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MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM
Wstęp opracowała Anna Kołodziejczak
Lekcja MIĘDZY SŁOWEM A OBRAZEM pole-
cana jest przede wszystkim do realizacji na II etapie 
edukacji, ale będzie również inspirująca dla młod-
szych uczniów. Jest to bowiem okres w kształceniu, 
który ma na celu wprowadzenie młodego, coraz 
bardziej świadomego odbiorcy kultury w świat 
samodzielnie czytanych utworów literackich 
i indywidualnie dobieranych filmów. To moment, 
w którym uczeń zaczyna wykorzystywać w inter-
pretacji różnorodnych tekstów kultury doświad-
czenia własne oraz znane mu elementy wiedzy 
o sztuce. Powoli gromadzi także informacje, 
które będą użyteczne przy samodzielnej analizie 
utworów z obszaru różnych sztuk. Obok osobi-
stego kanonu ulubionych książek, młody człowiek 
tworzy kanon cenionych przez siebie, tak chętnie 
przecież oglądanych filmów.
Partycypacja w kulturze to nie tylko bycie w roli 
odbiorcy, dlatego edukacja filmowa ma za zadanie 
rozbudzać potrzebę tworzenia przekazów o walo-
rach estetycznych i zachęcać do podejmowania 
samodzielnych prób literackich, filmowych, 
plastycznych – często inspirowanych znanymi 
tekstami kultury. Zatem proponowane w niniej-
szej lekcji zajęcia z języka polskiego, powinny 
uwzględniać próby o charakterze adaptatorskim 
lub przekłady intersemiotyczne, być źródłem 
inspiracji do własnych twórczych poszukiwań, do 
rozumienia związków, jakie zachodzą pomiędzy 
literaturą a filmem.
Niezwykle istotnym elementem kształtowania 
sylwetki młodego człowieka jest budowanie 
szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego 
– m.in. literackiego i filmowego – jako podstawy 
tożsamości narodowej. W ramach tej spuścizny 
szczególne miejsce zajmuje język ojczysty i właśnie 
jemu lekcje w niniejszym zestawie poświęcają 
wiele uwagi.

Dla potrzeb lekcji MIĘDZY SŁOWEM 
A OBRAZEM zostały wybrane dwa filmy 
animowane, które są adaptacjami tekstów Jana 
Brzechwy. Analityczne podejście do zestawio-
nych ze sobą utworów filmowego i literackiego 
pozwala na porównanie tworzyw obu sztuk, poka-
zuje ich swoistość oraz specyfikę, ułatwia poznanie 
środków wyrazu, którymi się posługują. Wiersze 
Brzechwy to także skarbnica barwnej polszczyzny, 
rezerwuar słownictwa, do którego warto sięgać na 
co dzień oraz świadectwo rodzimej tradycji kultu-
rowej i naszej wspólnej historii.

Dzięki pracy z lekcją MIĘDZY SŁOWEM 
A OBRAZEM uczeń:

 ◉ rozumie, czym jest adaptacja utworu literac-
kiego (np. filmowa) oraz wskazuje różnice 
między tekstem literackim a jego adaptacją;

 ◉ świadomie i z uwagą odbiera filmy oraz uczy 
się podstaw analizy filmowej;

 ◉ rozpoznaje, do jakiego gatunku przynależy 
dany utwór oraz wskazuje jego cechy;

 ◉ ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich 
wzajemną zależność;

 ◉ wskazuje w utworze bohaterów głównych 
i drugoplanowych oraz określa ich cechy;

 ◉ rozpoznaje fikcję w utworze literackim 
i filmowym; 

 ◉ określa tematykę oraz problematykę utworu;
 ◉ nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim dany 

tekst kultury;
 ◉ przedstawia własne rozumienie utworu i je 

uzasadnia;
 ◉ poznaje język ojczysty;
 ◉ doskonali ciche i głośne czytanie;
 ◉ uczy się partycypacji w kulturze narodowej.
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Baśń o korsarzu Palemonie – od tekstu 
literackiego poprzez rysunek aż do 
filmu animowanego.
Opracowanie metodyczne Anna Kołodziejczak

Etap edukacji:
klasy IV–VI szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski

Czas trwania zajęć:
1 godzina lekcyjna

Cel ogólny:
Wprowadzenie w problematykę 
adaptacji filmowej oraz wyrabianie 
i rozwijanie zdolności rozumienia 
utworów literackich oraz innych 
tekstów kultury.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ określa tematykę oraz problema-
tykę utworu;

 ◉ nazywa wrażenia, jakie wzbudza 
w nim czytany tekst;

 ◉ przedstawia własne rozumienie 
utworu i je uzasadnia;

 ◉ wyodrębnia elementy dzieła filmo-
wego (scena), filmowe środki 
wyrazu (ściemnienie, przenikanie);

 ◉ wskazuje cechy charakterystyczne 
przekazów audiowizualnych (filmu);

 ◉ rozumie czym jest adaptacja 
utworu literackiego (np. filmowa) 
oraz wskazuje różnice między 
tekstem literackim a jego adaptacją;

 ◉ świadomie i z uwagą odbiera filmy, 
zwłaszcza adresowane do dzieci 
i młodzieży;

 ◉ kształtuje potrzebę tworzenia 
tekstów o walorach estetycznych;

 ◉ dokonuje odczytania tekstów 
poprzez przekład intersemiotyczny 
(np. rysunek);

 ◉ opowiada o wydarzeniach fabuły 
oraz ustala kolejność zdarzeń 
i rozumie ich wzajemną zależność;

 ◉ wskazuje w utworze bohaterów 
głównych i drugoplanowych;

 ◉ opowiada o przeczytanym tekście; 
doskonali ciche i głośne czytanie;

 ◉ doskonali różne formy zapisywania 
pozyskanych informacji.

Metody i formy pracy:
eksponująca – projekcja filmu, poga-
danka; praca w parach i z całym zespołem

Materiały dydaktyczne:
Baśń o korsarzu Palemonie – utwór Jana 
Brzechwy oraz film pod tym samym 
tytułem w reżyserii Jerzego Kotow-
skiego (1959), film Dziwne dziwy, 
czyli Jana Brzechwy „Baśń o korsarzu 
Palemonie” Krzysztofa Dębowskiego 
(1986), karty pracy, kartony A4, ołówki, 
odtwarzacz, ekran

Słowa kluczowe:
adaptacja, Brzechwa, animacja, scena 
filmowa, przekład intersemiotyczny, 
cudzysłów, bohater
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Przebieg zajęć
1. Nauczyciel wita uczniów i przybliża temat 
lekcji.

2. Prezentacja tekstu literackiego. 
Nauczyciel prezentuje fragment audiobooka lub 
sam, dbając o odpowiedni przekaz i intonację, 
odczytuje I część Baśni o korsarzu Palemonie Jana 
Brzechwy (załącznik nr 1). Jest to część-scena 
wyraźnie wyodrębniona przez autora utworu 
i stanowi w wersji literackiej zamkniętą całostkę.

3. Ćwiczenia w głośnym czytaniu.
Prowadzący rozdaje uczniom skserowany 
załącznik nr 1. Pyta, czy uczestnicy zajęć rozpo-
znają obecny w tekście znak „” (cudzysłów), 
ewentualnie wyjaśnia, że jedną z jego funkcji jest 
wyodrębnianie cytatów. W tym przypadku zacy-
towane są wypowiedzi króla Fafuły IV. Następnie 
prosi o zgłoszenie się dwóch osób – jedna wystąpi 
w funkcji narratora, druga przeczyta kwestie, które 
mówi król Fafuła IV, czyli te ujęte w „…”. Prosi, 
aby wszyscy uczniowie uważnie śledzili tekst 
i monitorowali poprawność wykonania ćwiczenia.
Nauczyciel prosi także, aby uczniowie podczas 
czytania tekstu zapamiętali, gdzie mają miejsce 
bajkowe wydarzenia (w zamku, w pokoju/
komnacie władcy), kto jest ich głównym boha-
terem (umierający król Fafuła IV), kto oprócz króla 
Fafuły znajduje się w komnacie (doktor, cztery 
królewny i czterech królewiczów), o czym/o kim 
opowiada dzieciom król (o spadku, który im 
pozostawia, o strasznym kapitanie Palemonie), 
co oferuje osobie, która pokona kapitana Pale-
mona (tron i koronę). 

4. Ćwiczenia w mówieniu i argumentowaniu 
własnego stanowiska.
Po ponownym odczytaniu fragmentu tekstu 
nauczyciel prosi uczniów o udzielenie odpowiedzi 
na wcześniej anonsowane pytania.

5. Dokonywanie przekładu intersemiotycznego. 
Następnie prowadzący rozdaje uczniom kartony 
A4 oraz ołówki i prosi o naszkicowanie sceny, 
o której była mowa w utworze Brzechwy (chodzi 

o uproszczony, schematyczny rysunek). Po wyko-
naniu ćwiczenia wszystkie prace plastyczne 
zostają powieszone/położone obok siebie tak, 
aby uczniowie mogli dostrzec, że mimo dosyć 
dokładnego omówienia wybranej sceny, jej indy-
widualne, plastyczne wizje bardzo różnią się 
między sobą.

6. Projekcja filmu. Wprowadzenie w problema-
tykę adaptacji.
Prowadzący wyświetla fragment filmu animo-
wanego Baśń o korsarzu Palemonie w reżyserii 
Jerzego Kotowskiego (0:49–3:05). Są to dwie 
sceny filmowe (każda dzieje się w innym czasie 
i miejscu), w ramach których adaptatorzy tekstu 
Brzechwy zawarli znany dzieciom jednorodny 
fragment literacki. Nauczyciel podkreśla, że mamy 
do czynienia z filmową adaptacją utworu literac-
kiego oraz że fragment tekstu został tutaj rozbity 
na dwie sceny filmowe.

7. Ćwiczenie analityczno-filmowe. 
Nauczyciel informuje, że uczniowie będą teraz 
pracować w parach. Co druga „ławka” otrzy-
muje tę samą kartę pracy (załącznik nr 2). Zada-
niem uczniów grupy pierwszej jest scharakteryzo-
wanie pierwszej sceny filmowej, zadaniem uczniów 
grupy drugiej jest scharakteryzowanie drugiej sceny 
filmowej.
Zapewne będzie potrzebna pomoc nauczyciela 
przy poprawnym nazwaniu filmowego zabiegu, 
który kończy każdą ze scen.
Ściemnienie – stopniowe zaciemnianie obrazu 
filmowego aż do głębokiej czerni, tu następnie do 
czerwieni.
Przenikanie – efekt optyczny, w którym kolejny 
obraz filmowy pojawia się w momencie, kiedy 
poprzedni obraz jest nadal widoczny. 

8. Prezentacja pracy w parach. 
Po odczytaniu zapisów w kartach pracy, uczniowie 
otrzymują kolejną (załącznik nr 3). Tym razem 
próbują uzupełnić definicję sceny filmowej. 
Po wykonaniu ćwiczenia mogą wkleić kartę pracy 
do zeszytów.
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9. Projekcja filmowa oraz zdefiniowanie pojęcia 
adaptacja. 
Na zakończenie zajęć nauczyciel może zapropo-
nować obejrzenie części innej adaptacji filmowej 
wiersza Brzechwy, opartej na tym samym frag-
mencie tekstu (np. 0:00–4:50 Dziwne dziwy, 
czyli Jana Brzechwy „Baśń o korsarzu Palemonie” 

Krzysztofa Dębowskiego, 1986 rok, narratorem jest 
Janusz Gajos). Prezentacja kolejnego, odmiennego 
ukazania znanego dzieciom tekstu Brzechwy przy-
czyni się do zrozumienia, że adaptacja filmowa jest 
działaniem twórczym, które ma tylko takie ograni-
czenia, jakie narzucają możliwości technologiczne 
i wyobraźnia adaptatora.

Praca domowa
Uzupełnij o różne detale, wzbogać i pokoloruj 
szkic sceny filmowej, który przygotowałeś podczas 
dzisiejszej lekcji. Postaraj się wykonać to ćwiczenie 
jak najlepiej – planujemy wystawę prac!
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Załącznik nr 1
Baśń o korsarzu Palemonie
(Fragment)
Jan Brzechwa

Kiedy król Fafuła Czwarty
Zachorował nie na żarty,
Do doktora rzekł: „Doktorze,
Nic mi, widać, nie pomoże,
Przeznaczenie jest nieczułe,
Przyszła kreska na Fafułę.
Muszę umrzeć – wola Boża.
Niechaj zbliżą się do łoża
Królewicze i królewny,
Do nich mam interes pewny”.

Przed królewskie więc oblicze
Przyszli czterej królewicze
I królewny przyszły cztery,
Tłumiąc w sercach smutek szczery.
Król powiedział: „Już dogasam,
Z dziećmi zostać chcę sam na sam.
Proszę wszystkich wyjść z pokoju
I zostawić nas w spokoju”.

Gdy nie było już nikogo,
Król przemówił z miną srogą:
„Drogie dzieci, trudna rada,
Żyć bez końca nie wypada,
Trzeba umrzeć na ostatku.
Dostaniecie po mnie w spadku
Złotych monet dziesięć garnków,
Dwieście wiosek i folwarków,

Wszystkie stada, psiarnie, stajnie,
Pola żyzne nadzwyczajnie,
Lasów obszar niezmierzony,
Wszystko, wszystko – prócz korony,
Bo korona przeznaczona
Jest dla tego, kto pokona
Kapitana Palemona.
Ma on okręt nad okręty,
Nie zwyczajny – lecz zaklęty.
Od stu lat żeglarzy płoszy,
Wszystko niszczy i pustoszy,
Kto go ujrzy choć z daleka,
Tego śmierć niechybna czeka,
Kto się za nim w pogoń puści,
Znajdzie śmierć na dnie czeluści,
Kto go schwyta i pokona,
Temu tron mój i korona!”.

Ledwie rzekł to król Fafuła,
Zła gorączka go zatruła,
Strasznych drgawek dostał potem
I zmarł z piątku na sobotę.
No, a już w niedzielę rano
Króla godnie pochowano.
Dzieci ojca opłakały,
Płakał z nimi naród cały,
A gdy minął rok z kawałkiem,
Zapomniano o nim całkiem. (…)
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Załącznik nr 2
Karta pracy dla grupy pierwszej i grupy drugiej

Miejsce akcji

Czas akcji

Bohater główny

Bohaterowie drugoplanowi

Treść opowieści głównego bohatera

Sposób zakończenia sceny

Najważniejsze rekwizyty
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Załącznik nr 2 – odpowiedzi
Odpowiedzi, grupa pierwsza

Miejsce akcji Komnata królewska, sypialnia króla w zamku

Czas akcji Moment, w którym król jest chory i umiera

Bohater główny Król Fafuła IV

Bohaterowie drugoplanowi Doktor, dworzanin, 4 królewny, 4 królewiczów

Treść narracji Opowieść o śmierci króla i jego pochówku

Sposób zakończenia sceny Ściemnienie

Najważniejsze rekwizyty Korona, łóżko

Odpowiedzi, grupa druga

Miejsce akcji Sala tronowa w zamku

Czas akcji Czas po śmierci króla

Bohater główny Dworzanin przekazujący ostatnią wolę Fafuły IV

Bohaterowie drugoplanowi Drugi dworzanin, 4 królewny, 4 królewiczów

Treść narracji Przytoczenie treści testamentu Fafuły IV

Sposób zakończenia sceny Przenikanie

Najważniejsze rekwizyty Testament, korona, tron, szpady
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Załącznik nr 3
Spośród poniższych wybierz właściwą odpowiedź 
i uzupełnij definicję:
Scena – to taki odcinek filmu, który dzieje się w: 

 ◉ Jednym miejscu i jednym czasie.
 ◉ Jednym miejscu, ale w kilku momentach, np. 

dzisiaj, za tydzień, za rok.
 ◉ W kilku miejscach, np. w komnacie, potem 

nad morzem, potem na statku, ale w jednym 
czasie.

ODPOWIEDŹ: Scena – to taki odcinek filmu, który dzieje się w jednym miejscu i w jednym czasie.



10

Opracowanie filmoznawcze Dorota Wasiucionek

Podstawowe techniki nauczania

Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom kadr ze sceny, gdy nad głowami 
synów króla znajduje się korona.

 ◉ Co znaczy ukazywanie się korony nad 
głowami? Czy przedstawia to marzenia 
synów? O czym w takim razie marzą?

 ◉ Dlaczego scena z koronami pojawia się 
dwukrotnie? Czy za drugim razem zmienia 
się jej znaczenie?

Pokaż uczniom kadr z przenikaniem scen: 
twarz sługi po odczytaniu testamentu i morze 
(3:01).

 ◉ Z jakim efektem mamy do czynienia? Co 
sugeruje takie rozwiązanie? Jak inaczej 
można pokazać w filmie upływ czasu?
PODPOWIEDŹ: Ten efekt optyczny to 
przenikanie. Zapytaj uczniów czy mają po-
mysł jak się tworzy taki efekt.

Pokaż uczniom kadr z Palemonem ściągającym 
maskę (9:00).

 ◉ Dlaczego Palemon i jego załoga nosili 
maski? Jakie emocje wywoływali w nich, 
a jakie po ich ściągnięciu?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Puść uczniom scenę na statku Palemona (poja-
wienie się załogi i zdjęcie masek).

 ◉ Jak muzyka buduje nastrój sceny? 
PODPOWIEDŹ: Można pokazać tę scenę 
dwukrotnie, najpierw bez dźwięku, a później 
z dźwiękiem.
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Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom początek i napisy końcowe 
filmu.

 ◉ Ile osób było zaangażowanych w powstanie 
filmu?

 ◉ Jakie zawody zostały wymienione? Co robi 
osoba wykonująca dany zawód?

Transformacje rodzajowe 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Przeczytaj wraz z uczniami wiersz Jana 
Brzechwy Baśń o korsarzu Palemonie.

 ◉ Jakie można dostrzec różnice w fabule? 
Z czego mogą one wynikać? Dlaczego 
niektórych fragmentów wiersza nie ma 
w filmie?

 ◉ Napisz krótką dodatkową scenę (z rymo-
wanym tekstem dla narratora).
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ Jak nazywa się miejsce, w którym kręci się filmy? 
 ◉ Jak myślisz – jak mógł wyglądać plan filmowy, jeśli wiemy, że do powstania filmu nie użyto 
komputera?
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać zdjęcie przykładowego planu filmowego animacji, żeby zwrócić uwagę 
uczniów, że wszystkie postaci i dekoracje były materialne, nie zaś zrobione w komputerze.

 ◉ Z czyjej perspektywy jest opowiedziana historia, którą oglądamy w filmie?
 ◉ Jak pokazywane są postaci?
PODPOWIEDŹ: Warto pokazać uczniom dwa ujęcia – jedno z planem bliskim, drugie z planem dalekim 
– wspólnie spróbować je nazwać i zastanowić się, na czym polega różnica i czemu służą takie plany.

Kolorystyka

 ◉ Jakie kolory dominują w filmie?
 ◉ Jaki kolor dominuje na statku Palemona? Z czym ci się kojarzy czerwień? Jakie emocje wzbudza?
 ◉ Czy suknie wszystkich księżniczek są podbne? Czym się różnią? Czy mówi to coś o ich charakterach?

Postaci

 ◉ Spróbuj powiedzieć ile jest postaci w filmie. Czy to trudne zadanie?
 ◉ Czy można powiedzieć kto jest głównym bohaterem filmu? Skąd to wiemy?
 ◉ Jakie cechy przypisałbyś synom króla, a jakie córkom? W jakich scenach są one ukazane?
 ◉ Dlaczego Palemon wybrał „Brzydulę” na żonę? Jakie cechy mógł dostrzec, patrząc na jej wygląd?
 ◉ Czy sądzisz, że stary król przewidział finał spotkania jego dzieci z Palemonem? Czy mogła to być 
intryga, by wyswatać córkę?

Narracja

 ◉ Z czyjej perspektywy opowiadana jest historia?
 ◉ Wymień najważniejsze momenty dla bohaterów w tej historii.
 ◉ Przy pomocy jakich środków filmowego wyrazu budowany jest nastrój niebezpieczeństwa, a jakich 
humorystyczny?

 ◉ Jak zostaje przedstawiona załoga Palemona? Jakie początkowo robi na nas wrażenie?
 ◉ Jak ukazana zostaje śmierć starego króla? Dlaczego nie jest ona pokazana bezpośrednio?
 ◉ Jak budowane jest napięcie?

Muzyka i dźwięk

 ◉ Jakie rozpoznajesz dźwięki w świecie przedstawionym (diegetyczne), a jakie poza nim 
(niediegetyczne), niesłyszalne dla bohaterów?

 ◉ Co czujesz, gdy po raz pierwszy widzisz załogę statku Palemona? Jakie robią wrażenie te postaci? 
Jak sądzisz – dlaczego tak się dzieje?
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Miejsce akcji

 ◉ Jakie miejsca akcji wyróżnisz w filmie? Które są wewnątrz, a które na zewnątrz?
 ◉ Czy potrafisz określić czas akcji? Czy dzieje się to w naszych czasach? Po czym można poznać, że akcja 
nie dzieje się współcześnie?

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Czy znajdujesz przykłady symetrii w animacji o Palemonie? 
PODPOWIEDŹ: Może to być symetria we wnętrzach lub zsynchronizowanych ruchach postaci. Jakich 
rekwizytów używają postaci? Co nam to o nich mówi? Czy dowiadujemy się dzięki nim kim lub jacy są?

Montaż

 ◉ Porównaj scenę otwierającą i zamykającą film. Dlaczego są podobne?
 ◉ Ile w filmie jest ujęć? Jak długo trwają? 

Gatunek

 ◉ Jakie znasz przykłady „filmów płaszcza i szpady”?
PODPOWIEDŹ: Możesz przypomnieć uczniom takie postaci jak Zorro, Robin Hood, Dzielny Despero, 
Kot w butach (np. Kot ze Shreka), Jack Sparrow, Atos, Portos, Aramis i D’Artagnan.

 ◉ Podaj przykład innej historii, gdzie bohaterka „poskramia bestię”.
PODPOWIEDŹ: Możesz odesłać uczniów do takich tytułów jak Piękna i Bestia, Shrek, Księżniczka i Żaba.

 ◉ Jakie inne historie o piratach znasz (film, literatura, komiks)? Czy są to źli, czy przyjaźni piraci?
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Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie

 ◉ Wymyśl nową postać. Jaki ma charakter? Jaki ma wpływ na przebieg zdarzeń?
 ◉ Załóżmy, że film ma reprezentować inny gatunek. Napisz alternatywne zakończenie, które będzie 
pasowało np. do opowieści o miłości; historii o duchach lub nawiedzonym statku czy walce ze 
smokiem. 

 ◉ Wciel się w postać jednego z rodzeństwa i napisz fragment dziennika pokładowego po spotkaniu 
z Palemonem. Jakie Jakie wrażenie na tobie wywarł? Co o nim pomyślałeś w pierwszej chwili, a co 
po bliższym poznaniu? O czym rozmawialiście?

Słuchanie i mówienie

 ◉ Odegrajcie nową scenę, którą spisaliście.
 ◉ Czy sądzisz, że stary król przewidział finał spotkania jego dzieci z Palemonem? Czy była to uknuta przez 
niego intryga? 

 ◉ Wymyśl dialog dla „Brzyduli” w scenie spotkania z Palemonem i odegraj go przy odtwarzaniu filmu. 

Ćwiczenia praktyczne

 ◉ Zrekonstruuj dźwięki pochodzące ze świata przedstawionego (woda, kroki itd.), zarejestruj je 
i odtwórz z filmem.

 ◉ Sfilmujcie i zmontujcie nową, napisaną przez was scenę lub alternatywne zakończenie. Możecie 
zagrać lub np. użyć lalek i zrobić prostą animację poklatkową.

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Zaprojektuj wygląd nowej postaci. Czy oddaje on jej charakter czy może jest on przeciwieństwem 
jej charakteru? 

 ◉ Wykonaj maskę, która będzie przedstawiać przeciwieństwo twojego charakteru. 
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Popleciemy banialuki o szaławile?
Opracowanie metodyczne Anna Kołodziejczak

Etap edukacji:
klasy V–VI szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Kształcenie postawy szacunku dla 
polskiego dziedzictwa literackiego 
i filmowego jako podstawy tożsamości 
narodowej.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ rozpoznaje fikcję literacką, rozróżnia 
i wyjaśnia elementy realistyczne oraz 
fantastyczne w utworach;

 ◉ rozpoznaje czytany utwór jako 
bajkę lub banialukę oraz wskazuje 
jej cechy gatunkowe;

 ◉ rozpoznaje elementy rytmizujące 
wypowiedź, w tym wers, sylaba, rym;

 ◉ opowiada o wydarzeniach fabuły 
oraz ustala kolejność zdarzeń 
i rozumie ich wzajemną zależność;

 ◉ wskazuje w utworze bohaterów 
głównych i drugoplanowych oraz 
określa ich cechy;

 ◉ określa tematykę oraz problema-
tykę utworu, opowiada o przeczy-
tanym tekście;

 ◉ nazywa wrażenia, jakie wzbudza 
w nim czytany tekst;

 ◉ wykorzystuje w interpretacji tekstów 
elementy wiedzy o kulturze;

 ◉ świadomie i z uwagą odbiera film;
 ◉ rozróżnia synonimy, wyrazy blisko-

znaczne i rozumie ich funkcje 
w tekście, poprawnie stosuje 
związki frazeologiczne;

 ◉ doskonali umiejętność cichego 
i głośnego czytania;

 ◉ doskonali różne formy zapisywania 
pozyskanych informacji;

 ◉ korzysta ze słowników języka 
polskiego.

Metody i formy pracy:
podająca – praca z tekstem drukowanym, 
pogadanka, Ale kino!, rozmowa dydak-
tyczna, dyskusja; praca w grupach i z całym 
zespołem

Materiały dydaktyczne:
Przygody rycerza Szaławiły – utwór 
Jana Brzechwy oraz film pod tym 
samym tytułem w reżyserii Edwarda 
Sturlisa, karty pracy, tablica multi-
medialna, słowniki języka polskiego, 
dostęp do internetu, odtwarzacz, ekran

Słowa kluczowe:
rycerz, giermek, szaławiła, banialuka, 
Brzechwa, polszczyzna, tradycja, synonim, 
związek frazeologiczny

Przebieg zajęć
1. Doskonalenie umiejętności cichego lub 
głośnego czytania.
Podczas wcześniejszych zajęć nauczyciel zadaje jako 
pracę domową lekturę tekstu Jana Brzechwy pt. Przy-
gody rycerza Szaławiły. Prowadzący rekomenduje 
rodzinne, głośne przeczytanie utworu z zaangażowa-
niem kilku członków familii. Nauczyciel podkreśla, 

że bez znajomości wskazanego tekstu nie będzie 
możliwy aktywny udział w kolejnych zajęciach, 
a zapowiadają się one szczególnie wesoło, bo podej-
mowany będzie temat banialuki (te zajęcia nauczyciel 
może zaplanować np. 1.04 – w prima aprilis, oczywi-
ście jeśli będzie to możliwe, wtedy jeszcze zyskają one 
na atrakcyjności).
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2. Pogadanka wprowadzająca w problematykę 
zajęć. 
Nauczyciel wita uczniów i informuje, że przed-
miotem dzisiejszych zajęć będzie zapowiadana 
problematyka banialuki – specyficznej odmiany 
bajki, która swój rodowód w Polsce bierze od szes-
nastowiecznej Historyji uciesznej o zacnej królewnie 
Banialuce ze wschodniej krainy autorstwa Hiero-
nima Morsztyna. O banialuce mowa będzie na 
przykładzie fragmentów utworu literackiego Jana 
Brzechwy Przygody rycerza Szaławiły z 1948 roku 
oraz filmu animowanego pod tym samym tytułem, 
który powstał na podstawie wiersza Brzechwy, 
według scenariusza i z piosenkami samego autora 
pierwowzoru. Reżyserem filmu Przygody rycerza 
Szaławiły jest wybitny polski animator Edward 
Sturlis. Film powstał w 1956 roku, w Studiu 
Filmów Lalkowych w Tuszynie koło Łodzi. Jest to 
animacja lalkowa, która obecnie należy do klasyki 
polskich filmów animowanych. Zarówno bajka 
Brzechwy, jak i animacja Sturlisa operują piękną 
polszczyzną (zawierającą słowa obecnie rzadziej 
używane) i sięgają do narodowej tradycji oraz 
kultury. Odwołują się także w sposób swobodny 
i żartobliwy do polskiej historii.

3. Doskonalenie umiejętności wypowiadania 
się i argumentowania swojego stanowiska. 
Dyskusja. 
Prowadzący pyta, jakie wrażenia mają uczniowie 
po lekturze bajki Brzechwy. Czy utwór im się 
podobał? Dlaczego? Czy była to opowieść serio? 
Czy zawierała elementy humorystyczne? Czy koja-
rzyła się z jakimiś znanymi tekstami kultury?
Czy treść bajki była w pełni zrozumiała? Czy 
polszczyzna, którą utwór jest napisany, była łatwa 
w odbiorze? Dlaczego?
Nauczyciel wyjaśnia niezrozumiałe kwestie.

4. Poznanie terminu „banialuka” oraz zwró-
cenie uwagi na związki frazeologiczne, które 
słowo to tworzy. Praca ze słownikiem. Ćwiczenia 
w sporządzaniu notatki. 
Nauczyciel pyta, czy uczniowie znają słowo 
„banialuka”. Jeśli tak, prosi o krótkie wyjaśnienie 
znaczenia tego słowa i podanie, jakie związki 
frazeologiczne wyraz ten tworzy. W razie potrzeby 
prosi o sięgnięcie do internetowych lub książko-
wych wydań słownika języka polskiego. 

Można pleść/prawić/opowiadać/wygadywać bania-
luki – potocznie mówi się tak o bredniach, niedo-
rzecznościach, zmyśleniach, koszałkach-opałkach. 
W XVI–XVIII wieku termin „banialuka” używany 
był w podwójnym znaczeniu – jako synonim słowa 
„bajka” oraz na określenie rzeczy zmyślonych, 
nieprawdziwych. Prowadzący prosi o sporzą-
dzenie na ten temat notatki do zeszytów.

5. Ćwiczenie w czytaniu i rozumieniu utworu. 
Nauczyciel rozdaje uczniom karty (załącznik nr 1). 
Prosi jednego z uczestników zajęć o odczytanie 
fragmentu banialuki Przygody rycerza Szaławiły 
i informuje, że następnie uczniowie będą zastana-
wiać się nad specyfiką oraz cechami utworu, jakim 
jest banialuka. 
Nauczyciel pyta o formę utworu (zabawna 
opowiastka w formie wierszowanej, łącząca 
elementy realistyczne z fantastycznymi, zrytmizo-
wana dzięki wersyfikacji, liczbie sylab w wersach 
oraz rymom).
Prowadzący prosi o wskazanie w podanym frag-
mencie treści, które są niedorzeczne, nie mają 
związku z realnością (np. sam Bonaparte spotkał 
się ze zwykłym rycerzem Szaławiłą i przekazał 
mu dowództwo nad wojskiem; Napoleon uczynił 
Szaławiłę księciem Pyr; rycerz jedzie pociągiem; 
sam cesarz – żyjący na przełomie XVIII i XIX 
wieku – odprowadza Szaławiłę na nowoczesny 
peron; w jednej bitwie biorą udział i Prusacy, 
i Kozacy, i beliniacy). Te nieosadzone w konkret-
nych realiach historycznych treści można wyświe-
tlić pomocniczo na tablicy multimedialnej 
np. w formie takiej jak w załączniku nr 2.
Nauczyciel pyta, co można powiedzieć o postaci 
głównego  bohatera – rycerza Szaławiły? (to pyszałek, 
samochwała, puszący się blagier, który okazuje się 
tchórzem). Czy uczniowie znają z literatury lub 
filmu inne postacie podobnie zachowujących się 
bohaterów? (np. pan Zagłoba z Sienkiewiczowskiej 
Trylogii, Stefek Burczymucha M. Konopnickiej, 
samochwała z wiersza J. Brzechwy czy bohaterowie 
wydarzeń na wyspach Bergamutach).

6. Wprowadzenie w problematykę adaptacji. 
Nauczyciel prezentuje fragment filmu o przy-
godach Szaławiły (6:15–7:55), aby pokazać, jak 
analizowane przez uczniów treści zostały oddane 
w filmie animowanym. 
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7. Metoda Ale kino! Dyskusja. Charakterystyka 
postaci. 
Prowadzący pyta uczestników zajęć, kto jest 
głównym bohaterem bajki, a kto drugopla-
nowym. Prosi o scharakteryzowanie obu postaci. 
Wyświetla początkowy fragment filmu animowa-
nego o Szaławile (1:15–4:25). Uczniowie zastana-
wiają się w parach, dyskutując na ten temat.

8. Ćwiczenie językowe. 
Prowadzący pyta uczestników zajęć, czy znają 
znaczenie wyrazów rycerz i giermek. Prosi o ich 
wyjaśnienie własnymi słowami. Następnie dzieli 
klasę na grupy: A i B. Rozdaje każdemu uczniowi 
odpowiednią kartę pracy (załącznik nr 3). Karta 
taka ma dwa warianty: dla grupy A dotyczy słowa 
„rycerz”, dla grupy B słowa „giermek”. Zadanie 
uczniów polega na wybraniu spośród poda-
nych synonimów i wyrazów bliskoznacznych 
tych, które odpowiadają wskazanym znaczeniom 
słowa „giermek” lub słowa „rycerz”. Po wyko-
naniu ćwiczenia nauczyciel prosi ucznia z grupy 
A i ucznia z grupy B o odczytanie odpowiedzi. 
W razie potrzeby koryguje i objaśnia sensy słów. 
Następnie rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy, 
której dotychczas nie wypełniał i prosi o jej wyko-
nanie w domu.

9. Praca ze słownikiem. 
Nauczyciel pyta, czy uczniowie wiedzą, co oznacza 
imię rycerza – Szaławiła. Rozdaje uczniom słow-
niki języka polskiego lub prosi o sprawdzenie 
w internecie. Szaławiła – to nie tylko imię własne 
rycerza, to także nazwa pospolita, mówimy tak 
żartobliwie o lekkomyślnym mężczyźnie/chłopcu 
lub lekkomyślnej kobiecie/dziewczynce. Szaławiła 
– to także określenie osoby lubiącej płatać figle, 
kogoś szalonego, narwanego lub człowieka żyją-
cego rozrzutnie i zabawowo.
Ćwiczenie językowe. Prowadzący zajęcia prosi 
uczestników o wykonanie ćwiczenia wzbogacają-
cego zasób słownictwa (załącznik nr 4) uczniów. 
Chodzi o odnalezienie synonimów wyrazu szała-
wiła.

10. Ćwiczenie z uzupełnianiem tekstu. 
Nauczyciel rozdaje karty pracy (załącznik nr 5) 
i prosi uczniów, aby każdy wpisał w brakujące 
miejsca pasujące wersy z piosenek, które wyko-
rzystano w adaptacji filmowej banialuki Brzechwy. 
Następnie wyświetla cały film animowany o przy-
godach rycerza Szaławiły i prosi o samodzielne 
sprawdzenie poprawności wykonania zadania.

Praca domowa
Napiszcie własną krótką banialukę – wesołą, fanta-
styczną bajkę o swoich nieprawdopodobnych 
przygodach. Powinna być wierszowana i rymo-
wana. Zilustrujcie ją niewielkim rysunkiem.
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Załącznik nr 1

1 Beliniacy to potoczna nazwa ułanów z 1 Pułku Legionów Polskich, zostali nazwani tak od nazwiska swojego dowódcy. 
Chodzi o lata 1914–1917. 

Przygody rycerza Szaławiły
(Fragment)
Jan Brzechwa

(…) W Warszawie Bonaparte 
Powiedział do mnie żartem: 
„Do Pyr jedź, Szaławiło, 
Tam jeszcze cię nie było!”.
Odrzekłem: „Rozkaz, Sire. 
Wyjeżdżam dziś do Pyr”. 

Przyjeżdżam tam koleją, 
A w Pyrach już się leją 
Kozacy i Prusacy, 
I nasi beliniacy1. 
Pif-paf! Pif-paf! Pif-paf! 
Ruszyłem do nich wpław. 

Złapałem wnet dowódcę 
I mówię mu pokrótce, 
Że rozkaz mam i władzę, 
Że ja dziś pułk prowadzę. 
Dowódca z gniewu zżółkł, 
A ja prowadzę pułk. 

Kozacy tył podali, 
Prusacy się poddali 
Wraz z całą artylerią 
(Mówię to całkiem serio), 
A cesarz do mnie rzekł: 
„Wspaniały jesteś człek! 

Mianuję cię marszałkiem 
(Mówię to serio całkiem) 
Masz legię honorową
(Daję wam na to słowo) 
I będziesz księciem Pyr”.
Odrzekłem: „Rozkaz, Sire!” (…).
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Źródło: Fototeka FINA; autor: Franciszek Kądziołka; Prawa: FINA Źródło: Fototeka FINA; autor: Franciszek Kądziołka; Prawa: FINA

Załącznik nr 2
Szaławiła jest stylizowany na polskiego rycerza z XVII wieku, nawiązuje np. do bohaterów Trylogii Sien-
kiewicza strojem, uczesaniem, zbroją, sposobem noszenia się.
(Poniżej fotosy z filmu Potop Jerzego Hoffmana z 1974 r.)

 

 
Źródło: Fototeka FINA; autor: Franciszek Kądziołka; Prawa: FINA Źródło: Fototeka FINA; autor: Franciszek Kądziołka; Prawa: FINA
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Źródło i prawa: Fototeka FINA

Źródło i prawa: Fototeka FINA
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Napoleon Bonaparte – wódz i cesarz Francuzów, który żył na przełomie XVIII i XIX wieku.
Wynalazek lokomotywy – XIX wiek.

W jednej bitwie biorą udział i Prusacy, i Kozacy, i beliniacy – są to, kolejno, nazwy narodowości, grupy 
wieloetnicznej walczącej w wielu wojnach i pod wieloma sztandarami przez kilka wieków, konkretnej 
formacji wojsk polskich z XX w. Jedyny wspólny mianownik tych nazw stanowi rym.

Źródło i prawa: Fototeka FINA

Źródło i prawa: Fototeka FINA
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Źródło i prawa: Fototeka FINA

Źródło i prawa: Fototeka FINA



23

Załącznik nr 3
Karta pracy dla grupy A. 
Jakie znaczenia może mieć słowo „rycerz”?

Przeczytaj poniższe wyrazy. Są to synonimy 
(wyraz/wyrazy mające takie samo lub bardzo 
podobne znaczenie co inny wyraz, np. auto 
i samochód; zdjęcie i fotografia) słowa „rycerz”. 
Wybierz spośród nich po kilka takich, które pasują 
do podanych znaczeń słowa „rycerz”.

wielbiciel, bohater, heros, amant, wojownik, 
adorator, kawaler, zalotnik, dzielny mąż

Słowo „rycerz” rozumiane jako mężna, dzielna 
osoba:
……………………………………………………..
Słowo „rycerz” rozumiane jako wielbiciel damy:
……………………………………………………..

Karta pracy dla grupy B. 
Jakie znaczenie może mieć słowo „giermek”?

Przeczytaj poniższe wyrazy. Są to synonimy 
(wyraz/wyrazy mające takie samo lub bardzo 
podobne znaczenie co inny wyraz, np. auto 
i samochód; zdjęcie i fotografia) słowa „giermek”. 
Wybierz spośród nich po kilka takich, które pasują 
do podanych znaczeń słowa „giermek”.

pachołek, paź, pazik, sługa, służący, parobczak, 
parobek

Słowo „giermek” rozumiane jako służący i towa-
rzysz rycerza:
……………………………………………………..
Słowo „giermek” rozumiane jako pracownik 
najemny w średniowieczu:
……………………………………………………..

ODPOWIEDZI:
Słowo „rycerz” rozumiane jako mężna, dzielna 
osoba: bohater, dzielny mąż, heros, wojownik.
Słowo „rycerz” rozumiane jako wielbiciel damy: 
adorator, amant, kawaler, wielbiciel, zalotnik. 

ODPOWIEDZI:
Słowo „giermek” rozumiane jako towarzysz 
rycerza, często ubogi szlachcic: paź, pazik, służący, 
sługa.
Słowo „giermek” rozumiane jako pracownik 
najemny: pachołek, parobczak, parobek.
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Załącznik nr 4
Wśród poniższych wyrazów znajdź i zakreśl takie, 
które są synonimami słowa „szaławiła”. Jest ich aż 
19, ale jeśli znajdziesz 6 – toś zuch na 6:
ananas, gruszka, ancymonek, jabłko, andrus, 
drapichrust, figlarz, frant, opryszek, gagatek, 
piesek, hultaj, huncwot, ladaco, lekkoduch, letkie-
wicz, lizak, niedźwiednik, wygodniś, śmieszek, 
sowizdrzał, gapcio, weselnik, szałaput, szelma, 
świszczypała, piekarczyk, myśliciel, żonkoś, pali-
woda, rozbitek, pokutnik, trzpiot, wietrznik.
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Załącznik nr 5 – karta pracy
Jan Brzechwa
Przygody rycerza Szaławiły
(piosenki do filmu) 

Gdy wojna się skończyła,
Wsiadł rycerz Szaławiła
Na bułanego konia. 

Za giermka wziął gamonia,
1.…………………………………………
I milcząc ruszył w świat.

Jam rycerz Szaławiła,
Królowa mnie gościła.
2…………………………………………
I regent holenderski.

Król Bela, Wielki Frytz, 
Lecz nie płaciłem nic.
Walczyłem ja w Wenecji,
W Hiszpanii, Grecji, Szwecji,
Nad Marną i pod Warną,
3…………………………………………
Mnie w Moskwie Batu-Chan
Czterdzieści zadał ran.

W Warszawie Bonaparte
4………………………………………….
„Do Pyr jedź, Szaławiło,
Tam jeszcze cię nie było!”.

Do Pyr jedź Szaławiło, 
zostaniesz księciem Pyr.
Odrzekłem: „Rozkaz, Sire”. (…)

Ruszyłem w dalszą drogę,
Bo szczerze wyznać mogę,
Że inne miałem plany, 
Że byłem zakochany! 
Zulejka, mówię wam,
5……………………………………………

Lecz mówię bez przechwałek –
Nie lada ze mnie śmiałek.
Chińczyków zwyciężyłem, 
Amerykę odkryłem.
Zabiłem pięścią lwa 
6…………………………………………….

a) Ugaszczał mnie szach perski 
b) Choć miałem zbroję marną.
c) I krokodyle dwa
d) Powiedział do mnie żartem:
e) Co po wsiach kury kradł,
f) Najmilsza była z dam.

ODPOWIEDŹ: 1 – e, 2 – a, 3 – b, 4 – d, 5 – f, 6 – c.
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Opracowanie filmoznawcze Natalia Gruenpeter

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyj uważnie początek filmu.  ◉ W jaki sposób reżyser rozpoczyna opowieść? 
Jakie jest następstwo obrazów? 

Zrób stopklatki, aby rozpoznać wykorzystanie 
różnych planów (od najdalszego do najbliższego).

 ◉ W jakiej odległości znajdują się postaci? 
Jak zmienia się ta odległość w kolejnych 
ujęciach?

Oglądając uważnie początek filmu, poszukaj 
następujących planów filmowych: plan ogólny, 
plan pełny, półzbliżenie.

 ◉ W którym momencie kamera wykonuje 
ruch? Jak można go opisać?

Poszukaj w filmie ujęć, w których pojawia się 
najazd kamery.

 ◉ Jaką funkcję pełni ten ruch? Jakie wywołuje 
wrażenie?

Zwróć uwagę na zbliżenia twarzy w scenach 
rozgrywających się w karczmie.

 ◉ Jakie emocje i reakcje rysują się na twarzach 
bohaterów? 

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Po obejrzeniu całego filmu możesz postawić 
pytania ogólne.

 ◉ Jaka jest muzyka towarzysząca opowieści? 
W jaki sposób zmienia się w reakcji na obraz 
i przedstawione w filmie wydarzenia?

 ◉ Jakie jest źródło muzyki? Czy pochodzi ona 
ze świata przedstawionego filmu?

 ◉ Jakie wrażenie wywołuje śpiewający 
narrator? 

 ◉ Jakie kolory dominują w filmie? Jak zmie-
niają się w poszczególnych opowieściach 
rycerza?

Obejrzyj uważnie początek filmu i porównaj to, 
co widzisz z tym, co słyszysz.

 ◉ O czym opowiada narrator, kiedy zmienia 
się odległość, w jakiej znajdują się postaci 
(zmiana planów filmowych)?



27

Porównaj dwie sceny: początek opowieści o ry-
cerzu (1:15-1:30) i początek opowieści rycerza 
w karczmie (2:55-3:10).

 ◉ Jakie są różnice w obrazie? Co znajduje się 
w kadrze? Jakie są różnice w dźwięku? Czy 
słyszymy te same głosy? Na czym polega 
różnica? Dlaczego słyszymy dwa różne 
głosy? Kto opowiada?

Zwróć uwagę na scenę jedzenia kurczaka 
w karczmie.

 ◉ Jak zmieniają się dźwięk i obraz (ruch 
kamery, prędkość, zmiany planów)? Jakie 
wrażenie wywołują te zmiany? Jak dookre-
ślają bohaterów, rycerza i jego giermka?

Narracja

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyj z uczniami jeszcze raz początek i za-
kończenie filmu.

 ◉ Jak kończy się wizyta w karczmie? Czego boi 
się rycerz Szaławiła? Jaka jest reakcja innych 
osób? 

 ◉ Czy to wydarzenie zmienia sposób, w jaki 
patrzą na rycerza? Jak oceniasz postępo-
wanie rycerza? Jakie są jego słowa a jakie 
czyny? 

 ◉ Czym różnią się obrazy na początku 
i na końcu filmu? Czy możemy określić porę 
dnia? Ile czasu upłynęło?

 ◉ Czego w tym czasie dowiedzieliśmy się 
o bohaterach? Jak scharakteryzować można 
postaci? Jakie są ich relacje? 

 ◉ Jak kończy się film? Po czym poznajemy, 
że opowieść się skończyła?

Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyj z uczniami jeszcze raz początek i za-
kończenie filmu.

 ◉ Jakie zawody filmowe są wymienione w 
napisach końcowych? Czy umiesz powie-
dzieć czym zajmuje się każda z osób?
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Kluczowe pytania
Postaci

 ◉ Kto jest pierwszoplanową postacią filmu?
 ◉ Czego dowiadujemy się o tytułowym rycerzu? Jakie ma cechy?
 ◉ Jak oceniasz jego postępowanie? Czym różni się to, co mówi, od tego, co robi?
 ◉ Jakie inne imiona można nadać rycerzowi?
 ◉ Z kim spotyka się rycerz w czasie swoich przygód? Wymień postaci drugoplanowe.
 ◉ Z jakich miejsc świata, z jakich kultur pochodzą postaci, które spotyka rycerz? Jak wyglądają i co 
je wyróżnia?

 ◉ Jak rozpoczyna się pierwsza przygoda rycerza? Jakie postaci widzimy ustawione w kolejce do 
rycerza? Spróbuj je nazwać i określić, skąd pochodzą (z jakich czasów, miejsc świata, kultur)?

 ◉ Jak ubrany jest rycerz Szaławiła? Czy jego strój odpowiada realiom przygód, o których opowiada? 
 ◉ Czy w filmie pojawiają się postaci historyczne? Jeżeli tak, to jakie? Czy odpowiadają realiom 
historycznym?

Narracja

 ◉ Co robią rycerz i jego giermek w karczmie? Kto opowiada o przygodach rycerza Szaławiły 
w karczmie? Jak określić można taki typ narracji?
PODPOWIEDŹ: Narracja pierwszoosobowa, narrator jest postacią ze świata przedstawionego i opowia-
da o sobie.

 ◉ W jaki sposób przedstawione są poszczególne historie? Czy potrafisz jednoznacznie określić czas 
i miejsce, w którym się rozgrywają?

 ◉ Jaka jest kolejność wydarzeń? Które wydarzenia rozgrywają się w karczmie, a które przywołane są 
jako „wspomnienia” (przechwałki) rycerza? 
PODPOWIEDŹ: Rozpoznanie ramy narracyjnej, w której osadzona jest narracja rycerza, opowiadanie 
w opowiadaniu.

 ◉ Czy przygody rycerza są prawdopodobne? Które elementy są nieprawdopodobne?
 ◉ Co to znaczy opowiadać (pleść, prawić) banialuki? Skąd wziął się ten zwrot?
PODPOWIEDŹ: Można skorzystać ze słownika języka polskiego.

 ◉ Czy dostrzegasz w filmie humor? Wskaż zabawne sytuacje i wyjaśnij, na czym polega humor.

Montaż

 ◉ Czym różni się opowieść o rycerzu od opowieści rycerza? Jak są ze sobą połączone?
PODPOWIEDŹ: Rozpoznanie ramy narracyjnej, w której osadzona jest narracja rycerza, opowiadanie 
w opowiadaniu.

 ◉ Jak wyglądają przejścia pomiędzy tym, co dzieje się w karczmie a tym, co opowiada rycerz?
 ◉ Porównaj zakończenie filmu z historiami opowiadanymi przez rycerza. Jaka jest relacja między 
rzeczywistością a opowieściami?

 ◉ Oglądając uważnie film, poszukaj ujęć, w których zmienia się tempo akcji. Jakie to momenty? Jakie 
znaczenie odgrywają w fabule lub charakterystyce postaci? Jak zmienia się wtedy muzyka?
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Motywy

 ◉ Czy w filmie pojawiają się wydarzenia lub postaci, które znasz z innych bajek, baśni, mitów lub 
z historii? Jeżeli tak, to jakie?
PODPOWIEDŹ: Na przykład księżniczka zamknięta w zamkowej wieży, rycerz i jego giermek.

 ◉ Jakie cechy powinien posiadać idealny rycerz? Czy rycerz Szaławiła je posiada? Wskaż inne postaci 
rycerzy znane z literatury lub z filmów – czym się charakteryzują, jakie mają przygody? Czy są 
podobne do rycerza Szaławiły?

 ◉ Czy dostrzegasz w filmie motywy lub postaci znane z historii? W jaki sposób wplecione są 
w opowieści rycerza? Czy odpowiadają realiom historycznym?

 ◉ Zwróć uwagę np. w jakich okolicznościach pojawia się Napoleon.
 ◉ Zwróć uwagę na napisy początkowe – z czym ci się kojarzą?
 ◉ Zwróć uwagę na zakończenie filmu – w jaki sposób scena końcowa jest wyciemniona? Jakie to 
przywołuje skojarzenia?
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Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie

 ◉ O jakich przygodach opowiada rycerz Szaławiła? Nadaj im własne tytuły i zapisz je.
 ◉ Wymyśl własną przygodę rycerza Szaławiły (banialukę). Gdzie rozgrywa się akcja? Co robi rycerz? 
W jaki sposób dowodzi swojej odwagi? Zapisz plan historii w punktach i opowiedz ją. 
PODPOWIEDŹ: Możesz także narysować komiks albo tzw. storyboard (scenopis obrazkowy ukazujący 
sekwencje wydarzeń w serii obrazów, tworzony podczas pracy nad filmem przed rozpoczęciem zdjęć).

 ◉ Przeczytaj wiersz „Samochwała” Jana Brzechwy. Porównaj postać samochwały z rycerzem 
Szaławiłą. Jakie mają cechy, które cechy są wspólne?

 ◉ Zastanów się, czy znasz z literatury lub z filmów inne duety bohaterów (np. Don Kichot i Sancho 
Pansa). Zastanów się, jakie cechy powinien posiadać główny bohater (rycerz), a jakie jego pomocnik 
lub towarzysz (giermek).

 ◉ Przeczytaj wiersz  Przygody rycerza Szaławiły Jana Brzechwy w całości, zapisz plan wydarzeń 
z wiersza i porównaj z filmem. Jakie dostrzegasz różnice pomiędzy tekstem literackim a animacją? 
Jak nazwać można film, który powstał na podstawie tekstu literackiego?

 ◉ Przeczytaj cały wiersz Jana Brzechwy, wypisz niezrozumiałe słowa lub zwroty. Sprawdź ich 
znaczenie w słowniku języka polskiego.

Przygody rycerza Szaławiły
(fragment)
Jan Brzechwa

[...]
Pamiętam: jestem w Rydze,
Wtem w oknie wieży widzę –
Prześliczna siedzi panna
(A była to Joanna),
Więc daję ręką znak,
Że niby tak a tak.

[...]
Zrzuciła tedy liścik,
Że na nic cały wyścig
Młodzieży i rycerzy,
Gdyż ją uwięził w wieży
Jej ojczym bardzo zły,
Więc tylko roni łzy.

[...]
Złość mnie okrutna bierze
Wkoło obchodzę wieżę:
Ma łokci z pięć tysięcy
Lub może jeszcze więcej,
A jej sklepiony dach
Po prostu ginie w mgłach.

Na pomysł wpadam wreszcie:
Skupuję sznury w mieście
I łączę je w godzinę
W niezwykle długą linę,
Najdłuższą, jaką znam,
To mogę przysiąc wam.

Jej koniec pochwyciłem,
Przez wieżę przerzuciłem,
By po dwóch stronach wieży
Zwisała jak należy,
Więc oba końce już
Z dwóch stron zwisają wzdłuż.

Dwie pętle na nich robię,
Z nich jedną mam na sobie,
A druga pętla taka
Oplata grzbiet rumaka.
Wyprężył rumak grzbiet
I pocwałował wnet.

[...]
Rwie naprzód rumak chyży,
Mnie wciąga coraz wyżej,
Obijam się o mury
I widzę, patrząc z góry,
Że koń mój poprzez mgły
Nie większy jest od pchły.
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Migają piętra wieży,
Czupryna mi się jeży,
Bo lęk mam nieustanny,
Czy dotrę do Joanny?
Lecz oto już jej twarz.
„Stój koniu! Dokąd gnasz?”

Na wprost jej okna wiszę,
Na linie się kołyszę,
Spoglądam, a Joanna
To całkiem stara panna,
Co ma z sześćdziesiąt lat.
„No – myślę – ładny kwiat!”

Zgarbiona, siwiuteńka,
Maleńka babuleńka!
Snadź podróż moja trwała
Czterdzieści lat bez mała.

I ja – w odbiciu szyb –
Już jestem stary grzyb.

Widokiem tym złamany
Chwyciłem nóż składany,
Przeciąłem sznur – i jazda!
Jak spadająca gwiazda,
Na łeb – na szyję – w dół,
I jużem śmierć swą czuł.

Lecz tak mi się powiodło,
Żem trafił prosto w siodło.
Spoglądam – nie do wiary!
Nie jestem wcale stary.
Siwizny zniknął ślad,
Mam znów trzydzieści lat.
[...]

Słuchanie i mówienie

 ◉ Wysłuchaj powyższego fragmentu wiersza Jana Brzechwy. Czy w filmie przedstawione są te 
wydarzenia? Czym różni się ten fragment wiersza od filmu? 

W publikacji wykorzystano format analiz filmoznawczych przygotowany na podstawie opracowań BFI.


