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Polecam gorąco nowy numer Impresji Bibliotecznych. W pierwszym 

artykule dr Jadwiga Picha opisuje działania związane z projektem grantowym 

Zdalny nauczyciel – Beskidy’21, który był realizowany przez naszą placówkę 

w 2021 roku. Projekt przyniósł wiele korzyści środowisku nauczycielskiemu 

regionu, a PBW przeprowadziła go doskonale, o czym świadczy grono 130 

zadowolonych nauczycieli przeszkolonych zdalnie. 

Zachęcam do lektury kolejnym artykułu – biografii zasłużonego dla 

Śląska Cieszyńskiego nauczyciela i działacza – Franciszka Popiołka, 

zaangażowanego krzewiciela polskiej świadomości narodowej.

Nieco wytchnienia w lekturze daje nam opis gry Cardline. Zwierzęta, 

niezwykle popularnej i lubianej przez mieszkańców Ewangelickiego Domu 

Opieki SOAR w Bielsku‐Białej, z którym współpracuje nasza biblioteka, 

organizując wieczorki gier planszowych. Seniorzy są bardzo zadowoleni 

z wizyt bibliotekarek i chętnie rozgrywają liczne par e różnych planszówek.

Chwila refleksji czeka na nas przy lekturze pięknych wierszy 

Magdaleny Łubkowskiej – bibliotekarki pracującej w żywieckiej filii PBW. 

Wiersze oddają bardzo indywidualne, głębokie podejście ich autorki do 

rzeczywistości i jak ona określa do „ciszoprzestrzeni” – jej własnego świata.

Jeśli zainteresowani jesteście wydarzeniami związanymi z naszą 

placówką, to przeczytajcie następne teksty: artykuł opisujący konkurs 

recytatorski W krainie poezji Agnieszki Frączek oraz artykuł  autorstwa 

Krystyny Rosner, w którym dzieli się ona swoimi przemyśleniami dotyczącymi 

zastosowania szachów w nauczaniu, dołączając scenariusz tego typu zajęć.

Na zakończenie… oczywiście bibliografia. Tym razem zestawienie 

bibliograficzne Język polski jako obcy może być pomocne nauczycielom 

starającym się, aby obcokrajowcy, w tym narodowości ukraińskiej, opanowali 

język polski. Serdecznie zapraszam do lektury.

Małgorzata Czub

Redakcja
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REFLEKSJE  Z  REALIZACJI  PROJEKTU  GRANTOWEGO  
ZDALNY  NAUCZYCIEL –  BESKIDYʹ21

Końcówka 2020 roku. Mijał prawie rok trwania pandemii wirusa 

COVID‐19, trudnej dla wszystkich sytuacji budzącej silne emocje, 

dezorganizującej nasze codzienne życie. Osoby i placówki oświatowe 

zaangażowane w proces edukacji znalazły się w sytuacji konieczności 

kształcenia i komunikowania się na odległość. Potrzeba nauczania zdalnego 

spadła na nauczycieli nagle i dla wielu było to całkiem nowe doświadczenie, 

powodujące trudności techniczne, mentalne, organizacyjne. Wszyscy 

zaangażowani w proces edukacji stanęli przed wyzwaniem, że wiedzę 

o istnieniu konkretnych aplikacji, narzędzi umożliwiających komunikację 

z uczniami, a tym bardziej umiejętność wdrożenia tej wiedzy w praktyce 

trzeba zdobywać w zawrotnym tempie i w stresujących okolicznościach. 

Rozpoczęło się organizowanie różnego rodzaju wsparcia dla pedagogów, 

uczniów, rodziców, by sprostać tej sytuacji.

Projekt grantowy przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

w Warszawie pt. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek 

pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem 

i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość był jedną 

z form wspomagania w tym procesie. Celem projektu było podniesienie 

jakości doskonalenia oraz wsparcie nauczycieli prowadzących zdalną 

edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia 

nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany był na 

ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID‐19 poprzez 

zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego 

czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. Projekt został 

dofinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.

Podjęcie realizacji tego projektu przez Pedagogiczną Bibliotekę 
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Wojewódzką (PBW) w Bielsku‐Białej było przedsięwzięciem innowacyjnym. 

Obawę budziła konieczność rekrutacji tak licznej grupy nauczycieli (co 

najmniej 130 osób) w stosunkowo krótkim czasie, przygotowanie całego 

procesu szkoleniowego, zaplanowanie terminarza spotkań, przygotowanie 

trenerów, zakup laptopów, przygotowanie kosztorysu grantu. Wszystkie 

działania wymagały konieczności dotrzymania terminów projektu, którego 

realizację zaplanowano od kwietnia do listopada 2021 roku. Za podjęciem 

wyzwania przemawiał fakt, iż biblioteka pedagogiczna jest jedną z trzech 

instytucji systemu kompleksowego wspomagania szkół i placówek, udział 

w projekcie grantowym poszerzył jej ofertę edukacyjną. Zaś badanie 

ankietowe przeprowadzone przez PBW w Bielsku‐Białej wśród nauczycieli 

rozpoznające potrzeby w zakresie edukacji zdalnej, prawie rok po wybuchu 

pandemii, wykazało, że nadal istniała konieczność oraz oczekiwania 

zwiększenia wiedzy i doświadczeń w różnych aspektach edukacji zdalnej.

Wniosek udziału w konkursie grantowym złożony w styczniu 2021 

roku został zaakceptowany i od czerwca rozpoczęto realizacje jego 

podstawowych założeń. Główne działania w ramach projektu, które podjęła 

Biblioteka to przeprowadzenie szkoleń dla 15 nauczycieli PBW w Bielsku‐

Białej w zakresie 12 obszarów wskazanych przez organizatora konkursu 

grantowego dotyczących różnych aspektów edukacji zdalnej; zrealizowanie 

szkoleń dla 130 nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie  8 modułów : 

Zintegrowana Pla orma Edukacyjna, Metodyka edukacji zdalnej, 

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, Przegląd wybranych narzędzi 

edukacji zdalnej, Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji 

zdalnej, Mul medialne Zasoby Edukacyjne, Zapewnienie Bezpieczeństwa 

Cyfrowego w Edukacji Zdalnej, Prawne aspekty edukacji zdalnej; 

opracowanie 5 pakietów materiałów dydaktycznych do wykorzystania 

w pracy zdalnej, zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych oraz 

zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego tj. 3 

laptopów o parametrach biurowych z oprogramowaniem systemowym 

z podstawowym  pakietem biurowym. Szkolenie dla 15 pracowników PBW 

w Bielsku‐Białej przeprowadzone zostało przez lidera z 12 modułów 
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zawartych w Ramowym programie szkolenia w formie blended learning 

z wykorzystaniem Zintegrowanej Pla ormy Edukacyjnej. Doskonalenie 130 

nauczycieli odbywało się poprzez działania szkoleniowe, konsultacyjno‐

doradcze prowadzone przez lidera i pracowników PBW w Bielsku‐Białej oraz 

ekspertów zewnętrznych w formie zdalnej z 8 wyżej wymienionych 

modułów, spośród których nauczyciele wybierali minimum 5 modułów 

szkoleniowych, w tym obligatoryjnie moduły: Metodyka edukacji zdalnej 

i Zintegrowana Pla orma Edukacyjna.

Pedagogom zaproponowano indywidualny sposób szkolenia. 

Utworzony został harmonogram szkoleń, dostępny na stronie internetowej 

grantu pod adresem: h ps://beskidy21.pbw.bielsko.pl/. Do każdego 

spotkania udostępniono link do formularza zapisu. Uczestnicy mieli 

możliwość wyboru najdogodniejszych dla siebie terminów i samodzielnego 

zapisu oraz wybór interesujących ich modułów. Szkolenia oparte zostały na 

bazie materiałów przygotowanych przez ORE umieszczonych na 

Zintegrowanej Pla ormie Edukacyjnej oraz na materiałach własnych 

przygotowanych przez prowadzących. Przed i po odbyciu każdego szkolenia 

nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie ankiety wejściowej 

i ewaluacyjnej w celu uzyskania informacji na temat poziomu wiedzy 

z zakresu poszczególnych modułów oraz kompetencji prowadzących je 

trenerów. W ramach doradztwa i konsultacji związanych z wybranymi 

tematami szkoleń prowadzący pozostawali do dyspozycji uczestników przez 

godzinę po zakończeniu każdego szkolenia oraz w innych terminach 

ustalonych indywidualnie, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez 

nauczycieli. Konsultacje  i doradztwo odbywały się także poprzez kontakt 

mailowy, eksperci przesyłali materiały ze szkoleń zainteresowanym osobom. 

Nad całością działań projektowych czuwała Anna Niemiec‐

Warzecha, dyrektor PBW w Bielsku‐Białej oraz zespół: lider projektu 

Magdalena Marczyńska, kierownik żywieckiej Filii  PBW w Bielsku‐Białej; 

koordynator administracyjny projektu Maciej Chrobak, z‐ca dyrektora ds. 

administracyjno‐ekonomicznych w PBW w Bielsku‐Białej; księgowa projektu 

Kamila Malcharek, główny księgowy PBW w Bielsku‐Białej; asystenci 
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projektu: Piotr Gwizdoń, wicedyrektor w PBW w Bielsku Białej; dr Jadwiga 

Picha, nauczyciel bibliotekarz PBW w Bielsku‐Białej Filii w Cieszynie; Halina 

Szpak nauczyciel bibliotekarz PBW w Bielsku‐Białej oraz Grzegorz Krupa 

specjalista do wsparcia informatyczno‐technicznego w przygotowaniu 

i prowadzeniu szkoleń w PBW w Bielsku‐Białej. W działaniach szkoleniowo‐

doradczych oprócz pracowników PBW w Bielsku‐Białej brali udział eksperci 

z Placówki Doskonalenia Nauczycieli Impuls w Olsztynie.

Nieliczne problemy podczas realizacji projektu związane głównie 

z rekrutacją, egzekwowaniem zawartych umów z uczestnikami grantu, 

brakiem udostępniania w terminie materiałów przygotowywanych przez 

ORE, udało się przezwyciężyć. Działania zostały zakończone pomyślnie 

i w uzgodnionych terminach. Zdecydowana większość uczestników projektu 

podkreślała, iż po szkoleniu znacząco podniosła swoje kompetencje 

z zakresu prowadzenia kształcenia na odległość. Wysoko zostało ocenione 

przygotowanie merytoryczne trenerów. Efektem realizacji założeń projektu 

grantowego było nie tylko wzbogacenie się o nowe doświadczenia, ale także 

promocja Biblioteki, jej znaczenia i popularności w środowisku 

edukacyjnym, pokazanie możliwości wzajemnej współpracy i wspomagania 

nauczycieli w pracy dydaktycznej, samokształceniu i doskonaleniu 

zawodowym, nie tylko w trudnym czasie trwania pandemii.
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FRANCISZEK  POPIOŁEK  
BADACZ  HISTORII  ŚLĄSKA  CIESZYŃSKIEGO

Franciszek Popiołek był jednym z tych, którzy 

przybyli na Śląsk Cieszyński, by wesprzeć budowanie 

polskiej świadomości narodowej wśród jego 

mieszkańców. Pracy tej poświęcił prawie 

sześćdziesiąt lat swojego długiego, pracowitego 

życia. Integrację ze środowiskiem tutejszych 

Polaków ułatwił mu fakt pochodzenia z ubogiej 

chłopskiej rodziny. Urodził się 1 kwietnia 1868 r. 

w Czułowie niedaleko Krakowa. Doskonale rozumiał 

postawy i motywacje Polaków ze Śląska 

w absolutnej większości wywodzących się z warstw 

niższych.

Dzięki własnemu wysiłkowi i pracowitości ukończył 

szacowne Gimnazjum Św. Anny w Krakowie (1889 r.) 

i studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego decydując się na zawód nauczyciela szkół średnich, 

w głównej mierze skupiając się na nauczaniu historii i geografii. Początkowo 

pracował głównie w charakterze suplenta i przygotowywał się do egzaminu 

na profesora gimnazjalnego (Kraków, Jasło, Sanok). 

W 1899 r. podjął pracę w Gimnazjum Polskim w Cieszynie. Była to 

szkoła prywatna założona w 1895 r. i prowadzona przez Macierz Szkolną 

Księstwa Cieszyńskiego w celu kształcenia polskiej inteligencji na Śląsku 

Cieszyńskim. Była to pierwsza i do 1909 r. jedyna polska szkoła tego typu na 

Śląsku. Z powodu jej znaczenia była ona zaciekle zwalczana przez wpływowe 

środowisko niemieckie, które nie mogło jednak przeszkodzić w jej 

upaństwowieniu przez władze austriackie w 1903 r. Była to placówka 

wymagająca od pracującego w niej grona pedagogicznego nie tylko pracy 
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Fot. 1. Franciszek Popiołek. 

Zdjęcie pochodzi 

z publikacji autorstwa 

Franciszka Popiołka Dzieje 

Cieszyna z ilustracjami (1916)



zawodowej na najwyższym poziomie, ale i całkowitego zaangażowania się 

w życie polskiej społeczności. Nie dziwi więc, że część przybywających tu 

z ówczesnej Galicji nauczycieli, po kilku latach pracy w warunkach 

nieustannej walki narodowościowej, wracało do spokojniejszej pracy w nie 

stresujących warunkach cieszącej się autonomią Galicji. Część jednak tak 

głęboko zrosła się z polskim środowiskiem, iż Śląsk Cieszyński stał się ich 

drugą małą ojczyzną z wyboru. Do nich należał właśnie profesor Popiołek. 

Warunki wymagały zaangażowania w działalność społeczną. Franciszek 

Popiołek był prelegentem w ramach Macierzy Szkolnej, udzielał się jako 

bibliotekarz w Czytelni Ludowej. Redagował i publikował w organie 

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Miesięcznik Pedagogiczny, należał 

do grona redakcyjnego wydawanego od 1907 r. Zarania Śląskiego. Był 

wreszcie aktywnym członkiem, a od 1929 r. prezesem Polskiego Towarzystwa 

Ludoznawczego (by poprzestać na wymienieniu tylko najważniejszych, lecz 

bynajmniej nie jedynych jego działań). Nade wszystko jednak wykorzystywał 

swe umiejętności do pracy naukowej w zakresie historii i geografii, by 

opracować i wydać prace przedstawiające polskie spojrzenie na dzieje 

regionu. Jako nauczyciel geografii i zapalony turysta przygotował polskie 

wersje map regionu, a jako historyk zapisał się jako autor licznych książek 

i artykułów (będzie miał ich w dorobku około 400), z których wymienić 

wypada przynajmniej dwie: wydane w 1913 r. Dzieje Śląska Austriackiego 

oraz Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim z 1939 r.

Ze swoją szkołą, Gimnazjum Polskim, od 1920 r. występującym pod 

nazwą Gimnazjum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, będzie związany przez 

34 lata. W latach 1920‐1932 był jego dyrektorem. Z racji swojej fizjonomii 

i niskiego wzrostu był przez uczniów nazywany „chińczykiem”. Uchodził za 

nauczyciela bardzo wymagającego i surowego, skupionego na znajomości 

szczegółów. Był jednak przez uczniów szanowany, co potwierdzają liczne 

wypadki wspierania byłego profesora przez jego wychowanków.

Jego przejście na emeryturę nie było całkowicie dobrowolne, lecz 

wynikało z niechęci do niego władz sanacyjnych. Cieszyńskiemu środowisku 

przyniosło to jednak tę korzyść, iż mógł on poświęcić wszystkie swoje siły 
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pracy naukowej nad dziejami regionu. Zagłębił się odtąd jeszcze bardziej 

w studiowanie bardzo bogatych cieszyńskich zbiorów archiwalnych 

i bibliotecznych.

Lata II wojny światowej były dla niego bardzo trudnym 

doświadczeniem. Krótko przed jej wybuchem opuścił z żoną Cieszyn i udał 

się do córki do Warszawy. Tam przeżył jej oblężenie we wrześniu 1939 r. 

i mieszkał do jesieni 1940 r. Następnie przeniósł się do Krakowa. Tutaj żył 

w bardzo trudnych warunkach, lecz pomimo zagrożenia aresztowaniem 

przez okupanta starał się pracować naukowo (w sposób nielegalny 

wypożyczano mu książki z Biblioteki Jagiellońskiej). Po zakończeniu wojny 

zdecydował się na powrót do Cieszyna i wznowienie swojej aktywności 

naukowej.

Jego dorobek naukowy był uznawany w wymiarze ponad 

regionalnym. Jeszcze u schyłku lat 30. został wyróżniony srebrnym medalem 

Polskiej Akademii Umiejętności oraz godnością członka honorowego 

Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku. Jednak największym dlań 

wyróżnieniem było nadanie mu z okazji 70. rocznicy urodzin godności 

doktora honoris causa jego Alma mater – Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Odbyło się to w rzadko dokonywanej formie. W dniu 22 maja 1948 r. Senat 

UJ zjechał do Cieszyna by w wyjątkowej oprawie, w murach cieszyńskiego 

teatru uroczyście nadać Franciszkowi Popiołkowi tę godność.

Ze względu na stan zdrowia i podeszły wiek od połowy lat 50. 

profesor mieszkał u córki Marii w Krakowie. Tam jeszcze pracował naukowo. 

Zmarł dożywszy 92. lat 23 października 1960 r.

Przez swoją pracę zawodową i społeczną pozyskał uznanie 

cieszyńskiego środowiska nie tylko z kręgu polskiego. Po śmierci jego 

przybrana mała ojczyzna oddała Mu szacunek. Został pochowany na 

cieszyńskim Cmentarzu Komunalnym w Alei Zasłużonych. Jednym z jego 

czworga dzieci był syn Kazimierz, także historyk, poniekąd kontynuator pracy 

naukowej Ojca.
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Z początkiem roku szkolnego ruszyła w naszej bibliotece nowa oferta 

pn. KsiążkaDoDomu. Polega na dostarczaniu do domu materiałów 

bibliotecznych seniorom i  osobom niepełnosprawnym, które nie mogą 

osobiście udać się do biblioteki. Koleżanki zajmujące się nową formą 

działalności odwiedziły m.in. domy opieki w Bielsku‐Białej, aby przedstawić 

ofertę seniorom. 

Początkowo bibliotekarki miały dostarczać seniorom zamówione 

materiały, głównie gry planszowe oraz płyty z muzyką i filmami. Okazało się 

jednak, że dobrze byłoby wytłumaczyć zasady i rozegrać kilka par i gier, ale 

też po prostu porozmawiać i dotrzymać seniorom towarzystwa. W ten 

sposób rozpoczęła się nasza współpraca z Ewangelickim Domem Opieki 

SOAR w Bielsku‐Białej, a my odkryłyśmy, a raczej utwierdziłyśmy się 

w przekonaniu, że gry mają wielką wartość terapeutyczną.

Nasze seniorki tworzą wspaniałą drużynę i chętnie uczestniczą 

w proponowanych im grach. Oczywiście gry muszą mieć proste i szybkie do 

wyjaśnienia zasady, ale takich akurat w bibliotece nie brakuje, tak że na jakiś 

czas zabawa jest zapewniona. 

Średnia wieku seniorek to ponad 80 lat, więc wyzwanie dla nas 

ogromne, aby zainteresować i zachęcić do aktywności całą 8‐9 osobową 

grupkę, która zaraz po obiedzie, raz w tygodniu, wypatruje nas w jadalni. 

Naszym celem jest ćwiczenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości 

seniorów i oczywiście dostarczenie im dużej dawki uśmiechu. Realizujemy to 

poprzez różne gry, ale dziś chciałabym skupić się na grze Cardline. Zwierzęta, 

która skradła serca naszych podopiecznych. 

Cardline. Zwierzęta to gra karciana polegająca na szeregowaniu 

i umieszczaniu na osi kart z obrazami zwierząt według określonych kategorii. 

Każda karta zawiera informacje o nazwie zwierzęcia (polskiej i łacińskiej), 
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Gramy z seniorami



rodzinie, do której dane zwierzę należy oraz o stopniu zagrożenia 

wyginięciem. Na dole karty widnieją cechy, 

według których będzie się toczyć rozgrywka. 

Mamy do wyboru wielkość, wagę lub przeciętną 

długość życia danego zwierzęcia. Druga strona 

karty jest taka sama, ale nie zawiera cech, które 

będą odgadywane.

Celem gry jest pozbycie się wszystkich kart, 

poprzez ułożenie ich w odpowiednim miejscu na 

osi. Początkowo każdy z graczy otrzymuje cztery 

karty i układa je przed sobą tak, aby cechy 

zwierząt nie były widoczne. Umawiamy się, czy będziemy szeregować karty 

według wagi, wielkości czy długości 

życia zwierzęcia (ta ostatnia 

kategoria jest najtrudniejsza). Na 

środku wykładamy losową kartę 

odwróconą stroną z widocznymi 

cechami, która będzie kartą 

startową. Pierwszy gracz wybiera 

jedno ze swoich zwierząt i mówi, 

czy jest ono, np. lżejsze czy cięższe 

od tego, które leży na stole. Jeśli 

lżejsze – kładzie swoją kartę na lewo od leżącej, w przeciwnym wypadku na 

prawo (zwierzęta na osi powinny być układane w porządku od najmniejszej 

do największej wartości według wybranej cechy). Potem odwracamy kartę 

na drugą stronę i sprawdzamy czy została prawidłowo umieszczona. Jeśli tak, 

karta zostaje na stole w danym miejscu, jeśli nie, odkładamy ją do pudełka, 

a gracz dobiera następną kartę ze stosu. Kolejni gracze postępują w ten sam 

sposób, dokładając swoje zwierzęta pomiędzy leżące już na stole. Z każdą 

dołożoną kartą poziom trudności wzrasta, bo zwierząt jest coraz więcej 

i coraz trudniej „wstrzelić się” we właściwe miejsce w szeregu. Wygrywa 

osoba, która jako pierwsza pozbędzie się wszystkich swoich kart.

12
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Fot. 1. Puszka z elementami 
gry, aut. zdj. Lucyna Stania

Fot. 2. Przykładowa karta (awers i rewers), aut. 

zdj. Lucyna Stania



13

Impresje Biblioteczne
2022 nr 1

Fot. 3. Przykładowa rozgrywka i komponenty gry, aut. zdj. Lucyna Stania

Póki co, podczas wizyt w domu opieki, przetestowałyśmy grę według 

wagi zwierzęcia, która jest najbardziej intuicyjną i zarazem najłatwiejszą 

kategorią. Nasze seniorki radziły sobie bardzo dobrze, zwłaszcza kiedy 

poznały już trochę karty i zdobyły pewne obycie z grami. 

Cardline. Zwierzęta jest pięknie ilustrowana, grafiki są bardzo 

realistyczne i pobudzają wyobraźnię. Ten dodatkowy walor estetyczny jest 

nie do przecenienia. Rozpoznawanie nazw zwierząt bez czytania z kart jest 

też samo w sobie ciekawym wyzwaniem dla seniorów. Dużym plusem jest 

umieszczenie kart w poręcznej puszce niewielkich rozmiarów, z którą bardzo 

wygodnie jest się przemieszczać.

Gra przeznaczona jest dla od dwóch do ośmiu graczy, co pozwala 

nam angażować jednocześnie całą grupę.  Wzbudza pozytywne emocje, nie 

jest zbyt rywalizacyjna (seniorzy często razem ustalają położenie zwierzęcia) 

i wywołuje uśmiechy na twarzach graczy, a o to przecież chodzi. 

Polecam Cardline. Zwierzęta również do grania z dziećmi. Na kartach 

są ciekawe informacje o zwierzętach, dzieci poznają ich nazwy i rodziny, do 

których należą poszczególne osobniki. Dodatkowo młodzi gracze uczą się 



szacowania: większy – mniejszy, lżejszy – cięższy; poznają jednostki miary 

i wagi oraz uczą się według nich szeregować karty. Gra ma więc także 

wymiar edukacyjny i może być pomocą dydaktyczną dla nauczyciela podczas 

lekcji przyrody czy biologii. Myślę, że może też zaskoczyć niejednego 

dorosłego i zmienić nasze stereotypowe spojrzenie na zwierzęta. A na 

pewno wszyscy, bez względu na wiek, będą się dobrze bawić, podobnie jak 

nasi seniorzy.

14
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Fot. 4. Gramy z seniorami w Cardline. Zwierzęta, aut. zdj. Lucyna Stania

LUCYNA  STANIA
kierownik
Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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MAGDALENA  ŁUBKOWSKA

Urodziła się 4 listopada 1981 roku w Knurowie. Ukończyła filologię 

polską na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe w zakresie 

bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Przez czternaście lat była nauczycielem języka polskiego w szkole 

podstawowej i gimnazjum w Czerwionce–Leszczynach. W 2019 roku spełniła 

jedno ze swoich największych marzeń  i przeprowadziła się w góry. Obecnie 

pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bielsku–Białej – Filia 

w Żywcu.

Uwielbia książki, horrory, muzykę i sport. Kocha zwierzęta, 

szczególne miejsce w jej sercu zajmują koty. Przez pewien czas śpiewała 

w Chórze Hiacynt na terenie gminy Czerwionka–Leszczyny.

Wiersze zaczęła pisać w czasach liceum. Poezja to jej sposób na 

schowanie się w swoim świecie, w takiej własnej, jak ją nazywa, 

„ciszoprzestrzeni”. Od kilku miesięcy publikuje na Portalu Poetyckim Twoje 

Wiersze ‐ pod pseudonimem Coffee81.

Osiągnięcia literackie:

– udział w finale II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego O złote cygaro 

Wilhelma Szewczyka w 1998 roku,

– publikacja wierszy w Almanachu Poetyckim Znaki zapytania (Oficyna 

Wydawnicza TAD – AD) w 2008 r.,

– I miejsce w IV edycji Konkursu o Anioła Poezji ‐ Portal Poetycki Twoje 

Wiersze, 

– nagroda: Wiersz Miesiąca–2021–10 ‐ Portal Poetycki Twoje Wiersze.
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„Poezja leczy rany, jakie zadaje rozum”

(Novalis)



I miejsce w IV edycji Konkursu o Anioła Poezji Portal Poetycki 
Twoje Wiersze

pocztówki z przyszłości

przyszłość

wysyła mi pocztówki

na każdy dzień tygodnia

są z uśmiechem

z tęsknotą

z zamyśleniem

z nadzieją

najbardziej

lubię te z obietnicą

że szczęście przeciągnie mnie wreszcie

na swoją stronę

odkryje wszystkie karty

i pozwoli wybrać

te najlepsze

moja szuflada pełna pocztówek

a moje serce ‐ fotografii

obiecanych dni

czekam
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Wiersz Miesiąca–2021–10 ‐ Portal Poetycki Twoje Wiersze

zabierz mnie stąd

zabierz mnie stąd 

gdziekolwiek

tu jest pusto i zimno

krople deszczu wystukują rytm

mojego przestraszonego serca

wiatr zabiera wspomnienia

te dobre

bo te złe

nie chcą odejść

boleśnie się wbiły 

jak drzazgi

a ja

jestem tu za karę

za wiarę

nadzieję

i miłość

i boję się

zabierz mnie stąd

do siebie

niewiele miejsca zajmę

w kąciku siądę

cichutko
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i chwila po chwili

poskładam swoje fragmenty

w nową

silniejszą całość

zostaw mnie tu

przy sobie

otul spokojem

oswój spojrzeniem

ochroń przed wszystkim 

Wiersz opublikowany w pokonkursowym Almanachu 
Poetyckim Znaki zapytania (2008 r.)

uśmiech chowam na później

do smutku

trzeba się przyzwyczaić

choć nie jest łatwo

gromadzić łzy

przyjaźnić się z rozpaczą

żartować z bólem

uśmiech schować na później

pozbyć się szczęścia

oszukiwać radość

niełatwo jest

18
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stać i czekać

w nieskończoność

na zagmatwane wdzięki

unikaj kształtu trosk

nie pożyczaj przerażenia

nie zapomnij wspomnień

chwil wygasłych

zaczarowanych snów

Wiersz opublikowany w pokonkursowym Almanachu 
Poetyckim Znaki zapytania (2008 r.)

tęsknię za zapominaniem

poznawałam

razem z Tobą

uśmiechnięte niebo

zapach liści wprawiał nas w zakłopotanie

zielone w głowie szumiały myśli

nie ostudzisz teraz

żalu palącego

kapelusze marzeń wypełniłeś bólem

strach złośliwy

niszczy barwy słońca

promienie niestałości obietnic

oślepiają spojrzenia

które cierpią i gasną

bo tęsknią za zapominaniem
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Wiersz opublikowany w pokonkursowym Almanachu 
Poetyckim Znaki zapytania (2008 r.)

chciałabym...

chciałabym

dotknąć radości

wtulić się

w ogromne przestrzenie pamięci

chciałabym

żeby niebo pachniało latem

żeby drzewa pozwoliły mi zostać

żeby słońce nauczyło mnie

rzucać uśmiech na wiatr

chciałabym

mruczeć zadziornie do gwiazd

budzić księżyc z uśpienia

cichą porą

chciałabym

kolor szeptu zamienić na dotyk

dzisiaj

bo jutro może być już za późno

na takie życzenia
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kłopotliwa znajomość (1998)

nadepnęłam na kłopot

przypadkowo

ot tak

i poczułam

jak przywiera do podeszwy

mego buta

wlókł się za mną

przez cały tydzień

fascynując się

tym osiadłym sposobem życia

u mego boku

wciąż szeptał mi prośby

godne pasożyta

o podzielenie się z nim

tym

czego nie mogłam mu dać

wczoraj zaczepił pewną kobietę

która przegoniła go torebką

jutro zbyt gwałtownie popchnie staruszka

aż ten wpadnie do kałuży

dzisiaj młoda dziewczyna wywiesiła ogłoszenie

"Szukam kłopotu"

oddałam jej swoje buty

a kłopot 
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śmiał się do rozpuku

widząc

jak wracałam do domu

boso

moje miejsce w ciszoprzestrzeni (2021)

to jest ta chwila

kiedy jestem 

i nie ma mnie

zajmuję miejsce

w ciszoprzestrzeni

wsiąkam

w niezwyczajność chwili

czas i miejsce

układam na nowo

i kiedy już jest mi dobrze

znikam

w tej mojej nieobecności

zabraniam mówić słowom

kroplami ciszy barwię policzki

mój uśmiech radośnie milczy

zamykam oczy

i z filiżanką świeżo zaparzonej kobiecości

wymyślam siebie od nowa

bo to jest ta chwila

kiedy mnie nie ma

a ja tak bardzo chcę być
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W  KRAINIE  POEZJI  AGNIESZKI  FRĄCZEK
Relacja z konkursu recytatorskiego

W dniach 23 i 24 listopada 2021 r. w PBW w Bielsku‐Białej odbył się 

konkurs recytatorski W krainie poezji Agnieszki Frączek. Cykliczna impreza, 

ciesząca się niesłabnącym powodzeniem, odbyła się już po raz dziewiąty. 

Uczniowie szkół podstawowych z Bielska‐Białej, Godziszki i Jaworza wystąpili 

w dwóch kategoriach: klasy 1‐3 i 4‐6. Występy dzieci oceniała Komisja 

Konkursowa w składzie: Anna Niemiec‐Warzecha, dyrektor PBW w Bielsku‐

Białej, Jolanta Biernat, doradca metodyczny RODN WOM w Bielsku‐Białej 

i Renata Kruszyna, nauczyciel bibliotekarz PBW w Bielsku‐Białej.

Organizatorzy konkursu mieli na celu popularyzację twórczości 

cenionej polskiej poetki. Jest ona autorką licznych wierszy i opowiadań dla 

dzieci, germanistką, leksykografem, doktorem nauk humanistycznych. 

Pracuje na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. W swej 

twórczości przedstawia zjawiska przyrody, ludzi, zwierzęta oraz zwykłe 

przedmioty w sposób bajkowy, zaskakujący, niezwykły. Pełne ciepła i humoru 

wiersze rozwijają dziecięcą wyobraźnię, przekazują wiedzę o świecie, uczą 

zasad dobrego wychowania, budzą wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

W pierwszym dniu konkursu wystąpili młodzi recytatorzy z klas 1‐3. 

Interpretowali wiersze w ciekawy i twórczy sposób. Przedstawili bogatą 

galerię bajkowych postaci, prezentując ich charakterystyczne zachowania 

i cechy w różnych, niekiedy absurdalnych sytuacjach. 

W wierszu Miss stonoga, główna bohaterka szykuje się wiele godzin 

na przyjęcie, zachwycając się przed lustrem własnym wyglądem. Ostatecznie 

to ona ponosi niemiłe konsekwencje swojej próżności, gdyż zanim udało jej 

się wyjść z domu, potencjalni współbiesiadnicy zdążyli wziąć udział w sutym 

przyjęciu, zabawić się i wrócić do domów. W wierszu Kurze na górze ukazane 

są ludzkie cechy jak: karność, nieuleganie prośbie kogoś innego, przekora. 

W utworze Dama autorka przestrzega przed zbytnią łatwowiernością, która 
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doprowadziła do zguby naiwną bohaterkę. W wierszu Żaba i żabka główna 

bohaterka próbuje uczyć pływania żabką. Irytuje się, że ludzie nie chcą się 

stosować do jej wskazówek. W końcu okazuje się, że sama jest 

nieprzygotowana do treningu, gdyż nie posiada czepka i kos umu 

kąpielowego.

W kolejnym wierszu Zupka ze szprotek bohaterka Lila podczas 

zamawiania szprotek dla swojego kota, lekkomyślnie pominęła wymóg 

podania kodu pocztowego. Podczas rozmowy z dostawcą pomyliła kod 

z kotem i odbyła niepotrzebnie daleką podróż po odbiór towaru. Tytułowy 

bohater wiersza Duszek cechuje się dużą wrażliwością mimo ogromnej tuszy. 

Autorka sugeruje, że nie należy oceniać kogoś po wyglądzie, ale trzeba 

dostrzec jego wewnętrzne zalety. Główna bohaterka wiersza Krysia strojnisia 

wyróżnia się niepohamowaną chęcią strojenia się. Mimo, że w ciągu dnia 

wykorzystuje każdą wolną chwilę, aby przymierzyć kolejne ciuchy, to 

wieczorem prosi mamę o zakup nowych ubrań. Wiersz Bociek skrzy się 

humorem. Bohater przed wyruszeniem w daleką podróż do Afryki próbuje 

upchnąć wiktuały do kuferka. Próba spakowania nadmiernej ilości 

niepotrzebnych rzeczy powoduje katastrofę. Kuferek rozpada się w kawałki. 

24
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Fot. 1. Laureaci z klas I‑III, aut. zdj. Barbara Jauernig



Wiersze Agnieszki Frączek mogą służyć dzieciom młodszym 

i starszym do zabaw językowych, a w efekcie także do rozwoju mowy. Są 

świetnym narzędziem dydaktycznym przydatnym dla nauczycieli, logopedów 

oraz rodziców do kształcenia poprawnej wymowy.  Poziom recytacji podczas 

konkursu był wysoki i bardzo wyrównany. Większość uczestników konkursu 

podkreślała swoje występy ciekawymi strojami i rekwizytami. W pierwszym 

dniu konkursu (23 listopada 2021 r.) przeznaczonym dla klas 1‐3 wzięło 

udział 20 uczestników ze szkół Bielska‐Białej, Jaworza i Godziszki.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:

I miejsce – Oliwia Rymarczyk – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy 

Szkolnej w Bielsku‐Białej

II miejsce – Karol Sadowski – Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna 

w Bielsku‐Białej

III miejsce – Sara Sromek – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole 

Szkolno‐Przedszkolnym w Godziszce

Wyróżnienie – Natalia Zaitz – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza 

Kościuszki w Bielsku‐Białej

Wyróżnienie – Emilia Skoczylas – Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa 

Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku‐Białej

Wyróżnienie – Lidia Krawczyk – Szkoła Podstawowa SKAŁA w Bielsku‐Białej

W drugim dniu konkursu (24 listopada 2021 r.), przeznaczonym dla klas 4‐6, 

uczestniczyło 11 uczniów ze szkół Bielska‐Białej, Jaworza i Godziszki.

W kategorii klasy 4‐6 przyznano 3 pierwsze miejsca oraz 3 wyróżnienia:

I miejsce – Magdalena Gajny – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy 

Szkolnej w Bielsku‐Białej

II miejsce – Milena Byrska – Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego 

im. Mikołaja Reja w Bielsku‐Białej

III miejsce – Lilianna Siuda‐Dec – Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta 

Lubertowicza w Bielsku‐Białej

Wyróżnienie – Maja Przybylska – Szkoła Podstawowa nr 22 w Zespole Szkół
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Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku‐Białej

Wyróżnienie – Pola Orzechowska – Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. 

Władysława Kopalińskiego w Bielsku‐Białej

Wyróżnienie – Jakub Kapias – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Fabrykę Pędzli i Szczotek w Bielsku‐Białej. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy uznania. Także nauczyciele przygotowujący dzieci do występów 

otrzymali podziękowania od organizatorów.
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Fot. 2. Laureaci z klas IV‑VI, aut. zdj. 
Barbara Jauernig

BARBARA  DEREWIECKA
nauczyciel bibliotekarz
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Bielsku‐Białej 
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SZACH  I  MAT – NAUKA  LOGICZNEGO  MYŚLENIA  
I  NIE  TYLKO...

Nowatorskie narzędzia edukacyjne
Cz. 2

Dzisiejszy artykuł stanowi, można powiedzieć, kontynuację rozważań 

na temat wykorzystania nowatorskich narzędzi w edukacji. Ale, jak się 

nietrudno domyślić, tym razem zajmiemy się szachami, o których 

nadmieniliśmy już w artykule poświęconym narzędziom edukacyjnym cz. 1.

Za ojczyznę szachów uchodzą Indie, skąd miały przybyć na dwór 

perski w drugiej połowie VI wieku n. e. Wkrótce dotarły do południowych 

obszarów Półwyspu Iberyjskiego, a stamtąd do Europy Zachodniej 

i Środkowej, gdzie do gry wprowadzono kolejne elementy. Dzięki nim jej 

zasady stopniowo ewoluowały. Do Polski gra królewska, jak szachy nazwano, 

trafiła prawdopodobnie za panowania Bolesława Krzywoustego, a więc około 

XII wieku.

Choć historia gry królów jawi się pasjonująco, wróćmy jednakże do 

szachów pełniących funkcję narzędzia edukacyjnego. Pytanie brzmi zatem 

czy szachy – znane we wczesnym średniowieczu – mogą uchodzić za 

narzędzie nowatorskie? Odpowiedź zaś jawi się w zależności  od tego, 

w jakich kategoriach zostaną ujęte: li tylko gry, czy też instrumentu 

w rzemiośle edukacyjnym.

I jeszcze istotna sprawa! Podobnie jak ozoboty oraz omówione 

w poprzednim artykule klocki Lego, w niektórych sytuacjach dydaktycznych, 

szachy kojarzą się tradycyjnie, lecz w innych będą przejawem nowatorstwa. 

Kiedy mówimy o szachach, od razu nasuwa się nauka logicznego myślenia 

i rozwijania umiejętności matematycznych.  Co jest, rzecz jasna, uzasadnione 

ze względu na konieczność przewidywania ruchów. Tymczasem szachy mogą 

wspierać także proces kształcenia w przedmiotach humanistycznych. I czyż 

taka propozycja nie wydaje się frapująca? Trzeba przyznać, że z pewnością 
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pozwoli przełamać schematy. Nauczyciel dostrzega bowiem nowe 

możliwości integracji międzyprzedmiotowej i sfery kształcenia kompetencji 

kluczowych. Staje się kreatywny i rozwija kreatywność u uczniów!

Idąc tym tropem i tym razem odwołamy się do kształcenia 

kompetencji kluczowych u dzieci oraz młodzieży. Jak wiadomo, kształcąc 

jedną kompetencję, pamiętamy o pozostałych, gdyż kompetencje się łączą 

i wzajemnie uzupełniają. Należy podkreślić, że szachy to narzędzie równie 

uniwersalne w aspekcie edukacyjnym jak klocki Lego. W ich 

wielowymiarowy charakter dydaktyczny wpisuje się uniwersalność 

w kontekście wieku, bowiem szachy można wykorzystywać na każdym etapie 

kształcenia, poczynając od przedszkola. Ich wszechstronność warto również 

odnieść do bloków tematycznych. Dlaczegóż by nie wyzyskać dobrodziejstw 

wynikających z gry w szachy w trakcie języka polskiego, czy historii. 

A wpajanie wartości, kształtowanie cech osobowych? Przecież i na tym polu 

mają okazję  się sprawdzić.

Wprowadzenie szachów jest zatem odpowiednie w przypadku 

bloków tematycznych z przedmiotów ścisłych, przez blok humanistyczny aż 

po sferę emocjonalną. Oczywiście chylimy czoło przed królową nauk, kiedy 

mamy do czynienia z logiką i umiejętnościami matematycznymi, dążeniem 

do prawdy, wykorzystaniem tychże umiejętności w podejmowaniu decyzji, 

przewidywaniu konsekwencji swoich ruchów.

Dzięki szachom nauczyciel wdraża zasady fair play i uczy ich 

przestrzegania na co dzień. Rozwija koncentrację, zdolność skupienia uwagi 

na poszczególnych sytuacjach i figurach, a zarazem patrzenia w kontekście 

całej szachownicy. Całej drużyny! Motywuje.

Odwołując się raz jeszcze do kompetencji kluczowych trzeba 

pamiętać o kształceniu wszystkich kompetencji jednocześnie oraz ich 

korelacji w ramach integracji międzyprzedmiotowej. I choć można 

organizować zajęcia szachowe, których istotą będzie nauka samej gry, 

ustawienie, ruchy… Lecz czemu by ich nie użyć jako narzędzia w sytuacjach 

dydaktycznych, o których wspomnieliśmy.  Cóż, czy nie zasłużymy na miano 

nowatorów, gdy zdecydujemy się na symulację bitwy z wykorzystaniem 
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szachów? Choćby bitwa pod Grunwaldem, a dodatkowo inspiracja lekturą 

Sienkiewicza oraz płótnem Matejki. Wiedeń i husaria Sobieskiego. Może 

Legiony… Lista jest długa. A ile kompetencji kluczowych dostrzegamy?

Oto przykład scenariusza z wykorzystaniem szachów w zupełnie 

innej, jednak równie nieoczywistej, jak przypuszczam, sytuacji dydaktycznej.

Scenariusz zajęć dla szkoły podstawowej

Temat: Szach i mat – szachowe związki frazeologiczne.

Grupa wiekowa: klasa IV lub V

Cel główny: 

Utrwalenie wiadomości o związkach frazeologicznych z wykorzystaniem 

szachów.

Cele szczegółowe:

‐ utrwalenie wiadomości o związkach frazeologicznych,

‐ poznanie związków i metafor szachowych, funkcjonujących w języku 

potocznym,

‐ rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności matematycznych,

‐ kształcenie kompetencji komunikatywnych, językowych, wyrażania emocji,

‐ wpajanie szacunku dla tradycji,

‐ uczenie odpowiedzialności, zasad fair play.

Metody: burza mózgów, gra w skojarzenia, plakat, gra w szachy.

Materiały:

‐ szachy

‐ kartony, flamastry (do wykonania plakatu).
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Przebieg zajęć

Wstęp

1. Dzieci przypominają, co to związek frazeologiczny i podają przykłady 

frazeologizmów.

Rozwinięcie

1. Dzieci poznają i przypominają związki frazeologiczne oraz metafory 

występujące w języku potocznym związane z grą w szachy. Tworzą plakat ze 

skojarzeń, pojęć, związków i metafor dotyczących gry w szachy.

2. Rozgrywki szachowe (uczniowie grają w szachy).

Zakończenie

W kilku słowach podsumowują wyniki gry (wykorzystując poznane związki 

frazeologiczne, metafory, skojarzenia).

Lekcje zostały przeprowadzone w klasach IV i V szkoły podstawowej. 

Istotne znaczenie ma fakt, iż w tej placówce odbywają się lekcje, w czasie 

których uczniowie zdobywają i pogłębiają wiedzę dotyczącą szachów. Mają 

one charakter obligatoryjny, a nauczyciel organizuje zajęcia zgodnie 

z programem nauczania gry w szachy. Dzieci poznają ruchy poszczególnych 

bierek szachowych, czyli pionów oraz figur, ich pozycje i wartości. I już na 

tym etapie niezbędna okazuje się wiedza matematyczna. Łatwo wysnuć 

wniosek, jaką biegłość uczniowie wykazują w tej dziedzinie.

Na początku naszych zajęć dzieci przypomniały, co to jest związek 

frazeologiczny i podały przykłady frazeologizmów (w klasie IV nie miały 

jeszcze kompletnej wiedzy o związkach frazeologicznych, ale były w stanie 

podać przykłady stałych połączeń wyrazowych i zrozumieć ich sens). 

Losowały następnie wyrażenia frazeologiczne związane z grą w szachy 

(zapisane na karteczkach). Po odsłonięciu i odczytaniu dzieci objaśniały 

dosłowne znaczenia frazeologizmów w odniesieniu do gry. Kolejne zadanie 

polegało na dopasowaniu do swoich wyrażeń kwintesencji odnoszących się 

do codzienności (zapisanych na innych karteczkach).
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Przykłady szachowych związków frazeologicznych: być pionkiem, 

roszada, sytuacja patowa, itd. Z metafor szachowych występujących w języku 

potocznym dzieci wykonały plakat, zaś szachowo‐frazeologiczne potyczki 

słowne uwieńczyły autentyczne, ma się rozumieć, rozgrywki szachowe.

Dodam, że wszyscy uczniowie chętnie uczestniczyli w takiej formie 

zajęć, łączących zabawę z nauką.  Niektórzy do tematu podeszli w sposób 

refleksyjny, inni dość żywiołowo, zależnie od indywidualnych predyspozycji, 

a także kondycji psychofizycznej w danym dniu. Skupienia uwagi bez 

wątpienia wymagała gra w szachy. Na zakończenie uczniowie omówili 

sytuację na szachownicy oraz rezultaty szachowej rywalizacji, a podczas 

wypowiedzi posługiwali się szachowymi związkami frazeologicznymi.

Konkludując, szachy mogą być doskonałym narzędziem 

dydaktycznym i wychowawczym o cechach synkretycznych, oryginalnym 

i tradycyjnym jednocześnie. Ale scenariusz sytuacji dydaktycznej pisze 

nauczyciel, a więc nauczyciel decyduje, na ile będą oryginalnym, a na ile 

pozostaną tradycyjnym.  
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Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów 

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Bielsku‑Białej za lata 2017‑2022

cz – czytelnia

w – wypożyczalnia

Czasopisma udostępniane są na miejscu w czytelni.

Książki:

1. Jak to łatwo powiedzieć... : ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących : 

poziom A1 i A2 / Danuta Gałyga. ‐ Kraków : Towarzystwo Autorów 

i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017.

w 120298

2. Język polski dla obcokrajowców : czasowniki ruchu : znaczenia, odmiana, 

składnia : poziomy: B1, B2 i C : 100 ćwiczeń z kluczem, 200 związków 

frazeologicznych / Stanisław Mędak. ‐ Kraków : Wydawnictwo Petrus, 

copyright 2017.

w 121243

3. Mówię po polsku : ćwiczenia dla obcokrajowców : poziom A1 i A2 / 

Monika Gworys, Anna Mądrecka. ‐ Kraków : Prolog Publishing, 2021.

w 122750

4. Mówię po polsku : ćwiczenia dla obcokrajowców : poziom B1 i B2 / 

Monika Gworys, Anna Mądrecka. ‐ Kraków : Prolog Publishing, 2021.

w 122751

5. Na łamach prasy : podręcznik do nauki języka polskiego : rozumienie 

tekstu czytanego dla cudzoziemców : zaawansowany C2. Cz. 1 / Bogusław 

Kubiak. ‐ Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 

Universitas, 2017.

w 120970
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6. Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : 

monografia zbiorowa / pod redakcją Ewy Lipińskiej i Anny Seretny. ‐ Kraków : 

Księgarnia Akademicka, 2019.

cz 121364

7. Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela / Aneta Lica i Zenon Lica ; 

opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. ‐ [Gdańsk] : Wydawnictwo 

Harmonia, [2020].

w 122046

8. Pol's'ka : 1000 najvažlivìših slìv / [avtorka Ol'ga Rusìna]. ‐ Warszawa : 

Wydawnictwo Edgard, 2019.

w 122867, cz 122866

9. Pol′s′ka : rozmovnik dlâ robo  / [autorka: Olha Rusina]. ‐ Warszawa : 

Edgard, 2020.

w 122868, w 122869, w 122870, w 122875

10. Praktyczny słownik polsko‐ukraiński, ukraińsko‐polski / Stanisław 

Domagalski. ‐ Konstancin‐Jeziorna : Rea‐SJ, 2019.

w 122877, cz 122876

11. Speak Polish : for beginners : a prac cal self‐study guide. Pt. 1 / Justyna 

Bednarek. ‐ Warsaw : Preston Publishing, 2020.

w 122872

12. Speak Polish : pre‐ & intermediate : a prac cal self‐study guide : A2‐B1 / 

Justyna Bednarek. ‐ Warszawa : Preston Publishing, 2019.

w 122871

13. Sprytny słownik ukraińsko‐polski, polsko‐ukraiński. ‐ Kraków : Lingea, 

2020.

w 122878, w 122879

14. Ukraiński ‐ polski : rozmawiaj na każdy temat. 1 / Jelena Jegorowa ; 

ilustracje: Agnieszka Hodowana. ‐ Poznań : Wagros, [2020].

w 122873

15. Ukraiński ‐ polski : rozmawiaj na każdy temat. 2 / Jelena Jegorowa. ‐ 

Poznań : Wagros, [2020].

w 122874
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16. Z polskim w świat : podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. 

Cz. 1, Poziom B1/B2 / Róża Ciesielska‐Musameh, Barbara Guziuk‐Świca, 

Grażyna Przechodzka. ‐ Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‐

Skłodowskiej, 2018.

w 121309

Rozdziały z książek:

1. Dorośli i seniorzy ‐ grupy różnolite wiekowo : uczący się zróżnicowani ze 

względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia / Ewa Lipińska [i in.] // W: 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : 

monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. ‐ S. 71‐101.

cz 121364

2. Dwa w jednym ‐ grupy wielopoziomowe : uczący się zróżnicowani pod 

względem umiejętności językowych / Ewa Lipińska // W: Nauczanie języka 

polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ 

Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. ‐ S. 47‐70.

cz 121364

3. Flegmatyczny słuchowiec, choleryczny wzrokowiec ‐ grupy różnorodne 

osobowościowo : uczący się o zróżnicowanych temperamentach i różnej 

modalności / Ewa Lipińska // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego 

w grupach heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia 

Akademicka, 2019. ‐ S. 129‐146.

cz 121364

4. Glo odydaktyk nowej generacji (w świetle dokumentów Rady Europy) / 

Iwona Janowska // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach 

heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 

2019. ‐ S. 339‐353.

cz 121364
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5. Nauczanie języka a specjalne potrzeby edukacyjne uczniów : uczący się 

uzdolnieni, niepełnosprawni, z deficytami poznawczymi i/lub 

motorycznymi / Danuta Pukas‐Palimąka, Weronika Rodzińska // W: 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : 

monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. ‐ S. 147‐159.

cz 121364

6. Płeć i/a kultura : uczący się o zróżnicowanych korzeniach kulturowych / 

Tamara Czerkies // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach 

heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 

2019. ‐ S. 161‐180.

cz 121364

7. Profesjonaliści i adepci ‐ grupy o niejednakowym poziomie wiedzy 

zawodowej : uczący się zróżnicowani ze względu na stopień znajomości 

języka specjalistycznego / Anna Seretny, Beata Sałęga‐Bielowicz // W: 

Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych : 

monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. ‐ S. 103‐127.

cz 121364

8. Współczesny polonista ‐ nauczyciel polifunkcyjny czy wyspecjalizowany? / 

Ewa Lipińska, Anna Seretny // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego 

w grupach heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia 

Akademicka, 2019. ‐ S. 9‐24.

cz 121364

9. Z domu lub ze szkoły ‐ grupy mieszane : uczący się zróżnicowani ze 

względu na sposób i kontekst opanowania języka / Ewa Lipińska, Anna 

Seretny // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach 

heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 

2019. ‐ S. 25‐46.

cz 121364
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10. Zadanie i trening akulturacyjny jako narzędzia rozwijania 

międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej / Marta Bodzioch, Marzena 

Wawrzeń // W: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach 

heterogenicznych : monografia zbiorowa. ‐ Kraków : Księgarnia Akademicka, 

2019. ‐ S. 319‐337.

cz 121364

Artykuły z czasopism:

1. Badania leksykalne w (glo o)dydaktyce polonistycznej / Anna Seretny // 

Język Polski. ‐ 2018, nr 2, s. 42‐60.

2. Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glo odydaktyce 

polonistycznej / Magdalena Stasieczek‐Górna // Język Polski. ‐ 2018, 

nr 2, s. 96‐104.

3. Code‐mixing – zakłócony proces komunikacji czy przejaw funkcjonalnego 

użycia języka / Joanna Botwin // Język Polski w Szkole Podstawowej. ‐ 

2021/2022, nr 1, s. 23‐34.

4. „Cześć! Jestem Tom”, czyli nauka mówienia w języku polskim dla 

obcokrajowców : propozycja lekcji dla początkujących / Patrycja Kubicha // 

Język Polski w Szkole Podstawowej. ‐ 2021/2022, nr 1, s. 49‐66.

5. Czy tak bardzo inne? : o zdalnym nauczaniu polskiej gramatyki w grupach 

wschodniosłowiańskich / Dominika Izdebska‐Długosz // Język Polski 

w Szkole Ponadpodstawowej. ‐ 2021/2022, nr 2, s. 71‐83.

6. Internetowe materiały do nauki języka polskiego jako obcego dostępne 

w Chinach / Huiling Zhang // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. ‐ 

2021/2022, nr 2, s. 109‐117.

7. "Jak ci minęły wakacje?", czyli propozycja lekcji swobodnej wypowiedzi 

ustnej w języku polskim dla obcokrajowców : poziom średnio 

zaawansowany / Patrycja Kubicha // Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. ‐ 2021/2022, nr 1, s. 85‐101.
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8. Język polski w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych : podstawy teoretyczne 

i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marta Krasuska‐Be uk // 

Nauczanie Początkowe. ‐ 2016/2017, nr 3, s. 28‐44.

9. Komunikacja ukierunkowana na ucznia : formy sprzyjające rozwijaniu 

kompetencji komunikacyjnej / Monika Żelazna // Język Polski w Szkole 

Ponadpodstawowej. ‐ 2021/2022, nr 1, s. 105‐111.

10. Koncepcje kształcenia polonijnego Polaków na Ukrainie / Viktoriya 

Vakhovska, Daria Vakhovska // Język Polski w Szkole Podstawowej. ‐ 

2021/2022, nr 1, s. 123‐137.

11. Metodyka pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : język polski 

w klasach 4‐8 / Małgorzata Gębka‐Wolak // Edukacja. ‐ 2019, nr 3, s. 68‐84.

12. Miejsce glo odydaktyki w językoznawstwie polonistycznym / Władysław 

T. Miodunka // Język Polski. ‐ 2018, nr 2, s. 7‐21.

13. Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki 

konstruktywistycznej : autorski model glo opedagogiczny / Przemysław 

Gębal, Monika Nawracka // Edukacja. ‐ 2019, nr 3, s. 54‐67.

14. Nauczanie języka polskiego jako obcego dzieci z doświadczeniem 

migracji w szkole podstawowej – sieci współpracy i samokształcenia / 

Dominika Izdebska‐Długosz // Język Polski w Szkole Podstawowej. ‐ 

2021/2022, nr 1, s. 7‐22.

15. Nauczanie polszczyzny jako języka obcego w historii języka polskiego / 

Anna Dąbrowska // Język Polski. ‐ 2018, nr 2, s. 22‐41.

16. Nauka poprzez zabawę : metody nauczania języka polskiego jako języka 

obcego w szkole podstawowej / Anita Skóra // Język Polski w Szkole 

Podstawowej. ‐ 2021/2022, nr 1, s. 93‐106.

17. Nie tylko ortografia : wybrane problemy kształcenia odmiany pisanej 
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