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CZŁOWIEK I ŚWIAT
Wstęp opracowała Dorota Gołębiowska
Filmy z lekcji CZŁOWIEK I ŚWIAT stanowią 
inspirację do refleksji na temat zjawisk związa-
nych z rozwojem cywilizacji (technicznej), global-
nych zjawisk społecznych, międzykulturowych czy 
wreszcie relacji międzyludzkich. Zaproponowane 
w lekcji animacje pokazują różne sposoby widzenia 
świata i wykorzystują odmienne konwencje w jego 
opisywaniu (np. humor, satyra, groteska).
Młodzi ludzie doskonale odnajdują się w świecie 
nowych technologii, chętnie i często  korzystają 
ze zdobyczy cywilizacji, a maszyny i urządzenia 
są dla nich naturalnym elementem różnych dzie-
dzin życia. Debiutancki film Daniela Szczechury 
Maszyna (1961), będący niezwykle trafną satyrą 
pokazującą fascynację człowieka technologiami, 
potrzebę postępu, budowania coraz to nowych 
maszyn i urządzeń (homo faber), może być dosko-
nałym punktem wyjścia do rozmowy z uczniami 
starszych klas szkoły podstawowej na temat 
skutków cywilizacji, dehumanizacji niektórych 
dziedzin życia, wpływu technologii na człowieka 
itp. Wykorzystanie tego filmu pomoże stworzyć 
okazje dydaktyczne do rozbudzania zaintereso-
wania zjawiskami otaczającego świata, kształto-
wania ciekawości poznawczej przejawiającej się 
w formułowaniu pytań i szukaniu odpowiedzi, 
wyrabiania nawyku poszerzania wiedzy, a przede 
wszystkim kształtowania u młodych ludzi świa-
domych postaw wobec świata i jego zjawisk.
W lekcji CZŁOWIEK I ŚWIAT znalazł się też film 
poruszający niezwykle aktualny temat współist-
nienia ludzi różnych ras i kultur. Animacja lalkowa 
Cyrk (1954) w reż. Włodzimierza Haupego to 
ciepła, barwna, niepozbawiona humoru opowieść 

o pełnym poświęcenia współdziałaniu dzieci 
reprezentujących różne kultury i rasy, która 
może być doskonałą inspiracją do realizacji zajęć, 
warsztatów, projektów edukacyjnych mających na 
celu budowanie u młodych widzów postaw cieka-
wości świata i ludzi, otwartości na odmienność 
innych kultur w oparciu o ugruntowaną świado-
mość własnych korzeni oraz poczucie tożsamości 
narodowej i kulturowej.

Dzięki pracy z lekcją CZŁOWIEK I ŚWIAT 
uczeń:

 ◉ określa tematykę oraz problematykę filmo-
wego tekstu kultury;

 ◉ przedstawia własne rozumienie filmu i je 
uzasadnia;

 ◉ odnosi tematykę dzieła filmowego do 
własnych obserwacji i doświadczeń;

 ◉ dostrzega zalety i wady rozwoju cywilizacji 
technicznej;

 ◉ poznaje groteskę jako konwencję estetyczną 
i uzasadnia jej funkcję w danym utworze;

 ◉ odczytuje funkcje komizmu i satyry 
w poznanym filmie;

 ◉ rozwija swoje zainteresowania innymi kultu-
rami;

 ◉ buduje postawę otwartości i tolerancji wobec 
odmienności innych ludzi (i kultur);

 ◉ świadomie odbiera film animowany, rozpo-
znaje techniki animacji wykorzystane 
w poznanym dziele;

 ◉ doskonali umiejętność komunikacji i współ-
pracy w grupie.
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Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego! – rozmowa na temat 
filmu animowanego Cyrk (1954) 
w reż. Włodzimierza Haupego.
Opracowanie metodyczne Dorota Gołębiowska

Etap edukacyjny:
klasy IV–VI szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do świado-
mego i pogłębionego odbioru filmu 
animowanego oraz kształtowanie 
postaw otwartości na odmienność 
rasową i kulturową innych ludzi.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ omawia elementy świata przedsta-
wionego;

 ◉ rozróżnia i wyjaśnia elementy reali-
styczne i fantastyczne w obejrzanym 
filmie; opowiada o wydarzeniach 
fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń 
i rozumie ich wzajemną zależność;

 ◉ przedstawia własne rozumienie 
utworu i je uzasadnia; 

 ◉ wyodrębnia elementy dzieła filmo-
wego, zna zadania specjalistów 
pracujących nad filmem; 

 ◉ rozwija umiejętność samodzielnego 

docierania do informacji, dokony-
wania ich selekcji;

 ◉ tworzy spójne wypowiedzi ustne 
i pisemne;

 ◉ rozwija swoją ciekawości świata, 
chęć poznawania kultury 
własnego regionu oraz rozwija 
swoją postawę otwartości wobec 
innych kultur i szacunku dla ich 
dorobku;

 ◉ doskonali umiejętność pracy 
w zespole i uczenia się we współ-
pracy z innymi.

Metody i formy pracy:
burza mózgów, dyskusja kierowana, 
elementy dramy; praca w małych 
grupach i z całym zespołem

Środki dydaktyczne:
film Cyrk w reż. W. Haupego, karta 
pracy, kadry z filmu, mapa świata 
(lub duży globus), komputer lub tablet 
z dostępem do internetu, kartony A3, 
kolorowe pisaki

Słowa kluczowe:
cyrk, kosmos, współpraca, różnorod-
ność rasowa i kulturowa

Przed zajęciami
Nauczyciel informuje, że kolejne zajęcia będą 
dotyczyły filmu, którego akcja w dużej części 
rozgrywa się w cyrku, w związku z tym uczniowie 
powinni poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. 

Prowadzący dzieli uczniów na trzy grupy i każdej 
z nich przydziela przygotowanie jednego zagad-
nienia (na podstawie dostępnych publikacji oraz 
wiarygodnych źródeł internetowych):
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Zadanie dla grupy 1: Zebranie najważniejszych 
informacji na temat historii sztuki cyrkowej.
Zadanie dla grupy 2: Przygotowanie wiado-
mości o specjalnościach artystów występujących 
w cyrku (akrobata, woltyżer, ekwilibrysta, klaun, 
mim, żongler, treser zwierząt itd.).
Zadanie dla grupy 3: Przygotowanie informacji 
na temat przestrzeni, w jakiej odbywają się przed-

1 W tej części zajęć można zastosować bardziej tradycyjny sposób prezentacji samodzielnie zdobytej przez uczniów wiedzy 
i poprosić reprezentantów poszczególnych grup o wypowiedzi na przygotowane tematy.

stawienia cyrkowe (namiot cyrkowy, arena, 
widownia itd.) oraz oprawy artystycznej tych 
spektakli (muzyka, kostiumy, światła).
Prowadzący uprzedza, że każdy uczeń powinien 
dobrze się przygotować, ponieważ na następnej 
lekcji przekaże zdobytą wiedzę koleżankom 
i kolegom w klasie. Uczniowie mogą przygotować 
notatki, zdjęcia itp.

Przebieg zajęć
1. Rozmowa wstępna i wprowadzenie do 
projekcji. 
Nauczyciel przedstawia najważniejsze cele zajęć 
oraz podstawowe informacje na temat filmu Cyrk. 
Następnie rozdaje uczniom karty pracy (załącznik 
nr 1) i prosi, aby podczas projekcji zwrócili uwagę na: 
miejsca wydarzeń, konstrukcję akcji (z jakich głów-
nych części się składa), bohaterów (artystów cyrko-
wych i dzieci z różnych części świata). Prosi, aby 
zwrócili uwagę również na technikę animacji zasto-
sowaną w tym filmie oraz ścieżkę dźwiękową.

2. Projekcja filmu Cyrk w reż. Włodzimierza 
Haupego.

3. Rozmowa po projekcji.
Nauczyciel prosi dzieci o podzielenie się wraże-
niami, przeżyciami, uwagami na temat filmu. 
Swobodne wypowiedzi uczniów.

4. Określenie tematu filmu. Burza mózgów.
Prowadzący prosi, aby dzieci wskazały główny 
temat filmu. Swoje skojarzenia zapisują na tablicy 
w wybranej formie, np.:

Cyrk to film o…

wyprawie na Księżyc

dzieciach z różnych 
części świata

wspólnym ratowaniu  
czarnoskórego chłopca

artystach 
cyrkowych

inne propozycje 

sztuce cyrkowej

5. Prezentacja wiadomości zdobytych przed 
zajęciami na temat cyrku. Praca w grupach, 
elementy metody stolików eksperckich.
Uczniowie siadają w trzyosobowych grupach, 
w każdej z nich powinien być przedstawiciel każdej 
z grup wyznaczonych przed zajęciami. Następnie 
kolejno każdy członek grupy prezentuje pozostałym 
zebrane informacje. Na zakończenie tej części 
nauczyciel prosi chętnych uczniów, aby opowiedzieli, 
czego dowiedzieli się na temat cyrku (jego historii, 
specjalności artystów cyrkowych, miejsca występów 
cyrkowych itp.). Uczniowie nie mogą prezentować 
wiedzy przygotowywanej przez swoją grupę1.
W ramach podsumowania nauczyciel prosi, 
aby dzieci odniosły zdobytą wiedzę do świata 
przestawionego w obejrzanym filmie: wymieniły 
występujących tu artystów cyrkowych, opisali 
wnętrze namiotu cyrkowego itd. 

6. Omówienie elementów świata przedstawio-
nego. Praca w parach z kartą pracy. 
Prowadzący prosi, aby uczniowie odpowiedzieli 
na trzy pierwsze pytania zawarte w karcie pracy 
(czas, miejsce, bohaterowie), a następnie sprawdza 
poprawność wykonanej pracy.

7. Rekonstrukcja przebiegu wydarzeń. Elementy 
dramy. Praca z całym zespołem. 
Prowadzący prosi, aby kolejno każde dziecko 
wymieniło jedno wydarzenie z filmu i je zapamię-
tało. Ważne, aby wszyscy śledzili wypowiedzi kole-
żanek i kolegów, gdyż wymienianego wydarzenia nie 
można już powtórzyć. Następnie nauczyciel poleca, 
aby uczniowie ustawili się w szeregu w takiej kolej-
ności, aby wydarzenia, które wymienili w poprzed-
niej części ćwiczenia, układały się w chronologiczny 
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przebieg wydarzeń w filmie. Przy tym ćwiczeniu 
ważne jest tempo oraz współpraca i komunikacja 
w grupie. W podsumowaniu ćwiczenia uczniowie 
po kolei jeszcze raz wymieniają wydarzenia i spraw-
dzają, czy ich kolejność odpowiada akcji filmu. 
Jeśli któreś z dzieci jest w niewłaściwym miejscu, 
z pomocą innych szuka właściwego.
W podsumowaniu nauczyciel ustala z uczniami, na 
jakie dwie zasadnicze części można podzielić akcję 
filmu (występy cyrkowe i misja ratowania czarno-
skórego chłopca).

8.  Wyodrębnienie zdarzeń fantastycznych 
i realistycznych. Praca z całym zespołem. 
Prowadzący prosi, aby dzieci zastanowiły się, które 
elementy świata przedstawionego w filmie są reali-
styczne, a które fantastyczne. Jeśli istnieje taka 
potrzeba, nauczyciel przypomina znaczenie tych 
pojęć. Prowadzący prosi, aby wstały te dzieci, które 
w poprzednim ćwiczeniu wymieniły wydarzenia 
fantastyczne. Dzieci przypominają „swoje” wyda-
rzenia fantastyczne. Następnie wstają te, które 
wymieniały wydarzenia realistyczne. Chętne dzieci 
przypominają „swoje” wydarzenie. Wszyscy zapi-
sują wybrane odpowiedzi w punkcie 4. karty pracy.

9. Skąd pochodzą bohaterowie filmu? Praca 
z mapą świata. 
Prowadzący prosi, aby uczniowie wymienili boha-
terów dziecięcych występujących w drugiej części 
filmu. Nauczyciel dzieli uczniów na pięć grup i każdej 
z nich daje zdjęcie z kadrem z filmu przedstawiającym 
jedno z dzieci. Zadaniem grupy jest zastanowienie 
się, z jakiej części świata pochodzi dane dziecko 
oraz jakie przesłanki o tym świadczą. Uczniowie 
mogą skorzystać z internetu na dostępnym sprzęcie 
(komputer, tablet, telefon). Grupy kolejno prezentują 
swojego bohatera, jego zdjęcie przyczepiają do mapy 
świata we właściwym miejscu. Podsumowaniem tej 
części zajęć będzie wskazanie przez uczniów różnic 
i podobieństw pomiędzy bohaterami:

RÓŻNICE PODOBIEŃSTWA

Np. kolor skóry, 
strój, rysy twarzy, 
wzrost

Np. mają wspólną 
pasję cyrkową, są 
zwinni, podziwiają 
wzajemnie swoją 
zręczność, dostrzega-
ją, że ktoś potrzebuje

pomocy, współpracu-
ją ze sobą, są pomy-
słowi, zaangażowani, 
odważni, potrafią 
pracować w zespole, 
mają przydatne umie-
jętności itp.

Na podstawie tabeli uczniowie wyciągają wnioski. 
Następnie prowadzący inicjuje dyskusję na temat 
przebiegu akcji ratunkowej. Pyta uczniów, co było 
źródłem jej sukcesu.

10. Układanie dialogów do fragmentu filmu. 
Praca w grupach. 
Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy 
i prosi, aby uczniowie uważnie obejrzeli frag-
ment filmu, który za chwilę zostanie odtworzony. 
Następnie prezentuje fragment od 07:30 do 08:35 
i prosi o wskazanie, co składa się na ścieżkę dźwię-
kową filmu. Uczniowie zwracają uwagę, że ścieżkę 
dźwiękową tego filmu tworzy muzyka, zaś dźwięki 
onomatopeiczne imitowane są przez instrumenty 
muzyczne. Brakuje dialogów. Nauczyciel infor-
muje, że zadaniem grup będzie ułożenie dialogów 
do zaprezentowanego fragmentu. Prowadzący prosi, 
aby uczniowie jeszcze raz uważnie obejrzeli frag-
ment i w trakcie projekcji wypisali kolejno postacie, 
które będą się wypowiadały. Następnie odtwarza 
ponownie fragment filmu i prosi, aby uczniowie 
ułożyli dialog, oczywiście biorąc pod uwagę akcję 
filmu. Po upływie wskazanego czasu grupy prezen-
tują swoje dialogi (z podziałem na role), starając 
się oddać dramaturgię sceny, zwracając uwagę na 
odpowiednie tempo, modulację głosu itp. Nauczy-
ciel komentuje pracę uczniów, docenia ciekawe 
elementy, udziela rad na temat ewentualnej korekty. 
Jeśli istnieje taka możliwość czasowa i techniczna, 
uczniowie mogą też nagrać przygotowane dialogi, 
starając się zsynchronizować je z obrazem.

11. Podsumowanie i ewaluacja zajęć. 
Nauczyciel podsumowuje pracę podczas zajęć. 
Rysuje na tablicy termometr (ze skalą od -20 do 
+20) i prosi, aby na zakończenie lekcji (wychodząc 
z klasy) uczniowie zaznaczyli na termometrze, jakie 
są ich odczucia dotyczące zajęć (atmosfery, stopnia 
swojego zaangażowania, zdobytych wiadomości 
i umiejętności).
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Praca domowa
Dla wszystkich

 ◉ Obejrzyj ponownie czołówkę filmu Cyrk 
i wypisz nazwy specjalności (zawodów) osób, 
które pracowały przy tym filmie. Następnie 
wyjaśnij, czym zajmują się poszczególni 
specjaliści (pytanie nr 5 w karcie pracy).

 ◉ Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem, 
który był świadkiem niezwykłej akcji ratun-
kowej przeprowadzonej przez młodych boha-
terów filmu Cyrk. Przeprowadź krótki wywiad 

z wybranym uczestnikiem tej akcji. Czytel-
nicy twojego wywiadu powinni dowiedzieć 
się nieco więcej o wybranym dziecku, miejscu 
jego pochodzenia oraz o odczuciach i reflek-
sjach tej postaci na temat akcji ratowania 
kolegi. Pamiętaj, że dziennikarz powinien być 
dobrze przygotowany do rozmowy, dlatego 
przed wywiadem znajduje potrzebne infor-
macje.

Dla chętnych

Korzystając z instrukcji przedstawionej w filmiku 
na kanale YouTube (np. https://tiny.pl/gv923), 
przygotuj dwie piłeczki do żonglowania i spróbuj 
nauczyć się nimi żonglować. Ta umiejętność jest 
niezwykle przydatna, gdyż aktywizuje pracę 

obu półkul mózgowych, pozwala nauczyć się 
cierpliwości i koncentracji. Zaprezentuj swoje 
umiejętności najbliższym (rodzicom, rodzeń-
stwu, dziadkom itp.) oraz koleżankom i kolegom 
w klasie.

https://tiny.pl/gv923
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Załącznik nr 1
KARTA PRACY Z FILMEM CYRK
Obejrzyj uważnie film animowany, a następnie (zgodnie z poleceniami podczas zajęć) odpowiedz na 
poniższe pytania:

1. Gdzie rozgrywa się akcja filmu? Czy tylko w jednym miejscu?
………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kiedy rozgrywają się wydarzenia? Czy jesteśmy w stanie precyzyjnie to określić?
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kto występuje w tym filmie? Wymień bohaterów, uwzględnij nazwy specjalności artystów cyrko-
wych.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Które z wydarzeń, postaci, miejsc ukazanych w filmie są realistyczne, a które fantastyczne? Wypisz 
je w odpowiednich miejscach tabeli.

Wydarzenia, miejsca, postacie 

realistyczne fantastyczne

5. Jacy specjaliści pracowali przy filmie Cyrk? Wymień kilku najważniejszych twórców i określ ich 
rolę w trakcie pracy nad filmem.

Nazwa zawodu filmowego Imię i nazwisko twórcy Na czym polega zadanie tego twórcy?
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Załącznik nr 2
Bohaterowie filmu Cyrk 

Źródło: Fototeka, Prawa: FINA
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Opracowanie filmoznawcze Iwo Sulka

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom stopklatkę, na której widoczny 
jest klaun podrzucający nad głową koło, do 
którego „wrzucił” swoje ubrania.

 ◉ Co może się wydarzyć kiedy koło spadnie 
na klauna?

Zrób stopklatkę, gdy czarnoskóry chłopiec 
wchodzi na deskę do akrobacji.

 ◉ Co może przydarzyć się chłopcu, jakie są 
jego odczucia? Jak podkreślony jest jego lęk 
przed wykonaniem akrobacji?

Pokaż uczniom obrazek, na którym pozostałe 
dzieci oglądają lot czarnoskórego chłopca w te-
lewizorze i zaczynają się naradzać.

 ◉  Co następnie zrobią dzieci? W jaki sposób 
mogą pomóc chłopcu i czego potrzebują, by 
do niego dotrzeć?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż scenę  akrobacji słonia.

 ◉  Jak muzyka współgra z ruchami słonia? 
PODPOWIEDŹ: Czy oprócz wzmocnienia 
jego ruchów, imituje też naturalne odgłosy 
wydawane przez słonie?

Scena budowania rakiety.

 ◉ Co oznaczają ujęcia z dyrygentem? Czym 
zwykle zajmuje się dyrygent, jak pomaga tu 
dzieciom we wspólnej pracy? Jak komentarz 
muzyczny wpływa na scenę, czy jest ener-
giczny, szybki?

Scena oczekiwania na lądowanie rakiety.

 ◉ Jakie oddziaływanie ma muzyka w scenie 
oczekiwania? Czy wprowadza niepokój? Jaki 
efekt wywołuje brak komentarza muzycz-
nego po zderzeniu rakiety ze spadającą 
gwiazdą?
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Ujęcie 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Po obejrzeniu całego filmu porozmawiaj 
z uczniami o planach filmowych.

 ◉ Kiedy wykorzystane zostają zbliżenia i jaki 
mają efekt? 
PODPOWIEDŹ: Poznajemy i identyfikujemy 
dzięki nim bohaterów, pojawiają się też w dra-
matycznych momentach.

 ◉ Kiedy się pojawiają i czemu służą ukośne 
ustawienia kamery? Czy podkreślają drama-
turgię danej sytuacji?

Transformacje rodzajowe

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Po obejrzeniu całej animacji zastanówcie się, 
jak inaczej można opowiedzieć historię z Cyrku.

 ◉ Jak wydarzenia pokazane w filmie zostałyby 
zrelacjonowane w prasie, a jak w radiu?

 ◉ Jak historię opowiedziałaby osoba (dorosły, 
dziecko) siedząca na widowni w cyrku?
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ Jakie ruchy kamery są wykorzystane w animacji Cyrk?
 ◉ Jak często pojawiają się zbliżenia?
 ◉ Jaki efekt dają ukośne ustawienia kamery?

Kolorystyka

 ◉ Jakie barwy dominują w filmie: w scenach we wnętrzach (cyrk, rakieta – kolor czerwony) i na zewnątrz 
(o jakiej porze dnia rozgrywa się akcja, jaka tonacja wtedy przeważa)?

Postaci

 ◉ Jakie cyrkowe zawody wykonują pokazane postaci?
 ◉ Jak zachowanie bohaterów odzwierciedla ich myśli i uczucia? 
PODPOWIEDŹ: Nie ruszają się – niepokój, oczekiwanie; działanie – współpraca, determinacja, chęć 
ratowania przyjaciela.

Narracja

 ◉ Jak budowane jest napięcie? Czy zawsze wiemy, co dzieje się z bohaterami (chłopiec uwięziony na 
księżycu, losy dzieci po zderzeniu rakiety z gwiazdą)?
PODPOWIEDŹ: Narracja nie przekazuje nam wszystkich istotnych informacji, niektóre ukrywa i opóź-
nia.

Muzyka i dźwięk

 ◉ Jak muzyka w filmie oddziałuje na emocje? Kiedy jest lekka i zabawna, kiedy podkreśla dramatyzm, 
niepokój, a kiedy radość?
PODPOWIEDŹ: Sceny finałowe – przed i po wylądowaniu dzieci, bez muzyki i z nią.

 ◉ Jaki efekt wywołuje brak muzyki w niektórych scenach?

Motywy

 ◉ Czy postaci dziecięce można uznać za symboliczne? Skąd pochodzą, co reprezentują? 
PODPOWIEDŹ: Ważne jest znaczenie globusa, z którego „wychodzą”.

 ◉ Jak można interpretować działania dziecięcych bohaterów, czy reprezentują one jakieś wartości? 
PODPOWIEDŹ: Współpraca, porozumienie, przyjaźń, troska.

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Jak stroje i makijaż charakteryzują bohaterów (zarówno cyrkowców, jak i widzów)?
 ◉ Jak ruchy postaci obrazują ich odczucia i myśli?
 ◉ Jak ukazane jest tytułowe miejsce? Jakie elementy cyrkowego wystroju są dostrzegalne?
 ◉ Z jakiej perspektywy obserwujemy występy cyrkowców?
 ◉ Czemu służą i jak przedstawione są lokalizacje znajdujące się poza cyrkiem? Co dzieje się na ulicy?
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Montaż

 ◉ Kiedy tempo jest szybsze i czemu to służy (budowa rakiety), a kiedy wolniejsze (oczekiwanie na powrót 
dzieci)?

Gatunek

 ◉ W jakiej technice animacji zrealizowany został film?
PODPOWIEDŹ: Warto zwrócić uwagę na napisy początkowe.

 ◉ Czy – a jeśli tak, to czym – różni się od innych filmów animowanych, które znają uczniowie (filmy Disneya 
z ostatnich lat)?
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Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie

 ◉ Napisz dialogi dla bohaterów filmu (przemowa konferansjera, rozmowy dzieci i widzów).
 ◉ Opisz wrażenia widzów oglądających cyrkowe występy (na przykład w formie wpisu do pamiętnika).
 ◉ Napisz artykuł prasowy przybliżający akcję ratunkową przeprowadzoną przez dzieci.
 ◉ Uczniowie wcielają się w postaci z filmu i czytają napisane dialogi (w grupach).
 ◉ Uczniowie odczytują swoje wpisy z wrażeniami z wizyty w cyrku.
 ◉ Uczniowie przedstawiają swoje artykuły prezentujące wydarzenia przedstawione w filmie.

Słuchanie i mówienie

 ◉ Co mówi konferansjer?
 ◉ O czym rozmawiają dzieci podczas planowania akcji ratunkowej? Jak planują budowę rakiety?
 ◉ Jak brzmiałyby rozmowy widzów w cyrku po zniknięciu czarnoskórego chłopca?
 ◉ Przeprowadź relację radiową przybliżającą przebieg wydarzeń, wywiady ze świadkami, widzami i prze-

chodniami.
 ◉ Grupy słuchają dialogów przygotowanych przez pozostałych; komentują je, dopowiadają brakujące 

kwestie.
 ◉ Uczniowie wysłuchują nawzajem swoich relacji i wywiadów ze świadkami; zgłaszają uwagi, co do 

rzetelności przedstawionych faktów.

Kształcenie wielokulturowe

 ◉ Uczniowie rysują arenę cyrkową, występujących artystów i zwierzęta.
 ◉ Uczniowie w grupach konstruują swój model rakiety (z plasteliny, tektury itp.).
 ◉ Uczniowie wskazują, skąd pochodzą dziecięcy bohaterowie filmu.
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Zbudujmy sobie wielką maszynę – 
absurd i satyra w filmie animowanym 
Daniela Szczechury pt. Maszyna.
Opracowanie metodyczne Jadwiga Mostowska

Etap edukacyjny:
klasy VI–VIII szkoły podstawowej

Przedmiot:
język polski

Czas trwania zajęć:
2 godziny lekcyjne

Cel ogólny:
Przygotowanie uczniów do świa-
domego odbioru filmowego tekstu 
kultury.

Cele szczegółowe:
Uczeń:

 ◉ określa tematykę oraz problema-
tykę filmowego tekstu kultury;

 ◉ przedstawia własne rozumienie 
filmu i je uzasadnia;

 ◉ odnosi tematykę dzieła filmowego 
do własnych obserwacji i doświad-
czeń;

 ◉ dostrzega zalety i wady rozwoju 
cywilizacji technicznej;

 ◉ odczytuje funkcje komizmu i satyry 
w poznanym filmie;

 ◉ poznaje groteskę jako konwencję 
estetyczną i uzasadnia jej funkcję 
w danym utworze;

 ◉ świadomie odbiera film animo-
wany, rozpoznaje techniki animacji 
wykorzystane w poznanym dziele;

 ◉ doskonali umiejętność komunikacji 
i współpracy w grupie.

Metody i formy pracy:
praca z filmowym tekstem kultury, 
burza mózgów, elementy dyskusji; 
praca z całym zespołem, praca 
w grupach

Środki dydaktyczne:
film pt. Maszyna (1961) real. Daniel 
Szczechura 6’, kartki papieru i flama-
stry, dostęp do internetu

Słowa kluczowe:
cywilizacja, praca, mechanizacja, 
absurd, satyra, groteska

Przebieg zajęć
1. Projekcja filmu i praca w grupach (wstęp do 
ćwiczenia analizy i interpretacji filmu). 
Nauczyciel dzieli uczniów na mniejsze zespoły. 
Każda grupa dostaje kartkę papieru i mazak, 
aby mogła zapisywać swoje ustalenia. Prowadzący 
zajęcia proponuje uczniom wspólne obejrzenie 
krótkiej animacji pt. Maszyna, przekazując im na 
wstępie podstawowe informacje dotyczące filmu 
i jego autora. Na przykład: 

Maszyna to film z 1961 roku. Jest to krótkome-
trażowa animacja kombinowana (wycinankowo-
-rysunkowa) będąca profesjonalnym debiutem 
Daniela Szczechury – scenografa, reżysera i scena-
rzysty filmów animowanych, plastyka, pedagoga. 
W 1962 roku, podczas 2. Ogólnopolskiego Festi-
walu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, 
Maszyna została wyróżniona nagrodą Brązowy 
Smok Wawelski w kategorii filmu animowanego. 
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Nauczyciel prosi, aby po obejrzeniu animacji 
grupy spróbowały wynotować jak najwięcej słów-
-kluczy (określeń, skojarzeń) związanych z obej-
rzanym właśnie filmem. Po obejrzeniu animacji 
(6 min.) i upływie czasu przewidzianego na 
wykonanie zadania (3–4 min.), zespoły prezen-
tują efekty swojej pracy, a nauczyciel zapisuje na 
tablicy podane przez uczniów wyrazy, ewentu-
alnie uzupełniając je o kolejne słowa.
Przykładowe odpowiedzi uczniów: robotnicy, 
budowa, plac budowy, rusztowanie, praca, maszy-
neria, narzędzia, dźwigi, rury, ludzie, wysiłek, 
wielkość, konstrukcja, mechanizacja, technika, 
postęp, ogrom, skomplikowanie, sukces, tempe-
rówka, kontrast, zaskoczenie, humor, żart, 
komizm, satyra.

2. Praca w grupach, praca z całym zespołem 
(ćwiczenie analizy i interpretacji utworu filmo-
wego).
Nauczyciel prosi uczniów, aby pracując w tych 
samych grupach i posiłkując się zapisanymi na 
tablicy słowami, spróbowali określić treść oraz 
problematykę animacji Maszyna, a następnie 
sformułować własną jego interpretację, zwracając 
uwagę na wszystkie elementy filmu – nie tylko na 
treść, ale i na formę: obraz (kolorystyka, proporcje 
itp.), dźwięk (muzyka, efekty dźwiękowe), rytm. 
Po upływie czasu przewidzianego na wykonania 
zadania (ok. 10 min.) grupy prezentują efekty 
swojej pracy. Następuje wspólne podsumowanie 
i sformułowanie wniosków:

 ◉ film opowiada o robotnikach budujących 
tajemniczą konstrukcję. Na placu budowy 
pojawia się rusztowanie i coraz więcej 
elementów o niewiadomym przeznaczeniu. 
Dochodzi nawet do wypadku przy pracy. 
Gdy konstrukcja jest już ukończona, dygni-
tarz uroczyście przecina wstęgę przy dźwię-
kach orkiestry. Tajemnicza maszyna zostaje 
uruchomiona. Okazuje się, że jest to gigan-
tyczna temperówka. Wielki wysiłek został 
włożony w wybudowanie niezwykle skom-
plikowanego urządzenia służącego jedynie do 
ostrzenia ołówków. 

 ◉ film pokazuje fascynację człowieka tech-
nologiami, budowaniem coraz to nowych, 
skomplikowanych urządzeń, które stały się 
nieodzownym elementem współczesnego 
świata, symbolem postępu i możliwości czło-

wieka. Okazuje się jednak, że ten postęp nie 
musi wcale przynosić oczekiwanych korzyści, 
bowiem poniesione nakłady okazują się niew-
spółmierne do efektów, co czyni wysiłek 
bezsensownym.

 ◉ Maszyna jest zabawnym, satyrycznym komen-
tarzem do współczesności (opartej na automa-
tyzacji) i dehumanizacji niektórych dziedzin 
życia. Komizm i dowcipna pointa zbudowane 
są na elemencie zaskoczenia (skompilowana, 
długo i z wysiłkiem wielu budowana maszyna 
okazuje się być jedynie wielką temperówką).

 ◉ wymowę filmu podkreśla jego forma. Małe 
postaci robotników kontrastują z wielkością 
maszyny. Zautomatyzowany świat jest surowy, 
dość ponury. Niemal wszyscy widoczni 
w filmie ludzie są identycznie ubrani, wyga-
lają tak samo, trudno odróżnić jednego od 
drugiego. Automatyzm czynności wykonywa-
nych przez robotników podkreślany jest przez 
muzykę oraz efekty dźwiękowe. 

Nauczyciel może uzupełnić wypowiedzi uczniów 
informacją, że powstały w 1961 roku film był 
również swego rodzaju komentarzem do absurdów 
Polski Ludowej z jej gigantomanią prowadzącą 
do budowy rzeczy zbędnych, przekraczających 
potrzeby oraz zamiłowaniem do uroczystych 
inauguracji z udziałem partyjnych dygnitarzy. 
Trzeba jednak podkreślić, że przesłanie filmu ma 
charakter uniwersalny i nie straciło na aktual-
ności.

3. Praca z całym zespołem (wprowadzenie 
pojęcia groteska).
Nauczyciel zwraca uwagę uczniom, że twórca 
Maszyny posłużył się w swoim filmie groteską, wyja-
śniając, iż chodzi o szczególny rodzaj komizmu pole-
gający na przejaskrawianiu (wyolbrzymieniu) świata 
przedstawionego i zestawianiu kontrastów. Groteska 
pokazuje świat w sposób paradoksalny, absurdalny, 
zdeformowany, komiczny.
Nauczyciel prosi uczniów, aby wskazali, w czym prze-
jawia się groteskowość filmu Maszyna, a uczniowie 
udzielają odpowiedzi (film bazuje na przejaskra-
wieniu i kontraście – niewspółmierność środków 
w stosunku do efektów, mali ludzie budujący wielkie 
urządzenie, ukazuje absurdalność działań ludzi, 
którzy wkładają wysiłek w budowę zbędnej maszyny 
oraz absurdalność współczesnego świata dążącego 
do mechanizacji i automatyzacji).
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4. Podsumowanie i zakończenie lekcji.
Nauczyciel podsumowuje zajęcia, zwracając 
uwagę, że film animowany Daniela Szczechury 
pt. Maszyna można uznać za przykład groteski 
filmowej będącej odmianą gatunkową komedii. 

Groteska filmowa (podobnie jak w literaturze, 
teatrze, muzyce czy sztukach plastycznych) posłu-
guje się satyrą, przejaskrawia karykaturalnie, 
niekiedy wręcz absurdalnie, fragmenty interpre-
towanego tematu, nie zrywając przy tym kontaktu 
z rzeczywistością.

Praca domowa
 ◉ Czy twoim zdaniem dzisiejszy świat można 

uznać za nadmiernie zautomatyzowany 
i zmechanizowany? Których dziedzin życia 
w największym stopniu dotyczy postęp tech-
nologiczny? Jakie dostrzegasz zalety, a jakie 
zagrożenia wynikające z fascynacji człowieka 
nowoczesnymi technologiami? Przygotuj się 

do udzielenia krótkiej wypowiedzi ustnej.
 ◉ Przedstaw własny pomysł na krótki film 

animowany będący satyrycznym komenta-
rzem do jednego z absurdów współczesnego 
świata, które ty sam/sama dostrzegasz.
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Opracowanie filmoznawcze Marta Sosnowska

Podstawowe techniki nauczania
Stopklatka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Pokaż uczniom kadr otwierający: ro-
botnik wchodzący w pustą przestrzeń.

 ◉ Jaki kolor ma tło kadru? 
 ◉ W jaki sposób pojawia się w nim robotnik ze swoim 

urządzeniem?
 ◉ Jak sposób poruszania się robotnika wyznacza prze-

strzeń? Jak zostaje ona podzielona? Jak zabieg ten 
wpływa na percepcję odbiorcy?

Kadr: robotnik wywieszający flagę.

 ◉ Czym wyróżnia się robotnik wywieszający flagę? 
W jaki sposób pojawia się w kadrze i w jaki sposób 
odchodzi? Czy wraca w kolejnych scenach?

 ◉ Jak zmienia się fonosfera wraz z jego obecnością? 
 ◉ Co symbolizuje flaga? Kiedy i w jaki sposób znika 

z pola widzenia?

Kadr: robotnicy niosący słupy na rusz-
towania.

 ◉ W jaki sposób pojawiają się robotnicy niosący 
słupy? Ilu ich jest? Czy różnią się od siebie 
wyglądem lub zachowaniem? Jaka jest ich choreo-
grafia? Do jakiego rodzaju dźwięków się poruszają? 
Jakie jest tempo ich ruchu i zsynchronizowanej 
z nim warstwy fonicznej? 

 ◉ Jakie relacje przestrzenne wyznacza ruch postaci?
 ◉ Co możemy powiedzieć o kompozycji kadru? Jaki 

plan filmowy został tu wykorzystany?

Kadr: robotnicy budujący rusztowania.

 ◉ Jak zmienia się perspektywa z chwilą, w której 
robotnicy zaczynają budowę rusztowań? Jak zmienia 
się skala wyznaczająca wielkość postaci względem 
filmowej dekoracji? W jaki sposób się to dokonuje?

 ◉ Z jakim planem filmowym mamy teraz do 
czynienia? Ilu robotników przygotowuje ruszto-
wania?

 ◉ Czy ta liczba, w czasie wznoszenia rusztowań, 
a także później – w czasie budowy maszyny – pozo-
staje stała, czy się zmienia?

Kadr: wypadek.  ◉ Co jest bezpośrednią przyczyną wypadku? Co staje 
się w jego wyniku z robotnikami?
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Kadr: przyjazd dygnitarza.

 ◉ Co zwiastuje przyjazd dygnitarza? W jaki sposób 
pojawia się on w kadrze? W jaki sposób został osią-
gnięty efekt zbliżenia, a następnie oddalenia się 
postaci? Czy jest on wynikiem pracy kamery?

 ◉ Co wyróżnia dygnitarza spośród wszystkich boha-
terów filmu?

Kadr: naostrzony ołówek wysuwający 
się z maszyny.

 ◉ Jakie jest przeznaczenie budowanej z trudem i 
poświęceniem maszyny? W jaki sposób się o tym 
dowiadujemy?

 ◉ Czemu służy zbliżenie na rysik ołówka? Dlaczego 
tym razem osiągnięto ów efekt za sprawą trans-
fokacji (zoomowania)?

Dźwięk i obraz

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Po obejrzeniu filmu odsłuchaj ścieżkę 
dźwiękową filmu.

 ◉ Określ dźwięki, które pochodzą z fonosfery życia 
codziennego oraz te, które je imitują. Jaką jedne i 
drugie pełnią funkcję? W jakim pozostają stosunku 
względem siebie?

Obejrzyj film bez fonii, a następnie 
odtwórz go znów z dźwiękiem.

 ◉ W jaki sposób warstwa foniczna odpowiada treści filmu?
 ◉ Kiedy ma spokojny rytm, a kiedy przyspiesza?
 ◉ Jaka jest rola dźwięku? Czy można powiedzieć, że 

pochodzi ze świata przedstawionego?

Zwróć uwagę na dźwięki towarzyszące 
pierwszej scenie filmu, w której ro-
botnik „wychodzi” z kadru ze swoimi 
urządzeniem.

 ◉ Co sugeruje ścieżka dźwiękowa? Jak dźwięk wpływa na 
przestrzeń poza kadrem? W jaki sposób ją otwiera?

 ◉ W jakich innych momentach dźwięk poszerza filmową 
przestrzeń?

 ◉ Kiedy jest ona rozwijana horyzontalnie, a kiedy werty-
kalnie? Jak zabieg ten koresponduje z kompozycją 
obrazu?
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Czołówka i tyłówka

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Obejrzyj czołówkę filmu.

 ◉ Wymień wszystkie elementy budujące 
czołówkę. Jakie skojarzenia wywołuje rozsu-
wająca się (a następnie unosząca się) kotara? 

 ◉ W jaki sposób zostaje wyodrębiona z czer-
wonego tła? Jaka towarzyszy temu warstwa 
foniczna?

Przyjrzyj się napisom początkowym.

 ◉ Jaką formę graficzną przybierają napisy? Jak 
współgra ona z dźwiękiem? Czy ich harmo-
nizacja niesie ze sobą jakieś znaczenia, które 
zapowiadają ideę filmu?

 ◉ Jakie informacje zawierają napisy?
 ◉ W jakim studiu powstał film?
 ◉ Ile osób wzięło udział w jego stworzeniu? 

Wymień pełnione przez nich funkcje.
 ◉ Jakie działania można przyporządkować 

każdej z nich?
 ◉ Dlaczego Daniela Szczechurę uznaje się za 

głównego autora filmu?

Opisz tyłówkę filmu.

 ◉ Co wyznacza tyłówkę filmu?
 ◉ Jaki dźwięk, towarzyszący końcowej scenie 

filmu, a następnie ściemnieniu, bezpośrednio 
poprzedza planszę z napisem „koniec”?

 ◉ Jak koresponduje on z rozsuwającą się 
(a następnie unoszącą) kurtyną w czołówce 
filmu?
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Transformacje rodzajowe 

Wskazówki dla nauczyciela Pytania do uczniów

Po obejrzeniu z uczniami całego filmu, zapro-
ponuj im aktywności nim inspirowane.

 ◉ Napisz relację z wypadku, przyjmując jedną z 
trzech perspektyw:
a) robotnika, który bezpośrednio w nim 
ucierpiał;
b) operatora dźwigu;
c) postronnego obserwatora.

 ◉ Zaprojektuj i skonstruuj maszynę o absur-
dalnym przeznaczeniu. Użyj do tego mate-
riałów z recyklingu (stare opakowania, 
plastikowe butelki, gazety itp.). Odpowiednio 
nazwij swoją maszynę.

 ◉ Zrób dokłady spis wydarzeń, a następnie 
na jego podstawie stwórz storyboard. Czy 
historię tę można opowiedzieć w innym 
porządku? Zaproponuj alternatywny układ 
wydarzeń.

 ◉ Wspólnie z koleżankami i kolegami do 
ścieżki dźwiękowej filmu pantomimicznie 
zainscenizujcie kolejne wydarzenia. 
Zadbajcie, żeby dokładnie odzwierciedlić 
sposób pojawiania się postaci w kadrze oraz 
ich choreografię: pomoże w tym symbo-
liczne wyznaczenie kadru za pomocą ramy 
scenicznej, typowej dla sceny pudełkowej.
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Kluczowe pytania
Praca kamery

 ◉ Jaki jest punkt widzenia kamery?
 ◉ Czy zmienia się w czasie filmu?
 ◉ W jakiej skali w stosunku do poszczególnych elementów filmowej dekoracji prezentowane są postacie?
 ◉ W jakich momentach skala ta ulega zmianom?
 ◉ Czy są one wynikiem pracy kamery?
 ◉ Kiedy mamy do czynienia ze zbliżeniem? W jaki sposób zostało ono osiągnięte? Czemu ten zabieg służy?

Kolorystyka

 ◉ Jaka barwa towarzyszy pierwszym sekundom filmu? Jakie inne kolory zostały wykorzystane w 
czołówce? Jakie znaczenie mają te barwy dla wymowy czołówki? Co symbolizują? Co zapowiadają?

 ◉ Jakich kolorów użyto do wykreowania świata przedstawionego?
 ◉ Które z nich dominują? W jaki sposób wpływają na nastrój filmu?
 ◉ Co można powiedzieć o symbolice barw tła?
 ◉ Jakie kolory ubrań mają poszczególne postacie filmu: robotnik pojawiający się w pierwszej minucie 

filmu, robotnik wywieszający flagę, pozostali robotnicy, dygnitarz? Jakie relacje między postaciami 
wyznaczają te kolory?

 ◉ Jakie barwy przyjmuje maszyna?
 ◉ Które z elementów świata przedstawionego wyróżniają się barwą kontrastującą z dominującą 

kolorystyką filmu? (Flaga, wstęga przecinana przez dygnitarza, ołówek, wiórki). Czemu to służy? 
Jakie barwa ta niesie ze sobą znaczenia?

Postaci

 ◉ Jakie postacie możemy wyróżnić?
 ◉ Które z nich są zindywidualizowane, a o których – i dlaczego – możemy powiedzieć, że są bohaterem 

zbiorowym?
 ◉ Co wyznacza wspólnotę tej zbiorowości, a co charakteryzuje postaci wyróżniające się?
 ◉ W jaki sposób zostały przedstawione?
 ◉ Co możemy powiedzieć o stopniu zindywidualizowania wybranych postaci?
 ◉ Co mówi nam o postaciach ich sposób poruszania się?
 ◉ Co łączy postaci? Jaka jest między nimi hierarchia? Co ją określa?
 ◉ Czym dla bohaterów jest maszyna?

Narracja

 ◉ Jakie elementy audiowizualnej struktury filmowej organizują tok opowiadania i wyznaczają jego rytm?
 ◉ Czy prowadzona narracja ma charakter obiektywny czy subiektywny? Co ją wyznacza?
 ◉ Czy ma to jakiś związek z ustawieniem kamery?
 ◉ Czy wydarzenia są przedstawione linearnie? Czy można mówić o ich przyczynach i skutkach?
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Miejsce akcji

 ◉ Gdzie dzieje się akcja filmu?
 ◉ Jak ruch postaci wyznacza relacje przestrzenne świata przedstawionego?
 ◉ W których momentach efekty dźwiękowe poszerzają filmową przestrzeń, otwierając ją poza kadrem? 

Kiedy jest ona rozwijana horyzontalnie, a kiedy wertykalnie? W jaki sposób to się odbywa?
 ◉ Jakie przestrzenie, niewidoczne dla oka, tworzy pod wpływem dźwięku wyobraźnia odbiorcy?

Muzyka i dźwięk

 ◉ W jaki sposób budowana jest warstwa foniczna filmu? Jaki ma charakter?
 ◉ Jak wpływa na ruch postaci, maszyny, dźwigów i wszystkich innych elementów, łącznie z napisami?
 ◉ Kiedy przyspiesza, a kiedy zwalnia?
 ◉ Jaki wywołuje nastrój?
 ◉ Jakie dźwięki codzienności przywołuje?
 ◉ Jaką funkcję pełni ścieżka dźwiękowa filmu?

Motywy

 ◉ Czego symbolem może być maszyna?
 ◉ Jakie znaczenia generuje fakt, że maszyna jest ogromna, a proces jej konstruowania – żmudny i skompli-

kowany?
 ◉ Jaką metaforę skrywa puenta filmu? Co obnaża?
 ◉ Jak można określić relację między postaciami a maszyną? Co symbolizuje sposób poruszania się postaci 

i towarzysząca mu warstwa dźwiękowa?
 ◉ Jakie podwójne znaczenie kryją w sobie czerwona kotara rozsuwająca się (a następnie unosząca) na 

początku filmu i zamykające film brawa? Do jakiej konwencji życia społeczno-politycznego, tak charak-
terystycznej dla czasów, w których film powstał, mogą się odnosić? Jak owo podwójne znaczenie wzmaga 
sposób pojawiania się postaci w kadrze?

 ◉ Co może symbolizować ołówek?
 ◉ Jakie znaczenie kryje w sobie flaga?

Kompozycja (mise-en-scène)

 ◉ Kiedy obraz budowany jest wertykalnie, a kiedy horyzontalnie? Jak wpływa na to ruch postaci, maszyny, 
dźwigów i wszystkich innych elementów?

 ◉ W jaki sposób bohaterowie pojawiają się w kadrze?
 ◉ Jak konstruowana jest perspektywa?
 ◉ W jakich związkach przestrzennych pozostają ze sobą poszczególne elementy filmowej dekoracji?

Montaż

 ◉ W jaki sposób dochodzi do zmiany planów w kadrze? Kiedy zmiany te są wynikiem pracy kamery, a kiedy 
inscenizacji?

 ◉ Który z zabiegów przeważa?
 ◉ W jaki sposób warstwa audialna łączy się z warstwą wizualną?
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Pomysły na ćwiczenia
Pisanie i czytanie

 ◉ Wspólnie z koleżankami i kolegami obejrzyjcie film bez ścieżki dźwiękowej, a następnie napiszcie:
a) dialogi prowadzone przez wybrane postaci;
b) komentarz narratora z offu.

 ◉ Stwórz możliwie dokładny opis maszyny, który przybliżyłby jej wygląd osobie niewidomej. Pamiętaj 
o najważniejszych zasadach tworzenia takiego opisu (audiodeskrypcji):
1) dany przedmiot opisujemy od ogółu do szczegółu;
2) najpierw nazywamy dany element, a dopiero później uwzględniamy jego cechy;
3) staramy się oddać relacje przestrzenne między poszczególnymi elementami;
4) używamy prostych zdań pojedynczych lub równoważników zdań;
5) piszemy w czasie teraźniejszym;
6) określamy kolory, ale ograniczamy się do barw podstawowych.

 ◉ Wymyśl fabułę filmu science fiction opartą na motywie buntu maszyn i opisz ją w formie synopsis.

Słuchanie i mówienie

 ◉ Wyobraź sobie, że jesteś dygnitarzem wizytującym plac budowy, na którym powstała maszyna. Przy-
gotuj adekwatne do sytuacji przemówienie i wygłoś je przed koleżankami i kolegami. Pamiętaj, żeby użyć 
stosownych środków retorycznych i zwróć uwagę na mowę swojego ciała.

 ◉ Wciel się w rolę dziennikarza przygotowującego reportaż z uroczystej prezentacji maszyny. Przeprowadź 
wywiady z kilkoma robotnikami budującymi maszynę i dygnitarzem. Niech odegrają ich twoi koledzy 
i koleżanki.

Kształcenie wielokierunkowe

 ◉ Wspólnie z kolegami i koleżankami stwórz alternatywną ścieżkę dźwiękową do filmu Daniela 
Szczechury: nagrajcie napisane przez was dialogi i komentarz narratora, a następnie opatrzcie film 
dowolną muzyką ilustracyjną, pochodzącą z legalnych źródeł.

 ◉ Plastyka: stwórz plakat do filmu Daniela Szczechury, stosując technikę kolażu. Pracując nad plakatem, 
pamiętaj o słowach Andrzeja Pągowskiego, mistrza polskiego plakatu: „Plakat to najkrótsza recenzja 
filmu. Powinien być przedłużeniem atmosfery, powinien nieść podobne przesłanie, wydobywając 
elementy najbardziej drażniące. Plakat może operować brzydotą lub pięknem, ale musi być zauważony. 
Plakat niezauważony ginie”. Postaraj się oddać temat filmu, jego symbolikę i kolorystykę.

 ◉ Historia: w dostępnych ci źródłach wyszukaj informacje na temat teatralizacji życia społeczno-
politycznego w PRL-u, będącej efektem usilnych zabiegów architektów wielkiej machiny 
propagandowej tego okresu.

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


