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Autor: dr Marcin Jauksz 

Scenariusz lekcji do filmu Sekrety wojny (reż. Dennis Bots, Holandia 2014) 

Temat lekcji: Patriotyzm i inne wartości. Skąd wiadomo, jak należy się zachować? 

Grupa wiekowa: szkoły podstawowe, klasy IV-VI 

Czas realizacji: 1-3 godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne:  

• Tło historyczne: II wojna światowa. 

• Zbiór wartości jako źródło agresji/ Czy duma z narodu może mieć mroczne oblicze? 

• Moje życie i moje przekonania: jak wzajemnie się kształtują? 

• O nasiąkaniu poglądami. Jak zmieniamy się pod wpływem otoczenia? 

• Dla kogo ojczyzna? Patriotyzm bez względu na odmienności? 

• Wartości w życiu i w filmie. W poszukiwaniu morału.  

Cele: 

Uczeń/ uczennica: 

• potrafi zarysować tło historyczne wydarzeń przedstawionych w filmie; 

• interpretuje obrazy filmowe i komiksowe oraz fragmenty powieści; 

• omawia znaczenie konkretnego nawiązania intertekstualnego; 

• używa ze zrozumieniem pojęć ojczyzna, wspólnota, obywatel, rodak, patriota; 

• wskazuje przykłady zachowań względem rodziny, przyjaciół i bliskich, które 

wyrażają jego stosunek do ojczyzny; 

• omawia sytuacje przedstawione w filmie, szukając powodów, dla których miłość do 

ojczyzny prowadzić może do przemocy. 

Formy i metody pracy: problemowa (burza mózgów), podająca (pogadanka, dyskusja, 

praca z książką). 

Materiały do wykorzystania: 

• okładka zeszytu „Classics Illustrated” #23 (obecne w filmie wydanie z zieloną 

okładką opublikowane na sronie Comic Vine:  

https://comicvine.gamespot.com/classics-illustrated-23-oliver-twist/4000-

154140/, załącznik 1) 

• fragment Oliwera Twista Charlesa Dickensa (załącznik 2) 

 

  

 
1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować 

proponowane zadania w krótszym czasie. 

https://comicvine.gamespot.com/classics-illustrated-23-oliver-twist/4000-154140/
https://comicvine.gamespot.com/classics-illustrated-23-oliver-twist/4000-154140/
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Przebieg lekcji: 

 

Pierwsza jednostka lekcyjna 

 

1. Nauczyciel pokazuje uczniom obraz komiksu znalezionego przez bohaterów 

w początkowych scenach filmu (załącznik 1) i pyta, jakie znaczenie ma to znalezisko  

w ich oczach. W ramach burzy mózgów na tablicy pojawić się mogą następujące 

formuły: 

• ekscytującego dowodu obecności „obcego” w jaskini; 

• ciekawostki (jest to komiks, a więc atrakcyjna, kolorowa publikacja); 

• przedmiotu z innej kultury (komiks amerykański); 

• historii, która pozwala się czegoś nauczyć. 

 

2. Następnie nauczyciel pokazuje uczniom okładkę komiksu „Classics Illustrated” #23 

(wydania znalezionego przez chłopców) i prosi uczniów o zastanowienie się, jakie 

emocje towarzyszą chłopcu pokazanemu na obrazku. Uczniowie powinni wymienić:  

• strach, lęk, przerażenie… 

• zdenerwowanie, niepokój… 

• niezadowolenie, gniew; 

• chęć ucieczki. 

 

Nauczyciel, podejmując kwestię lęku, gniewu i (potencjalnie) chęci ucieczki powinien 

zapytać przeciwko komu skierowane są te uczucia. Uczniowie powinni wskazać postaci, 

których głowy widnieją po lewej stronie obrazka i po prawej stronie na górze, 

uzasadniając to wyrazem twarzy postaci. Nauczyciel następnie poprosi  

o doprecyzowanie tej charakterystyki, a także o dookreślenie powodów, dla których 

bohater może obawiać się jednych, a skłaniać ku innym. Uczniowie powinni ocenić 

emocje wyrażone na twarzach osób otaczających centralną postać i odpowiednio je 

nazwać. Nauczyciel, podzieliwszy tablicę i naszkicowawszy schemat okładki, wpisuje  

w odpowiednie okręgi i owale (reprezentujące głowy) ich znaczenia (jeśli w klasie jest 

tablica interaktywna, może wyświetlić okładkę i wypisać emocje na tablicy  

w pobliżu odpowiednich postaci), w zależności od tego, na ile chce wprowadzić uczniów 

w świat Dickensowego bohatera, doprecyzowując, kim są wybrane z postaci na okładce 

(Fagin, Billa Sikes z jednej, pan Brownflow czy Różę Maylie z drugiej). Przede wszystkim 

jednak uczniowie mają wykazać się tu zdolnością rozszyfrowania emocji uchwyconych 

w rysunku twarzy,  a uporządkowany schemat może wyglądać tak: 
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lub: 

 

 
 

Słownictwo wykorzystywane w charakterystyce postaci, wyrazów twarzy i emocji z nimi 

kojarzonych nauczyciel dostosowuje do poziomu edukacji dzieci. Słowa takie jak 

„cynizm” i „ironia” użyte są z myślą o uczniach starszych. I są tylko przykładami, które 

pozwolić mają dookreślić uczniom, zapytanym przez nauczyciela, jak rozkładają się 

emocje na prezentowanej w filmie okładce.  

3. Nauczyciel raz jeszcze pyta, co w takim razie znaczy postawa chłopca. Czy można się 

domyślić, jaką historię opowiada komiks, oceniając postawę bohatera? Uczniowie 

powinni być w stanie wskazać, że: 

• odwrócenie się plecami od postaci strasznych sugeruje niechęć do przebywania  

z nimi; 

• tobołek w ręku może znaczyć, że chłopiec chce coś uratować przed nimi, że ma coś 

swojego, na czym mu zależy; 

• głowa skręcona i wyraz twarzy już omówiony sugerują, że boi się pościgu i niej jest 

pewny, czy mu się uda; 

• zwrócenie się ciałem w kierunku twarzy łagodnych i dobrych sugeruje, że wśród 

nich chciałby się znaleźć, że chce przebywać wśród życzliwych sobie ludzi. 

  

4. Nauczyciel rozdaje uczniom fragment powieści Charlesa Dickensa Oliwer Twist, 

(załącznik nr 2), wyjaśniając, że Tuur w jaskini znajduje komiksową adaptację (wersję) 

tej właśnie historii. Prosi o uważną lekturę potwierdzoną odpowiedziami w karcie pracy 

(załącznik nr 2), którą przynieść mają uzupełnioną na kolejną lekcję. 
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Druga jednostka lekcyjna 

 

1. Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie zadania domowego i pomaga uzupełnić 

odpowiedzi uczniom, którym nie udało się tego zrobić. Przykładowo wypełniona karta 

pracy mogłaby wyglądać tak: 

 

Postać we 

fragmencie 

Cechy wskazane  

w tekście 

Sytuacje i zachowania, 

które to potwierdzają 

Chłopcy z sierocińca Wygłodniali, zdziczali, 

zdeterminowani, by 

zmienić swą sytuację, 

jednocześnie wylęknieni. 

Tempo zjadania swoich 

niewielkich porcji; 

wygłodniałe spojrzenia; 

deklaracja o gotowości 

zostania ludożercą jednego 

z nich. Niepokój potwierdza 

zblednięcie w obliczu 

zdenerwowania kierownika. 

Oliwer Twist Odważny i dzielny, 

solidarny z kolegami, 

reprezentujący towarzyszy 

niedoli. 

Wydelegowany  

w losowaniu zdobywa się 

na odwagę i prosi o więcej. 

Panowie Bumble, 

Limbkins i pan  

w białej kamizelce 

(opiekunowie  

w sierocińcu  

i kierownictwo 

ośrodka) 

Pewni swego, przemądrzali, 

przekonani o słuszności 

własnych decyzji 

(wyznaczonych porcji 

jedzenia), nieczuli na 

krzywdę najuboższych, 

zszokowani postawą 

chłopca. 

Decyzja o zmianach  

w zarządzaniu przytułkiem 

i o ograniczeniu posiłków, 

rozmowa pana Bumble  

z panem Limbkinsem, 

przepowiednia pana  

w białej kamizelce. 

 

2. Następnie nauczyciel pyta, jak w świetle tego fragmentu można interpretować powyższy 

fragment i po której stronie okładki komiksowej prezentowanej na poprzedniej stronie 

byliby kierownik placówki, pan Bumble czy pan Limbkins. Uczniowie powinni wskazać 

stronę lewą, a nauczyciel zapytać, dlaczego ludzie odpowiedzialni za dobrostan 

podopiecznych (dzieci w sierocińcu) decydują się na zmniejszenie racji żywieniowych  

i doprowadzenia chłopców do ostateczności.  Uczniowie mogą zaznaczyć: 

• że nie zawsze rządzący mają na uwadze dobro wszystkich ludzi; 

• że sytuacja finansowa społeczności może prowadzić do nierównego podziału tego, 

co wspólnota posiada (biedni i słabi nie mają głosu); 

• że dzieci i ubodzy nie wybierali osób odpowiedzialnych za ich miejsce zamieszkania; 

• że czują zagrożenie ze strony ubogich i chcą ich wyeliminować (dlatego przewidują, 

że buntujący się Oliwer zostanie kiedyś  za swój brak pokory skazany na śmierć  

i powieszony). 

 

3. Przepowiednia pana w białej kamizelce jest najlepszą okazją, by przejść do trudnych 

kwestii autorytetu oraz odpowiedzialności poruszonych w filmie Sekrety wojny. Warto 

uczniom zwrócić uwagę, że najpewniej komiks, który czyta w filmie Tuur nie został 

wybrany przypadkowo, że widz znający historię Oliwera (z powieści Dickensa lub  

z którejś z adaptacji filmowych) może w takim momencie porównać Tuura i Lamberta 

do chłopca z okładki i uświadomić sobie na samym początku, że będzie oglądał historię, 

w której chłopcy będą wybierać, kto chce dla nich dobrze, kto źle i czy słuchają pokornie 

tego, co im się mówi, czy też oceniają krytycznie świat wokół i podejmują 

odpowiedzialne decyzje. Czas konfliktu zbrojnego, drugiej wojny światowej, to dla 
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Holandii, do której Niemcy wkroczyli, pogwałcając neutralność państwa (10.05.1940 

roku), czas niełatwy. Holendrzy zostali uznani przez Niemców, którzy zgodnie z teorią 

hierarchii ras, dzielili ludzi na pełnowartościowych (reprezentantów rasy aryjskiej, do 

których sami się zaliczali) oraz rasy niższe. W zależności od wieku dzieci narracja o 

Holokauście przybrać może różne kształty. 

Wskazówka: z kontekstów literackich, które wykorzystać można w tym celu, ale 

których ten konspekt już nie obejmuje, wykorzystać można w przypadku rozmowy ze 

starszymi klasami fragmenty Dziennika Anny Frank, która od czasu przejęcia władzy 

przez Hitlera mieszkała z rodziną w Amsterdamie; w przypadku młodszych kontekstem 

uzupełnieniem wiedzy wyniesionej z seansu może być Pamiętnik Blumki Joanny 

Chmielewskiej.  

 

4. Nauczyciel przypomina raz jeszcze postawę Oliwera zaprezentowaną na okładce 

komiksu pokazanego w filmie i zaznacza, że zachowanie chłopca (chęć ucieczki od tego, 

co nieprzyjemne i złe) jest właściwa wszystkim ludziom. Pyta, gdzie zwykle człowiek 

czuje się bezpiecznie – w towarzystwie jakich osób, w jakiej przestrzeni. Uczniowie, 

zachęcani, by swoje odpowiedzi rozszerzać, zakreślając możliwie szerokie kręgi 

wspólnoty, mogą wypełnić prostą tabelę sporządzoną przez nauczyciela, który zaznacza, 

że najwyżej umieszczane są osoby i miejsca człowiekowi najbliższe, następnie zaś te 

większe grupy ludzi, których częścią się mienimy. Schematowi można też nadać kształt 

koła i coraz szerszych kręgów. Wtedy dom byłby w samym centrum. 

 

 

Ludzie, którzy są dla nas ważni Miejsce, przestrzeń, którą wspólnie 

zajmujemy 

rodzice, rodzeństwo (rodzina) dom 

ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie, 

kuzyni, przyjaciele 

dom nasz i ich domy, miejsca,  

w których się spotykamy, dokąd 

jeździmy na wakacje 

koledzy i koleżanki, nauczycielki  

i nauczyciele ze szkoły 

szkoła 

ludzie, których spotykamy na co dzień 

(sąsiedzi, sprzedawcy z okolicznych 

sklepików, listonosze, kloszardzi…) 

osiedle, dzielnica miasta 

ludzie, których znamy w całym mieście 

i z którymi coś nas łączy (znajomi  

z zajęć pozalekcyjnych, kibice 

lokalnego klubu sportowego, znajomi 

kierowcy autobusów…), a także ci 

nieznani nam osobiście 

miasto 

ludzie,  którzy mieszkają w tym samym 

regionie, mieszkańcy okolicznych 

miast, miasteczek, wiosek 

region, gmina, województwo 

ludzie, którzy mieszkają w tym samym 

kraju i/lub mówią tym samym 

językiem. 

państwo (ojczyzna) 
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5. Następnie nauczyciel prosi, by określić uczucia, które towarzyszą tym relacjom. Co czują 

uczniowie i uczennice do osób z tak nazwanych przestrzeni, wspólnot. Notować je można 

w dodanej, trzeciej kolumnie tabeli: 

 

Ludzie, którzy są dla nas 

ważni 

Miejsce, 

przestrzeń, 

którą 

wspólnie 

zajmujemy 

Uczucia, które towarzyszą tym 

relacjom i które sprawiają, że te 

relacje istnieją 

rodzice, rodzeństwo (rodzina) dom miłość, oddanie, przywiązanie, 

zaufanie 

ciocie, wujkowie, babcie, 

dziadkowie, kuzyni, przyjaciele 

dom nasz  

i ich domy, 

miejsca,  

w których się 

spotykamy, 

dokąd 

jeździmy na 

wakacje itp. 

miłość, przyjaźń, koleżeństwo, 

zaufanie, radość z wspólnie 

spędzanego czasu, oddanie 

koledzy i koleżanki, 

nauczycielki i nauczyciele ze 

szkoły 

szkoła przyjaźń, koleżeństwo, szacunek, 

zaufanie 

ludzie, których spotykamy na 

co dzień (sąsiedzi, sprzedawcy 

z okolicznych sklepików, 

listonosze, kloszardzi…) 

osiedle, 

dzielnica 

miasta 

szacunek, sympatia, serdeczność 

względem ludzi; miłość  

i przywiązanie do miejsca 

ludzie, których znamy  

w całym mieście i z którymi 

coś nas łączy (znajomi z zajęć 

pozalekcyjnych, kibice 

lokalnego klubu sportowego, 

znajomi kierowcy 

autobusów…), a także ci 

nieznani nam osobiście  

miasto często: poczucie wspólnoty celów, 

ale przede wszystkim uczucia 

względem przestrzeni: miłość, 

przywiązanie, sympatia do 

konkretnych miejsc  

w obrębie miasta, zachwyt nad 

architekturą 

ludzie,  którzy mieszkają  

w tym samym regionie, 

mieszkańcy okolicznych miast, 

miasteczek, wiosek. 

region, 

gmina, 

województwo 

Poczucie bycia częścią większej 

całości, miłość do okolicy, przyrody 

(lasów, jezior, gór czy morza…)  

ludzie, którzy mieszkają w 

tym samym kraju i/lub mówią 

tym samym językiem. 

państwo 

(ojczyzna) 

poczucie bycia częścią większej 

całości, więź z ludźmi, którzy 

używają tych samych słów, by 

nazywać rzeczy, pragnienie 

pomyślności dla wszystkich, którzy 

tę przestrzeń współtworzą 

 

6. Nauczyciel pyta uczniów, które z tych emocji można określić jako patriotyczne, które 

składają się na to, co nazywamy patriotyzmem – miłością do ojczyzny. Uczniowie 

powinni wskazać ostatni wiersz tabeli, ale też dwa powyższe, a nauczyciel powinien 
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rozróżnić, pokazując co łączy, a co odróżnia patriotyzm od patriotyzmu lokalnego, który 

obejmować może nawet dzielnicę miasta,  w której się żyje.  

 

Trzecia jednostka lekcyjna 

 

1. Na początku trzeciej lekcji kluczowe, wykorzystywane podczas poprzedniego spotkania 

pojęcia ojczyzny i patriotyzmu zostają przypomniane. Nauczyciel  prosi o wskazanie, 

które z uczuć opisanych w wypełnionej wcześniej tabeli są pokazane w filmie, które 

emocje podzielają dziecięcy bohaterowie Sekretów wojny i które sceny to pokazują. 

Uczniowie powinni być w stanie przyporządkować sceny do wszystkich rodzajów uczuć: 

 

Miejsce, 

przestrzeń, 

którą 

wspólnie 

zajmujemy 

Uczucia, które 

towarzyszą tym 

relacjom i które 

sprawiają, że te 

relacje istnieją 

Sceny z Sekretów wojny, które to 

pokazują. 

dom miłość, oddanie, 

przywiązanie, zaufanie 

sceny z rodzicami, posłuszeństwo  

i dyskrecja Tuura, który rozumie, że 

dzieje się coś ważnego, posłuszeństwo 

względem rodziców 

dom nasz i ich 

domy, miejsca, 

w których się 

spotykamy, 

dokąd jeździmy 

na wakacje itp. 

miłość, przyjaźń, 

koleżeństwo, zaufanie, 

radość z wspólnie 

spędzanego czasu, 

oddanie 

sceny w jaskiniach i przy kolejce 

Lamberta; w relacji z Maartje – scena 

w stodole, gdy bawią się ze 

schowanym wieprzkiem i na 

poddaszu, gdy ta wyznaje mu 

prawdę; scena, w której Tuur biegnie 

za Maartje wywożoną przez Niemców  

szkoła przyjaźń, koleżeństwo, 

szacunek, zaufanie 

wspólne zabawy, czas spędzany na 

podwórku, sytuacje w klasie 

(podpowiadanie sobie), obrona 

Lamberta przed kolegami, ale też 

oddalanie się od niego pod wpływem 

opinii, jaką ma przez ojca 

miasto często: wspólnota celów, 

przede wszystkim jednak 

uczucia względem 

przestrzeni: miłość, 

przywiązanie, sympatia 

do konkretnych miejsc  

w obrębie miasta, 

zachwyt nad architekturą 

spotkania w kościele, zgromadzenia 

przed domem burmistrza, reakcje na 

marsz Hitlerjugend, stosunek do 

Niemców 

państwo 

(ojczyzna) 

poczucie bycia częścią 

większej całości, więź  

z ludźmi, którzy używają 

tych samych słów, by 

nazywać rzeczy; 

pragnienie pomyślności 

dla wszystkich, którzy tę 

przestrzeń współtworzą 

sceny, w których Tuur odkrywa 

tajemnice świata dorosłych i próbuje 

zrozumieć, co się dzieje; bezradność 

wobec szokujących chwil (scena przy 

torach, wywiezienie Maartje) 
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2. Ostatnia komórka tabeli powinna być zaczepieniem do trochę dłuższej refleksji – o tym, 

dlaczego bohaterowie tego filmu z trudem odnajdują się w przestrzeni dorosłych 

wartości. To, jaką relację mają chłopcy ze sobą jest tu kluczowe, bo przecież to 

najważniejsza dla nich relacja. To, co dzieje się w ich kraju, jest dla nich do pewnego 

momentu abstrakcją (zabawą w wojnę). Uczniowie powinni wskazać, że patriotyzm 

cechuje reprezentantów starszego pokolenia, tych niepoddających się hitlerowskiej 

władzy.  

3. Nauczyciel pyta, dlaczego drogi Lamberta i Tuura się rozchodzą. Co dzieje się w głowie 

i sercu głównego bohatera podczas tego filmu? Uczniowie powinni być w stanie 

stwierdzić, jakie są powody, dla których Tuur odsuwa się od Lamberta: 

• jego ojciec i brat pomagają członkom ruchu oporu, podczas gdy ojciec przyjaciela 

jest sojusznikiem Niemców okupujących Holandię i pełni funkcje publiczną zgodnie  

z ich zaleceniami (pozwala i wspiera na skazywanie obywateli miasteczka, którzy 

łamią niemieckie prawo, nienawidzi części obywateli swojego kraju – tych, którzy nie 

chcą się podporządkować i tych, którzy są określeni jako „szkodliwi”); 

• system wartości bohatera zostaje poddany próbie, gdy wierność względem 

przyjaciela kłoci się ze świadomością, że jego rodzina współodpowiedzialna jest za 

los Maartje, jej rodziny i tych nieznanych ludzi, którzy wywożeni są gdzieś  

w wagonach towarowych; 

• zauroczony dziewczynką staje się nieufny względem przyjaciela, gdy ten wydaje 

Maartje (choć nie jest w pełni świadom konsekwencji) dochodzi do pęknięcia. 

 

4. Nauczyciel pyta, po czyjej stronie jest racja w tym konflikcie, kto ich zdaniem postępuje 

słusznie i kto jest holenderskim patriotą. Uczniowie, świadomi konfliktu zbrojnego i tego, 

że państwo jest pod okupacją, powinni rozsądzić, że ostatecznie wszyscy młodzi 

bohaterowie okazują się być patriotami, choć popełniają błędy (Lambert, który będzie 

musiał żyć z poczuciem winy i plamą na honorze, jaką stać się musiało w oczach 

Holendrów niepokornych najeźdźcy wstąpienie do nazistowskiej organizacji). 

 

 

O autorze: 

Marcin Jauksz, literaturoznawca i filmoznawca; w 2010 roku obronił rozprawę doktorską 

Krytyka dziewiętnastowiecznego rozumu. Źródła i konteksty „Pałuby” Karola Irzykowskiego 

nagrodzoną na Konkursie im. Konrada i Marty Górskich w 2011 roku; interesuje się 

psychologizmem w prozie późnego wieku dziewiętnastego i kształtującymi się wówczas 

zasadami kompozycji dzieła literackiego, ostatnio tropi też poetów zagubionych na 

„marginesach cywilizacji”. Stypendysta rządu francuskiego w latach 2008-09, zwycięzca 

Konkursu Prelegentów 2009 organizowanego przez Polską Federację Dyskusyjnych Klubów 

Filmowych, współpracował z Warszawską Szkołą Filmową i Polskim Instytutem Sztuki 

Filmowej, Nowymi Horyzontami oraz poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli  

w ramach realizowanych przez te instytucje dydaktycznych projektów filmoznawczych; 

publikował m.in. w „Wieku XIX”, „Porównaniach”, „Lampie” i „Polonistyce”. Wielki amator 

kawy i marcepanu.  
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Załączniki 

Załącznik 1 
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Załącznik 2 

 

Ch. Dickens, Oliver Twist, przeł. A. Glinczanka, wyd. II, Warszawa: PIW 1953, s. 17-18, 20-

21 (przypisy dodane). 

 

Członkowie zarządu byli to bardzo mądrzy, głębocy filozofowie i kiedy skierowali swą uwagę na przytułek, 

odkryli natychmiast coś, czego zwykli ludzie nigdy by nie dostrzegli — oto nędzarzom było w nim dobrze! 

Było to zgoła miejsce publicznej rozrywki dla biedniejszych klas społecznych; gospoda, w której nic nie 

trzeba było płacić; śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja za publiczne pieniądze przez cały okrągły rok; 

istny raj, w którym można było nieustannie się bawić i nic nie robić. – Oho! – rzekł zarząd z bardzo mądrą 

miną – już my tu zrobimy porządek; raz dwa położymy kres temu wszystkiemu. – Wprowadzili więc zasadę, 

że wszystkim nędzarzom należy dać wybór (zmuszać bowiem nikogo nie będą, broń Boże!) pomiędzy 

stopniową śmiercią głodową w przytułku a szybką – poza jego murami. W tym celu zawarli umowę  

z zakładami wodociągowymi o nieograniczoną dostawę wody, a z kupcem zbożowym o dostarczanie od 

czasu do czasu niewielkiej ilości płatków owsianych i jęli wydawać trzy razy dziennie posiłki z cienkiego 

kleiku. Dwa razy na tydzień dodawano po jednej cebuli, a w niedzielę – pół bułki. 

(…) 

Izba, w której dawano jeść chłopcom, była to duża kamienna sala z kotłem w jednym końcu, z którego to 

kotła w godzinach posiłku kierownik zakładu, przyodziany do tego celu w fartuch, z pomocą jednej lub dwu 

kobiet wydzielał chochlą kleik. Znakomitej tej strawy każdy chłopiec otrzymywał jedną miseczkę, nie więcej 

– oprócz dni wielkich świąt publicznych, kiedy to dostawał jeszcze dwie i ćwierć uncji chleba. Naczyń myć 

nigdy nie było trzeba. Chłopcy wyskrobywali je łyżkami aż do połysku, a skończywszy tę operację (która 

nigdy zbyt długo nie trwała, ponieważ naczynia były prawie tej samej wielkości co łyżki) siedzieli wpatrzeni 

w kocioł tak głodnymi oczyma, jakby chcieli pożreć same cegły, którymi był obmurowany. Jednocześnie 

pracowicie obsysali sobie palce, chcąc zlizać każdą kropelkę kleiku, która przypadkiem mogła na nie upaść. 

Chłopcy mają przeważnie doskonały apetyt. Oliwer Twist i jego towarzysze przez trzy miesiące cierpieli 

męki powolnego zagłodzenia. W końcu stali się pod wpływem głodu tak żarłoczni i zdziczali, że jeden 

chłopiec, duży na swój wiek i nieprzyzwyczajony do takiego wiktu (ojciec jego prowadził kiedyś małą gar- 

kuchnię), napomknął złowieszczo towarzyszom, że jeśli nie dostanie jeszcze jednej miski kleiku per diem* 

nie ręczy, czy którejś nocy nie zje chłopca, który spał obok niego i – tak się akurat składało – był słabowitym, 

małym jeszcze dzieckiem. Wzrok jego, gdy to mówił, był dziki i zgłodniały, toteż uwierzyli mu bez 

zastrzeżeń. Urządzono naradę; rzucono losy, kto ma tegoż wieczoru podejść po kolacji do kierownika  

i poprosić o więcej. Los padł na Oliwera Twista. Wieczór nadszedł i chłopcy zajęli miejsca. Kierownik  

w swym uniformie kucharza zajął miejsce przy kotle; jego pomocnice-nędzarki stanęły za nim; wydzielono 

kleik i przed krótkim posiłkiem odmówiono długą modlitwę. Kleik zniknął; chłopcy poszeptali między sobą 

i zaczęli mrugać na Oliwera, a najbliżsi jego sąsiedzi zaczęli go poszturchiwać. Oliwer był jeszcze dzieckiem, 

ale — doprowadzony głodem do ostateczności — był tak nieszczęśliwy, że nie dbał już o nic. Wstał od stołu, 

podszedł z miską i łyżką w ręce do kierownika i rzekł, nieco przerażony własnym zuchwalstwem:  

– Proszę pana, ja proszę więcej.  

Kierownik był zdrowym, tęgim mężczyzną, lecz zrobił się bardzo blady. Przez parę sekund, osłupiały ze 

zdumienia, wytrzeszczał oczy na małego buntownika, potem – dla utrzymania równowagi – całym  ciężarem 

oparł się o kocioł. Pomocnice zdrętwiały z zadziwienia, a chłopcy ze strachu.  

– Co?! – wykrztusił wreszcie kierownik słabym głosem.  

– Proszę pana – powtórzył Oliwer – ja proszę więcej.  

Kierownik uderzył Oliwera w głowę chochlą, chwycił go za ramiona jak w kleszcze i wrzasnął z całych sił, 

wzywając woźnego. Zarząd odbywał właśnie uroczyste konklawe**, kiedy wbiegł do pokoju ogromnie 

wzburzony pan Bumble i powiedział, zwracając się do pana w wysokim fotelu:  

– Panie Limbkins, przepraszam wielmożnego pana. Oliwer Twist poprosił o więcej!  

Nastąpiło ogólne poruszenie. Zgroza odmalowała się na wszystkich obliczach.   

– O więcej! – rzekł pan Limbkins. — Uspokój się pan, Bumble, i odpowiedz mi wyraźnie. Czy mam 

rozumieć, że po prosił o więcej zjadłszy kolację wyznaczoną mu według receptury?  

– Tak jest, wielmożny panie.  
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– Ten chłopak będzie wisiał — rzekł pan w białej kamizelce. – Już ja wiem, że ten chłopak będzie 

kiedyś wisiał!  

Nikt nie sprzeciwił się tej proroczej opinii. Wszczęto ożywioną dyskusję. Wydano nakaz natychmiastowego 

zamknięcia Oliwera; a następnego ranka przylepiono na bramie ogłoszenie oferujące nagrodę w wysokości 

pięciu funtów*** temu, kto zechce uwolnić gminę od Oliwera Twista. Innymi słowy, proponowano pięć 

funtów oraz Oliwera Twista każdemu mężczyźnie czy kobiecie, którzy by potrzebowali terminatora**** do 

jakiegokolwiek zajęcia, rzemiosła czy zawodu.  

– Nigdy w życiu o niczym nie byłem tak przekonany – rzekł pan w białej kamizelce, kiedy 

następnego ranka stukając do bramy przeczytał ogłoszenie – nigdy w życiu o niczym nie byłem tak 

przekonany, jak o tym, że ten chłopak będzie kiedyś wisiał.  

Ponieważ zamierzam w dalszym ciągu wykazać, czy pan w białej kamizelce miał słuszność, czy się mylił, 

więc może osłabiłbym zainteresowanie niniejszą opowieścią (jeśli je ona w ogóle budzi), mówiąc już teraz, 

czy życie Oliwera Twista doczekało się takiego gwałtownego końca, czy też nie. 

 

* per diem – (z łaciny) dziennie, na dzień 

** konklawe – posiedzenie biskupów mające na celu wybór nowego papieża, tu w znaczeniu: 

zgromadzenie 

*** funt – nazwa pieniądza używanego w Wielkiej Brytanii 

**** terminator – pomocnik i uczeń  

 

Załącznik 2. Karta pracy 

 

Postać we fragmencie Cechy wskazane w tekście Sytuacje i zachowania, 

które to potwierdzają 

Chłopcy z sierocińca  

 

 

 

 

 

 

 

Oliwer Twist  

 

 

 

 

 

 

Panowie Bumble, Limbkins 

i pan w białej kamizelce 

(opiekunowie w sierocińcu  

i kierownictwo ośrodka) 

 

 

 

 

 

 

 

 


