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Prawda jako wartość 

 

Scenariusz zajęć do filmu  

Katyń - Ostatni świadek, reż. Piotr Szkopiak,  

Polska/ Wielka Brytania 2018. 

 

 

 

Opracował: dr Marcin Skorek, filmoznawca/ trener edukacji medialnej, 

zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

 

 

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa; 

Przedmiot: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; 

Czas trwania: 45 minut; 

 

Cele: 

W trakcie zajęć uczeń: 

• analizuje pojęcie prawdy; 

• podejmuje refleksję nad rolą wartości w życiu człowieka; 
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• rozwija umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego;  

• charakteryzuje i analizuje postawy życiowe i świat wartości bohaterów 

filmowych; 

 dokonuje refleksji na temat życia w świecie ogarniętym wojną; 

 rozwija umiejętność współpracy w grupie; 

 

Metody pracy: 

 praca indywidualna; praca w parach, praca zbiorowa; 

 dyskusja; heureza; 

 burza mózgów/ chmura tagów; 

 analiza komparatystyczna; 

 

Materiały: 

 „Materiały źródłowe” (załącznik nr 1) 

 Karty pracy (załączniki); 

 Karteczki post-in; 

 Tablica, flipchart, pisaki – do przeprowadzenia burzy mózgów;  

 Duży karton papieru z narysowaną osią czasu, 

 

Przed zajęciami: 

Uczniowie oglądają film Katyń - Ostatni świadek, reż. Piotr Szkopiak, Polska/ 

Wielka Brytania 2018. 

 

 

Przebieg zajęć: 

 

1. WPROWADZENIE – „Kłamstwo Katyńskie” - oś czasu 

Nauczyciel/ka przyczepia na tablicy arkusz papieru z narysowaną osią czasu. 

Każdy uczeń/uczennica otrzymuje Materiały źródłowe (załącznik nr 1).  

Uczniowie mają 10 minut na przeczytanie tekstu i podkreślenie najważniejszych 
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wg nich dat. Po upływie wskazanego czasu, wspólnie z nauczycielem, wypisują 

najważniejsze daty na osi czasu. 

Celem tego ćwiczenia jest podsumowanie wiadomości na temat Zbrodni 

katyńskiej oraz Kłamstwa Katyńskiego, usytuowanie wydarzeń w przestrzeni 

czasowej i utrwalenie wiedzy. 

 

2. PRAWDA – definicja pojęcia, burza mózgów 

Nauczyciel/ka pisze na tablicy słowo PRAWDA i rozdaje uczniom karteczki post-

in, na których mają zapisać jak rozumieją to pojęcie/ z czym im się kojarzy. Po 

upływie kilku minut wieszają swoje wypowiedzi na tablicy. Nauczyciel/ka 

odczytuje zapiski, wspólnie z klasą je analizując. 

 

3. „CZY PRAWDA NAS WYZWOLI” – praca w grupach 

Nauczyciel dzieli klasę na 6 grup. Każda z grup otrzymuje kartę pracy (załącznik 

nr 2) i realizuje polecenie. Na dyskusję wewnątrz grup uczniowie mają 10 minut. 

Po upływie tego czasu liderzy przedstawiają na forum klasy wnioski z rozmów.  

 

4. ANALIZA POSTAW BOHATERÓW – praca indywidualna, praca grupowa 

Każda/y z uczennic/uczniów otrzymuje kartę pracy (załącznik nr 3). Zadanie 

polega na porównaniu dwóch głównych bohaterów filmu – Underwooda  

i Łobody. 

Na pracę własną uczniowie mają 10 minut. Po upływie tego czasu prowadząca/y 

prosi uczniów o podzielenie się przemyśleniami. Odczyty wypowiedzi mają być 

asumptem do rozmowy o postawach życiowych i stosunku do prawdy, 

prezentowanych przez obu mężczyzn. 

 

5. ZAKOŃCZENIE – praca dla chętnych 

Dziękując za aktywną i twórczą pracę na lekcji, nauczyciel/ka zachęca uczniów do 

pogłębienia wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej, poprzez obejrzenie filmu Katyń 

w reżyserii Andrzeja Wajdy (Polska 2007). 
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Załącznik nr 1. Materiał Źródłowy 
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Za: „Materiały edukacyjne inspirowane filmem Katyń – ostatni świadek”, dystrybutor – KinoŚwiat, dostęp: 

http://www.kinoswiatedukacji.pl/filmy/katyn-ostatni-swiadek 
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Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 1. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Poznasz prawdę, a prawda doprowadzi cię do szaleństwa. 

(Aldous Huxley) 

 

 

Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 2. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Podobnie jak wszystkie cenne dobra, prawda jest często 

podrabiana. 

(James Cardinal Gibbons) 

 

 

Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 3. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Nie ma wielu prawd. W każdym momencie jest tylko jedna prawda. 

(Ramana Maharshi) 
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Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 4. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Powtórz kłamstwo sto, tysiąc, milion razy, a stanie się prawdą. 

(Joseph Goebbels) 

 

 

Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 5. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Prawda cię wyzwoli, ale najpierw sprawi, że będziesz nieszczęśliwy. 

(Anonim) 

 

 

Załącznik nr 2. Karta pracy dla grupy 6. 

Przeczytajcie poniższy cytat a następnie zastanówcie się, jak można te słowa 

zrozumieć w kontekście filmu Katyń – ostatni świadek. 

 

Kto nie zna prawdy, jest głupcem, ale kto, znając ją, nazywa to 

kłamstwem, jest przestępcą. 

(Bertolt Brecht) 
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