
AD „Ogniste wesele” 

 

Audiodeskrypcja do animacji pod tytułem „Ogniste wesele” przygotowanej przez 

uczniów klasy 7 b Szkoły Podstawowej nr 3 „Słomka Team” czyli Aleksandrę Kubiak, Oliwię 

Nowicką, Mateusza Rusieckiego, Vanessę Wolską. 

Jasne tło a na nim wóz drabiniasty ciągnięty przez dwa siwe konie. Na wozie gospodarz 

i gospodyni w odświętnych strojach ludowych. To fragment obrazu Karola Wierusz-

Kowalskiego „Powrót z dożynek”. Wóz jedzie z lewej ku prawej. 

Narrator (wysoki głos chłopięcy): „Była sobie para, która jechała na swoje wesele do 

wiatraka. Na swoje wesele do wiatraka”. 

Wiatrak z fragmentem lasu w tle, cztery świerki na żółtym tle. Przed wiatrakiem chatka 

otoczona drzewami. Wszystko lekko drży, porusza się. 

Zmiana obraz u wnętrze pomieszczenia. Przy kominku siedzi dwóch górali przy stole, 

przy nich stoi młoda dziewczyna. Górale patrzą na tańczącą parę.  

Narrator: W tym wiatraku baba zaczęła tańczyć z chłopem i z garem. Później nagle 

chłop zniknął i zaczęła tańczyć tylko z garem.  

Pojawia się postać chłopca z płonącym drewnem  

Narrator: Później pojawił się podpalacz, który chciał podpalić babę i podpalił ją, tylko 

za to, że kiedyś obcięła mu nogę. Później zaczęli krzyczeć: Aaaa…! Boimy się! Palimy 

się! Łaaa…! Słychać dźwięk ognia. 

Całość obrazu zakrywają czerwone nitki włóczki naśladujące płomienie ognia. Obraz 

znika za szarym tłem rozwijanym stopniowo od dołu do góry. 

Narrator: I zmarli. 

Tło zimowego krajobrazu. Bezkresna przestrzeń z pasmem wysokich gór.  

Narrator: I poszli do nieba. 

Para górala i góralki niczym duchy stoją blisko siebie. W tle zamieć przed drewnianym 

domem grupa ludzi wygląda kogoś. Jeden z mężczyzn trzyma wysoką pochodnię. Przed 

grupą najbardziej wysunięty jest pies. To obraz Henryka Weyssenhoffa „Zamieć” z 1913 

roku. 

Narrator: W tym niebie, tam musieli żyć, no bo już umarli. 

Para porusza się.  

Narrator: I później żyli  



Jasno różowe tło zaczyna zachodzić od dołu  

Narrator: I później żyli tam długo i szczęśliwie. 

Na jasnofioletowym tle napis ułożony z pociętych plastikowych słomek: 

T E A M. 

Narrator (wiele głosów młodych ludzi): Team słomka. 

Litery w napisie poruszają się chaotycznie. Dodane zostają do nich jeszcze zielone 

słomki. 

Od dołu zachodzi białe tło z napisem czarnym flamastrem i czteroma narysowanymi 

ogniskami: 

Ogniste wesele. By: Słomka Team 

Narrator: To film “Ogniste wesele” 

Napisy końcowe: 

Film powstał w ramach zadania pod nazwą „Muzeum Jutra. Nasze Muzeum” 

realizowanego przez Muzeum Okręgowe w Lesznie. Projekt dofinansowano ze środków 

Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2020”. 

Logotypy: Muzeum Historii Polski, Patriotyzmu Jutra, Muzeum Okręgowego w Lesznie, 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Leszna- Łukasza Borowiaka 

Logotypy Miasta Leszna 

Koncepcja i realizacja: Aleksandra Kubiak, Oliwia Nowicka, Mateusz Rusiecki, Vanessa 

Wolska. 

Warsztaty animacji i montaż zdjęć: Katarzyna Jurga logo Kantor 13. Pracownia Twórcza 
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