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„Niewygodna prawda” to film demaskujący szokujące fakty
film demaskujący fakty z przeszłości jednej z najważniejszych
osób w historii USA. Czy za fasadą amerykańskiej demokracji
stoi kłamstwo? Czy media są wolne i stoją na straży prawdy?
W głównej roli wystąpiła zdobywczyni Oscara Cate Blanchett
(„Blue Jasmine”, „Carol”) oraz niezrównany Robert Redford
powracający do kina spod znaku „Wszystkich ludzi
prezydenta” i „Trzech dni kondora”. Film może posłużyć do
rozmowy na temat roli mediów tradycyjnych oraz internetu
we współczesnym świecie, a także o etosie i przyszłości
dziennikarstwa uwikłanego w świat polityki. Może także
stanowić punkt wyjścia do dyskusji o tym, jak świadomie
podchodzić do informacji przekazywanych przez media.

W 2004 r. Amerykanie wybierają nowego prezydenta.
W trakcie kampanii producentka telewizyjna Mary Mapes
(Blanchett) pracuje nad materiałem, który może wstrząsnąć
posadami polityki. Wspólnie ze swoim ambitnym zespołem
oraz jednym z najsłynniejszych prezenterów telewizyjnych
Danem Ratherem (Redford) emituje przełomowy reportaż
o szokującej przeszłości prezydenta Georga W. Busha.
Tajemniczy ludzie, którzy zatuszowali kompromitujące fakty
nie poddają się jednak bez walki. Materiał zostaje
wykorzystany przeciwko dziennikarzom, którzy stają
w świetle jupiterów. Wczoraj bohaterowie, dziś uznani za
zdrajców, będą musieli bronić nie tylko swojej reputacji, ale
i podstaw amerykańskiego ustroju. Czy uda im się wygrać
walkę z siłami potężniejszymi niż wolność i demokracja?

Film zainspirowany został aferą „Rathergate”, nazywaną też
„memogate” (od memo = notatka), która była tematem
numer jeden w Stanach Zjednoczonych między wrześniem
a listopadem 2004 r. W trakcie telewizyjnego programu na
żywo słynny dziennikarz Dan Rather upublicznił notatkę
dotycząca przeszłości ówczesnego prezydenta George’a

Film zainspirowany prawdziwą historią

W. Busha. W ten sposób ujawniono fakty, które mogły
zmienić zupełnie bieg zbliżających się wyborów prezy-
denckich. Dzięki po kontrowersyjnej akcji podważającej
prawdziwość dokumentu, doszło do zwolnienia dziennikarzy
odpowiadających za reportaż, w tym gwiazdy telewizji Dana
Rathera. Film został opowiedziany z perspektywy
wydawczyni programu Mary Mapes, której książka posłużyła
za podstawę scenariusza.

Dla coraz większej części społeczeństwa pierwszym źródłem
informacji oraz opinii jest internet. Sieć niewątpliwie
zrewolucjonizowała współczesne media oraz dzienni-
karstwo. Wpłynęła także na ilość informacji, a co za tym idzie,
na ich jakość i wiarygodność. Obserwujemy ewolucję
mediów, obejmującą postęp technologii, ale także
negatywne zjawiska, jak np. tabloidyzację, polityzację czy
włączenie dziennikarzy w świat celebrytów. Zmniejsza się
znaczenie etosu zawodowego oraz idei, według których
dziennikarze są przedstawicielami obywateli, strażnikami
prawdy i sprawiedliwości. Teraz internet stał się miejscem,
w którym głos ludzi może weryfikować działania władz.
Każdy może za pośrednictwem telefonu opublikować zdjęcie
dokumentujące sensacyjną informację – ważnym jest jednak
krytyczne spojrzenie na to, co czytamy, słuchamy, oglądamy.
Ważne stają się też pytania: czy wiemy, jak robić to
odpowiedzialnie? Czy każdy z nas jest w stanie przewiedzieć
konsekwencje takiego działania? Czy nie powinniśmy
pozostawić tego profesjonalistom – ludziom mediów?

Film „Niewygodna prawda” opisuje ewenement działania
internetu we współczesnym dziennikarstwie, stanowiąc
znakomity punkt wyjścia do dyskusji zawierającej elementy
edukacji medialnej. W natłoku informacji niezbędnym jest
odpowiednie przygotowanie uczniów do posługiwania się
mediami jako narzędziami do rozwoju intelektualnego
i pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że film „Niewygodna
prawda” zainspiruje Państwa do rozmowy z uczniami po
wspólnym seansie.

Internet a media tradycyjne

Wartości edukacyjne

• Film ważniejszy niż nagrodzony
Oscarem „Spotlight” i „Big Short”

• Temat odpowiedzialności i roli mediów
w społeczeństwie

• Wybory moralne w świecie polityki
i dziennikarstwa

• Misja, rola i etyka dziennikarska

• Robert Redford – powrót do ról z czasów
„Wszystkich ludzi prezydenta”

• Cate Blanchett – zdobywczyni
Oscara w roli głównej

– 2 –



Poniżej prezentujemy Państwu propozycje pytań do panelu
dyskusyjnego, jaki można przeprowadzić po obejrzeniu filmu
„Niewygodna prawda” z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Pytania nie
posiadają jednoznacznej odpowiedzi, lecz mają na celu zaangażowanie
uczestników w dyskusję. Odpowiedzi mogą się odnosić do filmu lub do
własnych doświadczeń ucz . Nauczyciel może przeprowadzić
dyskusję w dowolnej formie.
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Jaki jest temat filmu „Niewygodna prawda”?
Kim są główni bohaterowie filmu?
Gdzie rozgrywa się akcja filmu?
Skąd pochodzi tytuł filmu?
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Prawda – ww. s ownika to „zgodna z rzeczywisto ci tre
s ów, prawdziwo dlaczego
prawda jest dla cz owieka nadrz dn warto ci

ucha prawdy?
Dla jakich zawodów poznanie prawdy stanowi szczególn
warto
Co chcieli osi gn dziennikarze ujawniaj c dokumenty
w filmie „Niewygodna prawda” – czy chcieli wywo a
sensacj czy d yli do poznania prawdy?
Czy technika dziennikarska w postaci pytania z prowokacj
jest dopuszczalna? Dlaczego?
Jakie by y konsekwencje opublikowania niepewnych
dokumentów?
Jak oceniacie reakcj sztabów wyborczych na opublikowanie
materia ów? Czy w adza deprawuje? Czy cel u wi ca rodki?
Czy niewygodna prawda jest lepsza ni k amstwo?
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Kto jako pierwszy podważył wiarygodność dokumentów,
na które powoływała się stacja telewizyjna w filmie
„Niewygodna prawda”?
Czy internet jest miejscem, w którym słychać vox populi?
W jaki sposób?
Czy zawsze większość ma rację? Uzasadnijcie swoją
opinię.
Dlaczego władza/ politycy/ dziennikarze powinni się
liczyć ze zdaniem internautów, dziennikarstwa
obywatelskiego i blogosfery? Jakimi działaniami próbują
sobie zjednać internautów?
Jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą internet?
Czy podobają Wam się zasady, z którymi spotykacie
się w komentarzach w internecie.
Opiszcie sytuację, w której zabieraliście głos w dyskusji
w internecie. Czy Wasz głos miał wpływ na jej przebieg?
Gdzie wolicie dyskutować – w internecie czy w „realu”?
Co Wam daje internet?

EDUKACJA MEDIALNA

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Jak w natłoku informacji możemy kształtować własne opinie
i poglądy? Jak odbierać media? (Przykładowe odpowiedzi: być
krytycznym wobec informacji, szczególnie sensacji, w przypadku
mediów prywatnych - sprawdzać kto jest właścicielem danego
medium, media publiczne – jaka opcja polityczna jest u władzy,
czytać więcej niż jedną gazetę)
Jakie cechy powinni mieć ludzie pracujący w mediach?
Przy pomocy słownika wyjaśnijcie pojęcia: komercjalizacja
mediów, tabloidyzacja, polityzacja, infotaiment, edutainment.
Które z tych zjawisk obserwujecie w mediach?
Jak oceniacie współczesny reportaż i publicystykę? Jakie
informacje / artykuły czytacie najczęściej? Skąd czerpiecie
informacje?
Co jest współcześnie zagrożeniem dla wiarygodnej informacji?
W jakim kierunku będą zmieniały się media w najbliższej
przyszłości?
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GRA – „RED|AKCJA REAKCJA”

PRZYGOTOWANIE

CZAS TRWANIA 45 min.

WPROWADZENIE

Każdy zespół powinien mieć dostęp do internetu, kilka czerwonych kartek A4 na odpowiedzi, długopisy.

Nauczyciel pyta uczniów jakie znają gatunki dziennikarskie. Omawia z uczniami podział gatunków dziennikarskich
na informacyjne (np. notatka, informacja prasowa, reportaż, wywiad) i publicystyczne (np. komentarz, felieton,
recenzja). Wskazuje różnice między gatunkami, wskazuje sytuacje, w których informacja i publicystyka może się
przenikać np. w wywiadzie.

Nauczyciel dzieli klasę na 4-5 grup, tzw. redakcje. Każdy zespół wybiera:

-
- – przedstawiciela zespołu, którego funkcją będzie pilnowanie

czasu realizacji zadania i akceptacja wypracowanego przez zespół tekstu
- – osoby notującej
- – osoby wyszukującej odpowiedzi w internecie, obsługującej komputer

Grupy zajmują miejsca w klasie w taki sposób, aby zespoły tworzyły okrąg – zadaniem redakcji będzie
przekazywanie wypracowanych informacji po kręgu do kolejnego zespołu. Sąsiedni zespół, do którego redakcja
przekazuje karty, można nazwać „konkurencją”.

Nauczyciel czyta zespołom zadania, prezentowane wg kręgu na stronie 5. Każdy zespół w 7 minut powinien
przygotować odpowiedzi na zadania dotyczące gatunków dziennikarskich, wypisując je na kartce (nie wpisując na
niej nazwy danego gatunku). Po 7 minutach lub po akceptacji tekstu przez naczelnego redaktora, karta
przekazywana jest sąsiedniemu zespołowi zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zadaniem redakcji jest
odgadnięcie gatunku, o którym napisała konkurencja i dyskretne przekazanie tej informacji nauczycielowi, tak by
inne grupy nie słyszały. Gdy nauczyciel upewni się, że wszystkie zespoły odgadły zagadkę, przekazuje grupom
kolejne zadanie. Zespoły pracują od tej pory na gatunku, który odgadły. Po wykonaniu zadania, przekazują po
7 minutach nową kartę sąsiadującemu zespołowi itd.

- Redakcje po otrzymaniu kartki od konkurencji muszą odgadnąć o jakim gatunku mowa – zatem
na kartach nie wolno zamieszczać wprost nazwy gatunku, o którym rozmawiała dana redakcja.

- Poszczególne redakcje „konkurują”, zatem nie ujawniają sobie wzajemnie informacji jaki gatunek omawiają.

- Nauczyciel powinien pilnować czasu na realizację zadania 7 minut, aby grupy działały pod presją czasu
jak w redakcji.

STRUKTURA GRY

ZASADY GRY

WSKAZÓWKI

nazwę redakcji
redaktora naczelnego

sekretarza redakcji
researchera

Zapraszamy klasy ponadgimnazjalne do gry, w której uczestnicy dobrani
w kilkuosobowe zespoły (redakcje) realizują zadania mające na celu omówienie

wybranych gatunków dziennikarskich.
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GATUNKI
DZIENNIKARSKIE

VADEMECUM
REPORTERA

MISTRZOWIE
SŁOWA

NOTATKA
PRASOWA

Redakcja 1 reportaż–

Redakcja 2 artykuł–

Redakcja 3 wywiad–

Redakcja 4 felieton–

Redakcja 5 notatka–

prasowa

Stwórzcie definicję podanego gatunku
dziennikarskiego. (nauczyciel przydziela

każdemu zespołowi jeden gatunek na kartce
lub dyskretnie, tak by pozostałe redakcje nie

wiedziały co otrzymała konkurencja)

Jako doświadczeni dziennikarze
napiszcie kilka wskazówek jak stworzyć

tekst w podanym gatunku literacki.

Zrelacjonujcie pracę Waszej redakcji
w notatce prasowej, odpowiadając na

pytania: CO redakcja realizowała,
KIEDY i GDZIE pracowała oraz JAK

przebiegała ich praca oraz DLACZEGO
odpowiadaliście na pytania.

Podajcie przykłady autorów lub
tytuły gazet, posługujących się

podanym gatunkiem dziennikarskim.

PODSUMOWANIE:

– omówienie z nauczycielem poszczególnych gatunków dziennikarskich (forma zależna
od nauczyciela: przedstawienie notatki prasowej, omówienie wg zadań lub
wg gatunków)

– omówienie pracy w redakcji: czy praca pod presją czasu jest efektywna, jak redaktor
naczelny wpływa na ostateczny tekst, jakie są zalety i wady pracy zespołowej

– nawiązanie do filmu „Niewygodna prawda” – ocena pracy zespołowej redakcji, jakie
gatunki dziennikarskie pojawiły się w filmie.

PRZYKŁADOWE
DEFINICJE

GATUNKÓW
DZIENNIKARSKICH

Reportaż:

Wywiad:

Felieton:

Notatka prasowa:

tekst publicystyczny, audycja lub film będące opisem zdarzeń lub faktów
opartym na autentycznym materiale;

rozmowa dziennikarza z kimś, zwykle ze znaną osobą lub specjalistą w danej
dziedzinie, w której odpowiada ona na zadawane pytania;

krótki publicystyczny tekst utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie,
wyrażający punkt widzenia autora. Cechy: aktualna tematyka, tematyczna dowolność,
subiektywna opinia, indywidualny styl, nakłonienie odbiorcy do aktywności
– wzbudzenie w nim reakcji, korzystanie ze środków artystycznych: satyry czy ironii;

zwięzła i przejrzysta informacja o wydarzeniu, odpowiadająca na
pytania: co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego.
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Cate Blanchett w życiowej formie.

Daily Telegraph

W „Niewygodnej prawdzie” Blanchett i Redford powracają we wspólnym dla nich
motywie, znanym z ich wcześniejszych filmów: dziennikarstwie. Robert Redford jako
reporter śledczy w thrillerze o aferze Watergate „Wszyscy ludzie prezydenta” i Cate
Blanchett portretująca waleczną irlandzką dziennikarkę w filmie „Veronica Guerin”
nie są jedynymi ich pamiętnymi występami, ale też tymi, w których aktorzy przepoili
swoje role przyciągającą empatią.

The Australian

Cate Blanchett jest aktorką potężną
i bezwzględną, która nigdy, ale to nigdy
nie zostawiła publiczności chcącej więcej.

Chicago Tribune

„Niewygodna prawda” nie opisuje genezy
kontrowersyjnej historii , raczej pobudza do
dyskusji – jak w niektórych filmach Roberta
Redforda, m.in. w „Ukrytej strategii”
– o polityce, mediach, władzy i poglądach.

The Australian

Zobacz zwiastun:
www.forumfilm.pl/niewygodna_prawda • edukacja@forumfilm.pl
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