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SCENARIUSZ FILMU FABULARNEGO 
klasy III w Szkole Podstawowej nr9 w Rumii. 

 
 
PLAN 
1. dzieci w świetlicy przygotowują się do konkursu, są sceptyczne do kultury i tradycji (marudzą) 
2. Wchodzą do domu kultury po więcej wiadomości 
3. są przy szkielecie i znajdują tekst piosenki, czytają (ciężko im rozczytać język kaszubski) 
4. pojawia się duch kaszubki  i daje im zadanie by poznali kulturę i tradycję: nauczyć się piosenki na 
pamięć 
5. dzieci przenoszą się w czasie (zamykają oczy) 
6. dzieci spotykają rówieśników z dawnych czasów przy bieżących czynnościach, od każdego z nich 
dowiadują się co robi, każda osoba uczy ich jednej strofki piosenki 
7. pani kaszubka podchodzi do nich (już nie jako duch) i pyta czy są gotowi, dzieci śpiewają piosenkę 
8. dołączają się inne dzieci i wszyscy razem śpiewają piosenkę 
9. (przebitki) wszyscy biegają współcześnie po parku 
 
1 SCENA WN/DZ ŚWIETLICA 
Krzyś i Amelka przygotowują się do konkursu o kulturze kaszubskiej. Amelka czyta zadanie, Krzyś leży 
znudzony na ławce. 
 

AMELKA 
   - ……….. (pytanie z wiedzy kaszubskiej) 
 

KRZYŚ 
   - Nie wiem. 
 

AMELKA 
   - ……….. (pytanie ze zdjęciem o żółty domek np. kto mieszkał lub jak jest stary) 
 

KRZYŚ 
(nie patrząc na zdjęcie żółtego domku) 

   - Też nie wiem. Skąd mam wiedzieć? 
 

AMELKA 
   - To jak my mamy wygrać konkurs z wiedzy o kulturze kaszubskiej jak ty nic 
nie wiesz? 

KRZYŚ 
   - Nie wiem. Nudzi mi się. 

(patrzy na zdjęcie domku) 
   - Hej, ja znam ten domek, jest niedaleko mojego domu!  
 

AMELKA 
   - Chodźmy tam! Tam wiedzą jak odpowiedzieć na to pytanie. 
Dzieci wychodzą. 
2 SCENA PL/DZ KOŁO DOMKU, WEJŚCIE DO DOMKU 
Uczniowie widzą domek.  

KRZYŚ 
   - To ten domek! 
 

AMELKA 
   - Ale ładny. 
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Dzieci wchodzą do domku. 
 
 
3 SCENA WN/DZ DOMEK 
 
Dzieci podchodzą do szkieletu, są pod wrażeniem. 
 

KRZYŚ 
   - Patrz! 
 
Amelka zaczyna czytać opis przy gablocie.  
Nagle Krzyś znajduje zwitek kartki, odwija go i zaczyna czytać. Idzie mu to bardzo nieporęcznie. 
Amelka też próbuje rozczytać. W końcu Amelka czyta poprawnie. Amelka mówi, że uczyła się kiedyś 
po „kaszubiańsku”. Nagle pojawia się duch KASZUBKI [DUCH PANI – DWA NAŁOŻONE OBRAZY, 
NAGRAĆ PUSTO]. 
 

KASZUBKA 
  - To język kaszubski.  
 
Dzieci są przestraszone.  
 
 

KASZUBKA 
  - Nie bójcie się, po prostu przeczytaliście zaklęcie. To słowa piosenki kaszubskiej. Ale 
widzę, że wy nie jesteście stąd. 
 

KRZYŚ 
   - Jesteśmy. Ja mieszkam niedaleko stąd! 
 

KASZUBKA 
   - Jesteście stąd i nie znacie kultury swoich przodków?  
 

KRZYŚ 
- My tu przyszliśmy dowiedzieć się czegoś na konkurs o wiedzy kaszubskiej. 

 
Kaszubka kiwa głową. 

KASZUBKA 
   - Zamknijcie oczy.  
 
Dzieci zamykają oczy.  

KASZUBKA 
   - A teraz otwórzcie.   
 
Dzieci otwierają oczy w nowej rzeczywistości. Kaszubka nie jest duchem.  
 

AMELKA 
   - Gdzie my jesteśmy? 
 

KASZUBKA 
   - Dwieście lat stąd. Teraz najlepiej poznacie tradycje kultury kaszubskiej.  

(…) 


