
Widokówka
Inspiracją do powstania scenariusza stała się przedwojenna widokówka przedstawiająca 
Dolinę Luizy. Celem proponowanych działań pedagogiczno-teatralnych (pracy z wystawą, 
instalacją, teatrem dokumentu, archiwum, czytaniem performatywnym) jest pobudzanie 
poszukiwań młodzieży w obszarach: miejsca w którym się żyje i zmian w nim zachodzą-
cych, relacji społecznych, ekologii. Autorka scenariusza proponuje zadania twórcze 
z obiektem-widokówką, a także wskazuje na różne możliwości uzupełniania działań 
w zależności od metod pracy znajdujących się w kręgu zainteresowań nauczyciela. Sce-
nariusz można zrealizować w całości lub jego wybrane części.

Autorka: Monika Tomczyk

Uczestnicy/uczestniczki zajęć: klasy 
od V do VIII; warsztaty można dostoso-
wać do szerokiego grona odbiorców, 
dostosowując liczbę zadań i propono-
wany materiał.

Przedmiot szkolny: zajęcia teatralne, 
język polski, historia, plastyka, lekcja 
wychowawcza, zajęcia dodatkowe i fa-
kultatywne, zajęcia edukacji kulturowej

Czas trwania: warsztat podzielony na 
pięć części – każda zajmuje jedną godzi-
nę lekcyjną

Cele:

1. Inspirowanie młodzieży do refleksji na 
temat miejsca – miejscowości, w której 
się żyje.

2. Budowanie i rozwijanie wrażliwości 
lokalnej, miejskiej, ekologicznej, społecz-
nej.

3. Formułowanie własnego punktu widze-
nia w pracy indywidualnej i grupowej 
w oparciu o konteksty miasta i natury.

4. Uwrażliwianie na zachodzące zmiany 
lokalne.

5. Pobudzenie refleksji nad historią lokal-
nych miejsc.

6. Wykorzystywanie metod pedagogicz-
no-teatralnych do pogłębiania refleksji 
nad sobą i otaczającym światem.

7. Stymulowanie umiejętności orientacji 
w terenie.

8. Zapoznanie z takimi pojęciami i temata-
mi jak: kolaż, czytanie performatywne, 
kurator wystawy, komponowanie wysta-
wy, dokumentowanie, projekt artystyczny, 
obiekt, odczytywanie śladów, kadrów, 
teatr dokumentu, archiwum, miejsce- 
miasto, natura, ekologia, lokalność, 
zmysły, refleksja nad tożsamością miej-
sca, rekreacja, sprawczość, pamięć, histo-
ria lokalna, edukacja kulturowa.

Formy pracy: praca z obiektem, archi-
wum, rozmowa, wywiad, komponowanie 
wystawy, instalacja, czytanie performa-
tywne, ekspresja plastyczna-kolaż, foto-
grafia

Przestrzeń: zamknięta – sala lekcyjna
otwarta – natura w przestrzeni miejskiej

Materiały: wskazane w poszczególnych 
częściach scenariusza 



Przebieg zajęć:

Zaproszenie kierowane do młodzieży od autorki i Lubuskiego Teatru:

Zapraszam do przyjrzenia się jednemu zatrzymanemu kadrowi w widokówce. Odkryjcie go sami. 
Ciekawe, jak różnymi tropami podążać będzie Wasze myślenie, uczucia i wyobraźnia? Jak, dzięki 
tej widokówce, poznacie na nowo swoje miasto i zaczniecie o nim opowiadać? Jeśli uda Wam 
się przejść proces, który zaproponowałam w scenariuszu, wyślijcie wiadomość na adres Lubu-
skiego Teatru. Może będzie to widokówka z refleksjami? – M.

I. Rozgrzewka tematyczna x 3. 

        Materiały: kartki A4, cienkopisy, taśma papierowa, papier pakowy.

1. Pytanie-odpowiedź. Usiądź z grupą w kręgu i poproś, by każdy po kolei odpowiedział na pyta-
nie: kiedy ostatnio wysłał widokówkę i skąd. 

2. Migawka z pamięci. Zaproś uczniów, aby usiedli wygodnie i zaproponuj następujące czyn- 
ności. Zamknij oczy i zobacz, jaki obraz miejsca z Zielonej Góry przychodzi do Ciebie. Co to za 
miejsce? Co tam jest? Przyjrzyj się temu miejscu, jego szczegółom i cechom charakterystycznym. 
A teraz weź kartkę i cienkopis i najprościej jak potrafisz narysuj to miejsce. Czy są tam budynki 
czy drzewa? Narysuj najważniejsze elementy tego miejsca – schematycznie, najprościej jak potra-
fisz. Ważniejsze niż jakość rysowania jest złapanie charakterystyki miejsca.

Gdy uczniowie są gotowi, poproś ich o zawieszenie narysowanych widokówek na tablicy za 
pomocą taśmy papierowej. Tworzyć będą wystawę – kolaż powidoków, szkiców z pamięci 
Zielonej Góry, tych, które zobaczyli w wyobraźni. Wystawę można też stworzyć na środku sali, 
w środku kręgu, na wcześniej przygotowanym dużym arkuszu papieru pakowego.

3. Refleksja. Zaproś uczniów do przyjrzenia się wspólnie stworzonej galerii szkiców. Zadawaj 
pytania: jakie widoki się powtarzają, co mają ze sobą wspólnego, czy są to miejsca zabudowane 
czy zielone? Zachęć uczniów, aby spróbowali zmienić kompozycję wspólnej wystawy przykleja-
jąc kartki według kategorii, które stworzycie np. podwórka, blokowiska, parki, plany ogólne, 
detale, drzewa itp. Co uczniowie widzą w tych szkicach wspólnego? Może znajdą się tam 
miejsca w mieście rozpoznawalne przez wszystkich? Porozmawiajcie o tym co zrobiliście, potrak-
tujcie to jako osobiste doświadczenie.

II. Galeria jednego kadru

       Materiały: karteczki z bloczka, przybory do pisania, taśmy papierowe, kserokopie widokówki.

1. Laboratorium kadru. Widokówkę warsztatową (patrz: materiały źródłowe) można zaprezento-
wać w dwojaki sposób: wyświetlamy ją na dużym ekranie za pomocą rzutnika lub przygotowuje-
my kserokopie przycięte do formatu widokówki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oryginalna 
widokówka. Taką archiwalną widokówkę trzeba byłoby traktować jako eksponat i analizować
w rękawiczkach, zadanie to posiadałoby potencjał budowania działań scenicznych. W trakcie 
prezentacji widokówki pokieruj działaniami młodzieży w następujący sposób. Popatrzcie na 
widokówkę. Przy tym ćwiczeniu pracujemy indywidualnie, opierając się na szybkich skojarze-
niach, uruchamiając wyobraźnię. Być może ktoś zna tę widokówkę i wie co to za miejsce, a może 
nawet zna jego historię? Powstrzymajcie się jednak na chwilę od rozmawiania o tym, notujcie 
swoje spostrzeżenia na karteczkach. Na każde zadane pytanie odpowiedzcie na osobnej kartce. 

    Zadaj teraz pytania: 

Co widzisz? 
Co czujesz gdy na to patrzysz? 
W którym roku mogło być wykonane to zdjęcie? 
Jaką porę roku i dnia pokazuje? 
Gdzie zostało wykonane zdjęcie i po czym to poznajesz? 
Jakie dźwięki można usłyszeć patrząc na fotografię, jakie zapachy poczuć? 
Do kogo można wysłać taką widokówkę i po co?

2. Wystawa punktów widzenia. W różnych miejscach sali przyklej kserokopie widokówki i pyta-
nia. Wykorzystajcie naturalne przestrzenie ekspozycyjne np. okno, drzwi, ławkę, tablicę, drzwi 
szafy itp. Poproś uczniów, aby swoje karteczkowe odpowiedzi przykleili za pomocą papierowej 
taśmy pod daną kategorią pytania. W ten sposób stworzy się wystawa tropów wokół jednego 
kadru w przestrzeni sali, wystawa naszych punktów widzenia. To ćwiczenie dodatkowo uwrażli-
wia na eksponowanie i komponowanie estetyczne swoich wypowiedzi w przestrzeni.

3. Kuratorzy wystawy. Na początek zapytaj uczniów, kim jest kurator wystawy? Ogólna definicja 
może brzmieć: kurator to osoba która komponuje wystawę według konkretnego tematu lub tropu 
i dobiera do niego odpowiednie dzieła sztuki. Poproś uczniów, żeby podzielili się na grupy kurato-
rów wystawy (tyle grup ile jest pytań i miejsc ich ekspozycji w klasie). Zadaniem grup kuratorów 
poszczególnych punktów widzenia będzie przedstawienie raportu z badań naszego „laborato-
rium kadru” i przeczytanie co jest napisane na krateczkach (może grupa znajdzie interesującą 
formę na prezentację swoich badań?). Grupy zapoznają nas z tym co się powtarzało, co widzieli-
śmy podobnie, gdzie były różnice i co może być prawdopodobne w odniesieniu do zdjęcia 
z widokówki. Podczas przygotowań do prezentacji grupy mogą dopisywać dodatkowe informa-
cje. Po odczytaniu raportu pozostałe grupy mogą uzupełnić spostrzeżenia koleżanek i kolegów.

4. Co się wydarzyło? Gdy obecnie robimy zdjęcie bardzo znanego miejsca, wyzwaniem jest 
znalezienie ujęcia bez ludzi. Zapytaj uczniów, dlaczego na widokówce nikogo nie ma. Poproś, by 
w grupach wymyślili historię wyjaśniającą, co mogło się stać w miejscu widocznym na wido-
kówce przed i po wykonaniu zdjęcia. Zaznacz, że prezentacja może przybrać różne formy, nie 
tylko wypowiedzi ustnej, ale też np. opowieści ruchowej. 

5. Podsumowanie. Porozmawiaj z uczniami o ich odkryciach dotyczących tego, co zostało 
pokazane na widokówce. Najpóźniej tutaj powinna paść nazwa miejsca (jest napisana na wido-
kówce). Gdyby to się nie zdarzyło, spróbuj naprowadzić uczniów dodatkowym pytaniem doty-
czącym napisów na widokówce: Grünberg, Schlesien, Luisenstal – w jakim języku napisane są te 
słowa, co oznaczają? Pozwoli im to odkryć, że jest to Dolina Luizy (późniejsza nazwa: Wagmo-
staw) w Zielonej Górze, na historycznym Dolnym Śląsku.

       Wskazówka

Możesz poprosić uczniów, aby w domu zrobili podobny eksperyment ze znajomymi, sąsiadami, 
rodziną i zadali pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Niech spiszą odpowiedzi lub za 
zgodą rozmówcy nagrają wywiad wokół tej widokówki. Taki wywiad to świetny materiał do 
włączenia w dalsze działania.

III. Dolina Luizy - historia z fotografii. Re-konstrukcje performatywne.

           Materiały: sprzęt do odtworzenia muzyki i rzutnik do wyświetlenia widokówki, dostęp do 
internetu, kartki do notowania i przybory do pisania, drukarka, rulon papieru lub duży format 
kartonu, klej, taśma papierowa, flamastry, cienkopisy.

1. Wprowadzenie. Poproś uczniów, aby na początek usiedli wygodnie, zrelaksowali się, posłu-
chali muzyki i powtórnie spojrzeli na widokówkę. Zapytaj o to, co dziś ma ona nam do powiedze-
nia, co możemy w niej i dzięki niej odkryć?

2. Baza danych. Podziel uczniów na zespoły. Każdy z zespołów ma za zadanie poszukać 
w Internecie informacji na temat Doliny Luizy (artykułów prasowych, notatek, ciekawostek) 
i stworzyć folder z materiałami na temat Doliny Luizy. Na koniec wyznaczają sobie trzy artykuły 
prasowe, które chcą wydrukować.

3. Drukowanie. Wydrukuj materiały prasowe, by można je było wykorzystać do kolażu plastycz-
no-informacyjnego. W podsumowaniu zajęć warto wspomnieć o prawach autorskich, kulturze 
podawania źródeł kopiowania informacji, w jaki sposób to robić, jeżeli chcemy to wykorzystać do 
prezentowania innym na forum. 

4. Kolaż plastyczno-informacyjny. Zadaniem uczniów jest praca kolektywna i plastyczno-redak-
cyjna. Poproś zespoły, by na podstawie zebranych i wydrukowanych artykułów stworzyły informa-
cyjny kolaż plastyczny. Wyjaśnij im, że są jak redaktorzy tworzący rozkładówkę gazety, oś czasu, 
mapę miejsca albo plakat informujący. Uczniowie:
• na wspólnej przestrzeni kartonu lub rulonu papieru (najlepiej w jak największym formacie, by 
każdy miał do niego dostęp) robią rysunki, zapisują hasła, wklejają fragmenty poszczegól-
nych artykułów w konkretnych miejscach;
• zapisują to, co już wiedzą o tym miejscu np. zaznaczają rzekę, staw, tereny zielone, młyn, 
restaurację, basen, miejsce rekreacji i festynów, zabaw tanecznych;
• notują genezę poetyckiej nazwy przestrzeni (kim była Luiza?).
W ten sposób powstanie kwintesencja informacji o miejscu, a jednocześnie uczniowie poszerzą 
perspektywę widokówki.

5. Czynności. Gdy wspólny kolaż jest gotowy, poproś uczniów, żeby skorzystali z niego i wypisa-
li jak najwięcej czynności związanych z Doliną Luizy np. mielenie (kiedyś był tam młyn), pływanie 
(basen), tańczenie itp. Te czynności można dopisywać na wspólnym kolażu.

6. Tworzymy. Zapytaj uczniów czy słyszeli określenie „czytanie performatywne”. Nie ma jedno-
znacznej definicji, ale na potrzeby zajęć możemy powiedzieć, że jest to czytanie i działanie lub 
czytanie w działaniu. Zaproś uczniów w zespołach do stworzenia krótkich (trzyminutowych) 
czytań performatywnych wybranych fragmentów artykułów, nagłówków czy tytułów. Uczniowie 
mogą: 
• skorzystać z dopiero co wypisanych czynności (mielenie, pływanie itd.);
• wmontować nagrane wywiady z domu, powtarzać albo rytmizować tekst;
• wykorzystywać elementy zatrzymań w ruchu i tekście, czyli tzw. stopklatki (np.: wszyscy zatrzy-
mują się i ktoś z grupy wypowiada swój zapamiętany fragment artykułu, wspólny tekst, zapo-
wiedź działania).

7. Performatywne opowieści o miejscu. To jest miejsce na czytanie performatywne. Zespoły 
prezentują swoje trzyminutowe działania w takiej części sali, która jest dla nich dogodna. Niech 
czytanie odbędzie się na tle wyświetlonej na ekranie widokówki. Zadanie alternatywne (z wyko-
rzystaniem dyktafonów): poproś uczniów o stworzenie widokówek dźwiękowych, prostych 
nagrań albo komunikatów o miejscu z widokówki z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Co wido-
kówka może w takiej formie powiedzieć?

8. Podsumowanie. Zapytaj uczniów, co nowego odkryli o miejscu z widokówki. Jak fragmenty 
informacji tworzą wiedzę o miejscu? Co daje nam takie performatywne uczenie się? Po co Zielo-
nej Górze i jej mieszkańcom takie miejsce jak Dolina Luizy?

IV. Spacer po Dolinie Luizy

   Materiały: aparaty fotograficzne (mogą być telefony), szkicowniki, przybory do pisania 
i szkicowania. 

1. Pierwsze wrażenia. Zabierz uczniów na spacer w poszukiwaniu miejsca, z którego zrobiona 
była fotografia z widokówki. Kiedy przybędziecie na miejsce poproś uczniów o uważne oglądanie 
i słuchanie miejsca tu i teraz, o wyostrzenie zmysłów.

2. Wywiady. Jeśli uczniowie będą gotowi na taki eksperyment społeczny, mogą zapytać spacero-
wiczów pokazując widokówkę: Czy wie Pan/Pani, w którym miejscu mogła być wykonana ta 
fotografia? Uczniowie mogą wymyślać swoje pytania, np. gdzie był młyn, co ludziom podoba się 
w tym miejscu, czy istnieje inne podobne miejsce w Zielonej Górze? 

      Wskazówka

Zanim zaczniecie, porozmawiaj z uczniami o tym jak zapraszać do rozmowy, jak zadawać pytania, 
jak respektować ich prawo do odmowy itp.

3. Fotograficzne refleksje x3. Gdy odnajdziecie prawdopodobne miejsce, z którego zrobiono 
zdjęcie do widokówki, poproś uczniów, aby zabawili się w fotografów: zachęć do odkrywania 
różnych sposobów patrzenia na to samo miejsce poprzez kadrowanie. Jak każdy to widzi? 
Jak kadruje? Na czym się skupia? Zadaniem uczniów, jest zrobienie trzech zdjęć: w ogólnym 
planie, detalu lub zbliżenia oraz czegoś charakterystycznego dla tego miejsca. Dobrze robić te 
zdjęcia z jednego ustalonego miejsca.

4. Szkice przestrzeni. Poproś uczniów o zrobienie szybkich schematycznych szkiców przestrze-
ni tak, aby po powrocie do szkoły móc wyznaczyć np. taśmą papierową na podłodze mapę 
miejsca. Poproś o zapisanie zmysłowych skojarzeń z tym miejscem. Można zachęcić do nagra-
nia dźwięków z tego miejsca lub wywiadu o miejscu z inną osobą z klasy: jak się tutaj czuje, co 
widzi, co daje to miejsce mieszkańcom pobliskiego osiedla? Co daje mieszkańcom Zielonej 
Góry?

Zadanie domowe: Zachęć, by na kolejną lekcję uczniowie przynieśli znalezione w domu stare 
i nowe widokówki Zielonej Góry. Jeśli uda się im wydrukować lub wywołać trzy zdjęcia, które 
zrobili, niech je również przyniosą, byście mogli stworzyć wspólny kolaż Doliny Luizy.

V. Po spacerze

        Materiały: rzutnik do wyświetlania zdjęć i widokówek

1. Przeszłość i przyszłość. Zacznij zajęcia od wyświetlenia warsztatowej widokówki, później 
innych starych widokówek związanych z Doliną Luizy i współczesnych zdjęć wykonanych przez 
uczniów. Poproś uczniów, by (jak na poprzedniej lekcji) napisali na karteczkach skojarzenia: co 
daje miejsce zwane Doliną Luizy mieszkańcom miasta? Naklejcie skojarzenia na tablicy.

2. Ewaluacja całego procesu zajęć. Poproś uczniów, by napisali na widokówce: co w nich poru-
szyła? czego doświadczyli? czego się nauczyli?

Materiały źródłowe:

Plik do wyświetlania lub druku (pdf): 

widokówka z kolekcji regionalisty Bartłomieja Gruszki
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się przejść proces, który zaproponowałam w scenariuszu, wyślijcie wiadomość na adres Lubu-
skiego Teatru. Może będzie to widokówka z refleksjami? – M.
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1. Pytanie-odpowiedź. Usiądź z grupą w kręgu i poproś, by każdy po kolei odpowiedział na pyta-
nie: kiedy ostatnio wysłał widokówkę i skąd. 

2. Migawka z pamięci. Zaproś uczniów, aby usiedli wygodnie i zaproponuj następujące czyn- 
ności. Zamknij oczy i zobacz, jaki obraz miejsca z Zielonej Góry przychodzi do Ciebie. Co to za 
miejsce? Co tam jest? Przyjrzyj się temu miejscu, jego szczegółom i cechom charakterystycznym. 
A teraz weź kartkę i cienkopis i najprościej jak potrafisz narysuj to miejsce. Czy są tam budynki 
czy drzewa? Narysuj najważniejsze elementy tego miejsca – schematycznie, najprościej jak potra-
fisz. Ważniejsze niż jakość rysowania jest złapanie charakterystyki miejsca.

Gdy uczniowie są gotowi, poproś ich o zawieszenie narysowanych widokówek na tablicy za 
pomocą taśmy papierowej. Tworzyć będą wystawę – kolaż powidoków, szkiców z pamięci 
Zielonej Góry, tych, które zobaczyli w wyobraźni. Wystawę można też stworzyć na środku sali, 
w środku kręgu, na wcześniej przygotowanym dużym arkuszu papieru pakowego.

3. Refleksja. Zaproś uczniów do przyjrzenia się wspólnie stworzonej galerii szkiców. Zadawaj 
pytania: jakie widoki się powtarzają, co mają ze sobą wspólnego, czy są to miejsca zabudowane 
czy zielone? Zachęć uczniów, aby spróbowali zmienić kompozycję wspólnej wystawy przykleja-
jąc kartki według kategorii, które stworzycie np. podwórka, blokowiska, parki, plany ogólne, 
detale, drzewa itp. Co uczniowie widzą w tych szkicach wspólnego? Może znajdą się tam 
miejsca w mieście rozpoznawalne przez wszystkich? Porozmawiajcie o tym co zrobiliście, potrak-
tujcie to jako osobiste doświadczenie.

II. Galeria jednego kadru

       Materiały: karteczki z bloczka, przybory do pisania, taśmy papierowe, kserokopie widokówki.

1. Laboratorium kadru. Widokówkę warsztatową (patrz: materiały źródłowe) można zaprezento-
wać w dwojaki sposób: wyświetlamy ją na dużym ekranie za pomocą rzutnika lub przygotowuje-
my kserokopie przycięte do formatu widokówki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oryginalna 
widokówka. Taką archiwalną widokówkę trzeba byłoby traktować jako eksponat i analizować
w rękawiczkach, zadanie to posiadałoby potencjał budowania działań scenicznych. W trakcie 
prezentacji widokówki pokieruj działaniami młodzieży w następujący sposób. Popatrzcie na 
widokówkę. Przy tym ćwiczeniu pracujemy indywidualnie, opierając się na szybkich skojarze-
niach, uruchamiając wyobraźnię. Być może ktoś zna tę widokówkę i wie co to za miejsce, a może 
nawet zna jego historię? Powstrzymajcie się jednak na chwilę od rozmawiania o tym, notujcie 
swoje spostrzeżenia na karteczkach. Na każde zadane pytanie odpowiedzcie na osobnej kartce. 

    Zadaj teraz pytania: 

Co widzisz? 
Co czujesz gdy na to patrzysz? 
W którym roku mogło być wykonane to zdjęcie? 
Jaką porę roku i dnia pokazuje? 
Gdzie zostało wykonane zdjęcie i po czym to poznajesz? 
Jakie dźwięki można usłyszeć patrząc na fotografię, jakie zapachy poczuć? 
Do kogo można wysłać taką widokówkę i po co?

2. Wystawa punktów widzenia. W różnych miejscach sali przyklej kserokopie widokówki i pyta-
nia. Wykorzystajcie naturalne przestrzenie ekspozycyjne np. okno, drzwi, ławkę, tablicę, drzwi 
szafy itp. Poproś uczniów, aby swoje karteczkowe odpowiedzi przykleili za pomocą papierowej 
taśmy pod daną kategorią pytania. W ten sposób stworzy się wystawa tropów wokół jednego 
kadru w przestrzeni sali, wystawa naszych punktów widzenia. To ćwiczenie dodatkowo uwrażli-
wia na eksponowanie i komponowanie estetyczne swoich wypowiedzi w przestrzeni.

3. Kuratorzy wystawy. Na początek zapytaj uczniów, kim jest kurator wystawy? Ogólna definicja 
może brzmieć: kurator to osoba która komponuje wystawę według konkretnego tematu lub tropu 
i dobiera do niego odpowiednie dzieła sztuki. Poproś uczniów, żeby podzielili się na grupy kurato-
rów wystawy (tyle grup ile jest pytań i miejsc ich ekspozycji w klasie). Zadaniem grup kuratorów 
poszczególnych punktów widzenia będzie przedstawienie raportu z badań naszego „laborato-
rium kadru” i przeczytanie co jest napisane na krateczkach (może grupa znajdzie interesującą 
formę na prezentację swoich badań?). Grupy zapoznają nas z tym co się powtarzało, co widzieli-
śmy podobnie, gdzie były różnice i co może być prawdopodobne w odniesieniu do zdjęcia 
z widokówki. Podczas przygotowań do prezentacji grupy mogą dopisywać dodatkowe informa-
cje. Po odczytaniu raportu pozostałe grupy mogą uzupełnić spostrzeżenia koleżanek i kolegów.

4. Co się wydarzyło? Gdy obecnie robimy zdjęcie bardzo znanego miejsca, wyzwaniem jest 
znalezienie ujęcia bez ludzi. Zapytaj uczniów, dlaczego na widokówce nikogo nie ma. Poproś, by 
w grupach wymyślili historię wyjaśniającą, co mogło się stać w miejscu widocznym na wido-
kówce przed i po wykonaniu zdjęcia. Zaznacz, że prezentacja może przybrać różne formy, nie 
tylko wypowiedzi ustnej, ale też np. opowieści ruchowej. 

5. Podsumowanie. Porozmawiaj z uczniami o ich odkryciach dotyczących tego, co zostało 
pokazane na widokówce. Najpóźniej tutaj powinna paść nazwa miejsca (jest napisana na wido-
kówce). Gdyby to się nie zdarzyło, spróbuj naprowadzić uczniów dodatkowym pytaniem doty-
czącym napisów na widokówce: Grünberg, Schlesien, Luisenstal – w jakim języku napisane są te 
słowa, co oznaczają? Pozwoli im to odkryć, że jest to Dolina Luizy (późniejsza nazwa: Wagmo-
staw) w Zielonej Górze, na historycznym Dolnym Śląsku.

       Wskazówka

Możesz poprosić uczniów, aby w domu zrobili podobny eksperyment ze znajomymi, sąsiadami, 
rodziną i zadali pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Niech spiszą odpowiedzi lub za 
zgodą rozmówcy nagrają wywiad wokół tej widokówki. Taki wywiad to świetny materiał do 
włączenia w dalsze działania.

III. Dolina Luizy - historia z fotografii. Re-konstrukcje performatywne.

           Materiały: sprzęt do odtworzenia muzyki i rzutnik do wyświetlenia widokówki, dostęp do 
internetu, kartki do notowania i przybory do pisania, drukarka, rulon papieru lub duży format 
kartonu, klej, taśma papierowa, flamastry, cienkopisy.

1. Wprowadzenie. Poproś uczniów, aby na początek usiedli wygodnie, zrelaksowali się, posłu-
chali muzyki i powtórnie spojrzeli na widokówkę. Zapytaj o to, co dziś ma ona nam do powiedze-
nia, co możemy w niej i dzięki niej odkryć?

2. Baza danych. Podziel uczniów na zespoły. Każdy z zespołów ma za zadanie poszukać 
w Internecie informacji na temat Doliny Luizy (artykułów prasowych, notatek, ciekawostek) 
i stworzyć folder z materiałami na temat Doliny Luizy. Na koniec wyznaczają sobie trzy artykuły 
prasowe, które chcą wydrukować.

3. Drukowanie. Wydrukuj materiały prasowe, by można je było wykorzystać do kolażu plastycz-
no-informacyjnego. W podsumowaniu zajęć warto wspomnieć o prawach autorskich, kulturze 
podawania źródeł kopiowania informacji, w jaki sposób to robić, jeżeli chcemy to wykorzystać do 
prezentowania innym na forum. 

4. Kolaż plastyczno-informacyjny. Zadaniem uczniów jest praca kolektywna i plastyczno-redak-
cyjna. Poproś zespoły, by na podstawie zebranych i wydrukowanych artykułów stworzyły informa-
cyjny kolaż plastyczny. Wyjaśnij im, że są jak redaktorzy tworzący rozkładówkę gazety, oś czasu, 
mapę miejsca albo plakat informujący. Uczniowie:
• na wspólnej przestrzeni kartonu lub rulonu papieru (najlepiej w jak największym formacie, by 
każdy miał do niego dostęp) robią rysunki, zapisują hasła, wklejają fragmenty poszczegól-
nych artykułów w konkretnych miejscach;
• zapisują to, co już wiedzą o tym miejscu np. zaznaczają rzekę, staw, tereny zielone, młyn, 
restaurację, basen, miejsce rekreacji i festynów, zabaw tanecznych;
• notują genezę poetyckiej nazwy przestrzeni (kim była Luiza?).
W ten sposób powstanie kwintesencja informacji o miejscu, a jednocześnie uczniowie poszerzą 
perspektywę widokówki.

5. Czynności. Gdy wspólny kolaż jest gotowy, poproś uczniów, żeby skorzystali z niego i wypisa-
li jak najwięcej czynności związanych z Doliną Luizy np. mielenie (kiedyś był tam młyn), pływanie 
(basen), tańczenie itp. Te czynności można dopisywać na wspólnym kolażu.

6. Tworzymy. Zapytaj uczniów czy słyszeli określenie „czytanie performatywne”. Nie ma jedno-
znacznej definicji, ale na potrzeby zajęć możemy powiedzieć, że jest to czytanie i działanie lub 
czytanie w działaniu. Zaproś uczniów w zespołach do stworzenia krótkich (trzyminutowych) 
czytań performatywnych wybranych fragmentów artykułów, nagłówków czy tytułów. Uczniowie 
mogą: 
• skorzystać z dopiero co wypisanych czynności (mielenie, pływanie itd.);
• wmontować nagrane wywiady z domu, powtarzać albo rytmizować tekst;
• wykorzystywać elementy zatrzymań w ruchu i tekście, czyli tzw. stopklatki (np.: wszyscy zatrzy-
mują się i ktoś z grupy wypowiada swój zapamiętany fragment artykułu, wspólny tekst, zapo-
wiedź działania).

7. Performatywne opowieści o miejscu. To jest miejsce na czytanie performatywne. Zespoły 
prezentują swoje trzyminutowe działania w takiej części sali, która jest dla nich dogodna. Niech 
czytanie odbędzie się na tle wyświetlonej na ekranie widokówki. Zadanie alternatywne (z wyko-
rzystaniem dyktafonów): poproś uczniów o stworzenie widokówek dźwiękowych, prostych 
nagrań albo komunikatów o miejscu z widokówki z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Co wido-
kówka może w takiej formie powiedzieć?

8. Podsumowanie. Zapytaj uczniów, co nowego odkryli o miejscu z widokówki. Jak fragmenty 
informacji tworzą wiedzę o miejscu? Co daje nam takie performatywne uczenie się? Po co Zielo-
nej Górze i jej mieszkańcom takie miejsce jak Dolina Luizy?

IV. Spacer po Dolinie Luizy

   Materiały: aparaty fotograficzne (mogą być telefony), szkicowniki, przybory do pisania 
i szkicowania. 

1. Pierwsze wrażenia. Zabierz uczniów na spacer w poszukiwaniu miejsca, z którego zrobiona 
była fotografia z widokówki. Kiedy przybędziecie na miejsce poproś uczniów o uważne oglądanie 
i słuchanie miejsca tu i teraz, o wyostrzenie zmysłów.

2. Wywiady. Jeśli uczniowie będą gotowi na taki eksperyment społeczny, mogą zapytać spacero-
wiczów pokazując widokówkę: Czy wie Pan/Pani, w którym miejscu mogła być wykonana ta 
fotografia? Uczniowie mogą wymyślać swoje pytania, np. gdzie był młyn, co ludziom podoba się 
w tym miejscu, czy istnieje inne podobne miejsce w Zielonej Górze? 

      Wskazówka

Zanim zaczniecie, porozmawiaj z uczniami o tym jak zapraszać do rozmowy, jak zadawać pytania, 
jak respektować ich prawo do odmowy itp.

3. Fotograficzne refleksje x3. Gdy odnajdziecie prawdopodobne miejsce, z którego zrobiono 
zdjęcie do widokówki, poproś uczniów, aby zabawili się w fotografów: zachęć do odkrywania 
różnych sposobów patrzenia na to samo miejsce poprzez kadrowanie. Jak każdy to widzi? 
Jak kadruje? Na czym się skupia? Zadaniem uczniów, jest zrobienie trzech zdjęć: w ogólnym 
planie, detalu lub zbliżenia oraz czegoś charakterystycznego dla tego miejsca. Dobrze robić te 
zdjęcia z jednego ustalonego miejsca.

4. Szkice przestrzeni. Poproś uczniów o zrobienie szybkich schematycznych szkiców przestrze-
ni tak, aby po powrocie do szkoły móc wyznaczyć np. taśmą papierową na podłodze mapę 
miejsca. Poproś o zapisanie zmysłowych skojarzeń z tym miejscem. Można zachęcić do nagra-
nia dźwięków z tego miejsca lub wywiadu o miejscu z inną osobą z klasy: jak się tutaj czuje, co 
widzi, co daje to miejsce mieszkańcom pobliskiego osiedla? Co daje mieszkańcom Zielonej 
Góry?

Zadanie domowe: Zachęć, by na kolejną lekcję uczniowie przynieśli znalezione w domu stare 
i nowe widokówki Zielonej Góry. Jeśli uda się im wydrukować lub wywołać trzy zdjęcia, które 
zrobili, niech je również przyniosą, byście mogli stworzyć wspólny kolaż Doliny Luizy.

V. Po spacerze

        Materiały: rzutnik do wyświetlania zdjęć i widokówek

1. Przeszłość i przyszłość. Zacznij zajęcia od wyświetlenia warsztatowej widokówki, później 
innych starych widokówek związanych z Doliną Luizy i współczesnych zdjęć wykonanych przez 
uczniów. Poproś uczniów, by (jak na poprzedniej lekcji) napisali na karteczkach skojarzenia: co 
daje miejsce zwane Doliną Luizy mieszkańcom miasta? Naklejcie skojarzenia na tablicy.

2. Ewaluacja całego procesu zajęć. Poproś uczniów, by napisali na widokówce: co w nich poru-
szyła? czego doświadczyli? czego się nauczyli?

Materiały źródłowe:

Plik do wyświetlania lub druku (pdf): 

widokówka z kolekcji regionalisty Bartłomieja Gruszki
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Przebieg zajęć:

Zaproszenie kierowane do młodzieży od autorki i Lubuskiego Teatru:

Zapraszam do przyjrzenia się jednemu zatrzymanemu kadrowi w widokówce. Odkryjcie go sami. 
Ciekawe, jak różnymi tropami podążać będzie Wasze myślenie, uczucia i wyobraźnia? Jak, dzięki 
tej widokówce, poznacie na nowo swoje miasto i zaczniecie o nim opowiadać? Jeśli uda Wam 
się przejść proces, który zaproponowałam w scenariuszu, wyślijcie wiadomość na adres Lubu-
skiego Teatru. Może będzie to widokówka z refleksjami? – M.

I. Rozgrzewka tematyczna x 3. 

        Materiały: kartki A4, cienkopisy, taśma papierowa, papier pakowy.

1. Pytanie-odpowiedź. Usiądź z grupą w kręgu i poproś, by każdy po kolei odpowiedział na pyta-
nie: kiedy ostatnio wysłał widokówkę i skąd. 

2. Migawka z pamięci. Zaproś uczniów, aby usiedli wygodnie i zaproponuj następujące czyn- 
ności. Zamknij oczy i zobacz, jaki obraz miejsca z Zielonej Góry przychodzi do Ciebie. Co to za 
miejsce? Co tam jest? Przyjrzyj się temu miejscu, jego szczegółom i cechom charakterystycznym. 
A teraz weź kartkę i cienkopis i najprościej jak potrafisz narysuj to miejsce. Czy są tam budynki 
czy drzewa? Narysuj najważniejsze elementy tego miejsca – schematycznie, najprościej jak potra-
fisz. Ważniejsze niż jakość rysowania jest złapanie charakterystyki miejsca.

Gdy uczniowie są gotowi, poproś ich o zawieszenie narysowanych widokówek na tablicy za 
pomocą taśmy papierowej. Tworzyć będą wystawę – kolaż powidoków, szkiców z pamięci 
Zielonej Góry, tych, które zobaczyli w wyobraźni. Wystawę można też stworzyć na środku sali, 
w środku kręgu, na wcześniej przygotowanym dużym arkuszu papieru pakowego.

3. Refleksja. Zaproś uczniów do przyjrzenia się wspólnie stworzonej galerii szkiców. Zadawaj 
pytania: jakie widoki się powtarzają, co mają ze sobą wspólnego, czy są to miejsca zabudowane 
czy zielone? Zachęć uczniów, aby spróbowali zmienić kompozycję wspólnej wystawy przykleja-
jąc kartki według kategorii, które stworzycie np. podwórka, blokowiska, parki, plany ogólne, 
detale, drzewa itp. Co uczniowie widzą w tych szkicach wspólnego? Może znajdą się tam 
miejsca w mieście rozpoznawalne przez wszystkich? Porozmawiajcie o tym co zrobiliście, potrak-
tujcie to jako osobiste doświadczenie.

II. Galeria jednego kadru

       Materiały: karteczki z bloczka, przybory do pisania, taśmy papierowe, kserokopie widokówki.

1. Laboratorium kadru. Widokówkę warsztatową (patrz: materiały źródłowe) można zaprezento-
wać w dwojaki sposób: wyświetlamy ją na dużym ekranie za pomocą rzutnika lub przygotowuje-
my kserokopie przycięte do formatu widokówki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oryginalna 
widokówka. Taką archiwalną widokówkę trzeba byłoby traktować jako eksponat i analizować
w rękawiczkach, zadanie to posiadałoby potencjał budowania działań scenicznych. W trakcie 
prezentacji widokówki pokieruj działaniami młodzieży w następujący sposób. Popatrzcie na 
widokówkę. Przy tym ćwiczeniu pracujemy indywidualnie, opierając się na szybkich skojarze-
niach, uruchamiając wyobraźnię. Być może ktoś zna tę widokówkę i wie co to za miejsce, a może 
nawet zna jego historię? Powstrzymajcie się jednak na chwilę od rozmawiania o tym, notujcie 
swoje spostrzeżenia na karteczkach. Na każde zadane pytanie odpowiedzcie na osobnej kartce. 

    Zadaj teraz pytania: 

Co widzisz? 
Co czujesz gdy na to patrzysz? 
W którym roku mogło być wykonane to zdjęcie? 
Jaką porę roku i dnia pokazuje? 
Gdzie zostało wykonane zdjęcie i po czym to poznajesz? 
Jakie dźwięki można usłyszeć patrząc na fotografię, jakie zapachy poczuć? 
Do kogo można wysłać taką widokówkę i po co?

2. Wystawa punktów widzenia. W różnych miejscach sali przyklej kserokopie widokówki i pyta-
nia. Wykorzystajcie naturalne przestrzenie ekspozycyjne np. okno, drzwi, ławkę, tablicę, drzwi 
szafy itp. Poproś uczniów, aby swoje karteczkowe odpowiedzi przykleili za pomocą papierowej 
taśmy pod daną kategorią pytania. W ten sposób stworzy się wystawa tropów wokół jednego 
kadru w przestrzeni sali, wystawa naszych punktów widzenia. To ćwiczenie dodatkowo uwrażli-
wia na eksponowanie i komponowanie estetyczne swoich wypowiedzi w przestrzeni.

3. Kuratorzy wystawy. Na początek zapytaj uczniów, kim jest kurator wystawy? Ogólna definicja 
może brzmieć: kurator to osoba która komponuje wystawę według konkretnego tematu lub tropu 
i dobiera do niego odpowiednie dzieła sztuki. Poproś uczniów, żeby podzielili się na grupy kurato-
rów wystawy (tyle grup ile jest pytań i miejsc ich ekspozycji w klasie). Zadaniem grup kuratorów 
poszczególnych punktów widzenia będzie przedstawienie raportu z badań naszego „laborato-
rium kadru” i przeczytanie co jest napisane na krateczkach (może grupa znajdzie interesującą 
formę na prezentację swoich badań?). Grupy zapoznają nas z tym co się powtarzało, co widzieli-
śmy podobnie, gdzie były różnice i co może być prawdopodobne w odniesieniu do zdjęcia 
z widokówki. Podczas przygotowań do prezentacji grupy mogą dopisywać dodatkowe informa-
cje. Po odczytaniu raportu pozostałe grupy mogą uzupełnić spostrzeżenia koleżanek i kolegów.

4. Co się wydarzyło? Gdy obecnie robimy zdjęcie bardzo znanego miejsca, wyzwaniem jest 
znalezienie ujęcia bez ludzi. Zapytaj uczniów, dlaczego na widokówce nikogo nie ma. Poproś, by 
w grupach wymyślili historię wyjaśniającą, co mogło się stać w miejscu widocznym na wido-
kówce przed i po wykonaniu zdjęcia. Zaznacz, że prezentacja może przybrać różne formy, nie 
tylko wypowiedzi ustnej, ale też np. opowieści ruchowej. 

5. Podsumowanie. Porozmawiaj z uczniami o ich odkryciach dotyczących tego, co zostało 
pokazane na widokówce. Najpóźniej tutaj powinna paść nazwa miejsca (jest napisana na wido-
kówce). Gdyby to się nie zdarzyło, spróbuj naprowadzić uczniów dodatkowym pytaniem doty-
czącym napisów na widokówce: Grünberg, Schlesien, Luisenstal – w jakim języku napisane są te 
słowa, co oznaczają? Pozwoli im to odkryć, że jest to Dolina Luizy (późniejsza nazwa: Wagmo-
staw) w Zielonej Górze, na historycznym Dolnym Śląsku.

       Wskazówka

Możesz poprosić uczniów, aby w domu zrobili podobny eksperyment ze znajomymi, sąsiadami, 
rodziną i zadali pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Niech spiszą odpowiedzi lub za 
zgodą rozmówcy nagrają wywiad wokół tej widokówki. Taki wywiad to świetny materiał do 
włączenia w dalsze działania.

III. Dolina Luizy - historia z fotografii. Re-konstrukcje performatywne.

           Materiały: sprzęt do odtworzenia muzyki i rzutnik do wyświetlenia widokówki, dostęp do 
internetu, kartki do notowania i przybory do pisania, drukarka, rulon papieru lub duży format 
kartonu, klej, taśma papierowa, flamastry, cienkopisy.

1. Wprowadzenie. Poproś uczniów, aby na początek usiedli wygodnie, zrelaksowali się, posłu-
chali muzyki i powtórnie spojrzeli na widokówkę. Zapytaj o to, co dziś ma ona nam do powiedze-
nia, co możemy w niej i dzięki niej odkryć?

2. Baza danych. Podziel uczniów na zespoły. Każdy z zespołów ma za zadanie poszukać 
w Internecie informacji na temat Doliny Luizy (artykułów prasowych, notatek, ciekawostek) 
i stworzyć folder z materiałami na temat Doliny Luizy. Na koniec wyznaczają sobie trzy artykuły 
prasowe, które chcą wydrukować.

3. Drukowanie. Wydrukuj materiały prasowe, by można je było wykorzystać do kolażu plastycz-
no-informacyjnego. W podsumowaniu zajęć warto wspomnieć o prawach autorskich, kulturze 
podawania źródeł kopiowania informacji, w jaki sposób to robić, jeżeli chcemy to wykorzystać do 
prezentowania innym na forum. 

4. Kolaż plastyczno-informacyjny. Zadaniem uczniów jest praca kolektywna i plastyczno-redak-
cyjna. Poproś zespoły, by na podstawie zebranych i wydrukowanych artykułów stworzyły informa-
cyjny kolaż plastyczny. Wyjaśnij im, że są jak redaktorzy tworzący rozkładówkę gazety, oś czasu, 
mapę miejsca albo plakat informujący. Uczniowie:
• na wspólnej przestrzeni kartonu lub rulonu papieru (najlepiej w jak największym formacie, by 
każdy miał do niego dostęp) robią rysunki, zapisują hasła, wklejają fragmenty poszczegól-
nych artykułów w konkretnych miejscach;
• zapisują to, co już wiedzą o tym miejscu np. zaznaczają rzekę, staw, tereny zielone, młyn, 
restaurację, basen, miejsce rekreacji i festynów, zabaw tanecznych;
• notują genezę poetyckiej nazwy przestrzeni (kim była Luiza?).
W ten sposób powstanie kwintesencja informacji o miejscu, a jednocześnie uczniowie poszerzą 
perspektywę widokówki.

5. Czynności. Gdy wspólny kolaż jest gotowy, poproś uczniów, żeby skorzystali z niego i wypisa-
li jak najwięcej czynności związanych z Doliną Luizy np. mielenie (kiedyś był tam młyn), pływanie 
(basen), tańczenie itp. Te czynności można dopisywać na wspólnym kolażu.

6. Tworzymy. Zapytaj uczniów czy słyszeli określenie „czytanie performatywne”. Nie ma jedno-
znacznej definicji, ale na potrzeby zajęć możemy powiedzieć, że jest to czytanie i działanie lub 
czytanie w działaniu. Zaproś uczniów w zespołach do stworzenia krótkich (trzyminutowych) 
czytań performatywnych wybranych fragmentów artykułów, nagłówków czy tytułów. Uczniowie 
mogą: 
• skorzystać z dopiero co wypisanych czynności (mielenie, pływanie itd.);
• wmontować nagrane wywiady z domu, powtarzać albo rytmizować tekst;
• wykorzystywać elementy zatrzymań w ruchu i tekście, czyli tzw. stopklatki (np.: wszyscy zatrzy-
mują się i ktoś z grupy wypowiada swój zapamiętany fragment artykułu, wspólny tekst, zapo-
wiedź działania).

7. Performatywne opowieści o miejscu. To jest miejsce na czytanie performatywne. Zespoły 
prezentują swoje trzyminutowe działania w takiej części sali, która jest dla nich dogodna. Niech 
czytanie odbędzie się na tle wyświetlonej na ekranie widokówki. Zadanie alternatywne (z wyko-
rzystaniem dyktafonów): poproś uczniów o stworzenie widokówek dźwiękowych, prostych 
nagrań albo komunikatów o miejscu z widokówki z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Co wido-
kówka może w takiej formie powiedzieć?

8. Podsumowanie. Zapytaj uczniów, co nowego odkryli o miejscu z widokówki. Jak fragmenty 
informacji tworzą wiedzę o miejscu? Co daje nam takie performatywne uczenie się? Po co Zielo-
nej Górze i jej mieszkańcom takie miejsce jak Dolina Luizy?

IV. Spacer po Dolinie Luizy

   Materiały: aparaty fotograficzne (mogą być telefony), szkicowniki, przybory do pisania 
i szkicowania. 

1. Pierwsze wrażenia. Zabierz uczniów na spacer w poszukiwaniu miejsca, z którego zrobiona 
była fotografia z widokówki. Kiedy przybędziecie na miejsce poproś uczniów o uważne oglądanie 
i słuchanie miejsca tu i teraz, o wyostrzenie zmysłów.

2. Wywiady. Jeśli uczniowie będą gotowi na taki eksperyment społeczny, mogą zapytać spacero-
wiczów pokazując widokówkę: Czy wie Pan/Pani, w którym miejscu mogła być wykonana ta 
fotografia? Uczniowie mogą wymyślać swoje pytania, np. gdzie był młyn, co ludziom podoba się 
w tym miejscu, czy istnieje inne podobne miejsce w Zielonej Górze? 

      Wskazówka

Zanim zaczniecie, porozmawiaj z uczniami o tym jak zapraszać do rozmowy, jak zadawać pytania, 
jak respektować ich prawo do odmowy itp.

3. Fotograficzne refleksje x3. Gdy odnajdziecie prawdopodobne miejsce, z którego zrobiono 
zdjęcie do widokówki, poproś uczniów, aby zabawili się w fotografów: zachęć do odkrywania 
różnych sposobów patrzenia na to samo miejsce poprzez kadrowanie. Jak każdy to widzi? 
Jak kadruje? Na czym się skupia? Zadaniem uczniów, jest zrobienie trzech zdjęć: w ogólnym 
planie, detalu lub zbliżenia oraz czegoś charakterystycznego dla tego miejsca. Dobrze robić te 
zdjęcia z jednego ustalonego miejsca.

4. Szkice przestrzeni. Poproś uczniów o zrobienie szybkich schematycznych szkiców przestrze-
ni tak, aby po powrocie do szkoły móc wyznaczyć np. taśmą papierową na podłodze mapę 
miejsca. Poproś o zapisanie zmysłowych skojarzeń z tym miejscem. Można zachęcić do nagra-
nia dźwięków z tego miejsca lub wywiadu o miejscu z inną osobą z klasy: jak się tutaj czuje, co 
widzi, co daje to miejsce mieszkańcom pobliskiego osiedla? Co daje mieszkańcom Zielonej 
Góry?

Zadanie domowe: Zachęć, by na kolejną lekcję uczniowie przynieśli znalezione w domu stare 
i nowe widokówki Zielonej Góry. Jeśli uda się im wydrukować lub wywołać trzy zdjęcia, które 
zrobili, niech je również przyniosą, byście mogli stworzyć wspólny kolaż Doliny Luizy.

V. Po spacerze

        Materiały: rzutnik do wyświetlania zdjęć i widokówek

1. Przeszłość i przyszłość. Zacznij zajęcia od wyświetlenia warsztatowej widokówki, później 
innych starych widokówek związanych z Doliną Luizy i współczesnych zdjęć wykonanych przez 
uczniów. Poproś uczniów, by (jak na poprzedniej lekcji) napisali na karteczkach skojarzenia: co 
daje miejsce zwane Doliną Luizy mieszkańcom miasta? Naklejcie skojarzenia na tablicy.

2. Ewaluacja całego procesu zajęć. Poproś uczniów, by napisali na widokówce: co w nich poru-
szyła? czego doświadczyli? czego się nauczyli?

Materiały źródłowe:

Plik do wyświetlania lub druku (pdf): 

widokówka z kolekcji regionalisty Bartłomieja Gruszki
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Przebieg zajęć:

Zaproszenie kierowane do młodzieży od autorki i Lubuskiego Teatru:

Zapraszam do przyjrzenia się jednemu zatrzymanemu kadrowi w widokówce. Odkryjcie go sami. 
Ciekawe, jak różnymi tropami podążać będzie Wasze myślenie, uczucia i wyobraźnia? Jak, dzięki 
tej widokówce, poznacie na nowo swoje miasto i zaczniecie o nim opowiadać? Jeśli uda Wam 
się przejść proces, który zaproponowałam w scenariuszu, wyślijcie wiadomość na adres Lubu-
skiego Teatru. Może będzie to widokówka z refleksjami? – M.

I. Rozgrzewka tematyczna x 3. 

        Materiały: kartki A4, cienkopisy, taśma papierowa, papier pakowy.

1. Pytanie-odpowiedź. Usiądź z grupą w kręgu i poproś, by każdy po kolei odpowiedział na pyta-
nie: kiedy ostatnio wysłał widokówkę i skąd. 

2. Migawka z pamięci. Zaproś uczniów, aby usiedli wygodnie i zaproponuj następujące czyn- 
ności. Zamknij oczy i zobacz, jaki obraz miejsca z Zielonej Góry przychodzi do Ciebie. Co to za 
miejsce? Co tam jest? Przyjrzyj się temu miejscu, jego szczegółom i cechom charakterystycznym. 
A teraz weź kartkę i cienkopis i najprościej jak potrafisz narysuj to miejsce. Czy są tam budynki 
czy drzewa? Narysuj najważniejsze elementy tego miejsca – schematycznie, najprościej jak potra-
fisz. Ważniejsze niż jakość rysowania jest złapanie charakterystyki miejsca.

Gdy uczniowie są gotowi, poproś ich o zawieszenie narysowanych widokówek na tablicy za 
pomocą taśmy papierowej. Tworzyć będą wystawę – kolaż powidoków, szkiców z pamięci 
Zielonej Góry, tych, które zobaczyli w wyobraźni. Wystawę można też stworzyć na środku sali, 
w środku kręgu, na wcześniej przygotowanym dużym arkuszu papieru pakowego.

3. Refleksja. Zaproś uczniów do przyjrzenia się wspólnie stworzonej galerii szkiców. Zadawaj 
pytania: jakie widoki się powtarzają, co mają ze sobą wspólnego, czy są to miejsca zabudowane 
czy zielone? Zachęć uczniów, aby spróbowali zmienić kompozycję wspólnej wystawy przykleja-
jąc kartki według kategorii, które stworzycie np. podwórka, blokowiska, parki, plany ogólne, 
detale, drzewa itp. Co uczniowie widzą w tych szkicach wspólnego? Może znajdą się tam 
miejsca w mieście rozpoznawalne przez wszystkich? Porozmawiajcie o tym co zrobiliście, potrak-
tujcie to jako osobiste doświadczenie.

II. Galeria jednego kadru

       Materiały: karteczki z bloczka, przybory do pisania, taśmy papierowe, kserokopie widokówki.

1. Laboratorium kadru. Widokówkę warsztatową (patrz: materiały źródłowe) można zaprezento-
wać w dwojaki sposób: wyświetlamy ją na dużym ekranie za pomocą rzutnika lub przygotowuje-
my kserokopie przycięte do formatu widokówki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oryginalna 
widokówka. Taką archiwalną widokówkę trzeba byłoby traktować jako eksponat i analizować
w rękawiczkach, zadanie to posiadałoby potencjał budowania działań scenicznych. W trakcie 
prezentacji widokówki pokieruj działaniami młodzieży w następujący sposób. Popatrzcie na 
widokówkę. Przy tym ćwiczeniu pracujemy indywidualnie, opierając się na szybkich skojarze-
niach, uruchamiając wyobraźnię. Być może ktoś zna tę widokówkę i wie co to za miejsce, a może 
nawet zna jego historię? Powstrzymajcie się jednak na chwilę od rozmawiania o tym, notujcie 
swoje spostrzeżenia na karteczkach. Na każde zadane pytanie odpowiedzcie na osobnej kartce. 

    Zadaj teraz pytania: 

Co widzisz? 
Co czujesz gdy na to patrzysz? 
W którym roku mogło być wykonane to zdjęcie? 
Jaką porę roku i dnia pokazuje? 
Gdzie zostało wykonane zdjęcie i po czym to poznajesz? 
Jakie dźwięki można usłyszeć patrząc na fotografię, jakie zapachy poczuć? 
Do kogo można wysłać taką widokówkę i po co?

2. Wystawa punktów widzenia. W różnych miejscach sali przyklej kserokopie widokówki i pyta-
nia. Wykorzystajcie naturalne przestrzenie ekspozycyjne np. okno, drzwi, ławkę, tablicę, drzwi 
szafy itp. Poproś uczniów, aby swoje karteczkowe odpowiedzi przykleili za pomocą papierowej 
taśmy pod daną kategorią pytania. W ten sposób stworzy się wystawa tropów wokół jednego 
kadru w przestrzeni sali, wystawa naszych punktów widzenia. To ćwiczenie dodatkowo uwrażli-
wia na eksponowanie i komponowanie estetyczne swoich wypowiedzi w przestrzeni.

3. Kuratorzy wystawy. Na początek zapytaj uczniów, kim jest kurator wystawy? Ogólna definicja 
może brzmieć: kurator to osoba która komponuje wystawę według konkretnego tematu lub tropu 
i dobiera do niego odpowiednie dzieła sztuki. Poproś uczniów, żeby podzielili się na grupy kurato-
rów wystawy (tyle grup ile jest pytań i miejsc ich ekspozycji w klasie). Zadaniem grup kuratorów 
poszczególnych punktów widzenia będzie przedstawienie raportu z badań naszego „laborato-
rium kadru” i przeczytanie co jest napisane na krateczkach (może grupa znajdzie interesującą 
formę na prezentację swoich badań?). Grupy zapoznają nas z tym co się powtarzało, co widzieli-
śmy podobnie, gdzie były różnice i co może być prawdopodobne w odniesieniu do zdjęcia 
z widokówki. Podczas przygotowań do prezentacji grupy mogą dopisywać dodatkowe informa-
cje. Po odczytaniu raportu pozostałe grupy mogą uzupełnić spostrzeżenia koleżanek i kolegów.

4. Co się wydarzyło? Gdy obecnie robimy zdjęcie bardzo znanego miejsca, wyzwaniem jest 
znalezienie ujęcia bez ludzi. Zapytaj uczniów, dlaczego na widokówce nikogo nie ma. Poproś, by 
w grupach wymyślili historię wyjaśniającą, co mogło się stać w miejscu widocznym na wido-
kówce przed i po wykonaniu zdjęcia. Zaznacz, że prezentacja może przybrać różne formy, nie 
tylko wypowiedzi ustnej, ale też np. opowieści ruchowej. 

5. Podsumowanie. Porozmawiaj z uczniami o ich odkryciach dotyczących tego, co zostało 
pokazane na widokówce. Najpóźniej tutaj powinna paść nazwa miejsca (jest napisana na wido-
kówce). Gdyby to się nie zdarzyło, spróbuj naprowadzić uczniów dodatkowym pytaniem doty-
czącym napisów na widokówce: Grünberg, Schlesien, Luisenstal – w jakim języku napisane są te 
słowa, co oznaczają? Pozwoli im to odkryć, że jest to Dolina Luizy (późniejsza nazwa: Wagmo-
staw) w Zielonej Górze, na historycznym Dolnym Śląsku.

       Wskazówka

Możesz poprosić uczniów, aby w domu zrobili podobny eksperyment ze znajomymi, sąsiadami, 
rodziną i zadali pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Niech spiszą odpowiedzi lub za 
zgodą rozmówcy nagrają wywiad wokół tej widokówki. Taki wywiad to świetny materiał do 
włączenia w dalsze działania.

III. Dolina Luizy - historia z fotografii. Re-konstrukcje performatywne.

           Materiały: sprzęt do odtworzenia muzyki i rzutnik do wyświetlenia widokówki, dostęp do 
internetu, kartki do notowania i przybory do pisania, drukarka, rulon papieru lub duży format 
kartonu, klej, taśma papierowa, flamastry, cienkopisy.

1. Wprowadzenie. Poproś uczniów, aby na początek usiedli wygodnie, zrelaksowali się, posłu-
chali muzyki i powtórnie spojrzeli na widokówkę. Zapytaj o to, co dziś ma ona nam do powiedze-
nia, co możemy w niej i dzięki niej odkryć?

2. Baza danych. Podziel uczniów na zespoły. Każdy z zespołów ma za zadanie poszukać 
w Internecie informacji na temat Doliny Luizy (artykułów prasowych, notatek, ciekawostek) 
i stworzyć folder z materiałami na temat Doliny Luizy. Na koniec wyznaczają sobie trzy artykuły 
prasowe, które chcą wydrukować.

3. Drukowanie. Wydrukuj materiały prasowe, by można je było wykorzystać do kolażu plastycz-
no-informacyjnego. W podsumowaniu zajęć warto wspomnieć o prawach autorskich, kulturze 
podawania źródeł kopiowania informacji, w jaki sposób to robić, jeżeli chcemy to wykorzystać do 
prezentowania innym na forum. 

4. Kolaż plastyczno-informacyjny. Zadaniem uczniów jest praca kolektywna i plastyczno-redak-
cyjna. Poproś zespoły, by na podstawie zebranych i wydrukowanych artykułów stworzyły informa-
cyjny kolaż plastyczny. Wyjaśnij im, że są jak redaktorzy tworzący rozkładówkę gazety, oś czasu, 
mapę miejsca albo plakat informujący. Uczniowie:
• na wspólnej przestrzeni kartonu lub rulonu papieru (najlepiej w jak największym formacie, by 
każdy miał do niego dostęp) robią rysunki, zapisują hasła, wklejają fragmenty poszczegól-
nych artykułów w konkretnych miejscach;
• zapisują to, co już wiedzą o tym miejscu np. zaznaczają rzekę, staw, tereny zielone, młyn, 
restaurację, basen, miejsce rekreacji i festynów, zabaw tanecznych;
• notują genezę poetyckiej nazwy przestrzeni (kim była Luiza?).
W ten sposób powstanie kwintesencja informacji o miejscu, a jednocześnie uczniowie poszerzą 
perspektywę widokówki.

5. Czynności. Gdy wspólny kolaż jest gotowy, poproś uczniów, żeby skorzystali z niego i wypisa-
li jak najwięcej czynności związanych z Doliną Luizy np. mielenie (kiedyś był tam młyn), pływanie 
(basen), tańczenie itp. Te czynności można dopisywać na wspólnym kolażu.

6. Tworzymy. Zapytaj uczniów czy słyszeli określenie „czytanie performatywne”. Nie ma jedno-
znacznej definicji, ale na potrzeby zajęć możemy powiedzieć, że jest to czytanie i działanie lub 
czytanie w działaniu. Zaproś uczniów w zespołach do stworzenia krótkich (trzyminutowych) 
czytań performatywnych wybranych fragmentów artykułów, nagłówków czy tytułów. Uczniowie 
mogą: 
• skorzystać z dopiero co wypisanych czynności (mielenie, pływanie itd.);
• wmontować nagrane wywiady z domu, powtarzać albo rytmizować tekst;
• wykorzystywać elementy zatrzymań w ruchu i tekście, czyli tzw. stopklatki (np.: wszyscy zatrzy-
mują się i ktoś z grupy wypowiada swój zapamiętany fragment artykułu, wspólny tekst, zapo-
wiedź działania).

7. Performatywne opowieści o miejscu. To jest miejsce na czytanie performatywne. Zespoły 
prezentują swoje trzyminutowe działania w takiej części sali, która jest dla nich dogodna. Niech 
czytanie odbędzie się na tle wyświetlonej na ekranie widokówki. Zadanie alternatywne (z wyko-
rzystaniem dyktafonów): poproś uczniów o stworzenie widokówek dźwiękowych, prostych 
nagrań albo komunikatów o miejscu z widokówki z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Co wido-
kówka może w takiej formie powiedzieć?

8. Podsumowanie. Zapytaj uczniów, co nowego odkryli o miejscu z widokówki. Jak fragmenty 
informacji tworzą wiedzę o miejscu? Co daje nam takie performatywne uczenie się? Po co Zielo-
nej Górze i jej mieszkańcom takie miejsce jak Dolina Luizy?

IV. Spacer po Dolinie Luizy

   Materiały: aparaty fotograficzne (mogą być telefony), szkicowniki, przybory do pisania 
i szkicowania. 

1. Pierwsze wrażenia. Zabierz uczniów na spacer w poszukiwaniu miejsca, z którego zrobiona 
była fotografia z widokówki. Kiedy przybędziecie na miejsce poproś uczniów o uważne oglądanie 
i słuchanie miejsca tu i teraz, o wyostrzenie zmysłów.

2. Wywiady. Jeśli uczniowie będą gotowi na taki eksperyment społeczny, mogą zapytać spacero-
wiczów pokazując widokówkę: Czy wie Pan/Pani, w którym miejscu mogła być wykonana ta 
fotografia? Uczniowie mogą wymyślać swoje pytania, np. gdzie był młyn, co ludziom podoba się 
w tym miejscu, czy istnieje inne podobne miejsce w Zielonej Górze? 

      Wskazówka

Zanim zaczniecie, porozmawiaj z uczniami o tym jak zapraszać do rozmowy, jak zadawać pytania, 
jak respektować ich prawo do odmowy itp.

3. Fotograficzne refleksje x3. Gdy odnajdziecie prawdopodobne miejsce, z którego zrobiono 
zdjęcie do widokówki, poproś uczniów, aby zabawili się w fotografów: zachęć do odkrywania 
różnych sposobów patrzenia na to samo miejsce poprzez kadrowanie. Jak każdy to widzi? 
Jak kadruje? Na czym się skupia? Zadaniem uczniów, jest zrobienie trzech zdjęć: w ogólnym 
planie, detalu lub zbliżenia oraz czegoś charakterystycznego dla tego miejsca. Dobrze robić te 
zdjęcia z jednego ustalonego miejsca.

4. Szkice przestrzeni. Poproś uczniów o zrobienie szybkich schematycznych szkiców przestrze-
ni tak, aby po powrocie do szkoły móc wyznaczyć np. taśmą papierową na podłodze mapę 
miejsca. Poproś o zapisanie zmysłowych skojarzeń z tym miejscem. Można zachęcić do nagra-
nia dźwięków z tego miejsca lub wywiadu o miejscu z inną osobą z klasy: jak się tutaj czuje, co 
widzi, co daje to miejsce mieszkańcom pobliskiego osiedla? Co daje mieszkańcom Zielonej 
Góry?

Zadanie domowe: Zachęć, by na kolejną lekcję uczniowie przynieśli znalezione w domu stare 
i nowe widokówki Zielonej Góry. Jeśli uda się im wydrukować lub wywołać trzy zdjęcia, które 
zrobili, niech je również przyniosą, byście mogli stworzyć wspólny kolaż Doliny Luizy.

V. Po spacerze

        Materiały: rzutnik do wyświetlania zdjęć i widokówek

1. Przeszłość i przyszłość. Zacznij zajęcia od wyświetlenia warsztatowej widokówki, później 
innych starych widokówek związanych z Doliną Luizy i współczesnych zdjęć wykonanych przez 
uczniów. Poproś uczniów, by (jak na poprzedniej lekcji) napisali na karteczkach skojarzenia: co 
daje miejsce zwane Doliną Luizy mieszkańcom miasta? Naklejcie skojarzenia na tablicy.

2. Ewaluacja całego procesu zajęć. Poproś uczniów, by napisali na widokówce: co w nich poru-
szyła? czego doświadczyli? czego się nauczyli?

Materiały źródłowe:

Plik do wyświetlania lub druku (pdf): 

widokówka z kolekcji regionalisty Bartłomieja Gruszki
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Przebieg zajęć:

Zaproszenie kierowane do młodzieży od autorki i Lubuskiego Teatru:

Zapraszam do przyjrzenia się jednemu zatrzymanemu kadrowi w widokówce. Odkryjcie go sami. 
Ciekawe, jak różnymi tropami podążać będzie Wasze myślenie, uczucia i wyobraźnia? Jak, dzięki 
tej widokówce, poznacie na nowo swoje miasto i zaczniecie o nim opowiadać? Jeśli uda Wam 
się przejść proces, który zaproponowałam w scenariuszu, wyślijcie wiadomość na adres Lubu-
skiego Teatru. Może będzie to widokówka z refleksjami? – M.

I. Rozgrzewka tematyczna x 3. 

        Materiały: kartki A4, cienkopisy, taśma papierowa, papier pakowy.

1. Pytanie-odpowiedź. Usiądź z grupą w kręgu i poproś, by każdy po kolei odpowiedział na pyta-
nie: kiedy ostatnio wysłał widokówkę i skąd. 

2. Migawka z pamięci. Zaproś uczniów, aby usiedli wygodnie i zaproponuj następujące czyn- 
ności. Zamknij oczy i zobacz, jaki obraz miejsca z Zielonej Góry przychodzi do Ciebie. Co to za 
miejsce? Co tam jest? Przyjrzyj się temu miejscu, jego szczegółom i cechom charakterystycznym. 
A teraz weź kartkę i cienkopis i najprościej jak potrafisz narysuj to miejsce. Czy są tam budynki 
czy drzewa? Narysuj najważniejsze elementy tego miejsca – schematycznie, najprościej jak potra-
fisz. Ważniejsze niż jakość rysowania jest złapanie charakterystyki miejsca.

Gdy uczniowie są gotowi, poproś ich o zawieszenie narysowanych widokówek na tablicy za 
pomocą taśmy papierowej. Tworzyć będą wystawę – kolaż powidoków, szkiców z pamięci 
Zielonej Góry, tych, które zobaczyli w wyobraźni. Wystawę można też stworzyć na środku sali, 
w środku kręgu, na wcześniej przygotowanym dużym arkuszu papieru pakowego.

3. Refleksja. Zaproś uczniów do przyjrzenia się wspólnie stworzonej galerii szkiców. Zadawaj 
pytania: jakie widoki się powtarzają, co mają ze sobą wspólnego, czy są to miejsca zabudowane 
czy zielone? Zachęć uczniów, aby spróbowali zmienić kompozycję wspólnej wystawy przykleja-
jąc kartki według kategorii, które stworzycie np. podwórka, blokowiska, parki, plany ogólne, 
detale, drzewa itp. Co uczniowie widzą w tych szkicach wspólnego? Może znajdą się tam 
miejsca w mieście rozpoznawalne przez wszystkich? Porozmawiajcie o tym co zrobiliście, potrak-
tujcie to jako osobiste doświadczenie.

II. Galeria jednego kadru

       Materiały: karteczki z bloczka, przybory do pisania, taśmy papierowe, kserokopie widokówki.

1. Laboratorium kadru. Widokówkę warsztatową (patrz: materiały źródłowe) można zaprezento-
wać w dwojaki sposób: wyświetlamy ją na dużym ekranie za pomocą rzutnika lub przygotowuje-
my kserokopie przycięte do formatu widokówki. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oryginalna 
widokówka. Taką archiwalną widokówkę trzeba byłoby traktować jako eksponat i analizować
w rękawiczkach, zadanie to posiadałoby potencjał budowania działań scenicznych. W trakcie 
prezentacji widokówki pokieruj działaniami młodzieży w następujący sposób. Popatrzcie na 
widokówkę. Przy tym ćwiczeniu pracujemy indywidualnie, opierając się na szybkich skojarze-
niach, uruchamiając wyobraźnię. Być może ktoś zna tę widokówkę i wie co to za miejsce, a może 
nawet zna jego historię? Powstrzymajcie się jednak na chwilę od rozmawiania o tym, notujcie 
swoje spostrzeżenia na karteczkach. Na każde zadane pytanie odpowiedzcie na osobnej kartce. 

    Zadaj teraz pytania: 

Co widzisz? 
Co czujesz gdy na to patrzysz? 
W którym roku mogło być wykonane to zdjęcie? 
Jaką porę roku i dnia pokazuje? 
Gdzie zostało wykonane zdjęcie i po czym to poznajesz? 
Jakie dźwięki można usłyszeć patrząc na fotografię, jakie zapachy poczuć? 
Do kogo można wysłać taką widokówkę i po co?

2. Wystawa punktów widzenia. W różnych miejscach sali przyklej kserokopie widokówki i pyta-
nia. Wykorzystajcie naturalne przestrzenie ekspozycyjne np. okno, drzwi, ławkę, tablicę, drzwi 
szafy itp. Poproś uczniów, aby swoje karteczkowe odpowiedzi przykleili za pomocą papierowej 
taśmy pod daną kategorią pytania. W ten sposób stworzy się wystawa tropów wokół jednego 
kadru w przestrzeni sali, wystawa naszych punktów widzenia. To ćwiczenie dodatkowo uwrażli-
wia na eksponowanie i komponowanie estetyczne swoich wypowiedzi w przestrzeni.

3. Kuratorzy wystawy. Na początek zapytaj uczniów, kim jest kurator wystawy? Ogólna definicja 
może brzmieć: kurator to osoba która komponuje wystawę według konkretnego tematu lub tropu 
i dobiera do niego odpowiednie dzieła sztuki. Poproś uczniów, żeby podzielili się na grupy kurato-
rów wystawy (tyle grup ile jest pytań i miejsc ich ekspozycji w klasie). Zadaniem grup kuratorów 
poszczególnych punktów widzenia będzie przedstawienie raportu z badań naszego „laborato-
rium kadru” i przeczytanie co jest napisane na krateczkach (może grupa znajdzie interesującą 
formę na prezentację swoich badań?). Grupy zapoznają nas z tym co się powtarzało, co widzieli-
śmy podobnie, gdzie były różnice i co może być prawdopodobne w odniesieniu do zdjęcia 
z widokówki. Podczas przygotowań do prezentacji grupy mogą dopisywać dodatkowe informa-
cje. Po odczytaniu raportu pozostałe grupy mogą uzupełnić spostrzeżenia koleżanek i kolegów.

4. Co się wydarzyło? Gdy obecnie robimy zdjęcie bardzo znanego miejsca, wyzwaniem jest 
znalezienie ujęcia bez ludzi. Zapytaj uczniów, dlaczego na widokówce nikogo nie ma. Poproś, by 
w grupach wymyślili historię wyjaśniającą, co mogło się stać w miejscu widocznym na wido-
kówce przed i po wykonaniu zdjęcia. Zaznacz, że prezentacja może przybrać różne formy, nie 
tylko wypowiedzi ustnej, ale też np. opowieści ruchowej. 

5. Podsumowanie. Porozmawiaj z uczniami o ich odkryciach dotyczących tego, co zostało 
pokazane na widokówce. Najpóźniej tutaj powinna paść nazwa miejsca (jest napisana na wido-
kówce). Gdyby to się nie zdarzyło, spróbuj naprowadzić uczniów dodatkowym pytaniem doty-
czącym napisów na widokówce: Grünberg, Schlesien, Luisenstal – w jakim języku napisane są te 
słowa, co oznaczają? Pozwoli im to odkryć, że jest to Dolina Luizy (późniejsza nazwa: Wagmo-
staw) w Zielonej Górze, na historycznym Dolnym Śląsku.

       Wskazówka

Możesz poprosić uczniów, aby w domu zrobili podobny eksperyment ze znajomymi, sąsiadami, 
rodziną i zadali pytania, które pojawiły się w trakcie warsztatów. Niech spiszą odpowiedzi lub za 
zgodą rozmówcy nagrają wywiad wokół tej widokówki. Taki wywiad to świetny materiał do 
włączenia w dalsze działania.

III. Dolina Luizy - historia z fotografii. Re-konstrukcje performatywne.

           Materiały: sprzęt do odtworzenia muzyki i rzutnik do wyświetlenia widokówki, dostęp do 
internetu, kartki do notowania i przybory do pisania, drukarka, rulon papieru lub duży format 
kartonu, klej, taśma papierowa, flamastry, cienkopisy.

1. Wprowadzenie. Poproś uczniów, aby na początek usiedli wygodnie, zrelaksowali się, posłu-
chali muzyki i powtórnie spojrzeli na widokówkę. Zapytaj o to, co dziś ma ona nam do powiedze-
nia, co możemy w niej i dzięki niej odkryć?

2. Baza danych. Podziel uczniów na zespoły. Każdy z zespołów ma za zadanie poszukać 
w Internecie informacji na temat Doliny Luizy (artykułów prasowych, notatek, ciekawostek) 
i stworzyć folder z materiałami na temat Doliny Luizy. Na koniec wyznaczają sobie trzy artykuły 
prasowe, które chcą wydrukować.

3. Drukowanie. Wydrukuj materiały prasowe, by można je było wykorzystać do kolażu plastycz-
no-informacyjnego. W podsumowaniu zajęć warto wspomnieć o prawach autorskich, kulturze 
podawania źródeł kopiowania informacji, w jaki sposób to robić, jeżeli chcemy to wykorzystać do 
prezentowania innym na forum. 

4. Kolaż plastyczno-informacyjny. Zadaniem uczniów jest praca kolektywna i plastyczno-redak-
cyjna. Poproś zespoły, by na podstawie zebranych i wydrukowanych artykułów stworzyły informa-
cyjny kolaż plastyczny. Wyjaśnij im, że są jak redaktorzy tworzący rozkładówkę gazety, oś czasu, 
mapę miejsca albo plakat informujący. Uczniowie:
• na wspólnej przestrzeni kartonu lub rulonu papieru (najlepiej w jak największym formacie, by 
każdy miał do niego dostęp) robią rysunki, zapisują hasła, wklejają fragmenty poszczegól-
nych artykułów w konkretnych miejscach;
• zapisują to, co już wiedzą o tym miejscu np. zaznaczają rzekę, staw, tereny zielone, młyn, 
restaurację, basen, miejsce rekreacji i festynów, zabaw tanecznych;
• notują genezę poetyckiej nazwy przestrzeni (kim była Luiza?).
W ten sposób powstanie kwintesencja informacji o miejscu, a jednocześnie uczniowie poszerzą 
perspektywę widokówki.

5. Czynności. Gdy wspólny kolaż jest gotowy, poproś uczniów, żeby skorzystali z niego i wypisa-
li jak najwięcej czynności związanych z Doliną Luizy np. mielenie (kiedyś był tam młyn), pływanie 
(basen), tańczenie itp. Te czynności można dopisywać na wspólnym kolażu.

6. Tworzymy. Zapytaj uczniów czy słyszeli określenie „czytanie performatywne”. Nie ma jedno-
znacznej definicji, ale na potrzeby zajęć możemy powiedzieć, że jest to czytanie i działanie lub 
czytanie w działaniu. Zaproś uczniów w zespołach do stworzenia krótkich (trzyminutowych) 
czytań performatywnych wybranych fragmentów artykułów, nagłówków czy tytułów. Uczniowie 
mogą: 
• skorzystać z dopiero co wypisanych czynności (mielenie, pływanie itd.);
• wmontować nagrane wywiady z domu, powtarzać albo rytmizować tekst;
• wykorzystywać elementy zatrzymań w ruchu i tekście, czyli tzw. stopklatki (np.: wszyscy zatrzy-
mują się i ktoś z grupy wypowiada swój zapamiętany fragment artykułu, wspólny tekst, zapo-
wiedź działania).

7. Performatywne opowieści o miejscu. To jest miejsce na czytanie performatywne. Zespoły 
prezentują swoje trzyminutowe działania w takiej części sali, która jest dla nich dogodna. Niech 
czytanie odbędzie się na tle wyświetlonej na ekranie widokówki. Zadanie alternatywne (z wyko-
rzystaniem dyktafonów): poproś uczniów o stworzenie widokówek dźwiękowych, prostych 
nagrań albo komunikatów o miejscu z widokówki z wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Co wido-
kówka może w takiej formie powiedzieć?

8. Podsumowanie. Zapytaj uczniów, co nowego odkryli o miejscu z widokówki. Jak fragmenty 
informacji tworzą wiedzę o miejscu? Co daje nam takie performatywne uczenie się? Po co Zielo-
nej Górze i jej mieszkańcom takie miejsce jak Dolina Luizy?

IV. Spacer po Dolinie Luizy

   Materiały: aparaty fotograficzne (mogą być telefony), szkicowniki, przybory do pisania 
i szkicowania. 

1. Pierwsze wrażenia. Zabierz uczniów na spacer w poszukiwaniu miejsca, z którego zrobiona 
była fotografia z widokówki. Kiedy przybędziecie na miejsce poproś uczniów o uważne oglądanie 
i słuchanie miejsca tu i teraz, o wyostrzenie zmysłów.

2. Wywiady. Jeśli uczniowie będą gotowi na taki eksperyment społeczny, mogą zapytać spacero-
wiczów pokazując widokówkę: Czy wie Pan/Pani, w którym miejscu mogła być wykonana ta 
fotografia? Uczniowie mogą wymyślać swoje pytania, np. gdzie był młyn, co ludziom podoba się 
w tym miejscu, czy istnieje inne podobne miejsce w Zielonej Górze? 

      Wskazówka

Zanim zaczniecie, porozmawiaj z uczniami o tym jak zapraszać do rozmowy, jak zadawać pytania, 
jak respektować ich prawo do odmowy itp.

3. Fotograficzne refleksje x3. Gdy odnajdziecie prawdopodobne miejsce, z którego zrobiono 
zdjęcie do widokówki, poproś uczniów, aby zabawili się w fotografów: zachęć do odkrywania 
różnych sposobów patrzenia na to samo miejsce poprzez kadrowanie. Jak każdy to widzi? 
Jak kadruje? Na czym się skupia? Zadaniem uczniów, jest zrobienie trzech zdjęć: w ogólnym 
planie, detalu lub zbliżenia oraz czegoś charakterystycznego dla tego miejsca. Dobrze robić te 
zdjęcia z jednego ustalonego miejsca.

4. Szkice przestrzeni. Poproś uczniów o zrobienie szybkich schematycznych szkiców przestrze-
ni tak, aby po powrocie do szkoły móc wyznaczyć np. taśmą papierową na podłodze mapę 
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widzi, co daje to miejsce mieszkańcom pobliskiego osiedla? Co daje mieszkańcom Zielonej 
Góry?

Zadanie domowe: Zachęć, by na kolejną lekcję uczniowie przynieśli znalezione w domu stare 
i nowe widokówki Zielonej Góry. Jeśli uda się im wydrukować lub wywołać trzy zdjęcia, które 
zrobili, niech je również przyniosą, byście mogli stworzyć wspólny kolaż Doliny Luizy.
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