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Iwona Błach
O Polakach, którzy rozsławili Polskę  
na całym świecie: Stanisław Wyspiański, malarz

Zajęcia dla dzieci w wieku 8–10 lat. 

Celem zajęć jest poznanie sylwetki oraz dzieł wybitnego polskiego 
malarza Stanisława Wyspiańskiego. 

Cele ogólne:   
– Poznanie wybranych fragmentów biografii.
– Wypowiadanie się na podany temat.
– Opisywanie wybranego obrazu.
– Pisanie wielką literą tytułów obrazów.

Cele operacyjne: 
Uczestnik zajęć: 
– Zna postać malarza Stanisława Wyspiańskiego.
– Potrafi uzasadnić własną wypowiedź.
– Potrafi poprawnie zapisać tytuły wybranych obrazów.
– Rozumie pojęcia: malarz, dramaturg, witrażysta, portret, autoportret.
– Umie samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji.
– Pisze wielką literą tytuły obrazów.

Metody pracy: 
– podające: wyjaśnianie, 
– poszukujące: pogadanka, dyskusja, 
– operatywne: ćwiczeń, praktycznego działania,
– aktywizujące: drama.

Formy pracy: 
– zbiorowa (jednolita), 
– grupowa (jednolita), 
– indywidualna (jednolita).

Środki dydaktyczne i materiały: 
oś czasu, portrety malarza, notatka biograficzna przygotowana przez 
nauczyciela, encyklopedie i albumy malarstwa (internet), kartoniki 
z tytułami obrazów, mapa fizyczna Europy.
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Івона Блах
Про поляків, які прославили Польщу на весь світ:  
Станіслав Виспянський, художник

Заняття для дітей в віці 8–10 років. 

Мета занять полягає на знайомстві з особою та роботами видатно-
го польського польського художника Станіслава Виспянського. 

Загальні цілі:   
– Ознайомлення з вибраними фрагментами біографії.
– Висловлення думки на завдану тему.
– Опис вибраної картини.
– Написання з великої літери назв картин.

Операційні цілі: 
Учасник занять: 
– Знає постать художника Станіслава Виспянського.
– Може обґрунтувати свою думку.
– Може правильно писати назви вибраних картин.
–  Розуміє поняття: художник, драматург, вітражист, портрет, авто-

портрет.
– Вміє самостійно використовувати різні джерела інформації.
– Пише з великої літери назви картин.

Методи роботи: 
– подання матеріалу: пояснення, 
– пошук: розмова, обговорення, 
– оперативні: вправи, практичні заняття,
– активізація: драма.

Форми роботи: 
– колективна (уніфікована), 
– групова (уніфікована), 
– індивідуальна (уніфікована).

Дидактичні засоби та матеріали: 
вісь часу, портрети художника, біографічна записка, підготовлена 
вчителем, енциклопедії та альбоми живопису (інтернет), картонки 
з назвами картин, фізична карта Європи.
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Przebieg zajęć:

I. Część wstępna
 
Zabawa: Co widzę oczyma wyobraźni?
Dzieci siadają wygodnie w  kręgu. Nauczyciel prosi je, aby wyobraziły 
sobie ulubiony kolor i coś, co kojarzy im się z tym kolorem, by wróciły 
pamięcią do miłej chwili, którą przeżyły w przeszłości. Następnie prosi 
dzieci, aby opowiedziały o swoich wyobrażeniach, o odczuciach, jakie 
im towarzyszyły, gdy przypominały sobie mile chwile i  jak te chwile 
można utrwalić, zatrzymać. 

Wyjaśnienie celu zajęć:   
– Celem jest „Poznanie postaci malarza Stanisława Wyspiańskiego i jego 
obrazów”.

II. Część główna. 
         
Zadaniem dzieci jest ułożenie w grupach portretów przedstawiających 
Stanisława Wyspiańskiego (puzzle):

–  Olgi Boznańskiej „Portret Stanisława Wyspiańskiego” (ze zbiorów Mu-
zeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni),

–  Stanisław Wyspiański „Autoportret” (ze zbiorów Muzeum Narodowe-
go w Warszawie),

–  Stanisław Wyspiański „Portret artysty z żoną” ( ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Krakowie) /załącznik nr 1/.

Ustne opisywanie osoby malarza przedstawionego na reprodukcjach 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na charakterystyczne cechy wyglą-
du – oblicza i ubioru. Wyjaśnienie pojęcia: malarz, portret, autoportret.

Wyszukiwanie w encyklopediach potrzebnych informacji – praca gru-
powa z materiałami źródłowymi. Każda grupa wyszukuje w encyklope-
dii hasło „Stanisław Wyspiański”. Uzupełnienie i uporządkowanie przez 
prowadzącego informacji na temat malarza. Wyjaśnienie pojęć: drama-
turg, witrażysta.
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Хід занять:

I. Вступна частина
 
Гра: Що я бачу очима уяви?
Діти комфортно сидять в колі. Учитель просить їх уявити собі свій 
улюблений колір і щось, що вони пов’язують з цим кольором, щоб 
повернутися в пам’яті до приємного моменту, який вони пережи-
ли у минулому. Потім він просить дітей розповіли про свої уяви, 
почуття, які їх супроводжували, коли вони пригадали собі приємні 
моменти і як ці моменти можуть затримати, зупинити. 

Пояснення мети занять:   
– Метою занять є „Знайомство з художником Станіславом Виспян-
ським та його картинами”.

II. Основна частина. 
         
Завданням дітей є укладання в групах портретів, які представляють 
Станіслава Виспянського (головоломка):

–  Ольгі Бознаньскої „Портрет Станіслава Виспянського” (з колекції 
музею ім. проф. Станіслава Фішера в Бохні),

–  Станіслав Виспянський „Автопортрет” (з колекції Національного 
Музею у Варшаві),

–  Станіслав Виспянський „Портрет артиста з дружиною” (з колекції 
Національного Музею у Кракові) /додаток № 1/.

Усний опис постаті художника, зображеного на репродукції 
з особливою увагою до особливостей зовнішності – обличчя і одягу. 
Пояснення поняття: художник, портрет, автопортрет.

Пошук необхідної інформації в  енциклопедій – групова робота 
з вихідними матеріалами. Кожна група шукає в енциклопедії поняття 
„Виспянський”. Доповнення і класифікація вчителем інформації про 
художника. Пояснення термінів: драматург, вітражист.

Виспянський народився 15 січня 1869 року у Кракові. Він був сином 
Марії Роговскої та Френсіса Виспянського. Майстерня його батька 
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Stanisław Wyspiański urodził się 15 stycznia 1869 r. w Krakowie. Był sy-
nem Marii z  Rogowskich i  Franciszka Wyspiańskiego. Pracownia rzeź-
biarska jego ojca znajdowała się u  podnóża wzgórza wawelskiego. 
Stanisław Wyspiański – był jeszcze małym chłopcem, kiedy Jan Matejko 
zajmował się malowaniem swych obrazów z historii Polski. Staś często 
odwiedzał pracownię mistrza Jana. Pokazywał mu swoje rysunki. Stu-
diował malarstwo w  Szkole Sztuk Pięknych w  Krakowie. Dużo podró-
żował po Europie, studiował w Paryżu. Był poetą, malarzem, witrażystą 
pracował w  teatrze. Jako dorosły współpracował z   Janem Matejko. 
Zmarł 28 listopada 1907r. w Krakowie.
 Namalował wiele obrazów. Wśród nich jest wiele portretów dzieci m. 
in. „Dziewczynka gasząca świecę”, „Główka Helenki”, „Józio Feldman”, 
„Dziewczynka z dzbankiem”, „Portret dziewczynki”, „Macierzyństwo”  .

Wskazanie na mapie Europy miast związanych z artystą (Kraków, Paryż).

Wskazywanie na osi czasu daty urodzin i śmierci malarza. Odczytanie 
z osi czasu, którzy wielcy Polacy żyli w tym czasie. Którzy ze sławnych 
Polaków mogli się spotkać? Ile lat żył? (J. Piłsudski, Jan Paweł II, Jan Ma-
tejko, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik) (załącznik nr 2)

Zabawa „Pozowanie do obrazu” – drama
Dzieci ustawione są w kole. Jedno z nich stoi w środku – pozuje do obra-
zu. Podchodzi do niego malarz – zmienia jego pozycję. Następnie pod-
chodzi drugi malarz, również wprowadza zmiany. Osoba prowadząca 
w dowolnym momencie mówi: Obraz!, wtedy cała grupa przyjmuje po-
zycję osoby ze środka. Hasło: Malarz maluje! oznacza powrót do zaba-
wy.

Oglądanie fotografii obrazów Stanisława Wyspiańskiego (album)  
i udzielenie odpowiedzi na pytanie : Dlaczego niektórzy ludzie nazywa-
ją tego artystę „malarzem dzieci”? 
Przyporządkowanie tytułu do obrazu – „Dziewczynka gasząca świecę”, 
„Główka Helenki”, „Józio Feldman”, „Dziewczynka z dzbankiem”, „Portret 
dziewczynki”, „Macierzyństwo” /załącznik nr 3/ .

Uporządkowanie tytułów obrazów według alfabetu i zapisanie ich w ze-
szytach. Przypomnienie, że nazwiska, imiona autorów i tytuły obrazów 
pisze się wielką literą.
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скульптора була розташована біля підніжжя Вавельського пагорба 
у Кракові. Станіслав Виспянський – був ще маленьким хлопчиком, 
коли Ян Матейко створював свої картини польської історії. Стас 
часто відвідував студію майстра Яна. Показував йому свої малюнки. 
Навчався живопису у Краківській Школі Витончених Мистецтв. Він 
багато подорожував по Європі, навчався в Парижі. Він був поетом, 
художником, вітражистом, працював в  театрі. Вже у  дорослому 
житті співпрацював з  Яном Матейко. Артист помер 28 листопада 
1907 р. в Кракові.
 Його творчість складається з  багатьох картин. Серед них багато 
портретів дітей, а саме, „Дівчинка, що гасить свічки”, „Голова Оленки”, 
„Юзеф Фельдман”, „Дівчинка з  глечиком”, „Портрет дівчинки”, 
„Материнство”.

Визначення на карті Європи міст, пов’язаних з художником (Краків, 
Париж).

Визначення на осі часу дати народження і  смерті художника. 
Перевірка 
на осі часу, хто з  великих поляків жив у  той час. Хто з  відомими 
поляками міг зустрітися? Скільки років він жив? (Ю. Пілсудський, 
Іоанн Павло II, Ян Матейко, Фридерик Шопен, Микола Коперник) / 
Додаток 2 /

Гра „Позування для картини” – драма
Діти розташовуються по колу. Один з них стоїть в середині – позує 
для картини. До нього підходить художник – змінює його позу. Потім 
підходить другий художник, також вносить зміни. Ведучий в будь–
який момент він говорить: Картина!, тоді вся група займає позицію 
людини всередині. Вираз: Художник малює! означає повернення до 
гри.

Перегляд фотографій картин Виспянського (альбом) 
і відповіді на питання : Чому деякі люди називають творця 
„художником дітей”? 
Вибір назви до картини – „Дівчинка, що гасить свічки”, „Голова 
Оленки”, „Юзеф Фельдман”, „Дівчинка з  глечиком”, „Портрет 
дівчинки”, „Материнство” (Додаток 3).
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III. Ewaluacja

Rozmowa na temat artysty. Technika niedokończonego zdania.
Uczestnicy kończą zaczęte praz nauczyciela zdanie:
Stanisław Wyspiański był……………………………...
Jest znany jako twórca………………………………….
Urodził się……………………………………………….
Współpracował z ……………………………………….
Oprócz malowania zajmował się ………………..……

Ocena pracy uczniów w czasie zajęć.
Zakończenie zajęć.
 
Bibliografia:
Malarze Młodej Polski – Stefania Kozakowska Wyd. Ryszard Kluszczyń-
ski, Kraków 1995 r.
Encyklopedia WIKIPEDIA
Wydawnictwo MAC kl.3
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Сортування назв картин в алфавітному порядку та запис у зошитах. 
Нагадування, що імена та прізвища авторів і назви картин пишуть-
ся з великої літери.

III. Перевірка

Розмова на тему артиста. Техніка незакінченого речення.
Учасники завершують речення, яке розпочав вчитель:
Станіслав Виспянський був……………………………...
Він відомий як творець………………………………….
Він народився……………………………………………….
Він співпрацював з ……………………………………….
Окрім малювання він займався ………………..……

Оцінка роботи учнів під час занять.
Закінчення занять.
 
Бібліографія:
Художники Молодої Польщі – Стефанія Козаковська Вид. Ришард 
Клюшчинський, Краків 1995 р.
Енциклопедії WIKIPEDIA
Видавництво MAC кл.3
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Ewa Zabuska
Spotkanie ze Stanisławem Wyspiańskim  
– poetą i malarzem

Zajęcia dla dzieci w wieku 11–13 lat. 

Zajęcia mogą być częścią cyklu o słynnych Polakach, których nazwiska 
są znane na całym świecie (np. Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Fryderyk 
Chopin, Adam Mickiewicz, Jan Paweł II). Efektem końcowym zajęć może 
być stworzenie albumu „Sławni Polacy”.

CEL OGÓLNY
• poznawanie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego
• kształtowanie u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł 

wiedzy

CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
• Samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy,
• Dostrzega zalety korzystania z biblioteki oraz Internetu,
• Poszukuje informacji dotyczących słynnych Polaków,
• Wie, w jakiej dziedzinie zasłużyły się omawiane postacie,
• Potrafi zaprezentować zdobytą wiedzę,
• Wie, na czym polega tworzenie albumu,
• Aktywnie i chętnie uczestniczy w powstawaniu albumu.

ROLA  UCZNIÓW
• przygotowanie informacji na temat sławnych Polaków,
• przyniesienie różnych materiałów związanych z życiem, twórczością 

i osiągnięciami omawianych postaci,
• przedstawienie zdobytych informacji koleżankom i kolegom,
• wykonanie albumów o tych osobach,
• ozdobienie albumów, wykonanie rysunków.
 
METODY
• metody podające: pogadanka, opowiadanie, opis, odczyt, 

wyjaśnienie,
• metody eksponujące: pokaz, ekspozycja,
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Ева Забуска
Зустріч зі Станіславом Виспянським  
– поетом і художником

Заняття для дітей в віці 11–13 років. 

Заняття можуть бути частиною циклу про видатних поляків, чиї 
імена відомі в усьому світі (напр., Миколай Коперник, Ян Матейко, 
Фридерик Шопен, Адам Міцкевич, Іван Павло II). Кінцевим 
результатом занять може бути створення альбому „Видатні поляки”.

ОСНОВНА МЕТА
• знайомство з постаттю Станіслава Виспянського
• розвиток здатності учнів використовувати різні джерела знань

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ
Учень:
• Самостійно використовує різні джерела інформації,
• Розуміє переваги використання бібліотеки та інтернету,
• Шукає інформацію про знаменитих поляків,
• Знає, чим знамениті обговорювані постаті,
• Може продемонструвати свої знання,
• Знає на чому полягає створення альбому,
• Активно і охоче бере участь у створенні альбому.

РОЛЬ УЧНІВ
• підготувати інформацію про знаменитих поляків,
• принести різні матеріали, пов’язані з життям, творчістю та досяг-

неннями обговорюваних осіб,
• презентація отриманої інформації колегам,
• оформлення альбомів про цих людей,
• прикрашення альбомів, виконання рисунків.
 
МЕТОДИ
• методи подання інформації: розмова, розповідь, опис, читання, 

пояснення,
• методи презентації: показ, виставка,
• практичні методи: вправи,
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• metody praktyczne: ćwiczenia,
• metody problemowe, aktywizujące 
• praca w grupach 
• praca przy komputerze – wykorzystywanie programów 

multimedialnych

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
• umie wymienić nazwiska sławnych Polaków,
• wie kim byli lub są: Mikołaj Kopernik, Jan Matejko, Fryderyk Chopin, 

Adam Mickiewicz, Jan Paweł II, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, 
Stanisław Wyspiański,

• umie opowiedzieć o ich szczególnych osiągnięciach,
• potrafi zaprezentować swoją wiedzę,
• umie wykonać album.
• Formy pracy: zespołowa, indywidualna, grupowa
• praca w grupach
• praca z komputerem

Środki dydaktyczne:
Fotografie, albumy, książki, encyklopedie, informacje przygotowane 
przez uczniów, mapa Europy, karta pracy, Internet (wyszukiwarki np. 
szukaj.onet.pl, szukaj.wp.pl, google.pl), Encyklopedia multimedialna 

Przebieg lekcji 
Wyszukiwanie nazwisk słynnych Polaków:

S K P I Ł S U D S K I
K M I C K I E W I C Z
O A E G J Z L O N H K
P T A H P R A J T O L
E E Z B F I O T L P O
R J E R U K B Y S I C
N K A S D F O Ł I N G
I O F G I K P A C O B
K W Y S P I A Ń S K I
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• проблемні, активізаційні методи 
• робота в групах 
• робота з комп’ютером – використання мультимедійних про-

грам

ПЛАНУВАННЯ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ
• вміє перерахувати прізвища відомих поляків,
• знає, ким були або є: Микола Коперник, Ян Матейко, Фридерик 

Шопен, Адам Міцкевич, Іван Павло II, Чеслав Мілош, Лех Валенса, 
Станіслав Виспянський,

• вміє розповісти про їх видатні досягнення,
• може продемонструвати свої знання,
• всіє виконати альбом.
• Форми роботи: командна, індивідуальна, групова
• робота в групах
• робота з комп’ютером

Навчальні посібники:
Фотографії, альбоми, книжки, енциклопедії, інформація підготована 
учнями, карта Європи, робочий зошит, інтернет (пошукова система 
напр., szukaj.onet.pl, szukaj.wp.pl, google.pl), Мультимедійна енци-
клопедія 

Хід лекції 
Пошук прізвищ відомих поляків:

S K P I Ł S U D S K I
K M I C K I E W I C Z
O A E G J Z L O N H K
P T A H P R A J T O L
E E Z B F I O T L P O
R J E R U K B Y S I C
N K A S D F O Ł I N G
I O F G I K P A C O B
K W Y S P I A Ń S K I



16

Uczestnicy pracują w  czteroosobowych grupach  (a wśród nich dwu-
osobowe zespoły). Ich zadaniem jest zebranie informacji o  Wyspiań-
skim i  przygotowanie na komputerze dokumentu tekstowego w  jak 
najbardziej atrakcyjnej formie.  
Przybliżenie postaci Stanisława Wyspiańskiego. Prezentowanie przez 
uczniów przygotowanych w domu informacji na temat poety. Opowia-
danie przez uczniów o życiu i twórczości wielkiego Polaka (uczniowie 
zdolni) lub odczytywanie przygotowanych notatek (uczniowie słabsi).

Wskazywanie na mapie Polski miejsca urodzenia S. Wyspiańskiego oraz 
miejsc wędrówek po Europie. 

Wspólne redagowanie krótkiej notatki biograficznej i zapisanie jej w ze-
szycie.

Wytypowanie chętnych osób do zrobienia albumu o poecie. Udostęp-
nienie przez pozostałych uczniów przygotowanych materiałów po-
trzebnych do wykonania albumu.

Zadanie domowe: Wykonać album o Stanisławie Wyspiańskim (wybrani 
uczniowie)
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Учасники працюють в групах по чотири особи (які поділені на групи 
по дві особи). Їх завдання полягає в тому, щоб зібрати інформацію 
про Виспянського та підготувати на комп’ютері текстовий документ 
в найпривабливішій формі.  
Наближення постаті Станіслава Виспянського. Презентація підгото-
ваної учнями вдома інформації про поета. Доповіді учнів про життя 
і творчість великого поляка (здібні учні) або читання підготовлених 
записів (слабші учні).

Визначення на карті Польщі місця народження С. Виспянського, 
а також місць його мандрівок Європою. 

Спільне редагування короткої біографічної примітки і  запис 
у зашиті.

Призначати людей, які бажають зробити альбом про поета. 
Презентація іншими учнями підготовлених матеріалів, необхідних 
для завершення альбому.

Домашнє завдання: Виконання альбому про Станіслава 
Виспянського (вибрані учні)
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Marzena Bach–Cepok
Opis obrazu Stanisława Wyspiańskiego  
„Portret dziewczynki”

Zajęcia dla dzieci w wieku 11–13 lat. 

Cel główny: kształcenie umiejętności czytania obrazu 
Cele szczegółowe: 
kształcące:
–  uczeń rozwija umiejętność posługiwania się zaproponowanymi po-

mocami dydaktycznymi,
–  kształci umiejętności uważnego oglądania obrazu (plan pierwszy, 

tło)
–  budowanie dłuższe wypowiedzi ustne i pisemne
poznawcze:
–  uczeń zdobywa i porządkuje wiadomości dotyczące osoby Stanisła-

wa Wyspiańskiego,
–  uczeń poznaje nowe terminy związane z dziedziną sztuki oraz 

utrwala te już poznane (polichromia, witraż, konserwator, renowacja, 
pejzaż, portret, tło, plan, autoportret),

wychowawcze:
– uczeń ćwiczy umiejętność wyrażania opinii,
– wyrabia w sobie wrażliwość estetyczną
– potrafi słuchać innych i współpracować w zespole.

Metody pracy: 
– oglądowa, ćwiczeniowa 
– metoda słowna – uogólniające wprowadzenie, komentarze do treści 
obrazowych
–  metoda obrazowa – prezentację przewodników, folderów, pokaz 

reprodukcji obrazów: „Macierzyństwo”, „Portret żony” oraz zdjęcia (z 
Internetu) z najważniejszymi miejscami związanymi z postacią Stani-
sława Wyspiańskiego

– ćwiczeń praktycznych 

Formy pracy: 
indywidualna, grupowa, zbiorowa.
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Мажена Бах–Цепок
Опис картини Станіслава Виспянського  
«Портрет дівчинки»

Заняття для дітей в віці 11–13 років. 

Головна мета: розвиток здатності читання картин 
Конкретні цілі: 
навчальні:
–  учень розвиває здатність використовувати запропонованими 

навчальними посібниками,
–  набуття вміння уважного перегляду картини (на першому плані, 

на задньому плані)
–  побудова довшої усної та письмової доповіді
пізнавальні:
– учень пізнає та впорядковує інформацію про постать Виспян-
ського,
–  учень вивчає нові терміни, що відносяться до області мистецтва 

і повторює раніше отримані знання (багатобарвність, вітраж, рес-
тавратор, реставрація, пейзаж, портрет, фон, план, автопортрет),

виховачі:
– учень практикує можливість висловлювати свою думку,
– розвиває в собі естетичну чутливість
– вміє слухати інших і працювати в команді.

Методи роботи: 
– перегляду, вправ 
–  вербальний метод – узагальнююче введення, коментарі щодо 

візуального змісту
–  метод візуалізації – презентації довідників, альбомів, показ ре-

продукцій картин: «Материнство», «Портрет дружини», а також 
фотографій (з інтернету) найважливіших місць, пов’язаних з по-
статтю Виспянського

– практичні вправи 

Форми роботи: 
індивідуальна, групова, командна.
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Środki dydaktyczne: 
–  reprodukcja obrazu Józefa Pankiewicza „Portret dziewczynki” z 1895 r., 

tekst pomocniczy zał.2, Słownik wyrazów obcych, Internet
–  „Słownik pisarzy polskich” (nota biograficzna) zał. 1, „Muzeum Stani-

sława Wyspiańskiego. Przewodnik”, reprodukcje obrazów pędzla S. 
Wyspiańskiego, wydruk z fachowym słownictwem dotyczącym malar-
stwa, strony z Internetu z miejscami związanymi ze Stanisławem Wy-
spiańskim.

Przebieg zajęć:
Krótkie wprowadzenie w lekcję i objaśnienie jej charakteru oraz założo-
nych celów. 
Wyznaczenie zadań z zaznaczeniem (ukierunkowanej) dowolności ich 
wykonywania: analiza noty biografii wszechstronnego twórcy. W trak-
cie pracy objaśnianie terminów z pomocą „Słownika wyrazów obcych” 
zał.1.
Porównanie jako środek artystycznego wyrazu, jako artystyczny sposób 
przekazania treści. Artystycznym sposobem przekazania treści jest też 
obraz (dzieło malarskie) – powiązanie obu tych elementów.
Wnikliwe obejrzenie obrazu Pankiewicza „Portret dziewczynki”. Wyja-
śnienie pojęć: reprodukcja, oryginał przy pomocy Słownika wyrazów 
obcych.
Opis postaci ukazanej na obrazie. Uwzględnienie szczegółów wyglądu: 
głowa, ręce, suknia –cicha praca indywidualna.
Ustne wypowiedzi uczniów – opisywanie postaci (zwrócenie uwagi na 
obrazowość wypowiedzi, bogactwo słownictwa). Zastanowienie się 
nad odpowiedzią na pytanie : Czy opisać obraz jest łatwo czy trudno? 
Co należy uwzględnić, aby opis obrazu był wyczerpujący? Wspólne 
ustalenie odpowiedzi na pytanie. (Plan pierwszy – centrum uwagi, plan 
główny; tło – to ,co poza postacią). 
Głośne odczytanie przez ucznia opisu obrazu – wykorzystanie tekstu 
pomocniczego. Czym różnią się wypowiedzi uczniów od tej, która zo-
stała odczytana? Zwrócenie uwagi na bogactwo słownictwa.

Praca w grupach:
Zadanie: przygotowanie opisu obrazu
ELEMENTY OBRAZU:
– AUTOR I TYTUŁ, 
– TYP OBRAZU (AKWARELA, OLEJ itp.),
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Навчальні посібники: 
– репродукція картини Юзефа Панкевича, «Портрет дівчини» з 1895 
р., додатковий текст  дод. 2, Словник іншомовних виразів, Інтернет
–„Словник польських письменників” (біографічна нотатка) дод. 1, 
„Музей Станіслава Виспянського. Посібник», репродукція картин 
кісті С. Виспянського, друк з   професійною лексики  пов’язаною 
з  живописом, інтернет сторінки з  місцями, пов’язаними зі 
Станіславом Виспянським.

Хід занять:
Короткий вступ до лекції та пояснення її характеру та визначених 
цілей. 
Визначення завдань, підкреслення  можливості вибору способу 
їх виконання: аналіз біографії всебічного митця. Під час роботи, 
пояснення термінів за допомогою «Словника іншомовних виразів» 
дод. 1.
Порівняння, як засіб художнього вираження, як художній метод 
передачі змісту. Художнім способом передачі змісту є  картина 
(художній витвір) – об’єднання двох елементів.
Проникливий погляд на картину Панкевича «Портрет дівчини». 
Пояснення термінів: репродукція, оригінал з  використанням 
Словника іншомовних виразів.
Опис постаті, зображеної на картині. Концентрація уваги на деталях 
зовнішності: голова, руки, сукня – тиха індивідуальна робота.
Усні доповіді учнів – опис постаті (слід звернути увагу на образи 
висловлювання, багатство лексики). Задумайтесь над відповіддю на 
питання: Наскільки важко чи легко описати картину? 
Яку інформацію слід передати для повного опису картини? Спільне 
визначення відповіді на це питання. (Перший план – в центрі уваги, 
основний план, фон – що знаходиться за межами постаті). 
Читання учнем вголос опису картини – використання додаткового 
тексту. Чим відрізняються доповіді учнів від прочитаної доповіді? 
Звернення уваги на багатство лексики.

Робота в групах:
Завдання: підготовка опису картини
ЕЛЕМЕНТИ КАРТИНИ:
– АВТОР І НАЗВА, 
– ТИП КАРТИНИ (АКВАРЕЛЬ, МАСЛО тощо),



22

– WIELKOŚĆ,
– TŁO,
– POSTACIE,
– PRZEDMIOTY,
– KOLORYSTYKA (BARWY, TONACJA).

Przykład:
Autorem obrazu pt ,,Portret dziewczynki’’ jest Stanisław Wyspiański. 
Dzieło wykonano w 1895 roku. Namalowane zostało techniką pastelo-
wą . Na płótnie przedstawiono dziewczynkę. Twarz ma owalną i bladą. 
Oczy niebieskie. Nos zadarty i  zgrabny. Usta szerokie i  bardzo ładne. 
Włosy są brązowe, zaplecione w piękny warkocz. Dziewczynka ubrana 
jest w różową sukienkę w kropki. Przeważają ciepłe kolory. Na obrazie 
podoba mi się twarz. Jest ona naturalna, delikatna. Jej duże, błękitne 
oczy są najbardziej widoczne na tym portrecie.
Sprawdzenie pracy wszystkich grup. Zwrócenie uwagi na fakt, iż mimo 
że wszyscy pracowali nad tym samym obrazem, to jednak określenia 
opisujące poszczególne elementy postaci nie są identyczne. Zwrócenie 
uwagi na fakt, że użycie porównań w opisie postaci zasadniczo wzbo-
gaca wypowiedzi; (np.: oczy czarne jak węgle, włosy jak len, usta niczym 
róża czerwone) . Wspólny opis tła oraz określenie nastroju, jaki oddaje 
opisywany obraz. 

Podsumowanie lekcji:
Zebranie wiadomości uzyskanych podczas zajęć:  Od czego zależy do-
bry i dokładny opis obrazu? (uważne obejrzenie, dobór odpowiedniego 
słownictwa).
Ocena prac uczniów. Wspólne oglądanie innych obrazów Stanisława 
Wyspiańskiego na stronach www.

Załącznik 1
ŻYCIORYS
Stanisław Wyspiański (ur. 15 stycznia 1869 w Krakowie, zmarł 28 listopada 
1907 w Krakowie), polski dramaturg, poeta, malarz, grafik i architekt.
Urodził się w rodzinie rzeźbiarza Franciszka Wyspiańskiego i Marii z Ro-
gowskich. Matka zmarła, kiedy Wyspiański miał siedem lat, a ponieważ 
ojciec nie potrafił sprawować nad nim odpowiedniej opieki, od 1880 
roku wychowywał się u bezdzietnych wujostwa Kazimierza i Joanny (Ja-
niny) Stankiewiczów, traktowany jak ich własne dziecko. Stankiewiczo-
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– РОЗМІР,
– ФОН,
– ПОСТАТІ,
– ОБ’ЄКТИ,
– КОЛЬОРИ (КОЛІР, БАРВА).

Приклад:
Автор картини «Портрет дівчинки» є  Станіслав Виспянський. 
Робота була створена в  1895 році. Намальована технікою пастелі. 
На полотні зображена дівчинка. Її обличчя має овальну форму, вона 
бліда. Очі блакитні. Кирпатий і  акуратний ніс. Рот широкий і  дуже 
гарний. Волосся коричневого кольору, заплетені в  красиву косу. 
Дівчинка одягнена в рожеву сукню в горошок. Картина намальована 
переважно в  світлих барвах. В  картині мені подобається її 
обличчя. Воно натуральне та ніжне. На цьому портреті найбільше 
привертають увагу її великі блакитні очі.
Перевірка роботи всіх груп. Звернення уваги на той факт, що, 
незважаючи на те, що всі працювали з  однією картиною, терміни, 
що описують окремі елементи форми не є ідентичними. Звернення 
уваги на той факт, що використання порівнянь під час описування 
доповнює доповідь; (напр., очі чорні, як вугілля, волосся, як льон, 
червоні губи, як троянди). Загальний опис фону і  визначення  
настрою, які викликає картина. 

Резюме лекції:
Збір інформації, отриманої в ході занять:  Від чого залежить хороший 
та точний опис картини? (уважне спостереження, вибір відповідної 
лексики).
Оцінка роботи учнів. Спільний перегляд інших картин Станіслава 
Виспянського на сторінках www.

Додаток 1
БІОГРАФІЯ
Станіслав Виспянський (народився 15 січня 1869 у Кракові, помер 
28  листопада 1907 у Кракові), польський драматург, поет, художник, 
графік та архітектор. 
Станіслав Виспянський народився у родині скульптора Франтішека 
Виспянського та Марії Роговської. Мати померла коли Виспянському 
було сім років, а оскільки батько не міг стати опікуном, то починаючи 
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wie należeli do wyższej warstwy mieszczaństwa, a ich dom uchodził za 
wysoce kulturalny. Bywał u nich między innymi Jan Matejko.
Wyspiański uczył się w  mającym wielowiekowe tradycje gimnazjum 
św. Anny w Krakowie. W czasie pobytu w szkole nawiązał koleżeńskie 
stosunki z Józefem Mehofferem, Lucjanem Rydlem, Stanisławem Estre-
icherem, Henrykiem Opieńskim i Jerzym Żuławskim.
Pierwsze próby literackie Wyspiańskiego to interpretacja dramatyczna 
obrazu Matejki Batory pod Pskowem w roku 1886.
W 1887 Wyspiański zapisał się na wydział filozoficzny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – gdzie w  latach 1887–1890 i  1896–1897 był słucha-
czem wykładów z historii, historii sztuki i literatury – i rozpoczął studia 
malarskie w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której dyrektorem był 
w tym czasie Jan Matejko. Jako wyróżniającemu się uczniowi, Matejko 
powierzył mu współudział w wykonaniu zaprojektowanej przez siebie 
polichromii w odnawianym kościele Mariackim.
W roku 1890 artysta udał się w podróż zagraniczną po Europie – jej tra-
sa wiodła przez Włochy i Szwajcarię do Francji, a dalej do Niemiec i Pragi 
czeskiej. W  latach 1891–1894 trzykrotnie przebywał w  Paryżu, uczył się 
w prywatnej Academie Colarrosi i wiele malował. Żył wówczas w trudnych 
warunkach materialnych korzystając ze stypendium Szkoły Sztuk Pięknych. 
W tym czasie stale malował, jednocześnie jednak jego uwagę coraz bar-
dziej przyciągał teatr. Powstały wówczas próby własnych dramatów Wy-
spiańskiego: Królowa Polskiej Korony i wstępne redakcje Legendy, Warsza-
wianki, Daniela i Meleagra. Utwory artysta kończył już w Krakowie, dokąd 
wrócił na stałe w sierpniu 1894 roku.
Pod koniec lat 90. XIX wieku artysta odegrał istotną rolę w ruchu mo-
dernistycznym. Zaprojektował i częściowo wykonał polichromię w re-
staurowanym kościele Franciszkanów złożoną z motywów kwiatowych, 
heraldycznych i geometrycznych oraz witraże: bł. Salomei i św. Francisz-
ka oraz Boga Ojca zatytułowany Stań się. Zdobył Nagrodę Polskiej Aka-
demii Umiejętności za pejzaże z kopcem Kościuszki.
Jako malarz i dekorator nawiązał współpracę z Teatrem Miejskim w Kra-
kowie pod dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego. Wkrótce na jego scenie 
rozwinął swoją twórczość dramatyczną.
W Krakowie nawiązał współpracę z towarzystwem Sztuka, a w połowie 
1898 roku objął stanowisko kierownika artystycznego tygodnika Życie, 
w którym redaktorem naczelnym był Stanisław Przybyszewski.
Jednak ani ogłoszenie drukiem Legendy w  roku 1897, ani pierwsze 
dzieła malarskie nie przyniosły Wyspiańskiemu większego uznania. 
Podobnie bez echa minęło wydanie Meleagra (1898). Dopiero wyda-
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від 1880 року його виховувала його тітка Йоанна (Яніна) Станкевич 
та її чоловік Казимир, які ставилися до нього як до власної дитини. 
Станкевичі належали до класу буржуазії, а  їх будинок відрізнявся 
високим рівнем культури. Вони приймали, між інших, Яна Матейко.
Виспянський навчався у школі з віковими традиціями святої  Анни 
у  Кракові. Під час свого перебування в  школі він подружився 
з  Юзефом Мехоффером, Люцьяном Риделом, Станіславом 
Естрейхером, Генриком Опеньським та Єжим Жулавським.
Першою літературною пробою Виспянського стала в  1886 році 
драматична інтерпретація картини Матейко Стефан Баторій під 
Псковом.
У 1887 Виспянський був прийнятий на філософський факультет 
Ягеллонського Університету, де у  1887–1890 та 1896–1897 роках 
відвідував лекції з  історії, історії мистецтва та літератури – та 
розпочав навчання у  Краківській Школі Витончених Мистецтв, 
директором у  той час був Ян Матейко. Матейко доручив йому, як 
талановитому учню, співучасть у виконанні розроблених ним самим 
поліхромних розписів при реставрації Маріацького костелу.
У 1890 році артист відправився у закордонну подорож по Європі – його 
маршрут проходив через Італію і Швейцарію, та далі до Німеччини та 
Праги у Чехії. У 1891–1894 роках три рази відвідував Париж, навчався 
у приватному ательє Академії Колароссі та багато малював. В той час, 
митець відчував матеріальні труднощі та отримував стипендію Академії 
Витончених Мистецтв. В цей час він багато малював, водночас приділяв 
велику увагу театру. В цей час він спробував себе у створенні власних 
драм Виспянського:  Королева польської корони та перші редакції 
Легенди, Варшав’янки,  Данила та Мелеагра. Праці артист закінчив вже 
у Кракові, куди він повернувся у 1894 році.
Під кінець 90–х років XIX століття артист відігравав 
значну роль у  модерністському русі. Він запроектував та 
частково виконав поліхромний розпис при реставрації 
в  Францисканського костелу з  квітковими, геометричними 
та геральдичними мотивами, а  також вітраж: бл. Саломії та 
св.  Франциска та Бог Отець, який отримав назву Повстань. 
 Отримав Нагороду Польської Академії Наук за пейзажі, що 
відобразили курган Костюшка.
У якості художника та декоратора він розпочав співпрацю з Міським 
Театром у Кракові під керівництвом Тадеуша Павліковського. Незабаром 
на його сцені розвивалася драматична творчість Виспянського.
У Кракові він приєднався до співтовариству «Мистецтво», а в середині 
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nie Warszawianki zyskało mu szerszy rozgłos (wydanie w Życiu w roku 
1898, a osobno w 1901) – dziełem tym Wyspiański zapoczątkował serię 
dramatów narodowych.
W roku 1899 ukazały się dramaty Protesilas i Laodamia, Klątwa i Lelewel, 
a w roku 1900 Legion. W roku 1900 Wyspiański poślubił Teofilę Spytkó-
wnę. W listopadzie tegoż roku wziął udział w weselu swego przyjaciela 
Lucjana Rydla w  Bronowicach. Na kanwie tego wydarzenia powstało 
słynne Wesele wydane w roku 1901, które przyniosło Wyspiańskiemu 
sławę i uznanie.
W roku 1903 artysta wydał trzy nowe dzieła: Wyzwolenie, Achileis i Bo-
lesław Śmiały. W następnym roku ukazało się nowe opracowanie Legen-
dy (tzw. Legenda II), Noc listopadowa oraz Akropolis.
W latach następnych Wyspiański zajmował się dokończeniem utwo-
rów dawniej rozpoczętych i  pracą nad nowymi. W  roku 1907 ukazały 
się Skałka, Powrót Odysa oraz Sędziowie i przeróbka Cyda Corneille’a, 
pośmiertnie w 1910 tłumaczenie Zairy Woltera.
W roku 1906 Wyspiański został profesorem krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, był także członkiem krakowskiej Rady Miejskiej. W ostatnim 
okresie życia schorowany i  niedomagający fizycznie artysta leczył się 
w Rymanowie i Bad Hall, a potem przeniósł się do swojej chaty we wsi 
Węgrzce. Wyspiański chorował przez wiele lat i  zmarł na nieuleczalną 
wówczas kiłę.
Pogrzeb Wyspiańskiego w Krakowie w 1907 stał się manifestacją naro-
dową. Pochowany został w Krypcie Zasłużonych na Skałce.

Załącznik 2
Informacje o  obrazie „Portret dziewczynki” 
Wyspiański szczególnie chętnie malował dzieci. Obserwował je w róż-
nych sytuacjach; śpiące, zamyślone, skupione były doskonałymi mode-
lami, zwłaszcza wtedy, gdy nie miały świadomości, że uważnie patrzy 
na nie człowiek dorosły. Portrety te nie były pozowane, dziecko nie 
próbowało dostosować się do malarza, nie pragnęło mu się podobać, 
nie umiało i nie mogło przybierać maski, jeszcze się bowiem tego nie 
nauczyło. Realizm sytuacji w jakich artysta zaskakiwał swoje modele nie 
był ani planowany, ani wystudiowany.
Sam, otoczony dużą gromadką małych dzieci, mógł je obserwować 
podczas funkcji codziennego dnia: głęboko uśpione, karmione, zaga-
pione, rozespane, rozczochrane, znudzone, bawiące się czy uważnie 
śledzące czynności dorosłych. Niespecjalnie wystrojone, w domowych 
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1898 року був призначений художнім керівником тижневика «Життя», 
головним редактором якого був Станіслав Пшибишевський.
Проте, надрукована драма Легенди в 1897 році або перші картини 
не принесли Виспянському визнання. Точно так само непомітно 
пройшло видання Мелеагр (1898 р.). Лише вихід у світ Варшав’янки 
приніс йому широку популярність (видання у  тижневику Життя 
в 1898 році і окремо в 1901 році) – ця робота започаткувала серію 
національних драм.
У 1899 році були опубліковані драми Протесілай та Лаодамия 
та Прокляття та Лелевель, а  в 1900 році Легіон. У  1900 році 
Виспянський одружився на Теофілії Спиткувні. У  листопаді того 
ж року він був присутній на весіллі свого друга Люцьяна Риделя, яке 
відбулася у Броновіцах. На основі цієї події створив знаменитий твір 
Весілля, який був виданий в 1901 році, та який приніс Виспянському 
популярність і визнання.
У 1903 році артист випустив три нові роботи: Звільнення, Ахілл 
та Болеслав Хоробрий. У  наступному році він опублікував нове 
видання Легенди (тобто Легенда II), Листопадова ніч Акрополь.
У наступні роки Виспянський займався  завершенням раніше 
початих робіт і працював над новими. У 1907 році з’явився Скалка, 
Повернення Одіссея та Судді, а  також переклади Сід» Корнеля, 
посмертно в 1910 році – Заїри Вольтера.
У 1906 році Виспянський став професором Краківської Академії 
Витончених Мистецтв, був також членом міської ради Кракова. 
В останній період свого життя хворий і фізично обмежений художник 
проходив лікування в  Римануві та Бад–Халлі, а  потім переїхав до 
свого будинку в селищі Венгжце. Виспянський хворував протягом 
багатьох років і помер від невиліковної сифілісу.
Похорони Виспянського відбулися у  Кракові в  1907 році та 
перетворилися на національну маніфестацію. Тіло Виспянського 
було поховано у Пантеоні заслужених громадян.

Додаток 2
Інформація про картину «Портрет дівчинки» 
Виспянський охоче малював дітей. Він спостерігав за ними в різних 
ситуаціях; під час сну, вдумливі, найкращими моделями були 
зосереджені діти, особливо коли вони не усвідомлювали, що їм 
уважно придивляється доросла людина. До цих портретів дитина 
не позувала, не намагалася пристосуватися до художника, не 
намагалася догодити йому, не вміла і не могла надіти маску, оскільки 
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kaftanikach, kamizelkach, sukienkach. /.../ Portrety bywały często tak-
że rejestracją młodości; dotyczyło to szczególnie portretów młodych 
dziewcząt, wchodzących w dorosłe życie i uważnie je obserwujących. 
Artysta rejestrował fenomen przepoczwarzania się dziecka w dorosłe-
go, koncentrującego w sobie tak cechy dzieciństwa, jak i dojrzałości.
Przedstawiony  „Portret dziewczynki” reprezentuje ten właśnie typ por-
tretu. Namalowany został w  1895r. Jest to znakomite wczesne studium 
portretowe – realistyczny, niepochlebiony wizerunek modelki o  dość 
twardych, chłopskich rysach, modelki wybranej zapewne przez same-
go malarza. Studium jest niedokończone w partiach ubrania, natomiast 
główka dziewczynki modelowana jest dość gęsto założonym pastelem, 
wydobywającym światłocieniem plastyczność jej twarzy, mocno ogo-
rzałe policzki i ślad uśmiechu. Uderzają w tym portrecie oczy z ciemno-
brązowymi tęczówkami w błękitnych białkach, oczy o niezwykle inten-
sywnym spojrzeniu. Charakterystyczny dla Wyspiańskiego jest też brak 
dopracowanego tła i zestaw barw – różów z błękitami. 
Portret łączy się z zespołem prac powstałych ok. 1895 roku; można go 
porównać np. z Portretem dziewczynki w niebieskim kapeluszu ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Krakowie; ma tę samą intensywność wy-
razu i koloryt, a przy tym idealnie wpisuje się w oczekiwania odbiorcy 
względem jego autora, Stanisława Wyspiańskiego.

Załącznik 3
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ще на навчилася. Реалізм ситуації, в  якій художник дивував свої 
моделі не був запланований чи вивчений.
Поодинокий, в  оточенні великого натовпу маленьких дітей, 
в нього була можливість дивитися за ними у повсякденному житті: 
глибокий сон, годування, роззявивши рота, сонні, розпатлані, 
нудьгуючі, граючих або уважно слідкуючих за діями дорослих. Не 
одягнені у  гарний одяг, в  домашньому вбранні, жилетках, сукнях. 
/.../ Портрети часто можна назвати реєстрацією молодості; це було 
особливо помітно в  портретах молодих дівчат, які переходять 
у доросле життя і уважно спостерігають за ним. Художник відтворив 
явище перетворення дитину в дорослого, концентруючи в собі як 
риси дитинства, так і зрілості.
Представлений «Портрет дівчинки» – це саме такий тип портрета. 
Він був написаний в  1895 році. Це ранні спроби портретів – 
реалістичні, чистий образ моделі з  вираженими селянськими 
рисами, ймовірно, модель була вибрана самим художником. 
Дослідження має незавершений характер в  деяких частинах 
одягу, але голова дівчинки досить точно представлена у  пастелі, 
світлотіні пластично відтворюють її обличчя, сильно засмаглі щоки 
і слід посмішки. В цьому портреті привертають увагу очі з темно–
карими очима на фоні голубого білка, очі з пронизливим поглядом. 
Характеристичним для Виспянського є також відсутність добраного 
фону і набір барв – рожево–блакитний. 
Портрет є частиною робіт, створених приблизно в 1895 році; його 
можна порівняти, наприклад, 
з  Портретом дівчинки 
в блакитний капелюсі з колекції 
Національного музею в Кракові. 
Він має таку ж  інтенсивність, 
експресію кольорів, водночас, 
ідеально відтворює очікування 
глядача щодо його автору, 
Виспянського.

Додаток 3
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Małgorzata Drzewiecka  
„Co się komu w duszy gra, co kto w swoich  
widzi snach” – osoby dramatu w Weselu Stanisława 
Wyspiańskiego

Zajęcia dla dzieci w wieku 11–13 lat. 

CELE:
UCZEŃ:
– zna treść Wesela S. Wyspiańskiego
– potrafi przyporządkować „osoby” „osobom dramatu”
– potrafi określić, czego symbolem są „osoby dramatu”

METODY I FORMY PRACY:
– elementy wykładu
– grupowa
– problemowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
– fragment filmu „Wesele” w reżyserii A. Wajdy
– karta pracy
– egzemplarze dramatu S. Wyspiańskiego
– słownik terminów literackich

PRZEBIEG LEKCJI
1. Przypomnienie treści „Wesela” S. Wyspiańskiego
2.  Zwrócenie uwagi na to, że jest utwór symboliczny. Przypomnienie 

definicji symbolu (słownik)
3.  Obejrzenie fragmentu „Wesela” w reżyserii A. Wajdy (akt II – przyby-

cie zjaw)
4. Wyjaśnienie, kim są zjawy przybywające na wesele.
5. Podział klasy na grupy. Przedstawienie problemu.
6.  Praca w grupach – analiza rozmów „osób dramatu” z bohaterami 

utworu.
a) I – Isia i Chochoł
b) II – Marysia i Widmo
c) III – Dziennikarz i Stańczyk
d) IV – Poeta i Rycerz
f ) V – Pan Młody i Hetman
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Малгожата Джевєцка  
„Про що кому душа співає, що бачить в своїх 
снах” – дійові особи драми Весілля Станіслава 
Виспянського

Заняття для дітей в віці 11–13 років. 

ЦІЛІ:
УЧЕНЬ:
– знає зміст Весілля С. Виспянського
– може поєднати «особи» з «героями драми»
– може визначити символіх «героїв драми»

МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРАЦІ:
– елементи лекції
– групова
– проблемна

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ:
– фрагмент фільму «Весілля» режисера А. Вайди
– робочий зошит
– примірники драми С. Виспянського
– словник літературних термінів

ХІД ЛЕКЦІЇ
1. Нагадування змісту «Весілля» С. Виспянського
2.  Звернення уваги на той факт, що твір має символічне значення. 

Визначення поняття символ (словник)
3.  Перегляд фрагменту «Весілля» режисера А. Вайди (акт ІІ – при-

буття привидів)
4. Пояснення ким є примари, які приходять на весілля.
5. Поділ класів на групи. Викладення проблеми.
6. Робота в групах – аналіз розмов «дійових осіб» з героями п’єси.

a) I – Іся i Солом’яний Дідух
b) II – Марися і Привид
c) III – Журналіст і Станьчик
d) IV – Поет і Лицар
f) V – Наречений і Гетьман
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g) VI – Dziad i Upiór
h) VII – Gospodarz i Wernyhora

7. Rozdanie kart pracy (załącznik)
8. Sprawozdanie z prac poszczególnych grup. Uzupełnianie kart pracy.
9. Ocena pracy poszczególnych grup.
10. Zadanie domowe: Korzystając z różnych dostępnych źródeł wyja-
śnij symbol „chocholego tańca” kończącego dramat S. Wyspiańskiego.

ZAŁĄCZNIK
KARTA PRACY
Uzupełnij tabelę

ZJAWA – CZEGO JEST 
SYMBOLEM

KIM BYŁA DO KOGO  
PRZYCHODZI

W JAKIM CELU (O CZYM 
ROZMAWIAJĄ)

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA
ZJAWA – CZEGO  
JEST SYMBOLEM

KIM BYŁA DO KOGO  
PRZYCHODZI

W JAKIM CELU (O CZYM 
ROZMAWIAJĄ)

Chochoł – symbol uśpionej 
Polski,
idei odłożonej na przyszłość,

postać z legend                   
i baśni

Isia zapowiada przybycie 
kolejnych zjaw

Widmo – symbol roman-
tycznej miłości

dawny narzeczony Marysia wspomnienie dawnej mi-
łości, Marysia myśli jeszcze 
o nim i tęskni, ale kocha 
swojego męża – Wojtka

Stańczyk – symbol mądrości 
politycznej, krytycznego 
myślenia o Polsce

błazen na dworze 
królewskim w cza-
sach Zygmuntow-
skich

Dziennikarz Stańczyk krytykuje sposób 
życia i pracy Dziennikarza, 
to, że nie mówi narodowi 
całej prawdy, wręcza mu 
kaduceusz – błazeńską 
laskę
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g) VI – Дід і Упир
h) VII – Господар і Вернигора

7. Роздача робочих зошитів (додаток)
8. Звіт з роботи окремих груп. Заповнення робочих зошитів.
9. Оцінка роботи окремих груп.
10. Домашнє завдання: Використовуючи різні джерела поясніть сим-
вол «танцю солом’яного дідуха» на закінчення драми С. Виспянського.

ДОДАТОК
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
Заповніть таблицю

ПРИВІД О ВОНА  
СИМВОЛІЗУЄ

КИМ БУЛА ДО КОГО  
ПРИХОДИТЬ

НАВІЩО (ПРО ЩО ВОНИ 
РОЗМОВЛЯЮТЬ)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
ПРИВІД О ВОНА  
СИМВОЛІЗУЄ

КИМ БУЛА ДО КОГО ПРИХО-
ДИТЬ

НАВІЩО (ПРО ЩО ВОНИ 
РОЗМОВЛЯЮТЬ)

Солом’яний Дідух – сим-
вол сонної Польщі, ідеї, 
відкладені у майбутнє,

постать з легенд                   
та казок

Іся повідомляє про прибуття 
наступних примар

Привід – символ роман-
тичного кохання

колишній нарече-
ний

Марися спогади колишнього 
кохання, Марися ще при-
гадує його та сумує, але 
любить свого чоловіка 
– Войтка

Станьчик – символ 
політичної мудрості, 
критичного мислення 
про Польщу

блазень при 
королівському дворі 
за часів короля 
Сигізмунда

Журналіст Станьчик критикує спосіб 
життя і роботи Журна-
ліста, який не говорить 
людям всю правду, 
вручає йому кадуцей – 
палицю блазня 
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Rycerz – symbol marzeń 
o męstwie, sile, honorze, 
potędze

Zawisza Czarny Poeta Rycerz ukazuje Poecie 
bezużyteczność uprawianej 
przez niego dekadenckiej 
poezji w czasach, gdy 
naród potrzebuje utworów 
nawołujących do zbrojnego 
czynu

Hetman – symbol zdrady 
narodowej

Franciszek Ksawery 
Branicki, jeden 
z przywódców 
Targowicy

Pan Młody Hetman wzbudza rozterki 
Pana Młodego, któremu 
zarzuca, że zdradził swój 
stan, żeniąc się z chłopką, 
uświadamia mu także, że 
jest to kwestia mody, a nie 
szczere bratanie się z ludem

Upiór – symbol siły drze-
miącej w chłopach

Jakub Szela – 
przywódca rabacji 
chłopskiej z 1846 
r. wymierzonej 
przeciw szlachcie

Dziad Upiór przypomina fakty, 
o których teraz wszyscy 
chcieliby zapomnieć, 
podaje w wątpliwość sojusz 
inteligencko–chłopski

Wernyhora – symbol 
porozumienia i odbudowy 
Polski

półlegendarny 
Kozak, wróżbita, 
bohater ukraiński 

Gospodarz przybycie Wernyhory to za-
powiedź odrodzenia Polski 
drogą powstania ogólno-
narodowego, na przywódcę 
wybiera Gospodarza, bo on 
rozumie najlepiej chłopów 
i dostrzega wady inteligen-
cji, pozostawia mu ważne 
zlecenia, których jednak 
Gospodarz nie potrafi 
wypełnić

BIBLIOGRAFIA:
1.  S. Wyspiański, Wesele, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 

1979.
2.  Film A. Wajdy „Wesele” – https://www.youtube.com/watch?v=v2QSL-

FOYsXk (link do filmu na youtube)
3.  Słownik terminów literackich pod red. J. Sławińskiego, Zakład Naro-

dowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
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Лицар – символ мрій 
про мужність, силу, 
честь, міцність

Завіша Чорний Поет Лицар показує марність 
культивованої декадент-
ської поезії Поета, в той 
час, коли країна потребує 
творчості що закликає до 
військових дій

Гетьман – символ 
національної зради

Францішек Ксаверій 
Браницький, один 
із засновників 
Тарговицької конфе-
дерації

Наречений Гетьман піднімає дилему 
Нареченого, якого звинува-
чує, що він зрадив свій 
статус одружившись 
з селянкою, усвідомлює 
йому, що це питання моди, 
а не щирого братання 
з народом

Упир – символ сили 
сплячих селян

Якуб Шеля – лідер 
Галицького повстан-
ня 1846 р. проти 
шляхти

Дід Упир нагадує факти, про 
які всі хочуть забути, 
ставить під сумнів союз 
селян та інтелігенції

Вернигора –  символ 
злагоди і відновлення 
Польщі

легендарний Козак, 
ворожбит, україн-
ський герой 

Господар поява Вернигори – це 
анонс відроджен-
ня Польщі, дорога 
загальнонаціонального 
повстання, лідером якого 
вибирає Господаря, тому 
що він краще розуміє 
селян і бачить недоліки 
інтелігенції, залишає 
йому важливі завдання, 
які, однак, Господар не 
може виконати

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1.  С. Виспянський, Весілля, Національний Підрозділ ім. Оссолін-

ських, Вроцлав 1979.
2.  Фільм А. Вайди «Весілля» – https://www.youtube.com/

watch?v=v2QSLFOYsXk
3.  Словник літературних термінів під ред. Й. Славіньского, Націо-

нальний Підрозділ ім. Оссолінських, Вроцлав 1988.
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Barbara Zasadzień
Niby różne, lecz jak bardzo ważne!

Zajęcia dla młodzieży w wieku 14–16 lat. 
Przedmiot: Biologia

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• definiuje pojęcie różnorodności gatunkowej
• podaje przykłady różnorodności na poziomie gatunkowym
• rozumie znaczenie różnorodności dla funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego
• rozróżnia elementy budowy kwiatu
• prawidłowo nazywa elementy budowy rośliny okrytonasiennej 
• obserwuje okazy roślin okrytonasiennych z „Zielnika” Stanisława 

Wyspiańskiego
• zna historię utworzenia zielnika przez Stanisława Wyspiańskiego

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• zwinięty długi sznurek lub włóczka
• arkusze papieru
• markery
• plansza „Budowa rośliny okrytonasiennej”
• grafiki Stanisława Wyspiańskiego „Zielnik”
• rzutnik z dostępem do Internetu 
• karty pracy

METODY PRACY:
• aktywizujące
• grupowe
• wykład
• praca z materiałem źródłowym
• burza mózgów
• karta pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Przygotuj długi zwinięty w kłębek sznurek lub włóczkę. Poproś uczniów 
i uczennice, aby utworzyli okrąg na środku sali. Wyjaśnij reguły zabawy, 
którą rozpoczyna nauczyciel:
Zadanie polegać będzie na podawaniu do dowolnej osoby stojącej 
w okręgu rozwijającego się sznurka, po uprzednim powiedzeniu przez 
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Барбара Засаджєнь
Здавалося б різні, але так важливі!

Заняття для молодих людей у віці 14–16 років. 
Предмет: Біологія

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:
• визначає поняття видового різноманіття
• наводить приклади різноманітності рівні видів
• розуміє значення різноманітності для функціонування природ-

ного середовища
• розрізнює елементи будови квітки
• правильно називає елементи будови покритонасінних рослин 
• ознайомлюється зі зразками покритонасінних рослин з «Герба-

рію» Виспянського
• знає історію створення гербарію Станіслава Виспянського

ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ:
• згорнута довга мотузка або пряжа
• аркуші паперу
• маркери
• таблиця «Будова покритонасінних рослин»
• графіка Виспянського «Гербарій»
• проектор з доступом в інтернет 
• робочі зошити

МЕТОДИ РОБОТИ:
• активізаційні
• групові
• лекція
• праця з вихідним матеріалом
• мозковий штурм
• робочий зошит

ХІД ЗАНЯТЬ:
Підготуйте довгу згорнуту мотузку або пряжу. Попросіть учнів 
сформувати коло в  середині кімнати. Поясніть правила гри, яку 
починається вчитель:
Завдання полягатиме на передачі мотузки будь–якій людини, що 
стоїть в колі, після того, як він скаже та завершить фразу «Я даю тобі, 
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niego i dokończeniu zdania „Podaję do Ciebie, ponieważ łączy nas….. 
np. kolor oczu”. Po tych słowach uczeń lub uczennica trzymając frag-
ment sznurka, podaje kłębek innej osobie, która ponownie powtarza 
zdanie dodając do niego własne zakończenie. Ważne jest, aby poda-
wane cechy nie powtarzały się! Uczestnicy podają sobie kłębek, dopó-
ki wszyscy nie będą trzymali jego fragmentu. Pomiędzy uczestnikami 
powinna utworzyć się tak zwana „pajęcza sieć”. Następnie w odwrotnej 
kolejności uczniowie i uczennice rzucają do siebie kłębek sznurka wy-
powiadając przy tym słowa „Oddaję Ci sznurek ponieważ różni / różnią 
nas…. np. włosy”. Zabawa kończy się, gdy kłębek zwiniętego sznurka 
wróci do osoby, która ją rozpoczęła. 
Poproś aby uczniowie i uczennice utworzyli 4 osobowe grupy. Każdej 
z nich podaj arkusz papieru (załącznik nr 1), markery oraz planszę pt. 
„Budowa rośliny okrytonasiennej” (załącznik nr 2). 
Za pomocą rzutnika wyświetl wybrane grafiki Stanisława Wyspiańskie-
go pt. „Zielnik” (dostępne między innymi pod adresem: http://www.
wyspianski.mnw.art.pl/rkps924.html). Możesz przygotować również 
wydruki kilku grafik, jednak nie mniej niż 3 dla grupy. 
Omów kto jest autorem oraz jakie znaczenie dla nauk biologicznych 
mają prezentowane prace. 
 
Wyjaśnij przebieg pracy:
W ciągu 5 minut w grupach na arkuszach papieru postarajcie się wy-
pisać jak największą ilość cech łączących oraz różniących przedstawio-
ne na grafikach rośliny. Zadanie ułatwią wam plansze „Budowa rośliny 
okrytonasiennej”, z  których możecie odczytać nazwy poszczególnych 
elementów. 

Po upływie czasu przedstawiciele grup podają po kilka przykładów 
cech ujętych w tabeli. Podsumuj zapiski i wypowiedzi uczniów.

Przykładowe rozwiązania:

Wspólne cechy roślin Cechy różniące rośliny
– obecność liści – kolor kwiatów
– liczba słupków – kształt liści
– kształt nasion – liczba płatków kwiatu
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тому що нас з’єднує ... наприклад, колір очей». Після цих слів учень або 
учениця, тримаючи шматок мотузки, подає клубок іншій особі, яка 
знову повторює речення, додаючи до нього своє власне закінчення. 
Важливо не повторювати вже названі риси! Учасники передають 
клубок, поки всі не будуть тримати його частинку. Між учасниками 
повинна утворитися, так звана, «павутина». Потім у  зворотному 
напрямі учні кидають один одному клубок вимовляючи слова: «Я 
віддаю тобі мотузку, тому що нас відрізняє/ми різні .... наприклад, 
за кольором волосся». Гра закінчується, коли згорнутий клубок 
мотузки повернеться до людини, який розпочинала гру. 
Попросіть учнів і учениць розділитися на 4–особові групи. Кожній 
групі роздайте аркуш паперу (Додаток 1), маркери і таблицю  «Будо-
ва покритонасінних рослин» (Додаток 2). 
За допомогою проектора покажіть вибрані малюнки Станіслава 
Виспянського «Гербарій» (доступні, зокрема, на сайті: http://www.
wyspianski.mnw.art.pl/rkps924.html). Ви також можете роздрукувати 
деякі малюнки, але не менше 3 на групу. 
Обговоріть, хто є автором і яке значення для біологічних наук мають 
представлені роботи. 
 
Поясніть робочий процес:
Протягом 5 хвилин в групах на аркушах паперу спробуйте написати 
найбільшу кількість рис, які поєднують та які відрізняють зображені 
на картинах рослини. Для виконання завдання використовуйте 
таблиці «Будова покритонасінних рослин», на яких ви можете 
знайти назви окремих елементів. 

Після закінчення часу, представники груп наводять кілька прикладів 
функцій, представлених в таблиці. Узагальнюємо записи і доповіді 
учнів.

Приклади рішень:

Спільні риси рослин Відмінності рослин
– наявність листя – колір квіток
– кількість маточок – форма листя
– форма насіння – кількість пелюсток квітки
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Zadaj uczniom i uczennicom pytanie: Czym według was mogła by być 
różnorodność gatunkowa? Zachęć uczestników do wypowiedzi prze-
prowadzając krótką burzę mózgów. Propozycje zapisujcie na tablicy lub 
dużym arkuszu papieru w formie diagramu (załącznik nr 3).

Przykłady rozwiązań:

Na podstawie zebranych informacji zdefiniujcie pojęcie Różnorodność 
gatunkowa. 

Zaproś młodzież do graficznego przedstawienia znaczenia różnorod-
ności gatunkowej dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Na 
karcie pracy (załącznik nr 4) w  sześciokątnych polach mozaiki każdy 
z uczestników w obrębie grupy wpisuje po jednym przykładzie znacze-
nia różnorodności gatunkowej dla całego środowiska. 
Na zakończenie zajęć uczniowie w grupach lub klasowo mogą z wszyst-
kich zapisanych pól utworzyć mozaikę i  dowolnie ją modyfikować ze 
względu na pojawiające się zależności pomiędzy polami. 

różnie prowadzone procesy życioweróżny wygląd organizmów

Różnorodność gatunkowa

różne gatunki na danym terenieróżne przystosowanie się  
do warunków środowiska
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Запитайте учнів та учениць: Що на вашу думку може бути проявом 
різноманітності видів? Заохочуйте учасників до розмови, шляхом 
проведення короткого мозкового штурму. Пропозиції запишіть на 
дошці або великому аркуші паперу у вигляді діаграми (додаток 3).

Приклади рішень:

На основі зібраної інформації, сформулюйте поняття Різноманітність 
видів. 

Запросіть молодь графічно представити значення видового 
різноманіття для функціонування природного середовища. 
В  робочому зошиті (додаток 4) у  шестикутних рубриках мозаїки, 
кожен учасник групи записує один приклад важливості видового 
різноманіття для всього навколишнього середовища. 
В кінці занять учні в  групах або в  класі можуть зі всіх заповнених 
рубрик створити мозаїку та змінювати її на підставі виникаючих 
залежностей між рубриками. 

різні життєві процесирізний вигляд організмів

Різноманітність видів

різні види в даному районівідмінності адаптації до умов 
навколишнього середовища
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Justyna Nierada
QRupnicza_26 – Wyspiański na Facebooku

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–15 lat. 
Przedmiot: Informatyka
 
Cele edukacyjne:
kształcenia: 
• prowadzenie zajęć z komputerem i w internecie poprzez korelację 

z innymi obszarami edukacji,
• poznanie przykładowych, darmowych aplikacji on-line oraz 

praktyczne przykłady serwisów edukacyjnych i aplikacji  
przydatnych do przygotowania materiałów dydaktycznych 
i prowadzenia atrakcyjnych zajęć,

• poznanie zasad i sposobów wyszukiwania informacji na stronach 
WWW,

• umiejętność wykorzystania wyszukiwarki do odnajdywania 
informacji, 

• umiejętność krytycznego spojrzenia na wyszukiwane informacje 
w sieci internet,

• rozumienie znaczenia globalnego dostępu do informacji,
• rozumienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z dostępu do 

sieci.

wychowania:
• rozwijanie wyobraźni i estetyki,
• kształtowanie umiejętności twórczego myślenia,
• kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy w pracy 

z komputerem oraz przy korzystaniu z sieci internetowej,
• dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem technologii 

informacyjnej.
      
Metody i formy pracy:
• podająca (ustne podanie materiału przez nauczyciela);
• praktyczna (praca z komputerem);
• problemowa.
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Юстина Нєрада
QRupnicza_26 – Виспянський у Facebook

Заняття для молодих людей у віці 13–15 років. 
Предмет: Інформатика
 
Навчальні цілі:
навчання: 
• проведення занять з комп’ютером та інтернетом через співвід-

несення з іншими областями освіти,
• ознайомлення з прикладами безкоштовних онлайн програм та 

практичних освітніх веб–сайтів і додатків, які використовують-
ся для підготовки навчальних матеріалів і проведення цікавих 
занять.

• ознайомлення з принципами та способами пошуку інформації 
в інтернеті,

• вміння використовувати пошукові системи для пошуку інформа-
ції, 

• здатність критичного погляду на пошук інформації в інтернеті,
• розуміння важливості глобального доступу до інформації,
• розуміння загроз, пов’язаних з використанням доступу до мере-

жі.

виховання:
• розвиток уяви і естетики,
• розвиток творчого мислення,
• розвиток активного і відповідального ставлення до роботи 

з комп’ютером і інтернетом,
• розуміння переваг і ризиків, пов’язаних з розвитком інформацій-

них технологій.
      
Методи і форми праці:
• подання матеріалу (усне викладення матеріалу вчителем);
• практичний (робота з комп’ютером);
• проблемний.
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Środki dydaktyczne:
• Komputer z oprogramowaniem;
• Dostęp do sieci internet;
• Smartfony (do odczytu kodów QR).

Przebieg lekcji:
Uczniowie posiadają konta na portalu LearningApps.org, należą do kla-
sy stworzonej na portalu przez nauczyciela.

Część I – ok. 20 min.
1. Dzielimy klasę na 2 grupy wybierając z każdej z grup po jednej osobie 
do stworzenia profilu na portalu społecznościowym FACEBOOK.
Wykorzystując platformę LearningsApp, każdy członek grupy wybiera 
inną formę prezentacji treści dostępną na portalu – np. krzyżówka, me-
mory, oś liczbowa. Tworzy dowolną ilość zadań zapisując je na swoim 
koncie.
Grupa 1  –  uczniowie zajmują się stworzeniem zadań związanych 
z TWÓRCZOŚCIĄ Stanisława Wyspiańskiego (malarstwo, teatr, architek-
tura, grafika, projektowanie mebli). 
Grupa 2 – uczniowie zajmują się stworzeniem zadań związanych z ŻY-
CIEM Stanisława Wyspiańskiego (ważne daty, ciekawostki).
Wybrane dwie osoby tworzą  stronę na portalu społecznościowym FACE-
BOOK związaną z Stanisławem Wyspiańskim np. o nazwie QRupnicza_26. 

Część II – ok. 15 min.
Po założeniu konta na portalu uczniowie z poszczególnych grup umiesz-
czają swoje zadania  w kolejnych postach  w wybrany przez siebie spo-
sób – w formie koku QR lub linku do odpowiedniego zadania.
Uczniowie obu grup przeglądają stronę utworzoną na FB i wybierając 
i rozwiązując zadania grupy przeciwnej uzupełniają swoją wiedzę na te-
mat Stanisława Wyspiańskiego.

Część III – PODSUMOWANIE
Pytania nauczyciela dotyczące:
– życia i twórczości S. Wyspiańskiego – czego dowiedzieli się uczniowie 
podczas tworzenia aplikacji i ich rozwiązywania,
– które z typów zadań dostępnych na portalu LearningApss najbardziej 
podobały się w trakcie tworzenia, a które najlepiej pomagały utrwalić 
wiadomości czy zaprezentować informacje,
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Навчальні посібники:
• Комп’ютер з програмним забезпеченням;
• Доступ до мережі Інтернет;
• Смартфони (для читання QR–кодів).

Хід лекції:
Учні мають обліковий запис на порталі LearningApps.org, належать 
до класу, створеного вчителем на порталі.

Частина I – бл. 20 хв.
1. Розділимо клас на 2 групи, вибираючи з кожної групи одну людину, 
яка створить профіль на сайті соціальної мережі FACEBOOK.
За допомогою платформи LearningsApp, кожен член групи вибирає 
інше представлення змісту, доступного на сайті – наприклад, 
кросворди, нотатки, цифровий рядок Створює будь–яку кількість 
завдань, записує їх у своєму обліковому записі.
Група 1  –  учні займаються створенням завдань, пов’язаних 
з ТВОРЧІСТЮ Станіслава Виспянського (живопис, театр, архітектура, 
графічний дизайн, проектування меблі).  
Група 2 – учні займаються створенням завдань, пов’язаних з ЖИТТЯМ 
Станіслава Виспянського (важливі дати, цікаві факти).
Дві, вибрані особи, створюють сторінку на сайті соціальної мережі 
FACEBOOK, пов’язану зі Станіславом Виспянським, напр., з назвою 
QRupnicza_26. 

Частина II – бл. 15 хв.
Після створення облікового запису на порталі, учні з  різних груп 
розміщують та свої завдання в наступних постах у  самостійно 
вибраному порядку – у вигляді QR коду або посилання на конкретне 
завдання.
Учні обох груп переглядають сторінку, створену на FB, під час вибору 
та рішення задач протилежної групи доповнюють та поширюють 
свої знання про Виспянського.

Частина III – РЕЗЮМЕ
Питання вчителя щодо:
– життя і  творчості С. Виспянського – що учні дізналися в  ході 
розробки програму та вирішення головоломок,
– які типи завдань з доступних на порталі LearningApss найбільше 
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– na jakie trudności natrafili w  trakcie wyszukiwania informacji, czy 
sprawdzali informacje w kilku miejscach w sieci czy skupiali się na da-
nych dostępnych na jednej witrynie, 
– czy są świadomi odpowiedzialności za informacje, które umieścili 
w sieci – tworząc zadania jak i publikując je na portalu społecznościo-
wym – prawo w sieci.
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сподобалися при створенні, а  які найкраще допомогли зміцнити 
знання або подати інформацію,
– з якими труднощами ви зіткнулися в процесі пошуку інформації, 
чи ви перевіряли інформацію в  декількох місцях в  мережі або 
виконували пошук на одному сайті, 
– чи учні розуміють відповідальність за інформацію, яку вони 
розміщують в мережі – при створенні завдань та при їх  публікації 
на сайті соціальної мережі – право в мережі.
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Grażyna Miętus
Wyspiański jako malarz  
– opis obrazu „Macierzyństwo”

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–15 lat. 

Cel poznawczy:
• Uczeń zdobywa informacje na temat Stanisława Wyspiańskiego
• Poznaje kryteria oceny opisu reprodukcji dzieła sztuki

Cel kształcący:
• Uczeń redaguje opis obrazu, pracując zgodnie z kryteriami oceny 

opisu dzieła malarskiego

Cel wychowawczy:
• Uczeń ćwiczy umiejętność wyrażania opinii

Metody pracy:
• Metoda słowna – wprowadzenie
• Metoda obrazowa – prezentacja zeszytu serii „Wielcy Malarze” część 

30, pokaz reprodukcji obrazu „Macierzyństwo”
• Ćwiczeń praktycznych

Forma pracy:
Zbiorowa, indywidualna

Podstawowe dane o obrazie:
Data powstania: 1905 r.
Gdzie go można obejrzeć: Muzeum Narodowe, Kraków
Technika: pastel

Podanie wybranych informacji o Stanisławie Wyspiańskim:
Stanisław Wyspiański stanowi rzadki przykład artysty nie tylko wszech-
stronnego, ale też wybitnie uzdolnionego w wielu dziedzinach sztuki. 
Jako malarz, czerpał Wyspiański z rodzimej tradycji, z dzieł Matejki i jego 
ujęcia historii. Jednak środki wyrazu miał już zupełnie inne. Podczas 
pobytu w Paryżu w  latach 90. XIX wieku zetknął się z nowymi prąda-
mi sztuce, m.in. z secesją, której motywy wprowadza do swoich dzieł. 
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Гражина Ментус
Виспянського як художник  
– опис картини «Материнство»

Заняття для молодих людей у віці 13–15 років. 

Пізнавальні цілі:
• Учень здобуває інформацію на тему Станіслава Виспянського
• Знайомиться з критеріями оцінки опису репродукції витворів 

мистецтва

Наукові цілі:
• Учень редагує опис зображення, працюючи відповідно до кри-

теріїв оцінки опису картини

Виховні цілі:
Учень практикує можливість висловлювати свою думку

Методи роботи:
• Вербальний метод – вступ
• Візуальний метод – презентація зошиту серії «Великі художни-

ки» частина 30, показ репродукція картини «Материнство»
• Практичні вправи

Форма роботи:
Командна, індивідуальна

Основні відомості про картину:
Дата створення: 1905 р.
Де можна побачити: Національний музей у Кракові
Техніка: пастель

Надання інформації про Станіслава Виспянського:
Виспянський є  рідкісним прикладом художника не тільки багато-
гранного, але і дуже талановитого у багатьох галузях мистецтва. Як 
художник, Виспянський черпав натхнення з традицій, з творів Ма-
тейко та його поглядів на історію. Проте, засоби вираження були 
зовсім різні. Під час свого перебування в Парижі в 90–х роках XIX 



50

Wyspiański w swej twórczości malarskiej odwołuje się także do tekstów 
starożytnych oraz do legend słowiańskich. Wszystko to razem tworzy 
dość niezwykłą mieszankę. Sztuka Wyspiańskiego czerpie zarówno 
z  realizmu, jak i  symbolizmu, wykorzystuje secesyjną dekoracyjność, 
przy jednoczesnej ogromnej sile ekspresji. Dojrzały i spójny styl artysty 
ukształtował się ok. 1895 r. W tym czasie zarzucił on całkowicie malar-
stwo olejne i zaczął posługiwać się pastelami.
Jednym z ulubionych tematów obrazów i rysunków Wyspiańskiego są 
portrety, malowane najczęściej węglem lub właśnie pastelami. Malarz 
znakomicie potrafił oddać stan psychiczny swojego modela. Szcze-
gólnie lubił malować dzieci. Ich twarze są u Wyspiańskiego często po-
ważne, zamyślone, smutne, chociaż takich uczuć zwykle nie kojarzymy 
z beztroskim okresem dzieciństwa. Jednak Wyspiański potrafił uchwy-
cić swych małych modeli w  wyjątkowych momentach. W  twórczości 
artysty pojawiał się także motyw macierzyństwa. Do licznych obrazów 
przedstawiających dziecko w ramionach matki pozowała mu żona Teo-
fila, chłopka z podkrakowskich Bronowic.
Prezentacja reprodukcji obrazu
Obraz dostępny jest pod adresem: 
https://www.google.pl/search?q=najpopularniejsze+obrazy+Wy-
spia%C5%84skiego&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbo=u&sour-
ce=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAusSMtsTQAhWB1ywKHVG–DjIQ-
sAQIOw#imgrc=GthYpNans5kmQM%3A

Informacja o obrazie
Dwa lata przed śmiercią Wyspiański maluje „Macierzyństwo”, kolejną 
wersję tematu matki z dzieckiem, a zarazem portret najbliższej rodziny. 
Na obrazie – dwie dziewczynki przyglądają się jak kobieta karmi piersią 
niemowlę. Cała uwaga kieruje się ku dziecku: czuły gest dłoni, uśmiech 
matki, pomieszana z lękiem tkliwość dziewcząt.
Z jednej strony Wyspiański wykorzystuje schemat charakterystyczny 
dla ikonografii chrześcijańskiej ( Madonna z  Dzieciątkiem), z  drugiej 
– przetwarza go zgodnie z ówczesnym dążeniem do tworzenia sztuki 
o charakterze narodowym. Madonnę zastępuje zatem chłopka, co jest 
zgodne z młodopolską tendencją do gloryfikowania mieszkańców wsi 
i upatrywania w nich źródła narodowej siły. 
Zgodnie z  duchem secesji, Wyspiański wykorzystywał motywy roślin-
ne w swoich dziełach. W przypadku „Macierzyństwa” stylizowane liście 
i kwiaty pelargonii pokrywają tło.
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століття він познайомився з новими течіями мистецтва, в тому чис-
лі модерн, який вводить в мотиви своїх творів. Художня творчість 
Виспянського також посилається на давні тексти та слов’янські ле-
генди. Все це створює досить незвичайну суміш. Мистецтво Виспян-
ського бере початки як від реалізму, так і  від символізму, вико-
ристовує декораційний модерн, з великою силою вираження. Зрілі 
і послідовний стиль художника склався біля 1895 року. В цей час він 
повністю відмовився від олійного живопису і почав використовува-
ти пастель.
Одна з улюблених тем картин і малюнків Виспянського – портрети, 
як правило, створені вугіллям або пастельними фарбами. Худож-
ник дуже добре передає психічний стан своєї моделі. Він особли-
во любив малювати дітей. Виспянський часто зображує їх обличчя 
серйозним, задумливим, сумним, хоча такі почуття зазвичай не асо-
ціюється з безтурботним періодом дитинства. Проте, Виспянський 
представляє нам маленькі моделі у виняткові моменти. В творчості 
художника також з’являється мотив материнства. Для численних 
картин дитини в руках матері йому позувала його дружина Теофілія, 
селянка з Броновіц біля Кракова.
Презентація репродукції картини
Картину можна знайти за адресою: 
https://www.google.pl/search?q=najpopularniejsze+obrazy+Wy-
spia%C5%84skiego&biw=1280&bih=653&tbm=isch&tbo=u&sour-
ce=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiAusSMtsTQAhWB1ywKHVG–DjIQ-
sAQIOw#imgrc=GthYpNans5kmQM%3A

Інформація про картину
За два роки до смерті Виспянський намалював картину 
«Материнство», наступну інтерпретацію теми матері і  дитини ш, 
водночас, портрет найближчої родини. На картині – дві дівчини 
дивляться на те, як жінка годує немовля. Вся увага спрямована на 
дитину: ласкавий жест руки, посмішка матері, змішана зі страхом 
ніжність дівчат.
З одного боку Виспянський використовує стиль характерний 
для християнської іконографії ( Мадонна з  немовлям), з  іншого – 
перероблює його відповідно до сучасного мистецтва національного 
характеру. Мадонну він замінив селянкою, що узгоджується 
з тенденцією Молодої Польщі прославлення жителів села і бачення 
в них джерела національної сили. 
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Oprócz żony karmiącej najmłodszego synka – Stasia, Wyspiański umie-
ścił na obrazie podwójny portret starszej córeczki – Helenki. Artysta 
kilkakrotnie malował podobne podwójne portrety, podkreślając w ten 
sposób upływ czasu i  zmiany, jakie zachodzą w  człowieku pod wpły-
wem rozmaitych przeżyć i przemyśleń.
W swoich obrazach Wyspiański stosował wyrazisty kontur o  płynnej, 
secesyjnej linii, co widać zwłaszcza w sposobie rysowania tkanin – su-
kienki dziecka, kaftana matki. Kontur ogranicza zwartą plamę barwną, 
kładzioną płasko i dekoracyjnie.
Postaci na obrazie narysowane są  wyraźną, krętą linią, zamykającą 
płynnym konturem kształty i kolory. Wszystko składa się na ozdobny or-
nament obrazu: deseń koloru matki, zawiłe sploty kokard, wzorzyste su-
kienki. Stylizowane liście i kwiaty pelargonii pokryły mozaiką drobnych 
form tło przedstawienia. Namalowana grupa jest zwarta, skupiona. 
Zwrócone ku sobie, schylone nad dzieckiem postaci nie widzą świata 
wpatrzone w cud życia.
Artysta nazywa ten obraz w notatkach „Żona z Helenami”, ale także „Ca-
ritas nowa”. „Oto dziecię w kolebce/matka nad nim schylona/ Około niej 
Anieli?/Dom–że to mój? Mnie żona?” – pyta w „Wyzwoleniu” Konrad, 
a Wyspiański widzi w portrecie żony z dziećmi – sakralny obraz wiejskiej 
Madonny.
Podanie kryteriów oceny dzieła malarskiego wraz punktacją oceniania 
– plik pdf
Uczniowie redagują opis „Macierzyństwa” zgodnie z podanymi kryteria-
mi.

Na zakończenie można podać uczniom ciekawostki – cytaty 
„Artysta musi umieć rysować – wówczas mu wszystko wolno” (Stanisław 
Wyspiański, 1905).
 „Malarstwo Wyspiańskiego ma kolosalny ładunek poezji. Można płakać, 
bo przy poezji powinno się płakać” (Tadeusz Kantor, 1987).
 „To, co powinniśmy wziąć od Wyspiańskiego, to elegancja (…) Jego linia 
jest niezmiernie elegancka (…) zbliża się epoka, gdzie elegancja będzie 
znowu wartością szalenie ważną” (Tadeusz Kantor, 1987).
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У дусі модерну, Виспянський використав рослинні мотиви в  своїх 
роботах. У «Материнстві» стилізоване листя і квіти герані укривають 
фон картини.
Окрім дружини, яка годує молодшого сина – Стаса, Виспянський 
зобразив подвійний портрет старшої дочки – Олени. Художник 
намалював кілька подібних подвійних портретів, підкреслюючи 
зміни, які відбуваються в  людині під впливом різних переживань 
і думок.
В своїх картинах Виспянський використовував чіткі обриси 
з  плавною лінією, які можна побачити в  способі малювання одягу 
– сукні дитини, кафтану матері. Контур обмежує щільний ділянку 
кольорів, нанесену плоско та декоративно.
Постаті картини зображенні чіткою, хвилястою лінією, яка закінчує 
гладким контуром форми і кольори. Все складається в декоративний 
орнамент картини: кольоровий візерунок матері, сплетіння стрічок, 
кольорові сукні. Фоном для постаті слугують стилізовані листя 
і квіти герані покриті мозаїкою невеликих форм. Зображена група 
компактна, має цілеспрямований характер. Обличчя направлені до 
себе, похилені над дитиною, постаті не бачать світ дивлячись  на 
диво життя.
У своїх записах художник називає цю картину «Дружина з Хеленами», 
а  також  «Карітас нова». «Ось дитина в  колисці/мати схилилася 
над ним/ Біля неї Янголя?/Чи це мій дом\? Моя дружина?» – питає 
в  „Визволенні” Конрад, a  Виспянський бачить в  портреті своєї 
дружини з дітьми – священний образ сільської Мадонни.
Представити критерії оцінки картини з пунктами оцінки – PDF–файл
Учні редагує опис «Материнства» відповідно до заданих критеріїв.

На кінець, ви можете подати студентам цікаві факти – цитати 
«Художник повинен вміти малювати – тоді він може робити все» 
(Станіслав Виспянський, 1905).
 «Живопис Виспянського має колосальне навантаження поезією. 
Ви можете плакати, тому що з поезією ви повинні плакати «(Тадеуш 
Кантор, 1987).
 «Те, що ми повинні взяти від Виспянского це елегантність (...) Його 
лінія дуже елегантна (...) наближається до епохи, де елегантність 
знову буде мати надзвичайно важливе значення» (Тадеуш Кантор, 
1987).
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Zygmunt Piórkowski
Stanisław Wyspiański i jego czasy,  
czyli Polska pod zaborami

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–15 lat. 
Przedmiot: historia

Cele ogólne:
I. Chronologia historyczna.
Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz 
porządkuje je i ustala związki poprzedzania, równoczesności i następ-
stwa; dostrzega zmiany w  życiu społecznym oraz ciągłość w  rozwoju 
kulturowym i cywilizacyjnym.
II. Analiza i interpretacja historyczna.
Uczeń wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z  różnych 
źródeł i  formułuje wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę 
informacyjną, wyjaśniającą i  oceniającą; wyjaśnia związki przyczyno-
wo–skutkowe analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycz-
nych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla rozumienia świata 
współczesnego.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wyjaśnia cele i opisuje metody działań zaborców wobec 

mieszkańców ziem dawnej Rzeczypospolitej;
• charakteryzuje i ocenia zróżnicowane postawy społeczeństwa 

wobec zaborców;
• porównuje warunki życia społeczeństwa w trzech zaborach w II 

połowie XIX w.,
• uwzględniając możliwości prowadzenia działalności społecznej 

i rozwoju narodowego;
• przedstawia główne nurty życia politycznego pod zaborami 

w końcu XIX w.
• charakteryzuje przyczyny i następstwa procesu demokratyzacji 

życia politycznego;
• przedstawia nowe zjawiska kulturowe, w tym narodziny kultury 

masowej i przemiany obyczajowe.
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Зигмунт Пиорковский
Станіслав Виспянський та його часи,  
або Польща у часи окупації

Заняття для молодих людей у віці 13–15 років. 
Предмет: історія

Загальні цілі:
I. Історична хронологія.
Ученб впорядковує події, явища і  історичні процеси в  часі 
і впорядковує їх, визначає співзалежність та наслідки, синхронності 
і  послідовності; бачить зміни в  суспільстві і  постійність процесу 
розвитку культури і цивілізації.
II. Аналіз і історична інтерпретація.
Учень шукає і  порівнює інформацію, отриману з  різних джерел 
і  робить висновки; бачить інформаційне поле історичної повісті; 
пояснює та оцінює; пояснює причинно–наслідкові зв’язки 
аналізованих подій, явищ та історичних процесів; пояснює 
важливість вивчення минулого для розуміння сучасного світу.

Конкретні цілі:
Учень:
• пояснює цілі і визначає способи дії окупантів в стосунку до жите-

лів земель колишньої Речі Посполитої;
• характеризує і оцінює різні ставлення суспільства до загарбни-

ків;
• порівнює умови життя населення в трьох країнах окупантів 

в другій половині ХIХ століття,
• враховує можливості соціального і національного розвитку;
• представляє основні течії політичного життя в умовах окупації 

в кінці ХIХ століття
• характеризує причини і наслідки процесу демократизації полі-

тичного життя;
• представляє нові культурні явища, в тому числі народження 

масової культури і соціальні перетворення. 
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Nabywane umiejętności:
Po zajęciach uczeń:
• zna podstawowe fakty z życia Stanisława Wyspiańskiego,
• rozpoznaje i opisuje najważniejsze dzieła Stanisława Wyspiańskiego,
• wymienia podstawowe cechy twórczości artysty,
• zna podstawowe fakty z dziejów państwa polskiego w okresie 

zaborów,
• korzysta z różnych źródeł informacji,
• potrafi współpracować w grupie i wspólnie podejmować decyzje.

Metody i techniki:
• praca indywidualna,
• praca w grupach,
• burza mózgów,
• mapa myśli,

Środki dydaktyczne:
• duże arkusze papieru, flamastry,

Materiały pomocnicze:
• materiał pomocniczy nr 1 – krzyżówka,
• materiał pomocniczy nr 2 – rozwiązanie krzyżówki.

Wskazówka:
Ponieważ na realizację zagadnienia przeznaczamy 1 jednostkę lekcyjną, 
to uczniowie sami przygotowują się do lekcji wcześniej realizując część 
materiału wg zasad tzw. lekcji odwróconej (z j. ang. flip teaching). Jeśli 
chcesz przeznaczyć na to zagadnienie 2 godziny lekcyjne, to tę część 
możesz zrealizować na lekcji w szkole.

Opis metody – Lekcja odwrócona: 
Podczas „zwykłej” lekcji uczeń poznaje nowy materiał, a następnie od-
rabiając zadanie domowe utrwala go. Możemy odwrócić tę kolejność, 
dając uczniowi materiał przed lekcją. Na zajęciach uczeń powtarza 
i utrwala nabyte wiadomości i umiejętności. Metoda odwróconej lek-
cji wymaga od uczniów większej dyscypliny i niesie ze sobą ryzyko, że 
uczniowie nie opracują podanego zagadnienia. Więcej informacji np. 
na stronie:
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news–files/zmien_zasady_
gry.pdf
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Набуті навички:
Після занять учень:
• знає основні факти з життя Виспянського,
• ідентифікує і описує найбільш важливі твори Виспянського,
• перераховує основні риси творчості художника,
• знає основні факти з історії польської держави під час окупації,
• використовує різні джерела інформації,
• може працювати в групі та разом риймати рішення.

Методи і техніки:
• індивідуальна робота,
• робота в групах,
• мозковий штурм,
• карта мислення,

Навчальні посібники:
• великі аркуші паперу, маркери,

Додаткові матеріали:
• допоміжний матеріал № 1 – кросворд,
• допоміжний матеріал № 2 – рішення кросворду.

Примітка:
Оскільки на реалізацію мети ми присвятили один урок, то учні 
самостійно готують для уроку, заздалегідь ознайомлюються 
з  частиною матеріалу відповідно до принципів так званого, 
перевернутого уроку (з анг. flip teaching). якщо ви хочете витратити 
на це питання 2 години, цю частину ви можете реалізувати на уроці 
в школі.

Опис методу – Перевернутий урок: 
Під час «нормальних» уроків учень вивчає новий матеріал, а потім 
зробити домашнє завдання засвоює його. Ми можемо перевернути 
цей порядок, даючи учням матеріал до занять. Під час занять учень 
повторює і засвоює набуті знання і навички. Метод перевернутого 
уроку вимагає від учнів більшої дисципліни та несе в собі ризик, що 
учні не підготуються з  даної теми. Більше додаткової інформації, 
напр., на сайті:
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news–files/zmien_zasady_
gry.pdf
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Przed zajęciami:
Na tydzień przed zaplanowanym tematem poleć uczniom samodzielne za-
poznanie się z postacią Stanisława Wyspiańskiego i epoką której żył. 
Możesz podać linki do konkretnych stron internetowych (np.:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski,
http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw–wyspianski, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami#1831.E2.80.931914 ) lub pole-
cić samodzielne poszukiwanie informacji. Poleć uczniom przygotowa-
nie notatek.

Przebieg zajęć:
Wprowadzenie
Wyjaśnij uczniom, że celem lekcji będzie przedstawienie tła historycz-
nego i epoki w której żył i tworzył Stanisław Wyspiański – czasu zabo-
rów w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w.

Rozwinięcie 
Odwołując się do wiedzy zdobytej przez uczniów podczas samodziel-
nego poszukiwania informacji zapytaj jak rozumieją pojęcia: zabory, 
rusyfikacja, germanizacja? Na drodze „burzy mózgów” spróbujcie przy-
pomnieć i utrwalić różnice w sytuacji Polaków w poszczególnych zabo-
rach. Zgłoszone pomysły przedyskutujcie i zapisujcie na tablicy.

Opis metody – Burza mózgów: 
Jest to rodzaj dyskusji dydaktycznej wykorzystywanej jako jedna z me-
tod nauczania, która ma na celu doskonalenie decyzji grupowych. Prze-
biega w trzech etapach: wprowadzenie, zgłaszanie pomysłów, analiza. 
Więcej informacji np. na stronie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w

Następnie podziel klasę na 5–6 osobowe zespoły i rozdaj każdej z nich 
duże arkusze papieru, flamastry. Następnie poleć, aby korzystając z in-
formacji uzyskanych w pierwszej części zajęć i własnej wiedzy, wykonali 
„mapy myśli” będącą analizą życia i twórczości Wyspiańskiego oraz sy-
tuacji na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. 
Jeśli jest możliwość możesz pozwolić na korzystanie z Internetu.
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Перед заняттями:
За тиждень до запланованої теми завдайте учням завдання самостій-
но ознайомитися з постаттю Виспянського та епохою його життя. 
Ви можете подати їм посилання на певні веб–сторінки (наприклад:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Wyspia%C5%84ski,
http://culture.pl/pl/tworca/stanislaw–wyspianski, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami#1831.E2.80.931914 ) або 
рекомендувати самостійно знайти інформацію. Попросіть учнів 
підготувати конспект.

Хід занять:
Введення
Поясніть учням, що мета цих уроків полягає в  тому, щоб предста-
вити історичне тло і епоху, в якій жив і працював Станіслав Виспян-
ський – період окупації в другій половині XIX століття і на початку 
XX століття.

Розкриття теми 
Посилаючись на знання, отримані учнями в ході самостійного пошу-
ку інформації запитайте, як вони розуміють наступні терміни: оку-
пація, русифікація, германізація? За допомогою методу «мозкового 
штурму» спробуйте пригадати та засвоїти відмінності положення 
поляків в різних частинах Польщі. Обговоріть різні ідеї та запишіть 
на дошці.

Опис метода – Мозковий штурм: 
Це вид навчання дискусії, яка використовується як один з методів 
навчання, спрямований на поліпшення групових рішень. Він про-
ходить в три етапи: введення, пошук ідей, аналіз. Більше додаткової 
інформації, напр., на сайті:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Burza_m%C3%B3zg%C3%B3w

Потім розділіть клас на групи по 5–6 осіб і дайте кожній з них великі 
аркуші паперу, маркери. Потім попросіть використати інформацію, 
отриману в першій частині занять і власні знання та виконати «мапу 
думок», яка аналізує життя і  діяльності Виспянського і  ситуації на 
території Польщі в  другій половині ХIХ століття та на початку XX 
століття. Якщо є можливість, використовуйте Інтернет.
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Opis metody – Mapa myśli (Mind Mapping) 
Mapa myśli to innowacyjny sposób przedstawiania niektórych zagad-
nień ułatwiający naukę. Ma na celu przyspieszyć pracę i dać lepszy efekt 
zapamiętania. Do tworzenia mind map używa się rysunków i krótkich 
haseł. Należy pamiętać, że najlepsze będą pierwsze skojarzenia które 
przychodzą do głowy. Więcej informacji np. na stronie: https://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Mapa_my%C5%9Bli 

Stworzenie mapy myśli uczniowie powinni zakończyć po około 15 mi-
nutach. Gotowe arkusze umieść w widocznym miejscu. Następnie po-
proś, aby jedna osoba z każdej grupy (sprawozdawca) zaprezentowała 
wyniki pracy swojej grupy. 

Następnie poleć uczniom rozwiązanie krzyżówki sprawdzającej ich wie-
dzę w tej dziedzinie (materiał pomocniczy nr 1). W zależności od zespo-
łu klasowego możesz pozwolić na wykonywanie krzyżówki w parach, 
lub całym zespołem. Możecie też wspólnie omówić odpowiedzi po wy-
konaniu krzyżówki  (materiał pomocniczy nr 2). Karta pracy może też 
być formą kartkówki lub zadania domowego w zależności od posiada-
nego czasu.
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Опис метода – Мапа думок (Mind Mapping) 
Мапа думок  являє собою інноваційний спосіб представлення дея-
ких питань, який полегшує навчання. Вона покликана прискорити 
роботу і дати кращий ефект запам’ятовування. Для створення мапу 
думок використовуються малюнки і короткі вирази. Майте на увазі, 
що найкращими бувають перші асоціації, які приходять на розум. 
Більше додаткової інформації, напр., на сайті: https://pl.wikipedia.
org/wiki/Mapa_my%C5%9Bli 

Створення мапи думок учні повинні завершити приблизно через 15 
хвилин. Готові листи розмістіть на видному місці. Потім попросіть 
одну особу з кожної групи (доповідач) представили результати гру-
пової роботи. 

Далі попросіть учнів розв’язати кросворд та перевірити свої знання 
в  цій темі (додатковий матеріал № 1). Залежно від групи можете 
дозволити розв’язувати кросворди в парах або всію командою. Ви 
можете спільно обговорити відповіді після кросворду (допоміжний 
матеріал № 2). Також, формою перевірки може бути робочий зошит 
або домашнє завдання, в залежності від вашого часу.
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Kamila Stoiłowa
Wielkie Czytanie Wyspiańskiego

Zajęcia dla młodzieży w wieku 16–18 lat. 

Cele ogólne:
1. poznanie treści utworu;
2. czytanie tekstu ze zrozumieniem.

Cele operacyjne:
1. uczeń zna problematykę tekstu, potrafi go interepretować;
2. uczeń rozumie przesłanie dzieła

Metody i formy pracy
Metoda eksponująca: pokaz obrazów (malarstwa) przywoływanych 
w  treści utworu: Jan Matejko (Wernychora, Bitwa pod Racławicami, 
Stańczyk), Jacek Malczewski (Rycerz u  studni), Jakub von Ruisdael,  
Edward Burne–Johnes, Jan Stanisławski, Stanisław Wyspiański (Chocho-
ły); muzyka ludowa (Miałeś chamie…)
Metoda praktyczna: projekt (podział uczniów na grupy zgodnie z akta-
mi i scenami, ale w taki sposób, aby uczeń miał swoją rolę do wypełnie-
nia), elementy dramy
Praca z tekstem dramatu Wyspiańskiego
Pomoce dydaktyczne: rzutnik, egzemplarz książki dla każdego ucznia
Przebieg zajęć wg układu
Aby przeprowadzić zajęcia Wielkiego Czytania, należy zrobić wstęp 
o życiu i dziełach Stanisława Wyspiańskiego, najlepiej w formie prezen-
tacji (choć zależy to już od inwencji nauczyciela), ze szczególnym zaak-
centowaniem genezy Wesela i atmosfery wokół premiery, w trakcie i po 
niej (polecam powieść biograficzną Władysława Bodnickiego „Z rodu 
tytanów”, w  której w  beletryzowanej formie okoliczności pierwszego 
wystawienia dramatu są ciekawie opisane)
Należy również zorganizować odpowiednio czas i miejsce. Czytanie ca-
łości dzieła zajmuje 4 pełne godziny z krótkimi przerwami między akta-
mi (ok. 10 min.). 
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Каміла Стоілова
Великі Читання Виспянського

Заняття для молодих людей у віці 16–18 років. 

Загальні цілі:
1. знайомство зі змістом твору;
2. читання зі зрозумінням.

Операційні цілі:
1. учень знає проблематику тексту, вміє її інтерпретувати;
2. учень розуміє контекст твору

Методи і форми праці
Спосіб експонування: показання картин (живопис), на які 
посилається текст твору: Ян Матейко (Вернигора, Битва Рацлаві-
цамі, Станьчик), Яцек Мальчевський (Лицар біля колодязя), Якоб 
фон Рейсдаль, Едвард Берн–Джоунс, Ян Станіславський, Станіслав 
Виспянський (Дідухи); народна музика (В тебе, в хама ...)
Практичний метод: проект (поділ учнів на групи відповідно до дій 
і  сцен, таким чином, щоб учень отримав певну роль), елементи 
драми
Робота з текстом драми Виспянського
Навчальні посібники: проектор, примірник книги для кожного сту-
дента
Хід занять за розкладом
Для проведення Великого Читання, слід зробити вступ про жит-
тя і  творчість Виспянського, переважно в  формі презентації (хоча 
це залежить від учителя), з особливим акцентом на генезис Весіл-
ля і атмосферу навколо прем’єри, під час та після неї (рекомендую 
нову біографію Владислава Бодніцкого «З родини титанів», в  якій 
в  літературній формі цікаво подані та описані обставини першої 
прем’єри драми)
Ви повинні також організувати відповідний час і  місце. Читання 
всього твору займає 4 повних години з короткими перервами між 
актами (бл. 10 хв.). 
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Wstęp
Uczeń odczytuje obszerne didaskalia Wyspiańskiego (nauczyciel pod-
kreśla wrażliwość poety na detale scenografii, może w tym momencie 
przypomnieć plastyczne wykształcenia artysty)

Część właściwa
Czytanie dzieła (role przydzielone są na zajęciach wcześniejszych przez 
nauczyciela, który, znając swoich uczniów, bierze pod uwagę walory 
głosowe, intonacyjne, dykcyjne i  interpretacyjne uczniów). Ponieważ 
ilość osób i osób dramatu w dziele jest ograniczona, w każdym akcie 
czytają inni uczniowie. Można również przydzielić zadani związane 
z ekspozycją obrazów czy muzyki uczniom, którzy są stremowani pu-
blicznym wystąpieniem.

Podsumowanie
Uczniowie wypowiadają się na temat własnych przeżyć związanych 
z czytaniem na głos dramatu narodowego, opiniują taką formę poznania 
tekstu. 
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Вступ
Учень читає нотатки Виспянського (вчитель підкреслює чутливість 
поета на деталі сценографії, може в  цей момент згадати художню 
освіту творця)

Основна частина
Читання твору (ролі розподіляються вчителем заздалегідь, 
знаючи своїх учнів, беручи до уваги якості голосу, інтонації, дикція 
і  інтерпретації). Оскільки кількість дійових осіб і  постатей драми 
обмежена, кожний акт читають інші учні. Можна також призначати 
завдання, пов’язані з  презентацією картин або музики тим учням, 
які бояться публічного виступу.

Підсумування
Учні розповідають про власні переживання, пов’язані з  читанням 
вголос національної драми, діляться враженнями з  такої форми 
знайомства з текстом. 



66

Elżbieta Piotrowicz
Literatura a film – dramat „Wesele” S. Wyspiańskiego 
a film „Wesele” A. Wajdy

Zajęcia dla młodzieży w wieku 16–18 lat. 

Zajęcia należy przeprowadzić po omówieniu ”Wesela” S. Wyspiańskie-
go; są one zaplanowane na jedną godzinę lekcyjną; wymagają użycia 
sprzętu audiowizualnego, bo konieczne będzie odtwarzanie fragmen-
tów filmowych; wymagają też pracy z tekstem literackim.

Cel ogólny: ćwiczenie świadomego odbioru filmu w korelacji z tekstem 
literackim

Cele szczegółowe:
• Analiza i interpretacja materiałów filmowych
• Określanie środków filmowego wyrazu i ich funkcji
• Porównywanie różnych tekstów kultury – literatury i filmu
• Ćwiczenie formułowania i uzasadniania sądów

Część wstępna
Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie podstawowych różnic mię-
dzy literaturą a filmem; o określenie tworzyw tekstów kultury tego typu.

Część centralna
Nauczyciel prosi o krótkie przypomnienie początku tekstu S. Wyspiań-
skiego; ze zwróceniem uwagi na didaskalia (spis postaci – i ich podział, 
oraz opis scenografii) – tu można skorzystać z dostępnych fragmentów 
literackich.
Następnie odtwarza pierwsze trzy minuty filmu i pyta uczniów o wra-
żenia oraz uwagi porównujące początek dramatu i filmu. O czym może 
myśleć czytelnik, poznając tekst Wyspiańskiego – jakie jest jego wstęp-
ne wyobrażenie o miejscu akcji, bohaterach i wydarzeniu; a co i jak jest 
pokazywane w filmie – jakie wnioski może wyciągać widz (nawet nie-
znający utworu literackiego)?
Możliwe odpowiedzi uczniów:
Tekst:  na wstępie podział postaci na osoby i osoby dramatu; w dokład-
nym opisie wystroju sceny (którą w założeniu autora widz miał oglądać 



67

Елжбєта Піотровіч
Література і фільм – драма «Весілля»  
С. Виспянського та фільм «Весілля» А. Вайди

Заняття для молодих людей у віці 16–18 років. 

Заняття повинні проводитися після обговорення «Весілля» С. 
Виспянського; заплановані на одну годину уроку; вимагають 
використання аудіовізуального обладнання, тому що вам потрібно 
буде відтворити частину фільму; також вимагають роботи 
з літературним текстом.

Загальна мета: свідоме розуміння фільму в  співвідношенні 
з літературним текстом

Конкретні цілі:
• Аналіз і інтерпретація фільмового матеріалу
• Визначення кінематографічних засобів експресії і та їх функції
• Порівняння різних текстів культури – літератури і кіно
• Навчити формулювати і обґрунтувати погляди

Вступна частина
Вчитель просить учнів згадати фундаментальні відмінності між 
літературою і кіно; визначення матеріалів культурних текстів цього 
типу.

Основна частина
Вчитель просить коротко пригадати початок тексту С. Виспянсько-
го; звертаючи увагу на ремарки (список персонажів – і їх поділ, 
а також опис сценографії) – ви можете скористатися наявними 
фрагментами тексту.
Потім показує перші три хвилини фільму і питає учнів про вра-
ження і коментарі, які порівнюють початок драми і фільму. Про що 
може думати читач тексту Виспянського– його початкове уявлення 
про місце подій, героїв і події; та що і як це показано у фільмі – які 
висновки можна зробити глядач (навіть незнайомий з літератур-
ним твором)?
Можливі відповіді учнів:
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przy odsłoniętej kurtynie) wyraźne pokazanie, że akcja rozgrywa się we 
wnętrzu domu – miejscu spotkania dwóch światów i tradycji: szlachec-
ko–inteligenckiej oraz chłopskiej.
Film– sceny na Rynku w Krakowie– przejazd orszaku weselnego– boha-
terowie wyraźnie w strojach sygnalizujących dwie warstwy społeczne 
i odmienne tradycje; na tym tle napisy początkowe– dzielące postacie 
podobnie jak w  dramacie Wyspiańskiego; dynamizm–ludzie w  ruchu, 
kamera również, wiele cięć montażowych, wiele miejsc.
Możliwe podsumowanie: Chociaż teksty kultury operują różnymi środ-
kami, najważniejsze informacje są podobne; wiadomo, że w weselu we-
zmą udział postacie nie tylko z różnych warstw społecznych, ale suge-
rowany jest też inny specyficzny podział bohaterów (z kontekstu całości 
dramatu i filmu wiemy, że chodzi  o postacie realistyczne i fantastyczne) 
Następnie nauczyciel prosi o przejrzenie dwóch pierwszych scen dra-
matu; i odtwarza fragment filmu od 6 do 10 minuty (od wejścia Dzienni-
karza); a potem pyta o spostrzeżenia związane ze specyfiką ekranizacji 
tekstu Wyspiańskiego. 
Możliwe odpowiedzi uczniów: 
Tekst: dłuższe dialogi postaci, niewiele ruchu i zaplanowanych odgło-
sów wesela; bohaterowie mają się przemieszczać, ale spokojnie; tocząc 
dłuższe rozmowy
Film: hałas– muzyka, krzyki, odgłosy tańca; znaczne skrócone wymiany 
zdań– często przerywane; wrażenie tłoku, bardzo dużo ruchu– zarówno 
tańczące czy przechodzące postacie jak i ruchoma kamera, różna dłu-
gość ujęć , wiele cięć montażowych, zmiany perspektyw
Możliwe podsumowanie: film pokazuje w  dialogach najważniejsze  
aspekty poruszane przez bohaterów dramatu, ale tekst jest znacznie 
skrócony; kolejność rozmów jest inna; ogromne znaczenie mają w od-
biorze filmowe środki wyrazu: praca kamery, montaż, gra aktorska, ko-
stiumy, charakteryzacja, dźwięk; w ciągu kilku minut widzimy większość  
postaci.
Nauczyciel przypomina,  że dramat Wyspiańskiego to nie tylko reali-
styczny zapis pewnego wesela; to także dramat wizyjno– symboliczny.  
Informuje uczniów, że sceny spotkań z „osobami dramatu”  trwają oko-
ło 15 minut, a do omówienia wybiera tylko 4 minuty i dwie rozmowy: 
Dziennikarza ze Stańczykiem i Poety z Rycerzem. Prosi o uważne oglą-
danie  odtwarzanego materiału filmowego ( od 56 do 60 minuty) i zwra-
canie uwagi na sposoby pokazywania scen i postaci nierealistycznych. 
Po obejrzeniu fragmentu uczniowie mają 5  minut na przygotowanie 
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Текст:  на початку поділ персонажів на осіб та дійових осіб драми; 
точний опис сцен (які, в припущенні автора глядач спостерігає за 
завісою театру) ясно показує, що дія відбувається в будинку – місце 
зустрічі двох світів і традицій: шляхта–інтелігенція і селяни.
Фільм–сцени на площі Ринок у Кракові – проїзд весільного кортежу 
– персонажі в костюмах двох соціальних верств і різних традицій; 
на цьому тлі субтитри – які розділяють символи, як в драмі Виспян-
ського; динамізм – рух людей, камери, багато монтажних скоро-
чень, багато місць.
Можливе резюме: Хоча культурні тексти діють різними способами, 
основна важлива інформація схожа; відомо, що на весіллі будуть 
присутні не тільки персонажів з різних соціальних верств, але 
помітне припущення, що існує інший розподіл героїв (з контексту 
всієї драми і фільму, ми знаємо, що це реалістичні та казкові персо-
нажі) 
Потім учитель просить переглянути перші дві сцени драми; і від-
творює фрагмент фільму від 6 до 10 хвилин (від входу Журналіста); 
а потім питає про висновки, які стосуються специфіки екранізації 
тексту Виспянського. 
Можливі відповіді учнів: 
Текст: довгі діалоги героїв, мало руху і запланованого шуму весіл-
ля; персонажі повинні рухатися, але спокійно; проводячи тривалі 
розмови
Відео: шум – музика, крики, звук танцю; значно скорочені діалоги 
– часто перериваються; почуття натовпу, дуже багато руху героїв, 
переміщення камери, різні довжина сцен, багато монтажу, зміна 
перспективи
Можливий висновок: фільм показує найбільш важливі аспекти, які 
порушують герої драми, текст значно скорочений; інша послідов-
ність діалогів; велике значення в розумінні мають кінематографічні 
засоби вираження: операторська робота, редагування, акторська 
майстерність, костюми, макіяж, звук; протягом декількох хвилин ми 
побачили більшість персонажів.
Учитель вказує на те, що драма Виспянського не тільки реалістич-
ний звіт про весілля; це також візуально–символічна драма.  Інфор-
мує учнів, що сцени зустрічей з «особами драми» триває близько 
15 хвилин, а на обговорення ми маємо тільки 4 хвилини та два діа-
логи: Журналіста зі  Станьчиком, Поета з Лицарем. Просить уважно 
подивитися кадри з фільму (від 56 до 60 хвилин) і звернути увагу 
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wypowiedzi, w których porównają tekst z  jego ekranizacją, określając 
rodzaje i funkcje użytych środków filmowego wyrazu 
Możliwe odpowiedzi uczniów: 
Dziennikarz i Stańczyk– obie postacie grane przez tego samego aktora; 
możliwe oddanie rozmowy z samym sobą; widzimy przede wszystkim 
ich głowy; pokazywane są migawkowo; ciągle w kolorowym tłumie lu-
dzi; filmowane z  różnych perspektyw– czasem fragmentarycznie lub 
przysłaniane przez innych; postać fantastyczna filmowana przez czer-
wony filtr – ciągle się przemieszczająca; krzyk; chaos– pokazanie posta-
ci w stanie wewnętrznej kłótni…
Poeta i Rycerz– inne pomieszczenie; widzimy tylko aktora grającego Po-
etę; jego wizja zmaterializowana we fragmentach zbroi na ścianie– ru-
chomej, dynamicznie filmowanej, mówiącej jego głosem; tonacja ciem-
na; bardzo krótkie ujęcia; z wielu perspektyw; oddanie chaosu w jego 
głowie– natłoku myśli…
Możliwe podsumowanie: w dramacie to dłuższe dialogi– chociaż odda-
ją wewnętrzne rozdarcie bohaterów, to mogą wydawać się statyczne; 
film też pokazuje problemy postaci– ale również poprzez obraz– w ko-
lorze, w wielości ujęć, ruchu; poprzez  dźwięk– nie tylko dialogu i odgło-
sów weselnych– ale i bardzo niepokojącą muzykę ilustracyjną.

Część końcowa
Nauczyciel prosi uczniów o  wyrażenie opinii o  obejrzanych fragmen-
tach ekranizacji, z krótkim uzasadnieniem. 
Ważna uwaga – wiele ciekawych i wartościowych materiałów na temat 
„Wesela” A. Wajdy można znaleźć na stronie www.filmotekaszkolna.pl
Zadanie domowe
Opracuj jeden z poniższych tematów:
1. Opisz, jak wyobrażasz sobie adaptację filmową dwóch lub trzech wy-
branych scen z III aktu „Wesela” S. Wyspiańskiego;  pamiętaj o zaplano-
waniu działań operatora, aktorów, kompozytora i innych współtworzą-
cych film.
2. Odwołując się do obejrzanych fragmentów filmu A. Wajdy, przygotuj 
notatki pomocne w pisaniu recenzji– nazywające, interpretujące i oce-
niające różne aspekty ekranizacji dramatu S. Wyspiańskiego.
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на способи показу сцен і нереальних персонажів. Після перегляду 
фрагмента учні мають п’ять хвилин, щоб підготувати доповідь, яка 
порівнює текст та його екранізацію, вказавши типи і функції засобів 
кінематографічного вираження 
Можливі відповіді учнів: 
Журналіст і Станьчик – двох героїв гра один актор; можлива пере-
дача розмови з самим собою; ми бачимо, в першу чергу, їх голови; 
показ переривається; весь час в барвистому натовпі людей; зйом-
ки з різних перспектив – іноді фрагментами або переривається 
іншими особами; фантастичні постаті зняті через червоний фільтр 
– постійно переміщуються; крик; хаос – показ постаті в стані вну-
трішніх сварок ...
Поет і Лицар – інше приміщення; ми бачимо тільки актора, який 
грає Поета; його постать матеріалізується у вигляді фрагментів 
броні на стіні – знятими мобільно та динамічно, яка розмовляє го-
лос мовця; темні барви; дуже короткі кадри; з багатьох перспектив; 
показання хаосу в його голові – потік думок ...
Можливий висновок: в драмі довші діалоги – хоча вони передають 
внутрішні символи конфлікту, це може здаватися статичним; фільм 
також показує проблеми героїв – але, також, за допомогою зобра-
ження – в кольорі, в безлічі кадрів, руху; за допомогою звуку – не 
тільки діалогів та звуків весілля – але, за допомогою, дуже тривож-
ної музики.

Кінцева частина
Вчитель просить учнів висловити думку щодо переглянутих части-
ни екранізації, з коротким поясненням. 
Важливе зауваження – багато цікавого і цінного матеріалу на тему 
«Весілля» А. Вайди можна знайти на сайті www.filmotekaszkolna.pl
Домашнє завдання
Розкрийте одну з наведених тем:
1. Опишіть, як ви уявляєте екранізацію двох або трьох обраних 
сцен з III акту «Весілля» С. Виспянського; пам’ятайте про плануван-
ня дії оператора, акторів, композитора та інші творців фільму.
2. Посилаючись на переглянуті фрагменти фільму А. Вайди підго-
туйте корисні нотатки для написання рецензії до фільму – з визна-
ченнями, інтерпретацією та оцінкою різних аспектів екранізації 
драми С. Виспянського.
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Kamila Stoiłowa
Okiem Wyspiańskiego

Zajęcia dla młodzieży w wieku 13–18 lat. 

Przedmiot: zajęcia artystyczne/warsztaty/plastyka /zajęcia pozalekcyj-
ne  (3–4 godziny lekcyjne)
Cele ogólne:
1. poznanie malarstwa i innych dzieł plastycznych Wyspiańskiego;
2. posługiwanie się różnym, wybranymi technikami plastycznymi;
3. integracja klasy, współpraca.

Cele operacyjne:
1. uczeń zna dzieła plastyczne i scenograficzne artysty, projekty kostiu-
mów teatralnych;
2. uczeń potrafi posługiwać się farbami, kredkami, ołówkiem, pastela-
mi.
3. uczeń rozumie takie pojęcia jak impresjonizm, secesja, modernizm.

Metody i formy pracy
Metoda eksponująca: pokaz obrazów (malarstwa) Stanisława Wyspiań-
skiego 
Metoda praktyczna: projekt (podział uczniów na grupy zgodnie z wy-
branymi przez nich technikami pracy)
Pomoce dydaktyczne: rzutnik,  przybory plastyczne (każda grupa 
zgodnie ze swoją techniką)
Przebieg zajęć wg układu:
• Czynności organizacyjne
• Prezentacja dzieł plastycznych: pastele, witraże, scenografia, 

kostiumy teatralne, sztuka użytkowa. Podział klasy na grupy zgodnie 
z zainteresowaniami. Przygotowanie miejsca pracy.

• Uczniowie wstępnie przedstawiają pomysły do realizacji (wcześniej 
„burza mózgów” konkretyzuje zakres podejmowanych tematów).

• Wykonanie prac
• Podsumowanie: wystawa i omówienie prac
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Каміла Стоілова
Очима Виспянського

Заняття для молодих людей у віці 13–18 років. 

Предмет: художні заняття/семінари/пластичні заняття/позакласні 
заходи (3–4 години)
Загальні цілі:
1. ознайомлення з живописом та іншими творами мистецтва 
Виспянського;
2. застосування різних методів творчості;
3. інтеграція класу, співробітництво.

Операційні цілі:
1. учень знає твори мистецтва та сценографію художника, теа-
тральний дизайн костюмів;
2. учень може використовувати фарби, крейду, олівці, пастель.
3. учень розуміє такі поняття, як імпресіонізм, модерн, модернізм.

Методи і форми праці
Метод презентації: показ картин (живопис) Станіслава 
Виспянського 
Практичний метод: проект (поділ учнів на групи відповідно до 
виборних технік роботи)
Навчальні посібники: проектор, пластичне обладнання (кожна 
група відповідно до своєї техніки)
Хід занять за розкладом:
• Організаційні завдання
• Презентація творів мистецтва: пастелі, вітражі, сценографія, 

театральні костюми, прикладне мистецтво. Поділ класу на групи 
за інтересами. Підготовка робочого місця.

• Учні спочатку представляють ідеї для реалізації (раніше прово-
димо «мозковий штурм», конкретизуємо  обсяг питань).

• Виконання робіт
• Резюме: виставка і обговорення робот
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Iwona Gocek
„MY JESTEŚMY JAK PRZEKLĘCI…”  
– portret Polaków w dwóch „Weselach”

Zajęcia dla młodzieży w wieku 16–18 lat. 

1. Treści: Stanisław Wyspiański „Wesele”, Wojciech Smarzowski „Wesele”, 
teksty dwóch recenzji („Królewski szczep piastowy” Bożena Janicka 
i „Święty rytuał wesela” Beata Pieńkowska)

Cele ogólne:
1. poznanie treści współczesnego tekstu kultury;
2. odczytanie aluzji, nawiązań między tekstami kultury;
3. dostrzeżenie problematyki obu dzieł.

Cele operacyjne:
1. uczeń zna treść i problematykę obu tekstów;
2. uczeń potrafi interpretować teksty kultury;
3. uczeń rozumie przesłanie dzieła Wyspiańskiego i Smarzowskiego;
4. uczeń potrafi krytycznie ocenić narodowe wady ukazane w obu 
tekstach kultury.

Metody i formy pracy:
Praca z tekstem dramatu Wyspiańskiego i w oparciu o treść filmu Sma-
rzowskiego oraz z  tekstami dwóch recenzji („Królewski szczep piasto-
wy” Bożena Janicka i „Święty rytuał wesela” Beata Pieńkowska)

Pomoce dydaktyczne: dvd, egzemplarz recenzji dla każdego ucznia, 
płyta z filmem
Przebieg zajęć wg układu:
Czynności organizacyjne
Lekcja ma miejsce dopiero po szczegółowym omówieniu dramatu 
i obejrzeniu filmu. W zależności od poziomu i możliwości klasy trwa 
2 lub 3 jednostki lekcyjne.
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Івона Гоцек
«МИ ЯК ПРОКЛЯТІ...»  
– портрет поляків в двох «Весіллях»

Заняття для молодих людей у віці 16–18 років. 

1. Тексти: Станіслав Виспянський «Весілля», Войцех Смажовський 
«Весілля», тексти двох рецензій («Королівське спадщина Піастів» 
Божена Яніцка та «Святий ритуал весілля» Беата Пєньковська)

Загальні цілі:
1. ознайомлення зі змістом тексту культури;
2. читання алюзії, співзалежності між текстами культури;
3. розуміння проблематики обох творів.

Операційні цілі:
1. учень знає зміст і проблеми обох текстів;
2. учень може інтерпретувати культурні тексти;
3. учень розуміє контекст твору Виспянського та Смажовського;
4. учень має можливість критично оцінити національні недоліки, 
представлені в обох текстах.

Методи і форми праці:
Робота з  текстом драми Виспянського на підставі фільму 
Смажовського, а  також з  текстами двох рецензій («Королівське 
спадщина Піастів» Божена Яніцка та «Святий ритуал весілля» Беата 
Пєньковська)

Навчальні посібники: DVD, примірник рецензії для кожного учня, 
диск з фільмом
Хід занять за розкладом:
Організаційна діяльність
Урок проводиться тільки після детального обговорення драми та 
перегляду фільму. Залежно від рівня і можливостей класу триває 
2 або 3 навчальні години.
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Wstęp
Uczniowie dzielą się wrażeniami po obejrzeniu filmu. Zastanawiają się, 
co jest jego głównym i prawdziwym tematem ( czy rzeczywiście sam 
obrzęd wesela?). 
Część właściwa
Czytanie tekstu obu recenzji (lub ich wskazanych fragmentów) głośno 
przez wyznaczonego ucznia (lub w  ciszy, dla siebie; następnie odpo-
wiedź na pytania podyktowane wcześniej przez nauczyciela).
Wspólne zastanowienie się nad tym : 
– czemu służy motyw wesela w naszej kulturze,
– co łączy obie uroczystości pokazane w tekstach kultury,
– kim są bohaterowie tekstów, jakie mają wspólne cechy, a co ich różni;
– jakie „nasze” narodowe cechy pokazane są w obu tekstach,
– czy są to zalety, czy wady – jaką w związku z tym wymowę mają oba 
teksty.
Podsumowanie
„Wesele” Wyspiańskiego i „Wesele” Smarzowskiego, choć to dzieła zu-
pełnie różne, łączy jednak: 
– krytyczna ocena współczesnego autorom społeczeństwa,
– ukazanie narodowych wad Polaków – pijaństwa, próżności, dbania 
przede wszystkim o własne korzyści, dbałość o pozory, słomiany zapał, 
skłonność do bijatyk, pijackich burd, itp.,
– Smarzowski w  swoim filmie wykorzystuje różne mniej lub bardziej 
bezpośrednie nawiązania do tekstu Wyspiańskiego,
– pesymistyczne przesłanie płynące z obu utworów – mimo upływu po-
nad 100 lat, nie zmieniliśmy się na lepsze, wciąż ulegamy naszym sła-
bościom.
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Вступ
Учні діляться своїми враженнями після перегляду фільму. Вони 
задаються питанням, що є  його головною темою і  проблемою (чи 
сама весільна церемонія?). 
Основна частина
Читання вголос тексту двох рецензій (або їх фрагменти) (або про 
себе; а потім відповіді на питання, раніше продиктовані вчителем).
Спільні роздуми над питаннями: 
– які функції виконує тема весілля в нашій культурі,
– що поєднує обидві події, показані в текстах,
– герої текстів, які мають спільні риси, а які відмінності;
– які «наші» національні риси наведені в обох текстах,
– чи це плюси, чи мінуси – отже, який контекст мають обидва тексти.
Підсумування
«Весілля» Виспянського та «Весілля» Смажовського, хоча це зовсім 
різні твори, проте, їх поєднує: 
– критична оцінка сучасного для авторів суспільства,
– показання національних недоліків поляків – пияцтво, 
марнославство, досягнення, в  першу чергу, власної мети, турбота 
про зовнішні прояви, запальність, схильність до бійок, п’яних бійок 
і т.д.,
– Смажовський в  своєму фільмі використовує різні більш–менш 
прямі посилання на текст Виспянського,
– песимістичний настрій обох робіт – незважаючи на більш як 100 
років, ми не змінилися в  кращу сторону, до сих пір ми піддамося 
нашим слабкостям.
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Iwona Gocek
Stanisław Wyspiański jako artysta modern

Zajęcia dla młodzieży w wieku 16–18 lat. 

Cele lekcji: zapoznanie uczniów z  cechami charakterystycznymi dla 
epoki, w której żył i tworzył Stanisław Wyspiański, kształtowanie umie-
jętności analizy i interpretacji dzieł malarskich i literackich, kształtowa-
nie umiejętności dostrzegania cech impresjonizmu i symbolizmu. 

Formy i metody pracy: elementy wykładu, praca indywidualna, praca 
klasy pod kierunkiem nauczyciela. 

Pomoce dydaktyczne: reprodukcje dzieł S. Wyspiańskiego, fotografia, 
rysunek chochoła – prezentacja PowerPoint, fragm. dramatu „Wesele”. 

I. Krótki wykład nauczyciela dotyczący epoki. 

Epoka, która przypada na przełom wieków, w Polsce umownie na lata 
1891 – 1918 (odzyskanie przez Polskę niepodległości). Nazywana Mło-
dą Polską, co podobne jest do nazw europejskich: Młode Czechy, Młode 
Niemcy, Młoda Francja. Charakteryzuje się wieloma nowymi kierunka-
mi, które obejmowały wszystkie dziedziny sztuki: literaturę, muzykę, 
plastykę oraz teatr. Dlatego często nazywana jest modernizmem. Sło-
wo to wywodzi się z języka francuskiego, w którym moderne oznacza 
nowoczesny, współczesny. Wśród nowych kierunków obecny jest deka-
dentyzm. Terminu tego używa się dla podkreślenia pesymistycznego 
charakteru ówczesnej sztuki. Słowo to wywodzi się z francuskiego dèca-
dence i oznacza chylenie się ku upadkowi, schyłek wieku. Dekadentem 
nazywano człowieka końca XIX wieku, którego najbardziej widocznymi 
cechami postawy były: bierność, niemoc, apatia, przeświadczenie o nie-
uchronności śmierci, rezygnacja z  jakiejkolwiek aktywności, poczucie 
zagrożenia katastrofą i niepewność, strach przed życiem. Kolejne, waż-
ne dla epoki kierunki to impresjonizm i symbolizm. 
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Івона Гоцек
Станіслав Виспянський як модерніст

Заняття для молодих людей у віці 16–18 років. 

Мета уроку: ознайомлення учнів з  особливостями епохи, в  якій 
жив і  працював Станіслав Виспянський, розвиток навичок аналізу 
та інтерпретації творів живопису і  літератури, розвиток здатності 
розпізнавати особливості імпресіонізму і символізму. 

Форми і  методи роботи: елементи лекції, індивідуальна робота, 
робота класу під керівництвом вчителя. 

Навчальні посібники: репродукції картин С. Виспянського, 
фотографія, зображення дідуха – презентація PowerPoint фрагменти 
драма «Весілля». 

I. Коротка доповідь вчителя щодо епохи. 

Епоха на рубежі століть, в Польщі це роки 1891 – 1918 (отримання 
незалежності). Епоха отримала назву – Молода Польща, схожа 
на європейські назви: Молода Чехія, Молода Німеччина, Молода 
Франція. Вона характеризується великою кількістю нових 
напрямків, які проявилися в усіх видах мистецтва: літературі, музиці, 
образотворчому мистецтві та театрі. Саме тому її часто називають 
модернізмом. Це слово походить з французької мови, в якій moder-
ne означає сучасний. Серед нових напрямків присутній декаданс. 
Цей термін використовується, щоб підкреслити песимістичний 
характер сучасного мистецтва. Слово походить від французького 
dècadence та означає занепад, криза столітя. Декадентами називали 
людей кінця XIX  століття, найбільш характерними рисами яких були: 
пасивність, безпорадність, апатія, віра в неминучість смерті, відмова 
будь–якої діяльності, почуття небезпеки і  невпевненості, страх 
перед життям. Ще два важливі напрями епохи – це імпресіонізм та 
символізм. 
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II. Wyspiański jako impresjonista 

1. Uczniowie oglądają i porównują cztery obrazy S. Wyspiańskiego: „Wi-
dok z okna artysty na Kopiec Kościuszki” 

2. Pytania pomocnicze: 
a) Opisz elementy krajobrazu: droga, tor kolei, drzewa, wzniesienie na ho-
ryzoncie (Kopiec Kościuszki – wzniesiony na cześć bohatera narodowego 
Polaków, walczącego o niepodległość ojczyzny z rosyjskim zaborcą) 
b) Opisz kolory, światło, porę roku, technikę malowania – kolory różne, 
zależne od pory dnia i roku, co powoduje, że widok malowany z tego 
samego punktu obserwacji za każdym razem wydaje się inny, mieni się 
różnym światłem, które buduje nastrój. Brak ostrych konturów, kształty 
trochę zamazane, jakby rozmyte, niewyraźne. 

 „Lecz najpiękniejszymi pracami są pewne cykle krajobrazów wyobraża-
jących jeden tylko motyw, ale w rozmaitych porach dnia i roku uchwy-
cony, uwydatniający różne efekty świetlne, a  stąd i  różne nastroje. 
Motyw sam przez się jest bar–dzo prosty: droga prowadząca w stronę 
Kopca Kościuszki. Ale jak ona na każdym obrazie ten motyw zdaje się 
zmieniać, stawać innym; raz oświecony słońcem, drugi tonący we mgle 
lub oparach, następnie skrzy się od kryształów pokrywają–cego szronu 
lub ukazuje suche, fantastycznie pokrzywione badyle i krzaki koło rowu 
drogi rosnące. Taki szereg obrazów artysta nazwał Historią kilku dni lub 
Wrażeniami jednego dnia. A  gama tonów, kolorów natężenia światła 
jest w nich tak rozmaita i w rozmaitości swej bogata, iż słuszny podziw 
wywołuje w  patrzą–cym”(W. Trojanowski, Stanisław Wyspiański jako 
malarz, „Odrodzenie” 1911, nr 1–4, w: Teksty o  malarzach 1890–1918, 
Wrocław 1976.) 
c) Wymienione wyżej cechy: odrzucenie prostej i przewidywalnej linii 
na rzecz plamy, rozmycia, realizowanie takich tematów, jak przyroda, 
krajobrazy, portrety czy budowle (wszystko to na tle natury), zaintere-
sowanie barwą zmieniającą się wraz z  oświetleniem, skupienie się na 
ukazaniu wpływu światła na obraz barw i  przedmiotów, gra świateł 
i  cienia – to cechy charakterystyczne dla IMPRESJONIZMU, kierunku 
w  sztuce, którego celem było oddanie subiektywnych wrażeń artysty 
oraz przekazanie wrażeń chwili, jej ulotności. 
3. Stąd wniosek – twórczość Stanisława Wyspiańskiego nawiązuje do 
impresjonizmu. 
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II. Виспянський, як імпресіоніст 

1. Учні переглядають та порівнюють чотири картини Виспянського: 
«Вид з вікна художника на курган Костюшко» 

2. Допоміжні питання: 
а) Опис елементів ландшафту: дорога, залізничні колії, дерево, 
гори на горизонті (курган Костюшко – побудований на честь 
польського національного героя, який боровся за незалежність 
своєї батьківщини від російського гніту) 
б) Опис барв, світла, пори року, техніки живопису – кольори 
варіюються в залежності від часу доби і року, призводить до того, 
що зображення з  тієї ж  точки спостереження кожен раз виглядає 
інакше, намальоване в  іншому світлі, будує настрій. Немає різких 
контурів, форми трохи розмиті, нечіткі. 

 «Але найкращі твори – це певні цикли пейзажів, які передають 
тільки одну тему, але в  різний час і  в різні пори року, підкреслює 
різні світлові ефекти, а, отже, різні настрої. Тема сама по собі є дуже 
простою: дорога, яка веде на курган Костюшко. Але, як і  вона на 
кожному зображенні, цей мотив змінюється, стати іншим; одного 
разу в  сонячному промінні, другий тоне в  тумані або парах, то 
блищить від кристалів інею або показує сухі, химерно вигнуті стебла 
і кущі, що ростуть біля дороги. Цю серію картин художник назвав 
Історією декількох днів або Враження одного дня. Діапазон тонів, 
барв, інтенсивність світла в  них настільки різноманітна і  багата 
своєю різноманітністю, що викликає замилування глядача» (В. 
Трояновський, Станіслав Виспянський як художник, „Відродження” 
1911, № 1–4, в: Тексти про художників 1890–1918, Вроцлав 1976 р.) 
в) Вищевказані риси: відмова від простої і  передбачуваної лінії та 
використання плям, розмиття, показання таких тем, як природа, 
пейзажі, портрети і будівлі (на фоні природи), інтерес до барв, які 
змінюються в  залежності від освітлення, зосередження на впливі 
світлих барв на зображення об’єктів, гра світла і  тіней – це риси 
характерні для ІМПРЕСІОНІЗМУ, напряму мистецтва, метою якого 
є  передача суб’єктивних вражень художника і  передача відчуттів 
моменту, його швидкоплинності. 
3. Звідси висновок – творчість Виспянського відноситься до 
імпресіонізму. 
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4. Ciekawostka: S. Wyspiański ciężko chorował. Cykl pejzaży „Widok z okna ar-
tysty na Kopiec Kościuszki” namalował w latach 1904 – 1905, kiedy lekarze za-
bronili mu opuszczania mieszkania przy ul. Krowoderskiej w Krakowie. Według 
anegdoty namówił do tego artystę – zasmuconego przymusowym „więzieniem” 
i brakiem możliwości artystycznego działania – Feliks Jasieński (krytyk, publicy-
sta), który przypomniał S. Wyspiańskiemu cykl Claude’a Moneta, który namalo-
wał kilkadziesiąt widoków fasady katedry Notre–Dame w Rouen. 

III. Wyspiański jako symbolista 

1. Nauczyciel wyświetla / pokazuje obraz S. Wyspiańskiego „Róża”. Uczniowie 
próbują powiedzieć, z czym kojarzy się róża, co symbolizuje, zwłaszcza w sztuce. 
Jako pomoc można wykorzystać słownik symboli. 

RÓŻA – atrybut bogiń miłości, płodności, poranka, wiosny, wdzięku i  radości. 
W średniowieczu – symbol miłości dwornej; w renesansie – miłości wolnej, zmy-
słowej. Dziś: symbol miłości i uwielbienia; pięknej kobiety i piękna w ogóle. Atry-
but Marii Panny – symbol cnoty, czystości i pobożności; oraz Chrystusa – symbol 
zmartwychwstania, życia. 
2. Nauczyciel pokazuje uczniom chochoła i tłumaczy, co to jest: 

CHOCHOŁ – jest konstrukcją ze słomy zakładaną zimą na delikatne rośliny, by 
uchronić je przed zimnem. 
3. Nauczyciel wprowadza uczniów w treść dramatu ‘Wesele”: na weselu poety 
i  chłopki (Pan Młody i  Panna Młoda) spotykają się przedstawiciele polskiego 
społeczeństwa: inteligencja i  chłopi. Wspólnie bawią się, ale z  rozmów można 
wywnioskować, że nie rozumieją się nawzajem. Inteligencja lekceważy chłopów, 
których uważa za barwną dekorację i element sielankowej atmosfery wsi, wy-
wyższa się, z drugiej strony jest pogrążona w marazmie, nie wywiązuje się z roli 
przewodniczenia narodowi, jest pesymistycznie nastawiona do rzeczywistości. 
Chłopi z kolei są chętni do działania, ale brakuje im przywódcy, myślą głównie 
o  sobie, nie o  całej ojczyźnie. Mimo to Gospodarz całego wesela dostaje od 
Wernyhory złoty róg; legendarny wróżbita zleca mu misję zwołania wszystkich 
przedstawicieli polskiego narodu, aby wspólnie rozpocząć walkę o odzyskanie 
niepodległości. Gospodarz wysyła ze złotym rogiem, którego sygnał ma rozpo-
cząć powstanie, Jaśka. Tymczasem goście, którzy już wiedzą o nadchodzącym 
powstaniu, czekają z kosami w ręce na sygnał do rozpoczęcia powstania. Jasiek 
bardziej pilnuje swojej czapki z pawimi piórami niż rogu, dlatego gubi go i wraca 
tylko ze sznurem w ręce. 
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4. Цікавий факт: С. Виспянський був тяжко хворий. Серія пейзажів 
«Вид з вікна художника на курган Костюшко» була написана в 1904 
– 1905 роки, коли лікарі заборонили йому залишати квартиру 
за адресою вул. Кроводерска у  Кракові. Згідно з  анекдотом 
на це художника – засмученого примусовим «ув’язненням» та 
неможливістю художньої діяльності – переконав Фелікс Ясєнський 
(критик, публіцист), який нагадав С. Виспянському цикл Клода Моне, 
який написав десятки зображень фасаду собору Нотр–Дам в Руані. 

III. Виспянський, як символіст 

1. Учитель показує картину С. Виспянського «Троянда». Учні нама-
гаються розказати, з чим асоціюється троянда, що вона символізує, 
особливо в мистецтві. Як допоміжний засіб, ви можете використо-
вувати словник символів. 

ТРОЯНДА – атрибут богині любові, родючості, ранку, весни, 
благодаті та радості. В середні віки – символ лицарської любові; 
в епоху Відродження – вільного кохання і чуттєвості. Сьогодні: 
символ любові і кохання; красивої жінки і краси в цілому. Атрибут 
Діви Марії – символ невинності, чистоти та віри; а також Христоса – 
символ воскресіння, життя. 
2. Учитель показує студентам дідуха та пояснює, що це таке: 

Дідух – це конструкція з соломи, яка на зиму прикриває ніжні 
рослини, щоб захистити їх від холоду. 
3. Учитель знайомить учнів зі змістом драми «Весілля»: на весіллі поета 
і  селянки (Наречений і  Наречена) зустрінуться з  представниками 
польського суспільства: інтелігенції і селян. Разом вони бавляться, 
але з діалогів можна зробити висновок, що вони не розуміють один 
одного. Інтелігенція ігнорує селян, яких вона вважає барвистою 
декорацією та елементом ідилічної атмосфери села, ставить себе 
вище них, з  іншого боку, вона загрузла в  апатії, не виконує роль 
голови нації, песимістично сприймає реальність. Селяни, в  свою 
чергу, готові до праці, але їм не вистачає голови, вони зосереджені 
в  основному на собі, а  не на всій країні. Проте, Господар весілля 
отримує від Вернигори золотий ріг; легендарний ворожка дає йому 
завдання закликати всіх представників польської нації зібратися 
разом, щоб почати боротьбу за незалежність. Господар посилає 
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4. Uczniowie czytają ostatnie sceny z dramatu „Wesele” (sceny 34 – 37). Pod kie-
runkiem nauczyciela interpretują fragment utworu: 
Złoty róg nie zabrzmi, więc goście nie ruszą do walki. Nie są do tego 
gotowi, bo nie rozumieją się, nie szanują nawzajem, nie szukają zgody. 
Taniec na koniec wesela pokazuje właśnie ten stan – słabość Polaków, 
niezdolność do podjęcia działania. Słomiana kukła, niezdarny chochoł 
staje się więc symbolem Polski – pogrążonej w kłótniach i konfliktach. 
Jednocześnie Chochoł to ukryte pod słomą życie – wolna Polska – jed-
nak na wiosnę– wolność jest jeszcze za wcześnie. 
5. W utworze jest wiele innych symboli, które również widać w ostat-
nich scenach: 
a) złoty róg – symbol narodowej misji 
b) sznur – symbol niewoli, w której Polska tkwi od ponad 100 lat 
c) czapka z pawimi piórami – w rzeczywistości element polskiego, ludo-
wego stroju krakowskiego. Barwne nakrycie głowy– największa ambi-
cja i marzenie młodych chłopów – odzwierciedla zamiłowanie do rze-
czy doczesnych, materializm, ciągłe przedkładanie osobistych korzyści, 
prywaty nad sprawy dobra ogółu. Jasiek woli pilnować czapki, ponie-
waż jest jeszcze młody i nieodpowiedzialny. 
d) kosy (w utworze postawione na sztorc) – symbol gotowości do walki 
6. Stąd wniosek – twórczość S. Wyspiańskiego nawiązuje do SYMBOLI-
ZMU, czyli kierunku, który polegał na stosowaniu symbolu jako głów-
nego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia tego, co niewypowie-
dziane. Stanowił znak jakiejś ważnej idei, stanu umysłu, uczucia, zjawisk 
mistycznych. 
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з золотим рогом, сигнал з якого повинен почати повстання, Ясека. 
В  цей час, гості, які вже знають про майбутнє повстання, чекаючи 
з  косами в  руках на сигнал про початок повстання. Ясек більше 
слідкує за своїм капелюхом з павиними пір’ям, ніж за рогом, так він 
втрачається його і повертається тільки з мотузкою в руці. 
4. Учні читають останню сцену драми «Весілля» (сцени 34 – 37). Під 
керівництвом вчителя інтерпретують частину твору: 
Золотий ріг не буде звучати, тому гості не вирушать на боротьбу. 
Вони не готові це зробити, тому що не розуміють, не поважають 
один одного, не шукають згоди. Танець в кінці весілля показує цей 
стан – слабкість поляків, нездатність почати діяти. Солом’яна лялька, 
незграбний дідух, стає символом Польщі – загрузлої в  сварках 
і  конфліктах. Водночас, Дідух це приховане під соломою життя – 
вільна Польща – проте тільки навесні – для свободи ще занадто 
рано. 
5. В творі використовуються багато інших символів, які також можна 
побачити в заключних сценах: 
а) золотий ріг – символ національної місії 
б) мотузка – символ рабства, в якому Польща перебуває вже понад 
100 років 
в) капелюх з  павиними пір’ям – насправді, частина польського 
народного костюма Кракова. Кольорові головні убори – найбільші 
амбіції і  мрії молодих селян – відображає любов до тимчасових 
речей, матеріалізм, постійний пошук особистої вигоди, перевага 
приватних інтересів над суспільними благами. Ясек пильнує 
капелюха, тому що він ще занадто молодий та безвідповідальний. 
г) коси (в творі у вертикальному положенні) – символ готовності до 
боротьби 
6. Звідси висновок – творчість С. Виспянського відноситься до 
СИМВОЛІЗМУ, тобто напряму, яке використовує символи в  якості 
основного засобу вираження. Символ був використаний для 
вираження невимовних контекстів. Був ознакою деяких важливих 
ідей, стану розуму, почуттів, містичних явищ. 
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Anna Rogala–Goj
CYKL ZAJĘĆ

Mam ten dar bowiem, patrzę się inaczej…  
(S. Wyspiański)
czyli jak?

Autotematycznie
Jako Wizjoner i reformator teatru
Skrzydlatymi słowami
Jako Malarz

Zajęcia dla młodzieży w wieku 16–18 lat. 

Odsłona pierwsza
Prawda o Wyspiańskim i jego epoce z autoportretów wyczytana, czyli 
Artysta autotematycznie

Cele lekcji:
Uczeń:
– uświadamia sobie wartość wiedzy o  twórcy, jaką można pozyskać 
z jego dzieł na podstawie autoportretów S. Wyspiańskiego,
– dostrzega cechy malarstwa Wyspiańskiego,
– zauważa przeobrażenie twórcy,
– podejmuje refleksję o autotematyzmie w sztuce.

Przebieg lekcji

Problem, który zostaje postawiony przed uczniami: Jaką prawdę o sobie 
i o swoim rozwoju zawarł Wyspiański w swoich autoportretach?

Punktem wyjścia do rozmowy są słowa S. Wyspiańskiego „człowiek 
(...) zmienia się bezpowrotnie, zmieniają go przeżycia i  przemyślenia. 
Portret to odbicie chwili, odbicie artystyczne ujmujące rzecz do głębi”.  
 
Czy to zdanie jest prawdziwe? Jaką prawdę o człowieku, o jego kondycji 
i przeobrażeniu prezentują autoportrety Stanisława Wyspiańskiego?
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Aнна Рогала–Гой
ЦИКЛ ЗАНЯТЬ

В мене є цей дар, тому дивлюсь інакще ...  
(С. Виспянський)
тобто як?
Міз–ан–абім (рекурсивна техніка)
Як провидець та реформатор театру
Крилатими словами
Як художник

Заняття для молодих людей у віці 16–18 років. 

Частина перша
Правда про Виспянського і його епоху зрозуміла з автопортретів, 
тобто Митець у рекурсивному погляді

Цілі лекції:
Учень:
– розуміє цінність знань про художника, які можна отримати з його 
робіт на основі автопортретів С. Виспянського,
– розрізняє риси живопису Виспянського
– розуміє перетворення художника,
– розуміє відображення рекурсивної техніки (Міз–ан–абім 
в мистецтві.

Хід лекції

Проблема, поставлена перед учнями: Яку правду про себе і про свій 
розвиток Виспянський передав в своїх автопортретах?

Відправною точкою для обговорення є  слова С. Виспянського 
«людина (...) безповоротно змінюється, змінив свої 
переживання і  думки. Портрет – це відображення моменту, 
художнє відображення, яке показує глибину речей».   
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Prezentacja pięciu autoportretów Artysty z różnych lat. Ich analiza wg 
określonych, jednolitych kryteriów: 

Poza, w jakiej sportretował siebie Wyspiański.
Wyraz, mimika twarzy i emocje, które w ten sposób zostały wyrażone.
Cechy charakteru, cele, wartości, które ujawniają się w autoprezentacji.
Kolorystyka obrazu i jej symbolika.
Atrybuty, w które artysta wyposażył własny wizerunek i ich symboliczne 
znaczenie.

Autoportret – 1895

http://niezlasztuka.net/strona–glowna/stanislaw–wyspianski–dwie–pastele/

Autoportret – 1893–94

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1893_94.jpg
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Чи така позиція є  вірною? Яку істину про людину, про її стан 
і трансформацію показують автопортрети Виспянського?

Презентація п’яти автопортретів художника різних років. Їх аналіз 
на підставі визначених критеріїв: 

Позиція, в якій себе зображує Виспянський.
Вираз, міміка обличчя і емоції, які в такий спосіб були виражені.
Риси характеру, цілі, цінності, які проявляються в самопрезентації.
Кольори картини і її символи.
Атрибути, якими художник наділив свою постать та їх символічне значення.

Автопортрет – 1895

http://niezlasztuka.net/strona–glowna/stanislaw–wyspianski–dwie–pastele/

Автопортрет – 1893–94

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1893_94.jpg
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Autoportret – 1902

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1902.jpg

Autoportret z żoną – 1904

http://muzea.malopolska.pl/obiekty/–/a/26885/1120063
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Автопортрет – 1902

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1902.jpg

Автопортрет з дружиною – 1904

http://muzea.malopolska.pl/obiekty/–/a/26885/1120063
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Autoportret – 1907

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1907.jpg

Praca w  pięciu grupach. Wypełnianie karty pracy (Załącznik do pracy 
w grupach)
Prezentacja efektów pracy, opis elementów obrazów omawianych wg 
chronologii czasu powstania, odczytanie ich symboliki oraz zaprezen-
towanie wniosków.

Wnioski będące odpowiedzią na pytanie: W  jakim kierunku nastąpiło 
przeobrażenie Artysty, jakiej prawdy o nim dostarczają autoportrety?

Wrażliwy artysta jest świadomy nieuchronności przemijania, co prowa-
dzi go zadumy nad ludzka kondycją. Takie myślenie pozostaje w zgo-
dzie z duchem epoki. Portrety powstały na przełomie wieków XIX i XX, 
gdzie wyraźnie rysują się tendencje schyłkowe.

Wniosek końcowy sformułowany poprzez kończenie zdania: 
Epoka, która w  taki sposób ukazuje Artystę na pewno ceni sobie…. 
(np. indywidualizm, ekspresję twórczą, refleksyjność, emocjonalność).
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Автопортрет – 1907

https://www.pinakoteka.zascianek.pl/Wyspianski/Images/Autoportret_1907.jpg

Робота в  п’яти групах Заповнення робочого зошиту (Додаток до 
роботи в групах)
Представлення результатів роботи, опис елементів картин, які 
обговорюються за хронологією створення, розшифровка символів 
і представлення результатів.

Висновки, як відповідь на питання: В якому напрямку відбувалося 
перетворення художника, яку істину показують автопортрети?

Чутливий художник розуміє неминучість, миттєвість, яка змушує 
його задуматися про людський стан. Таке мислення відповідає на-
прямах епохи. Портрети були створені на рубежі XIX та XX століть, 
в період спадкової тенденції.

Кінцевий висновок, сформульований як закінчення речення: 
Епоха, яка таким чином показує Художника, безумовно, цінує 
.... (наприклад, індивідуалізм, творче вираження, зворотність, 
емоційність). 
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 Odsłona druga
Teatr Ogromny Stanisława Wyspiańskiego, czyli odsłona druga – wizjo-
ner teatru

Cel lekcji:
Uczeń:
– uświadamia sobie rolę twórczości S. Wyspiańskiego w  reformie teatru 
w Polsce,
– nazywa cechy teatru Wyspiańskiego,
– projektuje znaki teatru do przedstawienia w myśl cech wyznaczonych 
przez wizję Wyspiańskiego,
– podejmuje refleksję na temat roli teatru w kulturze i jego kreacyjności.

Przebieg lekcji

Wprowadzenie do lekcji poprzez ćwiczenie dramowe.
Uczniowie podzieleni na grupy, formując litery z własnych ciał, układają 
słowo TEATR. Po wykonaniu ćwiczenia, kończąc zdania, formułują wnio-
ski dotyczące niezbędnych warunków istnienia teatru:

Warunkiem istnienia teatru jest ………………..(np. obecność widza 
i aktora).
W teatrze widz poszukuje……………………….. (np. refleksji, zaskocze-
nia, zaspokojenia ciekawości, emocji).
Teatr od aktora wymaga ……………………………(np. kreatywności, 
aktywności, talentu).

Postawienie problemu: Jakimi cechami odznaczał się teatr Wyspiań-
skiego, jeśli twórca jest autorem deklaracji twórczej, czyli tekstu rozpo-
czynającego się od incipitu:  I ciągle widzę ich twarze….

Odczytanie tekstu lub jego odtworzenie w interpretacji muzycznej ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=TU2ia8jyZyo

Wyjaśnienie niezrozumiałych słów. Postawienie hipotezy interpretacyj-
nej poprzez dokończenie zdań:

Podmiotem lirycznym wiersza jest………………………, ponieważ 
………………....
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Частина друга
Великий театр Станіслава Виспянського, тобто другий акт – ідей-
ний керівник театру

Ціль лекції:
Учень:
– розуміє роль творчості С. Виспянського в реформі театру в Польщі
– може перерахувати характерні риси театру Виспянського,
– проектує символи для театральних вистав, відповідно до бачення 
Виспянського,
– формує власну думку щодо ролі театру в  культурі і  його 
креативність.

Хід лекції

Введення в урок через заняття з постановки драми.
Студенти діляться на групи, утворюючи своїми тілами літери, 
складають слово ТЕАТР. Після вправи, закінчують речення, 
формулюють висновки щодо необхідних умов для існування театру:

Умовою існування театру є  ………………..(напр., присутність 
глядача та акторів).
Глядач шукає в  театрі……………………….. (напр., нових поглядів, 
здивування, хвилювання).
Театр вимагає від актора ……………………………(напр., 
креативності, активності, таланту).

Визначення проблеми: Які особливості відрізняють театр Виспян-
ського, якщо творець є автором декларації, тобто текст починається 
від інципіту:  Я до сих пір бачу їхні обличчя ....

Читання тексту або його відтворення в  музичній інтерпретації ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=TU2ia8jyZyo

Пояснення незрозумілих слів: Висування інтерпретаційної гіпотези 
за допомогою закінчення речень:

Ліричним об’єктом вірша є  ………………………, тому що 
………………....
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Tematem jego monologu 
jest…………………………………………………………...
Emocje, które mu towarzyszą tej wypowiedzi to 
……………………………………...

Analiza tekstu Wyspiańskiego, nazywanie cech jego teatru (praca w gru-
pach)

Etap analizy tekstu – wypełnianie karty pracy, w  której uczniowie 
umieszczają cytaty z  wiersza i  cechy na ich podstawie ustalone wg 
określonego porządku, zastanawiając się, jak Wyspiański realizuje po-
szczególne znaki teatru i jaką nadrzędną cechę można by jego teatrowi 
przypisać.

Znak teatru Cytat z wiersza Cecha teatru Wyspiańskiego

Źródła inspiracji teatralnych I ciągle widzę ich twarze,
Ustawnie w oczy ich patrzę 

ich nie ma – myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze.

Wyobraźnia, natchnienie

Przestrzeń Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie

Monumentalna, wielowymia-
rowa

Bohaterowie ludzie je pełnią i cienie, Postacie tragiczne – ludzie, 
duchy

Muzyka sztuka jest sztuką moją,
melodię słyszę choralną,
jak rosną w burzę nawalną,
i flet zawodzi pastuszy.

Głośna, wszechogarniająca, 
monumentalna, z elementami 
ludowymi

Światło w mroku mdlejące i cichsze 
już ledwo, ledwo widnieją —
znów wstają — wracają ogromne

Gra światła i cienia

Efekty specjalne jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.
W gromach i wichrze szaleją

Odgłosy burzy, gromy

Scenografia wielkie powietrzne przestrzenie,

jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.

Tworzona z rozmachem
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Темою його монологу 
є …………………………………………………………...
Емоції, які супроводжують монолог 
…………………………………………………………...

Аналіз тексту Виспянського, визначення рис його театру (групова 
робота)

Етап аналізу тексту – заповнення робочих зошитів, де учні розмі-
щують цитати з  вірша та визначені риси у  встановленої певному 
порядку, намагаються зрозуміти яким чином Виспянський реалізує 
певні символи театру та яка з рис має головне значення, яке можна 
віднести до театру.

Символ театру Цитата з вірша Риси театру Виспянськогоою 

Джерела театрального 
натхнення

Я до сих пір бачу їхні обличчя,
Неустанно в їх очі дивлюся 

їх не існує – міркую та мрію,
бачу їх душу в театрі.

Уява, натхнення

Простір Бачу свій Великий Театр,
великі простори повітря

Монументальна, 
багатовимірна

Герої наповнений людьми й тінями, Трагічні постаті – люди, духи

Музика Мистецтво – мистецтво моє,
мелодію чую хору,
росте вона в бурю та громи, 

пастуха флейти мотив зазвучить.

Гучна, всебічна, 
монументальна, 
з елементами фольклору

Світло в темряві непритомні й спокійні – 
вже слабо, слабо видніють –
знову підносяться – вернуться великі

Гра світла та тіней

Спеціальні ефекти росте вона в бурю та громи,
збирає вітри та міцніє.
В громі та вітрі бушують

Звуки бурі, грім
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Emocje Grają tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie,

Burza emocji, przeobrażenie, 
tragizm

Tempo wydarzeń jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.
W gromach i wichrze szaleją
i gasną w gromach i wichrze 
w mroku mdlejące i cichsze 
już ledwo, ledwo widnieją —
znów wstają — wracają ogromne
olbrzymie, żyjące — przytomne.

Zmienne, dynamiczne

Ulubione motywy Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie,
ludzie je pełnią i cienie,
ja jestem grze ich przytomny.

Jak sztuka jest sztuką moją

 Grają tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie

żar święty w trójnogach płonie,
i flet zawodzi pastuszy.

Autotematyzm

Theatrum mundi

Tradycja, historia

Ludowość

Najważniejsza cecha teatru Synkretyzm

Na dużych kartkach wielkości plakatu uczniowie umieszczają hasło TE-
ATR OGROMNY i, na podstawie materiału uzyskanego z analizy wiersza, 
kreują:
Grupa I – wizerunek scenografii teatralnej do przedstawienia Wyspiań-
skiego,
Grupa II – wizerunek bohatera, który mógłby  znaleźć się w sztuce Wy-
spiańskiego, wyposażają go także we właściwe rekwizyty,
Grupa III – oświetlenie i efekty specjalne,
Grupa IV – wiązkę zdarzeń, która wykorzystywałaby ulubione motywy 
twórcy Teatru Ogromnego.
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Сценографія великі простори повітря,

росте вона в бурю та громи,
збирає вітри та міцніє.

Створена з розмахом

Емоції Душі грають трагедію мук
в театру трагічному схилі,

Буря емоцій, трансформація, 
трагізм

Темп подій росте вона в бурю та громи,
збирає вітри та міцніє.
В громі та вітрі бушують
та в громі і вітрі вмирають 
в темряві непритомні й спокійні – 
вже слабо, слабо видніють –
знову підносяться – вернуться великі
громади, живі та притомні.

Змінні, динамічні

Улюблені мотиви Бачу свій Великий Театр,
великі простори повітря,
наповнений людьми й тінями,
а я їх гру розумію.

Мистецтво – мистецтво моє,

 Душі грають трагедію мук
в театру трагічному схилі,

святий жар на мольбертах палає,
пастуха флейти мотив зазвучить.

Міз–ан–абім

Theatrum mundi

Традиція, історія

Фольклор

Найбільш важлива 
особливість театру

Синкретизм

На великих аркушах, розміру плаката, учні пишуть вираз ВЕЛИКИЙ 
ТЕАТР і, на основі матеріалу, отриманого з аналізу вірша, створюють:
Група I – образ театральних декорацій в уявлені Виспянського
Група II – образ героя, який міг би знайти себе в  мистецтві 
Виспянського, добирають йому відповідний реквізит,
Група III – освітлення і спецефекти,
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Prezentacja efektów pracy grup. Sformułowanie wniosku na temat 
znaczenia przeobrażeń  teatru w kulturze poprzez uzupełnienie luk.

Wizja teatru Wyspiańskiego jest nowatorska/tradycyjna.
Teatr ten wykorzystuje   różne dziedziny sztuki/ odwołuje się do tradycji 
teatralnej. 
Receptą na kryzys w teatrze jest dla Wyspiańskiego podejmowanie ła-
twych/trudnych tematów.
Wizja teatralna to efekt natchnienia i  intuicji/przemyślanego i  meto-
dycznego działania.
Cechy teatru Wyspiańskiego trafnie nazywają określenia: monumental-
ny i wielowymiarowy/ kameralny i jednowymiarowy.

Praca domowa

Obejrzyj fragment najważniejszej dla przeobrażeń teatru sztuki Wy-
spiańskiego „Wesele” . Wykorzystując wiedzę zgromadzoną na lekcjach, 
zaprojektuj plakat teatralny do tego przedstawienia.

Załącznik 1 
Stanisław Wyspiański I ciągle widzę ich twarze 
. . . . . . . . . . .
I ciągle widzę ich twarze,
Ustawnie w oczy ich patrzę —
ich nie ma — myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze.
Teatr mój widzę ogromny,
wielkie powietrzne przestrzenie,
ludzie je pełnią i cienie,
ja jestem grze ich przytomny. 
Jak sztuka jest sztuką moją,
melodię słyszę choralną,
jak rosną w burzę nawalną,
w gromy i wichry się zbroją.
W gromach i wichrze szaleją
i gasną w gromach i wichrze —
w mroku mdlejące i cichsze —
już ledwo, ledwo widnieją —
znów wstają — wracają ogromne
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Група IV – пучок подій, який використовує улюблені мотиви творця 
Великого Театру.

Презентація результатів роботи груп. Висновки про важли-
вість трансформації театральної культури, через заповнення 
прогалин.

Бачення  театру Виспянського має інноваційний/традиційний 
характер.
Театр використовує різні галузі мистецтва / використовує театральні 
традиції. 
Рецепт виходу з  театральної кризи для Виспянського це вибір 
легких/ складних теми.
Бачення театру є  результатом натхнення і  інтуїції/ вдумливої та 
методичної роботи.
Особливості театру Виспянського влучно показує визначення: мо-
нументальний і багатовимірний/ камеральний та одновимірний.

Домашнє завдання

Подивіться фрагмент найважливішого твору для трансформації 
театру – «Весілля» Виспянського. Використовуючи знання, отримані 
на уроці, запроектуйте дизайн театрального плаката для вистави.

Додаток 1 
Станіслав Виспянський «Я до сих пір бачу їхні обличчя... 
. . . . . . . . . . .
Я до сих пір бачу їхні обличчя,
Неустанно в їх очі дивлюся – 
їх не існує – міркую та мрію,
бачу їх душу в театрі.
Бачу свій Великий Театр,
великі простори повітря,
наповнений людьми й тінями,
а я їх гру розумію. 
Мистецтво – мистецтво моє,
мелодію чую хору,
росте вона в бурю та громи,
збирає вітри та міцніє.
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olbrzymie, żyjące — przytomne.
Grają tragedię mąk duszy
w tragicznym teatru skłonie,
żar święty w trójnogach płonie,
i flet zawodzi pastuszy.
Ja słucham, słucham i patrzę —
poznaję — znane mi twarze,
ich nie ma — myślę i marzę,
widzę ich w duszy teatrze!

Załącznik 2

Znak teatru Cytat z wiersza Cecha teatru Wyspiańskiego

Źródła inspiracji teatralnych

Przestrzeń

Bohaterowie

Muzyka

Światło

Efekty specjalne
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В громі та вітрі бушують
та в громі і вітрі вмирають – 
в темряві непритомні й спокійні –
вже слабо, слабо видніють –
знову підносяться – вернуться великі
громади, живі та притомні.

Душі грають трагедію мук
в театру трагічному схилі,
святий жар на мольбертах палає,
пастуха флейти мотив зазвучить.
Я слухаю, слухаю і дивлюся –
Бачу – знайомі обличчя,
їх не існує – міркую та мрію,
бачу їх душу в театрі!

Додаток 2

Символ театру Цитата з вірша Риси театру Виспянськогоою

Джерела театрального 
натхнення

Простір

Герої

Музика

Світло
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Scenografia

Emocje

Tempo wydarzeń

Ulubione motywy

Najważniejsza cecha teatru
Wyspiańskiego

Załącznik 4
Na postawie wniosków wynikających z analizy wiersza na kartonie 
wielkości plakatu umieść napis TEATR OGROMNY i zaprojektuj: 
Grupa I – wizerunek sceny teatralnej Wyspiańskiego,
Grupa II – wizerunek bohatera, który mógłby  znaleźć się w sztuce Wy-
spiańskiego, wyposaż go także we właściwe rekwizyty,
Grupa III – oświetlenie i efekty specjalne,
Grupa IV – wiązkę zdarzeń, która wykorzystywałaby ulubione motywy 
twórcy Teatru Ogromnego.

Załącznik 5
Teatr Wyspiańskiego – wnioski

Podkreśl właściwe zdanie:
Wizja teatru Wyspiańskiego jest nowatorska/tradycyjna.
Teatr ten wykorzystuje   różne dziedziny sztuki/ odwołuje się do trady-
cji teatralnej. 
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Спеціальні ефекти

Сценографія

Емоції

Темп подій

Улюблені мотиви

Найбільш важлива особливість 
театру
Виспянського

Додаток 4
На основі висновків з аналізу вірша на картоні плакатного розміру 
напишіть ВЕЛИКИЙ ТЕАТР та запроектуйте: 
Група I – образ театральних декорацій в уявлені Виспянського
Група II – образ героя, який міг би знайти себе в мистецтві Виспян-
ського, добирають йому відповідний реквізит,
Група III – освітлення і спецефекти,
Група IV – пучок подій, який використовує улюблені мотиви творця 
Великого Театру.
Додаток 5
Театр Виспянського – висновки
Підкресліть правильне речення:
Бачення  театру Виспянського має інноваційний/традиційний 
характер.
Театр використовує різні галузі мистецтва / використовує 
театральні традиції. 
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Receptą na kryzys w teatrze jest dla Wyspiańskiego podejmowanie 
łatwych/trudnych tematów.
Wizja teatralna to według twórcy efekt natchnienia i intuicji/przemy-
ślanego i metodycznego działania.
Cechy teatru Wyspiańskiego trafnie nazywają określenia: monumental-
ny i wielowymiarowy/ kameralny i jednowymiarowy.

Odsłona trzecia
Temat: Patrzę skrzydlatymi słowami, czyli jakiej wiedzy o Polsce 
i Polakach dostarczają cytaty z „Wesela” S. Wyspiańskiego

Prezentacja dramatu S. Wyspiańskiego wg określonych kryteriów/
samodzielne gromadzenie informacji o tekście, jego roli w kulturze 
polskiej, a potem rozwiązywanie krzyżówki/ lub kończenie zdań/ lub 
skojarzenia związane z przygotowanym przez nauczyciela obrazami:

Rydlówka – Bronowice Małe

http://culture.pl/pl/dzielo/stanislaw–wyspianski–chocholy
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Рецепт виходу з театральної кризи для Виспянського це вибір 
легких/ складних теми.
Бачення театру є результатом натхнення і інтуїції/ вдумливої та 
методичної роботи.
Особливості театру Виспянського влучно показує визначення: 
монументальний і багатовимірний/ камеральний та одновимірний.

Третя частина
Тема: Дивлюсь крилатими словами, або яку інформацію про 
Польщу можна отримати з «Весілля» С. Виспянського

Презентація драми С. Виспянського відповідно до визначених крите-
ріїв / самостійний пошук інформації про текст, його ролі в польській 
культурі, а потім розв’язування кросворду / або закінчення речень/ 
або асоціації, пов’язані з зображеннями, підготовленими вчителем:

Ридлювка Малі Броновіце

http://culture.pl/pl/dzielo/stanislaw–wyspianski–chocholy
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Narodowe cechy

Ale tu wieś spokojna. – 
Niech na całym świecie wojna, 
Byle polska wieś zaciszna, 
Byle polska wieś spokojna. [Dziennikarz; akt I, scena 1]

Pon się boją we wsi ruchu. 
Pon nos obśmiwajom w duchu. –  
A jak my, to my się rwiemy  
Ino do jakiej bijacki. 
Z takich, jak my, był Głowacki. 
A, jak myślę, ze panowie  
Duza by już mogli mieć, 
Ino oni nie chcom chcieć! [Czepiec, akt I, scena 1] 
 
Oni się tam gniotą, tłoczą 
I ni stąd, ni zowąd naraz 
Trzask, prask, biją się po pysku; 
To nie dla was. [Radczyni, akt I, scena 3]

Wyście sobie, a my sobie. 
Każden sobie rzepkę skrobie. [Radczyni, akt I, scena 4]

A bo chłop i ma coś z Piasta, 
Coś z tych królów Piastów – wiele! 
– Już lat dziesięć pośród siedzę, 
Sąsiadujemy o miedzę. 
Kiedy sieje, orze, miele, 
Taka godność, takie wzięcie; 
Co czyni, to czyni święcie, 
Godność, rozwaga, pojęcie. 
A jak modli się w kościele, 
Taka godność, to przejęcie; 
Bardzo wiele, wiele z Piasta; 
Chłop potęgą jest i basta. [Gospodarz, akt I, scena 24]

Zaproście tu na Wesele 
Wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, 
Pioruny, brzęczenia, śpiewy… [Poeta, akt I, scena 36]

W powietrzu atmosferyczna zmiana: 
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Національні особливості

Але це мирне село. – 
Нехай в світі війна, 
Аби польське село відлюдне, 
Аби польське село спокійне. [Журналіст; акт I, сцена 1]

Здається боїться село руху. 
Хиба засміють з всього духу. –  
А що ми, ми перші на дорозі  
До якоїсь бійки. 
З таких, як ми і був Гловацький. 
А як знаю, що пани 
Можуть мати що завгодно, 
тільки б захотіли! [Чепець, акт I, сцена 1] 
 
А там тиснява та натовп 
Аж незнати звідки на раз 
Тріск, гам, биють у пику; 
Це не для вас. [Радчиня; акт I, сцена 3]

Ви собі, а ми собі. 
Кожен сам собі готує. [Радчиня; акт I, сцена 4]

Бо холоп щось має з Піаста, 
Що ж з царів тих Піастів – взяти! 
– Вже з десять років сидимо,  
По сусідську на межі. 
Коли сію, орю, мелю, 
Така гідність та завзяття; 
Все що роблю, найсвятіше, 
Гідність, поняття. 
А як молиться в костелі, 
Така гідність, та завзятість; 
Так багато в нього з Піаста; 
Холоп – могутність i баста. [Господар; акт I, сцена 24]

Запросіть на це Весілля 
Всі дива, квітки, кущі, 
Блискавки, дзижчання, співи … [Поет, акт I, сцена 36]
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Chata stała się rozkochana 
W polskości – właściwa skala: 
Żar, co się duchem udziela, 
Co się na powietrzu spala 
Jak garść lnu. [Rachela, akt II, scena 21]

„(…) tak by gdzieś het gnało, gnało, 
tak by się nam serce śmiało 
do ogromnych, wielkich rzeczy (…)” 
a tu pospolitość skrzeczy, 
a tu pospolitość tłoczy, 
włazi w usta, uszy, oczy; (…)”

Poeta do Gospodarza

Poeta 
(…) o niech tak Jagusia przymknie 
rękę pod pierś. 
Panna Młoda 
To zakładka 
gorseta, zeszyta troche przyciaśnie. 
Poeta 
– – – A tam puka? 
Panna Młoda 
I cóz za tako nauka? 
Serce – ! – ? 
Poeta 
A to Polska właśnie”. 

„(…) kasjsim zabył złoty róg, 
ostał mi się ino sznur” 
Jasiek 
 
„Miałeś, chamie, złoty róg, 
miałeś, chamie, czapkę z piór: 
czapkę wicher niesie, 
róg huka po lesie, 
ostał ci się ino sznur 
ostał ci się ino sznur” 
Chochoł do Jaśka
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В повітрі атмосферні зміни: 
Хата сповнена любові 
В польський силі – як в скалі: 
Жар, що духом здіймається, 
Що на повітрі палає 
Як жменька льону. [Рахель; акт I, сцена 21]

„(…) так би все неслось, неслось, 
так би серце веселилось 
з великих, значущих речей (…)” 
a так пересічність скріпить, 
a так пересічність пригнічує, 
влазить до рота, у вуха та в очі; (…)”
Поет до Господаря

Поет 
(…) так нехай Ягуся під грудьми пошукає. 
Наречена 
Це вставка корсету, тісно пришити. 
Поет 
– – – А там щось б’ється? 
Наречена 
І що ж за наука? 
Серце – ! – ? 
Поет 
А це власне Польща”. 

„(…) хтось забув золотий ріг, 
а мені тільки мотузка” 
Яцек 
 
„Був у тебе, хама, золотий ріг, 
був у тебе, хама, капелюх з пір’ям: 
капелюх вітер несе, 
ріг гримить у лісі, 
а в тебе тільки мотузка 
а в тебе тільки мотузка” 
Дідух до Яцека


