
o bezgranicznej odwadze 
i nowym patriotyzmie

NEXT FILM przedstawia film odkrywający nieznaną do tej pory kartę 
najnowszej historii. „Karbala” to fascynująca opowieść o jednej 
z największych współczesnych bitew z udziałem polskich żołnierzy, 
o niesamowitym bohaterstwie i walce z własnymi słabościami.

W kwietniu 2004 roku podczas islamskiego święta 
Aszura w irackim mieście Karbala doszło do 

ataku na strategiczny dla władz obiekt – City Hall. Polscy  
i bułgarscy żołnierze patrolujący ratusz stanęli do 
obrony budynku. Z ograniczonymi zapasami amunicji  
i bez kontaktu z bazą, musieli wytrwać na posterunku  
72 godziny. Jedynym wyjściem z sytuacji było zwycięstwo 
– nad wrogiem oraz własnymi lękami. Wygrali bitwę bez 
straty ani jednego żołnierza. Bitwa o City Hall przez długi 
czas była jedną z największych wojskowych tajemnic. 
Na bohaterski wyczyn polskich i bułgarskich oddziałów 
została nałożona klauzula milczenia. 11 lat po tych 
wydarzeniach Krzysztof Łukaszewicz, reżyser znany  
z takich produkcji jak „Lincz” czy „Żywie Biełaruś!”, 
odkrywa nieznane dotąd sekrety misji w Iraku. „Karbala” 
to jednak nie tylko imponujące sceny batalistyczne, ale też 
obraz uczuć i emocji towarzyszących żołnierzom podczas 
walki, pytania o sens poświęcenia i akcji bojowych  
na obcej ziemi.
Film Krzysztofa Łukaszewicza to dzieło dopracowane 
w każdym calu. Za odwzorowanie irackich krajobrazów 
odpowiedzialny był ceniony scenograf Marek Warszewski, 
nagrodzony Orłem za film „Miasto 44”. Wspaniałe zdjęcia 
są dziełem Arkadiusza Tomiaka, laureata aż dwóch Złotych 
Lwów. Nad każdym szczegółem filmu czuwał konsultant 
merytoryczny ppłk Grzegorz Kaliciak, dowódca polskiego 
oddziału w bitwie o City Hall. 
W obsadzie filmu zobaczymy plejadę najlepszych polskich 
aktorów. W dowódcę oddziału wcielił się Bartłomiej Topa,  
a partnerują mu między innymi Antoni Królikowski, Leszek 
Lichota, Tomasz Schuchardt, Piotr Głowacki, Łukasz 
Simlat, Mikołaj Roznerski, Hristo Shopov, Atheer Adel. 

Przygotowany przez nas pakiet edukacyjny 
towarzyszący filmowi „Karbala” zawiera scenariusze 

dwóch lekcji o polskich misjach międzynarodowych, 
które mogą być wykorzystywane na zajęciach WOS, 
historii i lekcjach wychowawczych (kształcenie 
ogólne w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych). 
Nie tylko pomagają usystematyzować wiedzę o polskich 
żołnierzach działających w miejscach konfliktów na 
świecie, ale także uczą patriotyzmu i szacunku dla 
polskich żołnierzy, którzy stają w obronie uciśnionych 
narodów. Wskazują na nowy rodzaj współczesnego 
patriotyzmu, który zawiera się w haśle „Jestem Polakiem, 
jestem Europejczykiem, jestem obywatelem świata”. 
Zachęcają młodzież do dyskusji o miłości do ojczyzny, 
pokazują, jak ważna jest pomoc niesiona narodom  
w czasie konfliktów. Dopełnieniem scenariuszy lekcji jest 
tekst przedstawiający historię najważniejszych polskich 
misji wojskowych poza granicami kraju, m.in. w dawnej 
Jugosławii, Iraku czy Afganistanie.
Pakiet edukacyjny otrzymają Państwo w kinie przed pokazem 
filmu „Karbala”. Mamy nadzieję, że film oraz materiały 
edukacyjne okażą się inspirującym pretekstem do lekcji  
i dyskusji dotyczących polskiego uczestnictwa w misjach 
zagranicznych. 

POLSKA NA MIĘDZYNARODOWYCH
MISJACH WOJSKOWYCH


