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Opis 
10-letni Ruben to jeden z najlepszych szermierzy w klubie. Zdobył prawie każdy tytuł w 
Danii, więc w tym sezonie musi zmierzyć się z jednymi z najtwardszych i najbardziej uta-
lentowanych szermierzy w Europie. Dla Rubena stawka jest wysoka i musi znaleźć w sobie 
siłę, by przezwyciężyć niepokój i opanować swój temperament, jeśli ma wygrać wielkie mi-
strzostwa Europy. Najlepsza przyjaciółka Rubena, Marie, również zajmuje się szermierką. 
Ruben i Marie są nierozłączni - spędzają ze sobą dużo czasu na treningach, zawodach 
i poza nimi. Zawsze sobie kibicują. Równolegle do wątku związanego z mistrzostwami i 
wyzwaniami sportowymi, oglądamy historię przyjaźni między chłopakiem i dziewczyną w 
wieku kilkunastu lat – w czasie, gdy wiele się zmienia.

Czy wiesz, że
Szermierka dawniej była zwana fechtunkiem. W szerszym sensie jest sztuką władania 
bronią białą, w węższym sensie jest dyscypliną sportową, jednym ze sportów walki. Szer-
mierka sportowa jest dyscypliną olimpijską praktycznie od początku nowożytnych igrzysk 
olimpijskich (koniec XIX w.).
Przed i po walce zawodników obowiązuje powitanie i pożegnanie wykonywane odpowiednimi 
ruchami broni (tzw. przywitanie szermiercze). Ponadto po skończonej walce zawodnicy mają 
obowiązek podania sobie dłoni (ręki nieuzbrojonej). Nieprzestrzeganie powyższych form 
zwyczajowych traktowane jest jako zachowanie niesportowe i karane zgodnie z przepisami.
Bohater filmu jedzie na mistrzostwa do Wrocławia. Na placu przed Uniwersytetem Wro-
cławskim stoi fontanna „Szermierz”, który jest jednym z symboli uczelni. 

Słowa kluczowe 
wytrwałość, emocje, stres, porażka, przyjaźń, zakochanie, szermierka

Proponowane tematy do omówienia na lekcji
 - Jak radzić sobie z porażką? Czy w obliczu porażki możemy okazywać smutek, złość?
 - Czy chłopcy mogą płakać? Jakie zachowania kulturowo przypisane są chłopcom, a 
jakie dziewczynom? Czemu to służy? Czy można zachowywać się wbrew przyjętym 
zasadom? Co daje łamanie zasad?
 - Szermierka w kulturze i literaturze
 - Przyjaźń i zakochanie - ważne emocje i relacje w życiu nastolatków

 

„Mistrz szermierki” 10+

Materiał edukacyjny do serii dokumentalnej
„Sport Kids. Młodzi Sportowcy”

„The Fencing Champion” reż. Simon Lereng Wilmont, Dania 2014, 28 minut

Film dostępny na vod.warszawa.pl
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Kompetencje społeczno-emocjonalne
 - doskonalenie umiejętności nazywania problemów i rozmawiania o nich
 - nabywanie umiejętności motywacyjnych
 - kształtowanie umiejętności tworzenia pozytywnej atmosfery
 - doskonalenie umiejętności komunikacyjnych 
 - nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 - kształtowanie umiejętności związanych z pracą nad kontrolą uczuć, wyrażaniem emocji, 
radzeniem sobie z krytyką

Powiązanie z podstawą programową

Język polski

Klasy 4-6 

Uczeń:
I.2.8) rozumie swoistość tekstów kultury przynależnych do: literatury, teatru, filmu, muzy-
ki, sztuk plastycznych i audiowizualnych;
I.2.11) odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia;
I.2.13) świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewi-
zyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Klasy 7-8

Uczeń:
I.1.7) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją reflek-
sji.
 
Etyka

Uczeń:
I.1.2) rozpoznaje i nazywa wybrane emocje oraz uczucia: radość, smutek, strach, wstręt, 
zdziwienie, gniew, akceptacja, duma, miłość, nienawiść, przyjemność, przykrość, poczu-
cie szczęścia, poczucie wstydu, poczucie winy, zazdrość;
I.1.3) posługuje się nazwami emocji i uczuć do opisywania przeżyć własnych oraz prze-
żyć innych osób w kontekście różnych doświadczeń moralnych; wykorzystuje te pojęcia 
do charakteryzowania przeżyć, działań i postaw bohaterów powieści, opowiadań, filmów, 
spektakli teatralnych, gier komputerowych.

Wychowanie fizyczne

Klasy 7-8

Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. Uczeń:
III. 1. 2. wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu.
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Wychowanie do życia w rodzinie

Uczeń: 
II.4. wskazuje różnice w rozwoju psychoseksualnym dziewcząt i chłopców;
II.8. rozumie, jak budowane są relacje międzyosobowe, wyjaśnia ich znaczenie w rozwo-
ju społeczno-emocjonalnym; potrafi przedstawić istotę: koleżeństwa i przyjaźni, sympatii 
młodzieńczych, pierwszych fascynacji, zakochania, miłości; zwraca uwagę na potrzebę i 
wartość wzajemnego szacunku, udzielania pomocy, empatii i współpracy.

Propozycja zadania dla uczniów

Ruben i Marie stanowią dla siebie wzajemne źródło wsparcia. Mają podobne zainteresowania 
i są w podobnym wieku. Razem przeżywają swoje zwycięstwa i porażki. Sróbujcie zmapować 
(zdiagnozować), jaką Wasza klasa może być dla siebie grupą wsparcia. Stwórzcie wspólnie 
profil każdego członka i członkini Waszej klasy. Napiszcie, czym się interesuje, w czym jest 
dobry/a, w czym może pomóc innym, a w czym sama potrzebuje pomocy. Pomyślcie nie 
tylko o konkretnych aktywnościach, ale też tzw. umiejętnościach miękkich, np. ktoś może 
być świetnym słuchaczem, ktoś może znakomicie pocieszać, a inny zagrzewać do walki i 
potrafić szukać zawsze pozytywnych stron. Gdy już wszystkie profile będą gotowe - mo-
żecie dopasować je ze sobą, stworzyć sieć wsparcia i połączyć potrzebujących wsparcia z 
dającymi wsparcie. Pamiętajcie, żeby każdy z Was był zarówno otrzymującym pomoc, jak 
i dającym. Wtedy sieć będzie mocniejsza. 
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