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O FILMIE

Najnowszy film Ryszarda Bugajskiego, twórcy wielokrotnie nagradzanych produkcji: „Przesłuchanie” 
i „Układ zamknięty”. „Zaćma” opowiada o prawdziwej postaci pułkownik Julii Brystygierowej, znanej 
jako „Krwawa Luna” – sadystycznej funkcjonariuszce UB, jednej z najbardziej niesławnych postaci 
powojennej Polski. Obok Marii Mamony („Układ zamknięty”), która zagrała główną rolę, zobaczymy 
m.in. Janusza Gajosa – zdobywcę nagrody dla Najlepszego Aktora na 40. edycji Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, Małgorzatę Zajączkowską, Marka Kalitę, Bartosza Porczyka, Sławomira Orzechowskiego 
i Kazimierza Kaczora. 

druga	połowa	lat.	50.	julia	brystygierowa,	zwana	„krwawą	luną”,	to	eks-funkcjonariuszka	Ministerstwa	bezpieczeństwa.	
tam,	jako	szefowa	owianego	złą	sławą	departamentu	v,	osobiście	i	z	sadystyczną	zawziętością	katowała	więźniów	politycznych.	
w	czasie	ii	wojny	światowej,	którą	spędziła	w	zsrr,	zasłynęła	z	donosów	do	nkwd,	nie	oszczędzając	swoich	partyjnych	
towarzyszy.	teraz,	szukając	porady	duchowej,	ubiega	się	o	prywatną	audiencję	u	prymasa	kardynała	stefana	wyszyńskiego	
(Marek	kalita).	zanim	jednak	dojdzie	do	spotkania	z	głową	kościoła,	brystygierowa	będzie	musiała	przekonać	do	swoich	
racji	oślepionego	księdza	(janusz	gajos)	i	cierpiącą	na	kryzys	wiary	zakonnicę	(Małgorzata	zajączkowska).

„Moim	celem	jest,	by	zewnętrzne	wydarzenia	stały	się	drugorzędne	wobec	tego,	co	dzieje	się	w	psychice	mojej	bohaterki	
przeżywającej	 psychiczny	 kryzys.	 stanęła	 ona	 na	 moralnym	 rozdrożu.	 jeżeli	 chce	 odkupienia,	 musi	 potępić	 całe	 swe	
dotychczasowe	 życie,	 przyjąć	 zupełnie	 inną	 hierarchię	 wartości.	 wspomnienia	 z	 przeszłości	 –	 prawdziwe	 i	 zmyślone	
–	 współczesne	 projekcje	 marzeń,	 przeplatają	 się	 ze	 sobą,	 nakładają	 na	 realne	 zdarzenia.	 chodzi	 o	 to,	 by	 widz	 miał	
wrażenie,	że	„siedzi	w	głowie”	bohaterki,	by	w	jak	największym	stopniu	mógł	utożsamić	się	z	nią,	zrozumieć	jej	dramat,	jej	
motywacje”	– Ryszard Bugajski, reżyser.

MiNiSteRStwO BeZPiecZeńStwA PUBLicZNeGO
20	 lipca	 1944	 roku	 czołowe	 jednostki	 armii	 czerwonej	 sforsowały	 bug	 pod	 dorohuskiem,	 wkraczając	 na	 terytorium	
dzisiejszej	Polski.	nazajutrz	w	Moskwie	–	pod	czujnym	okiem	józefa	stalina	–	został	powołany	do	życia	Polski	komitet	
wyzwolenia	narodowego.	korzystając	z	radzieckiego	„parasola	militarnego”,	władzę	na	terenach	stopniowo	wyzwalanych	
spod	niemieckiej	 okupacji	 przez	armię	czerwoną	 i	 jednostki	wojska	Polskiego,	 zaczęli	 przejmować	 komuniści	 skupieni	
w	Polskiej	Partii	robotniczej.	jednym	z	najpilniejszych	wówczas	zadań	stojących	przed	Pkwn,	było	zapewnienie	spokoju	
na	 terenach	wyzwalanych	 spod	władzy	niemieckiej,	 a	 także	umacnianie	 terenowych	 struktur	nowej	administracji.	obok	
jednostek	radzieckiego	kontrwywiadu	wojskowego	 (smiersz)	oraz	różnych	formacji	nkwd,	zadaniami	tymi	w	pierwszej	
kolejności	 został	 obarczony	 –	 utworzony	 na	 mocy	 dekretu	 krajowej	 rady	 narodowej	 z	 21	 lipca	 1944	 roku	 resort	
bezpieczeństwa	Publicznego	(1	stycznia	1945	roku	przemianowany	na	Ministerstwo	bezpieczeństwa	Publicznego).	na	jego	
czele	stanął	gen.	stanisław	radkiewicz,	który	pozostał	na	tym	stanowisku	ponad	10	lat	aż	do	likwidacji	MbP.	

   FOTO: Jacek Drygała
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jeszcze	w	okresie	„Polski	lubelskiej”,	przystąpiono	do	tworzenia	centralnych	i	terenowych	struktur	aparatu	bezpieczeństwa.	
równocześnie	 rozpoczęto	 tworzenie	 –	 podległej	 operacyjnie	 „bezpiece”	 –	 Milicji	 obywatelskiej,	 formalnie	 powołanej	
do	 życia	dopiero	na	mocy	dekretu	Pkwn	z	7	października	 1944	 roku,	 ale	 faktycznie	działającej	 od	 samego	początku.	
wobec	dramatycznego	braku	odpowiednio	wyszkolonych	 kadr	 –	 obok	 stanowiących	 trzon	 sił	 resortu	 „kujbyszewiaków”	
(absolwentów	tzw.	szkoły	specjalnej	nkwd	w	kujbyszewie)	–	do	pracy	w	aparacie	bezpieczeństwa	oddelegowano	wielu	
partyzantów	armii	ludowej	oraz	żołnierzy	i	oficerów	1	armii	wojska	Polskiego.	w	celu	wzmocnienia	MbP	w	lutym	1945	
roku	–	na	wniosek	kierownictwa	PPr	–	zsrr	utworzył	aparat	doradców	(sowietników).	jego	pierwszym	szefem,	a	zarazem	
doradcą	radkiewicza,	został	osławiony	gen.	iwan	sierow,	odpowiedzialny	za	uprowadzenie	do	Moskwy	16	przywódców	
Polskiego	Państwa	Podziemnego.	

od	pierwszych	chwil	swojego	istnienia	„bezpieka”	nabierała	coraz	więcej	cech	zbrodniczych.	normą	stawało	się	szantażowanie	
i	zastraszanie	świadków,	wymyślne	torturowanie	zatrzymanych	osób,	skrytobójcze	mordy	i	przygotowywanie	fingowanych	
procesów.	 w	 następnych	 miesiącach	 i	 latach	 struktury	 MbP	 stopniowo	 rozrastały	 się	 –	 rosła	 liczba	 funkcjonariuszy.	
jednocześnie	 „bezpieka”	bezskutecznie	 starała	 się	wykreować	na	 samoistną	 siłę	polityczną	 i	 stawiać	 się	poza	 lub	ponad	
partią,	 lecz	 przez	 cały	 czas	 głos	 decydujący	 posiadało	 kierownictwo	 partyjne.	w	1949	 roku	 zostało	 to	 usankcjonowane	
przez	 powołanie	 do	 życia	 komisji	 biura	 Politycznego	 kc	 PzPr	 ds.	 bezpieczeństwa	 Publicznego.	 wtedy	 także	 na	
szerszą	 skalę	 rozpoczęto	 poszukiwanie	 wroga	wewnętrznego	w	 kierownictwie	 Polskiej	 zjednoczonej	 Partii	 robotniczej.	
równocześnie	 utrwalono	 i	 poszerzono	 bezpośrednią	 obecność	 „bezpieczeństwa”	w	 zakładach	 pracy.	 za	 najdrobniejsze	
przestępstwo	czy	tylko	uchybienie,	a	często	bez	żadnej	winy,	można	było	trafić	do	więzienia.	osób	„niewygodnych”	można	
było	pozbyć	się	za	pomocą	jednego,	choćby	anonimowego	donosu.	jednym	z	najmocniej	tkwiących	w	ludziach	wspomnień	
z	okresu	stalinowskiego	jest	złowrogi	widok	zajeżdżającego	pod	dom	czarnego	„citroëna”,	z	którego	wysiadają	panowie	
w	kapeluszach	i	„płaszczach	z	ceraty”.	

znaczący	wpływ	na	zmiany	w	aparacie	bezpieczeństwa	miała	ucieczka	na	zachód	w	grudniu	1953	 roku	wicedyrektora	
X	 departamentu	 MbP	 podpułkownika	 józefa	 Światło,	 który	 we	 wrześniu	 następnego	 roku	 rozpoczął	 cykl	 swoich	
demaskatorskich	audycji	przed	mikrofonami	radia	wolna	europa.	ich	treść	została	też	opublikowana	w	postaci	broszury 
„za	kulisami	bezpieki	i	partii”.	Pod	wpływem	„rewelacji”	Światły	na	mocy	decyzji	rady	Państwa	z	7	grudnia	1954	roku	
rozwiązano	MbP.	w	jego	miejsce	utworzono:	Ministerstwo	spraw	wewnętrznych,	na	czele	którego	stanął	władysław	wicha	
oraz	kierowany	przez	władysława	dworakowskiego	komitet	do	spraw	bezpieczeństwa	Publicznego.	w	tej	„nowej”	sytuacji	
stanisław	radkiewicz	został	mianowany	ministrem	Państwowych	gospodarstw	rolnych.		

prof.	dr	hab.	jerzy	eisler

   FOTO: Jacek Drygała
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JULiA „LUNA” BRyStyGieR
urodzona	25	listopada	1902	roku	w	stryju	w	rodzinie	zamożnej	żydowskiej	burżuazji	julia	brystygier	(inne	formy	nazwiska:	
briestiger,	bristigerowa,	brüstiger,	brystiger,	brystyger	–	z	domu	Preiss,	Prajs)	mimo	upływu	ponad	czterdziestu	lat	od	jej	
śmierci	pozostaje	osobą	stosunkowo	często	wywołującą	wśród	wielu	–	zwłaszcza	starszych	–	Polaków	nader	żywe,	negatywne	
emocje.	dzieje	się	tak	przede	wszystkim	dlatego,	że	nadal	jest	ona	jedną	z	zaledwie	kilku	postaci	w	potocznej	świadomości	
symbolizujących	ogrom	zbrodni	systemu	stalinowskiego	w	naszym	kraju.	to	z	kolei	wynika	między	innymi	z	faktu,	że	była	
jedyną	kobietą	piastującą	wysokie	stanowisko	dyrektora	departamentu	w	Ministerstwie	bezpieczeństwa	Publicznego.	kim	
zatem	była	julia	„luna”	brystygier?	w	jaki	sposób	udało	jej	się	osiągnąć	i	przez	wiele	lat	utrzymać	tak	wysokie	stanowisko	
w	Polsce	ludowej?

zacząć	 wypada	 od	 tego,	 że	 po	 ukończeniu	 w	 1920	 roku	 gimnazjum	 we	 lwowie	 rozpoczęła	 studia	 historyczne	 na	
uniwersytecie	im.	jana	kazimierza.	w	tym	samym	czasie	związała	się	z	działaczem	syjonistycznym	natanem	brystygierem.	
z	małżeństwa	tego	1	sierpnia	1921	roku	w	jagielnicy	koło	tarnopola	narodził	się	syn	Michał	bristiger,	który	w	przyszłości	
ukończył	 studia	medyczne,	 ale	 swoje	 prawdziwe	 powołanie	 odnalazł	 w	 świecie	muzyki	 jako	 jej	 popularyzator,	 wybitny	
muzykolog	i	krytyk	muzyczny.

Po	ukończeniu	studiów	we	lwowie	julia	brystygier	kontynuowała	naukę	w	Paryżu.	w	1928	roku	zdała	egzamin	pedagogiczny,	
uzyskała	 doktorat	 z	 filozofii	 i	 podjęła	 pracę	 nauczycielki	 historii	 w	 gimnazjum	 w	wilnie.	 już	 wcześniej,	 od	 1927	 roku	
związała	 się	z	 ruchem	komunistycznym,	działając	w	Międzynarodowej	organizacji	Pomocy	rewolucjonistom.	od	1931	
roku	coraz	aktywniej	działała	w	komunistycznej	Partii	zachodniej	ukrainy,	za	co	w	październiku	tego	roku	została	skazana	
na	2	tygodnie	więzienia.	za	działalność	w	nielegalnych	strukturach	partii	komunistycznej	była	zresztą	aresztowana	kilka	
razy.	w	kwietniu	1937	roku	skazano	ją	na	2	lata	więzienia,	co	podobnie,	jak	wielu	innym	polskim	komunistom,	zapewne	
uratowało	jej	życie	w	czasie	stalinowskiej	„wielkiej	czystki”.

Po	zaanektowaniu	jesienią	1939	roku	przez	związek	radziecki	wschodnich	terenów	ii	rzeczpospolitej,	podobnie	jak	wielu	
jej	towarzyszy,	julia	brystygier	kolaborowała	z	władzami	radzieckimi.	w	latach	1943–1944	działała	w	zarządzie	głównym	
związku	Patriotów	Polskich	w	zsrr.	Po	powrocie	do	Polski	we	wrześniu	1944	 roku	została	posłem	do	krajowej	rady	
narodowej.	następnie	w	październiku	wstąpiła	do	Polskiej	Partii	robotniczej,	a	2	miesiące	później	podjęła	pracę	w	resorcie	
bezpieczeństwa	Publicznego,	gdzie	w	ciągu	zaledwie	kilku	miesięcy	błyskawicznie	awansowała	ze	stanowiska	kierownika	
sekcji	do	p.o.	dyrektora	departamentu	v	MbP.	co	ciekawe,	 formalnie	dyrektorem	v	departamentu	 (odpowiedzialnego	
m.in.	za	walkę	z	kościołem	katolickim)	julia	brystygier	została	dopiero	cztery	i	pół	roku	później	–	15	stycznia	1950	roku.	
Pozostała	na	tym	stanowisku	do	31	lipca	1954	roku.	następnie	była	dyrektorem	departamentu	iii	w	MbP,	a	po	reorganizacji	
w	komitecie	do	spraw	bezpieczeństwa	Publicznego.	w	listopadzie	1956	roku	„krwawa	luna”,	która	wielu	więźniom	dała	
się	poznać	z	jak	najgorszej	strony,	została	zwolniona	z	pracy	w	resorcie.	w	następnym	roku	planowano	nawet	pociągnąć	ją	
do	odpowiedzialności	karnej,	lecz	sprzeciwił	się	temu	władysław	gomułka.

julia	 brystygier	 pracowała	 jako	 redaktorka	 w	 Państwowym	 instytucie	wydawniczym.	 Próbowała	 też	 sama	 pisać	 i	 pod	
pseudonimem	 julia	 Prajs	 opublikowała	 powieść	 „krzywe	 litery”.	 bezskutecznie	 ubiegała	 się	 o	 członkostwo	 w	 związku	
literatów	Polskich.	ludzie,	którzy	ją	osobiście	znali,	utrzymywali,	że	bardzo	się	zmieniła	i	nie	przypominała	już	w	niczym	
„krwawej	luny”.	stała	się	osobą	religijną,	choć	–	wszystko	na	to	wskazuje,	że	wbrew	uporczywie	powracającej	pogłosce	
–	nie	przyjęła	chrztu.	zmarła	w	warszawie	9	października	1975	roku.

prof.	dr	hab.	jerzy	eisler	

   FOTO: Jacek Drygała
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cele lekcji:

Po lekcji uczeń powinien:

–		wiedzieć,	 kim	 była	 „krwawa	 luna”	 i	 jak	 zapisała	 się	
w	polskiej	historii	lat	50.;

–		interpretować	tytuł	i	symbole	występujące	w	filmie	ryszarda	
bugajskiego	„zaćma”;

–		próbować	 charakteryzować	 i	 dokonywać	 oceny	 wyborów	
i	postaw	moralnych	bohaterów	filmu;

–		umieć	 funkcjonalnie	wykorzystywać	 zasoby	 internetu,	 inne	
źródła	wiedzy.

Metody i formy pracy:

–		samodzielne	 korzystanie	 z	 internetu/innych	 źródeł,	
wyszukiwanie	informacji	i	tworzenie	notatek;

–		konstruowanie	notatek	tematycznych	w	domu;

–	praca	w	grupach;

–	dyskusja	kierowana	za	pomocą	pytań	pomocniczych;

–	wykład	nauczyciela.

Środki dydaktyczne: 

film	ryszarda	bugajskiego,	„zaćma”,	Polska	2016;	sławomir	
koper,	 „kobiety	 władzy	 Prl”,	 wydawnictwo:	 czerwone	 
i	czarne,	2012;	www.wikipedia.pl;	www.fronda.pl.

Pojęcia kluczowe:

stalinizm,	nawrócenie

czas:

1-2	lekcje

Przebieg lekcji:

1.		aby	przygotować	uczniów	do	pełnego	i	krytycznego	odbioru	
filmu,	prosimy	ich	o	zebranie	w	domu	informacji	na	temat	
głównej	bohaterki,	julii	brystygierowej	–	propozycja	notatki	
w	formie	biogramu,	koncentrującej	się	na	najważniejszych,	
z	 punktu	 widzenia	 fabuły,	 faktach	 z	 życiorysu	 „krwawej	
luny”	 (na	 podstawie	 wskazanych	 w	 scenariuszu	 źródeł	
internetowych	i	książki	sławomira	kopera):

	 	–		Prawdziwe	 nazwisko:	 julia	 Preiss	 (Prajs?),	 ur.	 w	 1902	 r.	
w	rodzinie	zamożnego	żydowskiego	aptekarza.	ukończyła	
studia	 historyczne	 na	 lwowskim	 uniwersytecie,	 zrobiła	
nawet	doktorat	z	mediewistyki	(lub	historii	filozofii).	Przez	
pewien	 czas	 przebywała	 w	 Paryżu,	 gdzie	 podobno	 była	
modelką	Picassa.	Po	powrocie	do	kraju	wyszła	za	mąż	za	
działacza	 syjonistycznego	 natana	 brystygiera,	 z	 którym	
miała	syna,	Michała.	„niewiele	wiadomo	o	jej	małżeństwie,	
właściwie	tylko	tyle,	że	mąż	zmarł	w	1930	r.”.

	 	–		z	 powodu	 sympatii	 komunistycznych	 straciła	 pracę	
w	gimnazjum	w	wilnie,	gdzie	uczyła	historii.	Po	powrocie	
do	lwowa,	wstąpiła	do	komunistycznej	Partii	zachodniej	
ukrainy,	współorganizowała	słynny	kongres	Pracowników	

kultury	w	1936	r.

	 	–		w	 tym	 okresie	 opiekowała	 się	 z	 oddaniem	 byłymi	
więźniami-rewolucjonistami	 (m.in.	 władysławem	
gomułką),	 ale	 też	 dała	 się	 poznać	 jako	 gorliwa	 agentka	
nkwd	i	autorka	donosów	na	współtowarzyszy.

	 	–		Po	 wybuchu	 wojny	 sowiecko-niemieckiej	 brystygierowa	
wyjechała	 na	 wschód,	 gdzie	 utrzymywała	 kontakty	 ze	
związkiem	Patriotów	Polskich.

	 	–		w	1944	r.	wstąpiła	do	PPr,	wybrano	ją	do	krajowej	rady	
narodowej.	wkrótce	została	dyrektorem	v	departamentu	
społecznego	urzędu	bezpieczeństwa	i	pod	swoją	opieką	
miała	sprawy	kleru	oraz	środowisk	twórczych.

	 	–		rozpracowywała	 wrogów	 systemu,	 ale	 i	 osobiście	
prowadziła	 przesłuchania.	 brystygierową	 powszechnie	
uważano	 za	 „zbrodnicze	 monstrum	 przewyższające	
okrucieństwem	 niemieckie	 dozorczynie	 z	 obozów	
koncentracyjnych”.

	 –		Przygotowywała	 procesy	 wrogich	 nowym	 porządkom	
księży	 (m.in.	 biskupa	 kieleckiego,	 czesława	 kaczmarka	
i	 prymasa	 Polski,	 stefana	 wyszyńskiego).	 stworzyła	
w	 klasztorach,	 zakonach	 i	 parafiach	 sieć	 tajnych	
agentów,	a	do	inwigilacji	katechetów	proponowała	nawet	
wykorzystanie	uczniów.

	 	–		wzięła	 również	 udział	 w	 aresztowaniu	 stefana	
wyszyńskiego.	 uczestniczyła	 w	 jego	 przesłuchaniach,	 
a	sam	prymas	określił	ją	jako	„straszną	kobietę”.

	 –		jako	 wysoko	 postawiony	 urzędnik	 MbP	 (w	 stopniu	
pułkownika)	 posiadała	 duże	 możliwości	 samodzielnego	
działania	 również	 dzięki	 temu,	 że	 łączyły	 ją	 intymne	
kontakty	 z	 jakubem	 bermanem,	 a	 nawet,	 jak	 się	
przypuszcza,	z	samym	bolesławem	bierutem;

	 	–		kariera	 julii	 załamała	 się	 po	 śmierci	 stalina	 i	 ucieczce	
na	zachód	józefa	Światły.	nie	została	jednak	postawiona	
w	 stan	 oskarżenia,	 zeznawała	 wyłącznie	 w	 charakterze	
świadka.

	 –		w	 1956	 r.	 zwolniono	 ją	 z	 pracy	 w	 Msw,	 otrzymała	
wysoką	 resortową	 emeryturę,	 pracowała	 również	 
w	 wydawnictwie	 „nasza	 księgarnia”	 i	 w	 Państwowym	
instytucie	 wydawniczym	 jako	 redaktorka.	 w	 1960	 r.	
ukazała	 się	 jej	 powieść	 „krzywe	 litery”,	 podejmująca	
temat	 stosunków	 etnicznych	 w	 galicji	 wschodniej	 na	
początku	XX	stulecia.	starała	się	o	przyjęcie	do	zlP,	ale	
jej	odmówiono.

	 	–		do	 lasek	 (filmowych	 górek)	 wprowadziła	 ją	 siostra	
bonifacja	(goldman),	niewidoma	neofitka	–	franciszkanka.	
nie	 wiadomo,	 w	 jaki	 sposób	 zakonnica	 poznała	 lunę,	
ale	 gdy	 trafiła	 do	 szpitala,	 to	 brystygierowa	 często	 ją	
odwiedzała.	 czytała	 jej	 książki	 i	 czasopisma	 (w	 tym	
„tygodnik	Powszechny”),	następnie	przyjęła	zaproszenie	
do	lasek,	a	wizyty	zaczęły	się	powtarzać.	wiemy	o	tym	ze	
sprawozdań	tajniaków.

Scenariusz lekcji 1

temat: nawrócenie	kata,	czyli	filmowy	portret	julii	brystygierowej	–	„krwawej	
luny”	w	„zaćmie”	ryszarda	bugajskiego.	scenariusz	lekcji	języka	polskiego	dla	szkół	
ponadgimnazjalnych	(zalecana	klasa	3)
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	 –		Przypuszczalnie	 przyjęła	 tam	 chrzest.	 „ona	 teraz	
uświadomiła	 sobie	 –	 mówił	 ksiądz	 Marylski,	 prezes	
towarzystwa	 opieki	 nad	 ociemniałymi	 (…)	 –	 ile	
zła	 i	 nieszczęścia	 wielu	 ludziom	 swym	 nieludzkim	
postępowaniem	 sprawiła	 i	 stara	 się	 obecnie	 nowym	
chrześcijańskim	życiem	jeszcze	wiele	naprawić”.

	 –		julia	brystygier	 do	 końca	 życia	mieszkała	w	warszawie,	
zmarła	 w	 1975	 r.	 (możliwe,	 że	 w	 laskach).	 została	
pochowana	na	koszt	państwa	na	Powązkach	wojskowych.

2.		Po	 projekcji	 zachęcamy	 uczniów	 do	 interpretacji	 tytułu	
filmu:	 „zaćma”	 –	 (łac.	 cataracta)	 –	 zmętnienie	 soczewki	
w	 oku,	 objawiające	 się	 pogorszeniem	 widzenia	 do	 dali	
(mimo	 noszenia	 okularów),	 łzawieniem,	 zmęczeniem	
podczas	czytania.

	 		czy	tytuł	filmu	odnosi	się	w	jakiś	sposób	do	bohaterki	i	jej	
losów?

	 	Młodzież	 powinna	 zauważyć,	 że	 julia	 ma	 kłopoty	 
z	 oczami,	 kilkakrotnie	 zapuszcza	 krople.	 Może	 być	 to	
rzeczywiście	 objaw	 choroby,	 ale	 trafniejsze	 zapewne	
będzie	 metaforyczne	 odczytanie	 tego	 motywu.	 wierząc	
bezkrytycznie	(a	była	przecież	wykształconą,	myślącą	osobą,	
jak	podkreślają	 jej	 znajomi)	w	komunizm,	 julia	 chorowała	
na	„zaćmę	ideologiczną”.	nie	widziała	(a	może	nie	chciała	
widzieć?)	pułapek	 tego	 systemu,	oddała	mu	 się	całkowicie,	
przekraczając	 granice	 człowieczeństwa.	 w	 filmie	 jest	 już	
starzejącą	się	kobietą,	w	której	dojrzewa	potrzeba	leczenia	
(uleczenia?)	nie	 tyle	wzroku,	co	 sumienia	 („czy	mogę	stać	
się	kimś	innym?”	–	pyta).

3.		Po	 wyjaśnieniu	 znaczenia	 tytułu	 przystępujemy	 do	
charakterystyki	 postawy	 filmowej	 luny,	 kierując	 się	
pytaniami	pomocniczymi	nauczyciela	(praca	w	grupach	nad	
przydzielonymi	zagadnieniami):

	 –		co	pociąga	lunę	w	osobie	prymasa,	że	usiłuje	się	z	nim	
po	 latach	 zobaczyć,	 przyjeżdżając	 specjalnie	 do	górek?	
(warto	 przypomnieć	 uczniom,	 że	 postacią	 prymasa	
bohaterka	interesowała	się	wcześniej,	spotykała	się	z	nim	
kilkakrotnie,	ostrzegała	go	przed	aresztowaniem,		w	jego	

rzeczach	znalazła	opaskę	pokutną,	a	w	wielki	Piątek	1949	
r.		otrzymała	od	niego	Pismo	Święte)

	 –		jaki	jest	właściwy	(ukryty,	nie	do	końca	świadomy)	powód	
przyjazdu	julii	do	ośrodka?

	 –		jak	bohaterka	zachowuje	się	w	górkach?	(w	kaplicy,	wobec	
księdza	cieciorka,	siostry	benedykty,	gości,	stróża)

–		co	 ją	 trapi,	 prześladuje,	 dlaczego	 nie	 może	 spać?	 (jak	
zinterpretujemy	sceny	retrospektywne	z	przesłuchań?	kim	
jest	więzień-chrystus?)

–		co	 przeżywa	 i	 czego	 doświadcza	 podczas	 pobytu	 
w	ośrodku?	(sceny:	w	gospodzie,	z	niewidomymi	dziećmi,	
na	cmentarzu,	w	szpitalu)

–		jakie	 znaczenia	 niesie	 ze	 sobą	 wprowadzona	 do	 historii	
julii	 symbolika	 religijna?	 (więzień-chrystus	 i	 krwawiący	
chrystus	ukrzyżowany,	opaska	pokutna,	Pismo	Święte)

Propozycja odczytania:	 bohaterka	 „zaćmy”	 została	
ukazana	 w	 sytuacji	 „przejścia”,	 pomiędzy	 ideologią	
komunistyczną	w	wydaniu	stalinowskim,	która	ukształtowała	
jej	 osobowość	 i	 postawę	 życiową	 w	 latach	 40.	 i	 50.	 
i	 która	 uległa	 oficjalnemu	 odrzuceniu	 jako	 „wypaczenie”	
a	 nową	 rzeczywistością	 1961	 roku	 (luna	 ma	 w	 filmie	
59	 lat),	 kiedy,	 samotna	 i	 odsunięta	 od	 władzy,	 zaczyna	
przewartościowywać	 swoje	 życie	 i	 pytać	 o	możliwość	 jego	
zmiany.	 jej	 przyjazd	 do	górek	 na	 spotkanie	 z	 prymasem,	
poprzedzony	długotrwałymi	zabiegami,	nie	jest	tym	razem	
związany	 z	 jej	 pracą	 jako	 wysokiego	 funkcjonariusza	 
v	departamentu	MbP.	zjawia	się	 jako	zwykły	 (niezwykły)	
gość-petent	z	pytaniem,	jak	ma	teraz	żyć.

dlaczego	do	prymasa?	

julię	 od	 dawna	 intrygowała	 postać	 wyszyńskiego	
jako	 hierarchy,	 człowieka	 władzy	 duchowej	 w	 kościele	
prześladowanym	 przez	 nowy	 ustrój,	 osoby	 o	 wielkiej	
charyzmie	i	sile	charakteru.	imponowała	jej	jego	niezłomna	
wiara	 (scena	 rewizji	w	 ośrodku	dla	 internowanych),	 której	
towarzyszyła	 pokora	 (opaska	 pokutna),	 ale	 i	 godność	 oraz	
gotowość	 poniesienia	 ofiar	 („rzeczy	 bożych	 na	 ołtarzach	

   FOTO: Jacek Drygała
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cezara	 składać	nam	nie	wolno.	non	possumus”).	zapłacił	
za	 to	więzieniem.	lunę	pociąga	w	postawie	prymasa	 jego	
ideowość,	 która	przecież	ukształtowała	 i	 jej	 życie,	 choć	po	
drugiej	 stronie	 barykady.	 katolicki	 hierarcha	 jest	 dla	 niej	
na	 tym	 życiowym	 zakręcie	 jedynym	 autorytetem,	 który	
może	odpowiedzieć	na	dręczące	ją	pytania.	a	jest	ich	coraz	
więcej…

czy	bohaterka	 jest	 już	 gotowa	na	 zmianę?	wydaje	 się,	 że	
jeszcze	nie.	to	dopiero	początek…

w	 dalszym	 ciągu	 utrzymuje	 dystans,	 poczucie	 wyższości.	
zachowuje	się	arogancko,	demonstracyjnie	nie	przestrzega	
obowiązującej	 etykiety:	 pali	 w	 kaplicy	 papierosy,	 nie	 chce	
rozmawiać	 ze	 zwykłym	 księdzem,	 ani	 z	 gośćmi	 ośrodka,	
żąda	 widzenia	 z	 prymasem.	 rozpoznaje	 w	 stróżu	 agenta	
ub,	 grozi	 jego	mocodawcom,	 że	 ujawni	 kompromitujące	
ich	 materiały.	 usiłuje	 zachować	 dawną	 pewność	 siebie	
„krwawej	luny”.

na	 pytanie:	 „czy	 wie	 pani,	 co	 to	 sumienie?”,	 zadane	
przez	 jej	 byłą	 ofiarę-niewidomego	 księdza	 cieciorka,	
z	 dumą	 odpowiada:	 „jestem	 Żydówką,	 ateistką,	 od	
wczesnej	 młodości	 byłam	 zagorzałą	 komunistką”.	 jednak	
za	 tą	 postawą	 wyniosłości	 kryje	 się	 niepewność	 i	 strach,	
wywołana	nierozliczoną	w	świetle	prawa,	ale	także	moralnie	
i	psychicznie	przeszłością.

co	o	tym	świadczy?

w	 fabule	 filmu	 splątano	 dwa	 wątki	 i	 dwie	 płaszczyzny	
czasowe:	 realny,	 „teraźniejszy”,	 związany	 z	 wizytą	 
w	 górkach,	 i	 retrospektywny,	 symboliczny,	 dziejący	 się	 
w	snach	i	podświadomości	julii.

na	tym	drugim	planie	luna	przeżywa	raz	jeszcze	wydarzenia	
ze	 swojej	 stalinowskiej	 młodości,	 ale	 przekształcone,	
ujawniające	 chęć	 ich	 wyparcia	 (by	 użyć	 tu	 terminu	
psychoanalitycznego)	 poprzez	 zmianę,	 np.:	 maltretowany	
więzień	 okazuje	 się	 chrystusem,	 zrzuca	 kajdanki,	 zapala	
papierosa,	w	następnym	obrazie	–	ten	sam	okrutnie	pobity	
człowiek	znika,	jakby	nic	się	nie	wydarzyło.	kobietę	dręczą	
demony	przeszłości	(wyrzuty	sumienia?),	ale	nie	na	tyle,	by	
wzbudzić	w	niej	poczucie	winy	i	gotowość	pokuty.	wspomina	
że	„za	późno	zrozumiała,	że	świat	nie	jest	taki	prosty…”,	ale	
to	przecież	jej	nie	usprawiedliwia.

Podczas	 pobytu	 w	 ośrodku	 julia	 doświadcza	 chwil	
wzniosłych,	 ale	 i	 upokarzających.	 Poruszająca	 lektura	
ewangelii	 św.	 łukasza,	 rozpoznanie	 dawnej	 przyjaciółki,	

Miriam	 szwarcman	 w	 zakonnicy,	 siostrze	 benedykcie,	
serdeczny	 kontakt	 z	 niewidomymi	 dziećmi,	 przywołujący	
wspomnienie	 porzuconego	 syna,	 wreszcie	 oczekiwana	
rozmowa	 z	 prymasem	 –	 to	 doświadczenia	 oczyszczające	
bohaterkę,	budzące	w	niej	serce	i	nadzieję	na	zmianę	losu.	
z	drugiej	strony	–	niegodziwe	zachowanie	funkcjonariuszy	
Mo	w	gospodzie,	publiczne	upokorzenie,	wręcz	zeszmacenie	
kobiecości	pozwalają	jej	poczuć	się	w	roli	ofiary.	Po	powrocie	
do	 pokoju	 pijana	 luna	 przykłada	 sobie	 pistolet	 do	 głowy	 
i	 naciska	 spust.	 co	 to	 znaczy?	 adrenalina?	wyładowanie	
silnych	 emocji?	 nienawiść	 do	 własnej	 słabości?	 ta	 scena	
wiele	mówi	o	osobowości	julii.

obecna	w	filmie	symbolika	religijna	łączy	się	z	rzeczywistym	
nawróceniem	 brystygierowej,	 wskazuje	 na	 jej	 wiedzę	 
i	wykształcenie,	pracę	w	MbP,	ale	też	obudzone	w	niej	późno	
(za	późno)	sumienie.	w	jednej	ze	scen	umierający	w	szpitalu	
więzień-chrystus	wypowiada	jej	myśli,	których	nigdy	sama	
przed	sobą,	ani	przed	innymi	nie	zwerbalizowała:	„znęcałam	
się	 nad	 nim”,	 „ja	 wszystkich	 nienawidzę”.	 w	 duszy	 julii	
rodzi	 się	 świadomość	 zła,	 które	 czyniła.	wydaje	 jej	 się,	 że	
widzi	 krwawe	 krople	 na	 ciele	 ukrzyżowanego	 chrystusa	 
–	 z	 narastającym	 w	 niej	 poczuciem	 winy	 łączy	 się	 strach	
przed	karą	(„dla	ciebie	nie	ma	przebaczenia	ani	na	tym,	ani	
na	tamtym	świecie”).

4.		analizując	postawę	filmowej	luny,	warto	zadać	sobie	pytanie,	
dlaczego	mądra,	wykształcona	dziewczyna	z	przyzwoitego	
domu	stała	się	bestią,	która	w	swoim	postępowaniu	daleko	
przekroczyła	 granice	 człowieczeństwa.	 Przed	 tym	 samym	
zagadnieniem	 staje	 ksiądz	cieciorka,	 który	wprost	 zwraca	
się	z	tym	pytaniem	do	bohaterki:	„jak	to	jest,	że	normalny	
człowiek	może	dopuszczać	się	takich	rzeczy?”

Problem	jest	trudny	i	złożony,	nie	został	w	zaćmie	wyjaśniony,	
dlatego	zadaniem	nauczyciela	będzie	wskazanie	młodzieży	
prawdopodobnych/możliwych	 przyczyn	 zachowania	
„krwawej	luny”.	temat	 ten	 zostanie	 poruszony	na	 lekcji	
etyki	 w	 ramach	 dyskusji	 nad	 szerszym	 zagadnieniem:	
przyczyn	schodzenia	ludzi	na	drogę	zła.

5.  Praca domowa:

jak	rozumiesz	ostatnią	scenę	filmu,	kiedy	julia,	opuszczając	
górki,	 zakłada	 na	 nogę	 opaskę	 pokutną?	 –	 forma	 notatki	
interpretacyjnej.

Opracowała:	Małgorzata	wiśniewska,	 
nauczycielka	języka	polskiego	w	iX	lo	w	warszawie.

cele lekcji:

Po lekcji uczeń powinien:

–		rozumieć	polityczne,	 ideologiczne	 i	psychologiczne	przyczyny	

formowania	 się	 osobowości	 i	 karier	 ludzi	 pokroju	 julii	

brystygierowej;

–		umieć	powiązać	postawę	bohaterki	filmu	z	innymi	postaciami	
z	historii	i	literatury;

–		poznać	mechanizmy	kształtowania	się	osobowości	autorytarnej	
(w	świetle	koncepcji	ericha	Fromma	i	theodora	w.	adorno);

–		umieć	 funkcjonalnie	 wykorzystywać	 zasoby	 internetu,	 inne	
źródła	wiedzy.

Scenariusz lekcji 2

temat: czy	można	zrozumieć	kata?	–	rozważania	o	psychologicznych,	społecznych	
i	etycznych	aspektach	czynienia	zła	(po	pokazie	„zaćmy”	i	na	podstawie	wybranych	
przykładów	postaci	z	historii	i	literatury,	zaproponowanych	przez	uczniów	i	nauczyciela).	
scenariusz	lekcji	etyki	dla	szkół	ponadgimnazjalnych	(zalecana	klasa	3)
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Metody i formy pracy:

–		samodzielne	 korzystanie	 z	 internetu/innych	 źródeł,	
wyszukiwanie	informacji	i	tworzenie	notatek;

–		przygotowanie	się	w	domu	do	dyskusji	na	lekcji;

–	wykład	nauczyciela/prezentacja	ucznia.

Środki dydaktyczne: 

film	ryszarda	bugajskiego,	„zaćma”,	Polska	2016;

kazimierz	Moczarski,	„rozmowy	z	katem”,	Piw	1975;

erich	Fromm,	„ucieczka	od	wolności”,	warszawa	1978;

theodor	w.	adorno,	„osobowość	autorytarna”,	wydawnictwo	
Pwn	2012;

Marcin	zaręba,	„wielka	trwoga”,	wydawnictwo	znak	2012;

Paweł	 Śpiewak,	 „Żydokomuna.	 interpretacje	 historyczne”,	
wydawnictwo:	czerwone	i	czarne	2010.

Pojęcia kluczowe:

żydokomuna,	katastrofizm,	osobowość	autorytarna

czas:

1-2	lekcje

Przebieg lekcji:

1.		na	początku	nauczyciel	 przedstawia	 cel	 zajęć	 –	 rozważania	
o	 genezie	 zła	 spektakularnego	 (masowego,	 perfidnego,	
cynicznego,	okrutnego,	bestialskiego)	czynionego	przez	 ludzi	
innym	 ludziom	 w	 XX	 wieku.	 w	 domu	 uczniowie	 mieli	
przygotować	się	do	rozmowy,	przypominając	sobie	przykłady	
postaci	z	historii	XX	wieku	oraz	lektury	(filmy)	podejmujące	
ten	temat	w	kontekście	dziejów	ubiegłego	stulecia.

następnie	 prowadzący	 prosi	 młodzież	 o	 wskazanie	
najważniejszych	wydarzeń	politycznych,	które	kształtowały	
postawy	społeczeństw	i	jednostek	(zapis	w	formie	notatki	na	
tablicy	i	w	zeszycie):	

–	dwie	wojny	światowe	o	charakterze	totalnym;

–		rewolucja	październikowa	w	rosji	i	narodziny	pierwszego	
państwa	komunistycznego	na	gruzach	carskiego	imperium;

–		rozpad	 dwóch	 wielkich	 cesarstw:	 austriackiego	 
i	niemieckiego;

–		powstanie	 nowych	 państw	 i	 odzyskanie	 niepodległości	
przez	wiele	narodów	(w	tym	Polski).

–		nauczyciel	 zwraca	 uwagę	 na	 potężny	 kryzys	 wartości	
etycznych,	 społecznych,	 politycznych	 i	 artystycznych,	
spotęgowany	 też	przez	krach	gospodarczy	końca	 lat	20.,	 
i	wymienia	jego	skutki:	

–		oświeceniowe	 idee	 wolności	 i	 demokracji,	 równości	
i	 braterstwa	 ustąpiły	 ruchom	 populistycznym,	 które	
doprowadziły	 do	 powstania	 dyktatur	 i	 totalitaryzmów	
(włochy,	niemcy,	rosja	radziecka);

–		wzrost	 nastrojów	 nacjonalistycznych	 zintensyfikował	
tendencje	 antysemickie,	 które	w	przyszłości	 doprowadzą	
do	holocaustu;	

–		umasowienie	 i	 zdemokratyzowanie	 kultury	 wpłynęło	 na	
obniżenie	jej	rangi;

–		postępująca	 relatywizacja	 wartości	 i	 liberalizacja	

obyczajów	 obudziły	 poczucie	 zagrożenia	 warstw	
drobnomieszczańskich,	 które	 w	 obronie	 dawnego	 ładu	 
i	 zachwianej	 hierarchii	 społecznej	 poparły	 populistyczne	 
i	rasistowskie	programy	nazistów	i	faszystów.

koncepcje	 historiozoficzne	 początków	 XX	 wieku,	
formułowane	 przez	 oswalda	 spenglera	 („zmierzch	
zachodu”	 1918-1922)	 i	 ortegę	 y	 gasseta	 („bunt	 mas”	
1930)	 zapowiadały	 nadchodzącą	 katastrofę	 (katastrofizm),	
wywołaną	 kryzysem	 kultury	 antyczno-chrześcijańskiej	 
i	osiągnięciem	przez	masy	pełni	władzy	społecznej.

2.		Po	tym	krótkim	wykładzie	nauczyciel	pyta	uczniów	o	typowe	
zachowania	 w	 sytuacji	 politycznego	 i	 ekonomicznego	
zamętu,	chaosu	idei	i	wartości.	Młodzież	powinna	wskazać	
na	 zagrożone	 wówczas	 poczucie	 bezpieczeństwa	 (to	
wg	 Maslowa	 najważniejsza	 ludzka	 potrzeba,	 zaraz	 po	
fizjologicznych),	 które	musi	 być	 zaspokojone,	 żeby	można	
było	normalnie	funkcjonować.	aby	zapewnić	sobie	spokój,	
wygodę	 i	 wolność	 od	 strachu,	 człowiek	 szuka	 wsparcia,	
opieki,	 jest	 gotów	 popaść	 w	 zależność	 od	 osoby/idei/
systemu,	które	zagwarantują	mu	bezpieczeństwo.	czasami	
zaryzykuje	 własne	 przekonania,	 zdradzi	 siebie,	 stchórzy,	
aby	 zachować	 warunki	 ekonomicznego,	 politycznego	
czy	 fizycznego	 bezpieczeństwa	 (uczniowie	 zapewne	
podadzą	 jako	 trafny	 przykład	 radzieckich	 urzędników	 
i	 literatów	 –	 bohaterów	 wątku	moskiewskiego	 z	 „Mistrza	 
i	Małgorzaty”	bułhakowa,	mogą	sięgnąć	też	do	filmowych	
losów	 podejrzanych	 o	 współpracę	 z	 ub	 jana	 z	 „rysy”	 
w	reż.	Michała	rosy	czy	zygmunta	kowala	z	„kreta”	w	reż.	
rafaela	lewandowskiego).

3.		Przechodzimy	 do	 problemu	 zła	 ujawniającego	 się	 
w	 sytuacjach	 granicznych	 (wojna,	 okupacja,	 rewolucja),	
kiedy	zagrożone	jest	życie.

stawiamy	 problem:	 jakie	 są	 wówczas	 przyczyny	
niegodziwości,	okrucieństwa?

czy	można	zrozumieć	człowieka	czyniącego	zło?

zło,	wynikające	ze	strachu	o	własne	życie,	ale	i	z	bierności,	
zaniechania	 pomocy	 prześladowanym	 Żydom	 stało	
się	 udziałem	 wielu	 ludzi	 w	 czasie	 ii	 wojny	 światowej.	
Pisze	 o	 tym	 zofia	 nałkowska	 w	 cyklu	 „Medaliony”,	
wskazując	 na	 przyczynę	 tej	 społecznej	 znieczulicy,	 jaką	
było	 uleganie	 hitlerowskiej,	 rasistowskiej	 propagandzie	
(„kobieta	 cmentarna”).	 zdarza	 się,	 że	 ukrytym	 źródłem	
zła,	 manifestującego	 się	 w	 przemocy,	 jest	 ciekawość,	
chęć	 spróbowania,	 jak	 to	 jest,	 kiedy	 zabija	 się	 bezkarnie	
człowieka	 (postawa	 nieznajomego	 w	 opowiadaniu	 „Przy	
torze	kolejowym”).

Postacią,	 która	 zasłużyła	 sobie	 na	 miano	 kata	 w	 historii	 
i	 literaturze	 był	 jürgen	 stroop,	 likwidator	 warszawskiego	
getta	 i	 rozmówca	Moczarskiego	w	 jego	 książce-wywiadzie	
„rozmowy	z	katem”.	jego	życiowa	droga	i	kariera	stanowią	
dobrą	 egzemplifikację	 opisanej	 przez	 Fromma	 i	 adorno	
„osobowości	 autorytarnej”.	 warto	 tej	 postaci	 poświęcić	
nieco	 uwagi.	Można	 też	 poprosić	 młodzież	 o	 zapoznanie	
się	z	tą	fascynującą	lekturą,	która	rzuca	światło	na	„zagadkę	
kata”.

jürgen	 stroop	 to	 typowy	 hitlerowiec	 w	 sensie	 cech	
mikro-	 i	 makrogrupowych	 swego	 środowiska	 i	 narodu:	 
z	rodzinnego	domu	wyniósł	kult	siły	i	twardości	charakteru	
(„błogosławione	 to,	 co	 czyni	 człowieka	 twardym”	 –	 cyt.	 
z	 nietzschego),	 pogardę	 dla	 słabszych,	 przemoc	 i	 terror	 
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wobec	 wrogów	 (komunistów	 i	 Żydów).	 wychowany	 na	
stereotypie	 pruskiego	 oficera	 w	 kulcie	 posłuszeństwa	 
i	 lojalności	 wobec	 przełożonych,	 cenił	 porządek,	
pracowitość	 i	 systematyczność	 („Morderczy	 proceder	
traktował	 jako	zwyczajną,	ciężką	 i	odpowiedzialną	pracę,	
z	 której	 starał	 się	 jak	 najlepiej	 wywiązać”);	 jego	 kodeks	
honorowy	 streszczały	 trzy	 zasady:	 „Porządek	musi	 być”,	
„rozkaz	 jest	 rozkazem”	 i	 „Mój	 honor	 to	 wierność”	
–	 dodajmy:	 wierność	 wodzowi,	 partii	 i	 ojczyźnie.	
Pochodzący	 z	 drobnomieszczańskiej	 rodziny	 i	 słabo	
wykształcony	 stroop	 wykorzystał	 w	 pełni	 szansę	 kariery,	
jaką	otworzyła	przed	nim	nsdaP	–	awansował	do	stopnia	
generała.	 jako	 więzień	 w	 mokotowskiej	 celi,	 sprawca	
licznych	 zbrodni	wojennych	 i	 zbrodni	 przeciw	 ludzkości,	
okazał	się	człowiekiem	w	pełni	odpowiedzialnym	za	swoje	
czyny	 i	 przekonanym	 o	 ich	 słuszności.	 kat	 był	 zarazem	
w	 jakimś	 sensie	 ofiarą	 nieludzkiej	 ideologii,	 przykładem	
człowieka	kierującego	się	„autorytatywnym	sumieniem”.

czym	 jest	 „osobowość	 autorytarna”?	 w	 jakim	 stopniu	
pozwala	 zrozumieć	 mechanizmy	 zainfekowania	 złem?	
nauczyciel	(albo	wybrany	uczeń)	referuje	zagadnienie:

w	 swojej	 książce	 „ucieczka	 od	 wolności”,	 rozważając	
psychospołeczne	 źródła	 niemieckiego	 faszyzmu	 Fromm	
formułuje	 tytułową	 tezę,	 tłumacząc,	 że	 ciężar	 wolności	
jest	 dla	 wielu	 w	 pewnych	 warunkach	 nie	 do	 uniesienia	 
i	dlatego	„oddają”	ją,	czyli	podporządkowują	się	ideologiom,	
systemom,	 wreszcie	 –	 innym	 ludziom,	 by	 pozbyć	 się	
uczucia	 samotności,	 lęku	 czy	 wykluczenia	 (skłonności	
„masochistyczne”).	albo	 przeciwnie	 –	 dążą	 do	 dominacji,	
władzy	 nad	 innymi,	 by	 w	 ten	 sposób	 uzyskać	 pewność	
siebie	 i	 zachwiane	 poczucie	 własnej	 wartości	 (skłonności	
„sadystyczne”).	 wymienia	 trzy	 rodzaje	 zachowań	
sadystycznych:	„pierwszy	polega	na	uzależnianiu	innych	od	
siebie,	by	mieć	nad	nimi	absolutną	i	nieograniczoną	władzę	
(…).	drugi	 wypływa	 z	 wewnętrznego	 pragnienia,	 aby	 nie	
tylko	rządzić	innymi,	lecz	ich	eksploatować,	wykorzystywać,	
okradać	(…).	trzeci	rodzaj	skłonności	sadystycznych	to	chęć	
zadawania	 innym	bólu	albo	oglądania	 ich	cierpień.	Mogą	
być	 to	 cierpienia	 fizyczne,	 częściej	 jednak	 są	 duchowe.	
idzie	 tu	 o	 krzywdzenie	 czynne,	 poniżanie,	 wprawianie	
drugich	 w	 zakłopotanie	 albo	 oglądanie	 ich	 w	 poniżającej	
sytuacji”.	osoba,	która	zrzeka	się	swej	wolności,	przyjmuje	
jako	 normę	 moralną	 zasadę	 absolutnego	 posłuszeństwa	
(„sumienie	autorytatywne”).	cnotą	staje	się	dla	niej	uległość,	
poddanie	się	autorytetowi	jednostki/idei/ideologii,	zbrodnią	
–	 nieposłuszeństwo,	 bunt,	 wynikający	 z	 samodzielnego	
myślenia	 (np.	 „myślozbrodnia”,	 którą	 popełnił	 bohater	
„roku	84”	orwella,	winston	smith).

4.		tezy	 niemieckiego	 badacza	 konfrontujemy	 z	 faktami	 
z	biografii	 julii	brystygierowej.	z	wypowiedzi	 ludzi,	 którzy	
się	 z	 nią	 zetknęli	wynika,	 że:	 „luna	 osobiście	 brała	 udział	
w	 przesłuchaniach	 więźniów,	 ze	 szczególną	 lubością	
torturując	 młodych	 mężczyzn.	 Podejrzewano	 ją	 wręcz	 
o	sadyzm	na	tle	seksualnym,	katowała	rozebranych	więźniów	
szpicrutą,	 ze	 specjalnym	 uwzględnieniem	 okolic	 jąder”.	
oczywiście,	można	wytłumaczyć	znęcanie	 się	nad	drugimi	
psychopatologicznymi	cechami	osobowości,	 ale	w	opiniach	
o	 „towarzyszce	 lunie”	 powtarza	 się	 przeświadczenie	 o	 jej	
pełnej	świadomości	czynienia	zła,	wręcz	–	o	jej	przekonaniu	
co	 do	 jego	 słuszności	 i	 konieczności,	 gdyż	 tego	 wymagała	
sytuacja	 zagrożenia	 nowego	 ustroju,	 któremu	 oddała	 się	
całkowicie.

i	 tu	 dochodzimy	 do	 drugiego	 ważnego	 źródła	 postawy	
brystygierowej	 –	 jej	 ortodoksyjnej	 wiary	 w	 komunizm	 
i	 w	 potrzebę	 prowadzenia	 bezwzględnej	 walki	 z	 jego	
wrogami.	 jako	 dyrektor	 v	 departamentu	 (i	 osoba	
wywodząca	 się	 z	 inteligencji)	 rozpracowywała	 tę	 grupę,	
wiedząc,	że	to	środowisko	nigdy	nie	zaakceptuje	komunizmu.	
„tłumaczyła	podwładnym,	iż	tej	warstwy	nie	można	poddać	
eksterminacji,	gdyż	opóźni	to	rozwój	kraju.	sowieci	podczas	
rewolucji	wymordowali	swoją	inteligencję,	i	popełnili	wielki	
błąd.	należało	zatem	wykorzystywać	umiejętności,	a	 terror	
powinien	zniszczyć	całkowicie	objawy	oporu”.

w	 świetle	 koncepcji	 Fromma	 sadyzm	 luny	 wyrastał	 
z	 poczucia	 zagrożenia	 (za	 swoje	 sympatie	 komunistyczne	
w	 latach	młodości	 straciła	 najpierw	pracę,	 potem	 siedziała	
w	 więzieniu,	 udało	 jej	 się	 przetrwać	 czystki	 stalina	 
i	wewnątrzpartyjne	rozgrywki	w	zPP),	lecz	także	z	kompleksu	
antysemickiego:	 „rządziła	 organizacją	 (zPP)	 samowolnie	
i	 z	 iście	bezwstydnym	 tupetem,	 tak	 jak	 chciała.	królowało	
sekciarstwo	 i	 zuchwałe	 forowanie	 Żydów	 i	 Żydówek,	
bez	 względu	 na	 ich	 faktyczne	 kwalifikacje	 i	 pochodzenie	
społeczne	 na	 wszystkie	 kierownicze	 i	 mające	 jakiekolwiek	
znaczenie	stanowiska”.

wątek	żydowskiego	pochodzenia	julii	(i	nie	tylko	jej	–	siostra	
benedykta,	 czyli	 Miriam	 szwarcman,	 prowadzi	 dawną	
koleżankę	 na	 groby	 wielu	 sióstr	 –	 neofitek)	 został	 przez	
bugajskiego	podkreślony,	ale	niepowiązany	ze	zjawiskiem	tzw.	
„żydokomuny”.	należy	je	uczniom	przybliżyć,	aby	zrozumieli	
powody	tak	silnego	zaangażowania	się	bohaterki	po	stronie	
tej	 ideologii.	 jak	 pisze	 profesor	 Paweł	 Śpiewak,	 porządek	
komunistyczny	 dawał	 prześladowanym	 i	 rozproszonym	 
w	 europie	 Żydom	 perspektywę	 wolności	 i	 równości	 
w	 prawach	 obywatelskich,	 a	 nawet	 –	 awansu	 społecznego	 
i	zawodowego:	„obejmując	[w	rosji]	posady	po	wyrzucanych	
urzędnikach	 carskich,	 wykształcone	 żydostwo	 stało	 się	 dla	
nowej	władzy	rezerwuarem	kadr.	wielu	Żydów	znalazło	się	
też	na	samej	górze	sowieckiego	aparatu	władzy”.	Podobnie	
w	 powojennej	 Polsce,	 gdzie	 Żydzi	 piastowali	 najwyższe	
stanowiska,	 m.in.	 w	MbP	 (józef 	 różański,	 józef 	 Światło,	
anatol	Fejgin,	julia	brystiger).

Podsumowując	 wykład	 należy	 podkreślić	 splot	 różnych	
przyczyn	 (związanych	 z	 żydowskim	 pochodzeniem	
bohaterki,	 jej	 komunistycznym	 zaangażowaniem,	 ale	 też	
z	 szukaniem	 poczucia	 siły	 kosztem	 niewinnych	 ofiar),	
które	 doprowadziły	 do	 jej	 upadku	 jako	 człowieka.	 to,	 że	
julia	 uniknęła	 kary	 (a	 więc	 i	 konieczności	 rozliczenia	 się	 
z	przeszłością	w	sensie	prawnym	i	moralnym),	nie	zwolniło	
jej	 od	 odpowiedzialności	 przed	 własnym	 sumieniem,	
które	 w	 końcu	 przypomina	 jej	 o	 sobie,	 każąc	 zmagać	 się	 
z	wewnętrznymi	demonami.	w	„zaćmie”	„krwawa	luna”	
znajduje	 się	dopiero	na	początku	drogi,	 która	doprowadzi,	
jak	wiemy	z	jej	biografii,	do	nawrócenia.

5.  Praca domowa:

co	oznacza	 sformułowanie	niemieckiej	 filozofki	 i	 badaczki	
totalitaryzmu,	hannah	arendt	o	„banalności	zła”?	w	jakim	
kontekście	zostało	użyte?	

Opracowała:	Małgorzata	wiśniewska,	 
nauczycielka	języka	polskiego	w	iX	lo	w	warszawie.
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czas:	45	minut.

cele ogólne:

–	zapoznanie	ucznia	z	historią	najnowszą	Polski;

–		doskonalenie	umiejętności	pracy	z	tekstem,	w	tym	źródłem	
historycznym	 normatywnym	 oraz	 tekstem	 kultury	 czyli	
filmem;

–		nabywanie	 umiejętności	 argumentacji,	 oceny	 i	 wyrażania	
własnej	 opinii	 na	 temat	 stereotypu	 żydokomuny	 i	 źródeł	
antysemityzmu	w	Polsce	i	poza	nią;

–		doskonalenie	umiejętności	 selekcji	 informacji	 i	 oddzielania	
fikcji	(fabuły)	od	faktów	historycznych.

Metody pracy:

–	analiza	źródeł	

–	dyskusja

–	Praca	z	filmem	i	tekstem	pisanym

–	elementy	wykładu	

informacje dla nauczyciela:

lekcja	 powinna	 zostać	 zrealizowana	 po	 obejrzeniu	 przez	
uczniów	filmu	„zaćma”	w	reż.	ryszarda	bugajskiego	oraz	po	

przeprowadzeniu	przez	nauczyciela	krótkiego	wykładu	na	temat	
historii	powojennej	Polski	ze	szczególnym	uwzględnieniem:

–		wpływu	 władzy	 sowieckiej	 i	 armii	 czerwonej	 na	 kształt	
granic	 państwa	 polskiego	 i	 kształtowanie	 się	 reżimu	
totalitarnego	w	Polsce;

–		losów	opozycji	antykomunistycznej	w	latach	1944-56,	w	tym	
procesów	pokazowych,	procesów	odpryskowych;

–		roli	kościoła	katolickiego	w	walce	z	komunizmem	i	postawy	
duchowieństwa	 odnośnie	 funkcjonowania	 w	 państwie	
komunistycznym.

Ćwiczenie 1	(przewidziany	czas	realizacji	10-15	minut)	

Ćwiczenie	ma	 pomóc	 w	 interpretacji	 filmu,	 w	 szczególności	
oddzieleniu	 faktów	od	 ich	 interpretacji	 przez	 twórców	filmu.	
Pytania	kierowane	do	wszystkich	uczniów,	odpowiadają	chętni.

Pytania do filmu:

1.		kim	była	główna	bohaterka	filmu?	dlaczego	w	filmie	używa	
kilku	imion	i	nazwisk?

2.		kiedy	 rozgrywa	 się	 akcja	 filmu?	do	 określenia	 czasu	 użyj	
wydarzeń	historycznych	„przed”	i	„po”.

3.		jak	jest	przedstawiona	przez	reżysera	i	scenarzystę	instytucja	
kościoła	względem	państwa?

Scenariusz lekcji 3

temat: walka	ze	stereotypami	w	świadomości	społecznej	na	przykładzie	hasła	
„żydokomuna”.	scenariusz	lekcji	historii	dla	szkoły	ponadgimnazjalnej	inspirowany	 
filmem	„zaćma”	ryszarda	bugajskiego	z	użyciem	tekstów	źródłowych.	

   FOTO: Jacek Drygała
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4.		wyjaśnij	 krótko	 przywołane	 w	 filmie	 wydarzenia:	 proces	
kurii	 krakowskiej,	 internowanie	 kardynała	 wyszyńskiego,	
memoriał	non	possumus.

5.		co	 jest	 głównym	 bodźcem	 przemiany	 bohaterki	 filmu?	
na	 czym	 polega	 zmiana	 w	 sposobie	 myślenia	 o	 sobie	
i	otaczającej	rzeczywistości	julii	Prajs?

Ćwiczenie 2 (przewidziany	czas	realizacji	20-25	minut)

Ćwiczenie wstępne: 

uczniowie	 wyszukują	 w	 co	 najmniej	 dwóch	 słownikach	
wyjaśnień	haseł:	„stereotyp”	i	„żydokomuna”	i	dzielą	się	treścią	
na	forum	klasy.

następnie	 przystępują	 do	 analizy	 tekstu	 (poniżej).	 tekst	
autorstwa	 dra	 Marcina	 zaremby	 czytają	 indywidualnie	 lub	
w	parach.	aby	zyskać	więcej	czasu	na	dyskusję,	można	zadać	
przeczytanie	 całego	 tekstu	 (str.	 71-85)	 na	 poprzedniej	 lekcji	 
w	formie	zadania	domowego.	

tematem	dyskusji	na	podstawie	tekstu	oraz	filmu	jest	znaczenie	
stereotypu	żydokomuny	w	Polsce.

dyskusję	 należy	 podzielić	 na	 dwa	 etapy	 według	 kryterium	
czasu:

–		rola	 stereotypu	 żydokomuny	 w	 historii	 Polski	 XX	 wieku	 
(w	 kontekście	 historii	 powszechnej)	 z	 rozdziałem	 na	 czas	
przed	i	po	ii	wojnie	światowej;

–	znaczenie	stereotypu	żydokomuny	w	XXi	wieku.	

chimera żydokomuny

źródło:	strach	w	kulturze	dwudziestolecia,	Marcin	zaremba	
„wielka	 trwoga”	 wydawnictwo	 znak	 i	 instytut	 studiów	
Politycznych	Pan,	kraków	2012,	str.	71-85

leon	Polakov,	autor	 fundamentalnej	pracy	o	antysemityzmie	
„historia	antysemityzmu.	epoka	wiary”,	nazwał	żydokomunę	
szaleństwem,	 które	 ogarnęło	 całą	 europę.	 Polegało	 ono	
na	 założeniu,	 że	 tak	 szokujące	 i	 całkowite	 obalenie	 caratu	
musiało	dokonać	 się	przy	udziale	 tajemnych	 sił,	 które	–	 jako	
że	 bliżej	 nieokreślona	 liczba	 bolszewików	 była	 pochodzenia	
żydowskiego	–	mogły	być	jedynie	siłami	żydowskimi.	

[…]	 wiara	 w	 żydokomunę	 nie	 była	 tylko	 europejskim	
fenomenem.	w	latach	1917-20	red	scare	dotarł	również	do	
stanów	 zjednoczonych.	 Pod	 rządami	wilsona	 inwigilowano	 
i	aresztowano	kilkaset	osób	o	poglądach	lewicowych,	nierzadko	
pochodzenia	 żydowskiego,	 które	 przypłynęły	 do	 ameryki	 
z	rosji.	cenzurze	podlegała	prasa	żydowska.	

wskazać,	 w	 którym	 momencie	 kończył	 się	 wadliwy	 proces	
wnioskowania	 społecznego,	 a	 zaczynał	 rządzić	 antysemicki	
stereotyp,	nie	jest	łatwo.	ruch	komunistyczny	cieszył	się	dużą	
popularnością	 wśród	 części	 Żydów,	 podobnie	 zresztą	 jak	
niektórych	Polaków,	łotyszy	 czy	gruzinów,	 o	rosjanach	 czy	
chińczykach	nie	wspominając.	

[…]	 oddzielmy	 dwie	 kwestie:	 akces	 niektórych	 osób	
pochodzenia	 żydowskiego	 do	 komunizmu,	 zjawisko	 
z	 zakresu	 socjologii	 grup	 wykluczonych,	 od	 mitu	
politycznego	 mówiącego	 o	 tym,	 że	 to	 Żydzi	 wymyślili	
i	stworzyli	na	drodze	spisku	komunizm,	odciskając	na	nim	
swoje	niezatarte	piętno.	

[…]	 Pełnokrwisty	 stereotyp	 żydokomuny	 narodził	 się	 
w	Polsce	w	latach	1918-20	w	rezultacie	przetworzenia	w	sąd	
generalizujący	 prawdziwych	 wiadomości	 napływających	 

z	rosji	o	masowym	udziale	osób	pochodzenia	żydowskiego	 
w	 rewolucji	 bolszewickiej	 […]	 Prawdziwe	 jest	 zdanie,	
że	 istnieli	 Żydzi	 komuniści.	 szacuje	 się,	 że	 w	 kPP	
(komunistyczna	 Partia	 Polski)	 ich	 liczba	 oscylowała	
między	jedną	czwartą	a	jedną	trzecią	wszystkich	członków.	
z	 drugiej	 strony,	 komunistyczne	 idee	 podzielała	 niewielka	
grupa	 polskich	 Żydów.	 jak	 policzył	 schatz	 (j.	 schatz	
„Żydzi	 i	 komunizm:	 zagadka	 pochodzenia	 żydowskich	
komunistów”),	w	 ponadtrzymilionowej	mniejszości	 żydow-
skiej	 w	 Polsce	 komuniści	 stanowili	 pomiędzy	 0,16	 a	 0,29	
procenta.	badacze	jeffrey	s.	kopstein	 i	 janson	wittenberg	 
w	2003	roku	przeanalizowali	poparcie	dla	partii	politycznych	
w	 wyborach	 parlamentarnych,	 które	 odbyły	 się	 w	 1928	
roku.	zaledwie	7	procent	żydowskich	wyborców	głosowało	
wówczas	na	komunistów.	ze	zdobytych	przez	nich	830	tys.	
głosów,	 tylko	 około	 14	 procent	 zawdzięczali	 mniejszości	
żydowskiej.	 Żydokomuna	 to	 epitet,	 stereotyp,	 fantazmat	
niezależny	 od	 rzeczywistości.	 tylko	 wiarę	 w	 nią	 da	 się	
dowieść	empirycznie.

[…]	wzmagający	się	od	połowy	lat	30.	antysemityzm	napędzał	
błędne	 koło	 samospełniającego	 się	 proroctwa.	 im	 bardziej	
Żydzi	czuli	się	dyskryminowani	w	społeczeństwie	polskim,	tym	
bardziej	w	komunizmie	mogli	widzieć	nadzieję	na	wyzwolenie	
od	 ucisku	 klasowego	 i	 narodowego.	 stereotyp	 żydokomuny	
oznaczał,	 że	 „efekt	 antysemityzmu	 zmieniał	 się	w	 przyczynę	
jego	dalszego	nasilenia”.	by	użyć	 słynnej	maksymy	williama	
i.	thomasa:	„jeśli	ludzie	definiują	sytuacje	jako	rzeczywiste,	to	
stają	się	one	sytuacjami	rzeczywistymi”.	

Pytania pomocnicze do dyskusji:

1.		Pod	 wpływem	 jakich	 wydarzeń	 narodziło	 się	 pojęcie	
żydokomuny?

2.	dlaczego	termin	żydokomuna	można	uznać	za	stereotyp?

3.		jaką	 rolę	 społeczną	 (co	 miał	 tłumaczyć)	 i	 polityczną	 miał	
stereotyp	żydokomuny	w	Polsce	przed	wojną	i	po	wojnie?

4.		dlaczego	 przedstawiciele	 społeczności	 żydowskiej	 mieli	
poglądy	 komunistyczne?	 czy	 znasz	 postawę	 opozycyjną	
Żydów	mieszkających	w	Polsce	wobec	komunizmu?	jeśli	tak,	
nazwij	ją.	

5.		co	 oznacza	 dla	 ciebie	 hasło	 żydokomuna	 dziś?	w	 jakim	
kontekście	się	go	używa?

Zadanie domowe:

wybierz	 jeden	 ze	 stereotypów	 istotnych,	 twoim	 zdaniem,	
dla	 kształtowania	 się	 stosunków	 społecznych	 i	 politycznych	
Polski	 z	 krajem	 sąsiadującym.	 Postaraj	 się	 odnaleźć	 fakty	
historyczne,	 które	 mogłyby	 zapoczątkować	 kształtowanie	
się	 i	 ewoluowanie	 tego	 stereotypu.	 zadanie	 wykonaj	
w	 formie	 krótkiego	wypracowania,	 użyj	 zdania	 specjalistów	
(socjologów,	historyków,	polityków,	dziennikarzy)	do	analizy	
funkcjonowania	 tego	 stereotypu.	 nie	 zapomnij	 o	 własnej	
opinii	na	ten	temat.	

Opracował:	adam	rębacz,	nauczyciel	historii	i	wiedzy	
o	społeczeństwie	w	liceum.	twórca	i	koordynator	

międzynarodowych	projektów	edukacji	nieformalnej:	 
Między	wschodem	a	zachodem,	Polska	ścieżka	w	berlinie,	

Polska	ścieżka	w	dreźnie.
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czas:	45	minut

cele ogólne:

–	zapoznanie	ucznia	z	historią	najnowszą	Polski;

–		Poszerzenie	wiedzy	na	temat	wymiaru	sprawiedliwości	Prl	
oraz	rP;

–		kształtowanie	 krytycznego	 podejścia	 do	 poczucia	
sprawiedliwości	i	suwerenności	państwa	polskiego	w	okresie	
powojennym;

–		doskonalenie	umiejętności	pracy	z	tekstem,	w	tym	źródłem	
historycznym	normatywnym	oraz	tekstem	kultury,	jakim	jest	
film	fabularny;

–		nabywanie	 umiejętności	 argumentacji,	 analizy,	 oceny	 
i	wyrażania	własnej	opinii	na	temat	wymiaru	sprawiedliwości	
w	Polsce.

Metody pracy:

–	analiza	porównawcza	treści

–	dyskusja

–	Praca	z	filmem	i	tekstem	pisanym

–	elementy	wykładu	

informacje dla nauczyciela:

lekcja	 powinna	 zostać	 zrealizowana	 po	 obejrzeniu	 przez	
uczniów	 filmu	 „zaćma”	 w	 reż.	 ryszarda	 bugajskiego	 oraz	
po	przeprowadzeniu	przez	nauczyciela	krótkiego	wykładu	na	
temat	okoliczności	powstania	konstytucji	Prl	w	1952	roku.	
w	 wykładzie	 należy	 położyć	 nacisk	 na	 zanik	 suwerenności	
państwa,	 prześladowanie	 opozycji	 i	 wpływ	 józefa	 stalina	 na	
ostateczny	kształt	konstytucji.	

lekcja	 opiera	 się	 na	 analizie	 porównawczej	 fragmentów	
konstytucji	 polskich	 z	 1952	 i	 1997	 roku	 dotyczących	
sądownictwa	w	Polsce.	

Proponowane	ćwiczenia,	po	zapoznaniu	się	z	filmem	i	tekstami	
uczniowie	powinni	wykonać	w	ciągu	ok.	15	minut	w	małych,	
kilkuosobowych	 grupach,	 wypracowując	 wspólne	 stanowisko	 
i	jedną	odpowiedź	na	pytania.	

Pytania	 i	 odpowiedzi	 powinny	 być	 zaprezentowane	 przez	
przedstawiciela	grupy	na	tej	samej	lekcji.

kontekst	historyczny	zawarty	w	filmie	i	fragmenty	konstytucji	
są	 dobrą	 okazją	 do	 wprowadzenia	 na	 lekcji	 wiedzy	 
o	społeczeństwie	pojęcia	konstytucji	oktrojowanej	i	postawienia	
pytania,	czy	konstytucja	Prl,	mimo	że	została	przyjęta	przez	
sejm,	może	zostać	nazwana	oktrojowaną.	

Konstytucja oktrojowana	 –	 z	 języka	 francuskiego	
„la	 constitution	 octroyée”	 oznacza	 tyle,	 co	 konstytucja	
narzucona,	czyli	konstytucja	nadana	przez	organ	zwierzchni	
bez	 konsultacji	 z	 podmiotem,	 którego	 ma	 dotyczyć,	
z	 pominięciem	 przewidzianej	 prawem	 lub	 zwyczajem	
procedury.	 Przykładami	 takich	 aktów	 prawnych	 są:	

konstytucja	 księstwa	 warszawskiego	 z	 1807	 roku	 oraz	
konstytucja	królestwa	Polskiego	z	1815	roku.	

konstytucja	Polskiej	rzeczypospolitej	ludowej	z	1952	roku

rozdział	6

Sąd i prokuratura

artykuł	46.

1.		wymiar	 sprawiedliwości	 w	 Polskiej	 rzeczypospolitej	
ludowej	sprawują:	sąd	najwyższy,	sądy	wojewódzkie,	sądy	
powiatowe	i	sądy	szczególne.

2.		ustrój,	 właściwość	 oraz	 postępowanie	 sądów	 określają	
ustawy.

artykuł	47.

sądy	 wydają	 wyroki	 w	 imieniu	 Polskiej	 rzeczypospolitej	
ludowej.

artykuł	48.

sądy	stoją	na	straży	ustroju	Polskiej	rzeczypospolitej	ludowej,	
ochraniają	 zdobycze	 polskiego	 ludu	 pracującego,	 strzegą	
praworządności	ludowej,	własności	społecznej	i	praw	obywateli,	
karzą	przestępców.

artykuł	49.

rozpoznawanie	 i	 rozstrzyganie	 spraw	 w	 sądach	 odbywa	 się	
z	 udziałem	 ławników	 ludowych,	 z	 wyjątkiem	 przypadków	
określonych	w	ustawie.

artykuł	50.

1.	sędziowie	i	ławnicy	ludowi	są	wybierani.

2.		tryb	 wyboru	 oraz	 kadencję	 sędziów	 i	 ławników	 sądów	
wojewódzkich	i	powiatowych	określa	ustawa.

3.		tryb	 powoływania	 sędziów	 sądów	 szczególnych	 określa	
ustawa.

artykuł	51.

1.		sąd	najwyższy	jest	naczelnym	organem	sądowym	i	sprawuje	
nadzór	nad	działalnością	wszystkich	innych	sądów	w	zakresie	
orzekania.

2.		tryb	 wykonywania	 nadzoru	 przez	 sąd	 najwyższy	 określa	
ustawa.

3.	sąd	najwyższy	wybiera	rada	Państwa	na	okres	lat	pięciu.	

artykuł	52.

sędziowie	są	niezawiśli	i	podlegają	tylko	ustawom.

artykuł	53.

1.		rozpoznawanie	 spraw	 przed	 wszystkimi	 sądami	 Polskiej	
rzeczypospolitej	ludowej	odbywa	się	 jawnie.	ustawa	może	
określić	wyjątki	od	tej	zasady.

Scenariusz lekcji 4

temat: wymiar	sprawiedliwości	w	Polsce.	scenariusz	lekcji	wiedzy	o	społeczeństwie	 
dla	szkoły	ponadgimnazjalnej	inspirowany	filmem	„zaćma”	ryszarda	bugajskiego	 
z	użyciem	tekstów	źródłowych.	
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2.		oskarżonemu	poręcza	się	prawo	do	obrony.	oskarżony	może	
mieć	obrońcę	z	wyboru	lub	z	urzędu.

artykuł	54.

1.		Prokurator	 generalny	 Polskiej	 rzeczypospolitej	 ludowej	
strzeże	praworządności	ludowej,	czuwa	nad	ochroną	własności	
społecznej,	zabezpiecza	poszanowanie	praw	obywateli.

2.		Prokurator	generalny	czuwa	w	szczególności	nad	ściganiem	
przestępstw	godzących	w	ustrój,	bezpieczeństwo	i	niezawisłość	
Polskiej	rzeczypospolitej	ludowej.

3.		zakres	 i	 tryb	 działania	 Prokuratora	 generalnego	 określa	
ustawa.

artykuł	55.

1.		Prokuratora	generalnego	Polskiej	rzeczypospolitej	ludowej	
powołuje	i	odwołuje	rada	Państwa.

2.		tryb	powoływania	 i	odwoływania	prokuratorów	podległych	
Prokuratorowi	generalnemu	jak	również	zasady	organizacji	
i	postępowania	organów	prokuratury	określa	ustawa.

3.		Prokurator	 generalny	 zdaje	 sprawę	 radzie	 Państwa	 
z	działalności	prokuratury.

artykuł	56.

organy	 prokuratury	 podlegają	 Prokuratorowi	 generalnemu	
Polskiej	 rzeczypospolitej	 ludowej	 i	 w	 sprawowaniu	 swych	
funkcji	są	niezależne	od	organów	terenowych.

konstytucja	rzeczypospolitej	Polskiej	z	1997	roku.

rozdział	viii

SĄDy i tRyBUNAŁy

art.	173.	

sądy	 i	 trybunały	 są	 władzą	 odrębną	 i	 niezależną	 od	 innych	
władz.

art.	174. 

sądy	 i	 trybunały	 wydają	 wyroki	 w	 imieniu	 rzeczypospolitej	
Polskiej.

Sądy

art.	175.	

1.		wymiar	sprawiedliwości	w	rzeczypospolitej	Polskiej	sprawują	
sąd	najwyższy,	sądy	powszechne,	sądy	administracyjne	oraz	
sądy	wojskowe.

2.		sąd	wyjątkowy	lub	tryb	doraźny	może	być	ustanowiony	tylko	
na	czas	wojny.

art.	176. 

1.	Postępowanie	sądowe	jest	co	najmniej	dwuinstancyjne.

2.		ustrój	 i	właściwość	 sądów	oraz	postępowanie	przed	 sądami	
określają	ustawy.

art.	177.	

sądy	 powszechne	 sprawują	 wymiar	 sprawiedliwości	 we	
wszystkich	sprawach,	z	wyjątkiem	spraw	ustawowo	zastrzeżonych	
dla	właściwości	innych	sądów.

art.	178.	

1.		sędziowie	 w	 sprawowaniu	 swojego	 urzędu	 są	 niezawiśli	 
i	podlegają	tylko	konstytucji	oraz	ustawom.

2.		sędziom	 zapewnia	 się	 warunki	 pracy	 i	 wynagrodzenie	
odpowiadające	 godności	 urzędu	 oraz	 zakresowi	 ich	
obowiązków.

3.		sędzia	 nie	 może	 należeć	 do	 partii	 politycznej,	 związku	
zawodowego	 ani	 prowadzić	 działalności	 publicznej	 nie	
dającej	 się	 pogodzić	 z	 zasadami	 niezależności	 sądów	
i	niezawisłości	sędziów.

art.	179. 

sędziowie	 są	 powoływani	 przez	 Prezydenta	 rzeczypospolitej,	
na	wniosek	krajowej	rady	sądownictwa,	na	czas	nieoznaczony.

art.	180. 

1.	sędziowie	są	nieusuwalni.

2.		złożenie	 sędziego	 z	 urzędu,	 zawieszenie	 w	 urzędowaniu,	
przeniesienie	do	innej	siedziby	lub	na	inne	stanowisko	wbrew	
jego	 woli	 może	 nastąpić	 jedynie	 na	 mocy	 orzeczenia	 sądu	
i	tylko	w	przypadkach	określonych	w	ustawie.

   FOTO: Jacek Drygała
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3.		sędzia	może	 być	 przeniesiony	w	 stan	 spoczynku	 na	 skutek	
uniemożliwiających	 mu	 sprawowanie	 jego	 urzędu	 choroby	
lub	utraty	sił.	tryb	postępowania	oraz	sposób	odwołania	się	
do	sądu	określa	ustawa.

4.		ustawa	określa	granicę	wieku,	po	osiągnięciu	której	sędziowie	
przechodzą	w	stan	spoczynku.

5.		w	 razie	 zmiany	 ustroju	 sądów	 lub	 zmiany	 granic	 okręgów	
sądowych	wolno	sędziego	przenosić	do	innego	sądu	lub	w	stan	
spoczynku	z	pozostawieniem	mu	pełnego	uposażenia.

art.	181. 

sędzia	 nie	 może	 być,	 bez	 uprzedniej	 zgody	 sądu	 określonego	
w	ustawie,	pociągnięty	do	odpowiedzialności	karnej	ani	pozbawiony	
wolności.	 sędzia	 nie	 może	 być	 zatrzymany	 lub	 aresztowany,	
z	wyjątkiem	ujęcia	go	na	gorącym	uczynku	przestępstwa,	 jeżeli	
jego	 zatrzymanie	 jest	 niezbędne	 do	 zapewnienia	 prawidłowego	
toku	 postępowania.	 o	 zatrzymaniu	 niezwłocznie	 powiadamia	
się	 prezesa	 właściwego	 miejscowo	 sądu,	 który	 może	 nakazać	
natychmiastowe	zwolnienie	zatrzymanego.

art.	182.	

udział	 obywateli	 w	 sprawowaniu	 wymiaru	 sprawiedliwości	
określa	ustawa.

art.	183. 

1.		sąd	 najwyższy	 sprawuje	 nadzór	 nad	 działalnością	 sądów	
powszechnych	i	wojskowych	w	zakresie	orzekania.

2.		sąd	 najwyższy	 wykonuje	 także	 inne	 czynności	 określone	 
w	konstytucji	i	ustawach.

3.		Pierwszego	 Prezesa	 sądu	najwyższego	 powołuje	 Prezydent	
rzeczypospolitej	 na	 sześcioletnią	 kadencję	 spośród	
kandydatów	 przedstawionych	 przez	 zgromadzenie	 ogólne	
sędziów	sądu	najwyższego.

art.	184.	

naczelny	sąd	administracyjny	oraz	inne	sądy	administracyjne	
sprawują,	w	zakresie	określonym	w	ustawie,	kontrolę	działalności	
administracji	 publicznej.	 kontrola	 ta	 obejmuje	 również	
orzekanie	o	zgodności	z	ustawami	uchwał	organów	samorządu	
terytorialnego	 i	 aktów	 normatywnych	 terenowych	 organów	
administracji	rządowej.

art.	185.	

Prezesa	 naczelnego	 sądu	 administracyjnego	 powołuje	
Prezydent	 rzeczypospolitej	 na	 sześcioletnią	 kadencję	 spośród	
kandydatów	 przedstawionych	 przez	 zgromadzenie	 ogólne	
sędziów	naczelnego	sądu	administracyjnego.

art.	186.	

1.		krajowa	 rada	 sądownictwa	 stoi	 na	 straży	 niezależności	
sądów	i	niezawisłości	sędziów.

2.		krajowa	rada	 sądownictwa	może	 wystąpić	 do	 trybunału	
konstytucyjnego	 z	 wnioskiem	 w	 sprawie	 zgodności	 
z	 konstytucją	 aktów	 normatywnych	 w	 zakresie,	 w	 jakim	
dotyczą	one	niezależności	sądów	i	niezawisłości	sędziów.

art.	187.	

1.	krajowa	rada	sądownictwa	składa	się	z:

1)		Pierwszego	 Prezesa	 sądu	 najwyższego,	 Ministra	 spra-
wiedliwości,	Prezesa	naczelnego	sądu	administracyjne-
go	i	osoby	powołanej	przez	Prezydenta	rzeczypospolitej,

2)		piętnastu	 członków	 wybranych	 spośród	 sędziów	
sądu	 najwyższego,	 sądów	 powszechnych,	 sądów	
administracyjnych	i	sądów	wojskowych,

3)		czterech	członków	wybranych	przez	sejm	spośród	posłów	
oraz	 dwóch	 członków	 wybranych	 przez	 senat	 spośród	
senatorów.

2.		krajowa	 rada	 sądownictwa	 wybiera	 spośród	 swoich	
członków	przewodniczącego	i	dwóch	wiceprzewodniczących.

3.		kadencja	wybranych	członków	krajowej	rady	sądownictwa	
trwa	cztery	lata.

4.		ustrój,	 zakres	 działania	 i	 tryb	 pracy	 krajowej	 rady	
sądownictwa	 oraz	 sposób	 wyboru	 jej	 członków	 określa	
ustawa.

Ćwiczenie 1

niezawisłość i niezależność sądów.	Porównaj	na	podstawie	
informacji	zawartych	w	tekstach	obu	konstytucji,	podręczniku	
oraz	 w	 filmie	 i	 na	 podstawie	 wiedzy	 własnej,	 co	 oznaczała	
niezawisłość	 i	niezależność	sądów	i	 sędziów	w	Polsce	ludowej	
i	 jak	 określa	 się	 te	 cechy	 sądów	 w	 rzeczpospolitej	 Polskiej.	
zdobyte	informacje	zapisz	w	dwóch	kolumnach.

Ćwiczenie 2

sąd najwyższy.	Porównaj	na	podstawie	informacji	zawartych	
w	 tekstach	 obu	 konstytucji,	 podręczniku	 oraz	 w	 filmie	 i	 na	
podstawie	 wiedzy	 własnej,	 jaką	 rolę	 miał	 dawniej	 i	 obecnie	
sąd	 najwyższy.	 jaki	 był	 i	 jest	 tryb	 wybierania	 sędziów	 sądu	
najwyższego?	zdobyte	informacje	zapisz	w	dwóch	kolumnach.

Ćwiczenie 3 

rodzaje sądów w polsce.	Porównaj	na	podstawie	informacji	
zawartych	 w	 tekstach	 obu	 konstytucji,	 podręczniku	 oraz	
w	 filmie	 i	 na	 podstawie	 wiedzy	 własnej,	 jakie	 rodzaje	 sądów	
w	 Polsce	 przewiduje	 konstytucja	 z	 1952	 i	 1997	 roku.	 jakimi	
kryteriami	podziału	kierował	się	ustawodawca?	jakie	są	między	
nimi	 zależności?	 czy	 jest	 zachowana	 hierarchiczność	 sądów?	
zdobyte	informacje	zapisz	w	dwóch	kolumnach.

Pytania dodatkowe:

1.		dlaczego	 w	 rozdziale	 konstytucji	 Prl	 dotyczącym	 sądów	
umieszczono	zapisy	o	prokuraturze,	a	w	konstytucji	rP	ich	
nie	ma?

2.		jakie	 zadania	 ma	 krajowa	 rada	 sądownictwa	 w	 świetle	
konstytucji	z	1997	roku?

3.		jakie	 znaczenie	 w	 wymiarze	 sprawiedliwości	 Prl	 mają	
ławnicy?	w	jaki	sposób	odnosi	się	do	tego	konstytucja	rP?

Zadanie domowe:

na	 podstawie	 wiedzy	 z	 podręcznika	 i	 informacji	 zawartych	 
w	wiarygodnych	źródłach	w	sieci,	dokonaj	analizy	porównawczej	
systemu	sądowniczego	w	Polsce	i	wielkiej	brytanii.	zwróć	uwagę	
na	rodzaje	sądów,	ich	kompetencje	i	pozycję	sędziego	w	wymiarze	
sprawiedliwości.	 zastanów	 się,	 czym	 możesz	 wytłumaczyć	
zaobserwowane	 różnice	 w	 wymiarze	 sprawiedliwości	 Polski	
i	wielkiej	brytanii?

Opracował:	adam	rębacz,	nauczyciel	historii	i	wiedzy	
o	społeczeństwie	w	liceum.	twórca	i	koordynator	

międzynarodowych	projektów	edukacji	nieformalnej:	 
Między	wschodem	a	zachodem,	Polska	ścieżka	w	berlinie,	

Polska	ścieżka	w	dreźnie.
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JESTEŚ NAUCZYCIELEM? ZAJMUJESZ SIĘ EDUKACJĄ?  
SZUKASZ INSPIRACJI, MATERIAŁÓW, POMOCY DYDAKTYCZNYCH?

ZGADZASZ SIĘ Z NAMI, ŻE KINO MOŻE INSPIROWAĆ DO CIEKAWYCH ZAJĘĆ,  
DYSKUSJI, PRZEMYŚLEŃ?

CHCESZ ZORGANIZOWAĆ SWOIM PODOPIECZNYM POKAZ CIEKAWEGO FILMU?

SKORZYSTAJ Z BOGATEJ I NA BIEŻĄCO UZUPEŁNIANEJ OFERTY  
KINOŚWIATEDUKACJI.PL!

ZAPRASZAMY NA STRONĘ:
  www.kinoswiatedukacji.pl


