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

Szkolnego Klubu Filmowego odbywały się w różnych formach: pokazy filmowe w szkole, 

wyjście na warsztaty do BCK w Biłgoraju, wyjazd edukacyjny do Warszawy oraz zajęcia z 

grupą olimpijczyków. W spotkaniach brali udział uczniowie z różnych klas licealnych, 

dołączyli także uczniowie z klas III gimnazjum. Skład grupy jest zróżnicowany i oprócz stałej 

15 - osobowej grupy z klas III i II, na zajęciach ciągle zmienia się liczba uczniów, przybywają 

osoby z klas pierwszych. Na ostatnim spotkaniu pożegnano liczną grupę uczniów z klas III. 

Zajęcia w szkole, 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. W czasie dni 

otwartych prezentację o działalności Klubu prowadzili uczniowie, oni także wybrali film 

młodzieżowy do pokazu. Na koniec pracy w czerwcu odbyło się spotkanie z 

przedstawicielami TV Kablowej i powstało nagranie o działalności Klubu Filmowego i 

sukcesach uczniów w olimpiadzie. Nagranie zrealizowano w ramach promocji szkoły.  

Prezentacja filmu: „Ballada o Busterze Scruggsie”                                               

Uczeń kl. III zaproponował obejrzenie filmu, przygotował prezentację i szereg pytań do 

ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak bracia Coenowie 

opowiadają o przygodach amerykańskich pionierów na Dzikim Zachodzie, sprawnie 

lawirując między żartem i absurdem a poważniejszymi klimatami. Film jest przykładem  

nowoczesnego westernu, więc uczniowie rozpoznawali cechy dawnego gatunku i wymieniali 

nowe pomysły twórców. 

 



 

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

 Dni Otwarte – 21 i 23 marca – prezentacja działalności SKF oraz pokaz filmu -

„Pokolenie P” - reżyseria  Erik Skjoldbjærg   – film fabularny koprodukcji amerykańsko-

niemieckiej z 2001 r.  Oparty jest na autobiograficznej powieści Elizabeth Wurtzel Prozac 

Nation. W filmie reżyser ukazuje popularny i niebanalny problem: depresję i uzależnienie od 

leków antydepresyjnych. Tylko w USA dziennie jest wypisywanych ponad 300 milionów 

recept na Prozac i inne leki na depresję. Stąd też tytuł filmu „Prozac nation – Pokolenie P”. 

Film został zaprezentowany przez dwie uczennice w czasie Dni Otwartych i był prowokacją 

do szerszej dyskusji o problemach młodzieży. 

 



 

……………………………………………………………………………………………… 

Prezentacja filmu: „Plan B” -   reżyseria Kinga Dębska – młodzież mogła poznać 

najnowszy film współczesnej reżyserki, gościa specjalnego Olimpiady Wiedzy o Filmie i 

dyskutować o roli przypadku oraz planowania w życiu człowieka, o samotności w tłumie i 

roli przyjaźni. Bohaterowie filmu znajdują się niecodziennych sytuacjach. Na swej drodze 

spotykają ludzi   (i zwierzęta), którzy dają im nadzieję na przyszłość, pozwalają uwierzyć, że 

trudne początki prowadzą nieraz do nieoczekiwanego finału. Zatem uczniowie po projekcji 

filmu poznali ważną zasadę, że w życiu zawsze istnieje plan B. 

 



 

………………………………………………………………………………………. 

Uczniowie  uczestniczyli w lekcji filmowej pod hasłem „Odkrywamy świat reklamy!”, 

przygotowanej przez Centrum Edukacji Filmowej w ramach cyklu „Lekcja w kinie”. 

Uczestnicząc w lekcji młodzi ludzie dowiedzieli się o roli koloru w reklamach i tworzeniu 

wizerunku marki; poznali narzędzia perswazji, jakie wykorzystywane są przez twórców 

reklam; zrozumieli socjologiczne aspekty wywierania wpływu na odbiorcę; przekonali się, w 

jaki sposób udział autorytetów w reklamach oddziałuje na zwiększenie zaufania do danej 

marki; wreszcie  dowiedzieli się, jakie środki językowe są wykorzystywane przez 

reklamodawców, by przykuć uwagę odbiorcy. Warsztaty prowadziła aktorka i  dziennikarka z 

CEF. „Lekcje w kinie” dotyczące reklam pokazują uczniom mechanizmy powstawania i uczą 

świadomego odbioru reklam. Zajęcia prowadzone przez zawodowych aktorów, opatrzone 

przykładami, ilustrowane prezentacją multimedialną, oddziałują na wyobraźnię młodych 

odbiorców, poszerzając ich wiedzę na temat mediów. Młodzież na zakończenie warsztatów 

obejrzała film  „Nerve” –/ reżyseria Henry Joost, Ariel Schulman/, w którym odsłonięto 

mechanizmy manipulacji we współczesnym świecie młodych ludzi, którzy zostają wciągnięci 

w rzeczywistość gry,  do złudzenia przypominającą prawdziwe życie kontrolowane przez tzw. 

„obserwatorów gry”. Film stanowi ostrzeżenie przed mechanizmami kontroli i manipulacji 

wśród młodzieży. 

 



 

 

 

 

 Wyjazd edukacyjny  do Warszawy obejmował: 

 - warsztaty w „Niewidzialnej wystawie”, czyli ośrodku prowadzonym przez 

niewidomych i słabo widzących,  



 

 

-wizytę w Planetarium – pokaz planet i projekcja filmu o projektowanym życiu człowieka na 

innych planetach w kosmosie, 

 



- spektakl „Medium” w reż. Andrzeja Nejmana o  życiu przedstawicieli środowisk 

inteligencji i mieszczaństwa w  latach 30-tych w Warszawie. 

 

 

 

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – sukcesy: 

dwoje finalistów (Magdalena Król i Maciej Zielonka) i bardzo dobry wynik uczennicy w 

eliminacjach okręgowych (Anna Pułapa).  



 

Anna Pułapa, Magdalena Król, Maciej Zielonka 

Odbyły się wyjazdy z uczniami do Lublina, następnie na eliminacje centralne do 

Warszawy w siedzibie FINA. Tego rodzaju olimpiada jest jedyną tego typu 

interdyscyplinarną inicjatywą w kraju, przeznaczoną dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (listopad 2018 r.), 

zawodów okręgowych (styczeń 2019 r.) oraz zawodów centralnych (marzec 2019 r.). 

Olimpiada ma służyć popularyzacji kultury filmowej i komunikacji społecznej, zwłaszcza w 

wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę 

wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i 

rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach. 

Olimpiada koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie 

oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie wyrabiali i 

udoskonalali techniki i zasady tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz 

konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych 

uczniowie znacząco poszerzyli swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej. 

Hasłem przewodnim trzeciej edycji była „ Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość 

filmu”. 

 



 

Maciej Zielonka i Magdalena Król – finalistami olimpiady 

 



 

 

 



Pożegnanie członków Klubu z klas III połączono z  projekcją filmu „Buntownik z 

wyboru” ( amerykański film fabularny (dramat obyczajowy) z 1997 r. w reżyserii Gusa Van 

Santa). Młodzież poznała ciekawy życiorys młodego człowieka, który  zadziwia zdolnościami 

matematycznymi i musi dokonać wyboru drogi życiowej.  Dyskutowano o  geniuszu 

gardzącym formalnym wykształceniem, który buntuje się przeciwko ograniczeniom, światu 

dorosłych , sytuacji rodzinnej. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, by 

podjął naukę i terapię psychologiczną. Uczniowie  poznali więc niekonwencjonalne metody 

pracy psychoterapeuty i wielką rolę przyjaźni między ludźmi w różnym wieku i różnych 

profesji. 

 

 

 Po projekcji odbyło się nagranie programu o Klubie Filmowym i sukcesach 

młodzieży w olimpiadzie do TV Młodych , a następnie spotkanie kontynuowano w pizzerii, w 

której odbyła się dyskusja o filmie.    



  Telewizja Młodych 

 

 
Pożegnanie członków Klubu z klas III 

 



 

Dyskusja o filmie w pizzerni 

 

 


