
 

SKF w szczególnym roku pracy zdalnej - 2020/21 

 

Spotkania z członkami SKF początkowo odbywały się stacjonarnie w szkole, a następnie 

online /w piątki - od września do grudnia/ w zmienionej formie jako zajęcia literacko-

filmowe /1 godz./ Obejmowały pokazy filmów krótkometrażowych, które połączono z 

innymi tekstami kultury ze względu na tematykę, wiodący motyw czy konwencję.  

Literatura wybrana na zajęcia to utwory: J. Iwaszkiewicza, S. Mrożka, J. Barana,         

O. Tokarczuk, M. Hłaski, A. Mickiewicza, I. Krasickiego, proza amerykańska. 

Malarstwo: E. Hoppera, J. Matejki, J. Malczewskiego. 

 Filmy krótkometrażowe: T. Bagińskiego „Katedra” ,  

     /Filmweb/ 



P. Dumały „Zbrodnia i kara”  

         /Culture.pl/ 

 „Łagodna” 

       /Edukacja Filmowa/ 

 

M. Kijowicza „Klatki”                             

        /Culture.pl/ 



 Z. Rybczyńskiego ”Tango”  

         /Ninateka/ 

Część członków SKF zgłosiła się do udziału w  Olimpiadzie Wiedzy o Filmie                     

i Komunikacji Społecznej. Wtedy rozszerzono ofertę o interpretację filmów 

animowanych i dokumentalnych z listy obowiązkowej do I etapu olimpiady. Zajęcia 

trwały   1- 1,5 godziny /od 17 00 w każdy piątek/.Oglądano filmy w grupach                      

i indywidualnie, a następnie dyskutowano o nich już w całym zespole, by w ten sposób 

przygotować się do olimpiady.  

/fina.gov.pl/ 

Obejrzano filmy: K. Kieślowskiego, M. Łozińskiego, W. Giersza, M. Wilczyńskiego,                             

W. Wiszniewskiego i innych.  

Do etapu okręgowego w Lublinie zakwalifikowali się: Milena Faryna /opiekun: pani 

Dorota Dorosz/ i    Marcel Czuryło /opiekun: Barbara Chołyst/. Uczniowie przygotowali 

do kolejnych eliminacji projekty poświęcone życiu i twórczości: K. Kieślowskiego             

i W. Hassa. Obydwoje wzięli udział w etapie okręgowym, znaleźli się w grupie 153 

wybranych uczniów z całego kraju, którzy mogli przystąpić do zawodów okręgowych. 

 

Od listopada do czerwca włączono nową formę spotkań – interpretację filmów 

fabularnych obejrzanych przez członków SKF  wcześniej, a  wybranych z listy Filmoteki 

Szkolnej oraz zaproponowanych do obejrzenia  przez młodzież / wybierano różne dni 

tygodnia, najczęściej był to piątek/. 



 Obejrzano 3 filmy, które zostały połączone z dziełami literackimi: 

a) „Przypadek” reż. K. Kieślowski i opowiadanie O. Tokarczuk „Prawdziwa 

historia”, 

b) „Pierwszy krok w chmurach”- reż. Z. Sławińska i opowiadanie M. Hłaski pod 

tym samym tytułem, 

c) „Przy torze kolejowym” - reż. A. Brzozowski i opowiadanie –reportaż            

Z. Nałkowskiej pod tym samym tytułem. 

 Obejrzano i dyskutowano na temat 5 filmów dwóch znanych reżyserów               

K. Kieślowskiego oraz A. Jakimowskiego oraz prezentowano fakty z ich życia        

i twórczości, określając cechy  filmografii obu artystów.  

Filmy do dyskusji to: 

„Niebieski”, „Czerwony”, „Krótki film o zabijaniu” oraz „Imagine”, „Sztuczki”. 

 Dwa spotkania były poświęcone propozycjom uczniów. Prezentowano sylwetkę 

ulubionego aktora /Will Smith/ oraz filmy z jego udziałem do dyskusji: „W 

pogoni za szczęściem”, „Siedem dusz”- reż. Gabriele Muccino. Zajęcia filmowe 

połączono z prezentacją: „Słynni ojcowie w malarstwie, literaturze i filmie”. 

 Z serii „Film nagrodzony Oskarem” obejrzano „Green Book”- reż. Peter 

Farrelly. Zajęcia połączono z prezentacją innych produkcji filmowych                  

o tolerancji i pomocy dla niepełnosprawnych. 

 Zorganizowano spotkanie w formie stacjonarnej jako podsumowanie pracy. 

Obejrzano i dyskutowano na temat filmu „Plan B”- reż. Kinga Dębska. 

 Członkowie i opiekunowie SKF uczestniczyli w spektaklu online „Lalka” –        

reż. W. Klemm w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Po obejrzeniu 

przedstawienia uczniowie w swoich klasach prezentowali opinie na temat 

realizacji teatralnej, w kl. II porównywano dzieło B. Prusa z adaptacją teatralną. 

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na streaming spektaklu „Lalka” w reż. Wojtka 

Klemma. To niepowtarzalna okazja, by nie wychodząc z domu zasiąść na widowni 

teatru. Transmisja spektaklu na żywo ONLINE odbędzie się już w sobotę 

17 kwietnia o godz. 19:00. Bądźcie tego dnia z nami! 



  /Teatr im. J. Słowackiego/ 

  

 

 

 

 

 


