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Autor: Marcin Pigulak 

Scenariusz lekcji do filmu Dunkierka (reż. Christopher Nolan, 2017) 

Temat zajęć: Kiedy ucieczka jest sukcesem. 

Grupa wiekowa: Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne 

Czas realizacji: 3 godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

• Oblicza patriotyzmu – czy trzeba ginąć za ojczyznę? 

• Na czym polega odpowiedzialność społeczna? 

• Solidarność i jedność – nie tylko w obliczu zagrożenia. 

• II wojna światowa. Przyczyny i skutki. 

• Poza linearnością: różne sposoby opowiadania w filmie. 

 

Cele operacyjne: 

 

Uczeń / uczennica: 

• czyta ze zrozumieniem tekst literacki; 

• dokonuje treściowej i formalnej analizy dzieła filmowego; 

• potrafi zdefiniować pojęcie patriotyzmu, aby następnie, podpierając się wiedzą 

historyczną bądź tekstami kultury, wskazać szeroki wachlarza postaw uważanych 

za patriotyczne;   

• rozumie znaczenie terminu "odpowiedzialność społeczna" oraz jego rolę  

w funkcjonowania jednostki oraz zbiorowości zarówno w wymiarze regionalnym 

(lokalnym), jak i ogólnonarodowym; 

• jest świadomy/a istnienia praktycznych przejawów solidarności i jedności grupowej, 

odwołuje się do przykładów wybranych akcji charytatywnych lub kampanii 

społecznych; 

                                                           

1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować 

proponowane zadania w krótszym czasie. 
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• poznaje podstawową terminologię filmoznawczą związaną z budową dzieła 

filmowego (narracja filmowa, fabuła i historia, konstrukcja czasoprzestrzenna, 

montaż równoległy); 

• nabywa wiedzę o operacji Dynamo jako jednym z punktów zwrotnych II wojny 

światowej. 

 

Formy i metody pracy: 

• wykład, 

• heureza, 

• burza mózgów, 

• dyskusja problemowa, 

• praca w grupach. 

 

Pomoce dydaktyczne 

• projektor/ tablica interaktywna do wyświetlenia materiałów audiowizualnych; 

• zwiastun filmu Dunkierka – dostępny pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=_AQl0in4t3M 

• reprodukcja obrazu Wolność wiodąca lud na barykady Eugène Delacroix, dostępna 

pod adresem: http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-

Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg  

• kserokopia tekstu piosenki Czesława Mozila Nienawidzę Cię Polsko [załącznik 1] 

• plakat Kolorowe drzewo solidarności, dostępny pod adresem: 

https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarno%C5%9B%C4%87-

projekta-drzewo-32018599.jpg 

• opis rodziny, której pomagają wolontariusze Szlachetnej Paczki (załącznik 2), 

• karta pracy, związana z konstrukcją czasoprzestrzeni w filmie Dunkierka (załącznik 

3), 

• fragment filmu Pokuta dostępny pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=QijbOCvunfU, 

• fragment tekstu, dotyczący rozważań na filmowym montażem (załącznik 4), 

• Wjazd pociągu na stację w Ciotat dostępny pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw. 

 

Przebieg zajęć 

 

TEMAT 1: Oblicza patriotyzmu. 

[1 godzina lekcyjna] 

 

1. Czym jest patriotyzm? 

Nauczyciel rozpoczyna burzę mózgów, pytając, z czym uczniom kojarzy się patriotyzm. 

Skojarzenia zapisywane są na tablicy. Uczniowie mogą zwrócić uwagę na takie 

elementy, jak: miłość do ojczyzny, walka za ojczyznę, poczucie odrębności względem 

innych narodów, poczucie wspólnoty, kultywowanie kultury i obyczajów. Nauczyciel 

może moderować dyskusję, zadając następujące pytania pomocnicze: 

• Jak zachowuje się patriota i czym charakteryzuje się postawa patriotyczna? 

• Czym charakteryzuje się współczesny patriotyzm, niezwiązany z koniecznością 

walki zbrojnej o ojczyznę? 

https://www.youtube.com/watch?v=_AQl0in4t3M
http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple.jpg
http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-Eugène_Delacroix_-_La_liberté_guidant_le_peuple.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarność-projekta-drzewo-32018599.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarność-projekta-drzewo-32018599.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=QijbOCvunfU
https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw
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• Co oznaczają słowa: „żeby Polska była Polską”? Czy można je wiązać z takimi 

wartościami jak: tradycja, dziedzictwo i kultura? Czy w ojczyźnie jest miejsce na 

różnorodność etniczną i kulturową? 

 

Na podstawie przeprowadzonej burzy mózgów, nauczyciel prezentuje wypracowaną 

wspólnie definicję patriotyzmu, zwracając również uwagę na te elementy, które nie 

padły w odpowiedziach uczniów. Podsumowaniu mogą pojawić się następujące 

spostrzeżenia: 

• patriotyzm to zjawisko niejednolite i wyróżnia się kilka jego rodzajów (narodowy, 

regionalny, lokalny, a nawet gospodarczy), 

• cechą patriotyzmu jest nie tylko szacunek do narodu, rozumianego jako państwo, 

ale również do przodków (zwłaszcza tych, którzy wykazali się postawą 

patriotyczną), kultury (w tym języka, sztuk plastycznych, malarstwa, architektury, 

literatury, filmu, teatru) oraz obyczajów (celebrowanie świąt narodowych  

i lokalnych), 

• patriotyzm to zjawisko stosunkowo młode, które wykształciło się w epoce 

oświecenia, dowartościowując obywatela jako współkreatora państwa, 

• patriotyzm, rozumiany jako miłość do ojczyzny, w przeciwieństwie do nacjonalizmu, 

zakłada szacunek również do innych krajów i ich tradycji, a duma narodowa nie 

przekształca się w megalomanię i ksenofobię. 

 

[10 min] 

 

2. Postawy patriotyczne w Dunkierce.  

Klasa przypomina sobie fabułę Dunkierki, oglądając zwiastun filmu. Następnie 

zastanawia się, czy żołnierze z filmu byli patriotami? Uczniowie próbują wskazać: 

• Jakie postawy prezentują żołnierze w filmie?  

Przykładowa odpowiedź: żołnierze walczą, ale też ukrywają się, a nawet 

uciekają; znamienna w tym przypadku staje się postawa żołnierza na kutrze 

rybackim, który uciekł z ostrzeliwanej Dunkierki i mówi, że nie zamierza tam 

wracać); 

• Jak, w kontekście patriotyzmu, uczniowie rozumieją następujące hasła, pojawiające 

się w zwiastunie: Nadzieja jest bronią / Przetrwanie – zwycięstwem? Przykładowa 

odpowiedź: temat walki zbrojnej jest tu drugorzędny; premierowi Winstonowi 

Churchillowi najbardziej zależało na tym, by jego rodacy wrócili do ojczyzny, a nie 

zginęli podczas starcia z Niemcami; nie chciał, żeby walczyli – pragnął, żeby się 

ewakuowali; patriotyzm w tym kontekście staje się również poszanowaniem 

własnego życia, tak, aby patriota mógł dalej służyć narodowi w przyszłości, a nie 

ginąć za niego w nierównej walce); 

• Czym w kontekście Dunkierki jest patriotyzm cywilny?  

Przykładowa odpowiedź: uczniowie powinni wskazać na chęć niesienia pomocy 

przez właściciela kutra, a także na ogólną motywację społeczeństwa do pomocy 

umierającym na Dunkierce żołnierzom; patriotyzm cywilny w kontekście 

analizowanego filmu wiąże się również z podejmowaniem ryzyka, a nawet 

zagrożeniem własnego życia, gdyż cywilne łodzie także mogły zostać 

zbombardowane przez wroga. 

 

[10 min] 
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3. Patriotyzm w kulturze romantycznej. 

Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytanie, jakie są cechy romantycznego patriotyzmu, 

który na długie lata ukształtował postrzeganie miłości do ojczyzny. Przedmiotem analizy 

staję się w tym kontekście obraz Eugène Delacroix Wolność wiodąca lud na barykady 

(1830 rok), dostępny pod adresem: 

http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-

Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg. 

 

Uczniowie zwracają uwagę na poszczególne elementy dzieła malarskiego: 

• tematyka obrazu: obraz upamiętnia wydarzenia rewolucji lipcowej, która 

udaremniła próbę powrotu do monarchii absolutnej we Francji. Romantyczny 

patriotyzm wiąże się z ideą szeroko rozumianej wolności obywatelskiej i walką 

zbrojną w jej imieniu, 

• symbolika obrazu: alegoria wolności w postaci kobiety trzymającej flagę 

zjednoczonego kraju, 

• bohaterowie: osoby w różnym wieku jako ucieleśnienie idei walki kolektywnej. 

 

Rozmowa o Wolności wiodącej lud na barykady i ujawniających się w niej sposobów 

obrazowania patriotyzmu w kulturze romantycznej będzie stanowiła punkt wyjścia do 

dyskusji o różnorodnych postawach patriotycznych. Nauczyciel powinien sprowokować 

dyskusję, podczas której uczniowie wskażą inne możliwości wyrażania swojej miłości 

wobec ojczyzny (np. kultywowanie kultury i obyczajów, świadomość i pokora wobec 

historii kraju, działania lokalne o charakterze patriotycznym, takie jak zbiórki żywności 

dla najbiedniejszych Polaków, ekologiczny tryb życia – dbałość o polski krajobraz i 

przyrodę itp.). 

 

[10 min] 

 

4. Patriotyzm czy antypatriotyzm?  

Klasa bierze udział w dyskusji na temat współczesnych postaw patriotycznych  

w oparciu o piosenkę Czesława Mozila Nienawidzę cię Polsko. Nauczyciel odtwarza utwór 

Czesława Mozila, a następnie rozdaje kserokopie z tekstem piosenki. Uczniowie dzielą 

się na dwie grupy: celem pierwszej jest udowodnienie, że piosenka ma charakter 

patriotyczny, natomiast celem drugiej – wskazanie, że prezentuje postawę 

antypatriotyczną. Obie grupy zbierają argumenty, które następnie wymieniają między 

sobą. Dyskusja na temat przesłania utworu ma doprowadzić uczniów do wniosku, że 

współczesny patriotyzm – pozbawiony otoczki walki zbrojnej – jest znacznie bardziej 

niejednoznaczny i mniej idealizowany niż w ubiegłych stuleciach. Brak idealizacji 

pozwala z kolei na indywidualne, osobiste podejście do zagadnienia związanego  

z miłością do ojczyzny. 

 

[15 min] 

 

 

Przykładowe odpowiedzi: 

 

 

http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
http://portal-malarski.pl/wp-content/uploads/2016/05/1280px-Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg
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Aspekty wskazujące na 

antypatriotyczną postawę podmiotu 

lirycznego 

Aspekty wskazujące na patriotyczną 

postawę podmiotu lirycznego 

Tytuł piosenki, przyjmujący formę 

inwokacji, wyraża bezpośrednią próbę 

rozliczenia się z szeroko pojmowaną 

miłością do ojczyzny i wyraża negatywne 

uczucia względem niej. 

Podmiot liryczny, mimo że wykazuje, że 

nienawidzi swojego kraju, wskazuje 

również na to, że w miejscu, gdzie żyje 

teraz jest niezadowolony i rozdrażniony 

(„tu wkurzają mnie pedanci”). 

Podmiot liryczny wskazuje na liczne wady 

ojczystego kraju („bida z nędzą”, głupota 

ludzi, prymitywność kraju). 

Podmiot liryczny wskazuje, że będąc za 

granicą tęskni za ojczyzną i budzi się w nim 

patriota. 

Podmiot liryczny wskazuje na zalety innego 

kraju, w którym teraz mieszka, a zwłaszcza 

na dobrobyt („tu mam wszystko, co mi 

tylko się zamarzy”). 

Wyrażenie „Nienawidzę cię Polsko” ma więc 

charakter dwuznaczny: nienawiść związana 

jest z tęsknotą i bezustannym myśleniem o 

kraju, o którym podmiot liryczny nie chce 

myśleć. Jednak fakt, że to czyni, wskazuje 

na silnie tkwiące w nim postawy 

patriotyczne. 

 

 

TEMAT 2: Solidarność społeczna – od jednostki do wspólnoty 

[1 godzina lekcyjna] 

 

1. Analiza postawy ludności cywilnej w czasie operacji „Dynamo” na podstawie 

filmu Dunkierka jako wstęp do zagadnienia solidarności społecznej. 

Nauczyciel inauguruje dyskusję na temat roli bohaterów-cywilów w Dunkierce. Może 

zadawać następujące pytania: 

• Jaki wpływ na powodzenie operacji ewakuacji brytyjskich, francuskich i belgijskich 

żołnierzy, miało działanie cywilów?  

Przykładowa odpowiedź: znaczący – dzięki udostępnieniu prywatnych łodzi, a 

czasem również osobistemu przeprowadzeniu akcji ewakuacji, uratowano setki 

żołnierzy. 

• Jakim motywacjami kierowała się ludność cywilna biorąca udział w operacji 

„Dynamo”?  

Przykładowa odpowiedź: pragnęli pomóc swoim rodakom, nawet, jeśli nie mieli 

z nimi osobistego związku; niektórzy z nich chcieli realnie wpłynąć na przebieg 

wojny i zapisać się w annałach historii; Brytyjczycy nie zamierzali się też sprzeciwiać 

rozkazom premiera i poszczególnych generałów – widać tutaj ogromny szacunek do 

instytucji wojska w czasie wojny. 

• Jakie konsekwencje niósł za sobą udział w operacji „Dynamo”?  

Przykładowa odpowiedź: ludność cywilna – na mocy rozkazu admirała Bertrama 

Ramsaya, który wykonywali żołnierze – musiała odstąpić swoje łodzie, będące nie 

tylko ich własnością, ale również miejscem pracy i – niejednokrotnie – jedyną 
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możliwością na zdobycie pożywienia w trudnych czasach wojny. Nawet jeśli ludność 

cywilna nie brała bezpośredniego udziału w ewakuacji, pozbywając się łodzi, 

znacząco pogarszała własny byt. 

 

Na podstawie ogólnej dyskusji o postawach cywilów w Dunkierce, nauczyciel przechodzi 

do szczegółowej analizy kreacji jednego z głównych bohaterów – pana Dawsona 

(odgrywanego przez Marka Rylence'a). Uczniowie próbują ocenić postawę Dawsona  

i w tym celu dzielą się na grupy. Pierwsza grupa zbiera argumenty odnośnie 

pozytywnych aspektów działania bohatera, natomiast druga wskazuje na aspekty 

negatywne. Uczniowie porównują swoje wnioski, a dyskusja na ten temat służy 

wykazaniu, iż w niebezpiecznych czasach wojennych trudno jednoznacznie ocenić 

postawy tak żołnierzy, jak i cywilów. Nauczyciel może wprowadzić takie pojęcia, jak: 

etyka, moralność, sumienie, odpowiedzialność, karność. 

 

[10 min] 

 

Przykładowe argumenty: 

 

Pozytywne cechy bohatera Negatywne cechy bohatera 

Gotowość do poświęcenia dla ojczyzny 

swojego zdrowia i życia oraz karna 

realizacja rozkazów wydanych przez władze 

rządzące (postawa patriotyczna). 

Bohater naraża życie i zdrowie innych osób. 

Postawa niejednoznaczna moralnie; 

pośrednie doprowadzenie do śmierci 

nastolatka. 

Niezłomność i upór w realizacji celu. Przekonanie o własnych możliwościach, 

pycha: pan Dawson jest przekonany, że 

może uratować żołnierzy dzięki swoim 

umiejętnościom, odrzuca rady innych. 

Nastawienie na efekt: pan Dawson pragnie 

uratować maksymalną ilość osób, mimo 

rosnącego ryzyka związanego z zbyt długim 

przebywaniu na bombardowanym morzu, 

nie poddaje się i wciąga do swojej łodzi 

coraz więcej żołnierzy. 

Egoizm: motywacje pana Dawsona 

wynikają między innymi z pobudek 

egoistycznych. Mężczyzna nie chce oddać 

łodzi, ale sam wziąć udział w operacji, żeby 

udowodnić swoją wartość, zapisać się w 

jakiś sposób w pamięci kolektywnej, 

społecznej czy uczynić zadość swojej 

ambicji. Pragnie pomóc żołnierzom, gdyż 

jego syn zginął na wojnie.  

Bohater jest stanowczy i opanowany – jest 

nie tylko świadomy konsekwencji swoich 

działań, ale również zachowuje się z zimną 

krwią, nie poddaje się zbędnym emocjom. 
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2. Solidarność społeczna we współczesnym świecie 

Nauczyciel prowokuje burzę mózgów, zapisując na tablicy postawy oraz działania, 

które kojarzą się uczniom z pojęciem „solidarności społecznej” oraz „kolektywnego 

działania społecznego”. Nauczyciel, przeprowadzając ćwiczenie, może zadawać 

uczniom następujące pytania pomocnicze: 

• W jaki sposób społeczeństwo pomaga grupom i jednostkom znajdującym się w 

gorszym położeniu, dyskryminowanym ze względu na wyznanie, płeć, rasę lub 

sytuację materialną?  

Przykładowa odpowiedź: przeprowadzanie zbiórek finansowych, tworzenie 

organizacji i ugrupowań pomagających walczyć o prawa ludzi wykluczonych), 

• Co oznacza słowo „altruizm” i jak się ma do koncepcji solidarności społecznej? 

Przykładowa odpowiedź: altruizm to bezinteresowna pomoc innym, 

rezygnacja z własnych zysków w celu wspierania osób wykluczonych, kierowanie 

się przez społeczność wspólnymi ideami i wartościami. 

• Co oznacza sformułowanie „więź społeczna”?  

Przykładowa odpowiedź: zjednoczenie się członków danej społeczności w celu 

kultywowania wspólnych im wartości. Więź społeczna może być traktowana  

w kontekście węższym, jako np. celebracja ważnych dla danej społeczności świąt 

lokalnych lub szerszym – jako np. przestrzeganie uniwersalnych praw człowieka.  

 

Po przeprowadzonej burzy mózgów, nauczyciel prezentuje uczniom symboliczny plakat 

zatytułowany Kolorowe drzewo solidarności (dostępne pod adresem: 

https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarno%C5%9B%C4%87-projekta-

drzewo-32018599.jpg), przedstawiający ideę solidarności społecznej. Nauczyciel 

przeprowadza interpretację grafiki, zadając uczniom następujące pytania, pozwalające 

na jej zrozumienie: 

• Jakie barwy występują na obrazie; dlaczego ręce, symbolizujące koronę drzewa, są 

tak różnorodne i kolorowe?  

Przykładowa odpowiedź: na plakacie dominują ciepłe barwy, generujące 

pozytywne emocje, kolory związane ze spokojem [niebieski], nadzieją [zielony] i 

miłością [czerwony, różowy]. Ponadto, różnorodny rozmiar rąk wskazuje na 

zróżnicowany przedział wiekowy osób, których symboliczny odcisk dłoni został 

umieszczony na plakacie, co z kolei można interpretować jako fakt, że idea 

solidarności zakłada wspólne działanie osób należących do różnych pokoleń. 

• W jaki sposób interpretować można dłonie przypominające konar drzewa? 

Przykładowa odpowiedź: solidarność społeczna ma charakter oddolny: nie jest 

odgórnie narzucona, wynika z przekonań określonej społeczności. Ponadto, 

solidarność społeczna zakłada działanie zogniskowane na konkretnych, 

niezmiennych wartościach i ideach, np. pomoc wykluczonym, dbanie o tradycję, 

przestrzeganie praw społecznych itd. – to właśnie te twarde, niezmienne idee 

symbolizuje konar drzewa. 

 

[10 min] 

 

3. Przybliżenie różnorodnych organizacji o charakterze społecznym, 

funkcjonującym we współczesnej Polsce. 

Nauczyciel prezentuje uczniom działalność dwóch ważnych i wpływowych organizacji 

związanych z ideą solidarności społecznej, prowokując dyskusję na temat wartości 

https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarność-projekta-drzewo-32018599.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/b/kolorowy-solidarność-projekta-drzewo-32018599.jpg
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takich ugrupowań. Uczniowie mogą również podzielić się własnymi doświadczeniami  

z działalności wolontariackiej, jeśli taką posiadają, lub przeżyciami związanymi 

z uczestnictwem w różnorodnych zbiórkach:  

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – nauczyciel (lub chętny uczeń) przybliża 

charakter tej organizacji, wskazując, że zajmuje się ona zbiórką publiczną, 

przeznaczając zebrane środki na ratowanie życia ciężko chorych osób. Wskazuje, że 

ostatni finał WOŚP związany był z przekazanie funduszy na wyrównanie szans w 

leczeniu noworodków, 

• Szlachetna Paczka – nauczyciel przybliża ideę Szlachetnej Paczki, wskazując, że jest 

jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce, opartym na 

pracy z darczyńcami i wolontariuszami, którzy pomagają potrzebującym rodzinom, 

skupiając się na ich konkretnych potrzebach. Jednocześnie, wskazuje na istotny 

element Szlachetnej Paczki, jakim jest krzewienie tradycji: projekt związany jest  

z Bożym Narodzeniem. 

Nauczyciel rozdaje kserokopie wybranego opisu rodziny, znajdującego się na stronie 

internetowej Szlachetnej Paczki [załącznik 2], prosząc uczniów o zapoznanie się z nim. 

Na jego podstawie przeprowadza dyskusję odnośnie konieczności pomocy 

najbiedniejszym, wprowadzając do niej takie pojęcia, jak: współczucie, kolektywność, 

wsparcie, wspomaganie, dobrodziejstwo. 

 

[10 min] 

 

Wskazówka: nauczyciel może zorganizować spotkanie z pracownikiem lub 

wolontariuszem jednej z organizacji pożytku publicznego lub poprosić udzielającego się 

społecznie ucznia o prezentację. Spotkanie lub prezentację warto podzielić na dwie części: 

• podczas pierwszej części spotkania gość opowiada krótko o swoich doświadczeniach 

związanych z pracą w organizacji (wskazuje na trudności, które za tym stoją, ale 

również na satysfakcję związaną z pełnieniem takiej funkcji, opowiada o osobach, 

które potrzebują pomocy i przekonuje, że warto tej pomocy udzielać), 

• druga część spotkania przeznaczona zostaje na dyskusję z gościem, którą moderuje 

nauczyciel. Uczniowie mogą zadawać podczas jej trwania pytania, związane  

z szczegółami pracy wolontariusza i poznać jej funkcjonowanie „od zaplecza”, 

zdobywając relację naocznego świadka, osoby aktywnie związanej  

z przedsięwzięciem. 

 

[15 min] 

 

TEMAT 3: Sposoby konstruowania narracji w filmie 

[1 godzina lekcyjna] 

 

1. Narracja w Dunkierce. 

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy [załącznik 3], na podstawie której uczniowie 

starają się określić, gdzie i kiedy działa się akcja Dunkierki. Ćwiczenie ma na celu 

udowodnienie, że film może swobodnie operować różnymi przestrzeniami  

i konstrukcjami czasowymi, łącząc je ze sobą poprzez montaż.  

 

Przykładowe odpowiedzi: 
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Miejsce akcji Czas akcji Wydarzenia 

perspektywa lądu 

Plaża we francuskim mieście 

Dunkierka, położonym nad 

Morzem Północnym 

(pojawiają się również sceny 

[sekwencja otwierająca] 

rozgrywające się  

w bombardowanym mieście) 

Tydzień – taką informację 

zdobywa widz na początku 

filmu, chociaż, dzięki 

montażowi, widzimy tylko 

najbardziej emocjonalne 

elementy walki o 

przetrwanie, które 

rozgrywały się w ciągu 

wspomnianego tygodnia; 

dzięki montażowi reżyser 

może więc wyciąć 

nieinteresujące go sceny i 

przedstawić wyłącznie 

wydarzenia bardziej 

interesujące. 

Próba ewakuacji żołnierzy 

na plaży w Dunkierce za 

pomocą łodzi, należących do 

marynarki wojennej. 

Reżyser przedstawia w tym 

segmencie zarówno 

wydarzenia związane  

z bombardowaniem plaży  

i walką żołnierzy  

o przetrwanie (scena  

w porzuconej łodzi), jak 

również dramatyczną próbę 

ucieczki z plaży (kolejka na 

molo, załadowywanie 

kolejnych żołnierzy na okręt, 

odpłynięcie statku, rozmowy 

oficerów odnośnie logistyki 

przedsięwzięcia). 

perspektywa wody 

Wody Morza Północnego, na 

którym płyną zarówno 

marynarskie okręty, 

niemieckie U-Boty,  

jak i cywilne łodzie. 

Dzień – podobnie jak w 

poprzednim przypadku, o 

czasie akcji informują nas 

napisy. Uczniowie mogą 

jednak rozpoznać, iż 

znacząca część filmu dzieje 

się właśnie na morzu: 

reżyser świadomie 

wykorzystuje perspektywę 

czasową w taki sposób, by 

najwięcej miejsca w filmie 

poświęcić wydarzeniom na 

wodzie. 

Najistotniejszymi scenami, 

dziejącymi się w przestrzeni 

wodnej, są te, rozgrywające 

się na łodzi Pana Dawsona. 

Uczniowie mogą wskazać  

w tym kontekście: ratunek 

pierwszego żołnierza, 

spowodowanie śmierci 

nastolatka, obranie kursu na 

Dunkierkę, mimo sprzeciwu 

załogantów, uratowanie 

kolejnych żołnierzy, powrót 

do domu.  

Warto zauważyć, iż reżyser 

przenosi akcję do innych 

części Morza Północnego, 

ukazując m.in. 

zbombardowanie 

brytyjskiego okrętu  

i ewakuację ocalałych. 

perspektywa powietrza 

Akcja rozgrywa się  

w przestworzach nad 

Godzina – czas akcji 

poznajemy dzięki planszy  

z napisami. Z punktu 

Wydarzenia w tej części 

budują silną dramaturgię: 

pilotom kończy się paliwo  
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Dunkierką, skąd piloci 

samolotów typu Spitfire 

zestrzeliwują wrogie 

bombowce, ochraniając 

żołnierzy na lądzie. 

widzenia filmowego 

opowiadania, na 

prezentowanie zdarzeń w 

powietrzu, reżyser poświęcił 

najmniej czasu: sceny są 

zdecydowanie krótsze, niż  

w przypadku innych 

perspektyw  i jest ich mniej, 

co oczywiście wiąże się ze 

wskazaniem na fakt, że 

akcja pilotów trwała 

wyłącznie godzinę. 

i mają wyłącznie godzinę na 

przeprowadzenie swojej 

akcji. Uczniowie mogą 

zwrócić uwagę na fakt 

zestrzeliwania kolejnych 

bombowców, utraty jednego 

ze Spitfire'ów oraz – 

ostatecznie – pozostanie  

w przestworzach tylko 

jednego samolotu. 

Warto zwrócić uwagę na to, 

że akcja tej części kończy 

się na lądzie, gdy ostatni  

z pilotów ląduje na wrogiej 

ziemi i zostaje aresztowany 

przez wrogów. 

 

W celu wprowadzenia kontekstu historycznego, a także umieszczenia akcji filmu w realnej 

przestrzeni, nauczyciel może pokazać uczniom mapę, w której zaznaczona została 

Dunkierka i pokrótce omówić, gdzie się znajduje oraz – jak istotny dramaturgicznie staje 

się fakt stosunkowo bliskiej odległości Wielkiej Brytanii od Francji. Mapa dostępna jest pod 

adresem: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Dunkirk_Evacuation_ship

ping_routes.png/798px-Dunkirk_Evacuation_shipping_routes.png.  

Na podanej mapie czerwonymi liniami zaznaczono drogi ewakuacji morskiej statków, które 

zabierały żołnierzy z Dunkierki. 

 

[15 min] 

 

2. Jedno wydarzenie – dwie wizje. 

Wypracowane w pierwszej części zajęć rozpoznania posłużą wskazaniu, że konstrukcja 

narracji w filmie zależy od wizji reżysera. Nauczyciel wskaże uczniom, że to, w jaki 

sposób postrzegamy wydarzenia, zależy od odpowiedniego wykorzystania środków 

filmowego wyrazu, a zwłaszcza montażu, sposobu kadrowania, pracy kamery oraz 

ogólnej konstrukcji przestrzeni, na która składają się kostiumy i scenografia. W celu 

udowodnienia tej tezy, nauczyciel zaprezentuje uczniom fragment filmowy, 

przedstawiający scenę oczekiwania na ewakuację z plaży w Dunkierce, zobrazowany  

w filmie Pokuta (reż. Joe Wright, 2007). Fragment dostępny pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=QijbOCvunfU. 

Po obejrzeniu fragmentu, nauczyciel poprosi uczniów o wskazanie: 

• Jak została zaprojektowana przestrzeń plaży Dunkierki w filmie Nolana a jak  

w Pokucie?  

Przykładowa odpowiedź: uczniowie powinni zwrócić uwagę na odmienną 

scenografię: podczas gdy w filmie Nolana mamy do czynienia z wyraźnym 

ascetyzmem i ograniczeniem inscenizacji, a na plaży znajdują się właściwie jedynie 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Dunkirk_Evacuation_shipping_routes.png/798px-Dunkirk_Evacuation_shipping_routes.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Dunkirk_Evacuation_shipping_routes.png/798px-Dunkirk_Evacuation_shipping_routes.png
https://www.youtube.com/watch?v=QijbOCvunfU
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porzucone łodzie oraz molo, w Pokucie widać wyraźnie fragmenty budynków, wozy, 

namioty, pozostałości wesołego miasteczka, ławki, baraki, pojazdy sanitarne itp. 

• Jacy bohaterowie pojawiają się w obu filmach na plaży w Dunkierce?  

Przykładowa odpowiedź: film Nolana, zgodnie z duchem patriotyzmu, prezentuje 

walkę o przetrwanie żołnierzy i to właśnie armia jest głównym bohaterem tych 

sekwencji. W Pokucie widzimy zarówno żołnierzy niższego i wyższego stopnia, jak  

i ludność cywilną w różnym wieku: kamera przygląda się wystraszonym  

i zdezorientowanym mężczyznom oraz kobietom. 

• Jakie jest tempo obu filmów w kontekście obrazowania zdarzeń na plaży  

w Dunkierce?  

Przykładowa odpowiedź: film Nolana ma bezustannie trzymać odbiorców 

w napięciu, w związku z czym tempo akcji jest szybkie, podyktowane tempu pełnej 

suspensu muzyki niediegetycznej – chwile ciszy przerywane są nagłymi, 

dramatycznymi aktami bombardowania; w Pokucie kamera, za pomocą panoramy, 

powoli śledzi przestrzeń, zwracając uwagę na głównych bohaterów, ale i postaci 

epizodyczne – dzięki powolnemu tempu widz może przyjrzeć się przestrzeni  

i znajdującym się w nich postaciom. Takie tempo i towarzysząca mu muzyka służą 

temu, aby widz był poruszony skalą wydarzenia oraz losem jego uczestników. 

 

[15 min] 

 

3. Montaż jako narzędzie służące do konstruowania narracji w filmie. 

 

Celem ostatniego ćwiczenia, poświęconego narracji filmowej, jest omówienie sposobów 

funkcjonowania montażu. Uczniowie poznają takie pojęcia jak: przejście montażowe, 

montaż równoległy oraz elipsa montażowa.  

 

Nauczyciel rozdaje uczniom kserokopię tekstu Davida Bordwella, zaczerpniętego  

z książki Film Art. Sztuka filmowa [załącznik nr 3] i daje czas na zapoznanie się z nim. 

Na podstawie tekstu, uczniowie odpowiadają na następujące pytania: 

• Czym jest montaż filmowy?  

Przykładowa odpowiedź: jest to sposób łączenia jednego ujęcia z następnym, 

który może być wykonywany na kilka sposobów, za pomocą przejść montażowych, 

np.: cięcia, ściemnienia, rozjaśnienia itp. 

• Jaka jest funkcja montażu filmowego?  

Przykładowa odpowiedź: pomaga organizować materiał filmowy i wpływa na 

odczucia i emocje widza względem filmu. 

• Jakie są przykłady filmów zrealizowanych bez użycia montażu filmowego? (La 

Region Centrale, Michael Snow, Eat, Sleep oraz Empire Andy'ego Warhola, filmy 

braci Lumiere). Omawiając przykłady filmów zrealizowanych bez użycia montażu 

filmowego, nauczyciel może zaprezentować uczniom jeden z pierwszych obrazów w 

historii kinematografii, stworzonym na jednym ujęciu, czyli Wjazd pociągu na stację 

w Ciotat (1896). Film dostępny pod adresem: 

https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw. 

 

Wychodząc od ogólnego pojęcia montażu, nauczyciel prosi uczniów o zastanowienie się, 

jak wyglądał montaż w Dunkierce, przypominając wskazane wcześniej trzy perspektywy 

https://www.youtube.com/watch?v=2rdBJJKcrJw
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czasoprzestrzenne, które pojawiły się w filmie. W czasie dyskusji uczniowie powinni 

wskazać na następujące elementy: 

• w Dunkierce połączono za pomocą montażu różnorodne miejsca akcji (morze, ląd 

oraz powietrze), co oznacza, że montaż filmowy pozwala dowolnie łączyć i zestawiać 

ze sobą nawet najodleglejsze przestrzenie, 

• w filmie znajdują się różni bohaterowie, których losy śledzi kamera: dzięki 

montażowi można pokazywać na ekranie najróżniejsze, w żaden sposób 

niezwiązane ze sobą postacie, niewystępujące we wspólnych scenach; montaż 

umożliwia więc swobodne przeskakiwanie od historii jednego bohatera do historii 

kolejnego bez poczucia utraty ciągłości i spójności akcji, 

• wydarzenia przedstawione w filmie, tj. ewakuacja żołnierzy z ostrzeliwanej plaży  

w Dunkierce, są sfilmowane w taki sposób, by przedstawić sceny o największym 

potencjale dramaturgicznym. Oznacza to, że dzięki montażowi można usunąć  

z filmu sceny i wątki nieciekawe, nieinteresujące czy nie wnoszące nic do 

opowiadania, a zmontować ze sobą wyłącznie najciekawsze elementy nagranego 

materiału.  

 

Rozmowa na temat montażu filmowego w Dunkierce pozwoli nauczycielowi zapoznać 

uczniów z następującymi terminami: 

• montaż równoległy – metoda montażu filmowego, pozwalająca na przeplatanie ze 

sobą co najmniej dwóch sekwencji, rozgrywających się w tym samym czasie, ale  

w różnych miejscach (w Dunkierce przeplatają się aż trzy różnorodne perspektywy, 

w których biorą udział różne postaci, między innymi: pan Dawson w scenach  

na morzu, pilot Spitfire w scenach powietrznych oraz komandor Bolton i inni 

żołnierze w scenach na lądzie; 

• elipsa montażowa – dzięki niej możliwa staje się zmiana trwania zdarzeń historii 

przedstawionych w fabule filmu. Montaż eliptyczny prezentuje działanie w taki 

sposób, że pochłania ono mniej czasu na ekranie niż to się dzieje w rzeczywistości, 

czyli umożliwia skracanie scen i dostosowywanie ich do tempa filmu (dzięki temu 

nie oglądamy sekwencji na plaży w Dunkierce przez tydzień, ale reżyser wycina  

z tego tygodnia interesujące go momenty, które następnie montuje  

w kilkudziesięciominutową sekwencję). 

 

[13 minut] 

 

4. Nauczyciel podsumowuje informacje na temat konstruowania czasoprzestrzeni w filmie, 

wskazując, że jej kreacja zależna jest od wizji reżysera, który decyduje nie tylko  

o przebiegu akcji, ale również o sposobach wykorzystania montażu filmowego. 

Powołując się na obejrzany film, a także na prezentowany fragment Pokuty, nauczyciel 

wskazuje, że film nie jest dziełem obiektywnym i nie można go traktować jako jedyną 

możliwą rejestrację zdarzeń, a wizja – nawet historycznych wydarzeń – różni się od 

siebie w każdym filmie, co wynika z decyzji estetycznych i scenariuszowych. 

 

[2 minuty] 
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O autorze: 

 

Marcin Pigulak – doktorant w Instytucie Filmu, Mediów  

i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza, filmoznawca i historyk. Do jego 

zainteresowań badawczych należy kino Europy Środkowo-

Wschodniej, a zwłaszcza konteksty historyczne i sposoby 

konstruowania dyskursu dotyczącego pamięci zbiorowej w 

kinie Aleksandra Sokurowa. Prowadzi zajęcia z edukacji 

filmowej w wielkopolskich liceach. 
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Załączniki 

Załącznik 1 

 

Tekst piosenki Czesława Mozila Nienawidzę cię Polsko: 

 

Nienawidzę cię Polsko, na to nic nie poradzę 

Nienawidzę cię Polsko, bo nade mną masz władzę 

Liczę długie miesiące, nie wiem ile już w sumie 

Chciałbym wrócić, nie mogę, bo cię kochać nie umiem 

 

Tam wkurzała mnie głupota, bida z nędzą, młodzi, starzy 

Tu mnie wkurza, że mam wszystko, co mi tylko się zamarzy 

Może czasem ten to pojmie, kto już dawno z kraju wybył 

Że tam bieda jest na prawdę, a bogactwo tu na niby 

 

Powiem wam jak się ośmielę, bo to bardzo głupi temat 

Tam drażniła msza w niedzielę, tu mnie wkurza, że jej nie ma 

Tu wkurzają mnie pedanci, tam wkurzały mnie niechluje 

Wszystko mi się pomieszało i już nie wiem, co ja czuję 

 

Polsko! 

Nienawidzę! 

Polski! 

 

Nienawidzę cię Polsko, na to nic nie poradzę 

Nienawidzę cię Polsko, bo nade mną masz władzę 

Liczę długie miesiące, nie wiem ile już w sumie 

Chciałbym wrócić, nie mogę, bo cię kochać nie umiem 

 

Mam ci za złe twe dziedzictwo, ciągle jeszcze we mnie żywe 

Bo ty jesteś prymitywna, ja jestem prymitywem 

Komuś zależało na tym, komuś tu chodziło o to 

Tam się stałem abnegatem, tu się staję patriotą 

 

Polsko! 

Nienawidzę! 

Polski!  

 

Nienawidzę Polski, która we mnie siedzi 

Nienawidzę Polski, idę do spowiedzi  
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Załącznik 2 

 

Opis rodziny, której pomagają wolontariusze Szlachetnej Paczki: 

 

 

 Początkowo rodzice mieli pracę i rodzinie dobrze się powodziło. Jednak już podczas 

narodzin najstarszego syna Krzysztofa u pani Bożeny ujawnił się zadawniony uraz  

z dzieciństwa (problem ze stawami biodrowymi). Krzyś zachorował na astmę. U córeczki 

Kasi w wieku 3 lat stwierdzono ciężką chorobę jelit i wątroby – ma nieaktywne zmiany 

nowotworowe, które na bieżąco są usuwane. Tylko najmłodsza Basia jest zdrowa, bo pan 

Sławomir w młodości też uległ wypadkowi i ma niedowład lewej ręki i chory kręgosłup.  

Z całej piątki cztery osoby mają orzeczenia o niepełnosprawności. Obecnie rodzina 

utrzymuje się z pensji pana Sławomira (1900 zł), renty chorobowej pani Bożeny (490 zł) 

oraz zasiłków dla dzieci (471 zł, w tym zasiłek pielęgnacyjny na Kasię – 153 zł). Po 

odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania (668 zł) i leczenia (130 zł) miesięczny dochód 

na członka rodziny wynosi 412,60 zł.  

 

 

 

 

 Kiedy żył ojciec chłopców, było łatwiej. Po jego śmierci pani Ewa została z dwójką 

dzieci bez środków do życia. Pani Ewa nie pracowała, nie przysługiwała im żadna renta, 

gdyż ojciec chłopców ostatnie lata pracował „na czarno”. Obecnie pani Ewa bierze udział  

w programie przeciw wykluczeniu społecznemu, pracuje w miarę możliwości za niewielkie 

pieniądze (340 zł). Otrzymuje dodatek mieszkaniowy i zasiłek rodzinny (527 zł), chłopcy 

otrzymują stypendium socjalne (200 zł). Po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania na 

życie pozostaje 97 zł na osobę.   
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Załącznik 3 

 

Karta pracy – konstrukcja czasoprzestrzeni w filmie Dunkierka 

 

 

Miejsce akcji Czas akcji Wydarzenia 
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Załącznik 4 

 

D. Bordwel, K. Thompson, Relacja ujęcia do ujęcia: montaż [wybrane fragmenty] 

 

 

 Od lat dwudziestych, kiedy teoretycy filmu zaczęli uświadamiać sobie, jakie efekty 

można osiągnąć za pomocą montażu, technika ta stała się najszerzej dyskutowanym 

zagadnieniem filmowym. Takie zainteresowanie montażem miało i swoje złe strony, 

ponieważ niektórzy autorzy zaczęli traktować go w kategoriach niezbędnika, bez którego 

nie wyobrażali sobie dobrego, a nawet jakiegokolwiek kina. A przecież wiele filmów (…) 

składa się z tylko jednego ujęcia i w związku z tym w ogóle nie posługuje się montażem. 

Co więcej, w wielu filmach eksperymentalnych, takich jak La Region centrale Michaela 

Snowa czy Eat, Sleep oraz Empire Andy'ego Warhola, celowo unika się montażu, 

sprawiając, że każde ujęcie jest tak długie, jak na to tylko pozwala długość taśmy filmowej. 

Nie można zatem powiedzieć, że filmy są wartościowe ze względu na montaż, a te, które 

montażem się nie posługują są mniej „filmowe” od pozostałych (…). 

 

 Jeszcze bardziej istotna zdaje się być rola, jaką montaż pełni w całościowym 

stylistycznym systemie filmu. Typowy hollywoodzki film zawiera zazwyczaj od 1000 do 

2000 ujęć; film oparty na szybkiej akcji może składać się nawet z 3000 ujęć lub więcej. 

Już sam ten fakt sugeruje, że montaż musi silnie wpływać na doświadczenie widza, nawet 

wtedy, gdy ten nie jest tego do końca świadomy. Montaż zatem nie tylko ma wielki udział 

w organizacji filmu, ale dodatkowo kształtuje doświadczenia widza. 

 

 Montaż możemy postrzegać jako sposób łączenia jednego ujęcia z następnym. (…) 

Montażysta odrzuca niechciany materiał, wycina także niepotrzebne kadry. Następnie łączy 

ze sobą wybrane ujęcia, sklejając koniec jednego z początkiem drugiego. 

 

 Owe łączenia mogą być wykonane na kilka sposobów. Ściemnianie polega na 

stopniowym zaciemnianiu końcówki ujęcia pierwszego aż do uzyskania całkowitej czerni, 

natomiast rozjaśnianie odwrotnie – rozjaśnia ujęcie wychodząc od czerni. W przenikaniu 

końcówka ujęcia A zostaje na krótko nałożona na początek ujęcia B. (…) Oczywiście 

najbardziej powszechnym sposobem łączenia dwóch ujęć jest cięcie. 


