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FILM | „NOCTURNA”, reż. Víctor Maldonado, Adrià Garcia 
 
Tim mieszka w domu dziecka. Już w pierwszych scenach dowiadujemy się, że chłopiec boi się ciemności  
i spędza noce na obserwacji gwiazd, zwłaszcza Adhary, z którą wiążą się jego wspomnienia o mamie. 
Pewnej nocy Tim odkrywa, że Adhara przestaje świecić, a na niebie pojawia się coraz mniej  gwiazd. 
Poznaje wówczas Kociego Pasterza, który wprowadza go w nocny świat – Nocturnę – pełen dziwnych 
stworzeń. Tim chce rozwikłać zagadkę znikających gwiazd.  

 
 

TEMATY DO OMÓWIENIA 

 
Film stwarza okazję do omówienia z uczniami trzech tematów: 

 
→ pokonywanie lęków; 
→ przyjaźń; 
→ smutek po stracie bliskiej osoby. 

 
 
Pokonywanie lęków 
Tim bardzo boi się ciemności. Strach jest tak silny, że nie pozwala chłopcu wchodzić do ciemnej piwnicy 
za dnia, a nocą każe mu otwierać okno, by wpuścić światło gwiazd. Unikanie to najczęstsza reakcja na 
nasze lęki, gdyż nie wystawiamy się wówczas na nieprzyjemne uczucia. Z drugiej jednak strony często nie 
pozwala ono nam robić tego, na czym nam zależy albo na co mamy ochotę. Nie jest zatem dobrym 
sposobem na pokonywanie lęków, zwłaszcza że strachy, przed którymi uciekamy, nierzadko rosną w siłę 
i wydają nam się jeszcze trudniejsze do pokonania. 
 
Dzieci często uważają, że nie powinny się bać. Oglądając tę bajkę, mogą jednak dowiedzieć się, że lęk 
przed ciemnością i lęk w ogóle jest czymś naturalnym, dotyczy wszystkich dzieci i dorosłych. Czy to 
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dobrze, że odczuwamy strach? Tak! Dzięki niemu możemy ustrzec się realnych niebezpieczeństw, np. nie 
wchodzimy zbyt wysoko na drzewo, żeby nie spaść. Strach jest więc bardzo potrzebny. 
 
Czy wszystko, czego się boimy, może nam zrobić krzywdę? Dzieciom, które mają problemy z lękiem, 
warto zwrócić uwagę, że ciemność albo myśli o czarownicach, duchach czy potworach wywołują 
nieprzyjemne uczucia, ale nie mogą zrobić krzywdy. Natomiast z warczącym psem lepiej nie zadzierać, 
bo naprawdę może ugryźć! 
 
Czy Tim był odważny, choć czuł strach? Należy podkreślić, że odważny jest ten, kto mimo strachu stawia 
czoła swoim lękom, a nie ten, kto mówi, że niczego się nie boi. Warto zwrócić uczniom uwagę, że 
chłopiec nie tylko odbył długą nocną podróż po Nocturnie, lecz także stanął twarzą w twarz ze swoim 
lękiem: gdy zgasił światło Gwiazdy Polarnej, pozwolił, by ogarnęła go absolutna ciemność. To się nazywa 
odwaga! Ciemność przestała być dla chłopca problemem. 
 
Przy okazji omawiania tematu warto sięgnąć po książkę „Krótkie opowiadania na pokonanie strachu” 
Jana-Uwego Rogge (Jedność 2006). 
 

Przyjaźń 
Tim mieszkał w sierocińcu, nie miał przy sobie mamy i taty, a koledzy i koleżanki dokuczali mu, m.in. 
wyśmiewali się z niego z powodu lęku przed ciemnością. Podróż do Nocturny pozwoliła mu zaprzyjaźnić 
się z Kocim Pasterzem i kotem Tobermorym. Po czym poznać, że Tim i Koci Pasterz się zaprzyjaźnili? 
Pomagali sobie w trudnych sytuacjach i dbali o siebie: Koci Pasterz uratował chłopca przed Świetlikami  
i Cieniem, a Tim uratował Kociego Pasterza, kiedy ten wpadł do wody. 
 

Smutek po stracie bliskiej osoby 
Tim nie ma rodziców, a pod koniec filmu znika także Koci Pasterz. To wywołuje u chłopca uczucie 
samotności i bezradności. Należy przypomnieć uczniom, co powiedział Koci Pasterz chłopcu przed swoim 
zniknięciem: „Ci, którzy ciebie kochają, nigdy cię nie opuszczą. Zawsze nosisz ich ze sobą w sercu. Nawet 
wtedy, gdy nie ma ich przy tobie”. Omawiając ten temat, można zachęcić dzieci, by zastanowiły się, jakie 
wspomnienia Tim będzie nosił w sercu, myśląc o Kocim Pasterzu (np. Koci Pasterz był dobrym 
przyjacielem Tima, chronił go podczas podróży po Nocturnie, stawał w jego obronie przed cieniem, Tim 
lubił podróżować na plecach Kociego Pasterza). 
 


