
 

 

 

Opracowała: Aleksandra Czetwertyńska 

 

Temat: „Karbala” – dlaczego na wojnie trudno być bohaterem?” 

Adresaci : licealiści 
 
Czas trwania: 2 godziny lekcyjne  
 
Materiały: 
kartki A4 (po jednej dla każdego ucznia), długopisy, kartki do flipchartu, markery, kartki 
samoprzylepne w 3 kolorach (post-it). 
 
Zakładane efekty: 
uczniowie i uczennice 
 

 będą umieli wymienić różne typy bohatera, 

 będą wiedzieli, czym charakteryzuje się film oparty na faktach i film inspirowany 
wydarzeniami, 

 będą wiedzieli, gdzie znajduje się Irak i miasto Karbala, 

 przypomną sobie definicje stereotypu, 

 przećwiczą tworzenie mapy myślowej. 
 
Metody i formy pracy:  

 praca w grupach, praca w parach, 

 dyskusja,  

 burza mózgów,  

 mapa myślowa. 
 
Uwagi: 
Realizując scenariusz zajęć, możesz wybrać prezentowane ćwiczenia lub przeprowadzić całe 
zajęcia. W tym drugim przypadku potrzebne będą 2 godziny lekcyjne. 
 
Przed zajęciami: Obejrzyj z uczniami film „Karbala”,reż. Krzysztof Łukaszewicz, 2015. 
 
Przed obejrzeniem filmu: poproś połowę klasy, żeby zwróciła szczególną uwagę na momenty, 
w których ich zdaniem żołnierze (bądź inni bohaterowie filmu) wykazali się odwagą. Drugą 
połowę klasy poproś, aby przyjrzeli się tym momentom, w których działania bohaterów 
powodowane są strachem lub tchórzostwem. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Przebieg zajęć: 
 
 

1. Rozmowa o filmie 
Na początku zaproś uczniów do luźnej dyskusji o filmie. Pozwól im podzielić się swoimi 
uwagami. Film zawiera parę drastycznych scen, warto, żeby uczniowie mieli okazję 
podzielić się swoimi emocjami z tym związanymi. 
 
Możesz skorzystać z proponowanych pytań: 
- co najbardziej wam się podobało w filmie? 
- co was w nim denerwowało, przeszkadzało? 
- czy któryś z bohaterów szczególnie zapadł wam w pamięci? Dlaczego? 
- czy bohaterowie byli wiarygodni? 
- czy prezentowana historia wydała wam się ciekawa? 
 
Ważne, żeby dać uczniom wypowiadać się swobodnie, nie muszą to być pogłębione 
analizy filmu.  
 

2. Przedstaw temat lekcji. Powiedz, że będziecie dzisiaj zajmować się różnymi typami 
bohaterów. 
 
Na początek poproś, aby przypomnieli sobie wspólnie różnych bohaterów/różne typy 
bohaterów, o których mówiliście na lekcjach. Proponuję schemat 3 kolorowych 
samoprzylepnych karteczek: pierwszy kolor – typ bohatera, drugi kolor – konkretny 
bohater, trzeci kolor – cecha danego bohatera. Każdy uczeń może wykorzystać 
dowolną liczbą karteczek (lecz minimum po jednej z każdego koloru).  
 
Przykładowe zestawy: 
 

 rycerz – Roland – szlachetne/dobre urodzenie 

 bohater starożytny – Odys –mądry 

 współczesny superbohater np. Supermen – nadludzka moc 

 bohater Sienkiewiczowski - Kmicic -porywczy 

 bohater romantyczny – Walenrod – tajemniczy 

 powstaniec   

 bohater wojenny, itp. 
 

Niektóre cechy będą pasować do różnych typów, bohatera, a nawet do wszystkich np. 
odwaga. Spróbujcie przygotować z karteczek schemat przyklejając je na flipchart lub 



 

 

tablicę. Zastanówcie się jaki sposób będzie najbardziej czytelny. W ten sposób 
stworzycie własną mapę bohaterstwa.  
 

3. Fikcja a rzeczywistość 
 
Wróćcie teraz do filmu, który obejrzeliście. Przypomnijcie sobie fabułę filmu i tło 
historyczne. Jeżeli w klasie macie dostęp do internetu, możecie spróbować wyszukać 
brakujące informacje. Koniecznie zerknijcie na mapę Bliskiego Wschodu. Zobaczcie, 
gdzie dokładnie leży Irak i Karbala. (zal.nr 1). 
Pamiętajcie jednak, że film jest tylko wzorowany na wydarzeniach, które rozgrywały 
się w Karbali i nie odzwierciedla ich dokładnie. Jest to film inspirowany wydarzeniami, 
a nie oparty na faktach. Warto też wiedzieć, że scenarzysta połączył dwa wątki, czyli 
obronę City Hall i proces sanitariusza oskarżonego o niewykonanie rozkazu i 
tchórzostwo, który to proces miał miejsce kilka lat później.  
W tej części lekcji przypomnijcie sobie również głównych bohaterów filmu, to ułatwi 
dalszą pracę: 
Obsadę i imiona bohaterów można znaleźć tutaj: 
http://www.filmweb.pl/film/Karbala-2015-672274/cast/actors. Tu też można zwrócić 
uwagę uczniom, że bohaterowie filmu nazywają się inaczej niż żołnierze walczący w 
Karbali. 
 
 

4. Bohater, czy tchórz? 
 
a) Dobierz uczniów w pary, wewnątrz dwóch grup, które powstały wcześniej. Czyli 
niech uczniowie przyglądający się bohaterskim czynom w filmie pracują razem i tak 
samo uczniowie, którzy zwracali uwagę na zachowania powodowane strachem. 
b) Każda para omówi, które momenty zapamiętali, jakie zachowania i które postacie. 
Niech każda para spisze swoje spostrzeżenia na kartce A4.  
c) Po konsultacji w parach dobierz uczniów w czwórki, tak, aby każda czwórka składała 
się z dwóch par rozmawiających o odwadze i strachu. Uczniowie i uczennice 
wymieniają się swoimi notatkami i analizują, czy ci sami bohaterowie wykazywali się 
zawsze tylko jedną postawą, czy tez pojawili się w notatkach obu par? Czy postawy 
bohaterów są zmienne? Od czego to zależy? Tutaj można naprowadzić uczniów na 
wpływ doświadczenia, grupy, jak również zbiegu okoliczności i oczywiście cech 
osobowych. 
d) Poproś, aby chętni uczniowie zaprezentowali swoje spostrzeżenia. Na koniec 
zapytaj, czy któryś z bohaterów filmu zasługuje na miano bohatera wojennego. Jeżeli 
tak, to dlaczego? 
 
 
 
 

http://www.filmweb.pl/film/Karbala-2015-672274/cast/actors


 

 

5. Stereotyp 
 
Teraz postarajcie się odtworzyć stereotyp bohatera wojennego. Razem na tablicy 
wypiszcie wszystkie cechy, które taki bohater powinien posiadać Np. odważny, silny, 
nie waha się przed niczym, przystojny, inteligentny, dobry, zamknięty w sobie, 
gwałtowny. Możecie wykorzystać notatki z poprzedniego ćwiczenia. Przypomnij 
uczniom, że stereotyp nie opisuje rzeczywistości, a tylko ją upraszcza, a przy okazji 
zniekształca. 
Przy okazji zapytaj uczniów, jak powstaje stereotyp i czemu on służy.  
(definicja stereotypu dostępna jest tutaj: 
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stereotyp;3979617.html) 
 

6. Eroica 
 
W polskim filmie tradycja pokazywania czynów bohaterskich jest długa. Mamy też w 
naszej filmografii film, który z tego patosu drwi.  
Obejrzyjcie wspólnie fragment Eroiki (można go znaleźć na stronie Filmoteki Szkolnej: 
http://filmotekaszkolna.pl/lekcja-film-film,72,400,42). Zastanówcie się jakie 
stereotypy łamie pokazany we fragmencie bohater - Dzidziuś Górkiewicz. Wysłuchaj i 
zapisz propozycje uczniów.  

 Jak prezentowany jest bohater wojenny w filmie Munka? Jakie są jego cechy? 
Czy bohaterowie wojenni są zawsze tylko dobrzy? Czy Dzidziuś jest 
bohaterem? A oficerowie w obozie? 

 Jaką rolę odgrywa w filmie nadzieja?  

 Czy można odnaleźć analogie między bohaterami Karbali i Eroiki? 
Opowiedz też, że reżyser celowo drwi z etosu bohaterskiego powstańca z butelką z 
„koktajlem mołotowa”. Odważnego powstańca zamienia na pijanego tchórza, który 
wpada do rzeki i błaga obsługę niemieckiego czołgu o litość. Staje się w tym momencie 
antybohaterem. Możesz też dodać, że na koniec tej filmowej noweli Dzidziuś 
postanawia jednak dobrowolnie włączyć się do walk powstańczych.  
 

7. Podsumowanie 
 
W ramach podsumowania lekcji poproś uczniów, aby każdy wymienił jedną cechę, 
która jego/jej zdaniem jest najważniejsza, aby zostać prawdziwym bohaterem. 
 

8. Praca domowa 
 
Poproś swoich uczniów, aby obejrzeli całą nowelę „Scherzo alla Pollaca” (dostępna jest 
na stronie filmotekaszkolna.pl) i opisali 3 sceny, w których reżyser burzy stereotyp 
bohatera.  

 

 

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/stereotyp;3979617.html

