
Z JOANNĄ BATOR W WAŁBRZYCHU 
Scenariusz zajęć w DBP filia w Wałbrzychu 
Czas zajęć : 45 minut (godzina dydaktyczna) 
Uczestnicy : uczniowie klas gimnazjalnych 
Temat : Z JOANNĄ BATOR W WAŁBRZYCHU 
 
Przewidywane efekty dydaktyczno – wychowawcze: 
Uczeń:  
- pozna wybrane elementy biografii Joanny Bator 
- pozna wybrane książki Joanny Bator 
- sformułuje odpowiedzi na pytania,  
- nauczy się posługiwać książkami naukowymi w celu wyszukiwania 
podanych haseł,  
- potrafi wypowiadać się na podany temat,  
- zgodnie współpracuje w grupie.  
Metody:  
rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem, rozwiązywanie zadań, 
problemów (metoda problemowo – twórcza). 
Formy:  
Praca grupowa, indywidualna. 
Pomoce dydaktyczne:  
Prezentacja komputerowa w PowerPoint: Z Joanną Bator w Wałbrzychu, 
krzyżówka,   zdjęcia przedstawiające: pisarkę Joannę Bator oraz  dworzec 
kolejowy Wałbrzych Miasto, budynek „Kalkomanii”,  Zamek Książ, 
Palmiarnię w Lubiechowie – miejsca opisane przez J. Bator, książki Joanny 
Bator  (dostępne w naszej bibliotece), encyklopedie, słowniki.   
 
PRZEBIEG ZAJĘĆ  
 
I. Powitanie, podanie tematu.  
 
II. Przedstawienie przygotowanej prezentacji (w PowerPoint): Z Joanną 
Bator w Wałbrzychu. 
  
III. Wypowiedzi uczniów o pisarce Joannie Bator - co słyszeli, co wiedzą                
o jej życiu  i osiągnięciach naukowych, związkach z Wałbrzychem, czy                
i jakie książki Joanny Bator czytali. 
 
IV. Praca w czterech grupach - na ławkach rozłożone są encyklopedie, 
słowniki, można skorzystać z wyszukiwarki internetowej. Nauczyciel 



wyjaśnia, jak korzystać z tych materiałów i poleca wyszukanie informacji      
o Joannie Bator, aby móc odpowiedzieć na podane pytania: 
- kiedy i gdzie się urodziła?  
- jakie szkoły, studia skończyła?  
- jakie nagrody otrzymała?  
- jaki jest dorobek naukowy Joanny Bator? 
Grupy losują  pytanie. Nauczyciel pomaga w miarę potrzeb. Każda grupa 
przedstawia przygotowaną odpowiedź na wylosowane pytanie.  
 
V. Chętni wyszukują w encyklopedii/ słowniku hasło: pisarz. Omówienie 
terminu. Próba odpowiedzi na pytania :  
- jak zostać dobrym pisarzem?  
- jakie cechy charakteru są wskazane?  
- czy pisarz powianiem w swej twórczości opierać się o własną przeszłość? 
Chętny do odpowiedzi uczeń uzasadnia swoje zdanie. 
 
VI. Przydzielenie uczniom kopert (3 grupy uczniów) - w każdej kopercie 
puzzle i plansza do ich ułożenia (zał. nr 1). Rozwiązaniem są wyrazy (dla 
każdej grupy inny). 
 
VII. Ułożenie z tych wyrazów zdania: 
CIEMNO, PRAWIE NOC 
 
VIII. Nauczyciel czyta  początek lektury: Ciemno, prawie noc.  Prosi 
uczniów o odpowiedź, jaki dworzec kolejowy w Wałbrzychu opisuje Joanna 
Bator na początku tej książki? Co wiedzą o opisywanym budynku                        
z charakterystycznymi wieżyczkami naprzeciwko dworca?  
 
IX. Wypowiedzi uczniów charakteryzujące opisy miejsc w przeczytanym 
fragmencie (początek lektury: Ciemno, prawie noc: dworzec kolejowy 
Wałbrzych Miasto, budynek Kalkomanii). Porównanie ze zdjęciami.  
 
X. Praca uczniów w trzech grupach z przygotowanymi fragmentami tekstu 
lektury: Ciemno, prawie noc (zał. nr 2a, 2b, 2c).                                               
Po przeczytaniu fragmentów przedstawiciel grupy omawia cechy pisarstwa 
Joanny Bator, określa narratora, czas akcji, język, budowę zdań (jeśli 
zaistnieje potrzeba nauczyciel pomaga w odpowiedzi). 
 
XI. Podsumowanie spotkania. Pożegnanie. 
 
 
Przygotowała:  
Ewa Bochynek 
 



Załączniki: 
 
1)Załącznik nr 1: 

 
C I E M N O 
P R A W I E 
N O C 
3 karty planszowe, na każdej do ułożenia jeden wyraz 
Hasło do odczytania - tytuł książki: „Ciemno, prawie noc” 
 

 2)Załączniki nr 2: 
 
2a:Fragment 1: „Ciemno, prawie noc" Joanna Bator   
Poruszałam się po śladach zostawionych przed laty, zdziwiona, że moje 
stopy ciągle do nich pasują. Dopiero w pociągu, do którego przesiadłam 
się we Wrocławiu, poczułam, że naprawdę jadę do miasta mojego 
dzieciństwa. Nie ma już pośpiesznych na tej trasie. Wałbrzych oddalił się 
jeszcze bardziej od przyspieszającego świata i światowego Wrocławia. 
Zajęłam miejsce przy oknie w starym osobowym piętrusie i co chwilę 
dotykałam klucza, wydawało mi się, że promienieje ciepłem przez skórę 
portfela. Dostałam go latem w prezencie od mężczyzny, z którym związek 
nie dotrwał jesieni. Dawał mi portfele, torebki, rękawiczki (…). Gdy 
odszedł, poczułam ulgę, bo nauczona długim doświadczeniem wiem, co 
robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce 
ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać. 
Po pogrzebie ojca włożyłam klucz do taniego studenckiego portfela                           
z indyjskiego sklepu i przez piętnaście lat przekładałam do kolejnych. 
Musiałam mieć go przy sobie i nabrałam zwyczaju sprawdzania przy 
każdej okazji, czy ciągle tam jest, twardy podłużny przedmiot, jak kostka 
zwierzątka albo dziecka. Tym kluczem zamknęłam drzwi domu z widokiem 
na Zamek Książ i wyjechałam z miasta. Do niedawno nie było                        
w Wałbrzychu nic, co skłoniłoby mnie do powrotu czy choćby krótkich 
odwiedzin. 
 
2b: Fragment 2: : „Ciemno, prawie noc" Joanna Bator   
Alicja ma pani na imię. 
- Tak. Alicja Tabor. 
- Alicja, Alicja, Ala. Znałam kiedyś jedną Alę, do szkołyśmy razem 
chodziły, ale wpadła pod autobus. Na oczach matki, biegła przez 
Grunwaldzki na zerówkę i bęc. Nieszczęście. - Zofia Socha westchnęła 
ciężko nad losem mojej poległej imienniczki i swoim własnym. 
- Nieszczęście - przyznałam. 
Spojrzała na zegarek. 
- Jeszcze pięć minut. Byłoby gotowe, tylko przyszła pani wcześniej. - 
Spojrzała na mnie z wyrzutem. - I właściwie jeszcze młoda pani jest, pani 
Alu, a myślałam, że starsza. 
- Przepraszam - uśmiechnęłam się do niej. 
- Nie szkodzi. - Zofia Socha się rozpogodziła. - Młode musi pojeść. Pojeść, 



pojeść, takie nieszczęście - powtórzyła i poleciała do kuchni, zadrżały                          
w trwodze kryształy. Wróciła z talerzami. 
- Rosołek! Posoliłam, popieprzyłam, ale można zawsze dopieprzyć. Tu sól, 
pieprz. U mnie świnia musi przebiec przez zupę, przez rosołek kura, 
krowa. - Zatarła ręce, drobne, szybkie. - Dopieprzyć? 
- Poproszę. 
Zakręciła, dopieprzyła. 
- Takie nieszczęście - westchnęła. 
Zadzwoniła łyżką, a ja zanurkowałam swoją, by ominąć złowieszcze oko 
tłuszczu. Zapach tego wywaru z mięsa i kości jednocześnie mnie brzydził             
i przypominał, że w ostatnich dniach niewiele jadłam. 
- Rosół musi dochodzić powoli, pani Alu, popyrkać sobie musi. Pani wie, 
jak jedna moja sąsiadka rosół gotuje? 
Nie wiedziałam. 
- Spotykam ją w Biedronce i ta mówi mi: "Raz-dwa mojemu Miśkowi 
rosołek zrobię". Ja na to: "Jak raz-dwa? Rosołek raz-dwa?". "A - mówi - do 
wrzątku knorra wrzucę, maggi pokropię, makaron babuni i jest. Ja tam 
nad garami - mówi - stać nie będę" i się śmieje. A ja na to: "Taki rosół to, 
wie pani co, to obciach, nie rosół". 
Znad swojej michy tłusto parującej podniosłam wzrok na Zofię Sochę. 
Uśmiechnęła się zadowolona z mojej reakcji. 
- Od Patryczka się nauczyłam. Takie nieszczęście! - Popatrzyła na 
fotografię chłopca, ja za nią. - Wygadany jest, gdyby pani go znała. 
"Obciach, babcia" - mówi. "Niech mi babcia Hoka obciachu nie robi, żeby 
na całe podwórko wołać, że kolacja gotowa". 
 
2c: Fragment 2: : „Ciemno, prawie noc" Joanna Bator   
Niewysoka kobieta w kształcie gruszki. Wszystko w niej ciążyło: oklapnięte 
włosy, opadające kąciki oczu i ust, tkanka tłuszczowa spływająca ku 
biodrom i udom, spiętrzona w morenę czołową na brzuchu, stopy 
opuchnięte jak dwie uziemiające ją kule. Żółte włosy związane w niedbały 
kucyk, odrosty tłuste jak świeża ziemia, dżinsy i bluza ze Snoopym, 
którego histerycznie radosna mina była nie na miejscu w tej sytuacji. 
Blisko osadzone oczy, takie same jak   zaginionej córki, patrzyły na mnie 
nie do końca wrogo. Jakby zastanawiała się przed gablotą w mięsnym, czy 
wziąć na obiad karkówkę, czy może jednak wątróbki drobiowe. Nazywam 
się Alicja Tabor. Jestem dziennikarką. Rozmawiałyśmy przez telefon. Na to 
wychodzi, westchnęła Barbara Mizera  i wpuściła mnie. 

Przedpokój był wąski i ciemny, kątem oka zauważyłam wnętrze 
pierwszego pokoju, za którego przymkniętymi drzwiami ktoś leżał w 
rozbebeszonym łóżku, dostrzegłam tylko dwie duże stopy o stwardniałych 
podeszwach żółtawych jak zeschła skórka cytryny. W drugim 
pomieszczeniu bawiły się dzieci, słyszałam   w tle ich piskliwe głosiki, i to 
stamtąd dudnił telewizor. Usiadłyśmy w kuchni przy stole nakrytym 



ceratową imitacją szydełkowej serwety, lepką od szmaty, którą przed 
chwilą została przetarta. A więc gospodyni włożyła odrobinę trudu w tę 
wizytę, pomalowała sobie oczy, pokryła przód twarzy ciemnym pudrem             
i wytarła stół. Leżała na nim paczka papierosów i fajansowa popielniczka                  
w kształcie przewróconej na plecy kobiety z rozłożonymi nogami. W jej 
rozwartym brzuchu tkwiły dwa niedopałki. Na podłodze leżało zniszczone 
linoleum imitujące terakotę w pistacjowym kolorze, ściany były 
kanarkowe, kuchenne szafki kilkadziesiąt lat temu wyszorowane przez 
jakąś Gertrud albo Elke, zanim spojrzała na nie po raz ostatni, westchnęła, 
na cholerę było szorować, skoro zabrać się nie da, i ruszyła na zachód. 
Ratunku! Rozdarł się jakiś głos z ryczącego telewizora i w ślad za nim 
posypała się kaskada przedmiotów. Barbara Mizera nawet nie drgnęła. 

Wyjęłam dyktafon. Dziękuję, że zgodziła się pani ze mną porozmawiać. Co 
pani chce jeszcze wiedzieć?  

 


