Autor: Bożena Święch
Temat lekcji: Poezja, która oskarża. Non omnis moriar Zuzanny Ginczanki.
1. INFORMACJE WSTĘPNE
Scenariusz jest przeznaczony do realizacji w szkole ponadpodstawowej na lekcji języka
polskiego.Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie klas III czteroletniego liceum i
pięcioletniego technikm. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej w tych klasach
omawia się literaturę, która powstała przed rokiem 1945. Nauczyciel może też zaplanować
pracę z wierszem Zuzanny Ginczanki w celu wskazania uczniom funkcjonalnego kontekstu
przydatnego w czasie pracy z wierszami romantyków lub wykorzystać scenariusz do
zorganizowania powtórzenia - utrwalenia treści programowych na temat motywu non omnis
moriar w tekstach kultury. Lekcja powinna rozpocząć się zajęciami w Centrum Kultury i
Edukacji Żydowskiej w Synagodze Pod Białym Bocianem. W scenariuszu zaplanowano
aktywność uczniów, którzy świadomie będą korzystać z zasobów ekspozycji Nieukończone
życia. Warsztaty analizy i interpretacji oraz analizy porównawczej można przeprowadzić w
sali dydaktycznej na terenie ekspozycji, w której uczniowie wykonują ćwiczenia lub
rozchodzą się po przydzieleniu zadań celem ich realizacji w oparciu o materiał wystawowy, a
następnie wracają, aby omówić efekty pracy w grupach. Nauczyciel może też zaplanować
lekcję w klasie i wykorzystać część zadań samodzielnie wykonanych przez uczniów w
ramach obowiązującego w podstawie programowej samokształcenia. Scenariusz można
modyfikować, a zaproponowaną w nim analizę wykorzystać podczas pracy związanej z
omawianiem dzieł innych twórców, których biogramy i przykładowe utwory poetyckie
znajdują się w zasobach ekspozycji (Unde malum, Ocalony - Tadeusza Różewicza, Campo di
Fiori Czesława Miłosza). Scenariusz można też wykorzystać pracując z uczniami
realizującymi treści podstawy programowej, która obowiązuje od roku 2008.
2. POZIOM EDUKACYJNY
III ETAP EDUKACJI:
klasa III liceum 4-letniego,
klasa III technikum 5-letniego,
lub III klasa 3-letniego liceum i 4-letniego technikum
środki dydaktyczne:
- kartki z wierszem Non omnis moriar
- tabele do analizy wierszy (tabele 1-3)
- kartki z wierszem Juliusza Słowackiego Testament mój
3. CZAS TRWANIA LEKCJI: 2  45 minut
4. ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Zakres podstawowy:
Cele kształcenia i treści nauczania:
I.Kształcenie literackie i kulturowe.
Treści nauczania:1.1),1.3),1.4),1.13),14),1.15)2.6),

II. Kształcenie językowe.
Treści nauczania: 1.1),1.3),2.5),2.7),3.3),
III.Tworzenie wypowiedzi.
Treści nauczania: 1.1),1.4),2.2),
IV.Samokształcenie.1),2),3),4),8),9).

Zakres rozszerzony:
Cele kształcenia:
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
Treści nauczania: 1.1),1.4),1.11).
II. Kształcenie językowe.
Treści nauczania: 2.7),3.4).

5. CELE OPERACYJNE LEKCJI
Uczeń:
- poznaje związek biografii Zuzanny Ginczanki z jej twórczością,
- pracuje z materiałami źródłowymi dostępnymi na ekspozycji Nieukończone życia: analizuje
biogramy, wybiera z tekstów odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi,
- wykorzystuje materiały źródłowe do tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej,
- interpretuje wiersz Non omnis moriar, wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu
i określa ich funkcję,
- dokonuje interpretacji porównawczej, rozpoznaje aluzje literackie,
- wskazuje konteksty kulturowe pogłębiające analizę tekstu poetyckiego (biograficzny,
historyczny, literacki),
- określa rolę języka w budowaniu obrazu świata.
6. METODY I FORMY PRACY
praca w grupach,
praca indywidualna,
burza mózgów,
analiza i interpretacja tekstów poetyckich,
analiza i interpretacja porównawcza,
analiza materiałów źródłowych.
7. STRUKTURA LEKCJI
Część organizacyjna lekcji (10 minut)
Przedstawienie celu zajęć i zaproponowanie uczniom udziału w konkursie na zredagowanie
tematu lekcji. Nauczyciel zaznacza, że istnieje już temat scenariusza, jednak sprawdzi, jakie
propozycje podadzą uczniowie - będzie to forma ewaluacji zajęć.
Nauczyciel rozpoczyna rozmową z uczniami na temat tytułu ekspozycji. Pyta o konstrukcję
słowną Nieukończone życia, prosi, aby uczniowie poszukali wyjaśnienia tytułu w tekście pod
nim zapisanym.
Przykładowo: nieukończone dzieło, zakończone życie.

Uczniowie analizują zdanie; Żyli w świecie upadłych wartości. Ich twórczość to testament,
który dla nas zostawili.
CZĘŚĆ I (20 minut)
Praca w 4 grupach
Uczniowie korzystają z zasobów ekspozycji i na ich podstawie odtwarzają obraz życia
przerwanego przez wojnę. Nauczyciel zaznacza, aby pominęli biogram Zuzzanny Ginczanki.
Przykładowo:
Grupa 1. Biografie twórców (lata życia, pochodzenie społeczne),
Grupa 2. Dziedziny twórczości ( literatura, muzyka..),
Grupa 3. Moda (analiza zdjęć dodanych do biogramów),
Grupa 4. Związki z innymi autorami (np. Brunonem Schulzem, Skamandrytami, architektami,
kompozytorami).
Uczniowie odczytują efekty pracy swoich grup, uzupełniają notatki.
CZĘŚĆ II (45 minut)
Praca w 4 grupach
Nauczyciel prosi, aby uczniowie odszukali na wystawie część poświęconą Zuzannie
Ginczance ( imię i nazwisko przy wejściu na wystawę, zdjęcie wyeksponowane, galeria zdjęć,
biogram, wiersze poetki, nagranie Non omnis moriar w wykonaniu Anny Błaut, przypisy,
podpisy).
Grupa 1.Opisuje wygląd poetki na podstawie zdjęć dostępnych w galerii.
Grupa 2. Charakteryzuje poetkę na podstawie biogramu.
Grupa 3. Charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu Maj 1939.
Grupa 4. Analizuje język wypowiedzi w wierszu Agonia.
Grupy przedstawiają efekty swojej pracy. Odczytują swoje notatki, nauczyciel pomaga
w zredagowaniu spójnej wypowiedzi.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z wierszem Non omnis moriar, zaznacza, że rozpoczyna
się praca z tekstem poetyckim i uczniowie traktują tekst jak kartę pracy: notują, podkreślają.
Pracę rozpoczyna wysłuchanie nagrania recytacji Anny Błaut.
Uczniowie zaznaczają w wierszu słowa, których znaczenia nie rozumieją (wyjaśnień szukają
w słownikach online); przykładowo: kilimy, makaty, lichtarze, pakuły, szupowcy,
folksdojczer.
Uczniowie uzupełniają tabelę:
Tabela 1
życie codzienne
kilimy
makaty
półmiski
kołdry
dywany
inne

wojna
szpicel
szupowcy
donosicielka
folksdojczer
inne

Uczniowie przypominają swoje refleksje wynikające z fazy wstępnej lekcji i redagują
argument uzasadniający tezę - Wojna to brutalny czas ingerencji w ludzkie życie, ponieważ…
……………………………………………………………………………………………………………...
Uczniowie czytają zredagowane argumenty. Nauczyciel ocenia przykładowe uczniowskie
prace.
Uczniowie przypominają cechy związków frazeologicznych i wypisują frazeologizmy z
wiersza Non omnis moriar. Przykładowo:
Tabela 2
Związek frazeologiczny
przylgnąć do rąk
robota pali się w ręku

Sposób wykorzystania w wierszu
do rąk im przylgną
O, jak będzie się palić w ręku im robota

Uczniowie redagują wniosek: Celowe wykorzystanie związków frazeologicznych podkreśla
oskarżający ton wiersza,wzmacnia pogardę dla donosicieli.
Uczniowie analizują zastosowany przez poetkę czas lirycznej wypowiedzi (mogą korzystać z
tabeli).
Tabela 3
Czas teraźniejszy
brak
brak

Czas przeszły
kiedy szli szupowcy
nie zostawiłam

Czas przyszły
pozostaną po mnie
dłoń wyszpera

brak
Uczniowie określają funkcjonalność zestawienia tego, co się zdarzyło z tym, co nieuchronnie
nastanie. Przypominają zapisane w biogramie okoliczności aresztowania i śmierci Zuzanny
Ginczanki.
Wniosek wykorzystują w czasie analizy słów Juliana Przybosia: Wiersz odczytaliśmy ze
zmiętej i podartej kartki zapisanej przez poetkę ołówkiem, z kartki jak gryps szyfrowanej w
niebezpiecznym miejscu. Domyślić się trzeba było przymiotnika żydowskie.
Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z wierszem Juliusza Słowackiego Testament mój i prosi o
wypisanie cytatów, do których nawiązała Zuzanna Ginczanka.
Uczniowie podkreślają w wierszach miejsca wspólne i nazywają funkcję aluzji literackiej.
Część III (15 minut)
Podsumowanie:
Nauczyciel prosi uczniów o to, aby przeanalizowali swoje notatki, przypomnieli etapy lekcji i
zaproponowali swój temat zajęć, w których uczestniczyli.
Nauczyciel analizuje uczniowskie propozycje. Uzasadnia, że o oskarżycielskim charakterze
wiersza decydują treść i forma.

Proponowane zadanie domowe
do wyboru:
1. Na podstawie wiersza Non omnis moriar oraz innego utworu z zaproponowanych na
ekspozycji Nieukończone życia wierszy Zuzanny Ginczanki zredaguj argument uzasadniający
słowa tematu lekcji. (Temat zaproponowany przez ucznia lub podany przez nauczyciela).
2. Napisz interpretację porównawczą wierszy : Non omnis moriar Zuzanny Ginczanki
i Campo di Fiori Czesława Miłosza.

