
 
Temat: Czy sprawca  przemocy może być  jednocześnie ofiarą? Warsztaty o przyczynach 

przemocy na podstawie filmu „Intruz”. 

 

Czas: 2 godziny lekcyjne 

 

Cele lekcji:  

 

1. Zidentyfikowanie i omówienie potencjalnych przyczyn przemocy i zachowań 

agresywnych. 

 

2. Umożliwienie uczniom zrozumienia tych postaw i zachowań bohaterów filmu, 

które potencjalnie mogą prowadzić do przemocy. 

 

3. Podkreślenie konsekwencji formułowania trwałych i jednoznacznych sądów na 

temat osób, które popełniły błąd. 

  

 

Metody pracy: dyskusja, metoda kuli śniegowej, praca w grupach, praca w parach. 

 

Słowa kluczowe: agresja, przemoc, złość, potrzeby. 

 

Materiały pomocnicze:  

 

1. Lista cytatów z filmu. 

 

2. Materiały zawierające definicje agresji i przemocy oraz listę przyczyn ich 

powstawania: 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad-uczniowski/news/agresja-czy-juz-przemoc 

http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1001 

 

3. Raport z badania Bezpieczeństwo uczniów i klimat społeczny w polskich 

szkołach  

 

http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-

szkole 

 

 

Przebieg lekcji: 

 

 

1. Rundka wstępna (uczniowie siedzą w kółku).  

 

Pytanie skierowane do uczniów: Co cię zaskoczyło w filmie? Co cię zdenerwowało? 

 

http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad-uczniowski/news/agresja-czy-juz-przemoc
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PV1001
http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole
http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/525-przemoc-w-polskiej-szkole


Uwagi: Jeśli w odpowiedziach uczniów ujawni się złość na konkretne zachowanie głównego 

bohatera lub pozostałych postaci, zapytaj ucznia o to, co on zrobiłby w takiej sytuacji na 

miejscu bohatera. Jeśli uczniowie wyrażą niezadowolenie z jakiegoś rozwiązania 

narracyjnego zastosowanego w filmie, zapytaj jak akcja filmu powinna się według nich 

potoczyć. 

 

Powyższa rundka ma na celu dostarczenie informacji o emocjach uczniów, które pojawiły 

się po projekcji filmu, ale także odpowiedzi na pytanie, czy główny cel reżysera został 

osiągnięty. Film Intruz czerpie z kina gatunkowego, ale w dużym stopniu odchodzi od 

typowych dramaturgicznych rozwiązań. Zwroty akcji, decyzje i zachowania bohaterów miały 

w swoim założeniu uderzać w oczekiwania widzów, zaskakiwać i nie pozwalać na 

wyrobienie sobie jednoznacznej oceny bohaterów w czarno-białych kategoriach. Na 

poziomie scenariusza założenie to było realizowane np. w momencie, w którym zamiast 

rozwijającej się miłości napotykamy lęk przed kontaktem i odrzucenie. Czy też kiedy zamiast 

w pełni uzasadnionej nieufności wobec głównego bohatera pojawiają się uczucia sympatii 

ze strony nowo poznanej dziewczyny. Główny bohater nie zachowuje się konwencjonalnie, 

odpowiedzi na jego zachowania również nie są przewidywalne. Mając na uwadzę główną 

intencję reżysera, którą jest chęć uniknięcia jednoznacznych osądów postaci, staraj się 

wskazać w podsumowaniu rundki na pułapki utwierdzania się w przekonaniach, które 

pozbawiają osobę popełniającą błąd szansy na powrót do rzeczywistości.  

 

2. Zadanie – definicja agresji/przemocy. Zadaniem uczniów (w grupach 3-4 os.) będzie 

przywołanie wszystkich rodzajów agresji/przemocy, które pojawiły się w filmie. Celem tego 

ćwiczenia jest podkreślenie, że poza najczęściej kojarzoną z przemocą agresją fizyczną, 

istnieje pokaźna lista zachowań w obszarze agresji psychicznej.  

Aby ułatwić uczniom wykonanie zadania pozwól każdemu z nich przyjrzeć się jednej postaci 

(poza głównym bohaterem). Jeśli wśród wypowiedzi uczniów zabraknie któregoś z 

bohaterów zapytaj o jego zachowania wszystkich uczniów (lub po prostu pozwól uczniom 

wylosować sobie postać). Na koniec dyskusji, której efekty zostaną spisane na tablicy (lista 

zachowań agresywnych), zapytaj uczniów o zachowania agresywne głównego bohatera.  

 

3. Zadanie – przyczyny agresji/przemocy. Podziel uczniów na trzy grupy (dwa razy więcej w 

przypadku klasy o większej liczebności). W obrębie tych trzech grup uczniowie będą mieli 

za zadanie opisać przyczyny zachowań agresywnych i przemocy, których źródłem może 

być: dom i rodzina, szkoła, rówieśnicy. Zanim uczniowie zaczną pracować nad listami w 

swoich grupach, spróbuj w trakcie ogólnej dyskusji zachęcić ich do odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

 
 
Dlaczego ojciec Johna przyznaje, że popełnił błąd? 
Czego brakowało w komunikacji Johna z ojcem? 
Dlaczego Filip nie chciał wrócić do domu? 
Dlaczego dziadek zostaje odwieziony do swojego mieszkania? 
Dlaczego Filip dziwi się, że John nie potrafi normalnie powiedzieć cześć? 
Dlaczego John pozwala rówieśnikom na bicie i poniżanie go? 
Dlaczego Malin proponuje mu pomoc? 
Dlaczego dyrektorka szkoły była zdziwiona tym, że John chciał do niej wrócić? 



Dlaczego wychowawca powiedział uczniom, żeby byli dla Johna mili i pomocni? 
Dlaczego John po powrocie z poprawczaka włamuje się do domu swojej byłej dziewczyny? 
 
Przed stworzeniem wspólnej listy przyczyn zachowań agresywnych poproś osoby z 
poszczególnych grup o przedyskutowanie w parach (z osobą z innej grupy) tego co ustaliły 
wcześniej w swojej grupie, następnie w czwórkach. Dyskusja piramidowa pozwoli wskazać 
te przyczyny, które powtarzają się niezależnie od środowiska (szkoła, dom, rówieśnicy), a 
tym samym skrócić etap tworzenia wspólnej listy przyczyn. 
 
Podsumowanie: 
 
Jednym z częstych przyczyn zachowań agresywnych jest frustracja związana z 
niezaspokojonymi potrzebami, takimi jak potrzeba bezpieczeństwa, bycia lubianym i 
akceptowanym, potrzeba wzmacniania poczucia własnej wartości. Frustracja ta jest często 
następstwem wadliwej i sztywnej komunikacji (z rodzicami, rówieśnikami, czy 
nauczycielami). Z racji różnych sposobów zaspokajania tych potrzeb poproś uczniów, aby 
w ramach podsumowania podali jeden przykład komunikatu, który zwyczajowo sprawia im 
dużo radości (to może być komplement, ale też pytanie np. jak się dziś czujesz?, czego ci 
dzisiaj potrzeba?). 
 
Zadanie domowe: 
 
Celem zadania domowego jest utrwalenie wiedzy z lekcji, zwłaszcza tej związanej z 
przyczynami przemocy i zachowań agresywnych. Poproś uczniów o krótką pisemną 
wypowiedź na następujący temat:  
John i Filip – co ich różni, a co mają ze sobą wspólnego. Czy Filip mógłby zachować się 
podobnie jak brat? Jeśli tak, to dlaczego. Jeśli nie, również uzasadnij swoją wypowiedź. 
 
 
 
 
Cytaty z filmu Intruz, które mogą okazać się pomocne w trakcie pracy z filmem:  
 
Ojciec głównego bohatera  
 
- Zapnij pas, kiedy cię proszę. 
- Spróbuj jeść porządnie. 
- Skup się, trzymaj się prawej. 
- W tym domu tak się nie zachowujemy. 
- To był błąd, że pozwoliłem ci wrócić do domu, mój błąd. 
- Nie wolno ci jeść takich rzeczy, słuchaj lekarzy, dlaczego nie trzymasz wszystkiego w 
jednym miejscu (do dziadka). 
- Skoro możesz strzelać do psów, to dasz sobie radę (do dziadka). 
 
Brat (Filip)  
 
- Nie możesz normalnie powiedzieć cześć? 
- Wypuściłeś kiedyś mydło? 
- Jak się czujesz? (do dziadka) 
- Co robisz? Ty cholerny dziadzie, idź do diabła (do dziadka) 
- Czy ty też uważasz, że strzelanie do psów jest w porządku? Jesteś chory. Ją też zabijesz?  
- Nie chcę iść do domu (Ojciec: masz mnie słuchać) Nie! 



 
John (główny bohater) 
 
- I tak mnie nie chcesz (Ojciec: chcę, ale musisz się poprawić) 
- Staram się (Ojciec: To staraj się bardziej) 
 
Wychowawca klasy 
 
- Gdybyś potrzebował pomocy, możesz na mnie liczyć. 
- Bądźcie mili i pomóżcie mu. 
 
Dyrektorka  
 
- Zdziwił mnie twój powrót, nie chcemy tu problemów. 
- Wpłynęła petycja od rodziców, 270 osób chce, żeby John zmienił szkołę, wielu 
przeszkadza widywanie Cię na co dzień (John: nic nie zrobiłem). 
- To musi się skończyć. Kim ma przeprosić za to co zrobił. Chcę, żeby się wszyscy szanowali. 
Kim dostał drugą szansę i John też ją dostał. Podajcie sobie ręce. 
 
Kolega Johna z klasy 
 
- Uważam, że nie powinno go tu być, powinien wyjść, mówię to co inni myślą,  
- Wszyscy mają prawo do edukacji (nauczyciel) 
- Wszyscy mają prawo do życia (uczeń) 
 
Kim (były przyjaciel Johna) 
 
- Tata nie chciał żebym cię odwiedził, dlatego nigdy nie przyjechałem. 
- Przyłóż mu! (do drugiego kolegi z boiska). 
-  Rzucił się na nas To było w obronie własnej.  
 
Malin (dziewczyna Johna)  
 
- Dlaczego mu nie oddałeś? (John: Wywaliliby mnie) 
- Nie byłoby lepiej? (Po prostu nie chcę być sam) 
- Dlaczego to zrobiłeś? (Wściekłem się. Mówili, że byłem jakby we śnie, że nie wiedziałem 
co robię, ale ja wszystko pamiętam) 
- Co wtedy czułeś? (Nic nie czułem) 
- Pokaż jak to zrobiłeś! 
- Gdzie John miałby się podziać? Jesteś jego ojcem. On nie chce być sam.(do ojca Johna) 
- Powinieneś na nich donieść (John: Przepraszam, nie krzyknę już na ciebie, powiedz coś!). 
- To się nie może udać, boję się ciebie. Wszyscy się boją. Nie rozumiesz? 
 
Ojciec Kima 
 
- Pozdrów tatę. Wróciłeś. To chyba dobrze? 
 
 
 


