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Kilka słów o projekcie

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach razem z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Żernicy podjęli współpracę w ramach Programu „Dotacje na edukację / Inicjatywy”
w ramach projektu „Bardzo Młoda Kultura”. Wspólna inicjatywa pn. „Skadrowana lekcja
powstańcza” znalazła się w trzynastu zwycięskich wnioskach, które otrzymały refundację ze środków Narodowego Centrum Kultury, których operatorem w województwie
śląskim jest Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego.
W projekcie założyliśmy zacieśnienie więzi między instytucją kultury a oświatą, poprzez przygotowanie publikacji ze scenariuszem zajęć lekcyjnych, obudowanej filmem
dotyczącym Powstań Śląskich. Do projektu zaangażowani zostali pracownicy GOK oraz
nauczyciele i uczniowie ZSP w Żernicy, a także lokalni pasjonaci historii. Bazowaliśmy
na scenariuszu filmowym, który napisała nauczycielka historii (Justyna Wrońska-Labus),
zainspirowana utworami poruszającymi tematykę powstań, właśnie na terenie gminy Pilchowice. Uczestnicy projektu wzięli udział w spotkaniach z pasjonatami historii
i odwiedzili Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, by zgłębić tematykę i móc
łatwiej wcielić się w graną przez siebie rolę. Na początku lipca miała miejsce premiera
filmu „W rozdarciu”, który jest upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu III POWSTANIA
ŚLĄSKIEGO.
Poprzez naszą inicjatywę chcemy mówić o trudnych wyborach, z jakimi przyszło się
mierzyć ludziom podczas powstań śląskich, które w naszym regionie przebiegały wyjątkowo dotkliwie. Obok siebie mieszkali ludzie, którzy nagle musieli odpowiedzieć się
po którejś ze stron. Po przeciwnych stronach barykady stanęli sąsiedzi, kuzyni, przyjaciele... Chcemy kształtować właściwe postawy społeczne młodych ludzi, wrażliwych
na rzeczywistość, mających wpływ na swoją przyszłość, ale uwzględniających też to,
co miało miejsce w przeszłości. Świadomość lokalnej historii, tego, co nas ukształtowało, co ma wpływ na to, kim jesteśmy i też kim możemy być – jest niezwykle istotna
w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Dzięki aktywnemu poznawaniu małej ojczyzny, włączaniu się w jej życie społeczne czy kulturalne – rozwija się też wiele
umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu, takich jak współpraca, zaufanie, planowanie, odpowiedzialność oraz kompetencje medialne i komunikacyjne.
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Publikacja i praca ze scenariuszem
Co i w jakim celu?
Niniejsza publikacja zawiera informacje o projekcie „Skadrowana lekcja powstańcza”, zdjęcia z planu filmowego, kadry z filmu oraz scenariusz wraz z kartami pracy, które
można wykorzystać m.in. na lekcji historii w szkole.
Scenariusz przygotowanych zajęć ma być pomocą dla nauczycieli w przeprowadzeniu zajęć dotyczących powstań śląskich. Jest on rozszerzeniem treści przekazywanych
na lekcjach historii w klasie 7, kiedy to omawia się zagadnienia kształtowania się granic
II Rzeczypospolitej.

Dla kogo?
Scenariusz przygotowany jest dla nauczycieli uczących w klasach 7 szkoły podstawowej. Po niewielkiej modyfikacji z powodzeniem można go wykorzystać także na zajęciach z wychowania regionalnego w młodszych klasach.

Jak korzystać?
W scenariuszu zawarta jest instrukcja wykorzystania kart pracy, przygotowanych specjalnie do tego scenariusza. To nauczyciel prowadzący zajęcia sam decyduje, z których
kart skorzysta. Scenariusz można dowolnie modyfikować i dopasować go do każdego
oddziału, z którym się pracuje.
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Zdjęcia z planu filmowego

7 I Strona

Kadry z filmu
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Kadry z filmu
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Scenariusz lekcji „Skadrowana lekcja powstańcza”
Temat: Trudne wybory ludności śląskiej - powstania śląskie

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna

Podstawa programowa:
XXVIII. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej.

Uczeń:
• przedstawia proces wykuwania granic: wersalskie decyzje a fenomen Powstania
Wielkopolskiego i powstań śląskich (zachód) - federacyjny dylemat a inkorporacyjny
rezultat (wschód).

Cele edukacyjne:
Uczeń po tej lekcji:
• wie w jaki sposób kształtowała się zachodnia granica Polski,
• analizuje przyczyny przegranych plebiscytów,
• zna daty trzech powstań śląskich,
• potrafi wskazać skutki powstań dla Polaków, Niemców i Ślązaków,
• zna postać Wojciecha Korfantego.

Metody nauczania:
• opowiadanie, film, karty pracy.

Formy nauczania:
• praca z całą klasą, praca w parach.
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Przebieg lekcji

Przebieg lekcji

Czynności nauczyciela

Czynności uczniów

1. Czynności organizacyjne, podanie celów lekcji i
rozdanie kart pracy.
2. Nauczyciel prosi uczniów by przypomnieli sobie
okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jak brzmiały postanowienia traktatu wersalskiego, dotyczące ziem polskich i niemieckich
oraz jak wyglądała sytuacja Niemiec po wojnie.

Uczniowie odpowiadają
na pytania zadane przez
nauczyciela

3. Nauczyciel opowiada uczniom o przyczynach wybuchu powstań śląskich, a także o przebiegu plebiscytu na Górnym Śląsku. Następnie prosi uczniów,
aby pracując w parach, połączyli odpowiednio
układankę (karta pracy 1 QR-kod)

Uczniowie przyporządkowują
odpowiednie daty do podanych wydarzeń. To czy dobrze
dopasowali dane elementy
mogą sprawdzić za pomocą
odczytania QR-kodu.

4. Nauczyciel prezentuje film „W rozdarciu”, przygotowany w ramach projektu „Skadrowana lekcja
powstańcza”. Prosi uczniów o uważne oglądanie.

Uczniowie oglądają film.

5. Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich odczucia
względem filmu. Czy postawy prezentowane przez
głównych bohaterów są dla nich zrozumiałe? Czy
Ślązakom łatwo było opowiedzieć się po którejś ze
stron?

Uczniowie odpowiadają na
zadane przez nauczyciela
pytania.

6. Nauczyciel zapisuje na tablicy trzy hasła: Skutki
dla Polski, Skutki dla Niemiec, Skutki dla Śląska i
prosi uczniów o podanie przykładów takich skutków.

Uczniowie zapisują na tablicy
swoje propozycje,
po skonsultowaniu ich
z nauczycielem.

7. Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy 2. Następnie wspólnie z uczniami sprawdza efekty ich pracy.

Uczniowie wypełniają kartę
pracy w parach.

8. Ewaluacja. Pytania podsumowujące:
- Czego nowego się nauczyłem?
- Co było dla mnie niejasne?
- Co mi dziś pomagało, a co utrudniało naukę?

Uczniowie odpowiadają
na zadane przez nauczyciela
pytania.
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Karta pracy 1
Karta pracy 1

1919

I powstanie śląskie

1920

II powstanie śląskie

marzec 1921

Plebiscyt

maj 1921

III powstanie śląskie

Instrukcja dla nauczyciela:
Układankę należy rozciąć. Każdy
rząd poziomy
powinno przeciąć się w połowie QR-koInstrukcja
dla nauczyciela:
du. Jeśli uczeń
dopasuje
wydarzenie
do daty,
to sczytany
na QR-kodu.
telefonieJeśli
QR-kod
Układankę
należy dobrze
rozciąć. Każdy
rząd poziomy
powinno
przeciąć
się w połowie
uczeń
mu todobrze
potwierdzi.
dopasuje wydarzenie do daty, to sczytany na telefonie QR-kod mu to potwierdzi.
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Karta pracy 2
Zadanie 1. (1 pkt)
Z podanych zdjęć wybierz to, które odnosi się do kampanii przed plebiscytem na Górnym Śląsku

Zadanie 2. (2 pkt)
Wskaż zdania prawdziwe.
Jednym z postanowień traktatu wersalskiego było przeprowadzenie
plebiscytu na Górnym Śląsku.
III powstanie śląskie uważane jest przez historyków za przegrane.
Jedna z największych bitew III powstania odbyła się w rejonie Góry
św. Anny. W wyniku powstań Polsce przypadło 76% hutnictwa i 50% kopalń węgla.

Zadanie 3. (1 pkt)
Podaj imię i nazwisko osoby znajdującej się na zdjęciu.
...........................................................................

Zadanie 4. (2 pkt)
Zapoznaj się z ilustracją, a następnie odpowiedz na pytanie znajdujące się pod nią.
a) plakat zachęca do głosowania za ............................................
b) podaj jeden argument popierający Twój wybór:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania instytucjom, organizacjom i osobom, które pomogły
nam przy realizacji projektu.

Szczególne podziękowania składamy:
Waldemarowi Pietrzakowi

dyrektorowi GOK w Pilchowicach – za zdjęcia,
montaż, produkcję oraz wsparcie na każdym
etapie realizacji projektu;

Katarzynie Koceli-Bardeli

za współpracę na planie filmowym, scenografię
i stroje;

Erwinowi i Gabrieli Sapikom

za udostępnienie swojego domu, ogrodu,
muzeum na plan filmowy i zagranie w filmie;

Krzysztofowi Krzemińskiemu za przepiękne zdjęcia, epizodyczną grę aktorską
oraz pomoc przy tworzeniu publikacji;
Genowefie Sucheckiej

za konsultacje ws scenariusza filmowego
oraz przybliżenie tematyki powstań śląskich,
obyczajów i strojów tamtych czasów;

Pracownikom - Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, a zwłaszcza
Katarzynie Kleczko

za pomoc w koordynacji projektu

i Aleksandrowi Lysko

za wsparcie merytoryczne.

Największe podziękowania kierujemy do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy za zaangażowanie w powstanie filmu oraz udział w pilotażowej lekcji, cenne uwagi
i zawsze dobry humor.

15 I Strona

16 I Strona

