
Poszukiwany numer jeden
Scenariusz lekcji języka polskiego lub godziny wychowawczej 

dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.
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Scenariusz lekcji

Poszukiwany numer jeden
O potrzebie postaw bohaterskich dawniej i dziś, na przykładzie historii 
pewnej misji w filmie Władysława Pasikowskiego Kurier

Scenariusz lekcji języka polskiego lub godziny wychowawczej dla szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Opracowanie: Małgorzata Wiśniewska                           Czas realizacji: 45 minut 

Cele lekcji

Uczeń:
• określa cechy herosa/bohatera dawniej i dziś oraz 
wskazuje przykłady współczesnych postaw bohater-
skich (w życiu i w kulturze masowej),
• rozumie losy bohatera filmu w kontekście biograficz-
no-historycznym (zna biografię Jana Nowaka-Jeziorań-
skiego),
• umie ocenić postawę przedstawionej postaci,
• wskazuje wartości, które reprezentuje główny bohater,
• umie funkcjonalnie wykorzystywać zasoby internetu 
oraz inne źródła wiedzy.

Metody pracy:

• korzystanie z internetu oraz innych źródeł wiedzy, wy-
szukiwanie informacji, krytyczny odbiór, tworzenie no-
tatek,
• pogadanka nauczyciela,
• uzupełnianie mapy cech bohatera i grafu z cechami 
postaci filmowej,
• dyskusja kierowana,
• burza mózgów,
• rozwijanie umiejętności interpretacji wiersza w kon-
tekście zagadnień poruszanych na lekcji,
• ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji scen i po-
staci filmowych,
• formułowanie opinii i wniosków.

Formy pracy: 

• indywidualna
• zbiorowa.

Środki dydaktyczne: 

• film Władysława Pasikowskiego Kurier,  
•  http://rankingowe.pl/ranking/najwikszy-polski-bohater-
-narodowy, 
•  https://film.wp.pl/najslynniejsi-filmowi-herosi-
-6025903072834177g, 
• wiersz Jacka Podsiadły Grzesiek opowiada film,
• karteczki samoprzylepne,
• duży ekran komputera z podłączeniem do internetu.

Pojęcia kluczowe:

bohater, idol, postawy heroiczne, wartości etyczne.

Przygotowanie do lekcji

1. Uczniowie przed lekcją oglądają wspólnie z nauczycie-
lem film Kurier.
2. Przed pokazem nauczyciel prosi uczniów, żeby poszu-
kali informacji na temat bohatera filmu, Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego, i sporządzili krótką notatkę. Zapowiada, 
że w trakcie lekcji będą rozmawiać o postawach heroicz-
nych w historii, ale także w kulturze popularnej.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca 
1. Nauczyciel wprowadza uczniów w lekcję pogadanką 
na temat roli etosu bohatera w kulturze (wzór pogadan-
ki w materiale pomocniczym nr 1).
2. Następnie rozdaje uczniom kolorowe karteczki  
z prośbą o wypisanie na nich cech składających się 
na pojęcie bohatera/bohaterstwa. Po kilku minu-
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tach uczniowie przylepiają na tablicy kartki ze swoimi  
propozycjami, uzasadniają wybór cechy (przykład w 
materiale pomocniczym nr 2). Nauczyciel prowadzi roz-
mowę o bohaterstwie prowadzącą do następujących 
wniosków: bohaterstwo objawia się przede wszystkim 
w czynach, w działaniu, które musi być zawsze inten-
cjonalne i świadome (choć zdarzają się sytuacje, kiedy 
bohaterstwo jest np. spontaniczną reakcją na zagroże-
nie życia drugiego człowieka). Ponadto bohaterstwo 
jest zjawiskiem ukierunkowanym na konkretny cel, 
któremu służy. Trudno byłoby mówić o bohaterstwie 
samym w sobie i dla siebie. Polega ono raczej na posta-
wie działania w celu urzeczywistnienia wyższych ide-
ałów kosztem wysiłku, rezygnacji z tego, co się kocha 
i szanuje, szczęścia osobistego, a nawet – poniesienia 
ofiary własnego życia, co nie jest powszechne i dotyczy 
nielicznych. Poprzez bohaterskie czyny realizuje się po-
zytywne wartości moralne (trudno nazwać bohaterami 
Hitlera czy Mao Zedonga mimo wpływu, jaki wywarli 
na dzieje ludzkości), choć niektórzy bohaterowie wiel-
kiej historii, np. Aleksander Macedoński czy Napoleon, 
do dziś budzą kontrowersje. Komentarzem do tej czę-
ści lekcji może być (wyświetlony na ekranie komputera) 
ranking największych polskich bohaterów narodowych. 
Internauci mogą oddawać głos przy każdym nazwisku, 
co daje pewien obraz hierarchii wartości współczesnych 
odbiorców. W rankingu znajdziemy Jana Pawła II, Ta-
deusza Kościuszkę, Józefa Piłsudskiego, Witolda Pilec-
kiego, Władysława Andersa, Ignacego Paderewskiego  
i Lecha Wałęsę.

Faza realizacyjna 
1. Po sformułowaniu powyższych wniosków o bohater-
stwie prowadzący pyta młodzież o bohatera filmu Pasi-
kowskiego: Czy Jana Kwiatkowskiego (Jana Nowaka-Je-
ziorańskiego) można nazwać bohaterem?. Odpowiedzi 

można zebrać w formie graficznej (przykład w materiale 
pomocniczym nr 3). 
2. W kolejnej części lekcji uczniowie zastanawiają się nad 
bohaterami współczesnej kultury popularnej. Nauczy-
ciel prosi młodzież o wytypowanie własnych przykładów 
filmowych postaci, które zasługują na to miano, a na-
stępnie wyświetla listę propozycji ze strony https://film.
wp.pl/najslynniejsi-filmowi-herosi-6025903072834177g  
i zachęca uczniów do skomentowania rankingu. W dys-
kusji warto zwrócić uwagę na redefinicję pojęcia boha-
ter w czasach, które kulturoznawcy nazywają posthe-
roicznymi. Współcześni idole („osoby będące obiektem 
czyjegoś szczególnego podziwu, graniczącego z kul-
tem”), tacy jak Superman, Spider-Man, Han Solo, James 
Bond, Harry Potter czy Indiana Jones to postacie fikcyj-
ne, które nie czują się herosami, nie są raczej nosicielami 
wartości, autorytetami moralnymi. Przeciwnie – niektó-
rzy (jak John McClane, nowojorski policjant ze Szklanej 
pułapki) twierdzą, że bycie bohaterem to ostatnia rzecz, 
na jaką mają ochotę, ale nie ma innego wyboru, bo nikt 
inny nie jest w stanie nim zostać. Wypełniają efektownie 
i skutecznie swą misję obrony świata przed zakusami 
zła, ale bez poczucia służby wyższym, zakorzenionym  
w transcendencji wartościom. 

Faza podsumowująca 
Na zakończenie lekcji nauczyciel rozdaje uczniom 
wiersz Jacka Podsiadły Grzesiek opowiada film (załącz-
nik) z prośbą o odpowiedź na pytania zebrane w mate-
riale pomocniczym nr 4. Wiersz jest pretekstem do roz-
ważań na temat wpływu popkultury na młodzież. 

Zadanie domowe: 
Jak potoczą się losy kuriera w powstaniu warszawskim? 
– dopisz kilka scen, zachowując formę scenariusza fil-
mowego.

Foto: Bartosz Mrozowski
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Materiały pomocnicze

Materiał 1

Materiał 2

Każda kultura ma swoich bogów i bohaterów oraz zestaw mitów i legend, które tłumaczą świat i wskazują wzorce
osobowe. Herosi, często wyposażeni w nadprzyrodzone zdolności, nieodmiennie kształtują historię świata, doko-
nują niezwykłych czynów w imię wyższych wartości. Zwykły śmiertelnik nie może się z nimi mierzyć, ale etos hero-
iczny wyznacza ideały, do których powinien dążyć. Potrzeba wzorów i mitów leży u podstaw cywilizacji. Zmieniały 
się epoki, styl i technologia, ale bohaterowie pozostali. Postaci mityczne zastąpili m.in. święci, wybitne osobowości 
historii, polityki i kultury, fikcyjne postaci sztuki wysokiej i popularnej.

• Kto jest bohaterem?

• Jakie cechy powinien mieć bohater?

odpowiedzialność

odwagagodność

ofiarność

uczciwość

honor
wolność

poświęcenie
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Kurier
z Warszawy

odważny
(decyduje się na niebezpieczny 
lot, skacze ze spadochronem, 

prowadzi grę z agentką gestapo, 
przystępuje do powstania)

zdeterminowany, wytrwały, nie poddaje się 
łatwo  (stara się o rozmowę z Churchillem

i Tadeuszem Komorowskim ps. „Bór”)

ofiarny, pełen poświęcenia,
ryzykuje życie  (łamie rękę podczas 
skoku, ucieka, ukrywa się, śledzą go  

i próbują zlikwidować agenci gestapo, 
unika niemieckiej obławy po wylądo-
waniu w Polsce,  z trudem przedziera 

się do Warszawy)

honorowy wobec kobiet  i sprawy 
(broni Doris przed natarczywym oficerem, 

nie chce dopuścić do rzezi stolicy,
ale i poddać się „bydlęcej sowietyzacji”)

odpowiedzialny  (chce jak najszybciej dostać się
do Polski i do „Bora”, by przekazać wiadomości

z Londynu,  wie, że na niego czekają)

sprytny, ale też czujny i ostrożny, 
umie zachować zimną krew (unika 
zasadzki kobiety-szpiega, przebiera 
się za konduktora w czasie rewizji  

w pociągu)

opowiada się ostatecznie
za walką w imię godności
i wolności ducha narodu

1. Jakich określeń użyłabyś/użyłbyś, żeby ocenić prezentowaną w wierszu sytuację?
Młodzież wymienia np.: 

• stępienie wrażliwości, 
• agresywność, 
• siła, 
• przemoc,
• bezmyślność.

2. Jaki związek dostrzegasz między sytuacją opisaną w utworze a tematyką zajęć?
Artysta zwraca uwagę na negatywny wpływ niektórych filmów akcji, epatujących przemocą i agresją, na postawy 
najmłodszych widzów. Sprawność inscenizacyjna, efekty specjalne czy popisy kaskaderskie biorą górę nad prze-
kazem wartości. W rezultacie bezkrytyczny odbiorca (a takim jest dwunastoletni Grzesiek) w procesie identyfika-
cji uczy się zachowań w „realu”, naśladując „bohaterów” filmowych. Relacjonując opowieść chłopca zachwycone-
go magią kina (łoj ale fajnie), Podsiadło sygnalizuje, nienatrętnie i nie w sposób moralizatorski, poważny problem  
odpowiedzialności etycznej twórców kształtujących nie tylko wyobraźnię, lecz także postawy swoich widzów.

Materiał 4

Bohater Pasikowskiego niepozbawiony jest też ludzkich słabości: nie umie jeździć na rowerze, co budzi konsterna-
cję wśród jego towarzyszy, i jest wrażliwy na kobiecy urok. Przypomina Jamesa Bonda – superagenta 007, jednak 
bez jego zamiłowania do luksusu, cynizmu i brutalności.

Proponujemy uczniom uzupełnienie grafu przez wpisywanie cech postaci filmowej i sytuacji potwierdzających 
przyjętą postawę. 

Materiał 3
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Jacek Podsiadło 

Grzesiek opowiada film

idziemy z Grześkiem 
12 lat
był w kinie
opowiada
ale miał fajną spluwę
czterdziestkę piątkę
ale gości rozwalał
tylko flaki wyłaziły
łoj ale fajnie
patrzymy idzie pająk
Grzesiek go butem
masz ty bandyto
idziemy dalej
słońce świeci
kwiaty kwitną
łoj ale fajnie

Załącznik

Foto: Bartosz Mrozowski

Korzystając z atrakcyjnej formuły kina szpiegowsko-przygodowego, Pasikowski, autor Kuriera, przedstawia postać 
autentycznego bohatera, człowieka z krwi i kości, który dokonał, wydawałoby się, rzeczy niemożliwych. Jan Nowak-
-Jeziorański, zwyczajny młody człowiek, który w ekstremalnych warunkach okazał się zdeterminowany i odważny. 
Słabo skakał ze spadochronem, nie umiał jeździć na rowerze, ale nie przeszkodziło mu to dokonać czynów wyjąt-
kowych – tak charakteryzuje kuriera z Warszawy jeden ze współproducentów filmu, dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Jan Ołdakowski.


