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Projekt edukacyjny realizowany w cyklu LUDZIE I ZDARZENIA, w ramach
zadania Strzelińsko- Wrocławskiego Oddziału SNaP, wspieranego przez
Gminę Wrocław: Edukacja regionalna dzieci i młodzieży. POZNAJ SWÓJ
DOLNY ŚLĄSK.
Anna Krysiak

Temat: Wielcy z Wielkiej Wyspy
Projekt zrealizowano w filii nr 37 Miejskiej Biblioteki Publicznej z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej nr 91 i innych czytelników.
CELE GŁÓWNE
• Poznawanie współczesnej i dawnej kultury Wrocławia, a zwłaszcza najbliższej okolicy miejsca
zamieszkania – Wielkiej Wyspy.
• Wzmacnianie więzi z regionem.
• Kształtowanie i rozwijanie tożsamości regionalnej.
• Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
• Przygotowanie do pracy samokształceniowej.
• Zorganizowanie dzieciom wolnego czasu.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• zna sławnych ludzi związanych z Wielką Wyspą oraz ich osiągnięcia;
• umiejscawia Wielką Wyspę na mapie, zna jej granice;
• wie, jakie osiedla są na Wielkiej Wyspie;
• posługuje się różnymi źródłami informacji;
• posiada umiejętność segregowania informacji;
• praktycznie wykorzystuje posiadaną i zdobytą wiedzę;
• rozwija zdolności nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi;
• umie zachować się w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych prywatnych i publicznych.

SCENARIUSZ DZIAŁAŃ
FAZA PRZYGOTOWAWCZA
1. Opracowanie ulotki informacyjnej o projekcie.
2. Reklama projektu na terenie biblioteki i Szkoły Podstawowej nr 91.
3. Opracowanie harmonogramu działań.
PRACA NAD PROJEKTEM
Etap 1 – spotkanie 2.03.2009 r.
Spotkanie z chętnymi do wzięcia udziału w projekcie, zapoznanie z jego ideą, harmonogramem działań,
sposobami realizacji zadań, kryteriami oceny prac.
Etap 2 – Spotkanie 9.03.2009 r.
Zajęcia na temat Wielkiej Wyspy – umiejscowienie jej na mapie, wyróżnienie osiedli, wskazanie
ulubionych miejsc, informacje o ciekawych ludziach, źródłach informacji o znanych osobach.
Etap 3
10.03.2009 r. - 3.04.2009r. w godzinach otwarcia biblioteki
Praca własna uczestników, indywidualne konsultacje w bibliotece (pomoc przy wyborze znanej osoby,
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wyszukiwaniu informacji, układaniu pytań do wywiadu.)
Etap 4
Ocena i wybór najlepszych prac przez pracowników biblioteki.
Etap 5 – spotkanie 27.04.2009 r.
Podsumowanie - spotkanie z Wielkimi z Wielkiej Wyspy, o których pisali uczestnicy projektu.

OPIS DZIAŁAŃ
W fazie przygotowawczej projektu przygotowano ulotki zapraszające na spotkanie w bibliotece (zał.
1). Rozdawano je w bibliotece oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 91. O zareklamowanie projektu
wśród uczniów poproszono także nauczycieli języka polskiego z w/w szkoły.
W trakcie pierwszego spotkania w bibliotece zapoznano chętnych do wzięcia udziału w projekcie o
temacie naszego przedsięwzięcia, sposobach pracy oraz harmonogramie zadań. Rozdano informacje na
temat zasad projektu (zał. 2). Podstawowym pytaniem było czy może być ....i tu padało imię i nazwisko.
Wspólne zastanawialiśmy się, gdzie szukać sławnych i także wspólne doszliśmy do wniosku, że:
• trzeba zapytać w bibliotekach (na Wielkiej Wyspie są cztery – ul. Sempołowskiej 54a,
ul.9-Maja 26, ul. Olszewskiego 85a, ul. Wittiga 10;
• można poprosić o informacje, radę nauczycieli w swojej szkole;
• rozejrzeć się wśród sąsiadów, znajomych;
• zapytać rodziców lub innych członków rodziny;
• przejść się na cmentarz parafialny parafii Św. Rodziny, przy ul. Smętnej;
• zapytać księdza – najbliższe parafie to: p.w. Św. Rodziny przy ul. Monte Cassino, p.w. Św. Faustyny
przy ul. Jackowskiego, p.w.. Matki Bożej Pocieszenia przy ul. Wittiga;
• poszukać w Internecie;
• zastanowić się, czy może ktoś sławy jest naszym krewnym.
Nikt nie zdawał sobie sprawy, że to nie jest takie łatwe, jakby się zdawało.
Drugie spotkanie dotyczyło miejsca zamieszkania sławnych ludzi i uczestników projektu, czyli
Wielkiej Wyspy. Na zajęcia przygotowano mapy Wrocławia, informacje o osiedlach (Encyklopedia
Wrocławia, Antkowiak Z. - Stare i nowe osiedla Wrocławia, Atlas architektury Wrocławia. T.1-2 oraz
informacje z Internetu). Młodzież umiejscawiała na mapie Wielką Wyspę, osiedla, wskazywała ulubione
miejsca.
Wielka wyspa na tle Wrocławia

Przygotowano (Internet, Kozuschek W. - Ludwik Hirszfeld (1884-1954) :rys życia i działalność
naukowa) i przedstawiono informacje o sławnym mieszkańcu Wielkiej Wyspy prof. Ludwiku
Hirszfeldzie - osobie, której życie zawdzięczają tysiące osób (właśnie Ludwik Hirszfeld oznaczył grupy
krwi 0, A, B, AB).
W trakcie indywidualnych konsultacji pomagano przy wyborze sławnej osoby, w układaniu pytań,
sprawdzano teksty pod względem stylistycznym, użyczano komputera do poszukiwań w Internecie,
odpowiadano na wiele pytań, np.:
Czy może być ta osoba?
Czy wystarczy to co przyniosłam/em?
Gdzie można znaleźć informacje o.... ?
20.03.2009 to ostateczny termin oddawania prac konkursowych. Bardzo trudno było ocenić i wybrać
najlepsze. Każda praca była o człowieku, który zapisał się w historii Wielkiej Wyspy i miasta Wrocławia.
Wiele dotyczyło osób bliskich bądź sąsiadów. Mniej pisano o postaciach historycznych. Jury oceniało
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zawartość merytoryczną, uzasadnienie wyboru oraz załączniki (wywiad, recenzja, zdjęcia itd.). Wybrano
cztery prace.
Podsumowanie projektu odbyło się w F.37 MBP ul..Sempołowskiej. Zaproszono uczestników projektu
oraz bohaterów nagrodzonych prac. W spotkaniu uczestniczyli : E. Witkowski, S. Gałczyński oraz żona
K. Bruczkowskiego. Imprezę prowadził Jan Both - uczestnik projektu.

Nasi goście odpowiadali na różne pytania, np.:
Czy jest Pan spokrewniony z poetą Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim?
Czy we Wrocławiu można zbudować metro? Gdzie nie można zbudować tunelu?
Jak wygląda postawa bokserska?
Czy w dzieciństwie chcieli Panowie być tymi, kim jesteście?
Oto Wielcy z Wielkiej Wyspy wybrani przez uczestników projektu:
• Krzysztof Bruczkowski – wielki skrzypek Wrocławia, nauczyciel akademicki;

Zdjęcie, http://www.teatry.art.pl/filharmonie/bruczkowski.htm
•

Edward Witkowski – bokser, Mistrz Polski w boksie 1965/1966;
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•

Stefan Gałczyński – specjalista w zakresie budowy mostów i tuneli, autor podręcznika
akademickiego z zakresu budownictwa podziemnego, nauczyciel akademicki;

•

Bronisław Pasierb – historyk, politolog, autor książek, nauczyciel akademicki.
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Spotkanie zakończył konkurs: Czy znasz Wielkich z Wielkiej Wyspy?

Uczestnicy odgadywali z czego znani są mieszkańcy Wielkiej Wyspy, czyli m in. : państwo Gucwińscy,
L. Hirszfeld, P. Pawlak, S. Lenartowicz, M. Hłasko, K. Preis, J. Borysewicz, państwo. Dziewiątkowscy,
S. Huskowski, E. Dałkowska, M. Popowicz.
Autorzy prac bardzo często uznali za wielkich swoich dziadków czy sąsiadów. Bardzo się z tego
cieszę bo jak napisał w swojej pracy J. Both : Często mijamy się z nimi w biegu , bez zastanowienia.
Czasami się nawet nie domyślamy z jak niezwykłymi ludźmi możemy mieć do czynienia, jak
niesamowite mogą być ich wspomnienia i jak piękne i różnorodne potrafią być ich życiorysy.

ANEKS
Załącznik 1.
Ulotka informująca o projekcie

WIELCY Z WIELKIEJ WYSPY
WIELCY = SŁAWNI
WIELKA WYSPA = NASZA WYSPA
PRZYJDŹ NA SPOTKANIE DO BIBLIOTEKI
2.03.2009
A DOWIESZ SIĘ KOGO I GDZIE MASZ SZUKAĆ.
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Załącznik 2.
Zasady konkursu

WIELCY Z WIELKIEJ WYSPY
Wielka Wyspa – Wyspa na Odrze we Wrocławiu. Obejmuje osiedla Bartoszowice, Sępolno,
Zacisze i Zalesie, stanowiąc wschodnią część dzielnicy Śródmieście.
Za pomysłodawczynię nazwy uważa się prof. Wandę Kononowicz, która zaproponowała ją w
grudniu 1980.
Rozpoczynamy zabawę w detektywa - rozejrzyj się wokół siebie, zapytaj rodziców,
rodzeństwo, babcię, dziadka, ciocię, wujka oraz innych krewnych, sąsiadów, koleżanki i
kolegów, nauczycieli, bibliotekarzy, zajrzyj do Internetu i książek a na pewno odnajdziesz
sławną osobę z Wielkiej Wyspy.
1. Praca powinna zawierać:
• krótki życiorys sławnej osoby;
• jej osiągnięcia;
• informację na jakim osiedlu Wielkiej Wyspy mieszka lub mieszkała;
• odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałeś daną postać,
• zdjęcia, rysunki.
2. W pracy można dodatkowo zamieścić: wywiad ze sławną osobą, opinie innych ludzi o
niej i jej osiągnięciach, recenzje o pracach (jeżeli jest np.: malarzem, rzeźbiarzem) czy o
koncertach, opisy ciekawych wydarzeń związanych ze sławną osobą.
3. Możecie pisać o osobach mieszkających na Wielkiej Wyspie kiedyś i obecnie, o tych dla
których Wielka Wyspa była etapem w ich życiu lub związani byli z naszą Wyspą przez całe
życie, o osobach żyjących lub nieżyjących.
4. Proszę nie podawać adresu zamieszkania osoby o której piszecie.
5. Informacje o wybranych sławnych osobach proszę przekazać do 20.03.2009 osobiście
lub mbp37@biblioteka.wroc.pl z tematem Wielka Wyspa.
6. Prace proszę dostarczyć do 10.04.2009:
Miejska Biblioteka Publiczna Filia 37, ul. Sempołowskiej 54 a.
7. Kontakt: Anna Krysiak, tel. 071 347 12 77, e-mail: mbp37@biblioteka.wroc.pl
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