
Temat

Odwaga i rozsądek w służbie odpowiedzialności

Dyskusja

Pewnego dnia Angel gra w piłkę, gdy w pewnym momencie przechodzący nieopodal chłopiec zabiera ją i ucieka. 

Angel próbuje go dogonić, ale bezskutecznie. Jest zagubiony, wkrótce dowiaduje się jednak, kim był ten chłopiec. 

Razem ze swoim ojcem próbuje odzyskać zgubę. Okazuje się jednak, że chłopiec, który zabrał piłkę, nie przyznaje się 

do kradzieży. Do tego jest synem jednego z najważniejszych klientów ojca Angela, co sprawia, że tata szybko 

wycofuje się z dalszej konfrontacji. Angel przekonuje się, że w życiu dorosłych zasada fair play nie zawsze 

obowiązuje, zmienia też swój stosunek do ojca.

Film jest punktem wyjścia do rozważań o roli odpowiedzialności za swoje czyny, bez względu na to czy jesteśmy 

dorosłymi czy też dziećmi. Nawet jeśli oficjalnie nie uda się doprowadzić do sprawiedliwych rozstrzygnięć, to we 

wnętrzu każdego z bohaterów kryzysu pokazanego w „Piłce” dochodzi do samoistnych osądów. Angel nie doczekał 

się swojej sprawiedliwości – mało tego, stracił zaufanie i szacunek do swojego ojca. Poczuł, że ojciec postawił wyżej 

swojego klienta, aniżeli dobro własnego syna. W tej sytuacji doszło również do załamania się autorytetów: nie tylko 

samego ojca, ale także i innych dorosłych. 

Rola odpowiedzialności Jonathana została sprowadzona do podstawowych faktów odnoszących się do przyznania 

się do kradzieży. W tej płaszczyźnie nie powinno być żadnych dylematów. Ale pojawia się jeszcze kwestia 

odpowiedzialności za słowa wypowiadane przez dorosłych. Szczególnie jeśli chodzi o ojca Angela, który zgadza się 

na kompromis zaproponowany przez ojca Jonathana i tym samym podważa prawdomówność swojego syna. 

Widzimy więc jak kłamstwo jednych bezpośrednio dotyka i wpływa na innych. Dlatego sprawiedliwe postępowanie 

ma takie ogromne znaczenie, bo pozwala zachować neutralność i nie wpływa negatywnie na innych.

Film może otwierać również dyskusję o tym, czym jest odwaga. Ta cywilna, aby ponieść konsekwencje swojego 

czynu jak w przypadku Jonathana, ale i taka, która wchodzi w kolizję z pragmatyzmem – jak w przypadku ojca 

Angela. Choć ten ostatni wycofuje się z konfrontacji w imię rozsądku, to nie bierze pod uwagę konsekwencji swojego 

zachowania dla rozwoju relacji z synem. Brak odwagi podobnie jak odpowiedzialności może ciągnąć za sobą 

trudności i zakłócać obraz poprawnych relacji, współdziałania, czy innych przejawów interakcji. Czasami w kontrze 

do odwagi stawia się rozsądek, który pozwala zazwyczaj usankcjonować trudny kompromis w komunikacji pomiędzy 

stojącymi w zwarciu stronami, ale zamyka drogę do przekraczania barier wzmacniających najważniejsze relacje. Tak 

jest w przypadku relacji pomiędzy Angelem a jego ojcem. Można zaryzykować stwierdzenie, że czasami 

Opracowanie do filmu

Piłka
reż. Fernando G. Pliego, 8 min.

laboratoriumfilmowe.pl str. 1 z 4

Dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 



rozsądek zabiera nam odwagę i podsuwa nam takie abstrakcyjne stwierdzenia jak mniejsze zło. Czy zło może być 

mniejsze lub większe?

Pytania

Dlaczego ojciec Angela wycofał się z konfrontacji? Jak zachowuje się ojciec Angela w stosunku do swojego syna, 

a jak w stosunku do Jonathana i do ojca Jonathana? Kiedy zmienia się jego zachowanie? Czy ojciec Angela rozumie, 

że traci swoim zachowaniem zaufanie syna? Jak zachowuje się ojciec Jonathana wobec swojego syna? Czy możemy 

się zgodzić z jego zachowaniem, czy będąc na jego miejscu, wierzylibyśmy w słowa Jonathana? Na czym polega 

rozsądek ojca Angela? Co mógłby zrobić ojciec Angela, aby zachować szacunek syna? Czy zło może być mniejsze?

Bibliografia

Ćwiczenia oparte są na publikacji:

N. Flowers Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka pracy z dziećmi, redakcja polskiej edycji Katarzyna

Koszewska, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży

SZANSA w Głogowie, 2009

Ćwiczenie 1 (20-25 min.)

Materiały: cztery kartki z napisami: “Zgadzam się.”, “Nie zgadzam się.”, “Nie wiem.”, “Nie mogę podjąć teraz decyzji.” 

do rozmieszczenia w rogach sali

Powiedz uczniom, że w każdym rogu sali, w której odbywają się warsztaty, zostawiasz przygotowane wcześniej 

kartki z napisami, które określają konkretne stanowisko (zgadzam się, nie zgadzam się, nie wiem, nie mogę podjąć 

teraz decyzji). Rozmieść arkusze w odpowiednich rogach. Wytłumacz uczniom, że przeczytasz w sumie 8 

konkretnych stwierdzeń, a ich zadaniem jest zajęcie swojego stanowiska względem każdego stwierdzenia. Aby się 

określić,  za każdym razem ustawiają się w konkretnych rogach sali. Czyli jeśli ktoś będzie się zgadzał z danym 

stwierdzeniem, to staje w miejscu, gdzie leży kartka „Zgadzam się”. Jeśli nie zgadza się, staje w miejscu gdzie leży 

kartka „Nie zgadzam się” itd.

Po każdym stwierdzeniu, gdy uczniowie wybiorą już miejsca, poproś każdego o zabranie głosu. Zapytaj, 

co spowodowało, że wybrały takie stanowisko? Czy mogą to uargumentować? Po tym, jak każdy z uczniów zabierze 
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głos, zapytaj, czy ktoś chciałby zmienić swoje stanowisko? Może kogoś przekonały czyjeś argumenty? Jeśli nie, 

odczytaj kolejne stwierdzenie.

Uwaga! Staraj się uważnie słuchać uczniów i reaguj na przejawy dyskryminacji oraz pojawiających się stereotypów. 

Wytłumacz uczniom, dlaczego jakieś stanowisko może być dyskryminujące lub oparte na stereotypie. Nie prowokuj 

uczniów do wyrażania mocniejszych ocen. Pozwalaj na dyskusje, jeśli uczniowie sami zauważą przejawy 

dyskryminacji.

Stwierdzenia:

1. Angel jest niepoważny, że idzie odzyskać swoją piłkę.

2. Chłopaki lepiej biegają od dziewczyn.

3. Jonathan dobrze zrobił, że nie przyznał się do winy.

4. Ojciec Angela wykazał się mądrością, wycofując się z konfrontacji.

5. Angel nie powinien być zły na swojego ojca.

6. Rodzina Jonathana jest lepsza niż Angela.

7. Angel nie powinien być smutny z powodu piłki.

8. Jonathan zabrał piłkę, bo jej potrzebował.

Po podaniu wszystkich stwierdzeń i zakończeniu dyskusji poproś uczniów o to, aby usiedli w kręgu. Porozmawiaj 

z nimi o ćwiczeniu. Co o nim sądzą? Co było w nim trudnego? Czy inaczej teraz rozumiecie postępowanie Angela 

i Jonathana? Czy argumenty podawane przez innych uczniów odmieniły wasze stanowisko? Skąd wiemy, że nasze 

odpowiedzi były w porządku?

Ćwiczenie 2 (30 min.)

Podziel uczniów na cztery grupy. Powiedz, że rozdasz każdej grupie po jednym stwierdzeniu (tak, aby grupy znały 

tylko swój zadany temat). Treść tego stwierdzenia uczniowie muszą przedstawić w postaci krótkiej scenki. 

Na przygotowanie mają 10-15 minut. Scenki nie powinny być dłuższe niż 1 minuta. Po przygotowaniu scenek 

poszczególne grupy prezentują swoje mini przedstawienia. Zadaniem obserwujących grup jest odgadnięcie 

prezentowanych tematów.
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Stwierdzenia:

● Gra fair play to przereklamowane słowo.

● Sprawiedliwość jest dla słabych.

● Dzieci powinny zawsze słuchać swoich opiekunów.

● Rodzice i starsi nigdy nie mają racji.

Po zakończeniu ćwiczenia wróćcie do kręgu i porozmawiajcie o przedstawionych scenkach. Zadaj pytania 

o stwierdzenia, na których bazowały scenki. Co o nich sądzą, czy się z nimi zgadzają? Jeśli nie, to dlaczego? Co było

trudnego w tym ćwiczeniu? Czego nowego się nauczyli? Z czym wychodzą?
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