
 

 

 

 

WARSZTAT:  

Uciekanie od problemów 

 

Adresaci szkolenia: gimnazjaliści, licealiści 
 
Czas trwania warsztatu: 2 godziny lekcyjne  
 
Materiały warsztatowe: 
kartki A4 (po jednej dla każdego ucznia), długopisy, kartki do flipchartu, markery, kolorowe 
mazaki. 
 
 
Opis warsztatu: 
 
Film „Królowie lata” może posłużyć jako materiał do zajęć poświęconych uciekaniu od 
problemów osobistych. Ucieczkę tę można rozumieć i rozpatrywać zarówno w sposób 
dosłowny, jak i metaforyczny – jako ucieczkę z domu lub izolowanie się i unikanie sytuacji, 
w które sprawiają trudność. Nie jest to jednak cały potencjał dzieła. W zależności od sytuacji 
wśród dzieci w danej klasie i obserwowanych przez nauczyciela zjawisk, projekcja „Królów 
lata” może posłużyć jako inspiracja do dyskusji na różnorodne tematy (zebrane w tabeli na 
końcu, do wyboru podczas lekcji). 
Film „Królowie lata” porusza kwestie ważne i aktualne dla młodych ludzi zmagających się z 
dorastaniem i formowaniem własnej tożsamości. Widzowie mogą być wzruszeni niektórymi 
scenami, ale powagę tematyki równoważy estetyczna warstwa dzieła. Filmowy świat jest 
ukazany jako dobry i pogodny pomimo trudności egzystencjalnych, z którymi zmagają się 
bohaterowie. Sceny bliskości z naturą nadają całości magiczny klimat „zaczarowanej krainy”, 
w której trudne emocjonalnie przejścia bohaterów są jednym ze zjawisk zachodzących w 
przyrodzie, co daje nadzieję, że ból minie, a emocjonalne rany zarosną się. Film można zatem 
traktować jako dzieło terapeutyczne i pomagające poradzić sobie z trudnymi emocjami 
okresu dojrzewania. 
Film operuje subtelnym humorem, a pojawiające się w nim żarty wprowadzają podczas 
projekcji atmosferę luzu i wesołości, co może budować nastrój sprzyjający późniejszej 
dyskusji. Ważne jest, aby podczas warsztatu ten przyjazny i pozytywny klimat został 
utrzymany. Pozwoli to uczniom wypowiadać się na forum klasy, ujawnić się ze swoimi 
uczuciami i refleksjami.  
Proponowany scenariusz warsztatu można wykorzystać tylko w części, tak aby dostosować 
dyskusję do potrzeb grupy – nauczyciel, który zna uczniów, powinien użyć tych elementów, 
które mogą być użyteczne w danej klasie. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Zakładane efekty warsztatu: 
 
 
Dzięki szkoleniu uczestnicy będą: 

 Bardziej świadomi własnego wpływu na uczucia bliskich osób 

 Lepiej rozpoznawali sytuacje, w których uciekają od problemów zamiast podejmować 
konstruktywne działania 

 Znali konstruktywne sposoby radzenia sobie w emocjonalnie trudnych relacjach z 
bliskimi osobami  

 Lepiej znali konstruktywne sposoby reagowania w sytuacji, gdy bliska osoba odrzuca 
ich i czuje się zraniona 
 

 
Stosowane metody pracy podczas szkolenia: praca w grupach, dyskusja. Szkolenie 
prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności uczestników. 
 
LEKCJA 1. – UCIECZKA CZY KONFRONTACJA? 

1. Ćwiczenie 1  

Film dotyczy bliskości, przyjaźni i potrzeby odosobnienia, dlatego wydaje się zasadne, aby 

podczas zajęć proponować uczniom pracę w parach lub zespołową. Pomaga to kształtować 

umiejętności komunikacyjne.  

Uczniowie w parach zastanawiają się, jakie powody skłaniały każdego z filmowych bohaterów 

do ucieczki z domu. Notują swoje refleksje, tworząc listę. Następnie przedstawiciel każdej z 

par odczytuje wyniki pracy, przedstawiając je reszcie klasy. Moderator grupy (nauczyciel lub 

jeden z uczniów) notuje wszystkie powody na flipcharcie.  

Flipcharty z punktami (powodami ucieczki) wieszane są na ścianie. Następnie każdy uczeń ma 

oznaczyć, które z nich wydają mu się najbardziej powszechne w otaczającej go rzeczywistości, 

np. zauważane u kolegów i znajomych (uczniowie mogą niechętnie odsłaniać na forum klasy, 

które problemy dotyczą ich samych, dlatego raczej nie należy prosić o zaznaczenia własnych 

osobiście ważnych najważniejszych punktów). Zaznaczanie odbywa się metodą kropek: każdy 

uczeń może zaznaczyć dużą kropką markerem jeden lub dwa najważniejsze według niego 

punkty). 

Moderator podlicza kropki przyznane poszczególnym punktom i wybiera te (dwa lub więcej), 

które będą poddane dalszej dyskusji na forum klasy. 

 

2. Ćwiczenie 2  

Uczniowie są dzieleni na zespoły trzyosobowe (maksymalnie czteroosobowe). Każda grupa 

dostaje flipchart i mazaki. Zadanie: wymyślcie, co doradzilibyście osobie, która doświadcza 

takich trudności osobistych, jakie wyodrębniliśmy w poprzednim ćwiczeniu. 



 

 

 

 

Uczniowie w grupach piszą na flipchartach listę porad – pomysłów, co zrobić, żeby osoba 

doświadczająca danych trudności (z poprzedniego ćwiczenia) poczuła się lepiej. Ważna zasada:  

liczy się ilość, prosimy o podanie jak największej liczby rozwiązań (nie muszą być doskonałe, 

ważna jest pomysłowość). 

Gdy lista jest już gotowa, moderator prosi o to, aby pomysły z tej listy podzielić na dwie 

kategorie: zaznaczyć (np. podkreśleniem osobnymi kolorami, przy pomocy mazaków) te 

propozycje, które: 

- Są formą ucieczki od problemu 

- Mogą pomóc skonfrontować się z problemem. 

- Są dobre dla uczuć zarówno tej osoby, jak też i bliskich jej osób. 

Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup prezentują wyniki wspólnej pracy. 

3. Zakończenie 

Krótka dyskusja dotycząca wyników pracy. W dyskusji tej można sięgnąć do tematów 

zaproponowanych w tabeli na końcu programu warsztatu. 

Końcową dyskusję można przedłużyć lub skrócić, w zależności od motywacji do pracy 

uczestników, ich nastroju i poziomu energii. Ewentualnie można też poprowadzić dłuższą 

dyskusję zamiast ćwiczenia 2., rozwijając jeden z tematów z tabeli na końcu programu. 

OGÓLNE WSKAZÓWKI DO DYSKUSJI PO FILMIE: 

1. Nie nauczaj tylko moderuj! 

2. Aktywnie słuchaj! 

3. Reaguj na wszelkie formy ataku, oceniania, poniżania! 

4. Dbaj o zabieranie głosu przez wszystkich uczestników! 

5. Parafrazuj, klasyfikuj, podsumowuj! 

6. Zadawaj umiejętnie otwarte pytania!  

7. Doceniaj i wspieraj! 

8. Ne oceniaj i nie wywieraj presji! 

9. Reaguj asertywnie w sytuacjach trudnych! 

10. Bądź empatyczny i ciekawy! 



 

 

 

 

LEKCJA 2. – ZAMIAST UCIECZKI 

Ta część warsztatu poświęcona jest rozwijaniu empatii i nauce radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami.  

1. Scenka 

Nauczyciel prosi dwie osoby (ochotnicy) o odegranie improwizowanej scenki. Jedna osoba 

wciela się w postać rodzica, druga jest dzieckiem. Uczniowie mają przedstawić scenę kłótni 

(dotyczącej dowolnej codziennej sprawy). Ważne: należy poprosić uczniów, aby scenka 

dotyczyła kwestii powszechnej, ale ogólnej i niezbyt osobistej.  

Po zakończeniu scenki ochotnicy dostają brawa i pracują dalej z resztą grupy. 

2. Co zrobić ze zranionymi uczuciami? 

Uczniowie dzielą się na podgrupy (trzy – cztery osoby). Każda grupa ma zastanowić się i 

określić, na czym zależało postaciom w scence? Jakie były ich potrzeby? Refleksje należy 

zapisywać. Następnie przedstawiciele grup przedstawiają te refleksje na forum klasy. 

Moderator podsumowuje te prezentacje, zapisując na flipcharcie, jakie były potrzeby dwóch 

stron kłótni. 

Wyniki tej pracy posłużą następnie do dyskusji dla całej klasy. Moderator zadaje pytania, 

prowadząc burzę mózgów: 

- Dlaczego te potrzeby  były ważne dla postaci ze scenki? 

- Czy te potrzeby były zaspokojone? Co mogłoby je zaspokoić? 

- Co mogłaby zrobić każda z postaci ze scenki, żeby zaspokoić własne potrzeby, które nie 

zostały uwzględnione przez rozmówcę? Co mogłaby powiedzieć? 

- Co mogłaby zrobić każda z postaci ze scenki, żeby zaspokoić potrzeby drugiego rozmówcy? 

Co mogłaby powiedzieć? 

Wnioski i pomysły powstałe w dyskusji klasy należy notować na flipcharcie. Na zakończenie 

dyskusji moderator prosi uczniów o to, by zastanowili się: jakie działania lub słowa postaci 

pozwalają jej zaspokoić zarówno własne potrzeby, jak i rozmówcy? 

 

3. Podsumowanie  

Nauczyciel prosi uczniów o dobranie się w grupy trzy lub czteroosobowe (np. według miesiąca 

urodzenia). Każda grupa formułuje kilka myśli podsumowujących lekcję  - co wydało im się 

ważne, warte zastanowienia, ciekawe. Przedstawiciele grup zwięźle prezentują wnioski. 

 

 



 

 

 

Zagadnienia do dyskusji 

 

• Co zrobić z problemami osobistymi – uciekać czy stawić im czoła? Joseph stracił 

mamę i nie układa mu się z ojcem. Unika rozmów z nim, bo są dla niego nieprzyjemne. W 

końcu postanawia uciec do lasu. Dyskusja: Jakie zalety ma ucieczka do lasu? Jaka jest cena 

tej wolności? Jakie inne możliwości miał Joseph? Co by było, gdyby zdecydował się na 

konfrontację z ojcem, zamiast unikania go? Na końcu filmu bohaterowie decydują się 

zmierzyć z problemami, zamiast od nich uciekać: Patrick i Joseph kłócą się; dziewczyna 

doprowadza do spotkania Josepha z ojcem, a Biaggio wraca do Josepha, pomimo przykrości, 

jakiej od niego doznał. Jakie pozytywne skutki płyną z tych konfrontacji? Co by było, gdyby 

bohaterowie dalej unikali się nawzajem? 

Przy tym temacie można odnieść się do filmu „Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego z 

pakietu Filmoteki Szkolnej.  

 

• Co oznacza wolność? W domu Patricka rządzi autorytarny ojciec, który stawia sprawę 

jasno: „mój dom, moje zasady”. Podobnie rodzice Patricka kontrolują każdy jego gest i nie 

dają mu przestrzeni dla własnych decyzji. Kiedy chłopcy wyprowadzają się do lasu, 

postanawiają żyć całkowicie wolno. Jednak w pewnej chwili przy ognisku Patrick, który 

obawia się węży, próbuje wprowadzić zasadę, by resztki jedzenia zakopywać lub palić, 

zamiast rzucać byle gdzie. Zaczyna się wtedy zachowywać podobnie, jak jego rodzice. 

Również Joseph podczas ceny gry w scrabble odwzorowuje nieświadomie wredne 

zachowania swojego ojca. Dyskusja: czy można być całkowicie wolnym? Do czego są nam 

potrzebne zasady i dlaczego tworzymy je, nawet gdy chcemy wolności? Czy da się uwolnić 

od wpływu wychowania rodziców? W jakich scenach filmowi bohaterowie zachowywali się 

dokładnie tak samo, jak rodzice, przed którymi uciekli?  

 

• Dlaczego tak ciężko czasem wytrzymać z rodzicami? Dwaj filmowi bohaterowie mają 

dosyć swoich rodziców. Patrick podczas rodzinnego posiłku i Joseph podczas „wieczoru gier” 

w rodzinnym gronie odczuwają tę samą torturę nudy i zażenowania. Rodzice Patricka są 

ukazani jako sztuczni i nieznośni, niezdolni do prawdziwych emocji. Nadopiekuńczo 

krytykują i komentują wszystkie działania i zachowania syna, nawet jego sposób jedzenia 

frytek. Joseph natomiast uważa, że jego ojciec jest stary, zgorzkniały, samotny i wredny.  

Chce się wyprowadzić, zanim stanie się taki sam. Dyskusja: czy postawa filmowych 

bohaterów jest powszechna? Jeśli ktoś nie akceptuje swoich rodziców – co jest tego 

przyczyną? Co sprawia, że dzieciom i rodzicom trudno jest się czasem porozumieć? 

 

 



 

 

 

 

Przy tym temacie można odnieść się do filmu „Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego z 

pakietu Filmoteki Szkolnej.   

 

• Co pomaga zaprzyjaźnić się z rodzicami? Biaggio jest nielubiany w szkole, ale ma 

dobre relacje z ojcem. W jednej z końcowych scen zasięga jego porady dotyczącej przyjaźni. 

Rodzice nie zgłaszają też jego zaginięcia na policję po tym, jak chłopcy wyprowadzają się do 

lasu. Możemy przypuszczać, że Biaggio po prostu powiedział dorosłym o tym, że będzie przez 

jakiś czas mieszkał poza domem, a oni byli w stanie mu zaufać. O pozytywne relacje z ojcem 

stara się również siostra Josepha. Widzimy, że nie jest jej łatwo, ale jednak dziewczynie 

udaje się zachować zimną krew i nastrój podczas wizyty u ojca z narzeczonym. Dyskusja: co 

może pomóc w tym, żeby przyjaźnie porozumiewać się z rodzicami? Jacy byli rodzice 

Biaggia? Co robiła siostra Josepha, żeby żyć w zgodzie z ojcem? 

Przy tym temacie można odnieść się do filmu „Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego.  

 

• Czy przyjaźń jest niezniszczalna? Joseph i jego najlepszy przyjaciel Patrick uciekają do 

lasu – zabiera się z nimi Biaggio – mało lubiany dziwak. W filmie widzimy, jak relacja Patricka 

i Josepha zmienia się we wrogość. Natomiast Biaggio staje się nieoczekiwanie bardzo bliski 

Josephowi. Film zawiera wiele scen o symbolicznym charakterze. Gdy jeden z przyjaciół 

odchodzi po kłótni o dziewczynę, rozwala fragment wspólnie zbudowanego domu. Budowli 

nie sposób naprawić w pojedynkę. W finalnej scenie Patrick i Joseph rozjeżdżają się w różne 

strony, każdy w swoją stronę – nie wiemy, czy kłótnia spowodowana zawodem miłosnym 

zamknęła ich przyjaźń raz na zawsze, czy może uda się odbudować tę relację. Dyskusja: co 

umacnia, a co rujnuje przyjaźń? Co musiałoby się stać, żeby przyjaciele pogodzili się? Co 

sprawiło, że chłopcy polubili i zaakceptowali Biaggia? 

 

• Uczucia innych: czy muszę się z nimi liczyć? W filmie widzimy, jak rodzice chłopców 

nie szanują ich podmiotowości, żartują z nich, nadużywają swojej pozycji. Siostra Josepha 

mówi o swym tacie: „Sukinsyn wszystkich dokoła by unieszczęśliwiał tylko dlatego, że sam 

jest nieszczęśliwy.” Widzimy też jednak, że nastawienie rodziców do chłopców zmienia się. 

Patrick odkrywa, że jeśli coś mu przeszkadza w zachowaniu rodziców, to czasem wystarczy 

im o tym powiedzieć (mówi „Tato, przestań!” i ojciec przestaje irytująco stukać w boazerię). 

Ojciec Josepha odkrywa, że jeśli przestaje poniżać i kontrolować syna, to może liczyć na 

interesującą rozmowę z nim. Dyskusja: Jak filmowi bohaterowie starali się zadbać o uczucia 

innych? Jakie zachowania pomagały się im dogadać z bliskimi osobami? 

 

 



 

 

 

 

• Kiedy stajemy się dorośli? Bohaterowie filmu spodziewają się, że ich ucieczka do lasu 

będzie rytuałem przejścia w dorosłość. W scenie nad rzeką jeden z nich mówi: „Mamy wodę, 

dach nad głową, zbilansowane posiłki – właśnie staliśmy się mężczyznami.” Dzięki tak 

rozumianej dorosłości chłopcy piją piwo i sami decydują o tym, kiedy kłaść się spać. Joseph 

powtarza również to, co wpoił mu ojciec – że być mężczyzną to być we własnym miejscu, na 

swoich zasadach. Elementem tak rozumianej „męskości” jest dokuczanie innym, jakie ma 

miejsce w powtórzonej scenie gry w Monopol, kiedy powtarza się hasło „Bądźcie cicho, teraz 

mężczyźni rozmawiają!”. Prawdziwe przejście Josepha w dorosłość ma jednak miejsce 

dopiero wtedy, gdy po raz pierwszy zostaje całkiem sam po stracie wszystkich przyjaciół i 

gdy pierwszy raz zdobywa samodzielnie posiłek – zabija królika. Gdy zjada go na kolację, 

pojawia się gość: wąż. To ostrzeżenie, że dorosłość to nie stan wspaniały, ale i niebezpieczny 

i wiążący się z wieloma zagrożeniami. Dyskusja: Co znaczy dla bohaterów filmu dorosłość? 

Jakie pozytywne aspekty dorosłości zauważył Joseph, a jakie negatywne? Po czym 

poznajemy, że ktoś staje się dorosłym mężczyzną lub kobietą?  

 

• Po czym poznać, że kogoś kochasz? Joseph jest zakochany, ale dziewczyna odrzuca 

go i na domiar złego wybiera jego najlepszego przyjaciela. Mimo to bardzo go lubi i chce się 

z nim przyjaźnić. Rodzice Patricka wyglądają na zupełnie sztucznych, ale oboje wierzą w 

swoją miłość, nawet jeśli innym może się ona wydawać nieautentyczna. Ojciec Josepha 

wyznaje: „Nie wyszło mi z Karol – nie denerwowałem się przy niej. Nie w taki sposób, jak 

przy twojej mamie, a to jest potrzebne.” Dowiadujemy się, że miłość idzie w parze nie tylko 

z radością, ale też z negatywnymi emocjami. Dyskusja: dlaczego bliskie osoby, które 

kochamy, to często te same, które najbardziej są nas w stanie zdenerwować?  

 

• W jaki sposób wpływają na nas prawa natury? Dorastający bohaterowie filmu 

przechodzą gwałtowne fizyczne zmiany: pojawia im się zarost, stają się silni i niepokorni, 

zakochują się. Natura i jej prawa odgrywa ważną rolę w „Królach lata”. Kiedy Joseph zabija 

królika na obiad, mówi do niego: „Wybacz, po prostu oboje byliśmy głodni.” Nie chciał 

nikomu zrobić krzywdy. Podobnie prawa natury (zakochanie, głód) zdecydowały o tym, że 

dziewczyna rozbiła przyjaźń Josepha i Patricka – nie chciała niczego zepsuć. Dyskusja: W 

jakim stopniu zachowania bohaterów były zależne od ich chęci i postanowień, a co nie 

podlegało kontroli ich intencji? W jakim stopniu możemy zrzucić odpowiedzialność za nasze 

działania na naturę (np. „mam to w genach!”), a na ile jesteśmy świadomymi autorami 

własnych decyzji i działań? 

 

 

 


