
SPOTKANIE Z JULIUSZEM 

 

Piątek, słoneczny dzień, lekki wiaterek, wesołe rozmowy uczniów, tak można zacząć wstęp 

do informacji, o której dzielimy się z Wami.  

Otóż, tego dnia lekcja potoczyła się inaczej… Miało być, jak zwykle… w klasie. A tu miłe 

zaskoczenie… Pani od polskiego poprosiła, abyśmy wzięli długopisy i ustawili się parami. 

Tak też zrobiliśmy… 

Wyszliśmy przed budynek szkoły, gdzie zostaliśmy poinformowani, że dzisiejsza lekcja 

języka polskiego odbędzie się w plenerze, a dokładnie w Miejskim Parku im. „Solidarności”. 

Dlaczego tutaj? Wydawało się, że będzie to wypad na spacer, ale było inaczej… 

Pani poinformowała nas, że w centralnym miejscu parku, do którego szliśmy, stoi pomnik. 

Pomnik to pomnik, nic w tym nadzwyczajnego – pomyśleliśmy. 

W drodze do celu było wesoło, różne opowieści, śmiechy, zaczepki, żarciki… jak to zwykle 

bywa. 

Gdy dotarliśmy na miejsce, pani poprosiła, abyśmy „stworzyli” 5 grup, więc to uczyniliśmy. 

Każda grupa otrzymała po 2 karki. Na jednej z nich były informacje na temat Juliusza 

Słowackiego, natomiast na drugiej – test z pytaniami dotyczącymi życia i twórczości poety. 

Tak, tego właśnie pana, który stał samotnie w centrum parku. 

I co? Zaczęła się rywalizacja – całkiem niepotrzebnie, bo nie było to zadanie na czas, no, 

ale… 

Grupy zajęły dogodne dla siebie miejsca i zaczęły działać. Każda miała inny system pracy.  

I to właśnie lubię w nas najbardziej, że każdy z nas jest inny i wybiera swój indywidualny 

sposób pracy. 

I tak, po jakimś czasie grupy kolejno kończyły swoje zadania, pani przemierzała parkowe 

ścieżki, patrząc na efekty naszej pracy, udzielała wskazówek, ale najważniejszym 

obserwatorem naszej pracy był on - Juliusz. 

Czy wszystko wiemy na temat Słowackiego? Pewnie nie, ale miło było zobaczyć 

przedstawiciela romantyzmu, który przez moment ożył w naszych umysłach. 

 

Marta P. i uczniowie kl. 7b 

SP 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

 

P.S. We wrześniu obchodziliśmy 211. rocznicę urodzin poety. 

 



 



 



 



 

 


