
      W II semestrze  roku szkolnego 2016/17 spotkania członków Szkolnego Klubu 

Filmowego odbywały się co dwa tygodnie, z wyłączeniem maja ze względu na egzaminy 

maturalne. W zajęciach brali udział uczniowie z różnych klas licealnych, dołączyli także 

uczniowie z klas III gimnazjum. Skład grupy jest zróżnicowany i ciągle zmienia się liczba 

uczestników. Główny skład zespołu liczy 21 osób, po odejściu 8 członków grypy z klas III.  

Zajęcia, podobnie jak w poprzednich latach, rozpoczynano od prezentacji 

multimedialnej zawierającej podstawowe informacje 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. Odbyły się również inne 

zaplanowane w I semestrze przedsięwzięcia: warsztaty filmowe dla kl. III, wyjazd do 

Krakowa na warsztaty z interpretacji sztuki współczesnej, dzieła filmowego i teatralnego, 

zajęcia pokazowe dla uczniów gimnazjum z powiatu, spotkanie z aktorem i reżyserem, a 

jednocześnie absolwentem szkoły i 4 spotkania z projekcjami filmów. 

W II semestrze obejrzano i zanalizowano filmy: 

 „Jeniec. Tak daleko jak nogi poniosą” – reż. Hardy Martins - dramat obyczajowy 

produkcji niemieckiej. Film powstał na podstawie książki Josefa Martina Bauera, a dotyczy 

ucieczki więźnia z obozu sowieckiego i jego wędrówki do domu rodzinnego. Pokazano silną 

determinację, wyrzeczenia i siłę woli człowieka, by wrócić do stanu normalności i zasad, 

które zniszczyła wojna.  

Uczniowie zwracali uwagę na dwie postawy kreowane w filmie: uciekiniera – „prawego 

Niemca” i ścigającego „bezwzględnego idealistę Rosjanina”. W dyskusji poruszano 

zagadnienia tolerancji, odrzucenia stereotypów, wagi wartości chrześcijańskich oraz wiary w 

siłę dobra drugiego człowieka. 

 



 

……………………………………………………………………………………………. 

„Grobowiec świetlików” – reż. Isao Takahata, który jest także autorem scenariusza.  

To pełnometrażowy film anime, powstał w oparciu o opowiadanie Akiyukiego Nosaki, 

bazujące na jego wspomnieniach z czasów II wojny światowej.  Uczniowie pierwszy raz 

oglądali  na zajęciach tego typu obraz filmowy, w którym pokazano wojnę z perspektywy 

dzieci, tracących wszystko, co daje im oparcie i sens życia w świecie budowanym przez 

dorosłych. Niezwykle poruszeni filmem zwracali uwagę na treści przesłania dzieła 

powstałego jako protest przeciw wojnie oraz pokazujące siłę więzi rodzeństwa w sytuacjach 

ekstremalnych. Omawiano  także formę filmu anime, która jest popularna w kulturach 

azjatyckich. W zajęciach brała udział p. A. Furmanek, nauczyciel j. polskiego. 

 



 

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

 „Przełęcz ocalonych” – reż. Mel Gibson. To dramat filmowy przedstawiający 

autentyczną historię życia amerykańskiego adwentysty i obdżektora Desmonda Dossa, który 

jako sanitariusz sam uratował towarzyszy z oddziału w czasie bitwy w ekstremalnych 

warunkach. Uczniowie poznali silną osobowość młodego człowieka, który został bohaterem 

wojennym, a nie wziął do ręki karabinu. Wcześniej szykanowany przez kolegów z oddziału, 

dzięki wierze i odwadze był największym oparciem dla nich podczas bitwy. Na zajęciach 

dyskutowano również o sposobach tworzenia naturalistycznych obrazów filmowych przez 

Mela Gibsona, zwracano uwagę na kreację silnych postaci, efekty specjalne, wspomniano 

także o filmie „Pasja”.  

 



 

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

 „Głową w mur” – reż. Fatih Akin – niemiecko-turecki melodramat został 

przedstawiony na zajęciach prowadzonych przez pana Grzegorza Bryłę w ramach 

cyklicznego przedsięwzięcia – prezentacji osiągnięć kina europejskiego. W czasie 

przedstawiania wstępnego obrazu podkreślono, że film  podczas 54 Międzynarodowego 

Festiwalu Filmowego w Berlinie otrzymał nagrodę główna − Złotego Niedźwiedzia. 

Zastanawiano się nad walorami filmu, przesłaniem związanym z tolerancją i trudnymi 

relacjami między narodami we współczesnym świecie, stosunkami między ludźmi z różnych 

kultur. W dyskusji podkreślano ogromne znaczenie więzi międzyludzkich, wartości w życiu, 

gdy obserwowano destrukcyjne sceny upadku młodych ludzi żyjących bez celu. 

 



 

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

  

Inne przedsięwzięcia: 

1) W lutym w sali kinowej BCK odbyły się warsztaty filmowe pod hasłem „Kino jako 

narzędzie manipulacji”. Uczestniczyła młodzież z kl. I i II liceum oraz członkowie SKF. 

Organizatorem warsztatów było Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, realizujące 

projekt „Lekcja w kinie”, w którym uczniowie uczestniczą od kilku lat. Spotkanie składało się 

z dwóch części: warsztatów oraz projekcji filmu. Warsztaty poprowadziła aktorka, 

dziennikarka, która przybliżyła uczniom techniki manipulacji wykorzystywane w mediach, a 

zwłaszcza w filmach. Zaliczyła do nich: zniekształcanie przekazu, czyli odwróconą 

propagandę, selekcję (przemilczanie), stereotypy, nadmierne  uogólnianie, kreowanie wroga, 

kłamstwo. Omawiane przykłady technik manipulacyjnych były wykorzystywane w 

prezentowanych na ekranie fragmentach: filmów propagandowych, Polskiej Kroniki 

Filmowej, gatunkowych filmach katastroficznych i fabularnych, memach. Druga część 

spotkania to projekcja filmu „Wolny strzelec”. W nim zostały wykorzystane niektóre z 

omawianych technik manipulacji. Po filmie odbyła się dyskusja w dwóch klasach Ie i I j. 

 



 

 

2) Także w lutym  w auli szkoły odbyły się warsztaty literacko-językowe przygotowujące 

do egzaminu maturalnego z języka polskiego. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas 

trzecich liceum oraz członkowie SKF. Spotkanie składało się z dwóch części: projekcji filmu 

„Potop” Jerzego Hoffmana oraz części ćwiczeniowej, która dotyczyła omówienia 

najważniejszych motywów pojawiających się w tematach i zagadnieniach na egzaminach 

pisemnych i ustnych z języka polskiego. Zaliczono do nich m.in.: motyw przemiany bohatera, 

patriotyzmu, postaci historycznych, władcy. Poruszono zagadnienia językowe dotyczące 

stylizacji na język XVII w. Interpretowano także fragmenty filmów i kadry filmowe. 

Spotkanie zakończyło się quizem, w którym uczniowie mieli okazję wykazać się zdobytą 

wiedzą dotyczącą powieści i obejrzanego filmu historycznego. Organizatorem spotkania byli 

nauczyciele języka polskiego/p. D. Dorosz, p. A. Furmanek, p. A. Jamroz, p. M. Żurawicz, p. 

B. Łagód/ oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Filmowego /p. A. Dzido i p. B. Chołyst/. 

 

 

 

 



 

 



 

3) Członkowie SKF przygotowali prezentację o działalności Klubu na Dni Otwarte 

szkoły na korytarzu i w sali 310.  Następnie w formie spotkania przy ciastkach, kawie i 

herbacie prowadzili konkurs dla odwiedzających szkołę gimnazjalistów dotyczący 

znajomości dzieł filmowych, sylwetek aktorów, muzyki filmowej, biłgorajskich 

przedsięwzięć artystycznych i znanych artystów z Biłgoraja. Gimnazjaliści otrzymywali 

przygotowane nagrody rzeczowe i słodkości, zapraszani byli do robienia zdjęć przy „ściance z 

aktorami”. 

 

 



4) W marcu odbyły się zajęcia otwarte Szkolnego Klubu Filmowego. Uczestniczyli w 

nich uczniowie różnych szkół gimnazjalnych i średnich oraz członkowie SKF. Oglądano film 

„Klub winowajców” w reżyserii Johna Hughes’a. Wywołał duże emocje i dyskusję ze 

względu na aktualne tematy związane z relacjami nastolatków z rodzicami i rówieśnikami. 

Warsztaty polegały na wykonywaniu zadań w grupach i dotyczyły charakterystyki głównych 

bohaterów oraz przyczyn ich problemów i niepowodzeń życiowych. Zanotowane na kartkach 

wypowiedzi uczniowie umieszczali na uprzednio przygotowanych planszach z omawianą 

postacią. Atmosfera wspólnej pracy i zabawy sprzyjała integracji młodzieży z różnych szkół. 

Następnie każda grupa przedstawiała rezultaty swojej pracy. Słuchający mieli możliwość 

uzupełnić prezentowane informacje. Dalsza dyskusja dotyczyła uniwersalnych wartości 

ważnych dla młodego człowieka.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

5) W dniach 25-26 maja młodzież z SKF wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe 

edukacyjnym do Krakowa, który obejmował: warsztaty z interpretacji dzieł  w Muzeum 

Sztuki Współczesnej MOCAK; prezentację sztuki „Ziemia, planeta ludzi” w reżyserii  Darii 

Kopiec  oraz warsztaty teatralne o historii Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, a także 

pokaz filmu o tworzeniu dzieła filmowego w czasie II wojny w Anglii pt. „Zwyczajna 

dziewczyna”, prezentowany w kinie „Kijów”. Warsztaty w muzeum obejmowały zwiedzanie 

z profesjonalnym edukatorem, wykładowcą krakowskiej ASP wystawy pt. „Sztuka w sztuce”. 

Następnie uczniowie zostali podzieleni na sześć grup, każda otrzymała zadanie wyboru 

najciekawszego dzieła współczesnego i zinterpretowania go według podanych zastawów 

pytań. Zajęcia  w muzeum prowadzone były w ramach projektu pt.”Sztuka interpretacji”, 

dzięki któremu uczniowie odczytywali różne znaczenia współczesnych obrazów, rzeźb czy 

instalacji. Członkowie SKF poznawali zasady opisywania i analizy formalnej dzieła sztuki 

współczesnej, sposoby odbioru tego typu dzieł oraz  interpretacji, które przydają się na 



egzaminie z j. polskiego, historii sztuki czy także w życiu codziennym.Warsztaty wywołały 

ogromne zainteresowanie, zarówno wśród młodzieży, jak i prowadzącego, ze względu na 

bardzo dobre przygotowanie prezentacji interpretacyjnych poszczególnych zespołów. 

Zainteresowanie wzbudzały: instalacje dotyczące natury współczesnego człowieka, 

wychowanie młodego pokolenia, obrazów tłumu, kontrowersyjnych obrazów filmowych oraz 

wizualizacji stanów lękowych człowieka i jego stosunku do sztuki i kultury poprzednich 

epok.  

 

 

 



W Teatrze im. J. Słowackiego na Scenie Miniatura odbył się spektakl „Ziemia, planeta 

ludzi” na podstawie książki  Antoine’a de Saint-Exupe’ry. Wzbudził zainteresowanie 

oszczędnością dekoracji, pomysłami scenicznymi, operowaniem światłem, bardzo dobrą grą 

aktorską i tematyką. Młodzież  w czasie dyskusji zwracała uwagę na pomysły reżysera, by 

ukazać fascynację człowieka kosmosem i lotami kosmicznymi, łączenie muzyki 

elektronicznej z grą sceniczną aktorów czy trudne relację między bohaterami sztuki. Odbyły 

się także warsztaty teatralne w Teatrze im. J. Słowackiego w formie spektaklu pt. „Prolog” w 

reżyserii Remigiusza Brzyka. Dotyczył historii teatru, od momentu powstania, przez nowe 

przedsięwzięcia, aż po współczesne realizacje sztuk narodowych. Uczniowie zapoznali się z 

budową teatru, dzięki wirtualnemu spacerowi po budynku; z historią kurtyny, z wizerunkami 

wybitnych aktorów i fragmentami najlepszych przedstawień teatralnych. Aktorzy zaprosili 

młodzież na scenę do odegrania fragmentu ze spektaklu oraz do wspólnego zdjęcia, udzielali 

wywiadów i dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi przedstawienia.  

 

 

Ostatnim punktem programu był seans filmowy dzieła „Zwyczajna dziewczyna” w 

reżyserii Lone Scherfig w kameralnej sali  kina „Kijów”. To komediodramat z czasów II 

wojny światowej, w którym pokazano kulisy tworzenia propagandowych dzieł filmowych 

powstających w prymitywnych warunkach, często pod obstrzałem samolotów wroga, bez 

dużych nakładów finansowych.  



 

W czasie wyjazdu uczniowie mieli także możliwość poznać oferty edukacyjne 

wyższych uczelni w Krakowie, ponieważ odbywały się Targi Edukacyjne. Studenci wraz z 

wykładowcami prezentowali wiadomości o ośrodkach akademickich w różnych formach: 

wykładów, pokazów, pomiarów i ćwiczeń konkursowych, w których brali udział członkowie 

SKF i wygrywali nagrody rzeczowe. 

 

 



6) Z okazji zbliżającego się 80-lecia LO im. ONZ członkowie SKF, opiekunowie Klubu 

oraz nauczyciele j. polskiego zorganizowali spotkanie z absolwentem, aktorem, reżyserem, 

malarzem, obecnie dyrektorem BCK w Biłgoraju - Stefanem Szmidtem. W spotkaniu 

uczestniczyli także koledzy ze szkoły pana Szmidta, młodzież liceum i gimnazjum. 

Przygotowano informacje w formie prezentacji multimedialnej na temat różnorodnej 

działalności artystycznej zaproszonego gościa, zawierającej zdjęcia ze szkoły podstawowej i 

liceum, kadry filmowe i teatralne, zdjęcia z działalności Fundacji KRESY 2000. Stały się one 

pretekstem do licznych dygresji, z których wyłonił się obraz  szkoły z przełomu lat 50 i 60-

tych. Pan  S. Szmidt opowiadał o sukcesach, sympatiach, rozrywkach i obowiązkach 

szkolnych. Młodzież z zainteresowaniem słuchała wspomnień dotyczących okoliczności 

wyboru zawodu aktora i pracy nad powstawaniem dzieł filmowych i teatralnych. Podziwiała 

obrazy malarskie gościa. Niespodzianką dla  artysty były portrety malowane podczas 

spotkania przez uczniów liceum. Jeden został ofiarowany gościowi na pamiątkę tego 

spotkania.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


