
 
 
 

Temat: „Piekło to inni
1
” – lekcja na podstawie filmu „Żałuję” 

 

 

1. Co jest tematem filmu pt. Żałuję? 

 

 
 

 

2. Jak myślisz, z jakich innych powodów młodzi ludzie potrafią dręczyć 

swoich rówieśników?  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jean-Paul Sartre, Przy drzwiach zamkniętych. 



3. Przyporządkuj do postaci filmowych ich role: 

Ofiara, obrońca, dołączający się, dopingujący, outsider, znęcający się. 

Do podanych słów dopisz własne określenia tych postaci. 

 

 Sanne  -----------------------  

 

  

Jochem ---------------------- 

 

  

 Vera (David) ---------------   

 

 

 Justin, Remco ------------    

 

 

 Youssef ---------------------  

 

  

 
 

 

4. Wybierz jedną spośród wymienionych w zadaniu 3 osób. Podaj 

informacje o wybranej postaci. Weź pod uwagę następujące 

informacje:  

 jak wygląda ich dom lub rodzice,  

 w czym są dobrzy,  

 z kim się przyjaźnią,  

 o czym marzą,  

 jakiej muzyki słuchają, 

 jak się ubierają,  

 czy są popularni w grupie,  

 co myślą o Jochemie,  

  co Jochem myśli o sobie. 

Możecie pracować nad zadaniem w grupach. 



 

 

5. Przypomnij sobie słowa piosenki Dave’a. Powiedz, jakie intencje miał 

chłopak? Zinterpretuj jego tekst. 

 

Wyłączony 

Nie wiem, jak zacząć,  

lecz jak nie zacznę,  

jestem częścią problemu, 

pozwalając, by krzywda stała się bliźniemu. 

Gdy krzyk rozpaczy budzi się w człowieku, 

niedopuszczalne jest dręczenie ludzi. 

Nie mówi się o tym lekko, 

Ale to zaszło za daleko. 

O wiele za daleko. 

Nie wiemy,  

co komu siedzi w głowie, 

nie wiadomo, o czym myśli sobie. 

Przestań stale zajmować się sobą, 

bądź bardziej świadomy, 

pójdź lepszą drogą. 

Szczęście nie jest daleko. 

Nigdy nie przechodź obojętnie, 

Nawet drobnostka może mieć znaczenie. 

Czasami wyłączam się, 

Ale muszę widzieć innych. 

Czasami wyłączam się, 

Cudze problemy nie są moimi. 

To koniec, nie mam czasu. 

Dziwne, że nie czuję bólu. 

Czasami wyłączam się, 

Ale muszę widzieć innych. 

Wyłączam się, wyłączam się… 

 

 

 

 

 

 

 



6. Podczas lekcji języka francuskiego nauczycielka przywołała słowa 

francuskiego pisarza, laureata Nagrody Nobla, Jean-Paul Sartre Piekło 

to inni. Mimo że przytoczone słowa pochodzą z książki Przy drzwiach 

zamkniętych wydanej w latach czterdziestych dwudziestego wieku, 

wciąż są aktualne. Jaki jest ich sens? 

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 

 

7. Jak myślisz, dlaczego, gdy uczniowie dowiedzieli się, że Jochem się 

utopił, płakali? Skąd taka reakcja?  

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Jaka jest Twoja interpretacja tytułu filmu Żałuję? 

 

 

 

 

9. Dyskusyjną rolę w filmie ma wychowawca klasy. Zastanów się, jaki był 

ten nauczyciel wobec swojej klasy, a jaki powinien być. Uzupełnij 

diagram.  

 
 

 

10.  Jaką szansę niesie z sobą artykuł pisany przez mamę Dave’a? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Zapraszamy na stronę: 
www.akademia.jarocin.pl zakładka DLA NAUCZYCIELI 
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