
Szkolny Klub Filmowy – działalność w roku szkolnym 2021/22 

Na zajęciach SKF obejrzano filmy, prowadzono dyskusje oraz wykonywano ćwiczenia  do 

prezentowanych obrazów filmowych: 

1.„Wizyta starszej pani” – film ze spektaklu teatru TV na podstawie sztuki Friedricha Durrenmatta             

z udziałem polskich aktorów telewizyjnych i teatralnych. Materiały prezentacyjne przygotował nauczyciel     

j. niemieckiego pan G. Bryła, zajęcia prowadzili opiekunowie SKF. Dyskusja po projekcji dotyczyła 

zagadnień: odpowiedzialności za wyrządzone zło, materializmu w życiu człowieka i mechanizmów 

sprawowania władzy. Zwrócono uwagę także na problemy mieszkańców małego miasta, relacji rodzinnych. 

Charakteryzowano postacie sztuki, poddawano ich postępowanie ocenie z punktu widzenia współczesnego 

człowieka.          

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II i III, a także absolwenci szkoły. 

 

 

 

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

życie i kariera zostały zniszczone przez władze socrealistyczne w Polsce. Zapoznano się z życiorysem oraz  

z malarstwem artysty  i techniką „powidoków”, ponadto z przykładami sztuki realizmu socjalistycznego     

w Polsce, dyskutowano o rodzinach artystycznych w różnych okresach historycznych. Zwrócono uwagę      

na doskonałą grę aktorską Bogusława Lindy. Nawiązywano do malarstwa, muzyki, literatury artystów 

uwiecznionych   w filmach.  



 

          

 

 

3.„Forest Gump” w reżyserii Roberta Zemeckisa. Dyskusja dotyczyła problemów ludzi z wrodzoną 

łagodną odmianą autyzmu, którzy, zmagając się różnymi dysfunkcjami, posiadają jednocześnie wyjątkowe 

zdolności i umiejętności. Odwzorowano drogę życiową głównego bohatera, jego sukcesy i porażki. Poznano 

zagadnienie autyzmu. Stworzono listę filmów o ludziach z różnym stopniem niepełnosprawności i rożnymi 

problemami, by przy okazji zwrócić uwagę na osoby w środowisku szkolnym zmagające się z trudnościami 

w życiu wśród rówieśników. Podkreślono w czasie dyskusji walory filmu. 



 

 

 

4. „Nietykalni” w reżyserii Oliviera Nakache’a i Érica Toledana. Omawiano nietypową relację między 

człowiekiem niepełnosprawnym i jego opiekunem, pielęgniarzem, którzy wzajemnie się uczą od siebie oraz 

mają możliwość odkrywania nieznanych sfer życia. (Fabuła oparta na autentycznej historii.) Podkreślano 

nietypowy sposób mówienia o niepełnosprawności wykorzystany w filmie. Dyskutowano o przemianach    

w życiu obu bohaterów, ich zmianach poglądów, dojrzewaniu do przyjaźni.  

 



 

Fabuła oparta na autentycznej historii. 

 

5. Zorganizowano wyjście do kina przy BCK w Biłgoraju na projekcję filmu „Nędzarz i madame”            

w reżyserii Witolda Ludwiga. Po projekcji omówiono sposoby prezentowania wybitnych postaci w dziele 

filmowym: Piotra Chmielowskiego / polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy 

ubogich – Brata Alberta/ oraz aktorki teatralnej Heleny Modrzejewskiej. 

 



6. W etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – brał udział Marcel 

Czuryło.  

 

W tych eliminacjach punktowane były zadania: test z wiedzy o filmie i komunikacji społecznej – pytania 

dotyczyły różnorodnych zagadnień np. kino współczesne, mistrzowie polskiej animacji, polscy pionierzy 

kinematografii, seriale: od telenoweli do Netfliksa, produkcja, promocja i dystrybucja przekazów 

audiowizualnych, konwergencja, przenikanie się starych i nowych mediów, system medialny w Polsce, 

etyka i język przekazu dziennikarskiego, retoryka i manipulacja w mediach –zasady i techniki, cechy 

komunikacji masowej i komunikowania publicznego i inne. Kolejne zadania to: interpretacja i analiza 

plakatu filmowego, sceny filmowej – i tu uczeń wykazywał się znajomością kilkudziesięciu pozycji 

filmowych i plakatów obowiązkowych w etapie I olimpiady. Ostatnie punktowane zadanie to projekt 

wystawy :   

„W tanecznym  kadrze” - Wystawa dotyczyła roli tańca w filmie. To projekt innowacyjnego 

przedsięwzięcia,  łączącego wydarzenia kulturalne organizowane cyklicznie z okazji Dni Biłgoraja.  

 Treści zaprezentowane na wystawie nawiązywały ściśle do wydarzeń artystycznych, które zwykle 

mają miejsce na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury (występy zespołów tanecznych) oraz salach 

kinowych wg projektu mały odbywać się (projekcje filmów). W trzech salach wystawowych prezentowano 

trzy filmy, których akcja rozgrywa się w różnych kręgach kulturowych, a wspólnym elementem tych dzieł 

jest taniec. Każda z sal poświęcona jest innemu rodzajowi tańca i każda ma swoją nazwę: „Krokiem 

poloneza”, „Walc uniesień”, „Zmysłowe tango”.  



 

Polonez z filmu „Pan Tadeusz” 

 

 

Walc z filmu „Anna Karenina” 



 

Tango z filmu „Zapach kobiety” 

 

 Trzech reżyserów, których dotyczy wystawa: Andrzej Wajda, Martin Brest, Bernard Rose, 

świadomie wykorzystało taniec i nadało mu znaczącą rolę w swoich filmach. Powstały sceny taneczne 

uznane za kultowe i różne role tańca w filmie musiał zaprezentować uczestnik olimpiady filmowej w takim 

projekcie.  

Marcel otrzymał wysokie noty za swoja pracę, był jedynym uczniem, który reprezentował szkołę w tej 

olimpiadzie wśród 120 uczestników etapu okręgowego z całego kraju. 

 

7. Przygotowano materiały informacyjne o działalności SKF, które zostały zaprezentowane podczas         

Dni Otwartych Szkoły. 



 

 

8. Członkowie SKF brali udział ( wraz z niektórymi zespołami klasowymi ze szkoły)  w projekcie Centrum 

Edukacji Filmowej „Lekcja w kinie” pod hasłem: „Jak komiks stał się sztuką?”. Część informacyjna 

dotyczyła: różnych zagadnień związanych z komiksem (narracji, różnic między powieścią graficzną             

a komiksową adaptacją utworu literackiego, zmian komiksowych superbohaterów na przestrzeni lat).            

W drugiej części odbyła się projekcja polsko-hiszpańskiego filmu z 2018r. „Jeszcze dzień życia”              

D. Nenowa i R. de la Fuente opartego na książce Ryszarda Kapuścińskiego. Reżyserzy połączyli 

techniki animacji i dokumentu, przedstawiając historię trzymiesięcznej podróży R. Kapuścińskiego            

do ogarniętej wojną Angoli. Po projekcji, już w klasach na zajęciach j. polskiego uczniowi z nauczycielami 

dyskutowali o zagadnieniach prezentowanych na warsztatach i postaci wybitnego dziennikarza. Członkowie 

klubu dodatkowo informowali o filmie, gdy nikt z ich zespołu klasowego nie brał udział w pokazie. 



            

 

 

9. W ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Biłgoraju zorganizowano spotkanie, w czasie 

którego obejrzano film „Imagine” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego oraz przeprowadzono warsztaty 

dotyczące problematyki ludzi niewidomych. Celem spotkania było zaprezentowanie nowej formy pracy 

opartej o dzieło filmowe. Członkowie Koła „Gęsie Pióro” uczestniczyli w warsztatach, wykonywali 

ćwiczenia, przybliżające problemy ludzi niewidomych z najprostszymi czynnościami, dyskutowali               



o działaniu bohaterów filmu przy kawie i ciastku. Na koniec spotkania pan Jan Kowal podarował dla SKF 

swoje dwie książki. 

 

 

 

10. Zorganizowano wyjazd do Krakowa, w czasie którego młodzież ze SKF miała możliwość 

bezpośredniego kontaktu z różnymi formami sztuki. W Teatrze Ludowym uczniowie obejrzeli spektakl       

„ 1984: Ministerstwo Miłości” w reżyserii Katarzyny Minkowskiej, uczestnicząc jako statyści w 

przedstawieniu, inspirowanym jedną z najpopularniejszych dystopii XX wieku — „Rokiem 1984” George’a 

Orwella. Odbył się również spacer po Krakowie „śladami” S. Wyspiańskiego,  prezentowano zabytki 

architektury romańskiej, renesansowej i  barokowej, a także secesyjne witraże i polichromie                        

S. Wyspiańskiego, gotycki ołtarz Wita Stwosza. Spotkanie z kulturą wysoką zakończyły warsztaty              

w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK.  Młodzież pracowała w grupach pod kierownictwem 



instruktorów, interpretując wybrane dzieła współczesnych artystów, które współtworzyły wystawę „Polityka 

w sztuce”. 

   

Teatr Ludowy, spektakl „ 1984: Ministerstwo Miłości” 

     

Warsztaty w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK  



11. W czerwcu zorganizowano warsztaty filmowe dla uczniów klas I - III z pokazem filmu 

„Pianista” Romana Polańskiego w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego z j. polskiego           

w częściach pisemnej i ustnej. Dokonano interpretacji dzieła filmowego jako kontekstu do argumentów 

literackich  w pracach pisemnych i jako argumentu w wypowiedzi ustnej. W czasie warsztatów omówiono 

również wybrane zagadnienia dotyczące struktury  i terminologii dzieła filmowego. Uczniowie otrzymali 

materiały pomocnicze do wykorzystania w czasie nauki. 

 

- pełny (postać zajmuje cały kadr, jest najważniejsza),

 

Zapraszamy na spotkania w nowym roku szkolnym!              Członkowie SKF i opiekunowie.  


