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Plan spotkania

🞐 90 minut

🞐 wykład

🞐 ćwiczenia

🞐 Q&A



Lekcja 38: Akcja, fabuła, widowisko 

🞐 ruch

🞐 historia

🞐 akcja

🞐 fabuła 

🞐 widowisko



Lekcja 38: Akcja, fabuła, widowisko

🞐 Oj, nie mogę się zatrzymać 

(1974)

reż. Zbigniew Rybczyński

czas trwania: 10 min.

🞐 Rękopis znaleziony w 

Saragossie (1964)

reż. Wojciech Jerzy Has

czas trwania: 2 godz. 57 min.



Lekcja 38: Akcja, fabuła, widowisko 

1. Od rzeczywistości do metafory 

współczesności – Oj! Nie mogę się 

zatrzymać! Zbigniewa Rybczyńskiego 

2. O pochwale fikcji i sensie opowiadania –

Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha 

Jerzego Hasa



Od rzeczywistości do 

metafory współczesności –

Oj! Nie mogę się zatrzymać! 

Zbigniewa Rybczyńskiego 

Scenariusz nr 1



Ogólne informacje

Temat lekcji: Od rzeczywistości do metafory współczesności –

Oj! Nie mogę się zatrzymać! Zbigniewa Rybczyńskiego

Przedmiot: wiedza o kulturze, koło polonistyczne

Czas trwania zajęć: 1 godzina lekcyjna (w tym projekcja filmu)

Treści nauczania zgodne z podstawą programową: IV etap

edukacyjny: analizuje film lub analizuje spektakl teatralny,

posługując się podstawowymi pojęciami z zakresu właściwej

dziedziny sztuki.

Pytanie kluczowe: Czy fabuła zawsze jest w filmie najważniejsza?



Cele

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

🞐 analizować i interpretować metaforyczne sensy obrazów w filmie;

🞐 określać motywy, symbole i środki filmowe;

🞐 nakręcić etiudę, wykorzystując środki filmowe występujące w

obrazie Rybczyńskiego



Metody pracy

🞐 burza mózgów

🞐 miniwykład

🞐 rozmowa nauczająca

🞐 analiza i interpretacja filmu

🞐 praca w grupach

🞐 dyskusja



Materiały dydaktyczne

🞐 film Oj! Nie mogę się zatrzymać! w reżyserii Zbigniewa 

Rybczyńskiego; 

🞐 materiał pomocniczy nr 1. 



Słowa kluczowe

🞐 eksperyment filmowy 

🞐 subiektywizm wizji 

🞐 filmowe środki stylistyczne 

🞐 ujęcie 

🞐 obraz filmowy 

🞐 dźwięk 

🞐 ruchy kamery 

🞐 animacja 

🞐 zdjęcia poklatkowe

Uwagi: Przed lekcją uczniowie powinni znać podstawowe pojęcia

związane z językiem filmowym.



Język filmu - podstawowe pojęcia 

🞐 ujęcie

🞐 kadr 

🞐 plany filmowe

🞐 ruchy kamery

🞐 montaż



Przebieg lekcji

1. BURZA MÓZGÓW

Przed projekcją filmu Oj! Nie mogę się zatrzymać Zbigniewa

Rybczyńskiego zapytaj uczniów, czy znają pojęcie kina

artystycznego (awangardowego).

Metodą burzy mózgów zbierz informacje, wspólnie wypracujcie

definicję pojęcia, podajcie odpowiednie przykłady filmów.



Kino artystyczne - co to?

🞐 Mentimetr

🞐 https://www.menti.com/alirfig77neg

https://www.menti.com/alirfig77neg


Kino artystyczne, kino awangardowe

🞐 Film artystyczny – rodzaj filmu

niezależnego, który jest skierowany

do niszowego rynku, zamiast do

publiczności na masowym rynku. Jest

„zamierzonym dziełem poważnym,

artystycznym, często

eksperymentalnym i

nieprzeznaczonym do masowej

atrakcyjności”, „produkowanym

wyłącznie z estetycznych powodów,

zamiast dla zysku komercyjnego” i

znajdują się w niej

„niekonwencjonalne lub wysoce

symboliczne treści”.

🞐 Filmoznawca David Bordwell opisuje

kino artystyczne jako „gatunek

filmowy z własnymi odrębnymi

konwencjami”



Przebieg lekcji

2. MINIWYKŁAD

Uzupełnij wiadomości uczniów, wygłaszając krótki

wykład na temat kina artystycznego

(awangardowego) i jego roli w sztuce filmowej,

(np. na podstawie książki Eweliny Nurczyńskiej

Fidelskiej i innych „Kino bez tajemnic”).



Przebieg lekcji

2. MINIWYKŁAD

Jako przykład twórcy awangardowego przedstaw

sylwetką i filmografię reżysera Zbigniewa

Rybczyńskiego.



Zbigniew Rybczyński

🞐 Artykuł na stronie serwisu Culture.pl:

https://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-rybczynski

https://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-rybczynski


Zbigniew Rybczyński

🞐 Autor animowanych filmów eksperymentalnych, w których jest zarazem reżyserem, operatorem,

scenarzystą, najczęściej także scenografem. Urodził się w 1949 w Łodzi.

🞐 W 1969 roku rozpoczął studia na wydziale operatorskim łódzkiej PWSFTviT. Był uczestnikiem

awangardowej grupy Warsztat Formy Filmowej.

🞐 Po uzyskaniu dyplomu w 1973 realizował, oparte przede wszystkim na animacji, filmy autorskie w

Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For w Łodzi.

🞐 W 1983 roku otrzymał Oscara za wyprodukowany w studiu Se-Ma-For film Tango. Po tym

wyróżnieniu zdecydował się pozostać w USA i tam powstawały jego następne filmy.

🞐 Rybczyński realizował filmy krótkometrażowe na taśmie wideo i wideoklipy na zamówienia stacji

telewizyjnych. Od 1986 roku jego ulubioną techniką stało się wideo; system wysokiej rozdzielczości

(High Definition - HD) umożliwia pracę nad filmem w integralnym związku z komputerem. W 1987

otworzył własne studio (Zbig Vision Studio) w Hoboken pod Nowym Jorkiem, gdzie produkował filmy

w systemie HD.

🞐 Zyskał ogromną popularność jako realizator wideoklipów muzycznych. W ciągu trzech lat powstało

ich ok. 30. W ramach tego gatunku stworzył wideoklip do muzyki Johna Lennona („Imagine”),

uznawany za arcydzieło i często zaliczany ze względu na swój artyzm do gatunku filmowego.



Przebieg lekcji

3. PROJEKCJA FILMU

Po projekcji poproś uczniów o podzielenie się ich

pierwszymi wrażeniami.

Zapytaj, czy film jest trudny, czy łatwy odbiorze.

Jak go rozumieją? Czy ich zaskoczył? Z czym im

się kojarzy? Jakie emocje w nich wywołał?



Przebieg lekcji

4. PRACA W GRUPACH

Podziel uczniów na kilkuosobowe zespoły, które

będą pracowały nad czterema różnymi

zadaniami.

Przed kolejną projekcją filmu rozdaj karty pracy i

wytłumacz polecenia.

Po kolejnej projekcji filmu zostaw zespołom czas

na uzupełnienie kart pracy



Przebieg lekcji

Grupa I (Karta pracy nr 1)

Zadaniem grupy I jest próba streszczenia filmu

Oj! Nie mogę się zatrzymać.

Uczniowie wypisują najważniejsze sceny (obrazy)

oraz próbują je zinterpretować.

Zastanawiają się nad pytaniem, czy łatwo streścić

ten film, czy treść jest w tym przypadku w ogóle

ważna. Co jest najciekawsze w tym filmie?





Oj! Nie mogę się zatrzymać 



Przebieg lekcji

Grupa II (Karta pracy nr 2)

Zadanie grupy II to analiza filmowych środków

wyrazu, np. planów filmowych, ruchów kamery,

montażu.

Uczniowie zastanawiają się nad funkcją

zastosowanych środków. W jaki sposób w filmie

został osiągnięty efekt szybkości i chaosu?





Przebieg lekcji

Grupa III (Karta pracy nr 3) 

Zadaniem grupy III jest zwrócenie uwagi na obraz

natury i miasta ukazany w filmie.

Uczniowie zastanawiają się, czy przy interpretacji

filmu istotne są wrażenia wzrokowe (barwa,

mnogość miejsc, stale przyspieszający rytm).

Próbują wyciągnąć wnioski ze swoich

spostrzeżeń.





Przebieg lekcji

Grupa IV (Karta pracy nr 4) 

Zadanie grupy IV to analiza warstwy dźwiękowej

w części filmu ukazującej naturę i we fragmencie

ukazującym miasto.

Uczniowie notują swoje spostrzeżenia i wyciągają

wnioski.





Przebieg lekcji

Poproś liderów grup o prezentację opracowanego materiału.

Zapytaj uczniów:

🞐 Czy widzą podobieństwa między obrazem miasta i natury w filmie a

otaczającą ich rzeczywistością (chaos, szybkie tempo życia,

nieoczekiwane, zaskakujące zagrożenia, ludzie zajęci swoimi sprawami

niedostrzegający niebezpieczeństwa)?

🞐 Czego metaforą może być „potwór” z filmu?

🞐 Jak można zinterpretować zakończenie filmu?

Podsumowując dyskusję, zapytaj podopiecznych, czy interpretacja

zaproponowana po przeprowadzonej analizie filmu pokrywa się z ich

pierwszymi wrażeniami po jego obejrzeniu.



Po lekcji

5. PROPOZYCJE PRACY DOMOWEJ

Zachęć uczniów do nakręcenia krótkich etiud filmowych

ukazujących w sposób metaforyczny zagrożenia w otaczającym

ich świecie. Zaproponuj ogólny temat pracy, np. „Świat wokół nas”.

Zasugeruj, aby w swoich pracach uwzględnili środki filmowe

zastosowane w Oj! Nie mogę się zatrzymać!.



Scenariusz nr 2

O pochwale fikcji i sensie opowiadania –

Rękopis znaleziony w Saragossie 

Wojciecha Jerzego Hasa



Ogólne informacje

Temat lekcji: O pochwale fikcji i sensie opowiadania – Rękopis

znaleziony w Saragossie Wojciecha Jerzego Hasa

Etap edukacji: szkoła podstawowa

Przedmiot: język polski

Czas zajęć: 2 godziny lekcyjne (bez projekcji filmu)



Cele zajęć

Pytanie kluczowe:

Dobra opowieść – co to znaczy?

Po zajęciach uczeń będzie umiał:

🞐 wymienić podstawowe zasady tworzenia opowieści;

🞐 w ciekawy, logiczny i zwięzły sposób opowiadać;

🞐 wyjaśnić pojęcia: „kompozycja szkatułkowa”, „motyw przewodni”,

„kompozycja klamrowa”.



Metody pracy

🞐 prezentacja 

🞐 praca w grupach 

🞐 praca z tekstem 

źródłowym i 

fragmentem filmu

🞐 dyskusja

🞐 rundka bez przymusu 



Materiały dydaktyczne

🞐 Rękopis znaleziony w Saragossie Jana Potockiego (zwłaszcza 

przedmowa autora do książki); 

🞐 film Rękopis znaleziony w Saragossie w reżyserii Wojciecha 

Jerzego Hasa. 



Słowa kluczowe

🞐 opowieść

🞐 kompozycja szkatułkowa

🞐 motyw przewodni 

Uwagi: 

Przed lekcją uczniowie oglądają film Rękopis 

znaleziony w Saragossie Wojciecha Hasa. 

Chętni przygotowują prezentację pt. „Jan Potocki i 

jego «Rękopis znaleziony w Saragossie». 

Przedstawienie twórcy i dzieła”.



Przebieg lekcji 

1. ROZMOWA I PREZENTACJA

Rozpocznij lekcję od rozmowy o historii powieści „Rękopis znaleziony 

w Saragossie”, której film Wojciecha Hasa jest swobodną ekranizacją. 

Poproś chętnych o zaprezentowanie przygotowanych informacji, 

skomentuj je i uzupełnij w miarę potrzeby.



„Rękopis znaleziony w Saragossie”

🞐 powieść łotrzykowska Jana Potockiego z przełomu XVIII i XIX wieku utrzymana w konwencji

awanturniczego romansu przedstawiającego losy osiemnastoletniego kapitana z gwardii króla XVIII-

wiecznej Hiszpanii

🞐 autor zbudował swoją powieść, posługując się kompozycją szkatułkową (ramową). Powieść

podzielona jest na 61 dni albo 66 dni (w wersji przekładu Edmunda Chojeckiego). Składa się z wielu

wątków tworzących różne opowiadania.

🞐 Potocki pracował nad powieścią od lat 90. XVIII wieku, a ukończył ją prawdopodobnie niedługo przed

śmiercią. Powstały trzy wersje tego dzieła, z których dwie ostatnie Potocki pisał w latach 1804–1810.

Wersje pisarza zostały skompilowane i ocenzurowane przez polskiego tłumacza Edmunda Chojeckiego

w 1847. Do 45 rozdziałów z wersji drugiej dodał zakończenie wersji trzeciej, dokonując przeróbek.

Późniejsze, nowe wydanie zostało przejrzane przez Jana Lorentowicza (1917, 3 tomy).

🞐 pierwsze 13 dni z pierwszej wersji powieści Potocki opublikował w Petersburgu, po francusku, wiosną

1805 roku w liczbie 100 egzemplarzy. Fragmenty czterdziestu początkowych dni, z wersji trzeciej,

ukazały się w Paryżu, bez nazwiska autora, w latach 1813 i 1814, jako dwie osobne publikacje, także po

francusku.

🞐 Książka została napisana po francusku, polski przekład książki, autorstwa Edmunda Chojeckiego,

został opublikowany w 1847. Wersja ta składa się z 66 dni. Można przypuszczać, że owe dodatkowe

pięć dni w wersji polskiej zostało wykreowanych przez tłumacza przy okazji łączenia dwóch różnych

wersji. W trzeciej, najpóźniejszej znanej wersji, zapewne najbliższej zamiarom autora, nie ma np. w

ogóle opowieści Żyda Wiecznego Tułacza. Opowieść tę znajdujemy natomiast w polskiej wersji

Chojeckiego.



Przebieg lekcji

2. DYSKUSJA

Zapytaj uczniów, o czym opowiada film Hasa.

Według jednego z autorów Filmweb.pl: To jeden z

najdziwniejszych polskich filmów. Stylowa komedia kostiumowa,

awanturniczy film płaszcza i szpady, fantastyczna baśń.

Zainicjuj swobodną dyskusję i zbierz refleksje uczniów na temat

bohatera, problematyki i świata przedstawionego.

Podsumowując wnioski, zapytaj, jak została zbudowana fabuła.

Zwróć uwagę na strukturę utworu – wprowadź pojęcie

„kompozycja szkatułkowa”.



Kompozycja szkatułkowa, powieść szkatułkowa

🞐 szkatułkowa forma, kompozycja utworu, dzieła itp. forma, kompozycja

utworu, dzieła polegająca na wpleceniu w opowieść główną opowiadań

pobocznych, stanowiących odrębne całości (Słownik PWN)

🞐 powieść szkatułkowa – typ powieści, której fabuła składa się z kilku

odrębnych opowiadań, połączenie których daje pełny obraz fabuły, a każde

z opowiadań pojawia się w tekście w sposób nieprzypadkowy (np. fabuła

powieści dotyczy historii A, ale jeden z jej bohaterów opowiada historię B,

w której występuje drugi bohater, opowiadający historię C). Powieść

szkatułkowa łączy się z opowiadaniem ramowym, które występuje np. w

Księdze tysiąca i jednej nocy.

🞐 W literaturze polskiej najstarszą i najbardziej popularną powieścią

szkatułkową jest „Rękopis znaleziony w Saragossie” Jana Potockiego.



Przebieg lekcji

3. PRACA W PARACH

Podziel uczniów na pary. Przeczytaj głośno bądź powiel i rozdaj

wszystkim przedmowę autora do powieści „Rękopis znaleziony w

Saragossie”.

Odtwórz w klasie początkowe (2:40-7:25) i końcowe (2:50:00-do

końca) fragmenty filmu, w których pojawia się motyw rękopisu.

Zadaniem uczniów będzie przedyskutowanie w parach odpowiedzi

na pytania:

• Czemu służy wprowadzenie motywu znalezionego rękopisu w

powieści Jana Potockiego?

• Jaką rolę motyw rękopisu odgrywa w filmie?



Przedmowa

Jako oficer wojsk francuskich uczestniczyłem w oblężeniu Saragossy. W kilka dni po zdobyciu miasta,

zapuściwszy się w dość odległą dzielnicę, zwróciłem uwagę na niewielki, ładnie zbudowany domek,

którego, jak mi się zrazu zdawało, Francuzi nie zdążyli jeszcze splądrować.

Zdjęty ciekawością, zbliżyłem się i zastukałem w drzwi. Okazało się, że nie są zamknięte, pchnąłem je

więc lekko i wszedłem do środka. Wołałem, szukałem - nie znalazłem nikogo. Odniosłem wrażenie, że

wnętrze ogołocone jest z cenniejszych przedmiotów; na stołach i w szafach pozostały jedynie błahe

drobiazgi. Tylko na podłodze, w kącie, zauważyłem kilka zapisanych zeszytów. Przejrzałem ich

zawartość. Był to rękopis hiszpański; jakkolwiek bardzo słabo znałem ten język, to przecież zdołałem

pojąć, żem znalazł rzecz zajmującą: rękopis zawierał historie o kabalistach, zbójcach i upiorach. Lektura

niezwykłych opowieści zdała mi się nader stosowną dla oderwania umysłu od trudów wojennej wyprawy.

Osądziwszy, że rękopis utracił na zawsze prawowitego właściciela, bez wahania wziąłem go ze sobą.

Po pewnym czasie zmuszeni byliśmy opuścić Saragossę. Nieszczęściem znalazłem się z dala od

głównego korpusu armii i wraz z moim oddziałem wpadłem w ręce nieprzyjaciela. Mniemałem, że wybiła

moja ostatnia godzina. Gdy dotarliśmy tam, dokąd nas prowadzono, Hiszpanie zaczęli odbierać nam

nasze rzeczy. Prosiłem o pozwolenie zatrzymania jednego tylko przedmiotu, który zresztą nie mógł

przedstawiać dla nich żadnej wartości, a mianowicie znalezionego przeze mnie rękopisu. Początkowo

robili mi niejakie trudności, na koniec zwrócili się o radę do kapitana. Ten, rzuciwszy okiem na zeszyty,

osobiście mi podziękował za ocalenie dzieła; do którego przywiązywał wielką wagę, rękopis bowiem

zawierał historię jednego z jego przodków. Wyjaśniłem, w jaki sposób wszedłem w posiadanie cennych

zeszytów. Hiszpan wziął mnie do swej kwatery, dobrze się ze mną obchodził i zatrzymał na dłuższy

pobyt. Uproszony przeze mnie, tłumaczył rękopis na język francuski, ja zaś wiernie zapisywałem jego

słowa.



Przebieg lekcji

Zbierz na forum spostrzeżenia uczniów, a następnie wprowadź

pojęcie „kompozycja klamrowa”.

Kompozycja klamrowa - nazywana inaczej ramową.

Dwuwarstwowa struktura świata przedstawionego. Charakteryzuje

się powtórzeniem na początku i na końcu utworu tego samego

wersu (w utworze lirycznym, wierszu) lub wypowiedzenia, zdania

lub jego części (w utworze prozatorskim).

Zwróć uwagę na motyw znalezionego rękopisu wykorzystany w

powieści i filmie, ma on utwierdzić czytelnika w przekonaniu o

prawdziwości przedstawianych wydarzeń.



Przebieg lekcji

4. BURZA MÓZGÓW

Po tym wstępie przejdź do kolejnej części lekcji, w której uczniowie

będą zastanawiać się nad rolą opowieści i ćwiczyć umiejętność

opowiadania.

Zapytaj:

🞐 Czym charakteryzuje się dobra opowieść?

🞐 Kiedy lubimy słuchać opowiadania innych?

Zaproponuj krótką burzę mózgów, podczas której zbierzesz refleksje

klasy. Wspólnie opracujcie listę cech dobrej opowieści i dobrego

opowiadacza.



Czym charakteryzuje się dobra 

opowieść? 

🞐 http://linoit.com/users/Kamiliana11/canvases/Dobr

a%20opowie%C5%9B%C4%87

http://linoit.com/users/Kamiliana11/canvases/Dobra%20opowie%C5%9B%C4%87


Przebieg lekcji 

Zapytaj uczniów, jaką funkcję pełni opowieść w filmie. Przedstaw im wybrane

cytaty, np.:

-„opowiadanie jego może posłużyć zbawieniu twej duszy”,

-„byłem tu, lecz nie mam zamiaru opowiadać o tym”,

-„opowiedz nam zatem”,

-„sądzę, że chętnie posłuchacie przygód mej młodości”,

-„ostrzegam cię, że mój klient jest gadułą i nudziarzem”,

-„dla zabicia czasu proponuję ci pewną historię”,

-„gdy przyzwoity człowiek opowiada ci swą pasjonującą historię, nie

powinieneś przerywać”,

-„szkoda, że przerwałeś mą opowieść swoim niedorzecznym zachowaniem w

tak ciekawym miejscu”,

-„słuchajmy więc dalej”,

-„tak trudno domyśleć się dalszego ciągu tej historii”



Przebieg lekcji 

Co może oznaczać tak częste przywoływanie słów oznaczających

czynność opowiadania?

Pozwól uczniom na swobodne refleksje.

Podsumuj ich wypowiedzi, zwracając uwagę na kulturowy aspekt

czynności opowiadania (życie jako opowiadanie swojej historii, życie

jako wędrówka w poszukiwaniu sensu i potrzeba dotarcia do końca

historii).

Przypomnij uczniom, jak kończy się dla bohatera wysłuchanie kolejnej

historii (zdobywa wiedzę o świecie, ponieważ poznaje nową

opowieść, ale zawsze budzi się rano w tej samej scenerii – na

zgliszczach, wśród trupów – co wywołuje wątpliwość, czy bohater

posuwa się do przodu czy wciąż tkwi w jednym miejscu).
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5. PRACA W GRUPACH

Podziel klasę na grupy. Ich zadaniem będzie zrekonstruowanie i

zaprezentowanie na forum wybranej opowieści przedstawionej w filmie, np.

spotkanie księżniczek, przygody ze zbójcami, historii Paszeki, losów

młodego Soareza, opowieści Don Avadoro.

Zespoły starają się opracować swoją opowieść według wskazówek, które

wcześniej wspólnie wypracowaliście. Przypomnij podopiecznym, że

przedstawiana historia musi mieć wyrazisty początek, relacjonować

przebieg wydarzeń i kończyć się precyzyjnym zakończeniem.
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Opisując bohaterów, uczniowie powinni wspomnieć, kim są, jaką rolę

odgrywają w filmie (głównymi bohaterami, postaciami epizodycznymi

czy spiritus movens historii). Równie ważne będzie także dokładne

przedstawienie scenerii i nastroju wydarzeń.

Chętni uczniowie opowiadają na forum filmowe historie.
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6. RUNDKA BEZ PRZYMUSU

Na zakończenie lekcji przeprowadź w klasie rundkę podsumowującą.

Poproś każdego o jednozdaniową odpowiedź na pytanie: „Czego

nowego nauczyłem się na zajęciach?”.



Po lekcji 

Praca domowa:

Napisz recenzję filmu Rękopis znaleziony w Saragossie Wojciecha

Jerzego Hasa i opublikuj ją na www.skrytykuj.pl

http://www.skrytykuj.pl/


Q&A



Dziękuję za uwagę!

spotkanie prowadziła 

Kamila Kołacz


