Ścieżki tekstu – twórczość
Stanisława Dróżdża

Czas
trwania

Celem
lekcji

90
min

Grupa
docelowa

uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych
(15–35 osób)

jest zapoznanie uczniów z twórczością Stanisława Dróżdża oraz jej
funkcjonowaniem w przestrzeni miejskiej Wrocławia, dzięki projektowi
Ścieżki tekstu.

Po zajęciach
uczeń

/ zna postać Stanisława Dróżdża i potrafi umiejscowić jego
losy w XX i XXI w.
/ potrafi wyjaśnić koncepcję poezji konkretnej
/ rozumie pojęcia: poezja konkretna, pojęciokształty, Plan pilotażowy,
Manifest poezji konkretnej
/ potrafi podjąć próbę interpretacji poezji konkretnej
/ umie wymienić główne dzieła Dróżdża (Czasoprzestrzennie, optimum,
Zapominanie, między, Klepsydra, Alea iacta est) i rozumie wartość
literacką i artystyczną jaką ze sobą niosą
/ jest skłonny do refleksji nad miejscem sztuki (poezji konkretnej)
w przestrzeni miejskiej
/ jest otwarty na tworzenie własnych utworów, wychodzących poza
szablon zwyczajowo przyjętej koncepcji poezji
/ interesuje się działalnością wrocławskich artystów; zwłaszcza tych,
twórczości których ślady widoczne są w mieście

1

OSIAGNIĘCIA
UCZNIÓW

PRZEGIEG LEKCJI

METODA

M AT E R I A Ł Y
DYDAKTYCZNE

WPROWADZENIE
Podziel uczniów na 5 grup i rozdaj im
wcześniej przygotowane plakaty (ﬂipcharty)
z zamieszczonymi na środku hasłami: poezja,
konkret, wizualizacja, forma, sztuka
współczesna. Poproś każdą z grup, aby
w czasie 3 min wypisała na plakacie dowolne
skojarzenia z danym terminem. Po upływie
czasu grupy zamieniają się plakatami zgodnie
z ruchem wskazówek zegara – w tej turze
grupy mają również 3 min, by wypisać dalsze
skojarzenia. W następnych turach czas pracy
wynosi 2 min. Zadanie jest kontynuowane do
momentu, kiedy plakaty powrócą do swoich
początkowych grup.
Poproś przedstawicieli grup, by zaprezentowali skojarzenia z hasłami z plakatów. Jeśli
jakieś skojarzenie wymaga wyjaśnienia lub
doprecyzowania, poproś autorkę/autora
skojarzenia o komentarz. Uczniowie pozostają
w grupach na dalszą część lekcji.

15

min

nr 1

LATAJĄCE
PLAKATY

plakaty
(flipcharty)
z hasłami +
markery
(pisaki)

REALIZACJA
– potraﬁ
wyjaśnić
koncepcję
poezji
konkretnej,

– rozumie
pojęcia: poezja
konkretna,
pojęciokształty,
Plan pilotażowy,
Manifest poezji
konkretnej,

Praca indywidualna. Rozdaj wszystkim
uczniom cytat Stanisława Dróżdża, poproś,
żeby się z nim zapoznali i w kilku zdaniach
napisali, jak go rozumieją: W poezji konkretnej
forma jest zdeterminowana treścią, a treść
formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja
konkretna pisze obrazem. Poproś o zaprezentowanie na forum przez chętnych uczniów
wyników ich krótkiej analizy. Wypisz na tablicy
(ﬂipcharcie) elementy tych analiz, które są
zgodne z deﬁnicją poezji konkretnej i do
których odwołasz się podczas prezentacji
deﬁnicji poezji konkretnej.
Wprowadź uczniów w nurt poezji konkretnej
przy wykorzystaniu krótkiej prezentacji
multimedialnej:
deﬁnicja: Poezja konkretna to nurt poetycko-artystyczny, w którym znaczenie tekstu jest
równie istotne co graﬁczny kształt wyrazów
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nr 2

min
PRACA
WŁASNA
(ANALIZA
CYTATU)

10
min

paski papieru
z wydrukowanym cytatem
tablica,
marker/kreda

nr 3
ELEMENTY
WYKŁADU

prezentacja
(cz. 1)
Wstęp do poezji
konkretnej

2

i liter oraz ich rozmieszczenie względem siebie
i strony. W utworach poezji konkretnej zostaje
uwydatniona funkcja materialności tekstu, czyli
jakości wizualne pisma.
Małgorzata Dawidek

/ Theo van Doesburg i Manifest sztuki
konkretnej z 1930 r.
/ 1956 r. wystawa sztuki konkretnej w São
Paulo i Plan pilotażowy
/ rozwój poezji konkretnej w latach 60.
/ przedstawicielki i przedstawiciele światowego
nurtu poezji konkretnej i przykłady ich utworów
/ pojęciokształty (wprowadzenie do życia
i twórczości Stanisława Dróżdża)

– potraﬁ
podjąć próbę
interpretacji
poezji konkretnej,
– umie wymienić
główne dzieła
Dróżdża
(Czasoprzestrzennie, optimum,
Zapominanie,
między, Alea iacta
est)
i rozumie wartość,
jaką ze sobą
niosą,
– jest skłonny do
reﬂeksji nad
miejscem sztuki
(poezji konkretnej)
w przestrzeni
miejskiej,
– rozwija
umiejętności
syntezowania

Praca w 5 grupach. Życie i twórczość
Stanisława Dróżdża na tle wydarzeń kulturalnych i politycznych (linia czasu). Rozdaj grupom rozsypywankę (paski kartek z datami
i wydarzeniami dot. życia Stanisława Dróżdża
oraz wydarzeniami lub datami ważnymi dla XX
i XXI w.) oraz taśmę malarską. Poproś by na
ławce przed sobą utworzyli z taśmy linię czasu
i umieścili na niej chronologicznie rozsypywankę. Na górze linii czasu grupy umieszczają
wydarzenia związane ze Stanisławem
Dróżdżem, poniżej linii czasu pozostałe.
Sprawdź zadanie, jeśli trzeba, podaj właściwą
kolejność.
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nr 4

min

PRACA
W GRUPACH

materiały do
linii czasu

25

Opowiedz krótko o projekcie Stanisław Dróżdż.
min
Ścieżki tekstu, realizowanym w ramach
programu sztuk wizualnych Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Projekt obejmował m.in.
wydanie niepublikowanego debiutanckiego
tomu poetyckiego Stanisława Dróżdża z 1969
roku oraz wykonanie murali w przestrzeni
miejskiej Wrocławia – wielkoformatowe
reprodukcje prac: optimum, Zapominanie
i Czasoprzestrzennie.
Interpretacja utworów.
Wyświetl na rzutniku kolejne fotograﬁe murali
znajdujących się w przestrzeni miasta (fot. Art
Transparent)
/ Czasoprzestrzennie
/ optimum
/ Zapominanie
/ Klepsydra

ELEMENTY
WYKŁADU

PROJEKTOR

nr 3
prezentacja
(cz. 2)
Prace
Stanisława
Dróżdża
w przestrzeni
miasta

nr 5
film

Ścieżki
tekstu

3

Po każdym wyświetleniu i przeczytaniu przez
uczniów tekstu utworów zadaj pytania takie jak:
/ jaki jest temat utworu?
/ do kogo jest skierowany?
/ jak rozumiesz ten utwór?
/ czy dostrzegasz pojęciokształty?
/ w jaki sposób tekst został
przedstawiony graﬁcznie?
Jako podsumowanie zadania wyświetl ﬁlm
prezentujący murale i instalację artystyczną
w parku Popowickim.

PODSUMOWANIE

– utrwala
zdobytą wiedzę
– jest otwarty
na tworzenie
własnych
utworów,
wychodzących
poza szablon
zwyczajowo
przyjętej
koncepcji
poezji,

Praca w grupach (od 4 do 8). Przypomnij
słowa Stanisława Dróżdża: W poezji konkretnej
min
forma jest zdeterminowana treścią, a treść
formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja
konkretna pisze obrazem. Następnie poproś
przedstawicieli każdej z grup o wylosowanie
jednego słowa. Rozdaj plakty (ﬂipcharty)
i markery/pisaki i poproś o stworzenie utworu
w nurcie poezji konkretnej, koncentrującego
się wokół wylosowanego słowa. Zaznacz, że
możliwe jest użycie dowolnej ilości słów
(uczniowie poza wylosowanym słowem mogą
wykorzystać wszystkie inne) i dowolne
graﬁczne opracowanie utworu.
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nr 6
PRACA
W GRUPACH
TWORZENIE
UTWORÓW

8 pasków
papieru ze
słowami,
losowanymi
przez grupy

Słowa losowane przez grupy to: lustro,
przestrzeń, ruch, przyjaźń, miasto, fantazja,
lewkonie, porozumienie.

ZADANIE DOMOWE
– interesuje się
działalnością
wrocławskich
artystów;
zwłaszcza tych,
których ślady
widoczne są
w mieście,
– utrwala
zdobytą wiedzę

Napisz felieton (pamiętając o cechach
gatunku) do gazety poświęcony rekonstrukcji
instalacji artystycznej Barbary Kozłowskiej
Interpretacja przestrzenna poezji strukturalnej
Stanisława Dróżdża „Samotność” w parku
Popowickim. Felieton musi zawierać Twoją
reﬂeksję nad instalacją i pracą Stanisława
Dróżdża Samotność (z 1967 roku) oraz być
opatrzony wykonanymi przez Ciebie zdjęciami
instalacji. Tekst felietonu nie powinien być
dłuższy niż strona A4 standardowego
maszynopisu.

3

min

LUB
4

– jest skłonny
do reﬂeksji nad
miejscem sztuki
(poezji
konkretnej)
w przestrzeni
miejskiej.

Przeprowadź krótki wywiad z członkiem swojej
rodziny/znajomą/znajomym. Pokaż jej/jemu
jeden z murali (możesz wybrać się na wspólny
spacer pod jeden z adresów: ul. Legnicka 68-70, ul. Hubska 35, pl. Strzegomski – Muzeum
Współczesne Wrocław) i zapytaj o wrażenia,
jakie towarzyszą odbiorowi wizualizacji
przestrzennej utworów St. Dróżdża.
Wypowiedź nagraj kamerą w swoim telefonie,
a powstałe krótkie wideo przygotuj w takiej
formie, by zaprezentować je na lekcji.

W Y K A Z M AT E R I A Ł Ó W D Y D A K T Y C Z N Y C H
nr 1 – plakaty (ﬂipcharty) z hasłami + markery (pisaki)
nr 2 – paski papieru z wydrukowanym cytatem W poezji konkretnej forma jest
zdeterminowana treścią, a treść formą. Poezja tradycyjna opisuje obraz. Poezja konkretna
pisze obrazem.
nr 3 – prezentacja Wstęp do poezji konkretnej
nr 4 – materiały do linii czasu: wydrukowane i pocięte na fragmenty
nr 5 – utwory Stanisława Dróżdża (zdjęcia wrocławskich realizacji): Czasoprzestrzennie,
optimum, Zapominanie, Klepsydra
nr 6– 8 pasków papieru z ze słowami, losowanymi przez grupy: lustro, przestrzeń, ruch,
przyjaźń, miasto
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