
Scenariusz lekcji towarzyszących konkursowi na napisanie mowy noblowskiej

przeznaczony do realizacji w szkołach średnich

(oprac. Dorota Masłej, Tomasz Mika, Bożena Sicińska, Cezary Siciński)

Cele/efekty kształcenia cyklu 2 (lub fakultatywnie 3) lekcji: 

– uczeń ma świadomość, że jednostka może zmienić świat,

– uczeń rozumie siłę słów i perswazyjną moc języka,

– uczeń wskazuje cechy wystąpienia publicznego,

– uczeń poznaje mowę noblowską Olgi Tokarczuk i potrafi  ją skonfrontować ze swoją wizją 
świata,

– uczeń formułuje i wyraża własne poglądy o świecie.

Cykl lekcji ma także na celu wyłonienie uczniów, którzy wezmą udział w konkursie (dla tych 
osób przewidziane są później indywidualne/grupowe konsultacje z nauczycielami). 

Materiały dla uczniów:

1. Podcast wprowadzający w cykl lekcji: prof. Jerzy Bralczyk
2. Podcasty do wykorzystania w trakcie cyklu: prof. Przemysław Czapliński, prof. Tomasz 

Mika 

Materiały  dla nauczycieli:

1. Scenariusz cyklu dwóch lekcji 

2. Propozycja planszy: Dekalog dobrego mówcy

3. Wybrane  fragmenty  mowy noblowskiej do analizy

4. Wybrane opinie na temat  mowy noblowskiej



Zadanie domowe PRZED lekcją 1: wysłuchać podcastu prof.  Bralczyka

LEKCJA 1

TEMAT LEKCJI: CO POWIEM ŚWIATU, GDY JUŻ DOSTANĘ NOBLA? (podajemy  go uczniom później)

1. Wprowadzenie – dyskusja nauczyciela z uczniami

– Czym jest Nagroda Nobla? Kto i za co może ją dostać? 

– Co się dzieje, gdy ktoś dostanie Nobla? (gala, wygłaszanie przemówienia) 

– Wyobraźcie sobie tę sytuację: oto przed Akademią Szwedzką stoi stremowany człowiek. Do kogo  
mówi? Czy tylko do osób będących na sali? 

– Ile ma czasu noblista na wygłoszenie mowy?

– O czym według was laureat Nagrody Nobla powinien powiedzieć / czego dotyczy jego mowa?

– Jak (w jakiej formie) powinien to powiedzieć, żeby wszyscy zrozumieli? 

– O czym powinna pamiętać osoba przygotowująca wystąpienie publiczne? Stwórzmy dekalog dobrego 
mówcy (burza mózgów)

Jeżeli uczniowie nie wskażą w dyskusji wszystkich najważniejszych wyznaczników wystąpienia publicz-
nego, nauczyciel uzupełnia listę (zob. plansza: DEKALOG DOBREGO MÓWCY), np.: bądź zawsze dobrze 
przygotowany do swojego wystąpienia; zwracaj się do swojego odbiorcy; pamiętaj, do kogo i  o czym 
mówisz; nie bój się wątków osobistych; nadaj właściwą kompozycję swojej wypowiedzi np. stosując ramę 
kompozycyjną; stosuj adekwatny język (na przykład bogate słownictwo, słowa-klucze, środki stylistyczne, 
zróżnicowane składniowo i objętościowo zdania); dostosuj słownictwo i środki językowe do słuchacza i te-
matu wypowiedzi; mów poprawnie; mów w sposób jasny, precyzyjny i uporządkowany; zadbaj o spójność 
tekstu.

– Czym różni się mowa noblowska od innych wystąpień publicznych? 

2. Tu podajemy temat lekcji: CO POWIEM ŚWIATU, GDY JUŻ DOSTANĘ NOBLA? I zadajemy klu-
czowe pytanie:

– Co wy chcielibyście powiedzieć światu, gdyby dana wam była taka możliwość? Dyskusja

3. Planowanie dalszej pracy oraz zadania domowe:

A. Informacja o konkursie, przedstawienie zadania konkursowego: napisać własną mowę no-
blowską
B. Zadanie domowe 1: Zapoznaj się z mową noblowską O. Tokarczuk (wysłuchaj/ przeczytaj)
C. Zadanie domowe 2: Zapoznaj się z podcastami T. Miki, P. Czaplińskiego
D. Zadanie domowe 3: Jak zacząłbyś/zaczęłabyś mowę noblowską? Napisz krótki wstęp  
(2-3 zdania)



LEKCJA 2 

TEMAT LEKCJI:  CO I JAK POWIEDZIAŁA ŚWIATU OLGA TOKARCZUK, GDY DOSTAŁA NOBLA?

1. Wprowadzenie - dyskusja z uczniami: 

- Czy Olga Tokarczuk powiedziała coś ważnego/ wzruszającego/ poruszającego / pięknego? Co dla ciebie było najistot-
niejsze? (dyskusja)

- Co świat uznał za najważniejsze? (wspólna lektura wybranych reakcji/komentarzy na mowę noblowską,  
(zob. materiał dodatkowy – wybrane fragmenty opinii)

2. Nauczyciel rozdaje uczniom wydruk z wybranymi fragmentami mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk (zob. ma-
teriał dodatkowy – fragmenty do analizy)

– W jaki sposób Olga Tokarczuk sprawiła, że cały świat chciał jej wysłuchać? Jak skonstruowała mowę noblowską? 
Dlaczego i w jaki sposób umiała poruszyć ludzi?  

– Wspólna analiza fragmentów mowy noblowskiej O. Tokarczuk pod kątem kompozycji, użytych środków wyrazu.

Uczniowie (po wysłuchaniu podcastu prof. Miki i moderowani przez nauczyciela) powinni  na podstawie zaprezento-
wanych im wybranych fragmentów mowy noblowskiej wychwycić co najmniej następujące zabiegi:

na podstawie I: kompozycja (matka – mama i imbryk – imbryk; uczniowie, którzy wysłuchali całej mowy, mogą też 
wskazać czułość/czuły)

na podstawie II: słowa klucze (tęsknota; wymienią też pewnie czułość)

na podstawie III: kontrast (sielankowość nabrzeża – ludobójstwo)

Powinni zwrócić też uwagę na metaforyczność. 

3. Zadanie konkursowe: Napisz mowę noblowską zawierającą twoje przesłanie dla 
świata (czas wygłoszenia: do 10 minut – do 3,5 strony znormalizowanego maszyno-
pisu)

LEKCJA 3 (fakultatywnie, do przygotowania przez nauczyciela)

Cel lekcji:   Analiza porównawcza wybranych fragmentów mów noblowskich innych noblistów oraz mowy noblowskiej 
Olgi Tokarczuk.



WYBRANE FRAGMENTY MOWY NOBLOWSKIEJ OLGI TOKARCZUK

I

Pierwsze zdjęcie, jakie świadomie przeżyłam, to zdjęcie mojej matki, jeszcze zanim mnie urodziła. 
[część 1, pierwsze zdanie mowy noblowskiej]

Kobieta ze zdjęcia, moja mama, która tęskniła do mnie, choć mnie jeszcze nie było, kilka lat później 
czytała mi bajki. W jednej z nich, autorstwa Hansa Christiana Andersena, wyrzucony na śmietnik 
imbryk skarżył się, że okrutnie został potraktowany przez ludzi – pozbyli się go, gdy tylko oberwało 
mu się ucho. A przecież mógłby jeszcze im służyć, gdyby ludzie nie byli tacy perfekcyjni i wyma-
gający. Wtórowały mu inne popsute przedmioty, snując prawdziwie epickie opowieści ze swojego 
małego przedmiotowego życia. [część 4]

Kiedy piszę, muszę wszystko czuć wewnątrz mnie samej. (…) Do tego właśnie służy mi czułość 
– czułość jest bowiem sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdowania 
podobieństw. Tworzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia tym 
wszystkim okruchom świata, jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. 
Czułość personalizuje wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas 
do zaistnienia i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. [część 7]

II

Na tym zdjęciu nic się nie dzieje, to fotografia stanu, nie procesu. Kobieta jest smutna, zamyślona, 
jakby nieobecna.   Kiedy ją potem pytałam o ten smutek – a robiłam to wiele razy, żeby zawsze 
usłyszeć to samo – mama odpowiadała, że jest smutna, bo jeszcze się nie urodziłam, a ona już do 
mnie tęskni. – Jak możesz do mnie tęsknić, skoro mnie jeszcze nie ma? – pytałam. Wiedziałam już, 
że tęskni się za kimś, kogo się utraciło, że tęsknota jest efektem straty. – Ale może też być odwrot-
nie – odpowiadała. – Jeżeli się do kogoś tęskni, to on już jest. [część 1]

III

Jest to dzień, kiedy od nabrzeża portu Palos w Hiszpanii 3 sierpnia 1492 roku odbija nieduża ka-
rawela o nazwie „Santa Maria”. Dowodzi nią Krzysztof Kolumb. Świeci słońce, po nabrzeżu kręcą 
się jeszcze marynarze, a robotnicy portowi ładują na statek ostatnie skrzynie z prowiantem. Jest 
gorąco, ale wiejący z zachodu lekki wietrzyk ratuje żegnające rodziny przed zasłabnięciem. Mewy 
przechadzają się uroczyście po rampie, uważnie śledząc poczynania człowieka.

Ten moment, który teraz widzimy poprzez czas, doprowadził do śmierci 56 milionów z blisko  
60 milionów rdzennych Amerykanów. (…) Europejczycy nieświadomie przywieźli ze sobą śmiertel-
ne prezenty – choroby i bakterie, na które rodowici mieszkańcy Ameryki nie byli odporni. Do tego 
doszło bezpardonowe niewolenie i zabijanie. [część 5]



Europejskie komentarze prasowe

po mowie noblowskiej Olgi Tokarczuk

Była to poetycka przemowa wyjaśniająca istotę świata i opisująca poszukiwanie literatury, która 

przetrwa epokę informacji.

„Sueddeutsche Zeitung”

Pisarce udało się wyjaśnić, dlaczego literatura jest ważna w czasach cyfrowej kakofonii.

„Svenska Dagbladet”

Tokarczuk wygłosiła płomienną przemowę, mocnym głosem, w równym tempie. Mowę charaktery-

zowało wyostrzone spojrzenie i  jasno zdefiniowane przesłanie polityczne. Przedstawiła doskonały 

raport o stanie świata nowoczesnych mediów i skrytykowała ogłupiające formy komunikacji (…). 

Pisarka uważa, że współczesność jest oniemiała, a literatura przeżywa kryzys narracyjny z powodu 

chaosu głosów i polifonii, która rozpowszechnia się poprzez media społecznościowe i jest jedynie 

niejasnym szelestem. Tokarczuk apeluje też o odejście od narracji pierwszoosobowej, która przyczy-

nia się do powstawania literatury bezużytecznej z punktu widzenia dobra powszechnego.

,,Die Welt”

Tokarczuk nakreśliła „światowy ideał literatury”. Skarżyła się, iż we współczesnej literaturze za wiele 

opowiada się z perspektywy pierwszej osoby i stanęła po stronie narracji z perspektywy ,,czwartej 

osoby”. Dobra literatura odznacza się, zdaniem noblistki, poczuciem odpowiedzialności za świat 

i troską o czytelników z przyszłości, którzy jeszcze nie istnieją. To przesłanie było nieoczekiwane 

w kontekście wspomnienia jej matki przywołanego na początku wykładu.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung”


