∏ad pomnik) powinien znajdowaç si´ blisko Êrodka zdj´cia. 

9. Motywy na zdj´ciu nie mogà byç zbyt ró˝norodne. 

10. Pami´tajmy, ˝e fotografowanie budynków z bliska powoduje efekt walàcych si´ Êcian.

10  PRZYK A ZA¡ FOTOGR AFA
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IntymnoÊç czytania

IntymnoÊç czytania to cykl fotografii André Kertésza, w´gierskiego fotografa,  
nazywanego poetà dwudziestowiecznej fotografii. Zdj´cia przedstawiajà osoby po- 
ch∏oni´te lekturà, z g∏owà opuszczonà ku ksià˝ce lub gazecie, czytajàce na parape-
cie, balkonie, na ∏awce w parku, w kawiarni, w tramwaju, w szpitalu; czytajàce dzieci  
i czytajàcych starców. Zdj´cia robione by∏y zawsze za zgodà pozujàcych, lecz w taki 
sposób, by im nie przeszkadzaç. By zachowaç ów intymny nastrój mi´dzy czytelni-
kiem a lekturà. Kertész, który by∏ mi∏oÊnikiem ksià˝ek i literatury, mówi do nas swoimi  
fotografiami, ˝e nie ma miejsc, w których nie mo˝na czytaç.

Cykl powstawa∏ w trakcie ca∏ej drogi twórczej artysty. Najstarsze zdj´cie zrobi∏  
w 1921 roku, ostatnie w 1981. Wystawa by∏a pokazywana w Polsce w ró˝nych miastach.!C
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Wypo˝yczcie z biblioteki album ze zdj´ciami i przyjrzyjcie si´, 
czy spe∏niajà one opisane wy˝ej zasady. JeÊli ∏amià któràÊ  
z nich, byç mo˝e jest to Êwiadomy zabieg artystyczny.  
Zastanówcie si´ nad tym wspólnie.
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Zaproponuj uczniom polowanie z aparatem w r´ku na zaczy-
tane osoby. Czy uda∏o im si´ je znaleêç i w jakich miejscach? 
Na zakoƒczenie mo˝na zrobiç wystaw´ zdj´ç. Pami´tajcie  
o uzyskaniu zgody na upublicznienie fotografii.

„Mapa myÊ lowa”, czyli  utr walamy zdoby te informacje

Aby uporzàdkowaç i utrwaliç zebrane wiadomoÊci, zaproponuj uczniom „map´ myÊlowà”  
– metod´ wizualnego przedstawienia problemu z wykorzystaniem rysunków, hase∏, zwrotów,  
symboli. Ta forma notatki sk∏oni uczniów do myÊlenia, poszukiwania zwiàzków przyczynowo 
-skutkowych, pozwoli tworzyç obraz we w∏asnej wyobraêni nie tylko na podstawie faktów,  
ale tak˝e w∏asnej wiedzy i opinii na opracowywany temat. Taka forma zapisu treÊci zazwyczaj 
bardzo podoba si´ uczniom.
 
Metoda ta systematyzuje tak˝e zdobytà wiedz´, pozwala na jej wizualizacj´ oraz doskonalenie 
umiej´tnoÊci technicznych (rysowanie, pisanie, czytanie) i umiej´tnoÊci umys∏owych (planowanie, 
klasyfikowanie, uogólnianie). W trakcie pracy uczniowie dyskutujà, przekonujà si´ wzajemnie  
o swoich racjach, starajà si´ dojÊç do porozumienia.

Por t folio projektu, czyli  archiwizacja

Materia∏y, do których uczniom uda si´ dotrzeç w czasie realizacji projektu, powinny byç groma- 
dzone w jednym miejscu. Âwietnie nadaje si´ do tego portfolio w formie teczki, segregatora lub 
pude∏ka. Powstanie w ten sposób dokumentacja wybranego tematu literackiego, którà twoi  
uczniowie b´dà mogli wykorzystywaç podczas prezentacji projektu, opracowujàc stron´ 
internetowà lub wysy∏ajàc informacj´ do mediów. 

Dodatkowà atrakcjà dla niektórych uczniów b´dzie mo˝liwoÊç zaprojektowania i samodzielnego 
wykonania ok∏adki waszego portfolio. 

Gdy teczka jest ju˝ gotowa, a system przechowywania w niej materia∏ów opracowany, wyznaczcie 
spoÊród siebie osoby odpowiedzialne za prac´ archiwalnà, czyli uczniów, którzy b´dà opiekowaç 
si´ waszym archiwum.

Co powinno s i´ znaleêç w por t folio projektu?

Zdj´cia

Zapis ikonograficzny waszych wypraw w poszukiwaniu informacji, spotkaƒ z ludêmi, odwiedzanych 
miejsc. Zgrajcie je na p∏ytk´ i dobrze opiszcie. JeÊli sà to zdj´cia podarowane wam przez kogoÊ, 
pami´tajcie o do∏àczeniu zgody na ich publikacj´.

Bibliografia

Spis wszystkich ksià˝ek, artyku∏ów prasowych i materia∏ów, do których uda∏o si´ dotrzeç  
w trakcie zbierania informacji. Bibliografi´ nale˝y sporzàdziç, trzymajàc si´ okreÊlonych zasad:

w przypadku ksià˝ek wymieniamy autora i tytu∏, miejsce oraz dat´ wydania;

w przypadku artyku∏ów prasowych wymieniamy autora i tytu∏, tytu∏ czasopisma wraz z numerem 
oraz datà wydania;

w przypadku materia∏ów odnalezionych w internecie podajemy autora i tytu∏ oraz dok∏adny adres 
internetowy.

• 

• 

» 

» 
» 



åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

Jak b´dzie wyglàda∏o portfolio waszego projektu? 

Zaproponuj uczniom „burz´ mózgów” i wybierzcie 
wspólnie najlepszy pomys∏.
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Opis dokumentów

Lista i opis wszystkich dokumentów, do których uda∏o si´ dotrzeç. Taka lista powinna zawieraç:

nazw´ dokumentu;

dat´ i miejsce jego powstania;

opis, czyli informacj´ o tym, co zawiera lub czego dotyczy;

miejsce przechowywania dokumentu.

W ten sposób nale˝y wymieniç i opisaç wszystkie dokumenty urz´dowe, listy, plany, mapy, zdj´cia 
itp. znajdujàce si´ zarówno w instytucjach, jak i w posiadaniu osób prywatnych. 

Za∏àczone dokumenty

Orygina∏y lub kopie dokumentów, które uda∏o si´ zdobyç lub wykonaç. Do ka˝dego dokumentu 
nale˝y do∏àczyç informacj´ o dacie jego powstania oraz miejscu przechowywania.

Wywiady, relacje Êwiadków 

Wszystkie przeprowadzone rozmowy nale˝y za∏àczyç zarówno w formie nagrania (p∏yta CD,  
minidisc), jak i w formie pisemnej. Materia∏y powinny byç dok∏adnie opisane, tzn. zawieraç 
nast´pujàce informacje:

dat´ przeprowadzenia rozmowy;

imi´ i nazwisko rozmówcy;

zwiàzek rozmówcy z bohaterem/tematem waszego projektu (np. prawnuczka pisarza, uczestnik 
wydarzeƒ literackich itp.);

imiona i nazwiska osób przeprowadzajàcych rozmow´.

Co mo˝e jeszcze znaleêç s i´ w por folio

Oprócz tej podstawowej i najwa˝niejszej dokumentacji projektu w potfolio mogà si´ znaleêç   
informacje dodatkowe opisujàce waszà prac´ nad projektem, anegdoty z nià zwiàzane, ciekawe  
wydarzenia, kontakty do waszych sojuszników, charakterystyka ciekawych ludzi, których uda∏o 
wam si´ spotkaç.

Media

W portfolio przechowujcie wszystkie wycinki z prasy, napisane przez was artyku∏y, nagrania wywia- 
dów radiowych czy telewizyjnych, które dotyczà waszej pracy nad projektem bàdê waszego tematu. 

Relacje z wydarzeƒ

W czasie realizacji projektu b´dziecie mieli okazj´ uczestniczyç w nietypowych wydarzeniach.  
Na pewno w portfolio powinna si´ znaleêç relacja ze spotkania z autorem, z regionalnej czy  
ogólnopolskiej prezentacji projektów, ale mo˝e tak˝e z wycieczki do regionalnego muzeum,  
ze spotkania ze znawcà literatury, z wystawy, którà zorganizujecie…

Wasza twórczoÊç

Pracujàc nad projektem, piszecie eseje, czasami wiersze, rysujecie, malujecie, kr´cicie filmy,  
tworzycie... 

Te prace nie powinny zaginàç. Zachowajcie je w swoim prywatnym archiwum projektu.

Inne

To mogà byç tak˝e notatki z lektur, aforyzmy, wa˝ne myÊli, listy, które dostaliÊcie od wa˝nych osób 
albo które sami wys∏aliÊcie, wpisy na waszej stronie internetowej…
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Dobieg∏ koƒca ˝mudny, ale i pasjonujàcy etap gromadzenia wiadomoÊci i ciekawostek o wybra-
nym wàtku literackim. Nadszed∏ czas, by dokonane przez was odkrycia ujrza∏y Êwiat∏o dzienne. 

W dzisiejszej rzeczywistoÊci wype∏nionej nadmiarem informacji i krzykliwej reklamy trzeba si´ 
niema∏o natrudziç, by zainteresowaç kogoÊ swoim pomys∏em, zw∏aszcza w dziedzinie literatury. 

Dlatego tak wa˝na jest forma przekazu. Równie˝ sami uczniowie potrzebujà atrakcyjnej formu∏y 
dzia∏ania, by chcieli si´ zaanga˝owaç i uznaç projekt za swój. 

Wielomiesi´czna praca powinna si´ zakoƒczyç wymiernym efektem, który wynagrodzi∏by trud 
uczestników projektu oraz zainteresowa∏ spo∏ecznoÊç lokalnà. 

Ze wzgl´du na cel programu Literacki atlas Polski, jakim jest promocja czytelnictwa, wa˝ne 
jest upowszechnienie efektów poszukiwaƒ grupy uczniów. A mo˝liwoÊci ku temu mamy wiele.  

WACHL ARZ MO˚LIWOÂCI I  INSPIR ACJI
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Odkàd ruszy∏ program Literacki atlas Polski, uczniowie ze 
szkó∏ w ró˝nych regionach Polski rozpocz´li powa˝ne poszu-
kiwania literackich tropów w swoich regionach. Pod opiekà 
nauczycieli i bibliotekarzy wykonywali detektywistycznà 
prac´, szukajàc pamiàtek po ludziach pióra, pytajàc Êwiad-
ków o ciekawe historie, anegdoty, przeglàdali dokumenty  
w miejscowych archiwach, organizowali spotkania z ˝yjàcymi 
poetami i prozaikami. W koƒcu zacz´li nadsy∏aç do CEO  
informacje o swoich odkryciach. Zebrane przez nich materia∏y 
zosta∏y wykorzystane w ksià˝kowym wydaniu Literackiego 
atlasu Polski (wydawnictwo Bezdro˝a, Warszawa 2007). 

W przysz∏oÊci planowane jest drugie wydanie poprawione 
„Atlasu” oraz póêniej regionalne edycje.

Tymczasem proponujemy opracowanie literackich tras po  
waszych miejscowoÊciach lub po ca∏ym regionie. UmieÊcimy 
je na stronie internetowej, tworzàc literackà map´ Polski. 
Projekt broszury z trasà literackà, miniprzewodnika mo˝ecie 
przedstawiç w miejskim czy gminnym dziale promocji. Mo˝e 
to byç doskona∏a forma propagowania turystycznych walo-
rów waszego regionu. 

Poza przewodnikiem Literacki atlas Polski, który ukaza∏ si´ nak∏adem wydawnictwa Bezdro˝a, 
projekty uczniowskie zosta∏y wykorzystane równie˝ w przewodniku turystycznym Âwi´tokrzyski 
Szlak Literacki. Towarzyszy mu mapa województwa w skali 1:200 000 z wytyczonymi szlakami lite-
rackimi, zaznaczonymi miejscami, z którymi wià˝à si´ nazwiska s∏ynnych pisarzy. Ponadto znajdujà 
si´ tam informacje o wybranych muzeach biograficznych pisarzy pochodzàcych z tego regionu, 
biogramy twórców i charakterystyka wybranych miejsc.

Przewodnik powsta∏ z inicjatywy Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Âwi´to-
krzyskiego i we wspó∏pracy ze Stowarzyszeniem Antropologicznym „Archipelagi Kultury”.  
W ramach projektu Âwi´tokrzyski Szlak Literacki na terenie województwa oznakowano trasy  
literackie i obiekty za pomocà strza∏ek kierunkowych i tablic. Obecnie w przygotowaniu jest 
Ma∏opolski Szlak Literacki, a w planach kolejne województwa.

Prezentacje
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Aby dobrze przygotowaç si´ do pracy nad redakcjà przewodnika, zapoznaj si´ z poni˝szymi 
çwiczeniami, które mo˝esz przeprowadziç z uczniami. 

„Ulicznicy” z ZamoÊcia

Ksià˝ka o pisarzach patronujàcych zamojskim  
ulicom Ulicznicy. Ulicà, by poznaç cz∏owieka. 
Klasycy zamojskich ulic zawiera teksty m∏o-
dych autorów debiutantów. To uczniowie za-
mojskich szkó∏, którzy wzi´li udzia∏ w projekcie 
przygotowanym przez Miejski Dom Kultury. 
Atrakcyjnie wydany tomik z esejami o Juliuszu 
S∏owackim, W∏adys∏awie Reymoncie, Janinie 
Poraziƒskiej i innych twórcach dost´pny jest  
w ksi´garniach. !C

IE
K

A
W

E
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Jak wyglàda przewodnik?

Na spotkanie z uczniami przynieÊ kilka ró˝nych przewodników 
lub poproÊ o to uczniów. Uczniowie w parach wybiorà jeden 
przewodnik do przeanalizowania oraz otrzymajà kart´ obser-
wacji, na której zanotujà swoje spostrze˝enia. Zwróç uwag´ 
uczniów na zamieszczone w przewodnikach propozycje goto-
wych tras po regionie. Po zakoƒczeniu pracy w parach zbierzcie 
na forum uwagi i zapiszcie je na flipcharcie. Zastanówcie si´, do 
czego przydatny jest przewodnik i jakie sà jego g∏ówne cechy.
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Henryk Sienkiewicz w Rudawie? 

1. 
W ramach zagadki literackiej poleç uczniom 
odszukanie w biografii Sienkiewicza epizodu 
zwiàzanego z Rudawà. 

2. 
Zagadka literacka dla uczniów: 
- Co wiecie o twórcach, których widzicie na 
tablicy? 
- Czy potraficie podaç po jednym tytule utwo-
ru napisanego przez nich? 
- Czy S∏awomir Mro˝ek i Józef Baran wspomina- 
jà w którymÊ ze swoich utworów o Borz´cinie? 
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Jednym z efektów pracy nad projektem mo˝e byç wydanie publikacji. Nie musi to byç wielostroni-
cowa ksià˝ka. Warto zaczàç od broszury jedno-, dwustronicowej. Zastanów si´ wspólnie z ucznia-
mi, kto móg∏by pomóc wydrukowaç przygotowanà broszur´. Mo˝na przedstawiç projekt trasy 
literackiej czy miniprzewodnika w gminnym dziale promocji i zastanowiç si´ wspólnie, jaka forma 
publikacji b´dzie najlepsza. Równie dobrze mo˝e to byç ulotka do∏àczana do gazety lokalnej.
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Uczniowie z Gimnazjum im. J.B.  
Górkiewiczowej w Mucharzu wraz  
z nauczycielami – opiekunami projektu 
– doprowadzili do wydania broszurki pt. 
„Literackie Âlady w Gminie Mucharz. 
Szlakiem twórców Ziemi Wadowickiej”. 
Pomogli im w tym: Stowarzyszenie  
„Aletheia” z Krakowa, Pracownia Umie- 
j´tnoÊci Akademii Rozwoju Filantropii, 
Polska Telefonia Cyfrowa.
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Śladami Przeszłości
w Gminie Mucharz

Literackie Ślady
w Gminie Mucharz

Szlakiem twórców Ziemi Wadowickiej



K ARTA OBSERWACJI
PRZEWODNIKI – ANALIZA

1. Jaki format (kszta∏t, obj´toÊç) ma prezentowany przewodnik?
 
Jak myÊlisz, dlaczego zastosowano w∏aÊnie taki format?                    

___________________________________________________________________________

2. W jaki sposób podzielone sà materia∏y w prezentowanym przewodniku?

» czy przewodnik podzielony jest na rozdzia∏y (jakie)?

___________________________________________________________________________

» czy rozdzia∏y podzielone sà na podrozdzia∏y, dzia∏y itp.?

___________________________________________________________________________

» czy istnieje jakiÊ inny podzia∏ – jaki?

___________________________________________________________________________

3. W jaki sposób przewodnik jest opracowany graficznie?

» czy w prezentowanym przewodniku zastosowano jakiÊ podzia∏ kolorystyczny? 
Je˝eli tak, to jaki?

___________________________________________________________________________

» czy jakieÊ fragmenty sà szczególnie wyró˝nione graficznie (np. wyboldowane)?
Je˝eli tak, to jakie i dlaczego?

___________________________________________________________________________

» czy istniejà jakieÊ ciekawe, nietypowe rozwiàzania graficzne?

___________________________________________________________________________

4. Jakà obj´toÊç majà teksty zamieszczone w przewodniku?

» wi´kszoÊç tekstów sk∏ada si´ z kilku zdaƒ

___________________________________________________________________________

» w przewodniku mo˝na znaleêç teksty jednozdaniowe albo równowa˝niki zdaƒ

___________________________________________________________________________

» w przewodniku znajdujà si´ d∏u˝sze teksty – na ca∏à stron´ i wi´cej

___________________________________________________________________________
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5. Jakiego rodzaju teksty sà zamieszczone w prezentowanym przewodniku?

» opisy budynków
» opisy miejsc 
» biografie
» fragmenty materia∏ów êród∏owych (dokumentów, listów)
» fragmenty wywiadów

» _________________________________________________________________________

6. Przeczytaj jeden dowolny tekst z prezentowanego przewodnika – jakiego rodzaju 
informacje si´ w nim znajdujà:

» czy zawarte sà jakieÊ daty?

___________________________________________________________________________

» czy podane sà jakieÊ nazwy, nazwiska?

___________________________________________________________________________

» czy tekst jest twoim zdaniem ciekawy? Dlaczego?

___________________________________________________________________________

7. Jakie dodatkowe informacje zamieszczone sà w przewodniku (adresy restauracji, adresy 
hoteli, system punktacji, telefony itp.)
Po co zamieszczono takie informacje?

___________________________________________________________________________

8. Jakie zdj´cia zamieszczono w przewodniku? Co przedstawiajà?

___________________________________________________________________________

9. W jaki sposób opracowane sà mapy zamieszczone w przewodnikach? Ca∏e mapy, trasy, 
fragmenty?

___________________________________________________________________________

10. Co ci si´ nie podoba w prezentowanym przewodniku (przeszkadza)?

___________________________________________________________________________

11. Co ci si´ najbardziej podoba w przewodniku? Czy jest ciekawy, wygodny w u˝yciu? 
Jakie jego cechy sprawiajà, ˝e tak go odbierasz?

___________________________________________________________________________
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Projektujemy nasz przewodnik

1. 
Zbierzcie wszystkie zgromadzone dotychczas materia∏y, zdj´cia 
archiwalne i wspó∏czesne. Uczniowie powinni mieç do dyspo-
zycji flipchart, kredki, flamastry itp. 

Zadaniem uczniów b´dzie opracowanie w∏asnej strony prze-
wodnika. 

2. 
Drugi wariant zak∏ada opracowanie istniejàcych ju˝ tras  
literackich po regionie. Uczniowie mogà dopracowaç na 
przyk∏ad ich form´ graficznà, dodaç zdj´cia czy komentarze. 

Bez wzgl´du na to, który wariant zadania wybierzecie, gotowe 
przewodniki powieÊcie na Êcianie i omówcie proces ich tworzenia.

Wspólnie redagujemy pier wsze zdania

Redakcja tekstu do przewodnika mo˝e poczàtkowo sprawiaç uczniom trudnoÊç, dlatego dobrze  
jest wspólnie rozpoczàç prac´. Mo˝esz zaproponowaç uczniom çwiczenie z gotowymi 
materia∏ami (znajdziesz je na stronie internetowej Literackiego atlasu Polski). Mo˝esz te˝ 
przygotowaç w∏asne materia∏y.

Porozmawiaj z uczniami o tym, czy mo˝na wymieniç zasady, jakimi rzàdzi si´ przewodnik? 

Odwo∏aj si´ do ich doÊwiadczenia, byç mo˝e któryÊ z nich podró˝owa∏ z przewodnikiem w r´ku. 
Niech postara si´ powiedzieç, co dla niego by∏o wówczas istotne. Zaproponuj „burz´ mózgów”. 
Zastanówcie si´ wspólnie, jakiego rodzaju teksty powinny si´ znaleêç w waszym literackim 
przewodniku, pami´tajàc o tym, jakie cechy powinien mieç przewodnik jako rodzaj publikacji.  

Co dalej? Jak wykorzystaç zgromadzone materia∏y? Przed wami teraz ich selekcja i opracowanie.
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Uczniowie w parach losujà kartki z przyk∏adowymi projektami  
i poleceniami. Projekty sà zwi´êle opisane i prezentujà ró˝nego 
rodzaju dokumenty, np.: wywiad z autorem, opis zdj´cia archiwal- 
nego i wspó∏czesnego, fragment powieÊci, opis dokumentów ar-
chiwalnych. Zadaniem uczniów b´dzie wymyÊlenie b∏yskotliwego 
tytu∏u oraz napisanie pi´ciu pierwszych zdaƒ w∏aÊciwych dla 
wylosowanej formy tekstu. PoproÊ uczniów, aby pisali teksty  
z myÊlà o publikacji. Informacje mogà byç wymyÊlone, a im bardziej 
pomys∏owe, tym lepiej. Nast´pnie uczniowie odczytujà teksty, po 
czym wspólnie omawiacie cechy dobrego tekstu – jaki powinien 
byç tytu∏, jaki materia∏ wydaje si´ uczniom ciekawy, a jaki nie.  
Zastanówcie si´, jakich b∏´dów nale˝y unikaç.
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„Scriptores”   

Tysiàc dwieÊcie stron. Tyle w sumie liczà trzy numery pi-
sma „Scriptores” poÊwi´cone Józefowi Czechowiczowi,  
lubelskiemu poecie, o którym wydawa∏o si´, ˝e ju˝ 
wszystko wiadomo. 
„Scriptores” znaczy po ∏acinie „zeszyty”. S∏u˝à one 
OÊrodkowi „Brama Grodzka – Teatr NN” do porzàdko-
wania rzeczywistoÊci swojej ma∏ej ojczyzny – Lublina.  
Te 1200 stron powsta∏o w odpowiedzi na proste pytanie: 
dlaczego w∏aÊciwie mówimy, ˝e Czechowicz by∏ „poetà 
lubelskim”? 
Odpowiadajàc na nie, odkryliÊmy Czechowicza jako 
dziennikarza, redaktora, bibliofila, nauczyciela, regio-
nalist´ i fotografa. Pomnikowa postaç zamieni∏a si´  
w intrygujàcego i wielowymiarowego cz∏owieka bardzo 
zaanga˝owanego w ˝ycie swojego miasta. W ten sam 
sposób mo˝na odkryç ka˝dego literata – na pewno  
skrywa wiele tajemnic. Na „Scriptores” sk∏ada si´ kilka 
tysi´cy cytatów z kilkuset êróde∏ oraz setki zdj´ç, które 
ilustrujà kolejne wàtki ˝ycia poety.

èród∏o: Marcin Skrzypek, redaktor naczelny „Scriptores”

„Przewodniki” l i terackie 

W ka˝dym dobrym przewodniku turystycznym mo˝na znaleêç informacje o literackich Êladach  
w danej miejscowoÊci. A czy znasz przewodniki, w których literatura zajmuje szczególne miejsce?  

Oto wybrane pozycje:  

„S∏ownik warszawski” Olgierda Budrewicza 
– niby s∏ownik, niby przewodnik po Warszawie, w którym autor wspomina pisarzy i poetów oraz 
wydarzenia kulturalne zwiàzane z ró˝nymi miejscami Warszawy.

„Warszawski przewodnik literacki” pod red. Paw∏a Cieliczko, Fundacja Badaƒ Literackich, IBL PAN 
– w bedekerze znalaz∏o si´ ponad 130 literackich portretów stolicy nakreÊlonych piórem pisarzy  
i poetów wielu pokoleƒ i stuleci. Dzi´ki temu poznajemy Warszaw´ Jana Kochanowskiego, Adama 
Mickiewicza, a tak˝e wspó∏czesne jej oblicze zaprezentowane przez Dorot´ Mas∏owskà i Muƒka 
Staszczyka. Ka˝dy z portretów przedstawia fragment utworu poÊwi´cony konkretnemu miejscu 
stolicy, kontekst powstania utworu, zwiàzki autora z Warszawà oraz przewodnikowy opis tego 
miejsca. 

„Âwi´tokrzyski szlak literacki” 
– przewodnik z mapà. Inicjatywa Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Âwi´to- 
krzyskiego i Stowarzyszenia Antropologicznego „Archipelagi Kultury”. W ramach projektu 
„Âwi´tokrzyski szlak literacki” na terenie województwa oznakowano trasy literackie i obiekty  
za pomocà strza∏ek kierunkowych i tablic.

„G´bà stàd – Êladami Witolda Gombrowicza” Zbigniewa Tyczyƒskiego 
– przewodnik turystyczno-literacki. Autor przewodnika poszukuje Êladów pami´ci o ziemi 
Êwi´tokrzyskiej w utworach Gombrowicza.

Przewodniki wydawnictwa Rewasz – bogate w cytaty z utworów literackich zwiàzanych z regionem.



Polecenie: 
Napisz tytu∏ i pi´ç pierwszych zdaƒ tekstu. 

Rodzaj tekstu – wywiad z pisarkà
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Olga Tokarczuk w swoim domu w Krajanowie.

Jestem z natury delikatna. Gdy czytam co- 
dziennie gazety, to wpadam w rozedrganie. 
Chwa∏a Bogu, ̋ e znalaz∏am takie miejsce, które 
nie jest w ˝adnym wypadku odci´te od Êwiata. 
Bo takich miejsc odci´tych nie ma, no mo˝e 
pustynia w Australii, Afryce. Poza tym zawsze 
dobrze postrzegane by∏o mieszkanie na 
prowincji. Dopiero w komunie nobilitujàce 
sta∏o si´ miasto i ludzie przedk∏adali bloki nad  
Êwie˝e powietrze na wsi. Ja tego nie rozu-
miem, to wszystko by∏o postawione na g∏owie. 
Mam wra˝enie, ˝e jestem uprzywilejowana, 
mieszkajàc w Krajanowie.
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Praca nad tekstem

Najwa˝niejsze, aby uczniowie çwiczyli umiej´tnoÊç pisania, a potem redagowania napisanych  
przez siebie i kolegów tekstów. Zanim tekst zostanie wydrukowany, nale˝y przejrzeç go pod 
wzgl´dem poprawnoÊci stylistycznej i ortograficznej. Twoja pomoc jest tu niezb´dna. Omawia-
nie tekstu na forum to dobra okazja, aby przedyskutowaç zdania, które budzà wàtpliwoÊci, i aby 
dopracowaç go pod wzgl´dem j´zykowym.

Uporzàdkowanie zebranych materia∏ów mo˝e sprawiaç 
niemia∏o k∏opotów. Je˝eli sà zwiàzane z miejscami, 
mo˝na je nanieÊç na map .́ Je˝eli nie, warto zastosowaç 
metod´ gry w domino literackie, odpowiednio rozbu-
dowujàc jej zasady. Wystarczy podzieliç si´ wycin-
kami (cytatami, zdj´ciami) i uk∏adaç je na zmian´ 
wed∏ug pasujàcej tematyki. Ka˝de przerwanie wàtku 
logicznego wymaga u∏o˝enia komentarza-∏àcznika. 
Na koniec nale˝y przeczytaç ca∏oÊç – czy u∏o˝y∏a si´ 
w spójnà histori ?́ Taka s∏owna gra w domino to nic 
nowego. Przypomina jà ka˝da rozmowa, w której naj-
pierw dopowiadamy coÊ na temat zaproponowany  
przez naszego rozmówc´, a potem sami przeska- 
kujemy na nowy.

Podstawowe zasady redagowania tekstów

Etapy tworzenia tekstu

Pytania, na które warto odpowiedzieç przed rozpocz´ciem pisania

SpójnoÊç tekstu uzyskuje si´ dzi´ki nast´pujàcym elementom:

Pytania
Tekst informacyjny 
powinien odpowiadaç 
na podstawowe pytania, 
takie jak: kto? co? gdzie? 
kiedy? jak? dlaczego?  
z jakim skutkiem? skàd 
wiadomo? 

Zasada odwróconej 
piramidy
Najwa˝niejsze 
informacje powinny 
znajdowaç si´ na 
poczàtku tekstu.

Dla kogo pisz´? 

Co chc´ mu powiedzieç? 

Po co chc´ mu to 
powiedzieç?

gromadzenie informacji 
selekcjonowanie i porzàdkowanie informacji 
pisanie

tekst jest sformu∏owany przez jeden podmiot mówiàcy (cz∏owieka lub grup´ ludzi), podmiot 
jest ten sam w ca∏ym tekÊcie, 

tekst kierowany jest do tego samego odbiorcy, zak∏ada si´ okreÊlony zasób wiedzy o Êwiecie, 

dotyczy jednego przedmiotu, 
tematy kolejnych zdaƒ powtarzajà cz´Êç informacji ze zdaƒ wczeÊniejszych, np. poprzez 
u˝ywanie synonimów, zaimków analogicznych, 

u˝ywane sà wskaêniki zespolenia (np. Na poczàtku zajm´ si´..., Oto przyk∏ad..., Reasumujàc...) 

kiedy? Podczas pobytu kto? Mirona Bia∏oszewskiego gdzie?  
u przyjació∏ w Koby∏ce, poeta co? chodzi∏ jak? cz´sto na spa- 
cery do domku Zofii Na∏kowskiej (w po∏owie drogi mi´dzy 
Wo∏ominem a Koby∏kà) – skàd wiadomo? opowiada znajoma 
Bia∏oszewskiego Irena Prudil.

najwa˝niejsza informacja – zmiana miejsca zamieszkania poety 
Miron Bia∏oszewski przeprowadza∏ si´ kilka razy. dalej informacje 
o tym, gdzie mieszka∏ Mieszka∏ na Poznaƒskiej, przy placu Dà- 
browskiego, potem na Lizboƒskiej i Ho˝ej. dodatkowa informacja  
o miejscu, gdzie przebywa∏ W Aninie odwiedza∏ Wand´ Chotomskà,  
ale to równie˝ miejsce jego pobytu w klinice kardiochirurgii.

Tekst powinien uwzgl´dniaç poziom intelektualny i wyrobienie  
j´zykowe czytelnika, znajomoÊç opisywanych realiów, jego wiedz´, 
zainteresowania. Inaczej trzeba przedstawiaç informacje laikom, 
inaczej ludziom znajàcym temat. Nie nale˝y zapominaç o wyt∏uma-
czeniu tym pierwszym podstawowych poj´ç, które mogà wydawaç 
si´ piszàcemu oczywiste. Mo˝na wyobraziç sobie konkretnego 
cz∏owieka, dla którego piszemy. JeÊli tworzymy tekst skierowany do 
rówieÊników, to np. myÊleç o rzeczywistym koledze, zastanowiç si´, 
czy b´dzie rozumia∏ s∏owa, zna∏ u˝ywane terminy. 

Przed napisaniem tekstu mo˝na u∏o˝yç lub zapisaç kilkuzdaniowà 
odpowiedê na to pytanie.

Czy zamierzamy przekazaç wiedz´, bawiç, nak∏oniç do czegoÊ. 
Mo˝na ∏àczyç cele, ale najlepiej wybraç jeden cel nadrz´dny (np. 
Êmiech Êrodkiem do nak∏aniania).

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Dom Olgi Tokarczuk w Krajanowie.
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Uczennice z Gimnazjum nr 2 w Rumii opracowa∏y i stworzy∏y 
stron´ poÊwi´conà Dorocie Mas∏owskiej. 

Znajduje si´ na niej obszerna biografia pisarki, opis miejsc 
zwiàzanych z jej ˝yciem, wywiady oraz galeria zdj´ç. 

Adres strony: www.gimnazjum2rumia.megahost.pl

50 51

Kar ta do przewodnika

W naszym programie przyj´liÊmy równie˝ pewne zasady konstruowania „kart” projektów ucznio-
wskich. Jest to schemat, który pozwala nie pominàç najwa˝niejszych informacji i je uporzàdkowaç.

Projekt w internecie

Uczniowie uczestniczàcy w programie Literacki atlas Polski mogà sami zamieszczaç zebrane 
materia∏y na stronie internetowej Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mamy bogaty zbiór literackich 
projektów, z których chcemy stworzyç wirtualnà map´ literackich Êladów w Polsce. Uczniowie 
b´dà mogli dodaç swoje projekty, klikajàc na nazw´ województwa. Mapka jest w przygotowa-
niu, natomiast od poczàtku trwania programu szko∏y tworzy∏y swoje strony w tzw. serwisie szkó∏.

Oprócz szczegó∏owych informacji o waszym wàtku literackim mo˝ecie zamieÊciç na stronie  
informacje o szkole i klasie, a tak˝e zdj´cia uczniów bioràcych udzia∏ w projekcie. Pami´taç nale˝y, 
˝e korzystanie z jakichkolwiek materia∏ów, które nie sà waszà w∏asnoÊcià intelektualnà, wymaga 
uprzedniego uzyskania zgody autora.

Aby przygotowaç projekt strony, nale˝y:
okreÊliç, kto jest jej adresatem
 ustaliç, jaki jest cel strony
  zdecydowaç, w jaki sposób zostanie wykonana
   podzieliç si´ zadaniami
    dobraç materia∏y, zdj´cia, tabelki, rysunki itd.

Pracujàc nad projektem, gromadzicie wiele 
tekstów. Dobrze jest zbieraç je w jednym 
miejscu i starannie archiwizowaç. 

Opisz z uczniami to, czego si´  z nich do- 
wiedzieliÊcie. Do∏àczcie zeskanowane ma- 
teria∏y, ilustracje, najciekawsze zdj´cia, 
fragmenty tekstów. Dokonajcie selekcji 
i stwórzcie w∏asnà stron´ internetowà, 
wykorzystujàc sieç do rozpowszechnienia 
informacji o waszym projekcie.

W ZÓR K ART Y DO PRZEWODNIK A  Literacki atlas Polski

1. Dane o szkole (nazwa szko∏y, adres, strona www).
        

2. Tytu∏ projektu.

3. TreÊç

» Krótka informacja o temacie projektu
» Informacja o miejscu, którym si´ zaj´liÊcie, np. o mieÊcie, o regionie, o okolicznych 
miejscowoÊciach
» Informacja o autorze (autorach) – szkic biograficzny, a w nim przede wszystkim: zwiàzki 
autora z waszà okolicà, miejscowoÊcià
» Opis trasy literackiej (zach´ta do zwiedzenia miejsca i odkrycia jego tajemnic).

4. Bibliografia.

5. Spis ilustracji, zdj´ç (autorzy, êród∏o).

6.  Autorzy projektu.

Tekst powinien zajmowaç 2-4 strony (3600  – 7200 znaków), 
czcionka: Times New Roman (rodzaj), 12 (wielkoÊç), odst´p pojedynczy. 

Zdj´cia za∏àczone osobno (do 10 zdj´ç) w dobrej rozdzielczoÊci (oko∏o 90 000 pikseli, inaczej 
300 dpi). Zdj´cia powinny byç opisane: co si´ na nich znajduje, kto jest autorem, ewentualne  
êród∏o zdj´ç.

• • • • • 
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Na spacer z ksià˝kà w r´ku wyruszyli uczniowie Specjalnego 
OÊrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
we Wschowie. Kolejne etapy spaceru po Wschowie wyzna-
cza∏a powieÊç pt. Wilcze jagody Leonie Ossowski, autorki 
urodzonej w Osowej Sieni (niedaleko Wschowy). Wàtki  
biograficzne powieÊci mieszajà si´ z fikcjà literackà. Akcja 
Wilczych jagód rozgrywa si´ w realiach przedwojennej  
i wojennej historii Osowej Sieni i Wschowy. „(Laura) okrà˝y∏a 
wieÊ, spoglàdajàc raz po raz na kwadratowe oblicze  
starego m´˝czyzny, którego ponury i surowy profil 
by∏ skierowany na wschód”. Mowa tu o Kolumnie (wie˝y)  
Bismarcka. Po wojnie zosta∏a zniszczona, a na jej miejscu 
(pod koniec lat 70.) postawiono pomnik byka Ilona, 
który da∏ podwaliny pod nowà ras´ hodowlanà krów  
w Paƒstwowym OÊrodku Hodowli Zarodowej w Osowej Sieni… 
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OÊrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest inicjatorem Spaceru trasà  
„Poematu o mieÊcie Lublinie” Józefa Czechowicza. Pierwsze przejÊcie odby∏o si´  
w nocy z 13 na 14 lipca 2003 roku w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin poety.  
Tak rozpocz´∏a si´ coroczna tradycja przejÊcia Êladami miejsc uwiecznionych w poemacie.  
Zapraszamy na spacer w noc lipcowà, pierwszà noc pe∏ni ksi´˝yca, bo w∏aÊnie  
wtedy przemierza Lublin czechowiczowski w´drowiec. Wkracza on do miasta 
od strony Górek Czechowskich, kieruje si´ ku nieistniejàcemu dziÊ przed- 
mieÊciu Wieniawa, odwiedza cmentarz przy ulicy Lipowej, dalej Krakowskim  
PrzedmieÊciem podà˝ana Stare Miasto, a stamtàd na Zamek, do kaplicy pw.  
Âwi´tej Trójcy. Potem schodzi w dó∏ na nieistniejàcà dziÊ ulic´ Szerokà i kr´tymi 
uliczkami tak˝e nieistniejàcej dzinicy ˝ydowskiej przez „Kalinowszczyzn´ 
i Czwartek" opuszcza rodzinne miasto.Trasà prowadziç nas b´dzie Czechowicz 
i... ksi´˝yc w pe∏ni. B´dzie to droga w miejsca dobrze nam znane, ale i te,  
które znikn´∏y ju˝ z planu Lublina.

êród∏o: www.tnn.lublin.pl!C
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Nasze codzienne zachowania na ulicy mieszczà si´ na ogó∏ w zamkni´tym zbiorze konwencjo-
nalnych gestów, s∏ów, powitaƒ, po˝egnaƒ rozmówców, uk∏onów w stron´ sàsiadek, krótkiej 
wymiany uprzejmoÊci. M∏odzi ludzie mijajà si´, spieszàc do swoich szkó∏ i prac, starsi, wracajàc  
z targu, czasem przysiàdà na ∏aweczce, jakby na coÊ wyczekujàc. Zwykle nie wydarza si´ nic  
nadzwyczajnego. 

Czasem jednak ten codzienny rytm zak∏óci jakieÊ zdarzenie, które zmieni drogi idàcych, skieruje 
oczy wszystkich w jeden punkt. KiedyÊ takim wydarzeniem by∏ jarmarczny teatr, który przyby-
wa∏ do miasteczka i rozk∏ada∏ swój dywan gdzieÊ na rynku. DziÊ mo˝e byç to grupa zapaleƒców  
– mi∏oÊników literatury, która na spokojnym placyku rozpocznie swà niecodziennà opowieÊç.
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BLOG

Blog to jeszcze jedna z form prezentacji zebranych materia∏ów. DziÊ zast´puje dzienniki, pami´tniki, 
w których autorzy zapisywali swoje obserwacje i swojà twórczoÊç. Ka˝dy mo˝e mieç swój blog, 
który jest udost´pniany powszechnie i który mo˝na komentowaç. I w naszym programie pojawia 
si´ coraz wi´cej blogów zak∏adanych przez uczniów.

Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanis∏awa Konarskiego w Jarocinie 
prowadzi blog www.atlas.bloog.pl pod nazwà Âladami 
Bronis∏awa Dostatniego. W ramach programu Literacki at-
las Polski uczniowie zbierajà informacje o pisarzu i podró˝niku, 
autorze serii „Magda w Êwiecie…”. W blogu znajdziemy mi´dzy 
innymi list do uczniów od ˝ony zmar∏ego pisarza. Jest te˝  
wywiad z siostrà pana Dostatniego i jego kolegà. Uczniów 
zaciekawi∏a podró˝nicza pasja Bronis∏awa Dostatniego. By∏ 
absolwentem Szko∏y Lotniczej w D´blinie i w roku 1976 
odby∏ swojà pierwszà podró˝ dooko∏a Êwiata. Od tego czasu 
podró˝owa∏ po niemal ca∏ym globie, g∏ównie w strefie Pacyfiku.

Przy realizacji projektu mo˝na zdobyç wiele nowych umiej´tnoÊci, np. tworzenia stron, zak∏adania 
bloga. Mo˝e w ramach zaj´ç informatycznych uczniowie opracujà stron´ waszego projektu? 

Literacka mapa miasta

Niektórzy wolà wyprawy z ksià˝kà w r´ku od zwyk∏ych spacerów. Wówczas widzà wi´cej ni˝ to, 
co widaç go∏ym okiem. Bogaci w wiedz´ o dawnych czasach nak∏adamy na dzisiejszy wizerunek 
miasta klisz´ pami´ci utrwalonà przez pisarza. Odnalezienie miejsc opisanych w literaturze nie  
zawsze jest ∏atwà sprawà. Zmieniajà si´ nazwy ulic, place czczà innych bohaterów, burzy si´ jedne  
domy, by zbudowaç inne. Mimo wszystko warto szukaç Êadów, by ocaliç wspomnienie starej  
kamienicy opisanej kiedyÊ przez poet´. Ocaliç i przekazaç dalej. Trzeba mieç tylko wra˝liwe ucho 
na opowieÊci starszych ludzi, mieç odwag´ pytaç, byç dociekliwym, a wtedy przy odrobinie  
szcz´Êcia ods∏oni si´ przed nami obraz, jakiego si´ nie spodziewaliÊmy. I tym samym odtworzymy 
jeden wi´cej, nasz w∏asny kadr pami´ci. 
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Na podstawie tego zdj´cia mo˝na zainscenizowaç scen´  
przybycia Marii Konopnickiej do Jedlicza. Wyobraziç sobie 
okrzyki i wiwaty, jakie wznoszono na jej czeÊç, prezenty,  
jakie jej podarowano. I w ten sposób rozpoczàç wspólnà 
wycieczk´ jej Êladami...

åwiczenie z tekstem: O˝ywianie obrazów

1. 
Poleç uczniom odnalezienie tekstów literackich, które portretujà 
dawny wyglàd i atmosfer´ waszej miejscowoÊci. Niech odnajdà 
fragmenty zwiàzane z jakàÊ sekwencjà czynnoÊci, które mo˝na by  
odtworzyç, zagraç. Pracujàc w grupach, uczniowie wybierajà sce-
ny, które chcieliby pokazaç. Przygotowujà krótkie dialogi, szukajà 
informacji o miejscu akcji, strojach mieszkaƒców i rekwizytach. 

2. 
Nast´pnie zaproponuj uczniom wycieczk´ w poszukiwaniu opisanych miejsc. JeÊi nie ma ju˝ domu, 
którego szukacie, znajdêcie inny podobny zakàtek (podwórko, rynek, uliczka). W wybranym miejscu  
uczniowie aran˝ujà krótkie scenki opisane w ksià˝ce. Postarajcie si´ jak najwierniej odtworzyç klimat 
miejsca i sceny z ˝ycia mieszkaƒców. Poczàtek i koniec sceny zaznaczcie symbolicznym klapsem. 

3. 
Mo˝ecie zdecydowaç si´ na kilka miejsc po∏o˝onych blisko siebie. W ten sposób utworzycie szlak 
literacki wokó∏ wybranej ksià˝ki. ZaproÊcie uczniów z sàsiedniej klasy, nauczycieli, rodziców na 
wspólnà literackà wypraw´ po∏àczonà z odgrywaniem krótkich scenek w przestrzeni waszego 
miasta, miasteczka, wsi. Postarajcie si´ o kamer´, aby uwieczniç odgrywane sceny!
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Powitanie Marii Konopnickiej na stacji w Jedliczu 
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Ciekawy pomys∏ mieli uczniowie z Krosna, którzy postano-
wili wystawiç Fredrowskà „Zemst´” na zamku, którego his-
toria zainspirowa∏a dramatopisarza do u∏o˝enia intrygi wokó∏ 
sporu o mur. Uczniowie dok∏adnie zbadali histori´ s∏ynnej 
awantury, która rzeczywiÊcie kiedyÊ mia∏a tam miejsce. 

Zwieƒczeniem ich pracy by∏ spektakl zagrany na kamienieckim  
zamku w strojach z epoki oraz film dokumentujàcy dzia∏ania, 
nagrodzony w konkursie filmowym organizowanym przez 
CEO. 
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Grupa uczniów ze szko∏y w JaÊle o˝ywi∏a swojà obe- 
cnoÊcià dworek Marii Konopnickiej w ˚arnowcu ko∏o Krosna. 

Dziewcz´ta przebrane w XIX-wieczne stroje stara∏y si´  
odtworzyç atmosfer´ dni, kiedy pisarka zamieszka∏a w po-
darowanym jej dworku. 
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Ka˝de z tych miejsc mo˝e byç doskona∏ym miejscem do zorga-
nizowania akcji teatralnej. Gdy uprzedzicie o waszym pomyÊle 
mieszkaƒców, od razu b´dziecie mieli widowni´!

Przyk∏adowy fragment prozy, który uczniowie mogà 
o˝ywiç w dobranym odpowiednio zakàtku miasta:

Na Rynku Solnym rozbrzmia∏a pompa. Najpierw par´ powolnych, 
jakby dla dope∏nienia rytua∏u przebudzenia, ruchów d∏ugim ramie-
niem, par´ jego uderzeƒ o kamienne pod∏o˝e i wàskà stru˝kà woda 
pop∏yn´∏a drewnianà sfatygowanà rynnà. Metaliczny dêwi´k pompy 
odbija∏ si´ od najbli˝szych domów, od cukierni, oddala∏ si´ w g∏àb 
ulic i milk∏ na ich kraƒcach. Dêwi´cza∏ strumieƒ wody, uderzajàc  
o dno wiadra, które Helena Hawryluk, praczka, ustawi∏a u wylotu  
rynny. Woda pieni∏a si´ i pryska∏a, z g∏´bi pompy s∏ychaç by∏o syczenie 
i bulgotanie. […] 

Helena Hawryluk pierwsza pojawia∏a si´ przy pompie (by∏a praczkà 
sumiennà i punktualnà). Z szeroko rozstawionymi nogami pochyla∏a 
si´ i prostowa∏a wraz z opuszczanym i podnoszonym ramieniem 
pompy, dopóki woda nie nape∏ni∏a obu wiader. Tu˝ obok przy ulicy  
Mleczarskiej mieÊci∏a si´ pralnia. […] 

Na ma∏ym podwórku przed pralnià suszy∏a si´ na sznurach,  
bez ró˝nicy pochodzenia czy wyznania jej w∏aÊciciela, bielizna.  
W ciep∏e dni lekkie podmuchy wiatru wydyma∏y schnàce koszule,  
przeÊcierad∏a.

Piotr Szewc Zmierzchy i poranki

Uwaga! 

JeÊli w wybranym przez was tekÊcie jest niewiele akcji,  
a wi´cej opisów atmosfery miejsca, mo˝ecie samodzielnie 
wymyÊliç przebieg akcji. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII     WIDOWISKO NARRACYJNE     IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Coraz wi´kszà popularnoÊcià cieszy si´ obecnie sztuka opowiadania. Twoi uczniowie te˝ mogà 
spróbowaç opowiedzieç histori´, którà odkryli w czasie pracy nad projektem. Opowiadanie ma si∏´ 
przywracania do ˝ycia nawet tych historii, które wydajà si´ ma∏o porywajàce. W trakcie opowiada-
nia historia staje si´ niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju, zaczyna ˝yç w∏asnym ˝yciem. Wido-
wisko narracyjne to swego rodzaju spotkanie, podczas którego jedni drugim opowiadajà histori´. 
Gdy wàtek narracyjny po∏àczy si´ z muzykà, gestem i scenografià, ty i twoi uczniowie b´dziecie 
mogli si´ przekonaç, jak wielka mo˝e byç magia opowieÊci. 

Pomó˝ uczniom przygotowaç scenariusz opowiadania, zadbajcie o jego dramaturgi´. Nie zapo-
mnijcie o muzyce i rekwizytach. åwiczàc opowiadanie, zwróçcie uwag´ na mow´ cia∏a.

Opowiadaç mo˝na w ró˝nych miejscach: w salach muzealnych, przedszkolach, bibliotece. Bez 
wzgl´du na miejsce, zwróç uwag´ uczniom, aby zadbali o otoczenie, zaaran˝owali przestrzeƒ, 
wprowadzili ró˝ne elementy, dzi´ki którym ludzie przychodzàcy pos∏uchaç b´dà czuli, ˝e ktoÊ  
o nich zadba∏. Pocz´stujcie goÊci czymÊ do jedzenia. Przekonaj uczniów, ̋ e warto do∏o˝yç staraƒ, aby 
organizowane spotkanie mia∏o charakter biesiady. To nie tylko opowiadacz, jego emocje i warsztat 
decydujà o ostatecznym kszta∏cie widowiska, tworzà je równie˝ ci, którzy przychodzà pos∏uchaç. 

!C
IE

K
A

W
E Taniec opowieÊci, czyli chasydzi Piaseczna

Roczny projekt Grupy Studnia O z uczniami i mieszkaƒcami Piaseczna. 

Autorzy projektu chcieli przywo∏aç i o˝ywiç pami´ç o przedwojennym polsko- 
-˝ydowskim miasteczku, jakim by∏o Piaseczno. Poszukiwali opowieÊci i historii, któ-
re pomog∏yby odtworzyç map´ miejsc zwiàzanych szczególnie z ˝ydowskà tradycjà, 
kulturà, religijnoÊcià i codziennoÊcià. 

Opowiadacze ze Studni O prowadzili warsztaty, w których wzi´∏o udzia∏ oko∏o 500 dzieci. 

Oto przyk∏adowy scenariusz zaj´ç dla licealistów:
warsztat wokó∏ us∏yszanych opowieÊci. 

OpowieÊci piaseczyƒskie (ok. 30 min)

Miejscowe wàtki zostajà wbudowane w ram´ literackà, którà stanowi 
OpowieÊç o gorzkich zio∏ach wg Nachmana z Brac∏awia. 

Kolejno pojawiajà si´ opowieÊci: o koniu i pompie (tak˝e wg Nachmana  
z Brac∏awia), o kobiecie i czterech matriarchiniach (wàtek z opowieÊci  
chasydów), o rodzinie Lipsztatów, starym sprzedawcy Ajzyku i ma∏ej 
Chawci (lokalne historie piaseczyƒskie oparte na wspomnieniach mieszkaƒców 
Piaseczna), o Êwi´cie Purim (wprowadzenie poj´ç z kultury ˝ydowskiej). 

W trakcie opowieÊci pojawiajà si´ mo˝liwe do zidentyfikowania miej-
sca i adresy: bohater opowieÊci idzie na ulic´ Jerozolimskà, wybierajàca si´ do 
mykwy kobieta wraca od fryzjera Hersza Fromberga przy ul. Jerozolimskiej 7,  
Lipsztatowie mieszkajà przy Nadarzyƒskiej 1, synagoga stoi przy ul. Zgody 1. 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII WYSTAWA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Podà˝anie Êladami pisarza mo˝e si´ staç prawdziwà pasjà. 

Pisarz, czyli ten, który widzi wi´cej ni˝ inni i potrafi swoje doznania ubraç w s∏owa, mo˝e byç 
wspania∏ym przewodnikiem. 

Mi∏o jest odtwarzaç trasy jego spacerów, rysowaç kontury dawnych kszta∏tów jego miasta, spraw- 
dzaç, co dzisiaj zaj´∏o ich miejsce. Ze strz´pków kliszy wywo∏ywaç na nowo starà fotografi´ miasta.

OpowieÊç ma te˝ charakter wprowadzenia w najbardziej podsta- 
wowe poj´cia kultury ˝ydowskiej: jednym z wa˝nych motywów jest 
uczta sederowa, Êwi´to Pesach, zostaje wymieniony porzàdek wieczoru  
sederowego; pojawiajà si´ wyjaÊnienia „Perla uda∏a si´ do mykwy,  
rytualnej ∏aêni ˝ydowskiej", „jest trzynastego adar, prze∏om lutego i marca, 
Êwi´to Purim", „Haman to by∏ ten, co chcia∏ zg∏adziç ˚ydów, ale mu  
si´ nie uda∏o!". 

OpowieÊciom towarzyszy muzyka oraz proste konkretyzacje zmys∏owe: 
próbowanie chrzanu w momencie, gdy bohater opowieÊci spo˝ywa 
gorzkie zio∏a, dzielenie si´ cha∏à podczas Êpiewania pieÊni szabasowej. 

Materia∏em ilustracyjnym sà slajdy – odwo∏ujàce si´ do teraêniejszoÊci 
i przesz∏oÊci miasta (zdj´cia wspó∏czesne i archiwalne), jak i do 
magicznego, baÊniowego charakteru opowieÊci (reprodukcje obrazów 
Marca Chagalla). 

Warsztat (ok. 60 min)

Podzieleni na grupy (ok. 10 osób w ka˝dej) uczestnicy spotkania po 
wys∏uchanej opowieÊci, w której pojawiajà si´ konkretne miejsca 
zwiàzane z obecnoÊcià ˚ydów w lokalnej kulturze (synagoga, mykwa, 
prywatna bo˝nica, sklep, dom rabina etc.), zastanawiajà si´, w jaki 
sposób mo˝na te miejsca o˝ywiç. Warunkiem jest prostota i realistycz-
ny charakter pomys∏u. 

Grupy pracujà pod kierunkiem prowadzàcych, wszystkie pomys∏y 
pochodzàce z „burzy mózgów" sà przez grup´ zapisywane na wielkich 
p∏achtach szarego papieru i zawieszane w przestrzeni zdarzenia. 

Dope∏nieniem dzia∏ania jest wspólne zwiedzanie takiej „wystawy"  
i wymiana wra˝eƒ zwiàzanych z ró˝nymi pomys∏ami.

êród∏o: www.studnia.org/piaseczno/
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M∏odzie˝ z Liceum Plastycznego im. Bernarda Mirando  
w ZamoÊciu podà˝y∏a Êladami Boles∏awa LeÊmiana, który 
mieszka∏ i pracowa∏ jako notariusz w ZamoÊciu przez trzynaÊcie lat.  

O latach sp´dzonych przez poet´ w ich mieÊcie opowiedzia∏a 
w fotoreporta˝u. 

Na koniec uczniowie zaprezentowali swoje pi´kne, artystyczne 
zdj´cia na wystawie. 

Przestrzeƒ wykadrowana

Poleç uczniom wyszukanie poetyckich opisów waszej miejsco-
woÊci w wierszu (ewentualnie eseju lub powieÊci). Spróbujcie 
odnaleêç te lub podobne miejsca w czasie wspólnej wyprawy. 
KtoÊ powinien wczeÊniej opracowaç tras .́ Poleç uczniom, ˝eby 
przygotowali i zabrali na wypraw´ du˝e ramy z tektury i poma-
lowali je na ró˝ne kolory. Gdy odnajdziecie ju˝ miejsce, prze-
czytajcie odpowiedni opis i spróbujcie umieÊciç gdzieÊ ram´ 
obrazu, tak ˝eby ka˝dy móg∏ obejrzeç fragment krajobrazu lub 
architektonicznego detalu, który zainspirowa∏ pisarza. Porozma- 
wiajcie o tym, jak na co dzieƒ oglàdamy otaczajàcy nas Êwiat, 
np. idàc do szko∏y? A jak patrzà artyÊci, szukajàc tematu do  
wiersza lub t∏a do opowiadania? Jak nauczyç si´ skupiaç wzrok 
na pozornie nieistotnych detalach? Co mo˝e nam w tym pomóc?
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII FILM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Niezwykle atrakcyjnà formà dokumentowania i prezentacji odkryç literackich jest film. Medium  
bliskie m∏odym ludziom, w bezpoÊredni sposób przekazujàce to, czego nie da si´ wyraziç s∏owami 
– nastrój, emocje, prawdziwe historie ludzi. Konkurs filmowy organizowany w ramach programu 
Literacki atlas Polski pokaza∏, ˝e zespo∏y uczniowskie potrafià nakr´ciç dobrej jakoÊci filmy i w∏o-
˝yç w to ca∏à swojà pasj´. I tak uczniowie Gimnazjum w Mucharzu zarejestrowali dokumentalny 
obraz opowiadajàcy o ich okolicy przez pryzmat historii ˝ycia miejscowej poetki, nauczycielki  
Janiny Górkiewiczowej. Zwyci´ski film mo˝na zobaczyç na stronie internetowej programu  
Literacki atlas Polski.

Obrazy miasta wczoraj i dziÊ

Uczniowie odnaleêli ju˝ utwory, w których opisane sà budynki, 
place, zau∏ki ich miejscowoÊci. Teraz niech spróbujà odnaleêç  
w zasobach bibliotek, archiwów lub domowych albumach stare 
fotografie tych lub podobnych miejsc. W czasie wyprawy te-
renowej wykonajà tak˝e zdj´cia dokumentujàce ich dzisiejszy 
wizerunek. Ciekawe efekty mo˝e przynieÊç fotografowanie 
tego samego obiektu (jeÊli jeszcze istnieje) z tej samej perspek-
tywy i w podobnym kadrze. Jakie refleksje nasuwa zestawienie 
zdj´ç? Kiedy miejsce by∏o ∏adniejsze – dawniej czy dziÊ? Zorga-
nizujcie wystaw´ zestawiajàcà literackie opisy oraz dawne i dzi-
siejsze fotografie waszej miejscowoÊci. Mo˝e znajomy zak∏ad 
fotograficzny zgodzi si´ wywo∏aç nieodp∏atnie powi´kszenia 
fotografii w zamian za umieszczenie jego logo na plakacie?

Hrubieszów...

Jest w Hrubieszowie taki skwer, ∏àka w∏aÊciwie, z wielkim drzewem stojàcym w samym jej centrum. 
Otoczona z jednej strony Êcianà drzew i krzewów, zatopiona wÊród traw. W tym miejscu w∏aÊnie 
sta∏ dom, którego ju˝ nie ma. Z jego okien patrzy∏ na ∏àk´ Boles∏aw LeÊmian. Mieszka∏ tu w latach 
1918-22. By∏ wówczas rejentem w Hrubieszowie. Co dzieƒ przemierza∏ tras´ do sàdu rejonowego. 
Cierpia∏ w tym mieÊcie, ale ono w∏aÊnie dawa∏o mu utrzymanie. Przez pewien czas pisarz wynajmo-
wa∏ równie˝ pokój w po∏o˝onym nieopodal drewnianym domku paƒstwa Zinów. 

Ten fakt uwieczni∏ w swoich wspomnieniach znany rysownik i autor wielu publikacji profesor  
Wiktor Zin, który urodzi∏ si´ i wychowa∏ w tym domu:
...w naszym domu [...] mieszka∏ niegdyÊ hrubieszowski rejent. I on si´ cz´sto z dziadkiem spiera∏. 
Dziadek mówi∏, ˝e jest niespe∏na rozumu, ale mieli jednak do siebie wielki szacunek. Rejent nazy-
wa∏ si´ Lesman, póêniej LeÊmian, i by∏ naszym lokatorem. Dziadek powàtpiewa∏: „Jak mo˝na mieç 
zaufanie do cz∏owieka, który zaglàda do dziupli naszej krzywej wierzby, mówi coÊ do tej wierzby, 
a póêniej to zapisuje”?

 
W miejscu, gdzie by∏o mieszkanie LeÊmianów, dziÊ poros∏a ∏àka. Poeta pewnie by∏by z tego ca∏kiem 
zadowolony...  

Jak napisaç scenariusz?

˚eby powsta∏ scenariusz, trzeba mieç ciekawà histori´ do opowiedzenia, a nast´pnie zastanowiç 
si´, jak najlepiej, najbardziej klarownie i interesujàco jà opowiedzieç, u˝ywajàc do tego Êrodków fil-
mowych. Wtedy dopiero siadamy do pisania scenariusza. Scenariusz to rozpisana na sceny historia. 
Ka˝da scena stanowi jednoÊç miejsca i akcji. Niezale˝nie od tego, czy mamy do czynienia z formà 
fabularnà, czy dokumentalnà scenariusz powinien mieç ciekawy poczàtek, rozwini´cie, które obej-
muje wszystkie wàtki i dostarcza niezb´dnych informacji do rozegrania równie ciekawej puenty. 
JeÊli chodzi o zapis graficzny, przyj´te jest, ˝e tekst scenariusza powinien byç wyÊrodkowany.

1. Organizacja ekipy filmowej, czyli grup, w których uczniowie b´dà pracowali:

2. Pisanie scenariusza

3. Przygotowanie do kr´cenia filmu – wybór form:

4. Filmowanie

5. Monta˝ filmu

re˝yserskiej              

sceny 
wyre˝yserowane            

wejÊcie 
prezentera

wywiad

reporta˝

scenopisarskiej
operatorskiej

zajmujàcej si´ scenografià 
 i rekwizytami             

producenckiej
(kierownik produkcji)

ETAPY PR AC Y NAD FILMEM
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Scenariusz powinien zawieraç:

1. Nag∏ówki scen – zawierajà informacje, gdzie i kiedy rozgrywa si´ akcja, we wn´trzu czy  
w plenerze. Nag∏ówki piszemy zwykle drukowanymi literami, np.

SCENA 1
WN¢TRZE. DWOREK W KRASNOGRUDZIE.

2. Wskazówki sceniczne – nast´pujà po nag∏ówkach i okreÊlajà akcj´, co dzieje si´ w danym mo-
mencie. W tym miejscu mo˝na te˝ bardziej szczegó∏owo opisaç miejsce i nastrój, tak by czytajàcy 
„zobaczy∏” film. Umieszczamy je zwykle w nawiasie, np. 

(Z daleka s∏ychaç dêwi´ki rozstrojonego pianina. 
CzyjaÊ r´ka naciska na nieco zardzewia∏à klamk´. S∏ychaç skrzypni´cie drzwi).

3. Postacie – imiona bohaterów piszemy drukowanymi literami

(ANNA wzruszy∏a ramionami i odwróci∏a si´).

4. Wskazówki aktorskie – to zwi´z∏e instrukcje dla aktora umieszczone w nawiasach, mi´dzy 
nazwà postaci a dialogiem. OkreÊleniem „z offu” zaznaczamy kwestie wypowiadane zza kadru. 

PIOTR
(Êmieje si´)

Nie spodziewaliÊmy si´ tak mi∏ego przyj´cia!

NARRATOR (z offu)
(Êciszajàc g∏os)

Dom znany by∏ z tego, ˝e na bramie umieszczono napis „Obcym wst´p wzbroniony”.  

5. Kwestie, dialogi, np.

REPORTER 
(podsuwajàc mikrofon przechodzàcej ulic´ turystce)

Czy potrafi pani wymieniç jakiÊ wiersz Juliana Tuwima?

TURYSTKA
(zmieszana)

Wieloryb… czy coÊ takiego…

Uwaga! W filmie dokumentalnym lub reporta˝u dialogi mo˝emy zastàpiç streszczeniem wywia-
dów lub tylko zaznaczyç, czego rozmowa b´dzie dotyczy∏a. Trudno przecie˝ przewidzieç, co powie 
nasz rozmówca. Natomiast jeÊli w filmie jest narrator, w scenariuszu powinniÊmy umieÊciç wypo-
wiadane przez niego kwestie oraz wszystkie wyre˝yserowane dialogi.

6. Praca kamery – wskazówki dla kamery i re˝ysera, jak trzeba pracowaç z tekstem, np.

(DALEKI PLAN na ∏àk´ i przelatujàce bociany).
(ZBLI˚ENIE na fotografi´).

W przypadku scenariusza filmu dokumentalnego najbardziej rozwini´tà cz´Êcià b´dà wskazówki  
sceniczne. Tu mo˝na opisaç w sposób zwi´z∏y i logiczny, jak wyobra˝acie sobie kolejne sceny  
waszego filmu. Pami´tajcie, ̋ e scenariusz jest waszym jedynym przewodnikiem, dzi´ki któremu po-
wstanie film. Musicie go napisaç tak, aby sceny logicznie po sobie nast´powa∏y. Jest to prawdziwa  
praca literacka – spójna i logiczna. Przede wszystkim musi daç si´ dobrze czytaç!

Uwagi techniczne dla m∏odych f i lmowców:

Zwróçcie uwag´ na spójny charakter filmu
Pami´tajcie, ˝e film dokumentalny to dzie∏o oparte na autentycznych obrazach, cechuje je auten-
tyzm i wysoka wartoÊç poznawcza. Reporta˝ filmowy równie˝ opowiada o autentycznych wyda-
rzeniach, ludziach, ale jego cechà charakterystycznà jest niedopowiedzenie, zmusza on widza do 
samodzielnej oceny zdarzeƒ. W takich filmach nie powinno si´ umieszczaç scen w∏aÊciwych dla 
komedii czy horroru. JeÊli wasz film opowiada histori´ jakiegoÊ skradzionego r´kopisu i chcecie mu 
nadaç charakter detektywistyczny, warto pami´taç o tym od poczàtku do koƒca.

Starajcie si´ nie u˝ywaç funkcji „zoom” 
Gwa∏towne najazdy i odjazdy obrazu utrudniajà oglàdanie filmu. Pami´tajcie, ˝e kamer´ trzyma-
my statycznie, w miar´ mo˝liwoÊci nale˝y korzystaç ze statywu. Zmiany po∏o˝enia dokonujemy 
bardzo powoli. Przy du˝ych zbli˝eniach na obraz na∏o˝y si´ dr˝enie r´ki, przez co film staje si´ 
bardziej amatorski.

Zrezygnujcie z wszelkich efektów specjalnych, aby nie rozpraszaç uwagi widza 
Niech opowiadana historia b´dzie waszym atutem, a nie efekty proponowane przez programy 
komputerowe, które mogà przys∏oniç treÊç. Zastosujcie najprostsze ci´cia pomi´dzy scenami.  
Forma ma wynikaç z treÊci i nie mo˝e jej przyt∏aczaç. Prosta historia powinna byç opowiadana 
prostymi Êrodkami.

Wi´kszoÊç dêwi´ku spróbujcie nagraç osobno 
Mikrofon wbudowany w korpus kamery nagrywa wszystkie odg∏osy niepo˝àdane, jak odg∏os pracy 
silników kamery, stuki w obudow´, przypadkowe dêwi´ki w pobli˝u kamery. Dlatego proponujemy,  
aby nagraç osobno wypowiedzi bohaterów filmu czy te˝ muzyk´ i po∏àczyç dêwi´k z obrazem 
dopiero w trakcie monta˝u. Wyjàtkiem b´dà, oczywiÊcie, wywiady i dialogi. Przy nagrywaniu tych 
scen trzeba zadbaç o jak najwy˝szà jakoÊç dêwi´ku, czyli zminimalizowaç wszelkie odg∏osy (ha∏as 
za oknem, odg∏osy komórek itp.). Mo˝na te˝ u˝yc dodatkowego mikrofonu.

Zadbajcie o ró˝norodnoÊç planów. Spróbujcie przynajmniej raz u˝yç ka˝dego z poni˝szych planów:
plan ogólny – przedstawiajàcy pe∏ny obraz miejsca akcji, dzia∏ania ludzi, sytuacj´;
plan Êredni – najlepszy do dialogów, gdy w kadrze mieszczà si´ dwie osoby, ale mo˝emy je pokazaç 
jedynie od pasa w gór´;
zbli˝enie – gdy twarz ludzka zajmuje wi´kszà cz´Êç ekranu, w ten sposób mo˝na ukazaç emocje 
bohatera, bardzo u˝yteczny przy wywiadach;
detal, du˝e zbli˝enie – szczegó∏ postaci ludzkiej (cz´Êç twarzy, oczy, usta itp.) lub powi´kszenie 
rekwizytu, np. zdj´cie bohatera z dzieciƒstwa czy stare pióro, którym pisa∏ bohater.
JeÊli film b´dzie si´ sk∏ada∏ g∏ównie z wywiadów – ró˝norodnoÊç planów pomo˝e go urozmaiciç.

PomyÊlcie o ró˝nych perspektywach
– uj´cie grupy wyruszajàcej na poszukiwania literackie mo˝na wykonaç np. z okna szko∏y  
(tzw. ptasia perspektywa), 
– grup´ uczniów pochylonych nad mapà mo˝na sfilmowaç od do∏u (tzw. ˝abia perspektywa).

Zwróçcie uwag´ na oÊwietlenie planu zgodnie z zasadà: lepiej zbyt ciemno ni˝ zbyt jasno
Dobre oÊwietlenie jest bardzo wa˝ne, ale nie nale˝y z nim przesadziç. Zbyt ciemne uj´cia da si´ 
nieco rozjaÊniç w trakcie monta˝u, ale przeÊwietlone sceny trzeba b´dzie wyciàç.

Pami´tajcie, ˝e ulubionà porà filmowców jest „magiczna godzina” tu˝ przed zachodem s∏oƒca 
Mo˝e uda wam si´ nakr´ciç któràÊ ze scen o tej porze?

Uwaga! 
Powy˝sze porady w wi´kszoÊci majà charakter propozycji. Je˝li uczniowie majà inne pomys∏y, mogà  
ominàç któràÊ z tych zasad, ale powinni zrobiç to Êwiadomie. Najwa˝niejsze jednak jest to, ˝eby  
uczniowie nakr´cili film, który naprawd´ b´dzie ich dzie∏em, i pracowali nad nim z pasjà i przekonaniem!

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Zaproponuj uczniom, by wcielili si´ w rol´ radiowców i wspólnie  
opracujcie materia∏ do audycji o waszym wàtku literackim  
i podejmowanych przez was dzia∏aniach. • Zastanówcie si´, jakie  
sà  cechy dobrej audycji.  •  Co powinno si´ znaleêç w zapowiedzi  
audycji? • Do kogo b´dzie adresowana i jak d∏ugo potrwa?  
• Czuwaj nad poprawnoÊcIà j´zykowà i dykcjà uczniów, którzy 
wezmà udzia∏ w nagraniu. • Pos∏uchajcie fragmentów wybranej 
audycji dotyczàcej literatury, np. audycji „Pod tytu∏em” w Radiu 
TOK FM. Audycji mo˝na pos∏uchaç na stronie internetowej radia. 
• Nast´pnie poproÊ uczniów, aby pracujàc w parach, spróbo- 
wali odegraç rol´ prowadzàcego oraz goÊcia i wzi´li udzia∏ w roz- 
mowie w radiu na wybrany temat literacki. Mo˝e to byç opra- 
cowany przez was w ramach projektu wàtek literacki z regionu, 
ale spontaniczna aran˝acja audycji mo˝e si´ okazaç na tyle trudna, 
˝e warto pozwoliç uczniom na samodzielne wybranie tematu. 
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1.
Uczniowie z Gimnazjum w Go∏dapi nakr´cili film pt. 
Doro˝ka – przemieszczajàc si´ tytu∏owym pojazdem, bo-
haterowie filmu zwiedzajà Go∏dap. Film zosta∏ wykonany  
w konwencji niemego kina: pojawiajà si´ plansze z tekstami, 
czarno-bia∏emu obrazowi towarzyszy muzyka. 

2.
GimnazjaliÊci ze Wsoli uczestniczà w programie Literacki  
atlas Polski od pierwszej edycji. Podà˝ajà Êladami Witolda  
Gombrowicza, który sp´dza∏ we Wsoli wakacje. Na zakoƒ-
czenie pracy nad projektem nakr´cili film z wycieczki szlakiem  
Gombrowicza. Uczniowie oprowadzajà nas po miejscach 
wa˝nych w biografii pisarza i jego rodziny: Radom, Ostrowiec  
Âwi´tokrzyski, Przybys∏awice, Jakubowice, Ma∏oszyce, 
WszechÊwi´te, Bodzechów, Do∏y Biskupie…
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W
E P∏ockie Gimnazjum im. Króla Jagie∏∏y, rok 1924. Ze szko∏y wybiega kilku ch∏opców.  

Biegnà do kamienicy numer 5 na ulicy Grodzkiej. Tam czternastolatek Stefan Themerson  
z dumà pokazuje kolegom swój wynalazek – pierwsze w P∏ocku radio typu Cockney.  
Niebawem napisze artyku∏ „O mo˝liwoÊciach radia” i zapowie w nim powstanie  
telewizji. Wkrótce wyjedzie na studia do Warszawy, reszt´ ˝ycia sp´dzi we Francji  
i Anglii ze swojà ˝onà Franciszkà. 

Mia∏ niezliczonà iloÊç zainteresowaƒ: pisa∏ powieÊci, opowiadania, eseje, ksià˝ki 
dla dzieci, eksperymentowa∏ w dziedzinie fotografii, komponowa∏, filozofowa∏ 
robi∏ kola˝e i ilustracje do swoich ksià˝ek. Przede wszystkim jednak zas∏ynà∏ jako twór-
ca filmów awangardowych kr´conych indywidualnà technikà. Jeden z jego filmów 
„Oko i ucho” zainspirowany 4. pieÊniami Karola Szymanowskiego do „S∏opiewni” 
Juliana Tuwima jest przedziwnym po∏àczeniem wizualnych fantazji, muzyki i s∏owa.

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE åWICZENIE

Zadanie b´dzie polega∏o na zaimprowizowaniu widowiska s∏owo-
-obraz-dêwi´k nawiàzujàcego do poetyki filmów Themersona. 
• B´dzie do tego potrzebny projektor do slajdów oraz drewniana  
ramka z naciàgni´tà folià. • Zaproponuj uczniom, by wybrali swój 
ulubiony wiersz oraz utwór muzyczny. • Nast´pnie poleç, aby  
przygotowali jakiÊ niedu˝y przedmiot o ciekawym kszta∏cie, który 
wyst´puje w wierszu albo si´ z nim jakoÊ kojarzy (mo˝e to byç 
np. liÊç, klucz, grzebieƒ). Przedmioty naklejcie na przezroczystej 
kalce lub folii naciàgni´tej na ram´ i zobaczcie, jaki cieƒ rzucajà 
na Êcianie. • Uczniowie eksperymentujà, wymyÊlajàc ruchome  
obrazy, które pojawià s´ w trakcie lektury wiersza. • Na koniec  
do∏àczcie muzyk´ – mo˝e byç dobrana do nastroju wiersza albo  
z nim skontrastowana. Pozwól uczniom na swobodne poszukiwa-
nia najlepszego ich zdaniem efektu. • Najciekawsze pomys∏y za-
prezentujcie kolegom z innej klasy lub w ramach szkolnego Êwi´ta.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   PREZENTACJA MULTIMEDIALNA   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Aby utrwaliç wiedz´ o waszym motywie literackim, mo˝ecie przygotowaç prezentacj´  
multimedialnà w popularnym programie Power Point. Prezentacja multimedialna to forma  
wypowiedzi z wykorzystaniem projektora lub zwyk∏ego monitora, której treÊç jest ilustrowana  
elementami multimedialnymi – rysunkami, zdj´ciami, a tak˝e dêwi´kami, animacjami czy filmami.  
Prezentacja multimedialna cz´sto towarzyszy wyk∏adowi, ale mo˝e byç równie˝ niezale˝nie 
udost´pniana w internecie jako pokaz slajdów.

Cechy dobrej prezentacji  multimedialnej 

zwi´z∏oÊç

przejrzystoÊç

logiczna  
konstrukcja 

w∏aÊciwy dobór 
i proporcje tekstu oraz 
elementów graficznych 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   AUDYCJA RADIOWA   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Projekt Literacki atlas Polski jest na tyle obszerny, ˝e z pewnoÊcià materia∏u wystarczy∏oby  
na ca∏y cykl audycji radiowych. 

Czy w waszej szkole dzia∏a radiow´ze∏? JeÊli tak, wystarczy skontaktowaç si´ z koordynatorami  
szkolnego radia i zaproponowaç wspó∏prac´. A mo˝e uda wam si´ nawiàzaç kontakt z prawdziwà 
radiostacjà? Zastanówcie si´ najpierw nad radiem regionalnym, które mo˝e byç bardziej zainte-
resowane waszym projektem ni˝ ogólnopolskie. Warto skontaktowaç si´ tak˝e z lokalnym lub 
ogólnopolskim radiem internetowym, których powstaje coraz wi´cej.
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Swój projekt w audycji „Lektury nie tylko do matury”  
w Polskim Radiu PiK zaprezentowali uczniowie Szko∏y  
Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy. Wyprawa do rozg∏oÊni 
Radia Pomorza i Kujaw by∏a ostatnim punktem w ramach  
realizowanego przez nich projektu „Bydgoszcz – mój  
Neapol” – Jeremi Przybora w Bydgoszczy.
Jeremi Przybora pracowa∏ w tym miejscu przez trzy lata 
jako spiker i kierownik literacki. Autorzy audycji ch´tnie 
zapraszajà do studia uczniów realizujàcych projekty w ramach 
Literackiego atlasu Polski.

Pomys∏ na gr´

Proponowana gra terenowa mo˝e byç zorganizowana dla grupy 20 uczniów, ale równie dobrze 
sprawdza si´ dla wi´kszej liczby uczestników, na przyk∏ad 100 czy 150 uczniów z ró˝nych klas lub 
szkó∏. Wymaga wówczas jedynie lepszej organizacji.

Gra ma na celu przedstawienie uczniom w formie zabawy biografii zwiàzanego z naszà okolicà 
pisarza czy poety bàdê przybli˝enie m∏odzie˝y faktów i ciekawostek literackich – przekazanie im 
podstawowych informacji, zach´cenie do dalszych badaƒ. Mo˝na przeprowadziç równie˝ gr´ na 
podstawie fragmentu prozy, np. ksià˝ki przygodowej, krymina∏u…

O czym musimy pami´taç ,  organizujàc gr´:

Miejsca, obiekty, które wybierzemy do gry, powinny zaciekawiaç, nauczaç, inspirowaç.
Poszczególne punkty gry powinny znajdowaç si´ w nieznacznej od siebie odleg∏oÊci. 
Instrukcje do zadaƒ muszà byç jasno sformu∏owane.
Zadania powinny anga˝owaç wszystkich cz∏onków grupy i byç dostosowane do poziomu graczy.
Gra zak∏ada prac´ zespo∏owà, dobrze jest wprowadziç element rywalizacji pomi´dzy poszczegól-
nymi zespo∏ami.
Gra musi byç dobrze zaplanowana w czasie i w przestrzeni.
Nale˝y zaplanowaç wersj´ na niepogod´.
Nale˝y pami´taç o przygotowaniu potrzebnych materia∏ów: karty z instrukcjà gry, mapy miasta, 
kartki, d∏ugopisy…

Harmonogram gr y:

Podzia∏ na grupy, wr´czenie grupom kart z zadaniami oraz mapy.
Czas trwania gry.
Zakoƒczenie gry – rozdanie nagród.
Omówienie gry na lekcji (niekoniecznie tego samego dnia).

Ins trukcja do gr y:

Wyznacz na mapie swojej miejscowoÊci kilka miejsc, które sà w jakiÊ sposób zwiàzane z literaturà 
– biografià twórców, opisami, wydarzeniami, postaciami literackimi. 

Przy ka˝dym z punktów na uczestników czekaç b´dà przygotowane zadania. Pami´taj, aby iloÊç 
stanowisk i stopieƒ trudnoÊci poszczególnych zadaƒ dostosowaç do wiedzy i umiej´tnoÊci uczest-
ników gry.

Uczestników podziel na zespo∏y – warto, aby zespo∏y by∏y kilkuosobowe. JeÊli organizujesz gr´ na 
nieznanym terenie dla ma∏ych dzieci, pami´taj, aby ka˝dy zespó∏ mia∏ przydzielonego przewodni-
ka, który nie pozwoli si´ im zgubiç w terenie. Ka˝dy zespó∏ dostaje instrukcj´ dotyczàcà gry wraz 
z mapà terenu i zaznaczonymi stanowiskami. 

Wszystkie zespo∏y rozpoczynajà gr´ o tej samej godzinie. Wyruszajà do wyznaczonych na ma- 
pie punktów. Tam czeka na nich jedna bàdê dwie osoby, które opowiedzà im kilka s∏ów o miejscu, 
do którego dotarli, i dadzà zadanie do wykonania. Ka˝da grupa ma przy sobie kart´ oceny, na któ-
rej za wykonane zadanie otrzymuje punkty. Dobrze, jeÊli ka˝dy zespó∏ zaczyna od innego punktu 
gry, aby nast´pnie poruszaç si´ zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W ten sposób ka˝da  
grupa zaczyna gr´ w tym samym momencie i ma dok∏adnie tyle samo czasu na wykonanie zadania. 

Po zakoƒczeniu gry uczestnicy podsumowujà swoje punkty i otrzymujà nagrody.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  TERENOWA GRA LITERACKA   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Od kilku lat gry terenowe sà coraz cz´Êciej wykorzystywane jako skuteczna i niezwykle atrakcyjna  
metoda edukacji m∏odych ludzi. Formu∏a gry przypominajàcej harcerskie podchody w natu-
ralny sposób wykorzystuje umiej´tnoÊci praktyczne i wiedz´ teoretycznà uczestników zabawy.  
Jest to równie˝ dobry pomys∏ na prezentacj´ literackich odkryç grupy pracujàcej w ramach  
programu Literacki atlas Polski. 

Zamiast organizowaç wycieczk´, której uczestnicy sà tylko biernymi odbiorcami, warto zapro- 
ponowaç grupie uczniów z innej klasy, nauczycielom i rodzicom aktywny udzia∏ w literackiej  
zabawie terenowej przygotowanej przez uczniowskà grup´ badaczy literatury. 

Jeremi Przybora – pierwszy spiker Rozg∏oÊni Polskiego Radia  
w Bydgoszczy (1945-1948) • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• • • 
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Podsumowanie gr y terenowej

Organizujàc gr´ terenowà, musimy pami´taç, ˝e zabawa jest wa˝na, ale najwa˝niejsze jest, 
aby uczestnicy zakoƒczyli jà z poczuciem, ˝e czegoÊ nowego si´ dowiedzieli, ˝e zajmowanie si´ 
literaturà, dziedzictwem swojej miejscowoÊci to wa˝ne i ciekawe zaj´cie. Dlatego te˝ proponujemy,  
aby w kilka dni po zakoƒczonej zabawie przeprowadziç w szkole lekcj´ podsumowujàcà. Zebrane 
informacje mo˝na uporzàdkowaç, stosujàc metod´ mapy myÊlowej. 

PONI˚EJ PRZEDSTAWIAMY NASZE PROPOZYCJE ZADA¡ DO W YKONANIA

1. Sonda – uczestnicy majà za zadanie przeprowadziç sond´ ulicznà – „Co Pan/-i wie na temat  
pisarza, który w tym budynku pracowa∏, urodzi∏ si´ itp.?”. „Czy zna Pan/-i powieÊç, w której opisane  
jest to miejsce?” itp.    

2. Szyfry/grypsy – uczniowie wed∏ug podanego klucza odczytujà zaszyfrowanà wiadomoÊç.

3. Strzelnica – uczniowie çwiczà rzut do celu. Je˝eli wcelujà w tarcz´, otrzymujà informacje na 
temat danego miejsca, obiektu. 

4. Notatka – zadaniem graczy jest napisanie krótkiej (maks. 10 zdaƒ) notatki na temat pisarza 
zwiàzanego z danym miejscem, wydarzenia, które si´ tu rozegra∏o. Notatk´ uczniowie sporzàdzajà 
na podstawie informacji zawartych na tablicy informacyjnej, inskrypcji na pomniku itp. 

5. Skarb – grupy majà za zadanie odnalezienie skarbu ukrytego w pobli˝u obiektu. Skarbem 
mo˝e byç ciekawa anegdotka zwiàzana z danym miejscem. 

6. Prawda – fa∏sz – uczestnicy otrzymujà kilka zdaƒ dotyczàcych danego miejsca i jego 
zwiàzku z literaturà. Muszà zaznaczyç, czy zdanie jest prawdziwe, czy fa∏szywe.

7. Zagadka – grupa dostaje zagadk´, odpowiedzi musi szukaç, analizujàc wyglàd, inskrypcje 
itp. znajdujàce si´ na danym obiekcie. 

8. List, telegram – urwany w po∏owie – uczestnicy majà za zadanie go dokoƒczyç.

9. Wywiad – przy jednym z punktów gry uczniowie spotykajà „eksperta”, majà przeprowadziç z nim 
wywiad, tak aby jak najwi´cej si´ dowiedzieç o wydarzeniach, osobie zwiàzanej z danym miejscem. 

10. Wiersz, fragment prozy – uczestnicy czytajà fragment tekstu, starajàc si´ odszukaç 
wokó∏ siebie miejsce, o którym ten fragment opowiada. Gdy znajdà to miejsce, mogà zrobiç 
zdj´cie.

11. Niedokoƒczone zdania – zadaniem uczestników jest ich dokoƒczenie. 

12. Quiz – zawierajàcy pytania dotyczàce wybranej postaci literackiej, biografii pisarza czy poety. 
Uczniowie odpowiadajà na pytania. 

13. Scenka – uczestnicy odgrywajà wybranà scenk´ z powieÊci, przybierajà poz´ g∏ównego 
bohatera…

Maksymalna liczba zadaƒ do wykonania to 
9-10.  Przy m∏odszych grupach lub niesprzyjajàcej 
pogodzie dobrze, jeÊli jest ich troch´ mniej.                 !C
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E Instytut Starzyƒskiego dzia∏ajàcy w ramach Muzeum Powstania Warszawskiego  
w Warszawie jest inicjatorem miejskich gier literackich. Zadania dla uczestników gry  
zwiàzane sà z akcjà wybranej ksià˝ki, która toczy si´ w Warszawie w okreÊlonej epoce. 
Uczestnicy sà zaproszeni do przeniesienia si´ w czasie i podà˝ania tropem 
bohaterów danej ksià˝ki. 

Wraz z wejÊciem do gry stajesz si´ jednym z obywateli Polski Ludowej.  
Twoim zadaniem jest wejÊcie w rol´ konspiratora. Odszukaj poszczególne 
miejsca, gdzie trzeba odebraç ulotk´ lub fragment z czasopisma z drugiego 
obiegu. W niektórych punktach b´dà czekali wolontariusze z zadaniem  
specjalnym. Dzia∏aj tak, aby nie wzbudzaç podejrzeƒ innych przechodniów.

(gra wg powieÊci Tadeusza Konwickiego „Ma∏a apokalipsa", 1979).
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2.
Zastanów si´ z uczniami, czy jest ksià˝ka, wokó∏ której moglibyÊcie u∏o˝yç scenariusz gry? 
Mo˝e warto spróbowaç zorganizowaç takà gr´ dla innych?

1. 
Na tablicy lub du˝ym arkuszu papieru nary-
sujcie map´ z zaznaczonymi miejscami, które 
poznaliÊcie (mo˝na wykonaç rysunki, na-
kleiç zdj´cia wykonane w czasie zabawy). 
Do ka˝dego punktu na mapie uczniowie 
dorysowujà chmurk´ i wpisujà w nià infor-
macje, które na dany temat zdobyli. Podsu-
mowujàc çwiczenie, zadajcie sobie pytania: 
Co ju˝ wiemy? A czego musimy si´ jeszcze 
dowiedzieç? Wraz z uczniami zastanówcie 
si´, gdzie szukaç pozosta∏ych informacji.  
Uczniowie wypisujà pytania, na które jeszcze 
nie majà odpowiedzi, oraz wymieniajà êród∏a, 
z których b´dà korzystaç. 

*

*
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Poni˝ej prezentujemy przyk∏ady w ydarzeƒ l i terackich o ciekawej formule:

Miasto poezji to lubelski festiwal literacki zorganizowany po raz pierwszy w 2008 roku przez  
OÊrodek „Brama Grodzka” prezentujàcy zwiàzanych z Lublinem poetów wszystkich pokoleƒ, od 
Kochanowskiego, Reja, Klonowica po Stachur´ i Âwietlickiego. W ramach festiwalu odby∏y si´ m.in. 
cykle: Zau∏ek Poezji – spotkania z poetami, Poezja Miasta – gdzie w miejskiej przestrzeni mo˝na 
by∏o us∏yszeç i zobaczyç poezj´; Lubelska Pora Poezji – cz´Êç festiwalu poÊwi´cona Zbigniewowi 
Herbertowi, Wiersze Tatua˝e – czyli teksty poetyckie pojawiajàce si´ na ulicach i Êcianach budyn-
ków, Misterium Druku i Papieru – o tradycjach ginàcej sztuki dla ka˝dego, Szko∏a Poezji – dyskusje, 
panele, warsztaty, spotkania, Scena Poezji – spektakle i koncerty.

Wolny Rynek Poetycki w Toruniu to lipcowa impreza, podczas której w nocnej scenerii ka˝dy 
ma mo˝liwoÊç przeczytania swojego utworu, bez wzgl´du na to, czy jest uznanym autorem, czy 
zwyk∏ym przechodniem.

Bia∏a Lokomotywa – szlakiem Edwarda Stachury (Aleksandrów Kujawski, ¸azieniec, gdzie sp´dzi∏ 
dzieciƒstwo, Ciechocinek, Nieszawa).

Poezja na murach – pierwszy zaczà∏ pisaç swoje poezje na murach (po staro˝ytnych Grekach, rzecz 
jasna) ponoç Josif Brodski. W Polsce robi to od kilku lat Micha∏ Zab∏ocki. Jako autor programu  
rewolucji poetyckiej „Multipoezja" stara si´ zmieniç nasz sposób patrzenia na poezj´, w∏àczajàc jà  
w puls ˝ycia codziennego. WymyÊli∏ projekcje wierszy na murach dwóch eksponowanych kamienic 
w Warszawie i Krakowie, „wiersze chodnikowe", które drukuje na chodnikach miast na wiosn´ 
ka˝dego roku, a tak˝e pisanie „wierszy on-line” wspólnie z internautami na czacie „Multipoezja”.

Wiersze w metrze – oczywiÊcie w Warszawie. Przez miesiàc pasa˝erowie metra mogli poznaç  
poezj´ twórców z ró˝nych krajów Europy. Wiersze na stacjach metra i w wagonach znalaz∏y si´ 
z inicjatywy Instytutu Ksià˝ki i British Council. Projekt obejmowa∏ równie˝ spotkania z autorami, 
warsztaty slamowe dla uczniów, konkurs poetycki „Haiku dla Warszawy” i happeningi w prze-
strzeni publicznej.

Poezja i sztuka w autobusach w Bia∏ymstoku – to pomys∏ na prezentacj´ wierszy regionalnych 
poetów oraz prac plastycznych. Wiersze i reprodukcje umieszczono w tzw. autoboksach, czyli 
w ramkach zwykle przeznaczonych na reklam´, w pi´çdziesi´ciu autobusach Komunalnego 
Przedsi´biorstwa Komunikacji Miejskiej w Bia∏ymstoku. Wyboru twórczoÊci dokonujà instytucje 
wspó∏pracujàce z tà firmà: Ksià˝nica Podlaska i bia∏ostocka Galeria Arsena∏.

Haiku dla Warszawy – konkurs na wiersz zainspirowany Warszawà! Najlepsze haiku zosta∏y poka-
zane na wystawie w warszawskim metrze!  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  IMPREZA ARTYSTYCZNA   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JeÊli dojdziesz z uczniami do wniosku, ˝e trudno wam si´ ograniczyç tylko do jednej formy pre-
zentacji efektów pracy w ramach Literackiego atlasu Polski, jeÊli pociàgajà was ró˝ne dzia∏ania 
wymykajàce si´ jednoznacznej formule, a pomys∏ów macie pod dostatkiem, mo˝e warto 
zorganizowaç Êwi´to – otwartà imprez´, która obejmowa∏aby ró˝ne pola waszej dzia∏alnoÊci. 

Skoro Miron Bia∏oszewski ma swoje coroczne „Mironalia” na warszawskiej ulicy Tarczyƒskiej, 
Bruno Jasieƒski  – „Brunonalia” w rodzimym Klimontowie ko∏o Sandomierza, Janusz Korczak – Dni 
Korczakowskie, Ga∏czyƒski – Dzieƒ Zielonego Konstantego w Aninie, autor „Ferdydurke” – Piknik  
Gombrowiczowski w Do∏ach Biskupich, to dlaczego wybrany przez was pisarz nie móg∏by mieç  
swojego Êwi´ta? 

Mo˝e uda wam si´ namówiç do wspó∏pracy miejscowà bibliotek´, dom kultury, zaprzy- 
jaênionych artystów, zaprosiç media? Majàc sojuszników, ∏atwiej wiele rzeczy zorganizowaç, 
a i zasi´g imprezy jest wi´kszy.

Jak przygotowaç wydarzenie artystyczne? 

Niezale˝nie od rozmiarów przygotowywanej 
imprezy – czy b´dzie to szkolna prezentacja,  
czy obejmujàcy ca∏e miasteczko festiwal – musisz  
pami´taç, aby uczniowie:
» u∏o˝yli ciekawy program, dokonali selekcji 
materia∏ów,
» podzielili mi´dzy siebie zadania,
» ustalili harmonogram dzia∏aƒ i wyznaczyli 
kogoÊ, kto b´dzie pilnowa∏ jego realizacji,
» przygotowali i wys∏ali zaproszenia, 
» opracowali materia∏y informacyjne dotyczàce 
imprezy i swojego projektu: plakat, ulotki,
» zawiadomili media, 
» przygotowali sal´ i zapewnili sprz´t techniczny,
» po zakoƒczonej imprezie podzi´kowali wszyst- 
kim, którzy im pomagali.

• 

• 
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E Ma∏y Klimontów Sandomierski 

raz w roku zamienia si´ w barw-
ne, pe∏ne wydarzeƒ miasteczko, 
gdzie odbywajà si´ warsztaty 
artystyczne dla m∏odzie˝y, pro-
jekcje filmów, spektakle teatral-
ne nawiàzujàce do twórczoÊci 
awangardowego poety. A to 
wszystko za sprawà Stowarzy-
szenia Mi∏oÊników TwórczoÊci 
Brunona Jasieƒskiego i Gminne-
go OÊrodka Kultury w Klimon-
towie. Z roku na rok urodziny 
poety zamieniajà si´ w niema∏e 
wydarzenie kulturalne. 

Zmierzch usypia 
most

Pociàgami przez 
Wis∏´

Syrena Êpiewa 

Grzegorz Roch Bajorek 
Warszawa

Praga w sobot´

Dno kamienicy 
studni

Fryzjer bez r´ki

Katarzyna Jakóbik
Warszawa 

Na fortach Bema

Po Êladach 
saneczkarzy

Wracajà kaczki

Anna Chyla 
Grudziàdz

 
Uczniowie Liceum Ogólnokszta∏càcego nr 3 im. W∏adys∏awa 
Broniewskiego w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim rozmawiali  
z organizatorkà Pikników Gombrowiczowskich. Od 2003  
roku w Do∏ach Biskupich spotykajà si´ mi∏oÊnicy twórczoÊci  
Gombrowicza. Pierwszy piknik odby∏ si´ w nietypowej 
scenerii ruin papierni „Witulin” za∏o˝onej przez Jana 
Onufrego Gombrowicza dla syna Witolda w celu uzys- 
kania Êrodków na op∏acenie jego studiów w Warszawie.  

Obok spotkaƒ dyskusyjnych, wycieczek „Szlakiem Gombrowicza” 
niezmiennym punktem programu ka˝dego pikniku sà spek-
takle teatralne prezentujàce twórczoÊç Witolda Gombrowicza, 
koncerty, happeningi i wystawy.
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1. 
WymyÊlcie z uczniami krótkà akcj´ poetyckà, która mog∏aby 
mieç miejsce w szkole lub poza jej murami. Mo˝e to byç jedno 
proste dzia∏anie, które wniesie troch´ poetycznoÊci w codzien- 
ne ˝ycie, np. w najbli˝szym sklepie do ka˝dego zakupu klient 
dostaje kartk´ z wydrukowanym wierszem albo ka˝dy uczeƒ, 
wchodzàc do szko∏y, losuje z kapelusza pasek z przes∏aniem 
poety. Byç mo˝e ta akcja zach´ci kogoÊ, ˝eby si´gnà∏ po ca∏y 
tomik poety.

2.
W ramach szkolnego Êwi´ta zorganizujcie „Poetyckie karaoke”, 
podczas którego ka˝dy mo˝e wykonaç piosenk´, której s∏owa 
u∏o˝y∏ jakiÊ znany poeta (np. Grechuta, Osiecka, Nowak).

3.
Zorganizujcie szkolny konkurs na haiku dla waszego miasta.

4.
Og∏oÊ w grupie/w szkole konkurs na plakat promujàcy 
czytelnictwo.

¸aweczka poetów – na g∏ównym tarnowskim deptaku przy ul. Wa∏owej na jednej z ∏aweczek  
siedzi troje poetów: Jan Brzechwa, Zbigniew Herbert i Agnieszka Osiecka. Obok nich umieszczone 
sà skrzyneczki z ksià˝kami. Sà to wypo˝yczalnia i czytelnia pod chmurkà. Pi´kne architektonicz-
nie miejsce, towarzystwo poetów, otoczenie zieleni ma zach´caç do wypoczynku i obcowania  
z literaturà.

Ulica poetycka w ZamoÊciu – impreza literacka organizowana przez Zamojski Dom Kultury,  
na której listonosz na zabytkowym rowerze przywozi poezj´, kominiarz rozdaje guziki na  
szcz´Êcie, zespo∏y muzyczne interpretujà wiersze znanych poetów, w szafie czekajà ksià˝ki  
do zabrania, spotykajà si´ redakcje pism kulturalnych ze wschodu Polski, wyÊwietlane sà  
prezentacje multimedialne literackich ulic Êwiata: ulicy Krokodyli wg Schulza, ulic Dublina  
wg „Ulissesa” Joyce’a…

• • 

 
Zagadka literacka: 

Który z poetów, pisarzy ma swojà ∏aweczk´? 
Gdzie?



Ju˝ na wst´pie pracy nad projektem musisz 
si´ zastanowiç, czy i w jaki sposób b´dziesz 
oceniaç prac´ uczniów. 

Mo˝esz wystawiç uczniom stopnie, przyznaç 
dodatkowe punkty i/lub udzieliç im infor-
macji zwrotnej (najlepiej pisemnie). 
 
JeÊli zdecydujesz si´ wystawiaç oceny, po- 
winieneÊ ju˝ na wst´pie ustaliç zasady 
i kryteria oceniania, ewentualnie wypra- 
cowaç je wspólnie z uczniami. Nawet  
jeÊli zrezygnujesz z oceny sumujàcej, nie 
zapomnij o kryteriach ewaluacji dzia∏aƒ 
uczniów. Pozwolà one uczniom ju˝ na 
poczàtku zorientowaç si´, o co naprawd´ 
chodzi w projekcie i jakie elementy ich 
pracy sà najwa˝niejsze. Takie kryteria 
sformu∏owane w j´zyku zrozumia∏ym dla 
uczniów, a jeszcze lepiej wspólnie z nimi, 
powinny zostaç zanotowane i wywieszone 
w widocznym miejscu. Stajà si´ one wska-
zówkami do pracy, a tak˝e do wspólnej  
i indywidualnej refleksji nad jej efektami 
w trakcie dzia∏aƒ, a tak˝e tu˝ po zakoƒcze-
niu projektu.

Pami´taj, ˝e nale˝y oceniaç zarówno pro-
dukt – efekt pracy ca∏ego zespo∏u nad pro-
jektem – jak i proces jego tworzenia, komu-
nikacj´, kreatywnoÊç, systematycznoÊç itd. 
Wystawiajàc uczniowi ostatecznà ocen´, 
nale˝y umiej´tnie wywa˝yç oceny za prac´ 
na ró˝nych etapach realizacji projektu.

Ocena pracy uczniów
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PRZYK¸ ADOWE KRY TERIA OCENY PR AC Y UCZNIÓW

Kryteria oceny udzia∏u ucznia w etapach pracy nad projektem 

» udzia∏ w zgromadzeniu materia∏ów u∏atwiajàcych wybór tematu (wycieczka po okolicy, 
poszukiwania w bibliotece, w internecie itp.)
» udzia∏ w dyskusji dotyczàcej wyboru tematu projektu 
» udzia∏ w planowaniu podzia∏u zadaƒ i harmonogramu ca∏ego projektu
» zebranie informacji i materia∏ów o wybranym autorze, ksià˝ce czy miejscu zwiàzanym  
z literaturà (êród∏a: sam autor, jego znajomi i rodzina, eksperci,  archiwa, ksià˝ki, czasopisma, 
internet itp.)
» opracowanie dokumentacji (biografia, bibliografia, wywiady, zdj´cia itp.)
» opracowanie materia∏u informacyjnego i/lub literackiego do drukowanego lub interneto-
wego Literackiego atlasu Polski
»  informowanie i edukowanie innych (strona internetowa, artyku∏y prasowe, oprowadzanie 
wycieczek itp.)
» publiczna prezentacja efektów pracy (wystawa, film, prezentacja multimedialna, przed-
stawienie dla publicznoÊci itp.)
» ew. opieka nad „literackim Êladem”.

Kryteria oceny sposobu i jakoÊci pracy ucznia

» odpowiedzialne i terminowe wywiàzywanie si´ ze swoich zadaƒ
» umiej´tnoÊç wspó∏pracy w zespole
» umiej´tnoÊç wspó∏pracy z innymi zespo∏ami
» kontakty z otoczeniem (sojusznikami, mediami itp.)
» komunikacja z opiekunem projektu (opcjonalnie)
» wartoÊç edukacyjna pracy ucznia
» wartoÊç literacka i artystyczna pracy ucznia (opcjonalnie) 
» jakoÊç prezentacji projektu
» inne (poszukiwanie Êrodków finansowych na druk, twórcze pomys∏y na zapraszanie goÊci 
na wieczór literacki).

Pracujàc metodà projektu, dobrze jest korzystaç z zasad oceniania kszta∏tujàcego. Ocenianie 
kszta∏tujàce zak∏ada odejÊcie od porównywania uczniów, pomaga im indywidualnie oceniç, 
co ju˝ wiedzà, a czego powinni si´ jeszcze nauczyç. Tak samo jak metoda projektu odgrywa 
ono ogromnà rol´ w procesie wychowania. Pracujàc nad projektem, m∏odzi uczà si´ odpowie- 
dzialnoÊci za w∏asnà nauk´, jednoczeÊnie b´dàc w∏àczonym w system oceniania kszta∏tujàcego, 
majà szans´ bardziej Êwiadomie obserwowaç i planowaç przebieg tego procesu.
 
Sposób oceniania uczniów w programie Literacki atlas Polski zale˝y od samego nauczyciela oraz 
specyfiki prowadzonych przez niego zaj´ç. Mo˝liwe sà ró˝ne warianty:
Uczniowie sà w ogóle nieoceniani
W ten sposób post´puje wielu nauczycieli, którzy uwa˝ajà, ˝e udzia∏ w projekcie to dzia∏anie  
dobrowolne i nie nale˝y oceniaç go za pomocà stopni, aby nie psuç pozytywnej, wewn´trznej 
motywacji uczniów. Je˝eli nie oceniasz uczniów, nie zapomnij jednak podsumowaç efektów pracy 
nad projektem oraz udzieliç poszczególnym uczniom informacji zwrotnej.
Informacja zwrotna to komentarz oceniajàcy efekty pracy ucznia. Dobra informacja zwrotna 
powinna: 
» wymieniaç i doceniaç dobre elementy pracy ucznia; 
» zwracaç uwag´ na to, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy; 
» udzielaç wskazówek, w jaki sposób uczeƒ powinien poprawiç prac´; 
» udzielaç wskazówek, w jakim kierunku uczeƒ powinien pracowaç dalej.

• 

• 
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OCENA PR AC Y W GRUPIE (PRZYK¸ AD JEDNEGO Z ZESTAWÓW KRY TERIÓW )

Grupa A: cz∏onkowie…………………………………..

KARTA OCENY UDZIA¸U UCZNIA PRZYGOTOWUJÑCEGO PROJEKT LITERACKI ATLAS POLSKI

Imi´ i nazwisko ucznia……………………………..

Ile punktów mo˝na 
uzyskaç za realizacj´ 

tego projektu

Ile punktów 
mo˝na 

otrzymaç

Kryteria

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

10 pkt

Ile punktów 
przyznaje mi 
nauczyciel

Moja 
ocena

Ile punktów 
przyznaj´
sobie sam

Ârednia ocena
wszystkich 

cz∏onków zespo∏u

Ile punktów 
przyznajà 
mi koledzy

Ocena 
nauczycieli

Jak przygotowa∏em/am si´ do roli badacza 
literatury?

Jak uczestniczy∏em/am w wyborze tematu?

Jak opracowywa∏em/am dokumentacj´ 
projektu?

Jak wspó∏pracowa∏em/am z innymi?

Na ile by∏em/am aktywny/a w dzia∏aniach 
majàcych na celu upowszechnienie wiedzy 
o bohaterze/temacie naszego projektu?

Czy pracowa∏em/am systematycznie 
i czy terminowo wywiàzywa∏em/am si´ 
z zadaƒ?

Porozumiewanie si´

S∏uchanie innych

Podejmowanie decyzji

Rozwiàzywanie konfliktów

Pomaganie innym

Zach´canie innych do pracy

Inne

Do ewaluacji projektu s∏u˝yç mo˝e równie˝ poni˝szy zestaw pytaƒ – warto zach´ciç uczniów do 
omówienia odpowiedzi na nie. Dobrze b´dzie, jeÊli równie˝ ty na sam koniec zaprezentujesz 
swojà ocen´ projektu. 

» Czego dowiedzia∏em/am si´ o naszej miejscowoÊci i okolicy?
» Jakie zadania i funkcje bra∏em/am na siebie w czasie projektu? 
» Czy uda∏o si´ zrealizowaç te zadania?
» Jakie cele uda∏o nam si´ osiàgnàç, a jakich nie zrealizowaliÊmy? Dlaczego?
» Co zrobilibyÊmy inaczej, gdybyÊmy mieli realizowaç projekt raz jeszcze?
» Co jeszcze mo˝na zrobiç w sprawie, którà si´ zaj´liÊmy?
» Jak nam si´ pracowa∏o w zespole?

Ocena pracy w grupie
Wiele z zadaƒ realizowanych w czasie pracy nad projektem by∏o wykonywanych zespo∏owo.  
Dlatego te˝ warto poÊwi´ciç troch´ czasu na ich omówienie. Nie chodzi tu o wzajemne wypomi-
nanie sobie wpadek i niedotrzymywania terminów, ale o to, by uczniowie udzielali sobie konkret-
nych informacji zwrotnych na temat tego, jak im si´ ze sobà pracowa∏o. 

Twoim zadaniem jest zadbaç o to, aby uczniowie nie stracili tego czasu na wzajemne oskar˝anie si´. 
Warto przy tej okazji poinstruowaç uczniów, na czym polega udzielanie informacji zwrotnych. 

Poni˝sza tabelka to jeden z mo˝liwych zestawów kryteriów, których u˝yç mo˝na do oceny pracy  
w grupie. Bardzo polecamy wszystkie formy, które u∏atwiajà – zarówno pojedynczym uczniom, jak 
i ca∏ym zespo∏om – refleksj´ nad rezultatami w∏asnej pracy.

Uczniowie sà oceniani w sposób mi´kki
Nauczyciel formu∏uje ocen´ opisowà, która mo˝e zostaç uzupe∏niona samoocenà i wzajemnà 
ocenà uczniów wed∏ug wczeÊniej ustalonych kryteriów (np. wspó∏praca z kolegami, zbieranie 
materia∏ów êród∏owych, przygotowanie prezentacji), przy czym udzia∏ w projekcie mo˝e zwykle 
podnieÊç ocen´ z przedmiotu, ale raczej nie powinien jej obni˝yç.
Samoocena jest informacjà zwrotnà skierowanà do samego siebie. Jak ka˝da informacja zwrot-
na powinna zawieraç cztery wymienione wczeÊniej elementy. Samoocena pozwala uczniom  
odnaleêç faktyczne przyczyny swoich sukcesów i pora˝ek, a znajàc rzeczywiste powody, mogà 
lepiej planowaç swojà prac´.
Ocena kole˝eƒska polega na tym, ˝e uczniowie na podstawie wczeÊniej ustalonych kryteriów 
oceniajà prac´ kolegi czy kole˝anki. Uczeƒ recenzuje prac´ innego ucznia i daje mu wskazówki. 
Warto na samym poczàtku skupiç si´ na tym, co kolega lub kole˝anka zrobili dobrze, a co powin-
ni zrobiç inaczej. Bardziej doÊwiadczeni uczniowie mogà próbowaç formu∏owaç uwagi – wska-
zówki, w jaki sposób mo˝na poprawiç prac´.
Uczniowie sà oceniani na zasadach przyj´tych dla przedmiotu, na którym projekt jest realizowany
Praca nad projektem mo˝e byç oceniona jako jedno z zadaƒ realizowanych przez uczniów, przy 
czym nauczyciel mo˝e – ze wzgl´du na poziom zaanga˝owania uczniów oraz rozmiar projektu  
– zwi´kszyç wp∏yw z oceny projektu na ocen´ semestralnà lub koƒcowà.
Niezale˝nie od tego, jaki wariant wybierzemy, warto te˝ uwzgl´dniç udzia∏ uczniów przy wy-
stawianiu ocen z zachowania oraz rozwa˝yç dodatkowe nagrody na koniec roku (np. dyplomy, 
ksià˝ki) dla jego najbardziej aktywnych uczestników lub wszystkich zaanga˝owanych w reali-
zacj´ projektu.
Poni˝ej zamieszczamy przyk∏ad tabeli kryteriów, które mo˝esz zastosowaç, jeÊli zdecydujesz 
si´ na ocenianie uczniów. Zosta∏a ona przedstawiona w formie karty oceny ucznia, do której 
wpisaç mo˝na zarówno ocen´ przez ciebie wystawionà, jak i t´ przyznanà przez kolegów oraz 
samoocen´. JeÊli chcesz na tej podstawie wystawiç uczniowi ocen´ w skali szeÊciostopniowej, 
powinieneÊ wczeÊniej okreÊliç, jaka iloÊç punktów odpowiada poszczególnym ocenom, a tak˝e 
zdecydowaç, jaka wartoÊç zostanie przypisana ocenie nauczycielskiej, kole˝eƒskiej oraz samo-
ocenie. Mo˝na na przyk∏ad przyjàç, ˝e punkty przyznane przez ciebie stanowià 50% oceny,  
a pozosta∏e dwie ∏àcznie – reszt´.
Wype∏nienie takiej karty oceny mo˝e byç dla ucznia wa˝niejsze ni˝ ostateczna ocena, jakà 
uzyska. Nale˝y to potraktowaç jako okazj´ do podsumowania przebiegu wspólnej pracy i jej 
koƒcowych efektów. 

• 

• 



Wieczór autorski trwa. Przychodzi czas na pytania, niepowtarzalna szansa, by poprosiç autora  
o wypowiedê na interesujàce uczniów tematy. A tu cisza na sali, którà musi przerwaç nauczy-
ciel… To czarny scenariusz spotkania, które nie zosta∏o przygotowane. Niezale˝nie od elokwencji 
uczniów zawsze jest lepiej, ˝eby wczeÊniej przemyÊleli i spisali swoje pytania. Mo˝e im w tym  
pomóc nast´pujàce çwiczenie:
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Jak zorganizowaç spotkanie z autorem? 

Podziel uczniów na grupy i przygotuj 5 du˝ych arkuszy 
papieru. Na ka˝dym arkuszu napisz jedno z poni˝szych 
pytaƒ. Ka˝da grupa pracuje przez chwil´ nad jednym  
pytaniem, póêniej grupy wymieniajà si´ arkuszami i dopisujà 
swoje uwagi. Pytania:
1. Gdzie mo˝na zorganizowaç spotkanie autorskie? (np. 
szko∏a, biblioteka, muzeum, dom kultury, kawiarenka…). 
2. Kogo zaprosimy na spotkanie z autorem? (np. nauczy-
cieli, kolegów, bibliotekarzy, media…).
3. Od kogo potrzebujemy pomocy, ˝eby zorganizowaç 
spotkanie? (lista naszych sojuszników: dyrekcja szko∏y, 
biblioteki…).
4. Co musimy przygotowaç na spotkanie? (np. sal´, 
pocz´stunek, materia∏y informacyjne, pytania do autora). 
5. Jak musimy przygotowaç si´ do spotkania z autorem? 
(np. przeczytaç ksià˝ki, wywiady, wyszukaç ciekawostki 
w biografii).

Po zakoƒczonej pracy odczytaj odpowiedzi i dopisz swoje 
uwagi. W ten sposób uzyskasz list´ pomys∏ów i zadaƒ do 
wykonania. 
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Chcia∏byÊ pokazaç uczniom, ˝e literatur´ tworzà ludzie ˝yjàcy wÊród nas? Znacie jakiegoÊ 
wspó∏czesnego pisarza, który mieszka w pobli˝u waszej miejscowoÊci i chcielibyÊcie go poznaç? 
ZaproÊcie go do waszej szko∏y! JeÊli twoi uczniowie zaczytujà si´ ksià˝kami jakiegoÊ wspó∏czesnego 
pisarza, zaproponuj, ̋ eby stworzyli jego fanklub i nawiàzali z nim kontakt. Wszystko jest w zasi´gu 
waszych mo˝liwoÊci. Pracownicy Instytutu Ksià˝ki pomogà uczniom skontaktowaç si´ z ulubionym 
autorem.

„Autor na ˝àdanie” to jedna z mo˝liwych Êcie˝ek w ramach programu Literacki atlas Polski.  
Od 2005 roku uczniowie pod opiekà nauczycieli lub bibliotekarzy zak∏adajà fankluby wspó∏czesnych 
polskich poetów i prozaików, czytajà, piszà recenzje, dyskutujà i spotykajà si´ z autorami.  
Zale˝y nam, by spotkanie by∏o kulminacjà rzetelnej, co najmniej kilkumiesi´cznej pracy wokó∏ 
twórczoÊci wybranego autora. Z uczniami spotkali si´ m.in.: Andrzej Stasiuk, Joanna Siedlecka, 
Andrzej Sapkowski, Józef Baran, Hanna Krall, Ma∏gorzata Musierowicz, Wanda Chotomska,  
Grzegorz Kasdepke...

Wybór autora

Zapytaj uczniów, jakich pisarzy wspó∏czeÊnie ˝yjàcych znajà. Czy czytali ich ksià˝ki, czy majà 
jakàÊ ulubionà ksià˝k´, wiersz tworzàcego dzisiaj autora? Wypisz podawane nazwiska na tablicy.  
Pomocniczà list´ proponowanych autorów znajdziecie na stronie internetowej programu Literacki 
atlas Polski. Nast´pnie zadaniem uczniów b´dzie sprawdziç z pomocà internetu, gdzie mieszkajà 
wymienieni autorzy i który z nich mieszka najbli˝ej waszej miejscowoÊci. Podziel si´ z uczniami 
swojà wiedzà na temat wspó∏czesnych pisarzy waszego regionu. Zapytaj uczniów, kogo z nich 
chcieliby poznaç osobiÊcie.
 

Jak s tworzyç fanklub?

Wasze dzia∏ania powinny przybraç okreÊlonà form´. Zaproponuj uczniom, ˝eby wymyÊlili: nazw´ 
fanklubu, harmonogram dzia∏aƒ, zasady, jakie b´dà w nim obowiàzywa∏y. Warunkiem cz∏onkostwa 
mo˝e byç np. znajomoÊç dwóch ksià˝ek lub zbioru wierszy pisarza. JeÊli twórczoÊç pisarza jest s∏abo 
znana, mo˝ecie zaplanowaç, w jaki sposób uczniowie zapoznajà si´ z jego publikacjami. Mogà 
czytaç wspólnie lub samodzielnie. Zaplanujcie dyskusje na temat przeczytanej ksià˝ki. Mo˝e uda 
si´ komuÊ wymyÊliç quiz wiedzy dotyczàcy jej treÊci. Pytania mogà byç podchwytliwe i nak∏aniaç 
do ponownej lektury wybranych fragmentów.

Ci, którzy chcà spróbowaç swych si∏ pisarskich, mogà napisaç esej, opowiadanie, recenzj´ dotyczàcà 
przeczytanych ksià˝ek. Teksty mo˝na opublikowaç na stronie CEO lub wys∏aç do lokalnej prasy. 
Najlepsze prace warto przekazaç autorowi na spotkaniu autorskim z proÊbà o opini´. 

Poleç uczniom stworzenie portfolio fanklubu, czyli specjalnej teczki, w której b´dziecie gromadziç 
zebrane informacje, wywiady z autorem znalezione w prasie, fakty dotyczàce jego biografii.  
Dowiedzcie si´, gdzie chodzi∏ do szko∏y, gdzie studiowa∏. Te informacje przydadzà si´ wam do  
formu∏owania pytaƒ na spotkaniu z autorem.

Gdy uczniowie poznajà ju˝ dobrze twórczoÊç i biografi´ wybranego i lubianego pisarza, czas  
zabraç si´ do przygotowania wydarzenia, jakim b´dzie osobiste z nim spotkanie. Jak si´ do tego 
zabraç? O czym warto pomyÊleç? W przygotowaniach mo˝e pomóc nast´pujàce çwiczenie.

Autor na ˝àdanie
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Zabawa w dziennikarzy

Podziel uczniów na pary lub trójki. Uczniowie opracowujà po 3 pytania do wybranego 
pisarza i zapisujà je na kartce. Nauczyciel lub jeden z uczniów siada na Êrodku sali,  
a ka˝da z grup zadaje mu po jednym pytaniu. Pytania nie mogà si´ powtarzaç. Na koniec 
zastanawiacie si´ wspólnie, które pytania by∏y ciekawe i umo˝liwia∏y autorowi d∏u˝sze  
i osobiste wypowiedzi. Spróbujcie razem wymyÊliç przepis na dobrze postawione pytania. 



SPOTK ANIA AUTORSKIE W R AMACH PROJEKTU „AUTOR NA ˚ÑDANIE”

PRZYK¸ ADY

Andrzej Stasiuk
Uczniowie Zespo∏u Szkó∏ im. Ignacego 
¸ukasiewicza w Nowej Sarzynie za- 
prosili na spotkanie autorskie Andrzeja  
Stasiuka. Zadali mu wiele pytaƒ – od 
dotyczàcych podró˝y i pisania, po ca∏kiem 
osobiste. 

Oto fragment rozmowy z uczniami:
Dlaczego wybra∏ pan Beskid Niski?
Andrzej Stasiuk: To Beskid Niski mnie 
wybra∏ w∏aÊciwie. Kolega poprosi∏ mnie, 
˝ebym mu popilnowa∏ cha∏upy przez rok, 
a wróci∏ dopiero po dziesi´ciu latach. 
Uda∏o si´ kupiç blisko tamtego miejsca  
ziemi´, wybudowaç dom, o˝eniç si´, 
mieç dzieci i tak to zosta∏o. Wybra∏ los  
i wystarczy∏o tylko mu si´ nie sprzeciwiaç. 
Wystarczy czasami pos∏uchaç, jak ci´ cià- 
gnie na po∏udnie. Potem sobie wyobra-
˝asz, ˝e ˝adnego lepszego miejsca na 
Êwiecie ju˝ nie ma, bo to jest najlepsze 
miejsce ze wszystkich mo˝liwych. […] 
Czasami wychodz´ sobie na wiejski cmen-
tarz i wybieram sobie miejsce z Monikà, 
gdzie nas po∏o˝à, ko∏o prawos∏awnej 
cerkwi pi´knej, która ocala∏a gdzieÊ z 
po˝ogi. Czasami wystarczy tylko tak 
nas∏uchiwaç, nie trzeba si´ specjalnie 
staraç. Âwiat gdzieÊ popycha i kieruje, a 
ty si´ zgadzasz na to. Tak si´ sta∏o z tym 
Beskidem. A potem dooko∏a tego tak si´ 
wszystko buduje, i literatur´, i ˝ycie. 

Grzegorz Kasdepke 
Uczniowie najm∏odszych klas Zespo∏u Szkó∏ w Niemcach z pomocà nauczyciela biblioteka-
rza za∏o˝yli fanklub Grzegorza Kasdepke - autora bijàcej rekordy popularnoÊci w szkole ksià˝ki  
„Bon czy ton: savoir-vivre dla dzieci” i „Kacperiady”. Uczniowie spotykali si´ raz w tygodniu, zbierali  
informacje o autorze, czytali jego ksià˝ki, przygotowali portfolio, nawiàzali z nim kontakt listowny 
i marzyli, ˝eby zaprosiç go do swojej szko∏y… 

I doczekali si´. W grudniowy poranek Grzegorz Kasdepke przyby∏ na spotkanie z uczniami. Obej-
rza∏ spektakl przygotowany przez dzieci. Barwnie opowiada∏, jak powstajà jego ksià˝ki, z humorem 
odpowiada∏ na wszystkie pytania. Dzieci pyta∏y nie tylko o twórczoÊç, ale równie˝ o zaintereso-
wania, preferencje kulinarne, upodobania, miejsce zamieszkania, podró˝e, ˝ycie rodzinne. Na ko-
niec og∏oszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie opowiadaƒ Grzegorza Kasdepke  
w akcji”. Nagrodami by∏y ksià˝ki wr´czane przez autora. Na koniec wyczekiwany moment – rozda-
wanie autografów. Ka˝dy otrzyma∏ wpis, zaÊ autor dosta∏ na pamiàtk´ aforyzm o swoim imieniu. 

Krzysztof Lisowski
Nie takiego spotkania autorskiego spodziewa∏ si´ znany poeta Krzysztof Lisowski, który przyby∏ 
do go∏dapskiego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich. By∏a to bowiem prawdziwa uczta literac-
ka! M∏odzie˝ dzia∏ajàca w grupie pod nazwà MOP (M∏odzi Odkrywcy Poezji) przedstawi∏a utwory 
poety i opowiedzia∏a o jego ˝yciu w teatralnej formie. Uczniowie zainscenizowali wywiad, potem 
recytowali poezj´ z wymyÊlonym uk∏adem choreograficznym. W pisankach le˝àcych na pó∏misku  
ukryte by∏y pytania do poety. Mile zaskoczony autor ch´tnie udziela∏ odpowiedzi. Nast´pnego 
dnia m∏odzie˝ zaprosi∏a goÊcia z Krakowa na przeja˝d˝k´ bryczkà Êladami spotkaƒ poetyckich, 
jakie mia∏y niegdyÊ miejsce w Go∏dapi. 

PrzygotowaliÊmy niespodziank´ dla pana Krzysztofa Lisowskiego. ZabraliÊmy go na przeja˝d˝k´ 
doro˝kà Êladami poetów. W drodze do sanatorium Wital rozmawialiÊmy o powsta∏ych budynkach 
oraz o tym, co zmieni∏o si´ w Go∏dapi od jego ostatniego pobytu kilka lat temu. SpacerowaliÊmy 
wokó∏ sanatorium. ObejrzeliÊmy bunkier z lat 1940-43. Ciesz´ si´, ˝e pan Krzysztof Lisowski  
zechcia∏ nas odwiedziç i ˝e mia∏am okazj´ sp´dziç czas z poetà, który pisze wspania∏e wiersze. 
Magdalena Kreczko, uczennica

Hanna Krall
Spotka∏a si´ z uczniami VI Liceum Ogólnokszta∏càcego w Bia∏ymstoku

Fragment relacji nauczycielki:
M∏odzie˝ przygotowywa∏a si´ od miesiàca na to spotkanie. Du˝o czytali i przede wszystkim myÊleli 
o przeczytanym tekÊcie. Niektórzy wybrali „Zdà˝yç przed Panem Bogiem”, inni „Król kier znowu 
na wylocie”, jeszcze inni najnowszy tom „˚al”, w którym zmieÊci∏o si´ a˝ pi´ç ksià˝ek Hanny Krall. 
Napisali prace literackie, eseje. Zawarli na papierze to, o co chcieliby jà zapytaç, ale bali si´, ̋ e pod-
czas spotkania nie starczy im odwagi. Bo przecie˝ Hanna Krall jest tak wielkà pisarkà. Ach, przepra-
szam, jest przede wszystkim reporterkà. Nie chce, ̋ eby nazywaç jà pisarkà. W jednym z wywiadów 
powiedzia∏a: „Pisarz to ktoÊ wielki, kto ma ogromnà odwag´, kto stwarza Êwiat, zaludnia go.  
Sà parowy, ulice, domy, topografia, rozpoznaje si´ miejsca i ludzi, jak u Faulknera. A ja nie  
stwarzam, ja mówi´ o Êwiecie stworzonym przez kogoÊ innego”.
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„

C Y TAT Y O KSIÑ ˚K ACH I  PODRÓ˚OWANIU

W moich podró˝ach [ksià˝ki] sà mi szczególnie potrzebne. Potrzebuj´ ich wsparcia. Cz´sto w∏aÊnie 
ksià˝ki, czytane bez poÊpiechu, w wakacyjnym rytmie, stajà si´ wa˝niejsze od nowych pejza˝y. 

Marek Zagaƒczyk 

W´drówka czy pielgrzymka do kogoÊ nie jest tym samym co wizyta czy spotkanie. Ma przypisanà 
form´, zanim osiàgnie si´ jej cel: w∏aÊciwie zawsze powinno si´ iÊç d∏ugo przez dzikie góry i pust-
kowia, coraz wy˝ej, z nadziejà zap∏aty za wysi∏ek – tà zap∏atà jest czyjaÊ obecnoÊç, inna ni˝ prze-
chodnia na ulicy, bo wtopiona w t∏o, oÊwietlajàca przedmioty i krajobrazy, które przez to stajà si´ 
równie˝ celem. Nawet podró˝ pociàgiem poddaje si´ tej symbolicznej interpretacji. CoÊ z wyprawy 
po màdroÊç w baÊniach, czy z Piligrim’s Progress, czy z marszu o kiju w Himalaje, w Czarnohor´, do 
groty buddyjskiego eremity albo mistrza chasydów, Baal-Szem-Towa. 

Czes∏aw Mi∏osz

Prawdziwa podró˝ odkrywcza nie polega na szukaniu nowych làdów, lecz na nowym spojrzeniu.

Marcel Proust

Podró˝ przecie˝ nie zaczyna si´ w momencie, kiedy ruszamy w drog´, i nie koƒczy, kiedy dotarliÊmy 
do mety. W rzeczywistoÊci zaczyna si´ du˝o wczeÊniej i praktycznie nie koƒczy si´ nigdy, bo taÊma 
pami´ci kr´ci si´ w nas dalej, mimo ˝e fizycznie dawno ju˝ nie ruszamy si´ z miejsca. Wszak istnieje 
coÊ takiego jak zara˝enie podró˝à i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej.    

Ryszard KapuÊciƒski

Za ksià˝kà kryje si´ autor. Jego pisanie jest wi´c zawsze listem do czytelnika. Piszemy zazwyczaj 
listy do przyjació∏. Ksià˝ka jest listem autora do przyjaciela.

Jaros∏aw Iwaszkiewicz

Ksià˝ki to tak˝e Êwiat, i to Êwiat, który cz∏owiek sobie wybiera, a nie na który przychodzi.

Wies∏aw MyÊliwski

Aforyzmu o ksià˝ce nie potrafi´ niestety wymyÊliç. Ksià˝ki kupuj´, zbieram, czytam, nawet je pisz´ 
– i zanadto kocham, aby zbywaç je aforyzmami.

Julian Tuwim

Podró˝ny ma baga˝ pe∏en obrazów. W zakl´tych rewirach wyobraêni, w kufrach pami´ci, pod po-
wiekami. Ma je nawet w palcach i pod stopami, bo dotyk mo˝e wywo∏aç ca∏à ich seri´. Podobnie  
zapach albo smak. Dopiero potem przychodzi kolej na pisanie. Fotopisanie jest jego pierwszym 
diariuszem. Pos∏ugujàc si´ aparatem mo˝e ono, ale nie musi, tworzyç dystans, oddzielajàcy 
podró˝nego od obrazu. JeÊli jest instynktowne, codzienne, czynione przy okazji niejako, staje si´ 
przezroczyste, intensyfikuje postrzeganie, zagaja rozmowà ze spotkanym. Otwiera trzecie oko 
podró˝nego i staje si´ jego narz´dziem. (…) ale to nie fotografia sama w sobie jest jego celem, lecz 
notatki z widzenia.

Krzysztof Czy˝ewski
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PARTNERZY

Instytut Ksià˝ki  –  narodowa instytucja kultury, której zadaniem jest kszta∏towanie 
postaw czytelniczych oraz popularyzacja ksià˝ki i czytelnictwa w kraju oraz promocja  
polskiej literatury na Êwiecie. www.instytutksiazki.pl

„Promocja Czytelnictwa” –   program operacyjny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

WSPÓ¸PR AC A

Muzeum Narodowe w Krakowie prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà dotyczàcà 
wystaw sta∏ych i czasowych, a tak˝e akcji okazjonalnych. 
Obszary dzia∏aƒ:
• standardowe: serwis przewodnicki, lekcje muzealne i warsztaty twórcze, weekendowe 
warsztaty plastyczne dla rodzin, wyk∏ady popularyzatorskie, sobotnie spotkania w galerii
• niestandardowe: programy towarzyszàce wystawom, obejmujàce warsztaty kreatyw- 
noÊci, wyk∏ady, dyskusje, spotkania, projekcje filmów, kursy, spektakle teatralne, 
koncerty, pokazy taƒców, akcje okazjonalne, tak˝e artystyczne
• innowacje: tworzenie specjalnych programów dla osób niepe∏nosprawnych, grup  
wykluczonych spo∏ecznie, seniorów, nauczycieli, obcokrajowców
• wydawnictwa. 
www.muzeum.krakow.pl

OÊrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie jest samorzàdowà 
instytucjà kultury dzia∏ajàcà na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. 
W realizowanych programach nawiàzuje do symbolicznego i historycznego znaczenia 
swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej b´dàcej przejÊciem pomi´dzy miastem 
chrzeÊcijaƒskim i ˝ydowskim, jak równie˝ do po∏o˝enia Lublina w miejscu spotkania 
kultur, tradycji i religii. www.tnn.lublin.pl

PolskaTurystyczna.pl to marka zwiàzana z rynkiem turystycznym, stworzona 
dla zwi´kszenia skutecznoÊci i atrakcyjnoÊci dzia∏aƒ z zakresu promocji regionalnej  
poprzez wydawanie publikacji promocyjnych w formie przewodnika, folderu, ksià˝ki, 
prezentacji multimedialnej czy strony www. Program skierowany jest do jednostek 
samorzàdu terytorialnego, organizacji pozarzàdowych zainteresowanych rozwo-
jem turystyki i promocjà regionalnà, oraz firm i zrzeszeƒ gospodarczych zwiàzanych  
z obs∏ugà ruchu turystycznego. www.polskaturysytyczna.pl

Stowarzyszenie Antropologiczne „Archipelagi Kultury” powsta∏o w 2002  
roku w Krakowie. Skupia osoby zainteresowane szeroko rozumianym badaniem kultury 
(antropologià kultury, filmoznawstwem, teatrologià i badaniami literackimi).  
Stowarzyszenie organizuje wystawy, seminaria, konferencje, wydarzenia artystyczne, 
badania terenowe, plenery fotograficzne. Jest wydawcà Pisma Antropologicznego  
„Barbarzyƒca" oraz „Kwartalnika Teatralnego". W 2007 roku Stowarzyszenie by∏o  
inicjatorem i koordynatorem projektu Ma∏opolski Szlak Literacki oraz partnerem  
w projekcie Âwi´tokrzyski Szlak Literacki.

Wydawnictwo Bezdro˝a
specjalizuje si´ w wydawaniu przewodników po Europie Ârodkowo-Wschodniej oraz po 
Azji. Ponad 100 wydanych tytu∏ów powsta∏o dzi´ki autorom uznanym w Êrodowisku 
podró˝niczym. Nowy portal wydawnictwa www.e-przewodniki.pl to internetowy  
i multimedialny projekt ∏àczàcy treÊç klasycznych przewodników z mapami, galerià 
zdj´ç, propozycjami tras, a tak˝e skupiajàcy wokó∏ siebie spo∏ecznoÊç internautów, 
których pasjà sà podró˝e po Europie i Êwiecie. www.bezdroza.com.pl

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest pozarzàdowà instytucjà oÊwiatowà, 
dzia∏ajàcà od 1994 roku. Upowszechnia wiedz´ obywatelskà, praktyczne umiej´t- 
noÊci oraz postawy niezb´dne do budowania demokratycznego paƒstwa prawa  
i spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Prowadzi równie˝ niepublicznà placówk´ doskonalenia 
nauczycieli, publikuje materia∏y dydaktyczne i podr´czniki. www.ceo.org.pl

Wybrane programy CEO:

Âlady przesz∏oÊci – uczniowie adoptujà zabytki – uczniowie poszukujà  
w swojej miejscowoÊci ciekawych Êladów przesz∏oÊci i podejmujà si´ opieki nad nimi. 
Wspó∏pracujàc z lokalnymi w∏adzami i instytucjami kultury, zabiegajà o renowacj´ 
zabytków, przywracajà spo∏ecznej pami´ci zapomniane obiekty i przypominajà  
o ludziach z nimi zwiàzanych.

Szko∏a uczàca si´ – sieç szkó∏, które z pomocà CEO dbajà o podniesienie jakoÊci 
w∏asnej pracy poprzez doskonalenie metod nauczania i oceniania, wspó∏prac´ nauczy-
cieli, samoocen´. Wspólnie wypracowujà najlepsze rozwiàzania dydaktyczne, wycho-
wawcze i organizacyjne oraz rzetelnie monitorujà efekty swoich dzia∏aƒ.

Kszta∏cenie obywatelskie w szkole samorzàdowej – program i podr´czniki 
do nauczania wiedzy o spo∏eczeƒstwie w gimnazjum, opracowane z wykorzystaniem 
metod aktywizujàcych uczniów. Program KOSS zosta∏ wyró˝niony przez Ministra  
Edukacji Narodowej, a za jego wprowadzenie CEO otrzyma∏o odznak´ honorowà  
„Za zas∏ugi dla oÊwiaty”.

Poczytaj mi przyjacielu – uczniowie szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
z ca∏ej Polski czytajà ksià˝ki dzieciom ze szkó∏ podstawowych, przedszkoli, szpitali, 
Êwietlic i domów dziecka. W szko∏ach powstajà „Biblioteki czytajàcego przyjaciela”  
– miejsce spotkaƒ uczniów z ksià˝kami i ze sobà nawzajem.

Patrz i zmieniaj – projekt realizowany w ramach programu Edukacja globalna. Jego 
celem jest przybli˝enie uczniom Milenijnych Celów Rozwoju oraz zach´cenie do dzia∏aƒ 
na rzecz upowszechniania tej wiedzy poprzez organizacj´ szkolnych klubów filmowych, 
debat i kampanii. CEO przygotowuje zestaw filmów dokumentalnych o globalnych  
problemach Êwiata oraz towarzyszàcà im publikacj´.

Aktywni z natury – m∏odzi ludzie dzia∏ajà na rzecz ochrony zasobów naturalnych  
i zrównowa˝onego rozwoju. Zach´cajà mieszkaƒców do anga˝owania si´ w lokalne 
projekty s∏u˝àce promowaniu bogactwa przyrodniczego i kulturowego ma∏ych  
ojczyzn, np. przez wyznaczanie tras turystycznych. 
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