
W I semestrze  r. szk. 2016/17 spotkania filmowe w ramach działalności Szkolnego 

Klubu Filmowego odbywały się przeważnie co dwa tygodnie. W zajęciach brali udział 

uczniowie z różnych klas licealnych, dołączyli także uczniowie z klas III gimnazjum, a także 

częstymi gośćmi byli absolwenci szkoły. Skład grupy jest zróżnicowany i ciągle zmienia się 

liczba uczestników. Dużą grupę stanowią uczniowie klas I liceum.  

Zajęcia, podobnie jak w poprzednich latach, rozpoczynaliśmy od prezentacji 

multimedialnej o filmie, reżyserze, aktorach, nagrodach filmowych i odbiorze widzów. 

Następnie odbywała się projekcja filmu, a po niej warsztaty i dyskusja. Jedno spotkanie 

prowadził nauczyciel j. niemieckiego, w ramach cyklicznego przedsięwzięcia – prezentacji 

osiągnięć kina europejskiego. Odbył się również wyjazd do Lublina, podczas którego młodzież 

obejrzała dwa filmy w kinie oraz uczestniczyła w projekcji filmu biograficznego oraz w 

spotkaniu z reżyserem tego obrazu w Filharmonii Lubelskiej. 

Obejrzeliśmy dobre i bardzo dobre filmy. Poniżej zamieszczamy krótką notkę o 

każdym: 

 

 

 „Zło” - szwedzki dramat w reżyserii Mikaela Håfströma z 2003 r. zrealizowany na 

podstawie powieści autobiograficznej Jana Guillou. Jest to historia szesnastoletniego Erika, 

który wyrzucony ze szkoły za pobicie zostaje wysłany do szkoły z internatem, w której rządzą 

gangi młodzieżowe stosujące przemoc wobec jednostek nieakceptujących narzuconych 

zasad. Po projekcji filmu uczniowie dyskutowali nad problemami przemocy i agresji w szkole. 

 



 

Kadry z filmu „Zło” 

 

 

Slajd z prezentacji dotyczącej filmu 



 

„Futro” – polska komedia katastroficzna w reżyserii Tomasza Drozdowskiego 

obnażająca wady współczesnego polskiego społeczeństwa. Akcja toczy się podczas 

uroczystości, która skupia całą rodzinę. Prawdziwe, choć mocno skrywane, oblicza członków 

rodziny wielopokoleniowej ujawniają się w czasie zaskakujących sytuacji i nieprzewidzianych 

zwrotów akcji. Uczniowie zwrócili uwagę na karykaturalne zachowania bohaterów 

reprezentujące stereotypy współczesnych Polaków. 

 

Kadr z filmu „Futro” 



 

„Nędznicy” - Film Toma Hoopera to kolejna adaptacja filmowa kultowej powieści 

francuskiego pisarza Victora Hugo pt. „Nędznicy". Tym razem w wersji musicalu. Film, tak jak 

powieść i musical, traktuje o przezwyciężaniu przeszłości, możliwości odkupienia win i 

otworzeniu lepszej rzeczywistości. To również obraz miłości i rewolucji. Zwróciliśmy uwagę 

na wspaniałą muzykę, doskonałe kreacje aktorskie, silne osobowości bohaterów i 

kontrastowe obrazy XIX-wiecznej Francji. 
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Kadry z filmu „Nędznicy” 
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„Body/ Ciało” -  polski dramat z 2015r. w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. To film o 

trudnych relacjach ojca i córki, próbujących odnaleźć się po tragicznych przeżyciach 

związanych ze śmiercią bliskiej osoby. Po projekcji dyskutowaliśmy o konsekwencjach 

dramatycznych wydarzeń rozgrywających się w rodzinach: alkoholizmie, anoreksji, braku 

kontaktów między najbliższymi osobami, kreowaniu nieistniejącej rzeczywistości,              

samo destrukcji i samotności człowieka.  

 

 

Kadry z filmu „Body/ Ciało” 
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„Przed wschodem słońca” - amerykański melodramat z 1995 r. w reżyserii Richarda 

Linklatera o przypadkowym spotkaniu dwojga młodych ludzi, którzy postanawiają spędzić 

razem kilka godzin w stolicy Austrii. Uczniów oglądających film zachwyciły obrazy Wiednia 

nocą, charakteryzujące się niepowtarzalną atmosferą i artystycznym klimatem. Zajęcia 

prowadził nauczyciel języka niemieckiego p. Grzegorz Bryła. 

 

Kadr z filmu „Przed wschodem słońca” 
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„Whiplash” -  amerykański dramat muzyczny z 2014 r., w reżyserii i według 

scenariusza Damiena Chazelle'a, reżysera kina niezależnego. Tematem filmu jest droga do 

sukcesu, którą ma przejść młody adept sztuki gry na perkusji, Andrew Neyman. Jego 

przewodnikiem zostaje wybitny nauczyciel muzyki o kontrowersyjnych metodach pracy. 

Przed obejrzeniem filmu odbyły się warsztaty muzyczne w auli szkoły. Natomiast po projekcji 

filmu zastanawialiśmy  się nad zagadnieniami : Jak dużego poświęcenia wymaga talent? 

Gdzie leży granica między prowokowaniem do przekraczania siebie samego a podcinaniem 

skrzydeł? 



Jak dużego poświęcenia wymaga talent? 

 

Slajdy z prezentacji dotyczącej filmu „Whiplash” 

Gdzie leży granica między prowokowaniem do 
przekraczania siebie samego, a podcinaniem skrzydeł? 

 

 



 

 

„Zabić Sekala” - czesko- słowacko- polsko- francuski dramat wojenny z 1998 r. w 

reżyserii Vladimíra Michálka. Akcja filmu dotyczy relacji między społecznością wiejską 

zamieszkującą okupowane przez Niemców tereny w czasie II wojny światowej a bezwzględną 

jednostką współpracującą z wrogiem. Główne problemy omawiane na zajęciach to: 

charakterystyka postaw ludzkich w sytuacjach zagrożenia, nadużywanie władzy przez tyrana i 

oprawcę, pojmowanie dobra i zła w czasie wojny. 
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Kadry z filmu „Zabić Sekala” 

 

30 września 2016r. uczniowie należący do Szkolnego Klubu Filmowego wraz z 

opiekunami uczestniczyli w projekcji trzech filmów: jeden w Filharmonii Lubelskiej, dwa w 

kinie Cinema City PLAZA Lublin w ramach wyjazdów edukacyjnych do miejsc kultury. 

Pierwszy to film dokumentalny, biograficzno – muzyczny o Siergieju Rachmaninowie pt. 

„Żniwa smutku” Tony’ego Palmera, światowej sławy brytyjskiego reżysera, wyświetlony dla 

publiczności w Filharmonii Lubelskiej.  
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Młodzież mogła obejrzeć projekcję z tłumaczeniem „na żywo”, a następnie 

uczestniczyć w spotkaniu z reżyserem dzieła. Spotkanie prowadzono  w j. angielskim. Film 

zwracał uwagę łączeniem archiwalnych zdjęć dotyczących życia Rachmaninowa i jego rodziny 

w Rosji na początku XX wieku oraz epizodów z życia kompozytora na obczyźnie. Połączono 

fragmenty koncertów, przedstawień operowych i wywiadów z obrazami o charakterze 

symbolicznym oraz zdjęciami i fragmentami filmów archiwalnych, wcześniej 

niepublikowanych. Po projekcji reżyser Tony Palmer opowiadał o swej pracy, wyjaśniał 

okoliczności powstania filmu. Na pamiątkę spotkania młodzież odebrała płytę z filmem i z 

dedykacją  dla Klubu Filmowego przy LO im. ONZ.  

 

Tony Palmer i członkowie Szkolnego Klubu Filmowego na scenie      

Filharmonii  Lubelskiej 

 

Ponadto uczniowie uczestniczyli także w projekcji dwóch filmów w kinie Cinema City 

w PLAZIE Lublin. Pierwszy obraz to nagrodzony na Festiwalu Filmowym w Gdyni „Ostatnia 

rodzina” w reżyserii  Jana P. Matuszyńskiego, który wywołał ogromne wrażenie, dzięki niemu 

młodzież łatwiej może zrozumieć przesłanie obrazów Beksińskiego. Trzeci film to 

reklamowany horror „Blair Witch” Adama Wingarda. Uczniowie oceniali efekty specjalne i 

zaskakujące rozwiązania fabularne. 
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