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PAWEŁ
I GAWEŁ
Aleksander Fredro to jeden z polskich autorów klasycznych, którego twórczość literacka
dotyczyła polskich tradycji, dziedzictwa kulturowego, ale w bardzo oryginalny sposób.
Posługiwał się ironią i wyśmiewał ślepe przywiązanie do tradycji, które w rzeczywistości były
antypatriotyczne, wzmacniały tożsamość opartą na konflikcie, hipokryzję i uprzedzenia.
Paweł wpisuje się w tę tradycję jako intelektualista, introwertyk, cynik, a Gaweł to tyran,
bezlitosny łowca, szukający zabawy buntownik według tradycji „zrujnowanych” polskich
szlachciców, niewykształcony, radykalny, ksenofobiczny itp. Hasło, które obaj cytują,
odnosi się do konkretnego rozumienia wolności osobistej: Mój dom jest moją twierdzą, ale
obaj prześcigają się w naruszaniu tej wolności sobie nawzajem…

CEL INSTRUMENTALNY:
• Poznaj wiersz Aleksandra Fredry, poznaj sylwetki postaci jako klasycznych
polskich sąsiadów.
• Połącz stereotypy myśliwych i rybaków z innymi elementami dziedzictwa
kulturowego.
• Wyciągnij wnioski, jak ironia jest wyrażana w różnych dziełach sztuki i jak
odbiorcy mogą ją interpretować w kontekście zmian kulturowych i tolerancji.

CEL SPOŁECZNY/OSOBISTY:
• Dowiedz się, jak radzić sobie z silnymi emocjami w sytuacji konfliktu.
• Dowiedz się, jak powstrzymać się od oceny opartej na kulturowych
stereotypach.
• Uzyskaj wgląd w działanie ego.
• Poznaj konsekwencje znęcania się i fałszywej „wzajemności”/zemsty

CEL ESTETYCZNY:
• Docenić klasyczny utwór literatury polskiej, język i powiedzenia.
• Techniki dramy.

CEL EKSPRESYWNY:
• Poznaj strategie zmiany negatywnego nastawienia do sąsiadów.
• Zastanów się, jak działają stereotypy.

Paweł i Gaweł
Paweł i Gaweł w jednym stali domu,
Paweł na górze, a Gaweł na dole;
Paweł, spokojny, nie wadził nikomu,
Gaweł najdziksze wymyślał swawole.
Ciągle polował po swoim pokoju:
To pies, to zając - między stoły, stołki
Gonił, uciekał, wywracał koziołki,
Strzelał i trąbił, i krzyczał do znoju.
Znosił to Paweł, nareszcie nie może;
Schodzi do Gawła i prosi w pokorze:
„Zmiłuj się waćpan, poluj ciszej nieco,
Bo mi na górze szyby z okien lecą”.
A na to Gaweł: „Wolnoć, Tomku,
W swoim domku”.
Cóż było mówić? Paweł ani pisnął,
Wrócił do siebie i czapkę nacisnął.
Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie,
A tu z powały coś mu na nos kapie.
Zerwał się z łóżka i pędzi na górę.
Stuk! Puk! - Zamknięto. Spogląda przez dziurę
I widzi… Cóż tam? Cały pokój w wodzie,
A Paweł z wędką siedzi na komodzie.
„Co waćpan robisz?” „Ryby sobie łowię”.
„Ależ, mospanie, mnie kapie po głowie!”
A Paweł na to: „Wolnoć, Tomku
W swoim domku”.
Z tej to powiastki morał w tym sposobie:
Jak ty komu, tak on tobie.

ROZGRZEWKA
Podskoki
Uczestnicy sesji poruszają się po klasie i starają się podskoczyć dokładnie wtedy,
kiedy niezapowiedzianie czyni to lider. Koncentrują się optymalnie by nie patrzeć na
prowadzącego, lecz brać impuls do skoku od najbliższej osoby z grupy.

Rabuś
Każdy umieszcza za pasem z tyłu chusteczkę higieniczną jako swój ogon. Celem gry jest
„zrabowanie” jak największej ilości ogonów bez utraty własnego. Nie wolno używać siły
ani blokować ogona ręką. Po utracie ogona uczestnik odpada z gry, chyba że wcześniej
zdobył zapasowy.

BUDOWANIE KONTEKSTU
Sąsiedzi
Uczestnicy odliczają do dwóch. Jedynki to Paweł, dwójki Gaweł. Siadają na krzesłach
w kręgu. Prowadzący staje pośrodku i nie ma swojego krzesła. Kiedy powie „Paweł”
wszystkie jedynki muszą się zamienić krzesłami, jak krzyknie „Gaweł” robią to dwójki, a
jak powie „sąsiedzi” wszyscy wstają i szukają nowego miejsca. Osoba w środku stara się
je zdobyć podczas zamieszania. Następna bez krzesła kontynuuje grę.

Kto jest kto
Grupa wspólnie przypomina sobie treść wiersza, ustala, że Gaweł lubi polowania i
urządza je w mieszkaniu na dole, Paweł woli spokój, ale w zemście za „wolnoć Tomku w
swoim domku” Gawła robi z mieszkania staw i łowi ryby nad ranem zalewając mieszkanie
sąsiada z dołu. Po ustaleniu tych faktów gra w sąsiadów jest zmodyfikowana tak, że osoba
w środku zamiast mówić imiona wymienia fakty, które dotyczą poszczególnych postaci
lub są dla nich wspólne (np. kto ma większy rachunek za wodę, kto jest nadpobudliwy
itp.).

Ścieżka dźwiękowa
Uczestnicy podzieleni na grupy Pawła i Gawła przygotowują 30 minutowy dźwięk
słyszalny z ich mieszkania w nocy i nad ranem sugerujący co się stało w narracji wiersza.

DZIAŁANIE NARRACYJNE
Listy
Grupy piszą list do sąsiada żądając naprawy
szkód i zadośćuczynienia za straty z zeszłej
nocy (polowania i wędkowania) i zmiany
nieodpowiedzialnego zachowania.

Rola na ścianie
Grupy rysują sylwetki sąsiadów na arkuszu szarego papieru i umieszczają pięć
przymiotników określających ich osobowość uzasadniając je treścią napisanych przez
postacie listów (np. Gaweł, agresywny, nieokrzesany itd.)

Podsłuchane rozmowy
Grupy improwizują dialog pomiędzy sąsiadem a gościem w ich mieszkaniu. Paweł i Gaweł
wiedzą, że sąsiad podsłuchuje i chcą go w ten sposób nastraszyć lub wymusić ustępstwa.

Projekcja w przyszłość
Grupy zastanawiają się nad konsekwencjami manipulowania sąsiadem i eskalacją
konfliktu. Proponują kilka scenariuszy, w tym wizje katastroficzne.

DZIAŁANIE SYMBOLICZNE I REFLEKSYJNE
Marzenia i koszmary senne
Grupy przygotowują 3 stopklatki symbolizujące fragmenty snów Pawła i Gawła w związku
z narastającym konfliktem. Po omówieniu mar uczestnicy wybierają najciekawsze
fragmenty i animują stop klatki.

W ciemnym korytarzu
Uczniowie pracują w parach dobierając się Paweł z Gawłem. Wyobrażają sobie jak
przebiegłaby rozmowa sąsiadów, gdyby obaj mieli ten sam sen. Spotykają się w wąskim
korytarzu i muszą zacząć rozmowę i zapobiec ewentualnej tragedii z koszmaru sennego.

Odwrócenie ról
Uczniowie zamieniają się miejscami, próbują odwzorować zachowanie sąsiada, ale
nie mogą powtarzać jego słów czy argumentów. Pary improwizują negocjacje w celu
załagodzenia konfliktu.

Teatr Forum
Prowadzący wybiera najbardziej zemocjonowane sytuacje i prezentuje całej grupie.
Ta proponuje pomysły ze swoich improwizacji i zastępując aktorów w wybranej parze
następuje testowanie różnych alternatywnych strategii w działaniu.

Z życia wzięte
Uczniowie przywołują przykłady znanych z doświadczenia konfliktów sąsiedzkich i
pomysłów na ich rozwiązanie lub niemocy obu stron kłótni. Próbują przemyśleć postawy
sąsiadów i ocenić co sprzyja a co niszczy dobre relacje sąsiedzkie.

JOŽE PLEČNIK
(postać historyczna)

Jože Plečnik był największym słoweńskim i światowej sławy architektem. Był architektem, który
odmienił wizerunek Lublany. Urodził się 23 stycznia 1872 roku w Lublanie, zmarł 7 stycznia 1957
roku w swoim domu w Trnovo.
Do jego najważniejszych dzieł należą Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, Žale (ogród świętego), Most Szewców, most nad Gradaščicą, Trzy mosty z halami targowymi, Križanke, stadion
Bežigrad i kościół św. Franciszka z Asyżu w Šišce. Odnowił również ulicę Vegova aż do drogi Trnovo, a także molo Trnovo i bulwar wzdłuż Ljubljanicy.

1. KRĄG ZAWODÓW
Przygotowanie:
Na małych kartkach wypisz następujące zawody: ksiądz, murarz, inżynier, burmistrz, stolarz i architekt. [Wszystkie zawody są związane z pracą Plečnika. Współpracował z szeregiem specjalistów z wyżej wymienionych zawodów.]
Potrzebujesz krzeseł (o jedno mniej niż liczba uczniów)
Ćwiczenie:
Zrób krąg z krzesłami.
Uczniowie chodzą w kręgu a kiedy zaklaszczesz muszą
usiąść. Uczeń, który nie ma krzesła, otrzymuje notatkę
z zawodem. Musi przyjąć rolę i odpowiedzieć na pytania
uczniów. Uczniowie muszą odgadnąć, jaki jest zawód
ucznia stojącego pośrodku.
Powtórz to 6 razy, aż wykorzystasz wszystkie kartki.
Architekt powinien być ostatnią profesją, którą odkrywasz.
* Uczeń w środku nie może używać czasownika określającego zawód. Uczniowie nie powinni pytać: Co robisz? Kim
jesteś? Ich celem jest uzyskanie jak największej liczby informacji.
Wnioski:
Kim jest architekt? (dyskusja)

1. JOŽE PLEČNIK NA ŚCIANIE

Przygotowanie:

Podziel życie Jože Plečnika na trzy części.
Część 1 (1872-1888): urodzony 23.1.1972, matka Helena, ojciec Andrej (stolarz), zgrana rodzina, bardzo religijna,
jedna siostra, dwóch braci: Janez (lekarz), Andrej (ksiądz), bez sukcesów w szkole, pracuje w warsztacie ojca, bardzo utalentowany.

Część 2 (1888-1921): dostaje drugą szansę na „naukę”,
Część 3 (1921-1957):
Na każdą część życia przygotuj Jože na ścianie (przykłady w Załączniku nr 1).
Ćwiczenie:
Podziel uczniów na grupy po 5-6 osób. Każda grupa otrzymuje 3 Jože na ścianie (część 1, część 2, część 3).
Używając Jože na ścianie, dzieci muszą rozszyfrować życie Jože Plečnika i zrobić po jednej STOPKLATCE dla
każdego Jože na ścianie.
Prezentacja:
•

Wszystkie trzy grupy pokazują stopklatkę opartą na Jože na ścianie_Część 1.

Omów wczesne lata życia Jože Plečnika.
•

Wszystkie trzy grupy pokazują stopklatkę opartą na Jože na ścianie_Część 2.

Omów średnie lata życia Jože Plečnika.
•

Wszystkie trzy grupy pokazują stopklatkę opartą na Jože na ścianie_Część 3.

Omów starość Jože Plečnika.
Wniosek
Kim jest Jože Plečnik? [Dyskusja: Legenda, Architekt]

2. DZIEŁA PLEČNIKA NA INSTAGRAMIE

Przygotowanie: wybierz najważniejsze dzieła Plečnika w Lublanie, Pradze i Wiedniu. Wydrukuj zdjęcia prac (może
być więcej różnych zdjęć jednej pracy). Na odwrocie zdjęć zapisz informacje o pracy na zdjęciu (nazwa, miejsce,
opis).

Ćwiczenie:
Część 1
Zrób krąg i umieść zdjęcia na środku.
Poproś uczniów, aby wybrali jeden obraz dzieła, który ma na nich największy wpływ. -> Każdy uczeń podaje nazwę
i miejsce pracy oraz wyjaśnia, dlaczego ją wybrał!
Część 2
Każdy student tworzy post na Instagramie z wybranym zdjęciem. I przykleja go na tablicy.
Część 3
Uczniowie oglądają wszystkie posty na tablicy.

3. NABÓR WNIOSKÓW
Przygotowanie:
Przygotuj dokumentację o niezrealizowanych pracach Plečnika.
1. Most Rzeźników
2. Katedra Wolności
3. Mauzoleum [France Prešeren]
Ćwiczenie:
Podziel uczniów na cztery grupy.
Powiedz im, że miasto Lublana zdecydowało się
sfinansować wykonanie jednej z niezrealizowanych prac
Plečnika. Otworzyli nabór wniosków. Uczniowie muszą
zgłosić swoje plany projektów.
Grupa 1: Most Rzeźników
Grupa 2: Katedra Wolności
Grupa 3: Mauzoleum [Francji Prešern]
Grupa 4: Komisja
Prezentacja: Każda grupa przedstawia swój własny projekt.

Wniosek:
Komisja decyduje, który projekt będzie finansowany przez miasto Ljubljana.
5. PAMIĘĆ
Przygotowanie:
Przygotuj dwa stosy kart. Pierwszy stos zawiera pytania, a drugi pasujące odpowiedzi na temat życia Jože Plečnika.
Ćwiczenie:
Dwóch ochotników (zwanych dalej graczami) zostaje wysłanych z pokoju. Reszta uczniów otrzymuje po jednej
karcie i musi znaleźć swoją parę. Kiedy każdy znajdzie swoją parę, znajdują swoje miejsce w pokoju w taki sposób,
że pary nie stoją razem.
Gracze są zaproszeni do przyłączenia się do grupy. Pierwszy gracz wybiera jedną osobę, która musi odczytać jego/
jej kartę. Następnie gracz wybiera inną osobę, która musi przeczytać jego/jej kartę. Jeśli dwoje z nich ma pytanie i
poprawną odpowiedź, są pasującą parą. W tym przypadku gracz otrzymuje kolejną szansę na dopasowanie i kontynuuje. Jeśli dwie wybrane osoby nie pasują do siebie, następuje kolej drugiego gracza.
Celem gry jest zebranie jak najwięcej dopasowanych par.
Wnioski:
Ocena programu.

12 GRECKICH BOGÓW OLIMPIJSKICH
(MITOLOGIA GRECKA)

Zgodnie z mitologią grecką, 12 greckich bogów mieszkało na najwyższym greckim szczycie
Olimp, w północnej Grecji. Stamtąd obserwowali życie ludzi, ingerowali oraz wpływali na
świat i przyrodę.
Mieli „ludzkie cechy i pasje”. Były między nimi walki i konflikty a każdy z nich starał się
zwiększyć swoją siłę. Każdy bóg i bogini chronił(a) coś konkretnego i miał(a) specjalny
symbol, który go/ją reprezentował.

12 GRECKICH BOGÓW OLIMPIJSKICH

„12 BOGÓW W TARAPATACH”
Scenariusz…
Bogowie stanęli w obliczu poważnego problemu, jakimi było to, że ludzie na ziemi
cały czas walczyli w krwawych wojnach i nie mieli żadnego szacunku do bogów.
Nie składali im honorów ani ofiar w świątyniach. W tym samym czasie pojawiły
się konflikty między samymi bogami dotyczące władzy, jaką mieli i tego, kto był
najbardziej umiłowany przez lud.
Z tego powodu Zeus zwołał pilną „Świętą Radę” 12 bogów, żeby zdecydować, jak
powinni stawić czoła tej sytuacji.
Na tej Radzie stanęli przed dylematami, kłótniami, oskarżeniami, plotkami.
Po spotkaniach i dyskusjach postanowili podpisać „święty kontrakt” i zobowiązać
się do pokoju i współpracy, tak aby być dla ludzi inspirującym przykładem do
naśladowania.

ROZGRZEWKA
„Złap piłkę”:
W kręgu nauczyciel rzuca piłką i podaje swoje imię. Następna osoba robi to samo i gra
toczy się dalej, aż wszyscy w kręgu przedstawią swoje imię.

„Od 1 do 4!” (gra energetyzująca)
Grupa spaceruje po przestrzeni, a kiedy nauczyciel wywołuje numer od 1 do 4, musi
postępować zgodnie ze wskazówkami:
1 = zostań tak, jak stoisz
2 = spacer w zwolnionym tempie
3 = powitanie jak król lub królowa
4 = bieganie, jakby ktoś za tobą podążał

CONTEXT BUILDING
Klasa „w roli”
Nauczyciel rozpoczyna scenariusz: „12 bogów w tarapatach”.
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1. ćwiczenie
Dowiedzmy się o 12 greckich bogach!
Nauczyciel rysuje na papierze Świętą Górę Olimp.
Grupa omawia w jaki sposób wyobraża sobie bogów.
Nauczyciel przedstawia karty z bogami (obrazek z bogiem/boginią, ich symbole i
podstawowe informacje): w mitologii greckiej każdy bóg/bogini ma symbol i rolę).
Następnie nauczyciel przedstawia drzewo genealogiczne i przekazuje karty uczniom.
Każdy musi przedstawić boga/boginię ze swojej karty i umieścić ją w odpowiednim
miejscu w drzewie genealogicznym.
(Jeśli grupa liczy więcej niż 12 osób, rozdzielamy karty na grupy).
Stopklatka – adaptacja mojej roli:
Teraz każdy przyjmuje rolę: przedstawia swoją rolę na stopklatce w oparciu o informacje,
które zawiera ich karta.
* Aby lepiej pokazać swoją rolę, można używać przedmiotów, które nauczyciel przyniesie
do klasy.

2. ćwiczenie
Narracja: „Konflikty 12 bogów”
Nauczyciel opisuje problem: Bogowie cały czas się kłócą, tworzą spiski, nie dbają o
problemy ludzi. Zapomnieli o swojej roli i odpowiedzialności.
W tym samym czasie ludzie prowadzili wojny i stracili wiarę oraz szacunek dla Bogów.
Bogowie oskarżali się nawzajem o tę sytuację.
Zeus, ojciec i przywódca bogów, musi zmierzyć się z problemem…

3. ćwiczenie
Nauczyciel w roli i improwizacja w grupach: „Święta
Rada”
Nauczyciel w roli ZEUSA zwołuje „Świętą Radę” i podaje wskazówki:
podział na trzy grupy do dyskusji i improwizacji.
• Grupa zielona: Co się stało? Jak to się zaczęło? (fakty)
• Grupa czerwona: Jakie są powody (przyczyny)
• Grupa niebieska: Jak możemy rozwiązać tę sytuację? (propozycje)
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Każda grupa otrzymuje 15 minut na dyskusję i burzę mózgów oraz przygotowuje krótką
improwizację.
Zapisują na tablicy swoje przemyślenia, aby przedstawić je całej grupie.
Nauczyciel w roli ZEUSA prowadzi dyskusję starając się podkreślać poprzez pytania i
odpowiedzi.

4. ćwiczenie
Stworzenie „Świętego Kontraktu”
Narracja:
Nauczyciel w roli ZEUSA podsumowuje i kończy radę oraz sugeruje stworzenie „Świętego
Kontraktu” podpisanego i szanowanego przez wszystkich bogów, który ma być dobrym
przykładem dla ludzi.
Na tablicy uczniowie zapisują słowa kluczowe do kontraktu i podpisują go.

5. ćwiczenie
Refleksja
Grupa, poza rolą, omawia w kręgu swoje wrażenia.
Uczniowie omawiają takie pytania jak:
- Jak się czuli w swojej roli?
- Co myślą o konwencji „Świętej Rady” i zarządzaniu konfliktami
- Co zapamiętają z historii 12 bogów?
Na koniec grupa tworzy „plakat słowny”, pisząc słowa lub frazy związane z pozytywnym
wpływem.

ZEUS

Zeus (odpowiednik łaciński: Jowisz) był
najważniejszym spośród bogów.
Był królem bogów i władcą Olimpu; bóg
nieba, błyskawicy, grzmotu, prawa, porządku i
sprawiedliwości. Był czczony jako mądry bóg,
który decydował o losach ludzi i regulował
porządek moralny.
Jego symbole: piorun, orzeł, dąb, byk, berło i
łuski.

HERA

Hera (odpowiednik łaciński: Juno) była
królową bogów i boginią małżeństwa, kobiet,
wierności małżeńskiej, porodu i rodziny.
Była żoną Zeusa. Będąc boginią małżeństwa,
zawsze była zazdrosna o kochanki Zeusa i
często próbowała zemścić się na nich i ich
dzieciach. Wszyscy inni bogowie ją szanowali i
byli jej posłuszni.
Jej symbole: paw, kukułka i krowa.

POSEJDON

Posejdon (odpowiednik łaciński: Neptun)
był bogiem mórz, rzek, źródeł i ogólnie wód,
a także burz, huraganów i trzęsień ziemi.
Podobnie jak wielu męskich bogów greckich,
miał wiele kochanek, a zatem wiele dzieci.
Jego symbole: trójząb, koń, byk i delfin

APOLLO

Apollo, był bogiem światła, słońca,
przepowiedni, filozofii, łucznictwa, prawdy,
natchnienia, poezji, muzyki, sztuki,
uzdrowienia i zarazy. Potomek Zeusa i Leto,
wraz ze swoją bliźniaczą siostrą Artemidą.
Jego symbole: lira, słońce, łuk i strzała, lira,
łabędź i mysz.

ATENA

Atena (odpowiednik łaciński: Minerwa) była boginią
mądrości, rękodzieła i strategii wojennej.
Była córką Zeusa i okeanidy Metydy a urodziła się,
wychodząc z głowy ojca całkowicie dorosła i w pełnej
zbroi bojowej.
Będąc ulubieńcem swojego ojca, była jedyną osobą,
której pozwolono na użycie grzmotu Zeusa.
Jej symbole: sowa i drzewo oliwne.

AFRODYTA

Afrodyta (odpowiednik łaciński: Wenus) była
boginią miłości, przyjemności, namiętności,
prokreacji, płodności, piękna i pożądania. Według
Homera była córką Zeusa i okeanidy Dione, ale
większość wzmianek utrzymuje, że urodziła się z
morskiej piany. Była żoną Hefajstosa, chociaż miała
wiele pozamałżeńskich romansów, w szczególności z
Aresem. Od jej imienia wzięło się słowo „afrodyzjak”.
Jej symbole: gołąb, ptak, jabłko, pszczoła, łabędź,
mirt i róża.

ARES

Ares (odpowiednik łaciński: Mars) był bogiem
wojny, przemocy, rozlewu krwi i męskich cnót. Był
synem Zeusa i Hery.
Nie był szczególnie lubiany przez resztę bogów,
zwłaszcza przez Atenę. Jedynym wyjątkiem była
Afrodyta, z którą miał romans. Po tym, jak zostali
związani niewidzialnymi linami przez męża
Afrodyty i brata Aresa, Hefajstosa, boga kowali i
rzemiosła, wyśmiany Ares uciekł do Tracji.
Jego symbole: dzik, wąż, pies, sęp, włócznia i
tarcza.

HERMES

Hermes (odpowiednik łaciński: Merkury) był posłańcem
bogów, bogiem podróży, handlu, komunikacji,
elokwencji, dyplomacji, złodziei i gier. Był także
przewodnikiem zmarłych dusz. Był synem Zeusa i nimfy
Maii oraz był przebiegły i złośliwy od urodzenia, kiedyś –
po zaśnięciu matki – ukradł woły Apolla, aby zapewnić
sobie pożywienie i stworzyć własne stado.
Był najmłodszym Olimpijczykiem.
Jego symbole: skrzydlate sandały i czapka, kaduceusz
(laska opleciona dwoma wężami), bocian i żółw
(którego skorupy użył do stworzenia liry).

ARTEMIDA

Artemida (odpowiednik łaciński: Diana) była boginią
łowów, dzikości, dziewictwa, księżyca, łucznictwa,
porodu, ochrony i zarazy; córka Zeusa i Leto,
którym pomogła urodzić swojego brata bliźniaka
Apolla, ponieważ jako pierwsza wyszła z łona. Była
zaprzysiężoną dziewicą i była to pierwsza rzecz, o którą
poprosiła ojca jako przysługę. Była dumna i wymagająca
oraz trochę odległa od reszty bogów, bo spędzała dużo
czasu w lesie.
Jej symbole: koń, jeleń, pies gończy, niedźwiedź, wąż,
księżyc, cyprys oraz łuk i strzała.

DEMETER

Demeter (odpowiednik łaciński: Ceres) była boginią
urodzaju, płodności, rolnictwa, przyrody i pór roku.
Przewodniczyła zbożu i żyzności ziemi. Była także kochanką
Zeusa.Urodziła Persefonę, jej ukochaną córkę, która została
porwana przez Hadesa. Jej porwanie zdenerwowało Demeter
i sprowadziło na ziemię zimę.
Kiedy Persefona wróciła, aby zobaczyć się z matką, wiosna
i kwitnienie powróciły na ziemię. W ten sposób w mitologii
greckiej została wyjaśniona zmiana pór roku.
Jej symbole: mak, pszenica, pochodnia, róg obfitości i świnia.

HEFAJSTOS

Hefajstos (odpowiednik łaciński: Wulkan) był mistrzem
kowalstwa i rzemieślnikiem bogów, bogiem kuźni,
rzemiosła, wynalazków, ognia i wulkanów. Był synem Hery
i Zeusa lub samej Hery. Był żonaty z Afrodytą, mimo że był
prawdopodobnie najbrzydszym z Olimpijczyków. Z powodu
tej deformacji został wyrzucony z Olimpu przez swoją
matkę Herę, co sprawiło, że stał się kulawy. Od jego imienia
wzięło się słowo „wulkan” (w języku greckim, angielskim i
kilku innych językach europejskich).
Jego symbole: ogień, kowadło, topór, osioł, młot, szczypce
i przepiórka.

HESTIA

Hestia (odpowiednik łaciński: Westa) była boginią
ogniska domowego, ognia i właściwego porządku
domowego i rodzinnego.
Urodziła się w pierwszym pokoleniu olimpijskim jako
pierwsze dziecko Kronosa i Rei, starsza siostra Hadesa,
Demeter, Posejdona, Hery i Zeusa.
Jej sanktuarium było centrum domu; Jej poświęcano
pierwszą i ostatnią ofiarę podczas uroczystości rodzinnej.
Była spokojna i cicha oraz nigdy nie była zaangażowana w
walki.
Jej symbol: palenisko i płomień.

Radka Svobodová

JEGO KRÓLEWSKA
MOŚĆ –
KAROL IV I BUDOWA
MOSTU KAROLA
scenariusz zajęć

Rekwizyty:
• Zdjęcia Karola IV
• Praga przedzielona rzeką Wełtawą
• Konstrukcja mostu w XIV wieku
• Kartki z krótkim opisem i zdjęciami średniowiecznych rodzin
• Kamień węgielny mostu
• Kostium dla Jego Królewskiej Mości Karola IV
• Dwie kartki do flipchartu
• Markery
• Kawałki materiału, prześcieradeł i szalików do wykonania improwizowanych średniowiecznych kostiumów

Rozgrzewka - cofnąć się w czasie
Oryginalna muzyka z XIV wieku, grupa spaceruje po przestrzeni, wypełniając ją. Nauczyciel udziela instrukcji:
• Chodź jako król z epoki tej muzyki.
• Pozdrówcie się jako królowie.
• Chodź normalnie.
• Od tego czasu chodź jak biedny.
• Chodź normalnie.
• Chodź jako .... (szlachcic, duchowny, kowal, rycerz)…

Co wiemy o Jego Królewskiej Mości Karolu IV i jego czasach

Flipchart i markery na podłodze, na środku kartki znajduje się zdjęcie Jego Królewskiej Mości Karola IV, cicha muzyka z rozgrzewki gra w tle.
Grupa siedzi na podłodze wokół kartki.

Nauczyciel pyta:
• „Co wiemy lub myślimy o tym szlachetnym człowieku
i o czasach, z których pochodzi i o tej muzyce?
Powiedzcie to na głos i zapiszcie. Słuchajcie się
nawzajem, starajcie się nie powtarzać zapisanych
już rzeczy”.
Gdy wszystkie pomysły są wymienione, pojawia się
informacja:
• „To jest Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego
Cesarstwa Rzymskiego, Jego Królewska Mość
Karol IV”.

Narracja o rzece Wełtawa
Nauczyciel opowiada:
• „W czasie jego panowania rzeka Wełtawa dzieliła Pragę w ten sposób (pokaż zdjęcie). Dawno, dawno temu
po drugiej stronie rzeki zbudowano drewniany most, ale został on zniszczony przez powodzie. Tak więc w
latach 1158-1172 zbudowano kamienny most, zwany mostem Judyty, łączący obie części miasta”.

Rodziny na Moście Judyty w 1341 roku
Jesteśmy w roku 1341. Stwórz 4 mniejsze grupy, każda grupa otrzyma informacje i zdjęcie o jednej rodzinie (kowal,
arystokracja, duchowni, właściciel pubu).
Cała grupa decyduje, który dzień jest „dzisiaj” – niedziela czy dzień roboczy. Następnie każda mała grupa przygotowuje improwizację dotyczącą tego, w jaki sposób most Judyty należy do życia Twojej rodziny. Improwizacja
odbywa się na moście. Postaraj się przekazać publiczności jak najwięcej informacji, które otrzymałeś na kartkach
(możesz również odczytać je z obrazka) w swojej krótkiej, zaimprowizowanej historii. Użyj kawałków materiału i
szalików, aby zrobić improwizowane kostiumy.
W czasie pracy małych grup nauczyciel tworzy most (wyznaczając jego przestrzeń np. małymi poduszkami). Kiedy
grupy są gotowe z przygotowaną improwizacją, nauczyciel pokazuje im „most”. Grupy mogą dostać więcej czasu
na dostosowanie swoich scenek do nowej przestrzeni.
Małe grupy, jedna po drugiej, odgrywają swoje scenki. Po każdej nauczyciel pyta resztę grupy, o to co zauważyli/
czego się dowiedzieli, która to była rodzina i czego nauczyli się ze scenki o tych ludziach i ich życiu.
Jeśli brakuje jakiejś informacji, nauczyciel może ją uzupełnić lub grupa może przeczytać otrzymane informacje i
pokazać obrazek.

Narracja o wiosennych roztopach na rzece
Nauczyciel opowiada:
•

„Jest luty 1342 roku. Nagle zrobiło się bardzo ciepło. Na rzece Wełtawa pęka lód. W ciągu dni i nocy miasto
jest pełne głośnych odgłosów pękania lodu. Istnieje duże niebezpieczeństwo powodzi, a Mostowi Judyty
zagraża lód i woda z wiosennych roztopów”.

Straszne rodzinne historie o wiosennych odwilżach Wełtawy
Grupa wraca w role członków rodziny. Oczywiście każda rodzina ma wiele przerażających historii o wiosennej
odwilży Wełtawy. O lodzie i wodzie z wiosennych odwilży itp. Każdy w swojej roli myśli o wszystkich okropnych
historiach, których o tym usłyszał. Od swojej babci, rodziców, sąsiadów...

Rynek i dzielenie się historiami
Nauczyciel opowiada:
•

„Dziś na placu Mala Strana (to miejsce jest do dziś bardzo blisko rzeki) odbywa się duży targ. Wszyscy tam
idziecie i oczywiście dzielicie się tymi historiami. I słyszycie rzekę, wielkie uderzenia lodu (jesteście blisko
rzeki). W swojej roli udajcie się do miejsca, w którym jesteście na rynku, pomyślcie o tym, co robicie. Jeśli
coś sprzedajecie, weźcie rekwizyty”.

Następnie nauczyciel liczy 3-2-1 – stopklatka. Kiedy wszyscy stoją w improwizowanych obrazach, liczy 3-2-1 akcja.
Stopklatka ożyje w nieprzygotowanej improwizacji, bohaterowie opowiadają przerażające historie o wiosennej
odwilży.

Nauczyciel w roli ogłasza uszkodzenie Mostu Judyty.
Do improwizacji dochodzi nauczyciel w roli przerażonej kobiety (szalik na głowie).

•

„Pomocy! Słuchajcie wszyscy, pomóżcie, Most Judyty jest
uszkodzony! Rzeka go zniszczyła! Jak dotrzemy do domu
po drugiej stronie rzeki?”

Uczniowie reagują w swoich rolach. Po kilku minutach nauczyciel (poza rolą) mówi „stopklatka”.

Co myślą bohaterowie
Stopklatki (zaimprowizowane obrazy) zostają, nauczyciel
klepie każdego po ramieniu, postać mówi, co w tej chwili
myśli.

„Oh my Goodness!“

Jak powstawały mosty w XIV wieku
Grupa siedzi w kręgu na podłodze. Nauczyciel pośrodku umieszcza obrazek przedstawiający budowę mostu.
Nauczyciel pyta grupę:
•

„Co widzicie? Jaka była główna siła robocza? Jakie mieli narzędzia? Czy to było bezpieczne? Jakie posiadali
umiejętności?...”

Karol IV pyta swoich doradców
Karol IV wzywa swoich doradców. Kto mógł być w tamtych czasach doradcą króla? Jak rozmawiano z królem? Kto
pierwszy przychodzi na dwór? Czy król przychodził z zapowiedzią? Kto chce być heroldem króla? Co robią wszyscy
na dworze, kiedy przychodzi król?
Następnie nauczyciel przybiera kostium Jego Królewskiej Mości Karola IV.
Herold zapowiada wejście króla. Nauczyciel w roli szlachetnie przechadza się po sali i mówi:
•

„My, Karol IV, z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, postanowiliśmy wezwać was, moi poddani, z prośbą o rady. Czy powinniśmy zbudować nowy most na rzece
Wełtawie w naszej ukochanej Pradze? Teraz idźcie i zbierzcie dla nas wszystkie za i przeciw. Pracujcie z
najlepszą wolą i pomocą Boga. Jutro chcemy usłyszeć wasze rady”.

W zależności od liczby osób w grupie nauczyciel w roli może podzielić grupę na dwie grupy „robocze”.

Przygotowanie porad
Grupy wymieniają zalety i wady budowy nowego mostu. Przygotowują też sposób w jaki (i kto) przedstawi królowi porady.

Karol IV słucha swoich doradców
Ponownie nauczyciel wciela się w rolę Karola IV i rozpoczyna się ceremonia z udziałem króla.
Nauczyciel „Karol IV” prosi doradców o przedstawienie tego, co przygotowali. Reaguje na to, co przedstawiają,
bardziej niewerbalnie niż werbalnie.
Po prezentacji nauczyciel jako Karol przechadza się powoli, myśląc.

Then he announces:
•

„My, Karol IV, z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego wybrani w
1357 roku po Chrystusie. Zbudujemy nowy kamienny most, który połączy obie strony rzeki Wełtawa w naszym ukochanym mieście Pradze. Most będzie nosił nasze imię. Prosimy naszych astrologów, aby ustalili
najlepszą datę i godzinę umieszczenia kamienia węgielnego pod naszym nowym mostem. Zdecydowaliśmy, że mistrzem budowy będzie młody budowniczy Petr Parler i jego hutnicy”.

Rodziny reagują na wieści o moście
Nauczyciel wzywa ojców z poprzednich rodzin (głowy rodzin w tamtych czasach), duchownych, arcykapłana oraz
tym poza grupą i udziela im tajnych instrukcji:
•

„Jesteś bardzo zły na króla, ma zamiar zbudować nowy most dla swojej chwały, będzie to kosztowało tyle
pieniędzy, mistrzem budowy będzie młody budowniczy Petr Parler, który jest takim dzieciakiem, ma tylko 25
lat, i zapytałem astrologów o datę… i wreszcie, co to będzie dla nas oznaczać”

Od samego początku wieczorem rodziny siedzą przy stole, czekając z obiadem na przyjście ojca. Wszystkie rodziny
jednocześnie improwizują. Po krótkim czasie nauczyciel wysyła ojcom „gorące wieści” (tajne pouczenia) do ich
rodzin i jednocześnie trwa improwizacja.

Opinia rodzin
Każdy członek rodziny przygotowuje jedno zdanie, które podsumowuje jego opinię z poprzedniego dialogu rodzinnego. Jedna po drugiej na zmianę odzywają się kolejne rodziny, a członkowie po kolei wypowiadają ważne zdanie
z poprzedniego dialogu.
Rodziny, które czekają w kolejce słuchają.

Karol IV kładzie kamień węgielny pod nowy most.
Grupa dzieli się na pół: każda połowa tworzy rząd, staje przodem do drugiego rzędu, w odległości około 2 metrów
między nimi (rodzaj alei). Każdy jest w roli poprzedniej rodziny.
Nauczyciel w roli Karola IV dzierży rekwizyt – kamień węgielny nowego kamiennego mostu i przechodzi między
rzędami. Patrzy na jednego po drugim z obu stron. Kiedy ktoś jest obserwowany przez Karola IV, mówi głośno, co
myśli o tej postaci. „Karol IV” nie reaguje, bo to jest tylko w głowach ludzi.
Zanim „Karol IV” wejdzie do „alei”, mówi:
•

„My, Karol IV z łaski Bożej Książę Moraw, Król Czech i Cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, dziś 9.
7. 1357 dokładnie o 5:31 położymy kamień węgielny pod nasz nowy most, który będzie nosił nasze imię.
Dokładnie tak, jak zdecydowali nasi astrologowie, liczby idą w linii rok 1357, dzień 9, miesiąc 7, 5. 31. Linia
liczbowa to 1-3-5-7-9-7-5-3-1”

Kiedy „Karol IV” zbliża się do końca „alei”, uroczyście kładzie „kamień” i wychodzi.

Rodziny na Moście Karola obecnie
Nauczyciel opowiada:
•

„Obecnie Most Karola wciąż łączy obie strony rzeki w Pradze. Jego długość wynosi 520 metrów, szerokość
10 metrów i jest wsparty na 16 filarach”.

Grupa dzieli się na poprzednie rodziny.
• Jak dziś od początku wyglądają rodziny?
• Kto jest dzisiejszą arystokracją?
• Czy duchowni się zmienili?
• W jaki sposób most jest obecnie częścią ich życia? (Zakaz ruchu, tylko piesi – ze względu na ochronę dziedzictwa kulturowego).
Znowu każda rodzina przygotowuje improwizację, jak Most Karola wpisuje się w życie takiej rodziny w dzisiejszych
czasach. W czasie pracy małych grup nauczyciel ponownie tworzy most.
Kiedy grupy są gotowe do przygotowania improwizacji, nauczyciel przedstawia im przestrzeń „Mostu Karola”.
Małe grupy po kolei odgrywają swoją scenkę.

Refleksja
•

Co zmieniło się od 1357 roku do dziś?

Siedzą na podłodze w kręgu wokół flipchartu z markerami, pośrodku napisane 1357-2019 (lub rok obecny)
Nauczyciel instruuje:
•

„Most Karola stoi. Ale co się zmieniło od 1357 roku do dzisiaj? Powiedzcie to na głos i zapiszcie. Słuchajcie
się nawzajem, starajcie się nie powtarzać zapisanych rzeczy”.

Grupa wymienia wszystko (jedzenie, edukację, język, muzykę, transport, środek transportu, naukę, medycynę,
język itp., itd.)
Kiedy wydaje się, że grupa wymieniła wszystkie swoje pomysły, nauczyciel prosi kogoś o przeczytanie wymienionych
rzeczy na głos.

ARYSTOKRACJA
Arystokracja ma bardzo wysoki status społeczny, tuż poniżej króla. Organizowała biesiady, turnieje
rycerskie i polowania.
Otrzymywała ziemię od swojego króla, dlatego musiała być wobec niego lojalna.
Była bogata, szlachetna i wierzyła w Boga.

KOŚCIÓŁ
Kościół był wspierany przez Karola IV.
Posiadał kościoły, klasztory, lasy, pola, jeziora, wioski z niewolnikami i niektóre miasta.
Odpowiadał za edukację.
Kościół był bardzo bogaty i żył w luksusie.
Żyje w wierze i miłości do Boga oraz dobrowolnej ascezie (ale nie wszyscy...)
Jego „rodziną” byli inni duchowni.

KARCZMARZ (właściciel pubu)
Średniowieczne knajpki wraz z ratuszem i kościołami były najważniejszymi miejscami we wsi. Często
pobierano od nich cło dla księcia
Puby były swego rodzaju targiem w czasie, gdy nie było regularnego targu.
On i jego rodzina muszą ciężko pracować, aby zarobić pieniądze.
Wszyscy wierzą w Boga.

KOWAL
W społeczeństwie średniowiecznym praca kowala miała kluczowe znaczenie dla produkcji
narzędzi rolniczych, broni oraz innego rękodzieła i biżuterii.
Wytwarzał produkty dla gospodarstw domowych, podkuwał konie i często pracował jako
uzdrowiciel. Na przykład wyrywał zęby.
Ciężko pracuje, rodzina mu pomaga a on zarabia wystarczająco dużo pieniędzy.
Wszyscy wierzą w Boga.

