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SCENARIUSZ 

LEKCJI ŻYWEJ HISTORII 

 

Czas trwania: 45-60 minut – w zależności od możliwości organizacyjnych szkoły 

Liczba prowadzących: 2 edukatorów w strojach historycznych 

Metody: prezentacja multimedialna, wykład, prezentacja replik strojów i wyposażenia, quiz i 

zagadki, burza mózgów 

 

Czas Zagadnienie Informacje 

5 minut Wstęp Przedstawienie członków zespołu oraz założeń 
projektu i tematu lekcji. Informacja o realizacji 
projektu i dofinansowaniu.  

15 minut Sobieski człowiekiem 
Roztocza 

Podczas prezentacji uczniowie odkrywają kolejne 
twarze hetmana wielkiego koronnego Jana 
Sobieskiego i wiążą jego postać z Roztoczem: 
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• Tatarzy – skąd pochodził ten lud, czym się 
zajmował, gdzie mieszkał, dlaczego zagrażał 
Rzeczpospolitej 

• Kim był hetman, jakie miał zadanie i jaki 
przedmiot był jego oznaką władzy 

• Hetman amant – historia miłosna sprzed 
wieków związana z Zamościem (miastem na 
pograniczu Roztocza) 

• List Sobieskiego do Marysieńki – zapoznanie 
uczniów z pisarstwem epoki – quiz ze 
znajomości i zrozumienia staropolskich słów 

• Miejscowości Roztocza związane z Sobieskim 
– Olesko, Żółkiew, Jaworów, Zamość 

• Sobieski wzorowym sarmatą – wyjaśnienia 
pojęcia 

• Sobieski podróżnikiem 
 
W czasie prezentacji mocno zaakcentowane zostaje 
wspólnota polsko-ukraińskiego dziedzictwa 
kulturowego (współczesnego pogranicza).  

5 minut Wojna z Turcją i najazd 
Tatarów 

Uczestnicy dowiadują się w skrócie dlaczego 
wybuchła wojna w 1672 roku i jak przebiegała do 
momentu rozpoczęcia wyprawy na czambuły. 
Przedstawiane są fragmenty ze źródeł z epoki aby 
wspólnie je odczytać i zrozumieć ich treść. 
Wykorzystywana jest także ikonografia oraz mapy aby 
odszukać miejsca wspomniane przez edukatora.  

20-30 
minut 

Prezentacja 
rekonstrukcyjna 

Przegląd kolejnych formacji wojskowych 
Rzeczpospolitej i Tatarów z wykorzystaniem 
prezentacji (grafiki i ilustracje z gry „Na czambuły!”) i 
przede wszystkim prezentacji replik strojów i 
wyposażenia, m.in.: 

• Kirys i szyszak husarski 

• Misiurka i kolczuga pancernych 

• Muszkiet i szabla piechoty polskiej 

• Kaftan, czapka i oporządzenie tatarskie 
Uczestnicy mają możliwość przymierzyć wybrane 
elementy.  
Quiz etymologiczny i językoznawczy – uczestnicy 
odpowiadają na pytania dotyczące nazw 
poszczególnych elementów wyposażenia i ich 
pochodzenia oraz funkcjonowaniu w związkach 
frazeologicznych czy powiedzeniach, np.: 
- kruszyć kopie, 
- spalić na panewce, 
- potępić w czambuł, 
- mieć krótki lont. 

5 minut Podsumowanie i 
pożegnanie  

 

 


