
W I semestrze  roku szkolnego 2018/2019 spotkania filmowe w ramach działalności 

Szkolnego Klubu Filmowego odbywały się przeważnie co trzy tygodnie. W zajęciach brali 

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

gośćmi byli również absolwenci szkoły oraz nauczyciele.                                                                  

Skład grupy jest zróżnicowany i oprócz stałej 15 - osobowej grupy z klas III i II, na zajęciach 

ciągle zmienia się liczba uczniów. Uczestnikami spotkań są także członkowie ich rodzin.  

Liczną grupę stanowią uczniowie klas I liceum.  

Zajęcia, podobnie jak w poprzednich latach, rozpoczynały się od prezentacji 

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

Następnie odbywała się projekcja filmu, a po niej warsztaty i dyskusja. Pojawiły się też inne 

formy pracy: wyjazdy na warsztaty filmowe, spotkanie z aktorką czy wyjazd do kina. Dwa 

razy zajęcia przygotowali i prowadzili sami uczniowie, wybierając do interpretacji i dyskusji 

ulubione filmy. Prowadzący klub nauczyciele wygłaszali wykład połączony z prezentacją o 

związkach literatury i filmu na konferencji metodycznej nauczycieli z powiatu. 

Obejrzano i dyskutowano na zajęciach o następujących obrazach filmowych: 

„Mandarynki”- reż. Zaza Urushadze, to dramat wojenny o konflikcie w Abchazji, 

sile przyjaźni rodzącej się między wrogami, to protest przeciwko wojnie i takie hasła 

udowadniali uczestnicy spotkania, charakteryzując postawy reprezentantów trzech 

narodowości. 

 

 



 

…………………………………………………………………………………………………. 

„Powidoki”- reż. Andrzej Wajda, film biograficzny o malarzu Władysławie 

Strzemińskim, którego życie i kariera zostały zniszczone przez władze socrealistyczne w 

Polsce. Uczniowie zapoznali się z malarstwem artysty i sztuką „powidoków”, obejrzeli film 

animowany „Fotel” jako karykaturę czasów socrealizmu, poznali realia i sztukę realizmu 

socjalistycznego i mechanizmy oddziaływania na „niepokornych twórców”, dyskutowali o 

rodzinach artystycznych i trudnych relacjach między członkami tych rodzin. 

 



 

………………………………………………………………………………………………… 

„Brzezina” – reż. Andrzej Wajda, film zaprezentowała trójka uczniów 

przygotowująca się do olimpiady, na warsztatach po obejrzeniu obrazu przygotowali 

ćwiczenia i pytania dotyczące łączenia sztuki filmowej z malarstwem symbolicznym J. 

Malczewskiego. 

 



 

………………………………………………………………………………………………… 

„Chocolat” – reż. Roschdy Zem, film biograficzny oparty na prawdziwej historii 

pierwszego czarnoskórego klauna Rafaela Padilla, który był gwiazdą sztuki cyrkowej we 

Francji na przełomie XIX i XX wieku. Uczniowie dyskutowali o trudnej sztuce cyrkowej, 

komikach filmowych, przyjaźni artystów - białego i czarnoskórego, o przełamywaniu 

stereotypów i kulisach show-biznesu.   

 



 

…………………………………………………………………………………………….. 

Zorganizowano wyjazd do Kina „Stylowy” w Zamościu na projekcję filmu 

„Kamerdyner” w reż. F. Bajona. Po projekcji odbyła się dyskusja w sali kinowej z udziałem 

towarzyszących rodziców – opiekunów wyjazdu i innych widzów filmu. Następnie odbyła się 

lekcja historii połączona ze zwiedzaniem wraz z przewodnikiem fortyfikacji Zamościa. 

 



 

………………………………………………………………………………………… 

Troje uczniów brało udział w warsztatach filmowych w Lublinie, a następnie 

przystąpiło do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i 

Komunikacji Społecznej, wszyscy zakwalifikowali się do etapu okręgowego, przygotowali 

fotokasty  jako zadania okręgowe, wysyłając je do Warszawy, wzięli udział w eliminacjach 

okręgowych w Lublinie. 

 

 

Dwoje uczniów otrzymało podziękowania za pracę jako wolontariusze przy 

organizacji Festiwalu Filmów Historycznych w Zamościu, na zajęciach przedstawiali w 

formie wykładu wiadomości o festiwalu i pracy wolontariuszy. 



 

………………………………………………………………………………………… 

Zorganizowano spotkanie z aktorką panią Magdaleną Różańską, wspólnie oglądano 

film „Dziewczyna z szafy” w reżyserii Bodo Koksa, w którym pani Magdalena grała główną 

rolę. Dyskutowano o powstawaniu filmu, pracy na planie i innych projektach aktorskich 

zaproszonego gościa. 

 



 

 

Dwa spotkania przygotowali i prowadzili uczniowie, wybierając do prezentacji swoje 

ulubione obrazy filmowe i zachęcając uczestników zajęć do łączenia interpretacji filmu z 

malarstwem /”Brzezina”-  reż. A. Wajda/ i ze sztuką cyrkową /”Chocolat” -reż. Roschdy 

Zem/. 

 


