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„Przysięga Kościuszki 

na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku” 

w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Temat: „Przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku” 
w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka.

Cel główny: Przedstawienie roli Tadeusza Kościuszki w formułowaniu się 
idei równości obywatelskiej.

Cele szczegółowe: 
• Uczeń podaje motywacje, jakimi mógł kierować się Kossak, malując patriotyczne obrazy: 

zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, budowanie uczuć patriotycznych, rozwijanie 
kultury polskiej.

• Uczeń wymienia powody dołączenia chłopów do powstania: chęć ratowania ojczyzny, próba 
poprawy własnej sytuacji społecznej oraz materialnej.

• Uczeń opisuje elementy przedstawione na obrazie jako jedną z form przekazu treści 
historycznej, dostrzega jej zalety oraz ograniczenia. 

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, mapa myśli.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Przysięga Kościuszki na rynku w 
Krakowie 24 marca 1794 roku” dzieląc go na części odpowiednio do 
zadań. Pierwszą, na którą składa się scenka dramatyczna, drugą, 
którą stanowi komentarz historyczny oraz trzecią, która nawiązuje do 
obrazu Wojciecha Kossaka. Zatrzymuje film w momencie, gdy 
aktorzy zastygają w pozach przypominających obraz Kossaka.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom 
każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego 
zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi zadaniami.
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{1}

Zadanie pierwsze - WSTĘP
Przebieg zajęć: Nauczyciel zadaje pytanie, uczniowie próbują znaleźć odpowiedź. Uczniowie konsul-
tują się w grupach (2-3 osoby). 

Jak najlepiej opowiadać o wydarzeniach historycznych?

Czy poprzez obrazy? 

Czy poprzez książki? 

Czy czytając relację uczestników wydarzeń? 

Uczniowie zgłaszają się i podają swoje pomysły, najlepsze nauczyciel zapisuje na tablicy. Na koniec 
zadania jeszcze raz wszystkie odczytuje. 

Czas na zadanie: 15 minut

{2}

Zadanie drugie 
– WPROWADZENIE POSTACI TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Przebieg: Nauczyciel demonstruje uczniom wizerunki Tadeusza Kościuszki za pomocą prezentacji 
komputerowej lub wydrukowanych w dobrej jakości obrazów (zalecane są portrety, żeby nie wprowa-
dzać dodatkowych szczegółów).  Dla uczniów niewidomych przygotowujemy uproszczoną grafikę 
wydrukowaną puchnącą farbą.  Gdy uczniowie  brajlują  tekst,  nauczyciel  opisuje wygląd bohatera,  
zwracając uwagę na takie szczegóły jak: zadarty nos, kształt twarzy, fryzura. 

Może zadawać pomocnicze pytanie pozostałym uczniom, aby to oni przygotowali audiodeskrypcję 
na żywo dla swoich kolegów i koleżanek.

Zakończenie zadania: Nauczyciel podsumowuje to, co wypracowała grupa. Podkreśla, w jaki sposób 
zazwyczaj jest prezentowany Kościuszko i że jest to jedna z najłatwiej rozpoznawanych przez Pola-
ków postaci  historycznych. Ciekawostka na temat wykorzystywania wizerunku Kościuszki,  np.  na 
banknotach, monetach, znaczkach pocztowych. 

Czas trwania: 15 – 20 minut
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Zadanie trzecie – KRAKOWSKI RYNEK

Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi żeby, uczniowie wyobrazili  sobie rynek z końca XIX wieku. Pyta 
uczniów, jaką funkcję pełnił rynek w ówczesnym mieście. Naprowadza uczniów na to, że otwarta dziś 
przestrzeń służyła do rozłożenia straganów z różnymi towarami dla przyjezdnych handlarzy i zagra-
nicznych kupców. Ówczesny rynek był miejscem głośnym, pełnym ludzi i zwierząt. Prosi uczniów, 
żeby spróbowali na chwilę się zastanowić, dlaczego Kościuszko tak bardzo chciał składać przysięgę 
na rynku a nie na Wawelu.

Kolejnym zadaniem uczniów jest opisanie postawy Kościuszki podczas przysięgi na rynku oraz za-
chowania się ludzi tam obecnych. 

Przed wykonaniem tego zadania jeden z uczniów (lub nauczyciel) odczytuje tekst 
przysięgi Kościuszki: 

Ja Tadeusz Kościuszko przysięgam w obliczu Boga, całemu 

narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny 

ucisk nie użyję. Lecz jedynie jej dla obrony całości granic, 

odzyskania samodzielności narodu i ugruntowania powszechnej 

wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna 

męka syna Twego!

Sugestie nauczyciela: Czy straganiarze byli poważni? Czy wznosili okrzyki? Jakie to były i mogły być 
okrzyki? Nauczyciel wyjaśnia trudniejsze zwroty zawarte w przysiędze i zawiłości językowe, aby mieć 
pewność, że uczniowie na pewno dobrze ją zrozumieli. 

Zakończenie zadania: Nauczyciel naprowadza uczniów na trzy cele, dla których realizacji Kościuszko 
otrzymuje  władzę:  obrona  granic,  uzyskanie  samodzielności  narodu  i  powszechna  wolność 
obywateli. 

Czas na zadania: 15 minut
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Zadanie czwarte - KONTEKST HISTORYCZNY

Przebieg  zajęć: Uczniowie  na  podstawie  filmu  wymieniają,  skąd  mogły  pochodzić  idee  walki 
o wolność wszystkich obywateli? Nauczyciel przypomina, że Kościuszko kształcił się we Francji. Pyta 
uczniów, czy obywatelom wykształconym, którzy widzieli, jak żyją ludzie w innych krajach, łatwiej jest  
zrozumieć pewne idee, czy ludziom prostym, którzy nigdy o tych ideach nie słyszeli.

Nauczyciel zwraca uwagę na różnice w strojach ludzi na filmie. 

Zwraca uwagę na to, co te różnice określają. 

Pomoc do zadania: Próbki materiałów: szorstka wełna, len, lniany sznurek oraz jedwab (lub inny miły 
w dotyku materiał), futerko, ładne guziki z pasmanterii lub broszka. Uczniowie mogą porównać doty-
kiem, co nosił na sobie chłop a co szlachcic, wyobrazić sobie, jak się te osoby czuły w swoim stroju. 

Zakończenie  zadania: Nauczyciel  prowokuje  uczniów  do  dyskusji,  czy  dziś  strój  też  świadczy 
o przynależności do określonej grupy ludzi. Które zawody mają charakterystyczny strój? Czy wyraża 
on też pozycję społeczną i powszechny szacunek?

Czas na zadanie: 15 minut

{5}
 Zadanie piąte

- PROBLEMATYZACJA I KONTEKST WSPÓŁCZESNY

Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta, jak skończyło się powstanie kościuszkowskie? Dzieli uczniów na 
dwie  grupy.  Jedna  wypisuje  pozytywne,  a  druga  negatywne  skutki  przegranej  walki  o  wolność. 
Wszystkiej pomysły zapisuje na tablicy i głośno odczytuje. Przypomina wydarzenia historyczne: np. 
pierwsze prawa dla chłopów, uwłaszczenie. 

Zakończenie zadania: Nauczyciel pyta uczniów, czy Kościuszko dotrzymał słowa? Zwraca uwagę na 
to, przed kim (poza ludźmi) przysięgał Kościuszko. Pyta, czy przysięga przed Bogiem była gwarancją 
jej dotrzymania. Prosi o przemyślenie, czy dziś taki rodzaj przysięgi gwarantowałby dotrzymanie sło-
wa.

Czas na zadanie: 20 minut
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Zadanie szóste - MALARZ
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że są patriotami, którzy mają zdolno-
ści malarskie. Nauczyciel pyta uczniów, co najchętniej by malowali? Nauczyciel jeszcze raz włącza 
fragment filmu, w którym opisywana jest scena zawarta na obrazie, prosi, żeby uczniowie wymienili  
elementy występujące na obrazie, które utrwalił Kossak.

Praca w dwóch grupach: Uczniowie tworzą własny obraz patriotyczny, korzystając z rekwizytów przy-
gotowanych przez nauczyciela (np. kartonowy miecz, księga, korona, sakiewka z materiału) lub pró-
bują zrekonstruować obraz Kossaka (wtedy skupiają się na odtworzeniu układu postaci i ich póz z  
obrazów. Tworzą jednak żywy obraz – to oni są bohaterami obrazu, muszą w odpowiedni sposób się 
ustawić, przybrać właściwe pozy, wczuć się w prezentowaną sytuację. 

Podczas prezentacji nauczyciel pyta uczniów, jak zaplanowali 

swoją scenę i dokładnie opisuje drugiej grupie, jak ustawili się 

koledzy. Chwila na to, aby osoby niewidome z drugiej grupy mogły 

podejść do obrazu i wybrajlować jego ustawienie. Zamiana grup.

Zakończenie  zadania: Nauczyciel  pyta  uczniów,  jaki  cel  mógł  mieć  Kossak,  malując  omawiany 
obraz? Mogła to być po prostu jego praca, mógł w ten sposób chcieć, aby ludzie zapamiętali lepiej 
wydarzeniach historyczne, mógł chcieć rozwijać uczucia przywiązania do ojczyzny.

Czas na zadanie: 30 minut

{7}

Zadanie siódme - NADAWANIE NAZW
Przebieg zajęć: Nauczyciel przedstawia uczniom dotykową mapę ich miasta, zwraca uwagę na naj-
bardziej charakterystyczne miejsca (place, ulice, parki), przytacza przykładowe nazwy. Pyta uczniów, 
skąd pochodzą i na jakiej ulicy mieszkają. Jeśli ktoś wymieni nazwisko postaci historycznej lub ja-
kieś wydarzenie, to pyta, czy dana osoba wie, kiedy to miało miejsce lub kim był konkretny bohater. 

Nauczyciel prosi o wylosowanie karteczek, na których są 

przypisane role: prezydent kraju, podróżnik odkrywca, biolog 

botanik, burmistrz miasta. Uczniowie mają prawo do nadawania 

nazw: miastom, łańcuchom górskim, szczytom, roślinom, ulicom, 

9



placom. Uczniowie przedstawią swoje pomysły z argumentacją, 

dlaczego wybrali taką nazwę.

Zakończenie: Nauczyciel  zastanawia się wspólnie  z uczniami,  jaką nazwę historyczną można by 
nadać sali, w której odbywają się zajęcia. Prosi o wybranie wydarzenia historycznego, które mogłoby 
spełniać taką rolę, prosi o argumentację i przeprowadza głosowanie. 

ZADANIE  DODATKOWE: Nauczyciel  prosi  o  znalezienie  nazw  szczytów,  miast,  które  noszą  imię 
bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki lub do niego nawiązują.

Czas na zadanie: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy niezwykłego bohatera, jakim był Tadeusz Ko-
ściuszko oraz poznaliśmy tekst jego przysięgi. Celem jego życia była walka o wolność, która ma wie -
le wymiarów: polityczny – dotyczy niezależności państw czy osobisty – kiedy dotyczy praw każdego 
człowieka. 

Drugim ważnym bohaterem był Wojciech Kossak, który malował patriotyczne obrazy, mieliśmy też 
okazję przyjrzeć się różnym środkom artystycznego wyrazu: m.in. znaczeniu strojów oraz ułożenia 
ciała. 

Uwagi: Warto  do  podsumowania  dodać  szczegółowe  informacje,  które  zostały  przepracowane 
w trakcie lekcji – w zależności od tego, jakie zagadnienia Państwo poruszyli i na które zadania się 
Państwo zdecydowali. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Temat: „Przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku”
w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka.

Cel główny: Przedstawienie roli Tadeusza Kościuszki w formułowaniu się 
idei równości obywatelskiej.

Cele szczegółowe:  
• Uczeń podaje motywacje, jakimi mógł kierować się Kossak, malując patriotyczne obrazy: 

zachowanie pamięci o ważnych wydarzeniach, budowanie uczuć patriotycznych, rozwijanie 
kultury polskiej.

• Uczeń wymienia powody dołączenia chłopów do powstania: chęć ratowania ojczyzny, próba 
poprawy własnej sytuacji społecznej oraz materialnej.

• Uczeń opisuje elementy przedstawione na obrazie jako jedną z form przekazu treści 
historycznej, dostrzega jej zalety oraz ograniczenia. 

Metody pracy: Teatr improwizacji, odgrywanie ról, pogadanka historyczna,
burza mózgów, mapa myśli.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Przysięga Kościuszki na rynku w 
Krakowie 24 marca 1794 roku” dzieląc go na części odpowiednio do 
zadań. Pierwszą, na którą składa się scenka dramatyczna, drugą, 
którą stanowi komentarz historyczny oraz trzecią, która nawiązuje do 
obrazu Wojciecha Kossaka. Zatrzymuje film w momencie, gdy 
aktorzy zastygają w pozach przypominających obraz Kossaka.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom 
każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego 
zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi zadaniami.
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{1}

Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE JĘZYKOWE

Przebieg zajęć: Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu i dopytuje, czy grupa zrozumiała napisy 
oraz tłumacza języka migowego. Na podstawie słownika PJM przypomina takie znaki jak: szlachcic, 
chłop, przysięga, powstanie (w języku polskim nazywana także powstaniem), zabory. 

Następnie nauczyciel przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazuje różne wizerunki Tadeusza 
Kościuszki – najlepiej portrety. Prosi uczniów, aby spróbowali opisać tego bohatera w języku migo-
wym lub w języku polskim. 

Dopytuje, jaka jest jego cecha charakterystyczna? 

Wprowadza znak migowy „KOŚCIUSZKO” 

(który polega na pokazaniu zadartego nosa), 

jeszcze raz podkreśla, że jest to znany atrybut tej postaci. 

Czas na zadanie: 10 – 15 minut

{2}

Zadanie drugie – WSTĘP

Przebieg  zajęć: Nauczyciel  zadaje  pytanie,  uczniowie  próbują  odpowiedzieć.  Uczniowie  zapisują 
pomysły na kolorowych karteczkach, które przypinają do tablicy. 

Jak najlepiej opowiadać o wydarzeniach historycznych? 

Czy poprzez obrazy? 

Czy poprzez książki? 

Czy czytając relację uczestników wydarzeń? 

Gdzie oni szukają informacji na temat wydarzeń historycznych? 

Uczniowie zgłaszają się i podają swoje pomysły, najlepsze zapisujemy na tablicy. 

Ciekawostka:  Jeśli  wystarczy  czasu,  to  warto  pokazać  uczniom  dobrze  opracowane  strony,  na 
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których mogą znaleźć niektóre hasła, np.: 

Encyklopedia sztuki w PJM 
http://www.gag.art.pl/encyklopedia-sztuki-w-polskim-jezyku-migowym/

Minisłownik pojęć historycznych PJM
http://kulturabezbarier.org/slownik-historia-pjm,m,mg,20,194

ADAPTER, na którym dodawane są także filmy historyczne
https://adapter.pl/

{3}

Zadanie trzecie - CHŁOPI I SZLACHTA
Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, czy zwrócili uwagę na różnice w strojach szlachcica i chło-
pa. Wyjaśnia, że różnice w wyglądzie ukazywały też nierówność społeczną. 

Pomoc: kawałek szorstkiego materiału (wełna,  len) oraz gładkiego materiału (jedwab, atłas) oraz 
dwie poglądowe grafiki na prezentacji: chłopa i szlachcica. Uczniowie porównują obie sylwetki, doty-
kają materiałów, zastanawiają się, jak można się w danym stroju czuć. 

Nauczyciel wybiera dwóch ochotników. Przydziela im zadania 

wcielenia się w rolę chłopa i szlachcica. Pierwszy wciela się 

w chłopa - który uprawia pole i nie posiada żadnej własności, 

drugi – szlachcica, który nim zarządza. 

Nauczyciel przez chwilę moderuje swobodną improwizacje, na przykład polecenie szlachcica, żeby 
wykonać pracę na polu. Następnie sam wchodzi w rolę Kościuszki, informuje szlachcica, że „jego” 
chłop dołącza do powstania i nie będzie już pracował. Rolą ucznia jest przedstawienie reakcji szlach-
cica i chłopa na tę wiadomość. 

Nauczyciel pomaga uczniom, argumentując, co uzyska chłop, gdy dołączy do powstania; a co powi-
nien zyskać szlachcic: chłopi, jako warstwa społeczna, zyskują pierwsze przywileje a szlachta otrzy-
muje niezbędne wojskowe wsparcie przy obronie ojczyzny, która jest pod zaborami. 

Zakończenie zadania: Zadaniem nauczyciela  jest  naprowadzenie  uczniów na wyjaśnienie  pojęcia 
prawa własności. Odnosi je do samych uczniów, na przykład pyta:

W jakiej sytuacji wy byście stanęli do walki o swoje prawa? 

Czy wystarczyłoby wam, że brakuje wam pieniędzy na jedzenie 
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lub utrzymanie rodziny? Jaki jest wasz stosunek do rzeczy, 

które posiadacie na własność: rower, rolki, hulajnoga, książka? 

Czas na zadanie: 30 minut

{4}

Zadanie czwarte - ZNACZENIE PRZYSIĘGI
Przebieg zajęć: Zadaniem uczniów jest opisanie na podstawie filmu postawy Kościuszki podczas 
przysięgi na rynku oraz zachowania się ludzi tam obecnych. 

Nauczyciel wręcza uczniom tekst przysięgi  oryginalny oraz w uproszczonej polszczyźnie. Próbują 
razem przetłumaczyć ten fragment na Polski Język Migowy – następnie porównują swoją wersję z tą  
przemiganą w filmie. 

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga, całemu 

narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny 

ucisk nie użyję. Lecz jedynie jej dla obrony całości granic, 

odzyskania samodzielności narodu i ugruntowania powszechnej 

wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna 

męka syna Twego!

Ja, Tadeusz Kościuszko, przed Panem Bogiem przysięgam 

narodowi polskiemu, że swojej władzy nie użyję dla prywatnych 

korzyści. Użyję władzy, żeby bronić polskie granice, żeby Polska 

nie była zależna od innych państwa i żeby każdy człowiek był w 

tym kraju wolny. 

Zakończenie zadania: Nauczyciel naprowadza uczniów na trzy cele, dla których realizacji Kościuszko 
otrzymuje władzę: obrona granic, uzyskanie samodzielności narodu i powszechna wolność obywate-
li. Nauczyciel przypomina zadanie, w którym uczniowie wcielali się w rolę chłopów i szlachciców. 
Pyta uczniów, które cele mogłyby być powodem walki chłopów w powstaniu, a które walki szlachty. 
Wypowiedź uzupełnia o te cele, które nie pojawiły się wcześniej.

Czas na zadanie: 20 minut
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{5}

Zadanie piąte – MALARZ
Przebieg  zajęć: Nauczyciel  prosi  uczniów,  aby  wyobrazili  sobie,  że  są  patriotami,  którzy  mają 
zdolności malarskie. Nauczyciel pyta uczniów: 

Co najchętniej by malowali? 

Jakie wydarzenie zasługuje ich zdaniem na to, żeby je namalować? 

Nauczyciel prosi, żeby uczniowie wymienili elementy występujące na obrazie, które utrwalił Kossak. 
Prosi, aby spróbowali zastanowić się, dlaczego Wojciech Kossak malował wydarzenia historyczne. 

Zakończenie zadania: Nauczyciel pyta uczniów, jaki cel mógł mieć Kossak, malując obraz, na który 
patrzą? Mogła to być po prostu jego praca, mógł w ten sposób chcieć, aby ludzie zapamiętali lepiej  
wydarzeniach historyczne, mógł chcieć rozwijać uczucia przywiązania do ojczyzny.

Czas na zadanie: 10 minut

{6}

Zadanie szóste – NADAWANIE NAZW
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi o wylosowanie karteczek, na których są przypisane role: prezydent 
kraju, podróżnik odkrywca, biolog botanik, burmistrz miasta. Uczniowie siadają w grupach według 
swojej roli i dostają kilka obiektów, którym muszą nadać nazwy:

Prezydenci: stadion narodowy, lotnisko, święto narodowe, okręt wojskowy.

Podróżnicy: szczyt górski, wodospad, wyspa, nieznany kraj.

Biolodzy: dla tej góry przygotowujemy zdjęcia przykładowych roślin 
o charakterystycznym kształcie: kwiat (muchołówka, małpia twarz, tancerka), 
drzewo (sekwoja). 

Burmistrzowie: nowa hala sportowa, budynek szkoły, park w centrum miasta, 
najdłuższa ulica w mieście.

Uczniowie przedstawią swoje pomysły z argumentacją, dlaczego wybrali taką nazwę.

Zakończenie:  Zastanawia się wspólnie z uczniami, jaką nazwę historyczną można by nadać sali, w 
której odbywają się zajęcia. Prosi o wybranie wydarzenia historycznego, które mogłoby spełniać taką 
rolę, prosi o argumentację i przeprowadza głosowanie. 
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Zadanie dodatkowe: Nauczyciel prosi o znalezienie nazw szczytów, miast, które noszą imię bohatera 
narodowego Tadeusza Kościuszki lub do niego nawiązują.

Czas na zadanie: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy niezwykłego bohatera, jakim był Tadeusz Ko-
ściuszko oraz poznaliśmy tekst jego przysięgi.  Celem jego życia była walka o wolność,  która ma 
wiele wymiarów: polityczny – dotyczy niezależności państw czy osobisty – kiedy dotyczy praw każ-
dego człowieka. 

Drugim ważnym bohaterem był Wojciech Kossak, który malował patriotyczne obrazy, mieliśmy też 
okazję przyjrzeć się różnym środkom artystycznego wyrazu: m.in. znaczeniu strojów oraz ułożenia 
ciała. 

Uwagi: Warto do podsumowania dodać szczegółowe informacje,  które zostały przepracowane w 
trakcie lekcji – w zależności od tego, jakie zagadnienia Państwo poruszyli i na które zadania się Pań-
stwo zdecydowali. 
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„Bitwa pod Somosierrą” 

w ujęciu malarskim Horace’a Verneta.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Temat: „Bitwa pod Somosierrą” w ujęciu malarskim Horace’a Verneta.

Cel główny: Przedstawienie postawy polskich szwoleżerów pod Somosierrą.
Omówienie takich cech jak odwaga i honor.

Cele szczegółowe:
• Uczeń podaje przykłady, kiedy ryzyko utraty honoru może stać się impulsem do skutecznego 

działania.
• Uczeń charakteryzuje pieśń patriotyczną jako jedną z form przekazu historycznego oraz 

dostrzega jej ewolucje na przestrzeni czasu.
• Uczeń definiuje naród, nazywa tak grupę ludzi, którzy go tworzą, nawet gdy pozostałe 

warunki są niespełnione.   
• Uczeń na podstawie filmu charakteryzuje główną przyczynę namalowania obrazu 

„Bitwa pod Somosierrą” przez Verneta, jaka podana jest w filmie.
• Uczeń wymienia skutki odzyskania niepodległości Polski, jakie przyniosła walka u boku 

Napoleona.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, mapa myśli.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Bitwa pod Somosierrą”, 
następnie wykonuje z uczniami kolejne zadania odwołujące się do 
obejrzanego filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom 
każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego 
zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi zadaniami. 
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{1}

Zadanie pierwsze - WPROWADZENIE 
Przebieg zajęć: Nauczyciel nawiązuje do pierwszej sceny z filmu dotyczącej pojedynku o konie. Do-
chodzi w niej do różnicy zdań w sprawie tego, które konie – polskie czy francuskie – są lepsze. Skut -
kuje to pojedynkiem, niezrozumiałym dla Francuzów. 

Nauczyciel pyta uczniów, czy znają podobne sytuacje do tej w filmie. Stara się odwołać do przykła-
dów z życia codziennego, takich jak spór miedzy kibicami o to, który klub piłkarski jest lepszy czy 
sporów między fanami o to, czy ekranizacja książki była dobra czy nie. 

Pyta,  czy  uważają,  że  taki  spór  da  się  jakoś  rozstrzygnąć.  

Czy ocena jest subiektywna czy obiektywna? Czy w przypadku  

potyczek kibiców też chodzi o honor i dumę reprezentantów 

jakiegoś klubu? Nauczyciel stara się podać inny przykład, w 

którym  osoba  dla  nas  ważna  zostaje  obrażona  bez  powodu.  

Pyta uczniów, co robią w takiej sytuacji. Nauczyciel pyta o cechy 

charakterystyczne żołnierza, który walczy o wolność kraju – jakie 

prezentuje wartości? 

Zakończenie: Nauczyciel stara się naprowadzić uczniów na pojęcie honoru wojskowego. Pyta, które 
symbole narodowe pełnią rolę pewnej świętości. Wyjaśnia, że w sytuacji, gdy kraj pozbawiony był te-
rytorium i oficjalnie nie istniał, świętością i cennymi pamiątkami stawały się zwykłe rzeczy pochodzą-
ce z Polski, np. konie czy tabaka.

Czas trwania: 10 minut

{2}

Zadanie drugie -  HONOR I DUMA
Przebieg zajęć:  Nauczyciel pyta uczniów, co według nich sprawiło, że polscy szwoleżerzy zdobyli 
umocnione pozycje, których nie udało zdobyć się francuskiej piechocie oraz oddziałowi dragonów. 
Uczniowie przez chwilę w parach, następnie na forum prezentują swoje pomysły, a nauczyciel notuje 
je na tablicy, głośno je odczytując. Stara się nakierować uczniów na interpretacje zawołania z filmu 
„Cesarz patrzy”. 
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Pyta czy polska kawaleria chciała się w ten sposób „popisać” albo 

udowodnić, że jest lepsza? Czy był to element rywalizacji 

pomiędzy żołnierzami polskimi i francuskimi? Czy liczyła, 

że Francje pomoże Polsce odzyskać niepodległość?

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są pozytywne aspekty działania, które powoduje duma 
lub honor, czy takie działania są ryzykowne czy bezpieczne. Zadaje pytanie, czy według nich można 
walczyć na wojnie bez poczucia dumy i honoru wojskowego. Czy honor na polu bitwy pomaga w wal -
ce czy przeszkadza?

Czas zajęć: 10 minut

{3}

Zadanie trzecie – SOMOSIERRA
Przebieg zajęć:  Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy i prosi,  żeby stworzyli plan szarży, 
o której była mowa w filmie, wykonując w dowolny sposób następujące elementy: wąwóz, armaty, 
konny oddział  szwoleżerów,  żołnierzy piechoty oraz chłopów. Elementy mogą być przedstawione 
symbolicznie, np. wąwóz to dwa ustawione równolegle piórniki, armata – pudełko od zapałek, od-
dział żołnierzy – nakrętka od napoju, chłopi – zapałki, szwoleżerzy - magnes itp. 

Uczniowie w grupach zastanawiają się, na czym mógł polegać 

manewr szarży, jak ustawiono armaty w wąwozie, aby najlepiej  

pełniły swoją funkcję i jak oddział wojsk mógł się przez nie 

przedrzeć, aby straty w ludziach były jak najmniejsze. 

Po pracy grupowej uczniowie spotykają się przy jednym stole i słuchają wyjaśnień nauczyciela, jak 
mogła wyglądać scena zaprezentowana w filmie. 

Wracają do stolików, ich kolejnym zadaniem jest wyobrażenie sobie podobnej sytuacji w czasach 
współczesnych: jakiej broni by wtedy użyto? Nauczyciel prosi uczniów o ich propozycje oraz o formę 
symbolicznego przedstawienia danej broni (małej bomby jądrowej, czołgu, samolotu). Wspólnie ana-
lizują konkretne przypadki, próbując oszacować straty w ludziach. 

Zakończenie: Nauczyciel i grupa zastanawiają się, który rodzaj walki jest bardziej „uczciwy”, kiedy 
jedna strona używa takiej samej broni jak druga, czy kiedy jedna ma przewagę technologiczną. Na-
uczyciel przypomina, jak wyglądały walki pierwszych muszkieterów z bronią palną, gdy armie stawały 
naprzeciw siebie oraz pojedynki honorowe.

21



Czas zajęć: 30 minut

{4}

Zadanie czwarte – HYMN NARODOWY I POJĘCIE NARODU
Przebieg zajęć: Nauczyciel odtwarza fragment filmu, w którym francuski żołnierz uczy się „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Pyta, czy słyszą oni jakieś różnice w odniesieniu do współczesnego hymnu. Włącza 
fragment po raz drugi, podkreślając, że szukają rozbieżności między dwiema wersjami. 

Dla ułatwienia można włączyć uczniom pierwszą zwrotkę hymnu w obecnym wariancie. Nauczyciel  
wręcza uczniom oba teksty w jednej tabeli (dla uczniów niewidomych zapisaną Braillem) i sprawdza,  
czy udało się wychwycić różnice. 

  Jeszcze Polska nie umarła,
  kiedy my żyjemy.
  Co nam obca moc wydarła,
  szablą odbijemy.

  Marsz, marsz Dąbrowski,
  do Polski z ziemi włoski
  za Twoim przewodem
  złączem się z narodem.

  Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

  Marsz, marsz Dąbrowski,
  Z ziemi włoskiej do Polski.
  Za twoim przewodem
  Złączym się z narodem.

Nauczyciel pyta uczniów, czy uważają, że każda pieśń może stać się hymnem narodowym. Zastana-
wiają się, co decyduje o tym, że dana pieśń stanie się ważna. Kto musi ją znać, czy musi być auten-
tyczna i  aktualna w danym czasie?  Nauczyciel  pyta uczniów,  czy dla  nich dziś  hymn polski  jest 
aktualny czy ma znaczenie tylko historyczne. Stara się moderować dyskusję.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, czy aby istniała Polska, wystarczy grupa ludzi przy ognisku,  
dla których jest to najważniejsze. Nauczyciel prosi o przeczytanie fragmentu „Wesela”, z podziałem 
na role. Wybiera dwóch ochotników.

Stanisław Wyspiański, Wesele (1901), akt III scena XVI:

POETA
Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, 

i nigdzie jej nie najdziecie.
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PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda

POETA
A jest jedna mała klatka – o, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś.

PANNA MŁODA
To zakładka gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.

POETA
– A tam puka?

PANNA MŁODA
I cóż za tako nauka? Serce – !–?

POETA
A to Polska właśnie.

Wspólnie poszukują analogii pomiędzy tekstem hymnu a fragmentem „Wesela”.

Czas zajęć: 25 – 30 minut

{5}

Zadanie piąte– OBRAZ JAKO ZNAK PAMIĘCI
Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich sukcesy, które pamiętają. Następnie pyta, czy 
pamiętają swoje porażki. Grupa zastanawia się, czy warto pamiętać porażki czy sukcesy. Nauczyciel 
nawiązuje do bohaterskiego zdobycia Somosierry przez polskich szwoleżerów. Pyta, czy każda armia 
chciałaby mieć takich żołnierzy. 

Zastanawiają się, co występuje w filmie, dlaczego żołnierze francuscy chcieli umniejszyć zasługi Po-
laków w walce. Pyta uczniów, czy znają sytuację, w której niektórzy dopisują się na „doczepkę” do 
sukcesów jakiejś grupy.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, co by zrobili w sytuacji umniejszania zasług polskich szwole-
żerów, czy tak jak Vernet namalowaliby obraz, czy może napisali książkę. Pyta co dziś byłoby sku-
teczniejszym sposobem zachowania pamięci. 

Jakie działania można podjąć w internecie, a jakie w przestrzeni 

publicznej, aby nie dopuścić do zakłamania historii?
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Czas zajęć: 15 minut

{6}

Zadanie szóste – KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
Przebieg zajęć: Nauczyciel tłumaczy uczniom, że skutkiem walk u boku Napoleona po stronie Fran-
cuzów było utworzenie Księstwa Warszawskiego z własną armią. Tworzy na tablicy dotykową grafi-
kę, która pozwoli uczniom uzmysłowić sobie podstawowe parametry księstwa. 

Na tablicy przyczepione są 3 kształty z filcu: 

I Rzeczpospolita przed zaborami, Księstwo Warszawskie 

oraz III Rzeczpospolita. 

Pod każdym kształtem przyczepione są dodatkowe informacje 

do dotykania:

- liczba ludności w tysiącach: koło;

- powierzchnia w metrach kwadratowych: kwadrat;

Nauczyciel wyjaśnia znaczenie grafiki: zawarty na niej jest kształt danego państwa, ilość ludności 
podana w kołach  (1 koło to 5 milionów ludzi) oraz powierzchnia w kwadratach  (1 kwadrat to 100 
tys. km2). Uczniowie mają czas na zapoznanie się z grafiką i porównanie.

I Rzeczpospolita: III Rzeczpospolita:

ludność 12 300 000 
(2 całe koła, 1 koło przycięte w 1/3), 

powierzchnia: 733 000 km2 
(7 kwadratów + 1/3 kwadratu).

Księstwo Warszawskie: 

ludność 4 334 000 
(koło przycięte z prawej strony), 
powierzchnia: 157 200 km2 

ludność 38 484 000 
(7 kół i jedno przycięte z prawej strony), 

powierzchnia 313 000 km2 
(3 kwadraty i 1/3 kwadratu).
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(1,5 kwadratu). 

*Wartości podawane w przybliżeniu. 

Nauczyciel podaje uczniom najważniejsze informacje dotyczące księstwa: kiedy powstało, jak długo 
istniało (1807-1815), jaki miało ustrój (monarchia konstytucyjna) i że było zależne od Francji. 

Zakończenie: Nauczyciel  zastanawia  się  wspólnie  z  uczniami,  czy  powstanie  jakiegoś  państwa 
zależne jest od państw, które z nim sąsiadują.

Czas zajęć: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy historię Polaków walczących u boku Napole-
ona Bonaparte oraz ich motywację do wspierania cesarza. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób po-
strzegali oni polskość, której wyrazem był m.in. Mazurek Dąbrowskiego, Kampanie Napoleona oraz 
poświęcenie Polaków doprowadziły do utworzenia Księstwa Warszawskiego. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Temat: „Bitwa pod Somosierrą” w ujęciu malarskim Horace’a Verneta.

Cel główny: Odwaga i honor w postawie polskich szwoleżerów pod Somosierrą.

Cele szczegółowe:
• Uczeń podaje przykłady, kiedy ryzyko utraty honoru może stać się impulsem do skutecznego 

działania.
• Uczeń wymienia sytuacje historyczne, w których dochodzi do działań wykraczających poza 

zwykłe działania wojenne oraz próbuje ocenić je etycznie.
• Uczeń charakteryzuje pieśń patriotyczną jako jedną z form przekazu historycznego oraz 

dostrzega jej ewolucje na przestrzeni czasu.
• Uczeń definiuje naród, nazywa tak grupę ludzi którzy go tworzą, nawet gdy pozostałe 

warunki są niespełnione.   
• Uczeń na podstawie filmu charakteryzuje główną przyczynę namalowania obrazu 

„Bitwa pod Somosierrą” przez Verneta, jaka podana jest w filmie.
• Uczeń wymienia skutki odzyskania niepodległości Polski, jakie przyniosła walka u boku 

Napoleona.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, mapa myśli.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Bitwa pod Somosierrą”,następnie 
wykonuje z uczniami kolejne zadania odwołujące się do obejrzanego 
filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom 
każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego 
zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi zadaniami. 
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{1}

Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE 
Przebieg zajęć: Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu i dopytuje, czy grupa zrozumiała napisy 
oraz tłumacza języka migowego. Na podstawie słownika PJM przypomina takie znaki jak: armia, Na-
poleon, Francja, atak, hymn itp. 

Czas: 5 minut

{2}

Zadanie drugie – SPÓR O POLSKOŚĆ
Przebieg zajęć: Nauczyciel nawiązuje do pierwszej sceny z filmu dotyczącej pojedynku o konie. Do-
chodzi w niej do różnicy zdań w sprawie tego, które konie – polskie czy francuskie – są lepsze. Skut -
kuje to pojedynkiem, niezrozumiałym dla Francuzów. 

Nauczyciel pyta uczniów, czy znają podobne sytuacje do tej w filmie. Stara się odwołać do przykła-
dów z życia codziennego, takich jak spór miedzy kibicami o to, który klub piłkarski jest lepszy czy 
sporów między fanami o to, czy ekranizacja książki była dobra czy nie. 

Pyta, czy uważają, że taki spór da się jakoś rozstrzygnąć. Czy ocena jest subiektywna czy obiektyw-
na? Czy w przypadku potyczek kibiców też chodzi o honor i dumę reprezentantów jakiegoś klubu? 
Stara się podać inny przykład, w którym osoba dla nas ważna zostaje obrażona bez powodu. Pyta 
uczniów, co robią w takiej sytuacji. 

Nauczyciel pyta o cechy charakterystyczne żołnierza, który walczy o wolność kraju – jakie prezentuje 
sobą wartości?
 
Zakończenie: Nauczyciel stara się naprowadzić uczniów na pojęcie honoru wojskowego. Pyta, które 
symbole narodowe pełnią rolę pewnej świętości. Wyjaśnia, że w sytuacji, gdy kraj pozbawiony był te-
rytorium  i  oficjalnie  nie  istniał,  świętością  i  cennymi  pamiątkami  stawały  się  zwykłe  rzeczy  po-
chodzące z Polski, np. konie czy tabaka.

Czas trwania: 10 minut
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{3}

Zadanie trzecie – HONOR I DUMA
Przebieg zajęć:  Nauczyciel pyta uczniów, co według nich sprawiło, że polscy szwoleżerzy zdobyli 
umocnione pozycje, których nie udało zdobyć się francuskiej piechocie oraz oddziałowi dragonów. 
Uczniowie przez chwilę w parach, następnie na forum prezentują swoje pomysły, a nauczyciel notuje 
je na tablicy, głośno je odczytując. 

Stara się nakierować uczniów na interpretacje zawołania z filmu 

„Cesarz patrzy”. Pyta czy polska kawaleria chciała się w ten 

sposób „popisać” albo udowodnić, że jest lepsza. 

Czy był to element rywalizacji pomiędzy żołnierzami polskimi 

i francuskimi? Czy liczyła, że Francje pomoże Polsce odzyskać 

niepodległość?

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są pozytywne aspekty działania, które powodują duma 
lub honor. Czy takie działania są ryzykowne czy bezpieczne? Zadaje pytanie, czy według nich można 
walczyć na wojnie bez poczucia dumy i honoru wojskowego. Czy honor na polu bitwy pomaga w wal -
ce czy przeszkadza?

Czas zajęć: 10 minut

{4}

Zadanie czwarte – SAMOSIERRA
Przebieg zajęć: Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe grupy i prosi, żeby stworzyli plan szarży, o 
której była mowa w filmie, wykonując w dowolny sposób następujące elementy: wąwóz, armaty, kon-
ny oddział szwoleżerów, żołnierzy piechoty oraz chłopów. 

Elementy mogą być przedstawione symbolicznie, np. wąwóz to dwa ustawione równolegle piórniki,  
armata – pudełko od zapałek, oddział żołnierzy – nakrętka od napoju, chłopi – zapałki, szwoleżerzy - 
magnes itp. Uczniowie w grupach zastanawiają się, na czym mógł polegać manewr szarży, jak usta-
wiono armaty w wąwozie, aby najlepiej pełniły swoją funkcję i jak oddział wojsk mógł się przez nie  
przedrzeć, aby straty w ludziach były jak najmniejsze. 

Po pracy grupowej uczniowie spotykają się przy jednym stole i słuchają wyjaśnień nauczyciela, jak 
mogła wyglądać scena zaprezentowana w filmie. 
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Wracają do stolików, ich kolejnym zadaniem jest wyobrażenie sobie podobnej sytuacji w czasach 
współczesnych: jakiej broni by wtedy użyto? Nauczyciel prosi uczniów o ich propozycje oraz o formę 
symbolicznego przedstawienia danej broni (małej bomby jądrowej, czołgu, samolotu). Wspólnie ana-
lizują konkretne przypadki, próbując oszacować straty w ludziach. 

Zakończenie: Nauczyciel i grupa zastanawiają się, który rodzaj walki jest bardziej „uczciwy”, kiedy 
jedna strona używa takiej samej broni jak druga, czy kiedy jedna ma przewagę technologiczną. Na-
uczyciel przypomina, jak wyglądały walki pierwszych muszkieterów z bronią palną, gdy armie stawały 
naprzeciw siebie oraz pojedynki honorowe.

Czas zajęć: 20 minut

{5}

Zadanie piąte – HYMN NARODOWY I POJĘCIE NARODU
Przebieg zajęć: Nauczyciel wręcza uczniom obecną i oryginalną wersję „Mazurka Dąbrowskiego” w 
jednej tabeli  i prosi, aby podkreślili oni różnice między tekstami. 

  Jeszcze Polska nie umarła,
  kiedy my żyjemy.
  Co nam obca moc wydarła,
  szablą odbijemy.

  Marsz, marsz Dąbrowski,
  do Polski z ziemi włoski
  za Twoim przewodem
  złączem się z narodem.

  Jeszcze Polska nie zginęła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca przemoc wzięła,
  Szablą odbierzemy.

  Marsz, marsz Dąbrowski,
  Z ziemi włoskiej do Polski.
  Za twoim przewodem
  Złączym się z narodem.

Krótko omawia rozbieżności, podkreślając ich wartość stylistyczną w języku polskim – nie znacze-
niową. Nauczyciel zapowiada uczniom, że będą teraz oglądać „Mazurek Dąbrowskiego” w dwóch 
inter-pretacjach w języku migowym. Prosi, aby uważnie przyjrzeli się różnicom w sposobach migania. 
Filmy odtwarzane są dwukrotnie:

1). https://www.youtube.com/watch?v=cDO8DvXnB70 Interpretacja Pawła Miroty
2). https://www.youtube.com/watch?v=0MRdSxKFvO4 Interpretacja Marka Łukasza Śmietany

Nauczyciel prosi,  aby uczniowie wypowiedzieli  się, która wersja wywarła na nich lepsze wrażenie 
i która w lepszy sposób oddaje tekst „Mazurka”. 
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Nauczyciel pyta uczniów, czy uważają, że każda pieśń może stać się hymnem narodowym. Zastana-
wiają się, co decyduje o tym, że dana pieśń stanie się ważna. Kto musi ją znać, czy musi być auten-
tyczna i aktualna w danym czasie. Nauczyciel pyta uczniów, czy dla nich dziś hymn polski jest aktual -
ny czy ma znaczenie tylko historyczne. Stara się moderować dyskusję.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, czy aby istniała Polska, wystarczy grupa ludzi przy ognisku, 
dla których jest to najważniejsze. Nauczyciel prosi o przeczytanie fragmentu „Wesela”, z podziałem 
na role. Wybiera dwóch ochotników.

Stanisław Wyspiański, Wesele (1901), akt III scena XVI:

POETA
Po całym świecie możesz szukać Polski, panno młoda, 

i nigdzie jej nie najdziecie.

PANNA MŁODA
To może i szukać szkoda

POETA
A jest jedna mała klatka – o, niech tak Jagusia przymknie rękę pod pierś.

PANNA MŁODA
To zakładka gorseta, zeszyta trochę przyciaśnie.

POETA
– A tam puka?

PANNA MŁODA
I cóż za tako nauka? Serce – !–?

POETA
A to Polska właśnie.

Wspólnie poszukują analogii pomiędzy tekstem hymnu a fragmentem „Wesela”.

Czas zajęć: 25 – 30 minut
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{6}

Zadanie szóste – OBRAZ JAKO ZNAK PAMIĘCI
Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich sukcesy, które pamiętają. Następnie pyta, czy 
pamiętają swoje porażki. Grupa zastanawia się, czy warto pamiętać porażki czy sukcesy. Nauczyciel 
nawiązuje do bohaterskiego zdobycia Somosierry przez polskich szwoleżerów. Pyta, czy każda armia 
chciałaby mieć takich żołnierzy. 

Zastanawiają się, co występuje w filmie, dlaczego żołnierze francuscy chcieli umniejszyć zasługi Po-
laków w walce. Pyta uczniów, czy znają sytuację, w której niektórzy dopisują się na „doczepkę” do 
sukcesów jakiejś grupy.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, co by zrobili w sytuacji umniejszania zasług polskich szwole-
żerów, czy tak jak Vernet namalowaliby obraz, czy może napisali książkę. Pyta co dziś byłoby sku-
teczniejszym sposobem zachowania pamięci. Jakie działania można podjąć w internecie, a jakie w 
przestrzeni publicznej, aby nie dopuścić do zakłamania historii.

Czas zajęć: 15 minut

{7}

Zadanie siódme – KSIĘSTWO WARSZAWSKIE
Przebieg zajęć: Nauczyciel tłumaczy uczniom, że skutkiem walk u boku Napoleona po stronie Fran-
cuzów było utworzenie Księstwa Warszawskiego z własną armią. Nauczyciel rozdaje uczniom grafiki 
przedstawiające Księstwo Warszawskie na tle Europy. Zadaniem uczniów jest przygotowanie tablicy 
informacyjnej na temat Księstwa. 

W internecie /podręczniku/ w specjalnie przygotowanej notatce  

muszą wyszukać następujące informacje:

- powierzchnia,

- liczba ludności,

- ustrój,

- stolica,

- sąsiedzi,

- w jakich latach istniało. 

Uczniowie mają do dyspozycji kartkę A3, kolorowe flamastry, kolorowy papier, ołówki, nożyczki i klej. 
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Po pracy w parach prezentują swoje plakaty. 

Księstwo Warszawskie: 

ludność 4 334 000, powierzchnia: 157 200 km2, 

monarchia konstytucyjna zależna od Francji, 

Warszawa, Królestwo Prus, Cesarstwo Austriackie, 

Imperium Rosyjskie, 1807-1815. 

Zakończenie: Nauczyciel  zastanawia  się  wspólnie  z  uczniami,  czy  powstanie  jakiegoś  państwa 
zależne jest od państw, które z nim sąsiadują.

Czas zajęć: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy historię Polaków walczących u boku Napole-
ona Bonaparte oraz ich motywację do wspierania cesarza. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób po-
strzegali oni polskość, której wyrazem był m.in. Mazurek Dąbrowskiego. Kampanie Napoleona oraz 
poświęcenie Polaków doprowadziły do utworzenie Księstwa Warszawskiego. 
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Emilia Plater 

w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Temat: Emilia Plater w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka. 

Cel główny: Przedstawienie obrazu kobiety walczącej za ojczyznę wobec 
stereotypów dotyczących kobiecości.

Cele szczegółowe:
• Uczeń podaje przykłady pozytywnych cech charakteru, np. takich jak odwaga, które nie 

przynależą do stereotypów związanych z obrazem kobiety.
• Uczeń opisuje postać Emilii Plater: nazywa obszar na którym walczyła, wymienia przeciwko 

komu prowadziła walkę, powstanie, w którym brała udział oraz przypomina o jej szlacheckim 
pochodzeniu i zgłoszeniu się do wojska z własnej woli.

• Uczeń, na podstawie piosenki usłyszanej w filmie dostrzega, że wartość walki za ojczyznę 
może przynieść skutek dopiero po wielu latach.

• Uczeń wymienia pozytywne i negatywne skutki idealizacji postaci historycznych.
• Uczeń rozumie zagadnienie parytetów oraz ma w tej sprawie własne zdanie.

Metody pracy: Symulacja sesji RPG, pogadanka, burza mózgów, analiza tekstu 
literackiego.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Emilia Plater w potyczce pod 
Szawlami”, następnie przystępuje do wykonywania kolejnych 
ćwiczeń.

Czas filmu: 17 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom 
każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego 
zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi zadaniami.
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{1}

Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE

Przebieg: Nauczyciel demonstruje uczniom wizerunki Emilii Plater za pomocą prezentacji kompute-
rowej lub wydrukowanych w dobrej jakości obrazów (zalecane są portrety, żeby nie wprowadzać do-
datkowych szczegółów). 

Dla uczniów niewidomych przygotowujemy uproszczoną grafikę wydrukowaną puchnącą farbą. Na-
stępnie nauczyciel wymienia stopnie wojskowe, które pojawiły się w filmie i wyjaśnia, że wprowadza-
my uczniom stopnie wojskowe, które usłyszeli w filmie. Objaśnia, że Emilia była kapitanem tytular-
nym (honorowym) i nie miała wykształcenia wojskowego. 

Czas: 15 minut

{2}

Zadanie drugie – ODWAGA I ROZSĄDEK

Przebieg zajęć: Nauczyciel informuje uczniów, że będą uczestniczyli w krótkiej symulacji, wzorowa-
nej na sesji RPG. Tłumaczy, że dostaną pionki, które będą ich zastępowały. Prosi, żeby wyobrazili so-
bie sytuację, którą widzieli w filmie, czyli zasadzkę zorganizowaną przez Moskali. Mogą wybrać, kim 
chcą być: kapitan Emilią Plater czy jednym z jej żołnierzy. Mogą podejmować dowolne decyzje we-
dług własnego uznania.

Nauczyciel pyta, co robią podczas zasadzki. 

Próbują wspólnie przedyskutować skutki różnych działań 

oraz ocenić stopień ryzyka każdego z nich. 

Pomoce: pionki do gry w planszówki w dwóch różnych kształtach, symbolizujące Moskali oraz Pola-
ków, pionek Emilii Plater (np. dodatkowo oznaczony gumką recepturką), dwie kostki do gry (wozy) 
stół, na którym tworzymy makietę miejsca starcia: rozkładamy dwie części materiału (las), gładka 
przestrzeń między nimi to droga; dodatkową fakturą można oznaczyć miejsce obozu polaków ukryte 
w lesie dalej od drogi. 

Aby makieta była bardziej atrakcyjna, możemy urozmaicić ją o różne zapachy, np.: olejek sosnowy, 
proch (można użyć np. zimnych ogni), olejek jaśminowy, lawendowy lub różany (popularne składniki 
XIX wiecznych kosmetyków). Uczniowie starają sobie wyobrazić, jak mogła pachnieć Emilia Plater, 
podają przykłady innych zapachów,  które mogłyby ilustrować omawiany obraz (koń,  piach,  mech 
itp.). 

Zanim uczniowie przystąpią do odgrywania swoich ról,  dajemy chwilę osobom niewidomym, aby 
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spokojnie  dotknęli  makiety.  Jeśli  w  trakcie  gry  zmieni  się  układ  pionków,  prosimy  pozostałych 
uczniów o opisanie, co się zmieniło na makiecie, w tym czasie niewidomi dotykają nowego układu 
makiety.

Zakończenie:  Nauczyciel przypomina, jak zachowała się Emilia Plater: rozkazała schować wozy do 
lasu, a sama wyjechała naprzeciw stawić czoła większej grupie przeciwnika. Dzięki odwadze i podję-
ciu ryzyku ocaliła cenny ładunek. Zwraca uwagę na to, że była darzona powszechnym szacunkiem 
żołnierzy oraz na to, że jej brat wykonał rozkaz, mimo że bał się o nią.

Czas zajęć: 20 minut

{3}

Zadanie trzecie – HISTORIA EMILII PLATER
Przebieg zajęć: Nauczyciel pokazuje na mapie obszar, na którym działał oddział Emilii Plater. Tłuma-
czy sytuację Polaków podczas zaborów, pokazuje granice zaborów*. Zadaje otwarte pytania - dlacze-
go zbuntowała się przeciw dowódcy, czy zmarła tylko z wycieńczenia, czy dlatego że nie mogła po-
godzić się z przegraną?

*Ta część zadania jest możliwa tylko wtedy, gdy posiadamy dotykowe mapy historyczne. Jeśli ich nie  
mamy, to przechodzimy do części zadania dotyczącej samej Emilii Plater.

Zakończenie:  Nauczyciel  pyta uczniów,  czy myślą,  że Emilia Plater,  będąc szlachcianką,  musiała 
wstąpić do wojska. Wspólnie zastanawiają się, dlaczego to zrobiła i czy na jej miejscu zrobiliby po-
dobnie. Biorą pod uwagę zwłaszcza to, że była kobietą.

Czas zajęć: 15 minut

{4}

Zadanie czwarte – PIEŚŃ
Przebieg  zajęć:  Uczniowie  wysłuchują  pieśni  patriotycznej:  „Przy  sadzeniu  róż”.  Nauczyciel  pyta 
uczniów, jakie uczucia i emocje kojarzą im się z tym utworem. Próbują nazwać ogólny nastrój piosen-
ki, opisać, jakie robi wrażenie: smutne czy wesołe? Nauczyciel stara się skupić na pojęciu nadziei. 
Pyta uczniów, dla kogo w piosence sadzone są róże. 

Zastanawiają się, czy tekst piosenki mógł zagrzewać do walki, dodawać otuchy itp. Nauczyciel pyta 
uczniów, czy mają piosenkę, która podtrzymuje ich na duchu. Grupa jeszcze raz wysłuchuje utworu – 
tym razem pierwszych dwóch zwrotek zaśpiewanych w filmie.

Zakończenie: Wspólnie zastanawiają się nad sytuacjami w życiu, kiedy staramy się o coś, ale nie wi -
dzimy od razu efektu swoich działań. Sytuacje proponowane przez uczniów wypisujemy na tablicy, 
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następnie nauczyciel jeszcze raz głośno je odczytuje. Porównujemy te sytuacje z walką za ojczyznę 
dla przyszłych pokoleń, o której mowa w piosence. 

Czas zajęć: 20 minut

{5}

Zadanie piąte – IDEALIZACJA I STEREOTYPY
Przebieg zajęć: Nauczyciel przypomina fragment filmu o obrazie Emilii Plater, który w sporej części  
wykreował jej brat. Dzieli klasę na grupy. Zadaniem jednej jest znalezienie pozytywnych aspektów ta-
kiej idealizacji, zadaniem drugiej zagrożeń, które może spowodować. 

Uczniowie próbują podać przykłady innych znanych postaci 

historycznych, których obraz jest jednostronny: tylko dobry lub 

tylko zły (można nawiązać do Adama Mickiewicza czy Józefa 

Piłsudskiego). 

Starają się dostrzec zalety i wady idealizacji postaci historycznych. Zastanawiają się, czy idealizacja 
jest zawsze uproszczeniem. Jako zaletę takiego zabiegu można wymienić: dotarcie do większej licz-
by ludzi z uproszczonym obrazem, podbudowanie uczuć patriotycznych, obraz idealny łatwiej uznać 
za wzór do naśladowania itp.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie cechy charakteru kojarzą się im z zachowaniem męż-
czyzn, a jakie z zachowaniem kobiet. Powtarzające się najczęściej wypisują kolorami na tablicy.  Na-
stępnie nauczyciel odczytuje polskie przysłowia o mężczyznach i kobietach, aby na ich podstawie 
uzupełnić listę stereotypowych cech obu płci. Zastanawiają się, które z nich obecne są w obrazie 
Emilii Plater ukazanym w materiale filmowym. Następnie nauczyciel wprowadza pojęcie stereotypu 
w myśleniu o kobietach i mężczyznach. Na podstawie zachowania Emilii Plater z filmu starają się po -
kazać, że cechy uznawane za męskie są wartościowe również u kobiet.

Pomoc:  Przykładowe przysłowia: babskie gadanie; kobieca logika; babskie plotki; męska rozmowa; 
zachować się jak prawdziwy mężczyzna;  męska decyzja;  gdzie diabeł  nie może,  tam babę pośle; 
baba z wozu, koniom lżej.

Czas: 30 minut
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{6}

Zadanie szóste – WSPÓŁCZESNE POJĘCIE PARYTETU
Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, czy myślą że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wyko-
nywać każdy zawód. Wypisują zawody, w których pracują zazwyczaj kobiety oraz te, w których domi -
nują mężczyźni. Nauczyciel pyta, jakie cechy pomagają w takiej pracy i czy posiada je tylko jedna z 
płci. Warto nawiązać do wcześniejszych zadań pokazujących odwagę, zdecydowanie i poświęcenie 
Emilii Plater. 

Uczniowie wybierają zawód uznawany za typowo męski i starają 

się wyszukać w sieci z pomocą nauczyciela kobiety, które stały się 

znane, pracując w tym zawodzie. Mogą to być: 

naukowiec - Maria Skłodowska-Curie, 

pracownik stoczni - Anna Walentynowicz, 

polityk - Hanna Suchocka, 

pisarka – Olga Tokarczuk, 

poetka – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska itp. 

Nauczyciel wymienia następujące zawody: żołnierz, prezydent, górnik, profesor, elektryk, psycholog i 
prosi uczniów o to, aby spróbowali utworzyć nazwy kobiet pracujących w danych zawodach. Wyja-
śnia, że w języku polskim utrwalona jest nierówność między kobietami i mężczyznami, ponieważ do 
tej pory nie ma kobiecych odpowiedników pewnych zawodów i funkcji (profesor) lub brzmią one nie-
poważnie (psycholożka).

Zakończenie: Nauczyciel wprowadza pojęcie parytetu, posługując się wybraną definicją słownikową. 
Służy ona za podsumowanie:   

Parytet (PWN):

1. «ustalony stosunek jakichś wielkości, zwłaszcza określający 

prawa jakichś osób lub grup»

2. «stosunek wymienny dwóch lub więcej walut»

3. «zrównanie na podstawie przepisów prawa»

Nauczyciel  informuje,  że współcześnie  toczą się burzliwe dyskusje  dotyczące tego czy powinien 
istnieć narzucony z góry stosunek (prawnie gwarantowany) zatrudniania kobiet i mężczyzn w danej 
firmie, na danym stanowisku oraz w danym zawodzie. Pyta uczniów o własne zdanie w tej sprawie.
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Czas zajęć: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy niezwykłą osobę, jaką była Emilia Plater – jest 
ona jednym z niewielu przykładów kobiet, które zasłynęły, poświęcając życie dla ojczyzny. Jej historia 
stała się dla nas punktem wyjścia do rozmowy na temat równości praw i kobiet we współczesnym 
świecie. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Temat:  Emilia Plater w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka. 

Cel główny: Obraz kobiety walczącej za ojczyznę wobec stereotypów 
dotyczących kobiecości.

Cele szczegółowe:
• Uczeń podaje przykłady pozytywnych cech charakteru, np. takich jak odwaga, które nie 

przynależą do stereotypów związanych z obrazem kobiety.
• Uczeń opisuje postać Emilii Plater: nazywa obszar na którym walczyła, wymienia przeciwko 

komu prowadziła walkę, powstanie, w którym brała udział oraz przypomina o jej szlacheckim 
pochodzeniu i zgłoszeniu się do wojska z własnej woli.

• Uczeń, na podstawie piosenki usłyszanej w filmie dostrzega, że wartość walki za ojczyznę 
może przynieść skutek dopiero po wielu latach. Uczeń wymienia pozytywne i negatywne 
skutki idealizacji postaci historycznych.

Metody pracy: Symulacja sesji RPG, pogadanka, burza mózgów, analiza tekstu 
literackiego.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Emilia Plater w potyczce pod 
Szawlami”, następnie przystępuje do wykonywania kolejnych 
ćwiczeń.

Czas filmu: 17 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można 
przeprowadzić ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że 
poziom każdej klasy jest inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, 
dlatego zachęcamy do inspirowania się zaproponowanymi 
zadaniami. 
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Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE

Przebieg: Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu i dopytuje, czy grupa zrozumiała napisy oraz 
tłumacza języka migowego. Na podstawie słownika PJM przypomina takie znaki jak: powstanie, za-
sadzka, hańba itp. 

Następnie nauczyciel przy pomocy prezentacji multimedialnej pokazuje różne portrety Emilii Plater. 
Prosi uczniów, aby spróbowali opisać bohaterkę w języku migowym lub w języku polskim. Uczniowie 
rozpoczynają pracę w parach – ich zadaniem jest zaproponowanie znaku migowego dla Emilii Plater. 
Inspiracją jest dla nich omawiany obraz, wizerunki bohaterki, film; znak powinien odwoływać się do 
cechy charakteru lub wyglądu bohaterki. 

Następnie nauczyciel wymienia stopnie wojskowe, które pojawiły się w filmie i wyjaśnia, że wprowa-
dzamy uczniom stopnie wojskowe, które usłyszeli w filmie i wyjaśnia, że Emilia była kapitanem tytu-
larnym (honorowym) i nie miała wykształcenia wojskowego.  

Czas: 15 minut

{2}

Zadanie drugie – HISTORIA EMILII PLATER

Przebieg  zajęć: Nauczyciel  pokazuje  na  mapie  obszar,  na  którym  działał  oddział  Emilii  Plater. 
Tłumaczy sytuację Polaków podczas zaborów, pokazuje granice zaborów. 

Zadaje otwarte pytania - dlaczego zbuntowała się przeciw 

dowódcy, czy zmarła tylko z wycieńczenia, czy dlatego że nie 

mogła pogodzić się z przegraną?

Zakończenie: Nauczyciel  pyta uczniów,  czy myślą,  że Emilia Plater,  będąc szlachcianką,  musiała 
wstąpić  do wojska.  Wspólnie zastanawiają  się,  dlaczego to zrobiła i  czy na jej  miejscu zrobiliby 
podobnie. Biorą pod uwagę zwłaszcza to, że była kobietą.

Czas zajęć: 10 minut
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Zadanie trzecie – ODWAGA I ROZSĄDEK
Przebieg zajęć: Nauczyciel informuje uczniów, że będą uczestniczyli w krótkiej symulacji, wzorowa-
nej na sesji RPG. Tłumaczy, że dostaną pionki, które będą ich zastępowały. Ich zadaniem jest stwo-
rzenie makiety przedstawiającej miejsce, w którym odbywała się zasadzka: na zielonym brystolu roz-
łożonym na jednej z ławek rysują: drogę i las, następnie rozkładają pionki w odpowiedni sposób. 

Mogą wybrać, kim chcą być: kapitan Emilią Plater czy jednym z jej żołnierzy. Mogą podejmować do -
wolne  decyzje  według  własnego  uznania.  Nauczyciel  pyta,  co  robią  podczas  zasadzki.  Próbują 
wspólnie przedyskutować skutki różnych działań oraz ocenić stopień ryzyka każdego z nich. 

Pomoce: pionki do gry w planszówki w dwóch różnych kolorach, symbolizujące Moskali oraz Pola-
ków, pionek Emilii Plater (np. dodatkowo oznaczony gumką recepturką), dwie kostki do gry (wozy) 
stół, na którym tworzymy makietę miejsca starcia. 

Aby makieta była bardziej atrakcyjna, możemy urozmaicić ją 

o różne zapachy, np.: olejek sosnowy, proch (można użyć np. 

zimnych ogni), olejek jaśminowy, lawendowy lub różany 

(popularne składniki XIX wiecznych kosmetyków). 

Uczniowie starają sobie wyobrazić, jak mogła pachnieć Emilia 

Plater, podają przykłady innych zapachów, które mogłyby 

ilustrować omawiany obraz (koń, piach, mech itp.). 

Zakończenie: Nauczyciel przypomina, jak zachowała się Emilia Plater: rozkazała schować wozy do 
lasu, a sama wyjechała naprzeciw stawić czoła większej grupie przeciwnika. Dzięki odwadze i podję-
ciu ryzyku ocaliła cenny ładunek. Zwraca uwagę na to, że była darzona powszechnym szacunkiem 
żołnierzy oraz na to, że jej brat wykonał rozkaz, mimo że bał się o nią.

Czas zajęć: 20 minut
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{4}

Zadanie czwarte – PIEŚŃ
Przebieg zajęć: Uczniowie otrzymują tekst pieśni patriotycznej: „Przy sadzeniu róż”:

Sadźmy, przyjacielu, róże!

Długo jeszcze, długo światu

Szumieć będą śnieżne burze:

Sadźmy je przyszłemu latu!

My, wygnańcy stron rodzinnych,

Może już nie ujrzym kwiatu –

A więc sadźmy je dla innych,

Szczęśliwszemu sadźmy światu!

Jeszcze raz oglądają fragment filmu, w którym migana jest pieśń i porównują go z tekstem. Nauczy-
ciel pyta uczniów, czy pieśń jest dla nich zrozumiała. Puszczają migany fragment po raz kolejny, 
uczniowie uważnie śledzą tekst i znaki, aby zobaczyć, że piosenka jest wykonywana w spokojnym 
tempie. 

Zastanawiają się, czy tekst piosenki mógł zagrzewać do walki, dodawać otuchy itp. Nauczyciel wyja-
śnia, że piosenka mówi o walce za ojczyznę dla kolejnych pokoleń.

Zakończenie: Wspólnie zastanawiają się nad sytuacjami w życiu, kiedy staramy się o coś, ale nie wi -
dzimy od razu efektu swoich działań. Sytuacje proponowane przez uczniów wypisujemy na tablicy, 
następnie nauczyciel jeszcze raz głośno je odczytuje. Porównujemy te sytuacje z walką za ojczyznę 
dla przyszłych pokoleń, o której mowa w piosence. 

Czas zajęć: 15 minut
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Zadanie piąte – IDEALIZACJA
Przebieg zajęć: Nauczyciel przypomina fragment filmu o obrazie Emilii Plater, który w sporej części 
wykreował  jej  brat.  Pyta,  w jaki  sposób jest  ona przedstawiana:  pozytywnie,  negatywnie? Napro-
wadza grupę, że obraz bohaterki jest wyidealizowany i tłumaczy, na czym ten proces polega. 

Podaje przykłady innych znanych postaci historycznych, których 

obraz jest jednostronny: tylko dobry lub tylko zły (można 

nawiązać do Józefa Piłsudskiego lub Wojciecha Jaruzelskiego). 

Starają się dostrzec zalety i wady idealizacji postaci historycznych. 

Zakończenie: Nauczyciel  tłumaczy,  że idealizacja zawsze upraszcza wizerunek postaci  historycz-
nych i że ma ona pozytywny aspekt, jakim jest umacnianie uczuć patriotycznych.

Czas: 10 minut

{6}

Zadanie szóste – STEREOTYPY
Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, czy myślą że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą wyko-
nywać każdy zawód. Wypisują zawody, w których pracują zazwyczaj kobiety oraz te, w których domi -
nują mężczyźni. Nauczyciel pyta, jakie cechy pomagają w takiej pracy i czy posiada je tylko jedna 
z płci. Warto nawiązać do wcześniejszych zadań pokazujących odwagę, zdecydowanie i poświęcenie 
Emilii Plater. 

Uczniowie wybierają zawód uznawany za typowo męski i starają 

się wyszukać w sieci z pomocą nauczyciela kobiety, które stały się 

znane, pracując w tym zawodzie. Mogą to być: 

naukowiec - Maria Skłodowska-Curie, 

pracownik stoczni - Anna Walentynowicz, 

polityk - Hanna Suchocka, 

pisarka – Olga Tokarczuk, 

poetka – Maria Pawlikowska-Jasnorzewska itp. 
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Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie cechy charakteru kojarzą się im z zachowaniem męż-
czyzn, a jakie z zachowaniem kobiet. Powtarzające się najczęściej wypisują kolorami na tablicy.  Na-
stępnie nauczyciel odczytuje polskie przysłowia o mężczyznach i kobietach, aby na ich podstawie 
uzupełnić listę stereotypowych cech obu płci. Zastanawiają się, które z nich obecne są w obrazie 
Emilii Plater ukazanym w materiale filmowym. Następnie nauczyciel wprowadza pojęcie stereotypu 
w myśleniu o kobietach i mężczyznach. Na podstawie zachowania Emilii Plater z filmu starają się po -
kazać, że cechy uznawane za męskie są wartościowe również u kobiet.

Pomoc: Przykładowe przysłowia: babskie gadanie; kobieca logika; babskie plotki; męska rozmowa; 
zachować się jak prawdziwy mężczyzna;  męska decyzja;  gdzie diabeł  nie może,  tam babę pośle; 
baba z wozu, koniom lżej.

Czas: 20 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy niezwykłą osobę, jaką była Emilia Plater – jest 
ona jednym z niewielu przykładów kobiet, które zasłynęły, poświęcając życie dla ojczyzny. Jej historia 
stała się dla nas punktem wyjścia do rozmowy na temat równości praw i kobiet we współczesnym 
świecie. 
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„Patrol powstańczy” 

w ujęciu malarskim 

Maksymiliana Gierymskiego.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Temat: „Patrol powstańczy” w ujęciu malarskim Maksymiliana Gierymskiego.

Cel główny: Omówienie postaw ludności chłopskiej wobec powstańców jako przykład 
różnych postaw etycznych.  

Cele szczegółowe:
• Uczeń określa reakcje chłopów na widok powstańców pokazane w filmie.
• Uczeń analizuje, kiedy ludność jest gotowa do zaangażowania się do walki o wzniosłe idee. 
• Uczeń interpretuje okrzyk Moskali „to nie człowiek, to buntownik”, rozważając jakie cechy 

definiują człowieka podczas walki lub wojny.
• Uczeń wymienia przyczyny wybuchu powstania styczniowego oraz przyczyny jego 

niepowodzenia.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, analiza utworu 
literackiego i malarskiego. 

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Patrol powstańczy”, następnie 
wykonuje z uczniami kolejne zadania odwołujące się do obejrzanego 
filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można przeprowadzić 
ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom każdej klasy jest 
inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego zachęcamy do 
inspirowania się zaproponowanymi zadaniami. 

48



49



{1}

Zadanie pierwsze – HISTORIA POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, czy pamiętają z filmu przyczyny powstania styczniowego, o 
których opowiadał narrator: utrzymanie tradycji walki o niepodległość (ideały), ostrzelanie uczestni-
ków patriotycznej manifestacji w Warszawie – kwiecień 1861 roku, represje ze strony zaborcy, przy-
musowe branki do carskiego wojska. Zapisuje na tablicy to, co zapamiętali oni z filmu. 

W razie potrzeby odtwarza jeszcze raz odpowiedni fragment filmu. Następnie nauczyciel dzieli swo-
ich uczniów na pary lub trójki. Rozdaje uczniom wymieszane paski ze zdaniami, na których wypisane 
są przyczyny i skutki powstania styczniowego (wydrukowane w czarnodruku oraz brajlem, w grupie 
każdy uczeń dostaje swój komplet karteczek, aby ułatwić pracę). 

Uczniowie starają się je od siebie oddzielić i ułożyć na dwie grupy oraz zastanowić się, które z nich  
wystąpiły jako pierwsze, a które były względem innych późniejsze. Efekty pracy omawiane są na fo-
rum – kartki ułożone w poprawnej kolejności uczniowie wkleją do zeszytu jako notatkę z lekcji.

Propozycja treści karteczek:

• Klęska Rosji podczas wojny krymskiej.

• Represje wobec Polaków. 

• Reformy cara Aleksandra II Romanowa – „odwilż”.

• Nasilenie manifestacji patriotycznych.

• Zaostrzenie represji wobec Polaków oraz rusyfikacji. 

• Zsyłki na Syberię. 

• Zniesienie autonomii Królestwa Polskiego. 

• Konfiskata majątków szlacheckich. 

Zakończenie:  Nauczyciel podsumowując, stara się ukazać długoterminowe skutki powstania stycz-
niowego, takie jak zachowanie pamięci o zrywach narodowych u kolejnych pokoleń Polaków i ich 
wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Czas zadania: 20 minut
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Zadanie drugie – NIECHĘĆ

Przebieg zajęć: Nauczyciel szuka chętnych, którzy wcielą się w nieprzyjaznych wojsku chłopów. Tłu-
maczy, że mają oni odegrać krótką scenkę pokazującą różne zachowania, podobne do tych z począt-
ku filmu. Można użyć różnego rodzaju min, gestów, zachowań, bez wypowiadania słów.

Nauczyciel uprzedza jakich gestów nie wolno używać, np. gestu Kozakiewicza, pluć naprawdę na 
podłogę, pokazywać środkowego palca. 

Zakończenie: Uczniowie zastanawiają się, jak reagowaliby na widok powstańców przedstawiciele in-
nych warstw społecznych, na przykład nauczyciele albo księża, czy lekarze. Czy w taki sam sposób 
okazywaliby niechęć i nieprzychylność powstańcom? Od czego zależą różnice w sposobie reagowa-
nia na ważne i trudne wydarzenia historyczne?

Czas zadania: 10 minut

{3}

Zadanie trzecie – ŻAŁOBA NARODOWA
Przebieg zajęć: Nawiązując do sposobów okazywania niechęci  chłopów wobec powstańców, na-
uczyciel prezentuje uczniom, jak polska szlachta pokazywała swoją niechęć wobec zaborcy. Odwołu-
je się do stroju bohaterek filmu, który oglądali uczniowie, pyta, dlaczego kobiety miały na sobie czar-
ne stroje? Naprowadza uczniów na to, że nie musiał to być przejaw żałoby po rodzicach, których los  
był dla nich niewyjaśniony, lecz było to szersze zjawisko obecne aż do ogłoszenia amnestii w 1866 
roku*, czyli „żałoba narodowa” po zabiciu uczestników jednej z patriotycznych manifestacji.

Na prezentacji lub w wydruku dobrej jakości przedstawia obraz Artura Grottgera z 1866 roku „Poże-
gnanie powstańca”. Szczegółowo omawia strój kobiecy. Następnie odtwarza do posłuchania aranża-
cję wiersza Konstantego Gaszyńskiego „Czarna sukienka” z 1832 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=B4SKQCCEwC0 od 0:33 (ze względu na błędy merytoryczne w 
zapowiedzi). Choć wiersz powstał po powstaniu listopadowym, to był bardzo popularny w latach 60. 
XIX wieku. Nauczyciel pyta, dlaczego kobiety nosiły czarne stroje? W razie potrzeby odtwarza utwór 
jeszcze raz, aby uczniowie mogli wynotować/ zapamiętać motywację bohaterki. 

Nauczyciel prezentuje także ryciny przedstawiające biżuterię patriotyczną z tamtego okresu i oma-
wia najpopularniejsze symbole: czarne krzyżyki z figurami Chrystusa lub orła oplecionego koroną 
cierniową, łańcuch lub drut symbolizujący niewolę, dwie ręce w uścisku symbolizujące połączenie 
Polski i Litwy, kotwice symbolizujące nadzieję, portrety Kościuszki, skróty (np. R.O.M.O. „Rozniecaj 
Ogień Miłości Ojczyzny”. Popularnym symbolem była także biało-czerwona „kokarda narodowa” czę-
sto ozdabiana metalowym orłem. 
*Niektórzy pozostali wierni czarni strojom aż do swojej śmierci.
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Podsumowanie: Nauczyciel zwraca uwagę na to, że walka o ideały mogła przybierać różne formy: nie 
tylko walki zbrojnej, ale także symbolicznej. Pyta uczniów, czy znają inne przykłady takiego zachowa-
nia z historii (np. symbol walczącej Polski w trakcie II wojny światowej, opornik i „Solidarność walczą-
ca” podczas stanu wojennego) oraz z historii najnowszej (np. maska Guya Fawkesa podczas prote-
stu przeciwko wprowadzeniu w Polsce ACTA, parasolka podczas protestu Polek przeciwko zaostrze-
niu ustawy antyaborcyjnej itp.). 

Pomoce: Ciekawe  opracowanie  na  temat  żałobnych  strojów  w  XIX  wieku  można  znaleźć  pod 
adresem: https://culture.pl/pl/artykul/czarny-protest-ad-1861 

Czas zadania: 30 minut 

{4}

Zadanie czwarte – KONFRONTACJA RACJI
Przebieg zajęć: Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: chłopów i szlachtę podczas powstania stycz-
niowego. Prosi, aby każda z grup zastanowiła się nad tym, jaki ma stosunek do drugiej grupy i dlacze-
go, skąd wzięła się, widoczna na filmie, wzajemna niechęć wobec siebie. 

Podczas pracy w grupach nauczyciel naprowadza uczniów na właściwe problemy. 

• Szlachta: liczyła na wsparcie chłopów w walce zbrojnej; wydała manifest uwłaszczeniowy, 
na mocy którego chłopi  otrzymali  ziemię na własność (1863);  miała świadomość, że car 
wydał dekret uwłaszczeniowy (1864) po to, aby ukarać szlachtę i zabrać im ziemię; liczyła na 
to, że sprawa narodowa będzie dla chłopów najważniejsza; 

• Chłopi: bali  się  o własne życie,  ponieważ byli  mordowani  z  całą wsią,  a  szlachtę  „tylko” 
zsyłano na Sybir; zaborca w danej sytuacji politycznej był dla nich bardziej pewny, jeśli chodzi 
o spełnienie obietnic niż polska szlachta; nie mieli świadomości narodowej,  ponieważ co-
dzienne przetrwanie i praca na rzecz bogatszych była dla nich podstawowym problemem.  

Podsumowanie: Nauczyciel podsumowuje dyskusję i zwraca uwagę uczniów na to, jak wiele czynni-
ków ma wpływ na to, jak podchodzimy do kwestii walki o wolność ojczyzny. Podkreśla znaczenie wy-
kształcenia i przekazywania z pokolenia na pokolenie ideałów wolnej ojczyzny, które były chłopom 
niedostępne, zawsze byli oni traktowani przedmiotowo. 

Czas zadania: 15 minut

52



{5}

Zadanie piąte – POTRZEBY PODSTAWOWE
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby wyobrazili sobie, że są powstańcami ukrywającymi 
się w lesie. Ich zadaniem jest przetrwać, nie wpadając w ręce wroga. Nauczyciel dzieli uczniów na  
grupy, których zadaniem jest przedstawić podstawowe potrzeby powstańców zapewniające przeży-
cie.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich potrzeby podstawowe - takie, bez których nie wy-
obrażają sobie własnego życia, np. bezpieczeństwo własne i bliskich, potrzeby fizjologiczne oraz po-
trzebę jedzenia, picia, ciepłego ubrania czy spokojnego snu. Uczniowie wymieniają swoje własne pro-
pozycje. Zapisują na tablicy te, które najczęściej się powtórzyły w ich wypowiedziach.

Czas zadania: 10 minut

{6}

Zadanie szóste – CZŁOWIECZEŃSTWO
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby w parach wymyślili okrzyki podobne do okrzyku Mo-
skali  z filmu, zawierające fragment „To nie człowiek,  to...”  (wróg, powstaniec, zdrajca). Następnie 
wspólnie starają się opisać, w jakich sytuacjach historycznych jedna grupa ludzi nie uważa innego 
człowieka  za osobę ludzką. 

Uczniowie szukają odpowiedników we współczesności 

np. kolor skóry, zachowanie, religia czy posługiwanie się 

innym językiem itp. 

Nauczyciel pyta, czy są to cechy zewnętrzne, związane z wyglądem czy wewnętrzne. Zastanawiają 
się wspólnie, czy lepiej szukać podobieństw między ludźmi czy skupiać się na tym, co ich dzieli.       

W tych samych parach uczniowie próbują znaleźć jedną cechę,  

którą posiadają wszyscy ludzie. 

Wyniki pracy nauczyciel zapisuje na tablicy.

Zakończenie: Nauczyciel podaje przykłady historyczne, do jakich skutków prowadziła segregacja lu-
dzi ze względu na kolor skóry, wyznanie czy narodowość: wojna secesyjna, ludobójstwo w Rwandzie, 
wojna w Wietnamie, holocaust. 

Czas zadania: 15 minut
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Podsumowanie:  Na  dzisiejszych  zajęciach  poznaliśmy  sposób  postrzegania  powstania 
styczniowego  z  różnych  perspektyw:  szlachty,  chłopów  oraz  zaborcy.  Obraz  Maksymiliana 
Gierymskiego stał się dla nas pretekstem do dyskusji na ważne tematy, jakimi była nie tylko walka o 
odzyskanie  niepodległości,  ale  także  nierówności  społeczne  oraz  ich  konsekwencje.  Poznaliśmy 
także inny wymiar walki o swoje ideały, która może przyjąć także formę symboliczną.  

54



SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Temat: „Patrol powstańczy” w ujęciu malarskim Maksymiliana Gierymskiego.

Cel główny: Postawy ludności chłopskiej wobec powstańców jako przykład różnych 
postaw etycznych.  

Cele szczegółowe:
• Uczeń określa reakcje chłopów na widok powstańców pokazane w filmie.
• Uczeń analizuje, kiedy ludność jest gotowa do zaangażowania się do walki o wzniosłe idee. 
• Uczeń interpretuje okrzyk Moskali „to nie człowiek, to buntownik”, rozważając jakie cechy 

definiują człowieka podczas walki lub wojny.
• Uczeń wymienia przyczyny wybuchu powstania styczniowego oraz przyczyny jego 

niepowodzenia.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, analiza utworu 
literackiego i malarskiego. 

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Patrol powstańczy”, następnie 
wykonuje z uczniami kolejne zadania odwołujące się do obejrzanego 
filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można przeprowadzić 
ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom każdej klasy jest 
inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego zachęcamy do 
inspirowania się zaproponowanymi zadaniami. 
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WPROWADZENIE JĘZYKOWE

Przebieg zajęć: Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu i dopytuje, czy grupa zrozumiała napisy 
oraz tłumacza języka migowego. Na podstawie słownika PJM przypomina takie znaki jak: powsta-
niec, chłop, szlachta, zdrajca, itp. Wyjaśnia uczniom, co oznacza określenie „Moskal”, które pojawia 
się w filmie (dawne, obraźliwe określenie mieszkańca ziem ruskich - za Słownik Języka Polskiego).

Czas: 5 minut 

{1}

Zadanie pierwsze – HISTORIA POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO

Przebieg zajęć: Nauczyciel pyta uczniów, czy pamiętają z filmu przyczyny powstania styczniowego, o 
których opowiadał narrator: utrzymanie tradycji walki o niepodległość (ideały), ostrzelanie uczestni-
ków patriotycznej manifestacji w Warszawie – kwiecień 1861 roku, represje ze strony zaborcy, przy-
musowe branki do carskiego wojska. Zapisuje na tablicy to, co zapamiętali oni z filmu. 

W razie potrzeby odtwarza jeszcze raz odpowiedni fragment filmu. Następnie nauczyciel dzieli swo-
ich uczniów na pary lub trójki. Rozdaje uczniom wymieszane paski ze zdaniami, na których wypisane 
są przyczyny i skutki powstania styczniowego (w grupie każdy uczeń dostaje swój komplet karte-
czek, aby ułatwić pracę). 

Uczniowie starają się je od siebie oddzielić i ułożyć na dwie grupy oraz zastanowić się, które z nich  
wystąpiły jako pierwsze, a które były względem innych późniejsze. Efekty pracy omawiane są na fo-
rum – kartki ułożone w poprawnej kolejności uczniowie wkleją do zeszytu jako notatkę z lekcji.

Propozycja treści karteczek:

• Klęska Rosji podczas wojny krymskiej.

• Represje wobec Polaków. 

• Reformy cara Aleksandra II Romanowa – „odwilż”.

• Nasilenie manifestacji patriotycznych.

• Zaostrzenie represji wobec Polaków oraz rusyfikacji. 

• Zsyłki na Syberię. 
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• Zniesienie autonomii Królestwa Polskiego. 

• Konfiskata majątków szlacheckich. 

Zakończenie:  Nauczyciel podsumowując, stara się ukazać długoterminowe skutki powstania stycz-
niowego, takie jak zachowanie pamięci o zrywach narodowych u kolejnych pokoleń Polaków i ich 
wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Czas zadania: 20 minut

{2}

Zadanie drugie – NIECHĘĆ

Przebieg zajęć: Nauczyciel szuka chętnych, którzy wcielą się w nieprzyjaznych wojsku chłopów. Tłu-
maczy, że mają oni odegrać krótką scenkę pokazującą różne zachowania, podobne do tych z począt-
ku filmu. Można użyć różnego rodzaju min, gestów, zachowań, bez wypowiadania słów.

Nauczyciel uprzedza jakich gestów nie wolno używać, np. gestu Kozakiewicza, pluć naprawdę na 
podłogę, pokazywać środkowego palca. 

Zakończenie: Uczniowie zastanawiają się, jak reagowaliby na widok powstańców przedstawiciele in-
nych warstw społecznych, na przykład nauczyciele albo księża, czy lekarze. Czy w taki sam sposób 
okazywaliby niechęć i nieprzychylność powstańcom? Od czego zależą różnice w sposobie reagowa-
nia na ważne i trudne wydarzenia historyczne?

Czas zadania: 10 minut

{3}

Zadanie trzecie – ŻAŁOBA NARODOWA
Przebieg zajęć: Nawiązując do sposobów okazywania niechęci  chłopów wobec powstańców, na-
uczyciel prezentuje uczniom, jak polska szlachta pokazywała swoją niechęć wobec zaborcy. Odwołu-
je się do stroju bohaterek filmu, który oglądali uczniowie, pyta, dlaczego kobiety miały na sobie czar-
ne stroje? Naprowadza uczniów na to, że nie musiał to być przejaw żałoby po rodzicach, których los  
był dla nich niewyjaśniony, lecz było to szersze zjawisko obecne aż do ogłoszenia amnestii w 1866 
roku, czyli „żałoba narodowa” po zabiciu uczestników jednej z patriotycznych manifestacji.

Na  prezentacji  lub  w  wydruku  dobrej  jakości  przedstawia  obraz  Artura  Grottgera  z  1866  roku 
„Pożegnanie  powstańca”.  Omawia  strój  kobiecy.  Rozdaje  uczniom  fragment  wiersza  „Czarna 
sukienka” z 1832 roku:
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Konstanty Gaszyński „Czarna sukienka”:

Schowaj, matko, suknie moje,

Perły, wieńce z róż,

Jasne szaty, świetne stroje,

Nie dla mnie to już.

Kiedyś jam kwiaty, stroje lubiła,

Gdy nam nadziei wytryskał zdrój;

Lecz gdy do grobu Polska zstąpiła

Jeden mi tylko pozostał strój:

Czarna sukienka.

Nauczyciel wyjaśnia, dlaczego kobiety nosiły czarne suknie i jak szeroką skalę miało to zjawisko w 
czasie  powstania styczniowego.  Prezentuje także ryciny przedstawiające biżuterię  patriotyczną z 
tamtego okresu i omawia najpopularniejsze symbole: czarne krzyżyki z figurami Chrystusa lub orła 
oplecionego koroną cierniową, łańcuch lub drut symbolizujący niewolę, dwie ręce w uścisku symboli-
zujące połączenie  Polski  i  Litwy,  kotwice symbolizujące nadzieję,  portrety Kościuszki,  skróty (np. 
R.O.M.O.  „Rozniecaj  Ogień  Miłości  Ojczyzny”.  Popularnym  symbolem  była  także  biało-czerwona 
„kokarda narodowa” często ozdabiana metalowym orłem. 

Nauczyciel rozdaje uczniom białe kartki oraz ołówki. Ich zadaniem jest zaprojektowanie biżuterii lub 
elementu stroju dla kobiet z tamtej epoki. Uczniowie prezentują swoje projekty na forum i wyjaśniają, 
jakie wybrali symbole i dlaczego.

Podsumowanie: Nauczyciel zwraca uwagę na to, że walka o swoje ideały mogła przybierać różne for-
my: nie tylko walki zbrojnej, ale także symbolicznej. Pyta uczniów, czy znają inne przykłady takiego 
zachowania z historii (np. symbol walczącej Polski w trakcie II wojny światowej, opornik i „Solidar-
ność walcząca” podczas stanu wojennego) oraz z historii najnowszej (np. maska Guya Fawkesa pod-
czas protestu przeciwko wprowadzeniu w Polsce ACTA, parasolka podczas protestu Polek przeciw-
ko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej itp.). 

Pomoce: Ciekawe opracowanie na temat żałobnych strojów w XIX wieku można znaleźć pod adre-
sem: https://culture.pl/pl/artykul/czarny-protest-ad-1861 

Czas zadania: 30 minut
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{4}

Zadanie czwarte – KONFRONTACJA RACJI
Przebieg zajęć: Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy: chłopów i szlachtę podczas powstania stycz-
niowego. Prosi, aby każda z grup zastanowiła się nad tym, jaki ma stosunek do drugiej grupy i dlacze-
go, skąd wzięła się, widoczna na filmie, wzajemna niechęć wobec siebie. 

Podczas pracy w grupach nauczyciel naprowadza uczniów na właściwe problemy. 

• Szlachta: liczyła na wsparcie chłopów w walce zbrojnej; wydała manifest uwłaszczeniowy, 
na mocy którego chłopi  otrzymali  ziemię na własność (1863);  miała świadomość, że car 
wydał dekret uwłaszczeniowy (1864) po to, aby ukarać szlachtę i zabrać im ziemię; liczyła na 
to, że sprawa narodowa będzie dla chłopów najważniejsza; 

• Chłopi: bali  się  o własne życie,  ponieważ byli  mordowani  z  całą wsią,  a  szlachtę  „tylko” 
zsyłano na Sybir; zaborca w danej sytuacji politycznej był dla nich bardziej pewny, jeśli chodzi 
o spełnienie obietnic niż polska szlachta; nie mieli świadomości narodowej,  ponieważ co-
dzienne przetrwanie i praca na rzecz bogatszych była dla nich podstawowym problemem.  

Podsumowanie: Nauczyciel podsumowuje dyskusję i zwraca uwagę uczniów na to, jak wiele czynni-
ków ma wpływ na to, jak podchodzimy do kwestii walki o wolność ojczyzny. Podkreśla znaczenie wy-
kształcenia i przekazywania z pokolenia na pokolenie ideałów wolnej ojczyzny, które były chłopom 
niedostępne, zawsze byli oni traktowani przedmiotowo. 

Czas zadania: 15 minut

{5}

Zadanie piąte – POTRZEBY PODSTAWOWE
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby wyobrazili sobie, że są powstańcami ukrywającymi 
się w lesie. Ich zadaniem jest przetrwać, nie wpadając w ręce wroga. Nauczyciel dzieli uczniów na  
grupy, których zadaniem jest przedstawić podstawowe potrzeby powstańców zapewniające przeży-
cie.

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, jakie są ich potrzeby podstawowe - takie, bez których nie wy-
obrażają sobie własnego życia, np. bezpieczeństwo własne i bliskich, potrzeby fizjologiczne oraz po-
trzebę jedzenia, picia, ciepłego ubrania czy spokojnego snu. Uczniowie wymieniają swoje własne pro-
pozycje. Zapisują na tablicy te, które najczęściej się powtórzyły w ich wypowiedziach.

Czas zadania: 10 minut
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{6}

Zadanie szóste – CZŁOWIECZEŃSTWO
Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby w parach wymyślili okrzyki podobne do okrzyku Mo-
skali  z filmu, zawierające fragment „To nie człowiek,  to...”  (wróg, powstaniec, zdrajca). Następnie 
wspólnie starają się opisać, w jakich sytuacjach historycznych jedna grupa ludzi nie uważa innego 
człowieka  za osobę ludzką. 

Uczniowie szukają odpowiedników we współczesności 

np. kolor skóry, zachowanie, religia czy posługiwanie się 

innym językiem itp. 

Nauczyciel pyta, czy są to cechy zewnętrzne, związane z wyglądem czy wewnętrzne. Zastanawiają 
się wspólnie, czy lepiej szukać podobieństw między ludźmi czy skupiać się na tym, co ich dzieli.       

W tych samych parach uczniowie próbują znaleźć jedną cechę,  

którą posiadają wszyscy ludzie. 

Wyniki pracy nauczyciel zapisuje na tablicy.

Zakończenie: Nauczyciel podaje przykłady historyczne, do jakich skutków prowadziła segregacja lu-
dzi ze względu na kolor skóry, wyznanie czy narodowość: wojna secesyjna, ludobójstwo w Rwandzie, 
wojna w Wietnamie, holocaust. 

Czas zadania: 15 minut

Podsumowanie:  Na dzisiejszych zajęciach poznaliśmy sposób postrzegania powstania styczniowe-
go z różnych perspektyw: szlachty, chłopów oraz zaborcy. Obraz Maksymiliana Gierymskiego stał się 
dla nas pretekstem do dyskusji na ważne tematy, jakimi była nie tylko walka o odzyskanie niepodle-
głości, ale także nierówności społeczne oraz ich konsekwencje. Poznaliśmy także inny wymiar walki 
o swoje ideały, która może przyjąć także formę symboliczną.  
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„Wejście strzelców 

Józefa Piłsudskiego do Kielc”

w ujęciu malarskim 

Stanisława Kaczora-Batowskiego.
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

Temat: „Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc” w ujęciu malarskim 
Stanisława Kaczora-Batowskiego.

Cel główny: Przedstawienie wartościowych cech przywódcy państwa w okresie wojny, 
w oparciu o postać J. Piłsudskiego.

Cele szczegółowe:
• Uczeń omawia przedstawione w filmie zasady organizacji wojska przez Józefa Piłsudskiego. 
• Uczeń opisuje postawę Józefa Piłsudskiego wobec wojsk rosyjskich i wojsk niemieckich.
• Uczeń analizuje od strony etycznej pomysł stworzenia mistyfikacyjnego Rządu Polskiego.
• Uczeń potrafi uzasadnić, w jaki sposób różne niezależne od siebie wydarzenia historyczne 

oraz dostęp do informacji wpływają na działania wojenne.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, praca w grupach.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Wejście strzelców Józefa 
Piłsudskiego do Kielc”, następnie wykonuje z uczniami kolejne zadania 
odwołujące się do obejrzanego filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można przeprowadzić 
ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom każdej klasy jest 
inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego zachęcamy do 
inspirowania się zaproponowanymi zadaniami.
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{1}

Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE

Przebieg: Nauczyciel demonstruje uczniom wizerunki Józefa Piłsudskiego za pomocą prezentacji 
komputerowej lub wydrukowanych w dobrej jakości obrazów (zalecane są portrety, żeby nie wprowa-
dzać dodatkowych szczegółów).  Dla uczniów niewidomych przygotowujemy uproszczoną grafikę 
wydrukowaną puchnącą farbą. Nauczyciel zwraca uwagę na cechy charakterystyczne postaci, m.in. 
na wąsy i wysokie czoło oraz przypomina, jak ważną postacią dla Polski jest Marszałek (zwłaszcza w 
kontekście jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości) i przypomina charakterystyczne dla niego 
hasła takie jak: Magdeburg, Sulejówek, Kasztanka. 

Bardzo ważnym elementem wprowadzenie jest przypomnienie 

poprawnej pisowni tego nazwiska: PIŁSUDSKI (można 

wykorzystać skojarzenie, że nasz bohater miał wąsy i w jego 

nazwisku też pojawia się litera [s] tak samo jak w wyrazie 

wą[s]y). 

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z poprawnie zapisanym nazwiskiem w czarnodruku lub alfabe-
tem Braille’a. Prosi uczniów, aby sami przepisali kilka razy to nazwisko i je sobie utrwalili w ten spo -
sób. 

Pomoce: kartki papieru i filc, z których wycinamy oznaczenia wojskowe według starej nomenklatury.  

Czas: 15 minut

{2}

Zadanie drugie – ZASADY AWANSU W ARMII

Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby wyobrazili sobie, że są dowódcą wojska. Zadaniem 
uczniów jest określenie zasad otrzymywania awansu. W tym celu uczniowie dzielą się na dwie grupy.  
W przypadku gdy jedna z grup jest bardzo mała, nauczyciel sam do niej dołącza. 

Następnie uczniowie pracują w grupach, lider grupy zapisuje pomysły na kartce. Zadaniem pierwszej 
grupy jest zastanowienie się, za jakie zachowanie/postawę prosty żołnierz może dostać awans woj-
skowy. Nauczyciel, aby pomóc im wczuć się w problematykę daje im trzy pagony wojskowe (zgodne 
z dystynkcjami w II Rzeczpospolitej): szeregowego, starszego szeregowego (z jedną belką) i kaprala 
(z dwiema belkami). Dzięki temu uczniowie będą mogli zobaczyć, że awans wojskowy to nie tylko ty-
tuł, ale także pewne symbole. 
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Druga grupa zastanawia się, za jaką postawę kapitan może ulec degradacji. Ta grupa z kolei otrzy-
muje następujące pagony: majora, kapitana i porucznika. Niewidomi uczniowie mają czas, aby obraj -
lować pagony, uzmysłowić sobie różnice między nimi. 

Uczniowie próbują rozważyć konkretne sytuacje podczas działań wojennych: wpadnięcie w zasadz-
kę, walka z przeważającymi siłami wroga, stosunek do ludności cywilnej (problem wyżywienia armii), 
stosunek do zdrajców, stosunek do dezerterów, relacje żołnierza z resztą kompanii. 

Uczniowie przy pomocy nauczyciela przedstawiają wymyślone 

zasady awansu i degradacji w wojsku. Zastanawiają się, jak mogły 

wyglądać pagony samego Marszałka Polski.

Zakończenie: Nauczyciel przypomina, że zgodnie z filmem, w Kompani Kadrowej Piłsudskiego, każdy 
żołnierz mógł ulec degradacji na niższy stopień. Zastanawiają się, czy takie rozwiązanie jest dobrą 
motywacją do działania. Próbują odnieść się do przykładów współczesnych.

Pomoce: pagony wycięte z tektury, na które naklejone są odpowiednie symbole z wypukłej pianki czy 
filcu. 

Czas zajęć: 20 – 30 minut 

{3}

Zadanie trzecie – PRZYSIĘGA
Przebieg zajęć: Nauczyciel  prosi  uczniów,  aby przypomnieli  powody,  dla których Piłsudski  został 
osadzony w twierdzy Magdeburskiej. Następnie zastanawiają się, jakie sytuacje w życiu mogą być 
podobne do sytuacji odmówienia złożenia przysięgi wojskowej obcemu mocarstwu oraz jakie mogą 
być tego skutki. 

Uczniowie zastanawiają się, czy Piłsudski wiedział o tym, że gdy odmówi przysięgi, zostanie wtrąco-
ny do więzienia. Czy przy takich decyzjach w ogóle myśli się o konsekwencjach swoich działań? Pró-
bują wczuć się w jego sytuację. Nauczyciel pyta uczniów - co stoi na przeszkodzie złożenia takiej  
przysięgi? Co znaczy powiedzeniem, że ktoś „postępuje wbrew sobie”? Czy można ludzi do postępo-
wania wbrew sobie zmuszać? Co zrobiliby na jego miejscu? Zastanawiają się, jak bardzo ryzykowne 
to było?

Zakończenie: Nauczyciel zastanawia się, czy dziś jakaś przysięga może mieć podobną wartość jak 
kiedyś? Uczniowie przez kilka minut zastanawiają się w parach, jakie przysięgi składamy w życiu. Na-
stępnie nauczyciel dzieli swoich uczniów na pary lub trójki – ich zadaniem jest rozpoznanie kolejnych 
przysiąg. 

Nauczyciel  odczytuje  pierwszy  fragment  dwa  razy:  uczniowie  dyskutują  krótko  w  grupie  i 
przedstawiają swoją propozycję na forum. W taki sposób uczniowie odgadują 4 przysięgi. Na koniec 
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uczniowie zastanawiają się, czy osobisty podpis ma takie samo znaczenie jak przysięga? 

Pomoc: karta dla nauczyciela z tekstami przysiąg:

• 1) … ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie 

opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy 

Jedyny i Wszyscy Święci. Przysięga małżeńska.

• 2) Przyrzekamy trwać w abstynencji od alkoholu i nikotyny do pełnoletności, a 

od narkotyków przez całe życie. Przysięga podczas I Komunii Świętej. 

• 3) … W pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki 

te sumiennie spełniać, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i 

zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: 

rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na 

celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Przyrzeczenie 

lekarskie. 

• 4) Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości 

i granic. (…) Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie 

szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Przysięga wojskowa. 

Czas zajęć: 15 minut

{4}

Zadanie czwarte – OSZUSTWO W DOBREJ WIERZE
Przebieg zajęć: Nauczyciel przypomina sytuacje w filmie, w której Piłsudski wystawia nieprawdziwe 
pisma, prosząc o poparcie Rządu Narodowego, który nie istnieje (odtwarza tę scenę jeszcze raz). 
Pyta uczniów, co chciał uzyskać w ten sposób Piłsudski? Zastanawiają się, jak można zachęcić chło-
pów do dołączenia do walki o Niepodległość. 

Zastanawiają się, czy było to jedyne rozwiązanie? 

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy - pierwsza zastanawia się nad sytuacją, gdy pismo wydane 
przez Piłsudskiego powoduje zgłoszenie się wielkiej ilości ludzi do walki i poparcie jego kampanii. 
Druga grupa zastanawia się nad sytuacją, gdy mimo oszustwa ludzie nie zgłaszają się do armii. Obie 
grupy oceniają kolejno skutki tego oszustwa. Zastanawiają się, czy kłamstwo może przynieść dobry 
efekt.
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Zakończenie: Nauczyciel prosi uczniów, żeby zastanowili się, czy kiedyś kłamali lub oszukiwali ko-
goś w dobrej wierze? Podaje kilka kontrowersyjnych przykładów z zakresu etyki teoretycznej, np. po-
wiedzenie komuś prawdy o np. jego wyglądzie albo jego mądrości, gdy może go to tylko zranić itp.

Czas zajęć: 15 minut

{5}

Zadanie piąte – INFORMACJE
Przebieg zajęć: Nauczyciel  zwraca uwagę uczniów na scenę,  w której  do Piłsudskiego przybywa 
kobieta i składa mu raport. Omawia szerzej problem łączności podczas wojny, na przykładzie wojen 
światowych.  Przedstawia przykładowy sposób zaszyfrowania  wiadomości,  np.  przez  zamienianie 
jednego  słowa  na  inne:  „Zawracaj!  Malaria  na  wysokości  Danusi.  Widzimy  się  przy  syrence”  – 
„Zawracaj! Ktoś na Ciebie doniósł w Gdyni. Zobaczymy się w Warszawie!” lub z przesunięciem liter 
alfabetu  o  kilka  oczek,  np.  „TOCAP”  ->  NOWAK  (spółgłoski  przesunięte  o  5  kolejnych  literek  w 
alfabecie). 

Prosi uczniów, aby przygotowali w parach własny, zaszyfrowany 

meldunek, w którym chcą przekazać innym uczniom informacje o 

nieprzygotowaniu się do odpytywania przy tablicy na lekcji historii. 

Uczniowie przedstawiają swoje propozycje i uzasadniają sposób 

zaszyfrowania wiadomości. 

Zakończenie: Nauczyciel prezentuje uczniom jedną z form alternatywnej komunikacji, jaką jest pisa-
nie brajlem do dłoni (sześciopunktem są paliczki dwóch przyłożonych do siebie palców, na nich wy-
stukujemy kolejne litery). Wyjaśnia, że umiejętność posługiwania się nią mogłaby się sprawdzić w sy-
tuacji, gdy np. chcemy zachować dyskrecję. Uczniowie próbują coś w ten sposób napisać do swoje-
go kolegi. Uczniom słabowidzącym można rozdać kartki przypominające, jak wygląda alfabet Bra-
ille’a. 

Czas zajęć: 20 – 30 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach przyjrzeliśmy się organizacji polskiej armii pod przywódz-
twem Józefa Piłsudskiego. Swoją wizję polityki zagranicznej realizował on nie tylko przez otwartą 
walkę z innymi państwami, ale także przez pozyskiwanie cennych informacji. Piłsudski był dla nas in -
spiracją do zastanowienia się nad tym, jakie cechy powinien mieć idealny przywódca podczas kon-
fliktu zbrojnego – musi on charakteryzować się nie tylko odwagą w otwartej walce, ale także wykazy-
wać się sprytem w prowadzeniu działań politycznych. 
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SCENARIUSZ ZAJĘĆ DO FILMÓW
Z cyklu Polska Niepodległa 

„Historia w ożywionych obrazach”

GRUPA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

Temat: „Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc” w ujęciu malarskim 
Stanisława Kaczora-Batowskiego.

Cel główny: Przedstawienie wartościowych cech przywódcy państwa w okresie wojny, 
w oparciu o postać J. Piłsudskiego.

Cele szczegółowe:
• Uczeń omawia przedstawione w filmie zasady organizacji wojska przez Józefa Piłsudskiego. 
• Uczeń opisuje postawę Józefa Piłsudskiego wobec wojsk rosyjskich i wojsk niemieckich.
• Uczeń analizuje od strony etycznej pomysł stworzenia mistyfikacyjnego Rządu Polskiego.
• Uczeń potrafi uzasadnić, w jaki sposób różne niezależne od siebie wydarzenia historyczne 

oraz dostęp do informacji wpływają na działania wojenne.

Metody pracy: Odgrywanie ról, pogadanka historyczna, burza mózgów, praca w grupach.

Poziom edukacyjny: Liceum, klasy specjalne.

Całkowity czas zajęć: 2 x 45 minut

Przebieg lekcji: Nauczyciel ogląda z uczniami film „Wejście strzelców Józefa 
Piłsudskiego do Kielc”, następnie wykonuje z uczniami kolejne zadania 
odwołujące się do obejrzanego filmu.

Czas filmu: 16 minut

Uwagi: Scenariusz zawiera pewną propozycję lekcji, którą można przeprowadzić 
ze swoją klasą. Autorzy mają świadomość, że poziom każdej klasy jest 
inny, tak samo jak potrzeby nauczycieli, dlatego zachęcamy do 
inspirowania się zaproponowanymi zadaniami.
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{1}

Zadanie pierwsze – WPROWADZENIE

Przebieg: Nauczyciel nawiązuje do obejrzanego filmu i dopytuje, czy grupa zrozumiała napisy oraz 
tłumacza języka migowego. Na podstawie słownika PJM przypomina takie znaki jak: przysięga, ar -
mia, marszałek, awans wojskowy itp. 

Nauczyciel demonstruje uczniom wizerunki Józefa Piłsudskiego za pomocą prezentacji komputero-
wej. Nauczyciel zwraca uwagę na cechy charakterystyczne postaci, m.in. na wąsy i wysokie czoło 
oraz przypomina, jak ważną postacią dla Polski jest Marszałek (zwłaszcza w kontekście jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości) i przypomina charakterystyczne dla niego hasła takie jak: Mag-
deburg, Sulejówek, Kasztanka, które są z nim kojarzone przez większość Polaków. Nauczyciel poka-
zuje uczniom zdjęcia kolejnych obiektów i krótko wyjaśnia, jakie miały znaczenia dla Marszałka.

Bardzo ważnym elementem wprowadzenie jest przypomnienie 

poprawnej pisowni tego nazwiska: PIŁSUDSKI (można 

wykorzystać skojarzenie, że nasz bohater miał wąsy i w jego 

nazwisku też pojawia się litera [s] tak samo jak w wyrazie 

wą[s]y). 

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z poprawnie zapisanym nazwiskiem. Prosi uczniów, aby sami 
przepisali kilka razy to nazwisko i je sobie utrwalili w ten sposób. 

Pomoce: kartki papieru i filc, z których wycinamy oznaczenia wojskowe według starej nomenklatury.  

Czas: 15 minut

{2}

Zadanie drugie – ZASADY AWANSU W ARMII

Przebieg zajęć: Nauczyciel prosi uczniów, żeby wyobrazili sobie, że są dowódcą wojska. Zadaniem 
uczniów jest określenie zasad otrzymywania awansu. W tym celu uczniowie dzielą się na dwie grupy.  
W przypadku gdy jedna z grup jest bardzo mała, nauczyciel sam do niej dołącza. 

Następnie uczniowie pracują w grupach, lider grupy zapisuje pomysły na kartce. Zadaniem pierwszej 
grupy jest zastanowienie się, za jakie zachowanie/postawę prosty żołnierz może dostać awans woj-
skowy. Nauczyciel, aby pomóc wczuć się w problematykę, daje im wydruk trzech pagonów wojsko-
wych (zgodnych z dystynkcjami w II Rzeczpospolitej): szeregowego, starszego szeregowego (z jedną 
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belką) i kaprala (z dwiema belkami). Dzięki temu uczniowie będą mogli zobaczyć, że awans wojsko-
wy to nie tylko tytuł, ale także pewne symbole. 

Druga grupa zastanawia się, za jaką postawę kapitan może ulec degradacji. Ta grupa z kolei otrzy-
muje następujące pagony: majora, kapitana i porucznika. 

Uczniowie próbują rozważyć konkretne sytuacje podczas działań wojennych: wpadnięcie w zasadz-
kę, walka z przeważającymi siłami wroga, stosunek do ludności cywilnej (problem wyżywienia armii), 
stosunek do zdrajców, stosunek do dezerterów, relacje żołnierza z resztą kompanii. 

Uczniowie przy pomocy nauczyciela przedstawiają wymyślone 

zasady awansu i degradacji w wojsku. 

Zakończenie: Nauczyciel przypomina, że zgodnie z filmem, w Kompani Kadrowej Piłsudskiego, każdy 
żołnierz mógł ulec degradacji na niższy stopień. Zastanawiają się, czy takie rozwiązanie jest dobrą 
motywacją do działania. Próbują odnieść się do przykładów współczesnych.

Pomoce: Pagony wycięte z tektury, na które naklejone są odpowiednie symbole z wypukłej pianki czy 
filcu. 

Czas zajęć: 20 – 30 minut 

{3}

Zadanie trzecie – PAGONY
Przebieg zajęć: Nauczyciel przy użyciu prezentacji multimedialnej pokazuje, jak zmienia się wygląd 
pagonów wraz z wyższym stopniem wojskowego. Prezentacja powinna być przygotowana w taki 
sposób, aby na jednym slajdzie był pokazany jeden pagon. 

Uczniowie starają się wyszukać analogie między nimi, odgadywać, 

jak może wyglądać pagon oficera kolejnego stopnia. 

Na końcu otrzymują kartki z wydrukowanym kształtem pagonu i projektują swoją propozycję pago-
nów Marszałka Polski. 

Gdy uczniowie skończą swoją pracę, podpisują ją z tyłu kartki i oddają nauczycielowi. Nauczyciel 
przyczepia wszystkie propozycje na tablicę, lub rozkłada przed uczniami na podłodze. W drodze gło -
sowania (każdy z uczniów ma jeden głos) wybierane są trzy najciekawsze propozycje. Ich autorzy tłu-
maczą, co ich inspirowało i dlaczego ich projekt wygląda właśnie w taki sposób.

Zakończenie: Nauczyciel pokazuje ostatni slajd prezentacji i wyjaśnia symbolikę tego pagonu. Krót-
ko tłumaczy, kim jest Marszałek Polski, wprowadza odpowiedni znak migowy. 
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Pomoce: Prezentacja multimedialna, kartki z wydrukowanym kształtem pagonu, do tego mogą być 
dodane kolorowe kredki, flamastry, sreberko spożywcze, klej – w zależności od grupy oraz możliwo-
ści czasowych. 

Czas: 30 minut

{4}

Zadanie czwarte – PRZYSIĘGA
Przebieg zajęć: Nauczyciel  prosi  uczniów,  aby przypomnieli  powody,  dla których Piłsudski  został 
osadzony w twierdzy Magdeburskiej. Następnie zastanawiają się, jakie sytuacje w życiu mogą być 
podobne do sytuacji odmówienia złożenia przysięgi wojskowej obcemu mocarstwu oraz jakie mogą 
być tego skutki. 

Uczniowie zastanawiają się, czy Piłsudski wiedział o tym, że gdy 

odmówi przysięgi zostanie wtrącony do więzienia? Czy przy takich 

decyzjach w ogóle myśli się o konsekwencjach swoich działań? 

Próbują wczuć się w jego sytuację. Co zrobiliby na jego miejscu? Zastanawiają się, jak bardzo było to 
ryzykowne?

Zakończenie: Nauczyciel zastanawia się, czy dziś jakaś przysięga może mieć podobną wartość jak 
kiedyś? Uczniowie przez kilka minut zastanawiają się w parach, jakie przysięgi składamy w życiu. Na-
stępnie nauczyciel dzieli swoich uczniów na pary lub trójki – ich zadaniem jest rozpoznanie kolejnych 
przysiąg. 

Nauczyciel rozdaje karty, na których wydrukowane są 4 krótkie fragmenty znanych przysiąg i przyrze -
czeń. Jeśli grupa tego potrzebuje, to kolejno przemiguje każdy tekst lub dodaje do oryginalnych tek-
stów ich parafrazę w prostej polszczyźnie. Uczniowie odgadują 4 przysięgi. 

Pomoc: karta dla nauczyciela z tekstami przysiąg:

• 1) … ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie 

opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy 

Jedyny i Wszyscy Święci. Przysięga małżeńska.

• 2) Przyrzekamy trwać w abstynencji od alkoholu i nikotyny do pełnoletności, a 

od narkotyków przez całe życie. Przysięga podczas I Komunii Świętej.

• 3) … W pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki 

71



te sumiennie spełniać, według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i 

zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak: 

rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, mając na 

celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Przyrzeczenie 

lekarskie.

• 4) Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości 

i granic. (…) Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie 

szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. Przysięga wojskowa  .   

Czas zajęć: 15 minut

{5}

Zadanie piąte – OSZUSTWO W DOBREJ WIERZE
Przebieg zajęć: Nauczyciel przypomina sytuacje w filmie, w której Piłsudski wystawia nieprawdziwe 
pisma, prosząc o poparcie Rządu Narodowego, który nie istnieje (odtwarza tę scenę jeszcze raz). 
Pyta uczniów,  co chciał  uzyskać w ten sposób Piłsudski?  Zastanawiają się,  jak można zachęcić 
chłopów do dołączenia do walki o niepodległość. Zastanawiają się, czy było to jedyne rozwiązanie? 

Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy - pierwsza zastanawia się, nad sytuacją, gdy pismo wydane 
przez Piłsudskiego powoduje zgłoszenie się wielkiej ilości ludzi do walki i poparcie jego kampanii. 
Druga grupa zastanawia się nad sytuacją, gdy mimo oszustwa, ludzie nie zgłaszają się do armii. Obie  
grupy oceniają kolejno skutki tego oszustwa. 

Zakończenie: Nauczyciel  pyta  uczniów,  czy  kłamstwo  może  przynieść  dobry  efekt.  Prosi,  żeby 
zastanowili się, czy kiedyś kłamali lub oszukiwali kogoś w dobrej wierze? 

Czas zajęć: 10 minut

{6}

Zadanie szóste – INFORMACJE
Przebieg zajęć: Nauczyciel zwraca uwagę uczniów na scenę, w której do Piłsudskiego przybywa ko-
bieta i składa mu raport. Omawia szerzej problem łączności podczas wojny, na przykładzie wojen 
światowych.  Przedstawia  przykładowy  sposób  zaszyfrowania  wiadomości  przez  użycie  alfabetu 
Morse’a.  Wyjaśnia,  w jaki sposób ten alfabet był wykorzystywany – nadawanie długich i  krótkich 
sygnałów  przy  użyciu  radionadajników  lub  latarek.  Uczniowie  przez  chwilę  zapoznają  się  z 
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Alfabetem,  zapisują  na  kartce  krótkie  słowo  i  próbują  je  przekazać  reszcie  klasy.  Ochotnicy 
wychodzą na środek sali  i  tworzą sekwencję krótkich i  długich mrugnięć kolorowym światłem – 
reszta klasy notuje sekwencje, a następnie dopasowuje do niej odpowiednie litery. 

Zakończenie: Nauczyciel pyta uczniów, czy do szyfrowania wiadomości można użyć daktylografii lub 
języka migowego? Prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że znajdują się nocą w okopach i muszą wy-
myślić ze swoimi towarzyszami plan ucieczki. Aby zachować pełną tajemnicę i nie narazić się na 
zdemaskowanie, postanawiają zamigać sobie do dłoni kierunek ucieczki. Uczniowie próbują wyczuć 
na dłoni, jakie litery miga ich kolega z ławki. 

Pomoce: Latarka lub lampka z kolorowym światłem, opaski na oczy. 

Czas zajęć: 20 -- 30 minut

Podsumowanie: Na dzisiejszych zajęciach przyjrzeliśmy się organizacji polskiej armii pod przywódz-
twem Józefa Piłsudskiego. Swoją wizję polityki zagranicznej realizował on nie tylko przez otwartą 
walkę z innymi państwami, ale także przez pozyskiwanie cennych informacji czy Piłsudski był dla nas 
inspiracją do zastanowienia się nad tym, jakie cechy powinien mieć idealny przywódca w trakcie 
konfliktu zbrojnego – musi on charakteryzować się nie tylko odwagą w otwartej walce, ale także wy-
kazywać się sprytem w prowadzeniu działań politycznych. 
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Przysięga Kościuszki na rynku w Krakowie 24 marca 1794 roku
w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka.

Emilia Plater w ujęciu malarskim Wojciecha Kossaka.
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Somosierra w ujęciu malarskim Horace’a Verneta.
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Patrol powstańczy w ujęciu malarskim Maksymiliana Gierymskiego.

Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc w ujęciu malarskim 
Stanisława Kaczor-Batowskiego.
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