
Konspekt  lekcji  języka polskiego                                                                             
opracowany na warsztatach metodycznych  w Śmiełowie 

Opracowały :                                                                                                                                                                                                        
Iwona Groblewska - Michalak                                                                                                                                                                    
Ewa Podsiadła - Adamczyk                                                                                                                                                                                      
Iwona Sokolska                                                                                                                                                                          
ZSTiO  

Temat :  Od plakatu do dramatu - wokół III cz.  Dziadów Adama Mickiewicza . 

( 2 godz. - lekcje proponowane na zakończenie omawiania III cz.Dziadów  A. Mickiewicza po zwiedzaniu 
Muzeum  w Śmiełowie) 

Cele lekcji ogólne i szczegółowe . Uczeń:                                                                                                                                                        
- wykorzystuje informacje zdobyte w muzeum o twórczości A. Mickiewicza  do  interpretacji dramatu  Dziady ,                                                                                                                                                                                                               
- umiejętnie odczytuje i wykorzystuje informacje na temat spektakli teatralnych  do interpretacji plakatów, 
- analizuje treści, funkcje i formy plakatu, 
- określa problematykę utworu,  
- wyjaśnia ukryte znaczenia alegoryczne i symboliczne elementów/obrazów na plakacie,                                                                                     
- wykorzystuje  słowniki ( symboli, języka polskiego),                                                                                                                           
- tworzy spójną wypowiedź argumentacyjną,                                                                                                                                                  
- wykorzystuje w interpretacji utworu i dzieła sztuki konteksty,                                                                                                                         
- prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki,   
- redaguje  notatkę w wybranej formie, 
- współpracuje w grupie. 
 
Metody, techniki:  praca z tekstem, praca ze słownikiem,  notatka graficzna, prezentacja,  dyskusja, rozmowa. 
 
Formy pracy:  grupowa, indywidualna 
 
Materiały:                                                                                                                                                                                                          
- Dziady A. Mickiewicza 
- plakaty do spektakli  „Dziadów„ A. Mickiewicza                                                                                                                                       
- teksty źródłowe / fragmenty recenzji spektaklu  
- słowniki ( symboli, języka polskiego). 

Przebieg lekcji: 
1.Wprowadzenie -  Określenie dziedzin życia, sytuacji, w których mamy do czynienia z plakatem i afiszem 
(wydarzenia, akcje polityczne, charytatywne, promocyjne, reklamowe, film, teatr, koncert, cyrk itp.).                                                                                                                              
2 . Prezentacja  plakatów i afiszy z  różnych  spektakli Dziadów . 
3 . Próba zdefiniowania pojęcia  plakat: 
- forma graficzna lub graficzno - słowna, 
- gatunek grafiki użytkowej (ma czemuś służyć), 
- dzieło sztuki (liczne wystawy plakatów).                                                                                                                                          
- określenie funkcji zaprezentowanych plakatów (czemu służy plakat?)                                                                                                   
-  uczeń wymienia różnicę między afiszem a plakatem ( na podstawie ilustracji)  



3. Podanie tematu lekcji i zapisanie graficznej notatki. 

 

 

4. Podział klasy na III grupy.                                                                                                                                                               
Każda z nich otrzymuje  do przeanalizowania i zinterpretowania jeden plakat  i  kartę pracy . Uczniowie mają 
do dyspozycji dramat  oraz różne słowniki (np. symboli, języka polskiego). 

5. Prezentacja efektów pracy w grupach: interpretacja plakatów, wymiana opinii i wzajemne uzupełnianie 
spostrzeżeń . 

6.  Zapis wniosków : (propozycja) 

- Plakat, jako forma artystyczna, stanowi spójną całość ze spektaklem teatralnym . 

- Plakat (posługujące się obrazem) przekłada na język obrazów idee zawarte w spektaklu i dziele literackim. 

- Plakat wskazuje na niektóre aspekty dramatu wydobyte przez reżysera spektaklu. 

- Plakat wykorzystując symbolikę kulturową , zwraca uwagę na to, co najważniejsze w dziele literackim i  
scenicznej adaptacji.  

 

 

 

 



Przykład afisza teatralnego 

                                                                                                                                 
Afisz spektaklu Dziady

  

, 1961 , Projekt: Waldemar Krygier 



KARTA PRACY – grupa I  

1. Plakat teatralny to pierwszy kontakt widza ze spektaklem, pierwsza interpretacja  
i artystyczna wypowiedź na jego temat. Który zatem ze zgromadzonych w Muzeum  
w Śmiełowie plakatów najbardziej przekonałby Cię do pójścia na przedstawienie Dziadów?                     
Odpowiedź uzasadnij.  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….......................................... 

2. Przeczytaj uważnie fragmenty recenzji spektaklu Dziady, albo młodzi czarodzieje  
w reżyserii A. Sroki. Wykorzystaj zawarte w nich informacje do interpretacji plakatu Bolesława Polnara.   

„Nie przypadkiem zmieniony został tytuł i uczynione zastrzeżenie, że spektakl jest 'według' Mickiewicza. Sroka 
bowiem wybrał z Dziadów te fragmenty, które bezpośrednio mogą dotykać młodych widzów, a zarazem ujął je 
w taką teatralną formę, by była dla tej publiczności atrakcyjna. Sroka odczytał Dziady jako dramat 
egzystencjalny - dramat młodego człowieka próbującego znaleźć nowe odpowiedzi na podstawowe pytania 
życiowe i moralne. 

(Tadeusz Kornaś, "Młodzi czarodzieje", "Przekrój" 8 lutego 1998, nr 6). 

„Przedstawienie jest zwarte, dynamiczne, sugestywne. Bardzo odważne, tym rzadkim rodzajem odwagi, w 
którym nie ma cienia brawury więcej niż potrzeba. Że nazbyt uproszczone? (...) Aliści są i zyski - nie tylko 
ścisłe wskazanie młodych czarodziejów jako adresata. Mickiewiczowska poezja definitywnie wyprzęgnięta z 
narodowej służby odkrywa wiele zapoznawanych piękności. 
 I przemawia do słuchaczy wprost, bez nadużytego pośrednictwa historycznych odniesień" . 

(Jacek Sieradzki, "Naprzód młodzi czarodzieje", "Polityka" 14 lutego 1998,nr 7) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….......................................................................................................... 

3. Wybierz ze zgromadzonych  w Muzeum w Śmiełowie trzy plakaty do przedstawień  

 Dziadów  A. Mickiewicza.  Znajdź w dramacie cytaty, które odpowiadają idei plakatów. 

a).……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….............................................................................................................…… 

b).……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 



c)……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………....................................................................................………… 

4. Wskaż różnice między najstarszym i najnowszym plakatem do spektaklu Dziady. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………............................................................................................................................................. 

5. Zredaguj zaproszenie do odwiedzenia sali w Muzeum w Śmiełowie, w której znajdują się plakaty do 
przedstawień Dziadów. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………............. 

6. Zaprojektuj plakat do współczesnej  adaptacji III cz. Dziadów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plakat dla grupy I 

 

 

Autor: Bolesław Polnar 

 

Spektakl :  „Dziady albo młodzi czarodzieje” 
 
Teatr : im. Jana Kochanowskiego w Opolu  
 
Data premiery : 20.XII.1997  
 
Realizacja sztuki : wg Adama Mickiewicza - ,, DZIADY " (cz. I , II , IV i III )  
 
Adaptacja , inscenizacja , reżyseria : Adam Sroka  
 
Scenografia : Toroniewicz Iza  
 
Muzyka : Szwajgier Krzysztof  

 

 

 

 

 

http://www.sciaga.pl/tag/jan-kochanowski�


KARTA  PRACY - grupa II  

1. Plakat teatralny to zapowiedź spektaklu. Który ze zgromadzonych w Muzeum w Śmiełowie                                
najbardziej Cię zainteresował ?  A który zachęciłby Cię do obejrzenia Dziadów ? Swoją odpowiedź 
uzasadnij.  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Przeczytaj uważnie informacje dotyczące adaptacji scenicznej Mickiewiczowskich Dziadów w reżyserii 
Dejmka - Mija 45 lat od ostatniego spektaklu "Dziadów" w reżyserii Dejmka. Przedstaw wpływ czasu 
na wymowę dzieła. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. W jaki sposób warstwa wizualna  ( ikonograficzna) plakatu wiąże się z problematyką wyrażoną w 
dramacie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Które elementy plakatu wskazują na reinterpretację dramatu dokonaną przez reżysera? 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

5. Dobierz do plakatu teatralnego fragmenty tekstu literackiego, którym był inspirowany. 
 

6. Zaprojektuj własny plakat do współczesnej adaptacji III cz. Dziadów. Zastanów się , które z wyrażonych 
w dramacie idei są aktualne, a które się zdezaktualizowały? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



                    Mija 45 lat od ostatniego spektaklu "Dziadów" w reżyserii Dejmka 

     30 stycznia 1968 r. w Teatrze Narodowym w Warszawie odbyło się ostatnie, jedenaste, przedstawienie 
"Dziadów" w reż. Kazimierza Dejmka, zdjętych z afisza przez władze jako "antyradzieckie". Sprawa "Dziadów" 
stała się impulsem studenckich protestów i początkiem Marca'68. 

            Premiera "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka odbyła się 25 listopada 1967 
roku. W roli Gustawa-Konrada wystąpił Gustaw Holoubek. Zagrali także m.in. Kazimierz Wichniarz (Widmo), 
Damian Damięcki (Jakub), Bogdan Baer (Diabeł I), Lech Ordon (Literat), Jan Kobuszewski (Pelikan) i Igor 
Śmiałowski (Justyn Pol).                                                                                   

           Przedstawienie spotkało się z ostrą krytyką kierownictwa PZPR. Po czterech pierwszych 
przedstawieniach poinformowano Dejmka, że spektakl może być grany tylko raz w tygodniu, młodzieży 
szkolnej nie wolno sprzedawać więcej niż 100 biletów po cenach normalnych, a reżyser ma odnotowywać 
reakcje publiczności.     

             Wezwany 21 grudnia 1967 r. w trybie nagłym do KC Kazimierz Dejmek usłyszał od Wincentego Kraśki, 
kierownika Wydziału Kultury, że jego inscenizacja "Dziadów" jest "antyrosyjska, antyradziecka i religiancka". 
Władysław Gomułka nazwał spektakl "nożem w plecy przyjaźni polsko-radzieckiej".  Dnia 16 stycznia 1968 r. 
Ministerstwo Kultury i Sztuki powiadomiło dyrekcję Teatru Narodowego, że z dniem 1 lutego przedstawienie 
"Dziadów" będzie zawieszone.   

               Prof. Wojciech Roszkowski pisze, że do dziś nie wiadomo dokładnie, jakie czynniki partyjne 
zadecydowały o zdjęciu "Dziadów" - "gomułkowskie dla wykazania, że panują nad sytuacją, czy moczarowskie 
dla wzburzenia nastrojów".                                                                                                                              

          Ostatni spektakl, który odbył się 30 stycznia, zgromadził tłumy. W trakcie przedstawienia publiczność 
reagowała bardzo spontanicznie, wznoszono okrzyki: "Niepodległość bez cenzury!", "Chcemy +Dziadów+!", 
"Dejmek!, Dejmek!".                                                                                                                                

         Po zakończeniu spektaklu uformował się pochód, który skandując "Wolna sztuka! Wolny teatr!" przeszedł 
pod pomnik Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. W wyniku interwencji milicji zatrzymano 35 
osób pod zarzutem "zakłócania porządku publicznego".                                                                          Po 
demonstracji dwaj studenci - Adam Michnik i Henryk Szlajfer - poinformowali o jej przebiegu korespondenta 
francuskiego dziennika "Le Monde". Wiadomości te zostały następnie rozpowszechnione przez Rozgłośnię 
Polską Radia Wolna Europa.                                                                                 

      Od 1 lutego 1968 r. grupa studentów rozpoczęła zbieranie podpisów pod petycją do Sejmu, wyrażającą 
protest przeciwko decyzji zakazującej wystawiania w Teatrze Narodowym "Dziadów" oraz "polityce odcinania 
się od postępowych tradycji narodu polskiego". W ciągu dwóch tygodni w Warszawie zebrano ponad 3 tys. 
podpisów, a we Wrocławiu ponad tysiąc.                                                                                             

      Zdjęcie z afisza "Dziadów" wywołało oburzenie części środowisk intelektualnych. 29 lutego na 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich uchwalono 
przedstawioną przez Andrzeja Kijowskiego rezolucję potępiającą politykę kulturalną prowadzoną przez ekipę 
Władysława Gomułki. W dyskusji bardzo ostro wypowiadali się m.in. Jerzy Andrzejewski, Paweł Jasienica, 
Leszek Kołakowski, Antoni Słonimski i Stefan Kisielewski, który mówił o "skandalicznej dyktaturze ciemniaków 
w polskim życiu kulturalnym".                                                                                         

       4 marca 1968 r. decyzją ministra oświaty i szkolnictwa wyższego Henryka Jabłońskiego Adam Michnik oraz 
Henryk Szlajfer zostali skreśleni z listy studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego za 
udział w demonstracji 30 stycznia i przekazywanie informacji zagranicznym dziennikarzom. Obaj należeli do 



tzw. komandosów, czyli grupy zbuntowanej młodzieży, opowiadającej się za rozszerzeniem swobód 
obywatelskich, przede wszystkim zniesienia lub przynajmniej ograniczenia cenzury oraz większej autonomii 
nauki i szkół wyższych.                                                                             

          8 marca 1968 r. na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się protestacyjny wiec. Wcześniej 
władze aresztowały studenckich przywódców: Henryka Szlajfera, Seweryna Blumsztajna, Jana Lityńskiego, 
Karola Modzelewskiego, Jacka Kuronia i Adama Michnika. 

         Zgromadzona na wiecu młodzież przez aklamację przyjęła rezolucję, w której stwierdzała m.in. "My 
studenci uczelni warszawskich, (...) oświadczamy: Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji 
zakazującej wystawienia +Dziadów+ w Teatrze Narodowym, stanowi jawne pogwałcenie art. 71 Konstytucji. 
Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji Narodu 
Polskiego. Nie umilkniemy wobec represji". 

     W rezolucji żądano również przywrócenia praw studenckich Michnikowi i Szlajferowi oraz umorzenia 
postępowań przeciwko innym uczestnikom demonstracji pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Studenci 
poprzez aklamację wyrazili pełne poparcie dla rezolucji przyjętej przez pisarzy 29 lutego, solidaryzując się z 
nimi "w obronie kultury i swobód obywatelskich". Wiec został brutalnie spacyfikowany przez ZOMO i tzw. 
aktyw robotniczy z warszawskich zakładów pracy. 

      Wiec 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim stał się początkiem tzw. wydarzeń marcowych - kryzysu 
politycznego, fali studenckich protestów, walki frakcji wewnątrz PZPR oraz fali antysemickiej propagandy. 

      19 marca 1968 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie przemawiał Władysław Gomułka. Potępił 
antyradzieckie prowokacje w trakcie przedstawień "Dziadów" w Teatrze Narodowym i ostro skrytykował 
przebieg zebrania ZLP z 29 lutego - przede wszystkim wystąpienia Stefana Kisielewskiego i Pawła Jasienicy, 
którego brutalnie zaatakował, insynuując mu współpracę z UB. I sekretarz KC podkreślił żydowskie 
pochodzenie "inspiratorów" zajść na Uniwersytecie Warszawskim, "znanych z rewizjonistycznych wystąpień i 
poglądów". Gomułka zapewniał, że walka z "syjonizmem" nie ma nic wspólnego z antysemityzmem. Gdy 
mówił o sprawach żydowskich, sala skandowała "Śmielej! Śmielej!". Przy zdaniu Gomułki o prawdopodobnym 
opuszczeniu Polski przez "syjonistów" wznoszono okrzyki "Prędzej! Prędzej!". Następnego dnia w całym kraju 
odbyły się wiece pod hasłem: "Jesteśmy z Wami, towarzyszu Wiesławie!". 

       Według informacji Generalnej Prokuratury z 6 czerwca 1968 r. w związku z wydarzeniami marcowymi 
zatrzymano ponad 2700 osób, w tym 359 studentów. Przed kolegiami postawiono blisko 700 osób, w tym 143 
studentów. Śledztwa wszczęto wobec 540 osobom, w tym 207 studentom. Do sądu skierowano akty 
oskarżenia przeciwko 262 osobom, w tym 98 studentom i pracownikom naukowym. Wśród nich znaleźli się 
Jacek Kuroń i Karol Modzelewski, którzy dostali po 3,5 roku więzienia, a także Adam Michnik z wyrokiem 3 lat 
pozbawienia wolności. W pozostałych procesach wyroki były niższe i wahały się od 18 do 24 miesięcy. Osoby 
zgadzające się na emigrację były zwalniane. 

         W latach 1968-1969 z Polski wyemigrowało ponad 15 tys. Żydów bądź osób pochodzenia żydowskiego. 
Wśród nich było m.in. ok. 500 pracowników naukowych, ok. 1000 studentów, a także dziennikarze, filmowcy, 
pisarze i aktorzy. W tym czasie wyjechało również ok. 200 byłych pracowników bezpieczeństwa i informacji 
wojskowej, odpowiedzialnych za zbrodnie stalinowskie. 

       W samej partii rozpoczęła się antysemicka nagonka personalna. Do końca marca 1968 r. z PZPR wyrzucono 
ponad 8 tys. osób. 80 funkcjonariuszy wysokiej rangi utraciło swoje stanowiska, 14 z nich pełniło funkcje 
ministerialne. 

 



Plakat dla grupy II 

 

 

  

Plakat „Dziadów” / fot. Marzec 1968  /  IPN /  do spektaklu w reżyserii Dejmka 

 

 

 

 



KARTA PRACY - grupa III 

1. Czy  na podstawie plakatu teatralnego zapowiadającego spektakl można oczytać  jego 
problematykę? Swoją odpowiedź uzasadnij przykładami.        
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Obejrzyj plakat Bolesława Polnara do spektaklu Dziady , a następnie odpowiedz na pytania: 
 
a) Jaką główną ideę  zawartą w spektaklu zapowiada plakat posługujący się obrazem?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Czy na podstawie plakatu można określić kontekst  ideowy przyjęty w interpretacji 
Dziadów? Jakie dostrzegasz związki z tekstem dramatu? 
……………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dobierz do plakatu teatralnego fragmenty tekstu , którym był inspirowany autor. 
 

4. Opisz wyeksponowane na plakacie elementy i określ ich znaczenie symboliczne: 
a)  Tło - ……………………………………………………………………………………………..…… 
b) Łańcuch w kształcie krzyża - 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

c) Oko wpisane w trójkąt - ……………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………………..………….. 

d) Promień - …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak operowanie symbolem akcentuje najważniejsze treści w odczytaniu dramatu Mickiewicza? 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………… 

6.  Jaką funkcję odgrywa tonacja kolorystyczna? 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Przedstaw cechy plakatu jako tekstu kultury. Czy można nazwać plakat dziełem sztuki?                            
Swoją wypowiedź uzasadnij. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



Plakat dla grupy III 

 

 

Bolesław Polnar, Dziady 1997 
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