
 W II semestrze  roku szkolnego 2017/18 spotkania filmowe w ramach działalności 

Szkolnego Klubu Filmowego przebiegały w różnych formach: projekcji filmu połączonego z 

dyskusją, warsztatów filmowych, medialnych i teatralnych, spotkań z aktorami i wyjazdów do 

teatrów.  W zajęciach brali udział uczniowie z różnych klas licealnych. Podobnie jak w 

ubiegłych latach skład grupy jest zróżnicowany i ciągle zmienia się liczba uczestników.   

 W II semestrze obejrzano i zanalizowano  2 filmy, były to: 

„Co gryzie Gilberta Grape’a” - amerykański dramat z 1993 roku w reżyserii Lasse 

Hallströma. To historia o młodym człowieku poszukującym swego miejsca w życiu,  a także 

o rodzinie, która jest dla niego ciężarem i jednocześnie wielką wartością.          

            Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat wartości w życiu młodych ludzi, roli 

rodziny, odpowiedzialności za niesamodzielnych, chorych i niepełnosprawnych członków 

rodziny, ważnych wyborów oraz roli domu jako miejsca przeżywania ukrywanych tragedii 

rodzinnych. 

 

 



 

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

„Babel” -  w reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu, jako przykład współczesnego 

dramatu filmowego, którego wielowątkowa fabuła rozgrywa się w czterech krajach: Japonii, 

Maroko, Meksyku i USA. Uczniowie mieli za zadanie udowodnić celowość tytułu i odszukać 

odwołania do Biblii oraz scharakteryzować różnice kulturowe dzielące bohaterów, problemy 

młodzieży w różnych krajach świata oraz problem braku porozumienia między członkami 

rodzin. Zwrócono uwagę na precyzyjną konstrukcję filmu.  

 



 Członkowie Klubu Filmowego uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do Krakowa.    

W pierwszym dniu zostały zorganizowane warsztaty z interpretacji sztuki w Muzeum Sztuki 

Współczesnej MOCAK w Krakowie. Młodzież podzielona na grupy próbowała odnaleźć w 

oglądanych dziełach poruszaną problematykę społeczną. Swoje przemyślenia i obserwacje 

różnorodnych dzieł każda z grup omawiała na szerszym forum.  

 

 

 

 



Sztukę przełomu XIX i XX w. młodzież miała okazję poznać, oglądając dzieła Stanisława 

Wyspiańskiego. Zajęcia w Muzeum Narodowym również miały charakter warsztatów, 

podczas których omówiono najważniejsze dziedziny wszechstronnej twórczości 

krakowskiego artysty. Po wyjściu z muzeum młodzież podziwiała instalację świetlno-

muzyczną również dotyczącą dzieł S. Wyspiańskiego.   

 

 

 

 

 



           Następnie młodzież obejrzała dwa filmy: „Więzień labiryntu” oraz „Czas mroku”. Po 

projekcjach odbyła się dyskusja.  

 

 

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha uczniowie poznali kulturę Japonii 

podczas wykładu i prezentacji multimedialnej prowadzonej przez edukatora muzeum. Odbyły 

się także praktyczne warsztaty z origami i kaligrafii japońskiej. Uczestnicy obejrzeli również 

wystawę dwójki światowej sławy japońskich artystów. 

 



 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Czterogodzinny spektakl w Teatrze STU pt. „Hamlet” w reżyserii Krzysztofa 

Jasińskiego był ostatnim i najważniejszym punktem wyjazdu do Krakowa. 

 



 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 Odbyły się warsztaty medialne dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z  

Biłgoraja pt. „Nowe widnokręgi – zrozumieć media”. Zostały przygotowane przez 



wykładowców i studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz 

dziennikarzy, operatorów TV „Trwam” i „Radia Maryja”. Wśród uczestników zajęć byli 

członkowie Szkolnego Klubu Filmowego. Warsztaty składały się z dwóch części: 

teoretycznej i praktycznej. Część pierwszą prowadzili wykładowcy z toruńskiej uczelni, 

dziennikarze i operatorzy dźwięku. Wygłosili prelekcje dotyczące języka obrazu, słowa i 

dźwięku w tworzeniu audycji telewizyjnych, prasowych i radiowych. W czasie prezentacji  

materiałów zwrócono uwagę na: język przekazu medialnego, rodzaje mediów 

społecznościowych, na narzędzia manipulacji. Zaprezentowano uczestnikom warsztatów: 

pracę kamery, rolę światła w prezentacji telewizyjnej, montaż dźwięku, obróbkę obrazu i 

tekstu informacyjnego. Prowadzący pokazali także rolę makijażu w kadrze, ustawienia 

kamery, operowanie planami oraz sposoby pokazywania trudnych scen z różnej pespektywy 

oglądającego. Część praktyczna polegała na przygotowaniu przez młodzież uczestniczącą w 

warsztatach materiałów do pokazu kończących spotkanie, a były to: wywiady, prezentacje np. 

pogody, notatki prasowe, informacje do programów telewizyjnych. Studentki dziennikarstwa  

prezentowały, czym różnią się od siebie: informacja, opinia, manipulacja, perswazja i 

propaganda. 

 



 

 

 

 



 Zorganizowano spotkanie z absolwentką szkoły, aktorką filmową i teatralną – panią 

Magdaleną Różańską. Pierwszą część rozmowy zdominowały wspomnienia z okresu nauki w 

liceum. Pani Magda zachęcała do podjęcia studiów artystycznych oraz przedstawiała 

specyfikę pracy na takiej uczelni. Podczas spotkania z licealistami podkreśliła rolę pasji, 

uporu i wytrwałości w dążeniu do celu, opowiadała o pracy na planach filmowych wybranych 

projektów. Młodzież w czasie spotkania zadawała pytania, głównie dotyczące kariery 

aktorskiej.  

 

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

 Zorganizowano również wyjazd na spektakl „Świętoszek” do Teatru im. Juliusza 

Osterwy w Lublinie. Przed obejrzaną sztuką odbyły się warsztaty teatralne prowadzone przez 

aktorkę grającą jedną z ról w/w przedstawieniu.  

 



   

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

 Członkowie SKF zgłosili się jako wolontariusze do pracy na wakacjach przy 

organizacji Festiwalu Filmów Historycznych w Kinie „Stylowy” w Zamościu. 

 

 


