
02.06.20 – 03.06.20r. 

Temat: Radość mimo wszystko. O przyjaźni i przyjemności z życia. 

Jakie trudności muszą pokonywać w swoim życiu osoby niepełnosprawne? 

Przypomnij sobie film Nietykalni ( reż. Eric Toledano – 2011r.).  

https://www.cda.pl/video/5076044c2 

Przeczytaj fragmenty recenzji Anny Niziurskiej Nietykalni. Nietypowy film o przyjaźni. 

Odpowiedz na pytania: 

1. O czym opowiada film? 

2. Kim są główni bohaterowie Nietykalnych? 

3. Jak poznają się Driss i Philippe? 

Przypomnij sobie scenę „castingu” na pielęgniarza: 

 Dlaczego wśród kandydatów znalazł się Driss? (Driss po wyjściu z więzienia 

chce uzyskać wystarczającą liczbę odpowiedzi odmownych po odbyciu rozmów 

o pracę, by mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych). 

 Jak zachowuje się Driss i o czym świadczy wymiana zdań między nim 

a Philippe’em? (Driss bezczelnie wchodzi bez kolejki i bez ogródek mówi, o co 

mu chodzi, traktuje Philippe’a jak każdego innego pracodawcę, nie zwraca 

uwagi na jego niepełnosprawność, zarzuca mu brak poczucia humoru w 

rozmowie o twórcach muzyki współczesnej i klasycznej, nie wstydzi się swoich 

upodobań muzycznych). 

 Dlaczego Philippe odmówił złożenia podpisu i w rezultacie zatrudnił Drissa? 

(Był autentyczny, niczego nie udawał i przede wszystkim nie okazywał litości.  

W scenie, w której kuzyn ostrzega milionera przed opiekunem z przestępczą 

przeszłością, brak litości Drissa Philippe podaje jako główny argument za jego 

zatrudnieniem). 

 

Zastanów się, od czego zależy jakość życia?, co może sprawiać, że będzie ono przyjemniejsze?  

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: co czyni życie człowieka przyjemnym? 

Definicja słownikowa brzmi: „przyjemność: 1. miłe uczucie wywołane dodatnimi bodźcami, 

uczucie zadowolenia, rozkoszy. »Patrzeć na coś z przyjemnością. Robić coś dla 

przyjemności«. 2. to, co wywołuje uczucie zadowolenia, co się podoba; rzecz przyjemna. 

»Pozwalać sobie na drobne przyjemności«”. (Wielki słownik języka polskiego, Warszawa 

2006).  

https://www.cda.pl/video/5076044c2


Zadanie do wykonania: 

Co sprawia przyjemność Drissowi, a co Philippe’owi? Podaj przykłady w których panowie 

doznają przyjemności, będąc razem lub osobno.  
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Czego uczą się od siebie główni bohaterowie? Główni bohaterowie uczą się od siebie 

nawzajem: Philippe patrzy na siebie oczami pielęgniarza, czyli zapomina o swojej 

niepełnosprawności i zaczyna korzystać z życia, np. chce przejechać się wściekle szybką furą, 

w której mógłby poczuć prawdziwą prędkość. Głośno mówi o swoich potrzebach, chociaż 

wcześniej skrywał je głęboko w podświadomości. Natomiast Driss przekonuje się, czym jest 

przyjaźń i praca. Uczy się, na czym polega wartość i rola pieniądza, a także zaczyna słuchać 

muzyki klasycznej. 

 

Jak myślisz, co oznacza tytuł filmu? Tytuł filmu oznacza, że dwaj główni bohaterowie stali 

się nietykalni – w znaczeniu „nienaruszalni”, „silni” – dzięki przyjaźni, która ich połączyła. 

Sparaliżowany milioner i młody bezrobotny mężczyzna, mający problemy z prawem, byli na 

różne sposoby wykluczeni przez społeczeństwo. Jednak gdy przebywają razem, wszystko się 

zmienia: zaczynają dostrzegać pozytywne aspekty życia i czują się niepokonani.  

 

Powodzenia! 



 


