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Dobre praktyki – lekcja otwarta z języka polskiego w klasie III LO. 

Konspekt zajęć 

Temat: Pamięć chroni naród przed powieleniem koszmaru wojny! 

Spotkanie ze świadkiem historii… Ireną Dybizbańską- rocznik 1924 – 

„Ocalonej” z golgoty wojny. 

Termin: 01.03.2018r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Cele dydaktyczne: 

Uczeń: 

- potrafi dokonać analizy i interpretacji utworu Tadeusza Różewicza „Ocalony”; 

- umie wyszukać w tekście środki stylistyczne i określić ich funkcję; 

- potrafi zestawić uzyskane samodzielnie z informacjami zawartymi w podręczniku; 

- wie, jak przygotować i przeprowadzić dobry wywiad; 

- zna biografię i twórczość Tadeusza Różewicza; 

- potrafi dokonać przekładu słowa pisanego na ekspresję słowno- ruchową; 

- umie stosować w ćwiczeniach dramowych wiedzę na temat uczuć; 

- potrafi zredagować samodzielnie notatkę z lekcji. 

Cele rewalidacyjne: 

Uczeń: 

- wyraża własnym ciałem uczucia zawarte w wierszu „ Ocalony” T. Różewicza, jak: 

cierpienie, poczucie winy, przerażenie, strach, zagubienie, pokora, wolność; 

- usprawnia analizatory wzroku, słuchu, motoryki podczas ćwiczeń z tekstem literackim i 

dramy; 

- potrafi prowadzić kulturalną dyskusję, jasno się wypowiadać. 

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa. 

Metody pracy: psychodrama – wywiad z zaproszonym gościem-świadkiem historii- Panią 

Ireną Dybizbańską, eksplikacja wiersza „ Ocalony” T. Różewicza. 
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Czas zajęć: 2*45mimut. 

Gazetka tematyczna: Życie i twórczość Tadeusza Różewicza np.: „ Różewicz w 

obiektywie Adama Hawałeja”(Wrocław 2011r.), „ Z dedykacją dla Tadeusza Różewicza 

[w:]Śląsk Nr10 (192), Październik 2011r., „Poezje zebrane” Tadeusza Różewicza 

(Wrocław 1971r.)  oraz pamiątki rodzinne Pani Ireny Dybizbańskiej jak: zdjęcia, 

życiorys Jana Wojtyniaka(ojca Pani Ireny), który był powstańcem wielkopolskim oraz 

uczestnikiem pierwszej wojny światowej, podczas której był ranny. Pamiątki po 

Marianie Dybizbańskim, przebywającym 3,5 roku w niemieckim obozie pracy jak: 

literka P, którą miał naszytą na ubraniu. 

Przebieg lekcji: 

Faza I - wstępna. Powitanie uczniów. Sprawdzenie pracy domowej. 

Nauczyciel: Macie dzisiaj jedyną okazję, by spotkać się i poszerzyć swoją wiedzę na temat 

wojny i okupacji. Przedstawiam Wam świadka historii, Irenę Dybizbańską, która urodziła się 

4.07.1924r. przeżyła II wojnę światową jako młoda dziewczyna i na szczęście dla mnie 

ocalała z pożogi wojny, gdyż prywatnie jest to moja kochana babcia. Najpierw jednak proszę 

o  zaprezentowanie przez Was prezentacji dotyczących biografii Waszych krewnych, których 

młodość przypada także na okres II woj. światowej. Na dzisiejsze zajęcia mieliście 

przygotować także archiwalne materiały: zdjęcia, dokumenty dotyczące  życia i działalności 

waszych członków rodziny w okresie wojny i okupacji. Kto z was chciałby zaprezentować 

bohatera wojny i okupacji jako pierwszy? 

Uczniowie zgłaszają się i prezentują wypowiedzi na temat historii dziadków – ich życia i 

działalności w okresie II woj. światowej. 

Faza II-wskazówki dla dziennikarzy przeprowadzających wywiad ze świadkiem historii. 

Uczniowie koordynowani przez nauczyciela przypominają cechy dobrego wywiadu: 

Jak przygotować i przeprowadzić dobry wywiad:  

- Należy zadać sobie pytanie, czy robimy wywiad po to, aby zgłębić jakiś problem     

(wówczas rozmówca jest przede wszystkim ekspertem udzielającym autorytatywnych 

odpowiedzi ), czy też interesuje nas osobowość bohatera wywiadu (wówczas chcemy się 

dowiedzieć o rozmówcy jak najwięcej, by sporządzić jego portret). 

- Trzeba przygotować kwestionariusz, który nada wywiadowi ład. 

- Należy brać pod uwagę możliwość modyfikacji planu w zależności od odpowiedzi  

udzielonych przez rozmówcę. 

- Trzeba unikać sztampowych, banalnych pytań. 

- Wywiad dobrze jest zacząć od pytania, które zainteresuje i poruszy rozmówcę. 

- Najlepiej nie puentować rozmowy (niech ostatnie zdanie należy do rozmówcy),             

ale można też wprowadzić jakiś apel, podkreślić cechę rozmówcy.  
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Nauczyciel: Proszę o przygotowanie pytań do naszego gościa, świadka historii                   

z zastosowaniem wyżej wymienionych wskazówek. Uczniowie pracują w grupach, 

wykorzystując wiedzę w praktyce. 

Faza III- Sto pytań do… Ireny Dybizbańskiej- świadka historii. Uczniowie wcielają 

się w postaci dziennikarzy, w oparciu o skonstruowane wcześniej pytania przeprowadzają 

wywiad z gościem. 

Faza IV- zasadnicza faza lekcji – eksplikacja tekstu wiersza Tadeusza Różewicza                

„ Ocalony”. 

- Poszukiwania kontekstowe – ustalenie niezbędnych informacji dotyczących 

okoliczności historycznoliterackich, które związane są z powstaniem wiersza „ Ocalony” oraz 

życiem Tadeusza Różewicza; 

- Odczytanie wiersza „ Ocalony” Tadeusza Różewicza; 

Tadeusz Różewicz „Ocalony” 

Mam dwadzieścia cztery lata 

ocalałem 

prowadzony na rzeź. 

 

To są nazwy puste i jednoznaczne: 

człowiek i zwierzę 

miłość i nienawiść 

wróg i przyjaciel 

ciemność i światło. 

 

Człowieka tak się zabija jak zwierzę 

widziałem: 

furgony porąbanych ludzi 

którzy nie zostaną zbawieni. 

 

Pojęcia są tylko wyrazami: 

cnota i występek 

prawda i kłamstwo 

piękno i brzydota 

męstwo i tchórzostwo. 

 

Jednako waży cnota i występek 

widziałem: 

człowieka który był jeden 

występny i cnotliwy. 

 

Szukam nauczyciela i mistrza 

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 

niech oddzieli światło id ciemności 

 

Mam dwadzieścia cztery lata 
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ocalałem 

prowadzony na rzeź. 

 

Niepokój, 1947 

- Eksplikacja pierwszej zwrotki utworu. Wstępna analiza pozostałych zwrotek wiersza. 

Przykładowa interpretacja – „Ocalony” to jeden z najbardziej znanych wierszy 

Tadeusza Różewicza. Utwór pochodzi ze zbioru zatytułowanego „Niepokój” (1947), w 

którym odnajdziemy refleksje poety związane bezpośrednio z wojną i jej konsekwencjami. 

Tytuł wiersza jest określeniem odnoszącym się bezpośrednio do podmiotu lirycznego utworu. 

Mamy tu do czynienia z typowym przykładem liryki bezpośredniej. W postaci poetyckiego 

monologu podmiot przedstawia siebie i swoje przeżycia, emocje, przemyślenia. Konstrukcja 

utworu odznacza się pewnym rodzajem symetryczności, którą wyznacza po pierwsze klamra 

kompozycyjna złożona ze strof pierwszej i siódmej – ostatniej. Wierszem - Różewicz 

przekształcił swój życiorys w biografię symboliczną – przemówił tak, że mogła z nim 

utożsamić się cała generacja, chociaż mówił wyłącznie za siebie, w pierwszej osobie. 

 

„Mam dwadzieścia cztery lata 

ocalałem 

prowadzony na rzeź.” 

 

To swoista manifestacja tożsamości podmiotu lirycznego. Podkreśla, że jest człowiekiem 

młodym, któremu udało się ujść zagładzie. Szczególne znaczenie ma tu właśnie dokładne 

podanie wieku, gdyż w roku zakończenia wojny, Różewicz miał właśnie tyle lat. 

Faza V- zapisanie tematu lekcji: : Pamięć chroni naród przed powieleniem koszmaru wojny! 

Spotkanie ze świadkiem historii… Ireną Dybizbańską- rocznik 1924 – „Ocalonej” z golgoty 

wojny. 

Odczytania kontekstowe: Golgota - hebr. Golgota – to znaczy czaszka, odpowiednik– łac. Calvaria 

– zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej, zakładany zazwyczaj na 

wzgórzach, tak by przypominał swym położeniem Jerozolimę. 

W okresie, gdy dostęp do „świętego miasta” był utrudniony, pielgrzymując do takiej kalwarii 

można było uzyskać takie same odpusty jak w czasie pielgrzymki do Jerozolimy. 

Najstarsza w Europie kalwaria powstała w latach 1405‒1420 w Hiszpanii niedaleko Kordoby, 

z inicjatywy dominikanina Alwarusa. Nieco później zaczęły one powstawać na terenie 

Niemiec i Włoch. Po okresie reformacji powrócono do ich budowania. Było to też związane  

z rozwojem pobożności pasyjnej, do czego przyczynił się walnie swymi publikacjami z końca 

XVI w. Adrian Cruys, zwany Andrychomiuszem. Jego dzieła, w których opisywał Ziemię 

Świętą w czasach Chrystusa stały się bodźcem do tworzenia tego typu miejsc 

pielgrzymkowych. Pierwszą kalwarią w Polsce jest Kalwaria Zebrzydowska założona                      

z inicjatywy Mikołaja Zebrzydowskiego w 1602 r. 

Kalwarie zawierały różne liczby stacji, od paru do parudziesięciu. Wraz z rozwojem 

nabożeństwa drogi krzyżowej (związanym głównie z postacią św. Leonarda z Porto Maurizio) 

stacje Męki Pańskiej, w liczbie 14, zaczęły być umieszczane także we wnętrzach kościołów. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hebrajski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golgota
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerozolima
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pielgrzymka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odpust
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kordoba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia_%C5%9Awi%C4%99ta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_pasyjno-maryjne_w_Kalwarii_Zebrzydowskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Zebrzydowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krzy%C5%BCowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_z_Porto_Maurizio
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Faza VI – ekspresja słowno- ruchowa, technika stop- klatka. Autentyczne przeżycie utworu 

literackiego- wyrażenie uczuć młodzieży poprzez ekspresję słowno- ruchową; metoda dramy- 

technika rzeźby, stop- klatka. Uczniowie prezentują za pomocą rzeźby swoich ciał wyrazy 

oznaczające uczucia zawarte w tekście wiersza „ Ocalony” T. Różewicza: cierpienie, 

poczucie winy, strach, przerażenie, pokora. 

Faza VII – rekapitulacja lekcji- odczytanie notatek, korekta błędów, praca domowa. 

Zadanie pracy domowej. Proszę indywidualnie lub w grupach stworzyć „ Pudełko pamięci-  

w formie 3d”. Pożegnanie gościa- wspólne zdjęcie.  

                                                                                                        Opracowała: Aldona Fojkis 
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