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Autorka: Maria Czarnecka 

 

Konspekt lekcji do projekcji filmu Mustang (reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja, 
Niemcy, Turcja, Katar 2015) 

 

Temat zajęć: Rola kobiety we współczesnym świecie; klisze i stereotypy, zmiany 

obyczajów, konflikt pokoleń w kinie. 

 

Zagadnienia edukacyjne: 
• Kino przeciw problemom społecznym. 
• Poza mitem i stereotypem – o co naprawdę chodzi w feminizmie? 
• Sytuacja kobiet w różnych zakątkach świata. 
• Ingerencja rodziców i instytucji w wybory nastolatków. 
• Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie. 

 

 

Czas realizacji: dwie godziny lekcyjne 

 

Grupa wiekowa: szkoła ponadpodstawowa 

 

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

• definiuje pojęcie feminizmu poprzez odpowiedź na pytanie w jakim stopniu płeć 

decyduje o rolach odgrywanych w społeczeństwie;  

• rozważa pojęcie wzorców kulturowych, ich korzeni i roli, jakie pełnią we 

współczesnym świecie; 

• analizuje podłoża konfliktu pokoleń w kontekście pokoleniowych tradycji 

skonfrontowanych ze współczesnością. 
 

Formy i metody pracy:  
• wykładowa 
• dyskusja dydaktyczna 
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PRZEBIEG ZAJĘĆ 
 

LEKCJA PIERWSZA 

 

1. W ramach wprowadzenia do tematu nauczyciel wraz z uczniami podejmuje 
próbę zdefiniowania pojęcia kultury, rozumianej jako zjawisko całościowe 
obejmujące wszystkie jej elementy – widoczne i niewidoczne.  
Nauczyciel korzysta z koncepcji amerykańskiego antropologa Edwarda T. Halla  
z 1976 roku, który postrzegał kulturę w formie góry lodowej. Górę lodową 
symbolicznie dzielimy na dwie części – nad i pod powierzchnią wody. Widoczny 
czubek zawiera elementy które są tylko odzwierciedleniem tych ukrytych pod 
wodą. 

Wykorzystując schemat góry lodowej (załącznik nr 1.), uczniowie uzupełniają 
elementy widoczne tj. sztuki piękne, muzyka, język, architektura, kuchnia etc. 
oraz elementy niewidoczne, które są bazą – historie grupy ludzi, ich normy, 
wartości, role pełnione w społeczności według wieku, płci, pokrewieństwa.  
 

Celem jest zwrócenie uwagi uczniów na ukryty wymiar kultury, jej zróżnicowane 
korzenie i historie, a przez to stworzenie bazy wiedzy, dzięki której uczniowie 
będą mogli zrozumieć różnice w postrzeganiu kultury i wynikających z niej tradycji 
kulturowych. 
Na bazie tego ćwiczenia nauczyciel rozpoczyna dyskusje dotyczącą 
zróżnicowanych uwarunkowań kulturowych w świecie. [20 min.] 

 

2. Analiza przypadku. 

 

Młode kobiety w 
kinie 

Mustang 
reż. Deniz Gamze 

Ergüven 

Przekleństwa 

niewinności 
reż. Sofia Coppola 

Kwiat pustyni 

reż. Sherry Hormann 

Opis bohaterek,  

ich marzeń  

i oczekiwań wobec 

rzeczywistości 

 

   

Kontekst kulturowy  

i społeczny 

 

   

Rola 

rodziców/opiekunów 

(ich postawy wobec 

córek, oczekiwania, 

wymagania) 

   

Postawa wobec 

opresyjnej sytuacji 
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Na podstawie wypełnionej tabeli nauczyciel powinien zachęcić uczniów/uczennice 

do podjęcia dyskusji z uwzględnieniem następujących tematów: 

• Czy te postaci można nazwać feministkami? Czym jest feminizm? 

• Czy wzorce kulturowe są wzorcami większości czy mniejszości? 

• Czy rola i miejsce kobiety w społeczeństwie zależy od kręgu kulturowego? 

A może potrafią wskazać inne czynniki które to definiują? 

• Jak zmieniają się wzorce kulturowe z upływem czasu? Co oddziałuje na 

zmiany wzorców kulturowych? 

• Dlaczego dochodzi do konfliktu pokoleń? 

• Czy  konflikt pokoleń może wywoływać przemoc? 

• W jaki sposób nakreślić granice posłuszeństwa młodych ludzi wobec 

rodziców/opiekunów? [25 min.] 
 

Wskazówka: Jeśli uczniowie nie znają pozostałych dwóch filmów nauczyciel może ograniczyć 

rozważanie wymienionych zagadnień do filmu Mustang lub może użyć innych przykładów, takich jak 

Romeo i Julia w reż. Baza Luhrmanna. 
 

LEKCJA DRUGA 

Przebieg zajęć. 

1. Nauczyciel porusza kwestie buntu młodych kobiet (i mężczyzn) w literaturze. 

Wspólnie z uczniami/uczennicami zastanawiają się, czy i wobec czego młodzi się 

buntują. Jak instytucje, nakazy i zakazy, odgórnie wytyczane drogi życiowe 

powodują ich sprzeciw? Jak ten sprzeciw się manifestuje? Czy płeć ma znaczenie 

w postrzeganiu życiowych ról? Jakie konsekwencje ponoszą młodzi? [20 min.] 

Wskazówka: Nauczyciel może dostosować spis lektur do wieku i zakresu wiedzy uczniów. 

 

 

 

Zagadnienie/ 
tytuł 

 

Antygona  
autor: 

Sofokles 

 

Chłopi 
autor: 

Władysław 

Reymont 

 

Tango 
autor: 

Sławomir 

Mrożek  

 

Romeo i 

Julia 
autor: William  

Szekspir 

(tekst) 

lub  

reż. Baz 

Luhrmann 

(film) 

 

Mustang  
reż. Deniz 

Gamze 

Ergüven 

Charakterystyka 

postaci 

 

     

Zagadnienie 

buntu. Wobec 

czego/kogo 
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buntuje się 

bohaterka/ 

bohaterowie 

Manifestacja 

sprzeciwu/ 

rodzaje strategii 

stosowanych 

przez bohaterki/ 

bohaterów 

     

Rola płci  

w zaistniałej 

sytuacji 

 

     

 

2. W ramach podsumowania omawianego materiału nauczyciel z uczniami analizuje 

postawę bohaterek filmu Mustang w kontekście znanych tekstów kultury.  

Czy kobieca solidarność, „siostrzeństwo” jest znanym uczniom pojęciem?  

Czy odnajdują podobne postawy w europejskim kręgu kulturowym? 

Mustang opowiada o młodych kobietach, których nadzieje i marzenia zostają 

brutalnie skonfrontowane z oczekiwaniami tradycyjnego, patriarchalnego 

społeczeństwa. Zadaje pytanie o granice wolności, cenę za ich przekroczenie.  

Reżyserka poprzez ukazanie pięciu sióstr poddanych nakazowi małżeństwa, 

portretuje pięć różnych postaw wobec zaistniałej opresyjnej sytuacji – od 

radosnego przyjęcia po samobójstwo i ucieczkę. [15 min] 

Wskazówka: Istotne jest, aby nauczyciel zwrócił uwagę na różne konteksty kulturowe, zróżnicowanie 

religijne i historyczne – jako przyczynek do refleksji o uniwersalności pewnych postaw. 

3. Nauczyciel rozdaje uczniom wiersz Wisławy Szymborskiej Portret kobiecy 

[załącznik nr 4]. Po wspólnej lekturze dokonują analizy wiersza. Poprzez pytania 

o obraz wyłaniający się z wiersza starają się określić odmalowaną przez poetkę 

pozycje kobiety we współczesności. Czy postać ukazana jest z perspektywy 

pesymistycznej: „biernej, poddanej woli mężczyzny”, czy może poetka stara się 

odmalować możliwości wyboru różnych ścieżek życiowych rysujących się przed jej 

bohaterką? 

Jaka postać kobieca wyłania się z wiersza poetki: silna, zdominowana, skazana na 

konkretne wybory, które są wynikiem jej biologicznej, społecznej i kulturowej roli? 

Czy siostry - bohaterki filmu Mustang można by opisać słowami wiersza?  

[10 min.]    
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ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 

Kobiety w kinie Mustang Przekleństwa 

niewinności 

Kwiat pustyni 

Opis bohaterek 

 

 

 

   

Kontekst kulturowy i 
społeczny 

 

 

   

Rola 
rodziców/opiekunów 

 

 

   

Postawa wobec 
opresyjnej sytuacji 
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Załącznik nr 3 

Zagadnienie/ 
tytuł 

Antygona   
autor: 

Sofokles 

Chłopi 
autor: 

Władysław 

Reymont 

Tango 
autor: Sławomir 

Mrożek  

Romeo i 

Julia 
autor: William  

Szekspir (tekst) 

lub  

reż. Baz 

Luhrmann (film) 

Mustang  
reż. Deniz 

Gamze Ergüven 

Charakterystyka 
postaci 

     

Zagadnienie 
buntu. Wobec 
czego/kogo 
buntuje się 
bohaterka/ 
bohaterowie 

     

Manifestacja 
sprzeciwu/ 
rodzaje strategii 
stosowanych 
przez 
bohaterki/ 
bohaterów 

     

Rola płci w 
zaistniałej 
sytuacji 
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Załącznik nr 4 

Wisława Szymborska Portret kobiecy,  [w:] tejże, Wielka Liczba, wyd. Czytelnik, Warszawa 1976. 

 

Musi być do wyboru. 

Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. 

To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. 

Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, 

czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. 

Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. 

Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. 

Naiwna, ale najlepiej doradzi. 

Słaba, ale udźwignie. 

Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. 

Czyta Jaspersa i pisma kobiece. 

Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most. 

Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. 

Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, 

własne pieniądze na podróż daleką i długą, 

tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. 

Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona. 

Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. 

Albo go kocha, albo się uparła. 

Na dobre, na niedobre i na litość boską.                                                          


