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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
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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.


