
Spotkania z filmem w roku szkolnym 2015/2016 

W I semestrze  odbyło się siedem spotkań, w czasie których zaprezentowano następujące 
obrazy filmowe: 

Film „Nie jesteś sobą”  - reżyseria George C. Wolfe, amerykański dramat z 2014r. Dyskusja 
dotyczyła problemów ludzi chorych na stwardnienie rozsiane oraz  szczególnej przyjaźni łączącej 
osoby: zdrową i chorą,  należące do różnych środowisk. Uczniowie w czasie dyskusji zwracali 
uwagę na kolejne fazy choroby i na sposoby radzenia sobie w życiu w różnych sytuacjach. 
Podkreślono ogromną rolę środowiska, przyjaciół i rodziny, które niestety nie są przygotowane na 
trudne doświadczenia związane z chorobą. Zwrócono uwagę na rolę przyjaźni dwóch 
niepasujących do siebie kobiet, które oddziałują na siebie pozytywnie. Osoba chora zyskuje 
pogodę ducha, bezpieczeństwo i niewymuszoną opiekę, a jej młoda opiekunka zmienia swoje 
podejście do życia, staje się odpowiedzialna i podejmuje ważne decyzje. Uczniowie podkreślili 
ważny aspekt filmu- oddziaływanie na pozytywne emocje człowieka. 

 

 



 

W czasie warsztatów wykonywano następujące ćwiczenia: 

1.Podobieństwa i różnice – charakterystyka głównych bohaterek (Bac i Kate) 

2.Choroba jako przekleństwo czy szansa na odkrycie prawdy o człowieku. 

3.Znaczenie tytułu filmu. 

4.Płaszczyzny braku porozumienia. 

Następnie uczniowie uzupełniali przygotowane schematy dotyczące postaw 
charakterystycznych dla interpretacji filmu. 

 

 

 

 

 

 

 

WOLNOŚĆ 

 

 

SAMOTNOŚĆ 



 

W zajęciach SKF uczestniczyli absolwenci liceum i gimnazjum oraz nowi członkowie grupy 
dyskusyjnej. 

 

 



Film „Zimne piekło”  – reżyseria Charles Martin Smith, kanadyjski dramat przygodowy. 
Uczniowie na warsztatach przed zajęciami rozwiązywali zadania dotyczące radzenia sobie  
w sytuacjach trudnych, w których najważniejsze stają się przetrwanie i utrzymanie się przy życiu. 

 

 

 

 



 

Młodzież wykonywała proste narzędzia i części ubrań ze skóry najprostszymi metodami,     
by zrozumieć, że podstawowe umiejętności przydają się w ekstremalnych sytuacjach. 

 

 



 

 

 



 

Przed projekcją filmu w prezentacji zwrócono uwagę na historię Inuitów, warunki życia, 
zwyczaje i bardzo bogatą kulturę. Podkreślano pojawienie się fali zagrożeń ze strony innych 
kultur, prowadzenie wyniszczającej polityki ekspoatacji środowiska naturalnego, która 
spowodowała zmniejszenie liczby ludności zamieszkującej tereny podbiegunowe oraz wyginięcie 
dużej ilości reniferów stanowiących podstawę ich bytowania. 

 

 

Po prezentacji odbyła się dyskusja, w czasie której uczniowie odtwarzali kolejne etapy drogi 
bohaterów po katastrofie samolotu, szukających wyjścia, ratunku, przemierzających ogromne 



połacie koła podbiegunowego. Zwrócono uwagę na różnice kulturowe między bohaterami oraz 
rolę wzajemnego poświęcenia dla drugiego człowieka w trudnych sytuacjach. 

Film „Dolores Cleiborne”- reżyseria Taylor Hackford, amerykański thriller z 1995r. 
Dyskusja po projekcji  poruszała problem: “winy i kary”,  sytuacji kobiet w latach 60 –tych       
w Ameryce, zagadnień komunikacji między młodym a starszym pokoleniem oraz “wyparcia” 
przykrych sytuacji z pamięci człowieka. Uczniowie zastanawiali się także nad montażem filmu   
i odkrywali mechanizmy budowy kolejnych scen. Zwracali uwagę na grę aktorów i oceniali 
postępowanie bohaterów. Poruszano również problemy relacji w rodzinie dotkniętej 
nieszczęściem oraz odtwarzano kolejne etapy trudnego życia głównej bohaterki, która na 
początku filmu nie budzi sympatii widza, jednakże pod koniec projekcji wywołuje pozytywne 
emocje odbiorców. Uczniowie próbowali dopisywać kolejne zakończenia do różnych 
fragmentów z filmu, proponując własne rozwiązania problemów. 

 



 

 

Film „Mandarynki ” to estońsko-gruziński film z 1992r. o wojnie w Abchazji. Nie 
jest to historia jednego konfliktu, tylko uniwersalna opowieść. Niesie przekaz o bezsensowności 
wojny. O niepotrzebnych podziałach i równości wszystkich nacji wobec śmierci. 

.

 



 

Wojenny film, który nie pokazuje wojny. 

 

 

Wojna w Abchazji – konflikt wewnętrzny w Gruzji w latach 1992-1993. Jego 
przyczyną były abchaskie dążenia do niepodległości (a zatem odłączenia się od państwa 
gruzińskiego), odrzucane przez władze niepodległej Gruzji, broniące integralności terytorialnej 
kraju. 

 



 

Warsztaty polegały na dokonaniu charakterystyki porównawczej bohaterów, ich 
postaw w stosunku do: drugiego człowieka, do różnych sytuacji w czasie wojny, spraw honoru, 
odwagi, poświęcenia, wartości życia. 

 

 

Podkreślano ogromny wpływ głównego bohatera na zmiany postępowania pozostałych 
postaci filmowych. Wyjaśniano metaforyczny sens tytułu. 



 

 

 

 

 



 

 

 

„Pogorzelisko” – reżyseria Denis Villeneuve, francusko- kanadyjski dramat wojenny   
z 2010r. Dyskusja dotyczyła trudnej sytuacji społeczno- politycznej krajów Bliskiego Wschodu 
targanych konfliktami wojennymi, uprzedzeń narodowościowych i religijnych, przywiązania    
do konserwatywnych tradycji, które stawiane są ponad dobro jednostki, roli prawdy w życiu 
człowieka. Najwięcej emocji u oglądających wywołały ostatnie sceny filmu, które nawiązują    
do starożytnej opowieści z „Króla Edypa” Sofoklesa, przeniesionej w czasie współczesne na 
Bliskim Wschodzie. Przerażające stały się wyjaśnienia historii głównej bohaterki i jej dzieci, 
sytuacji walczących ugrupowań, które nie zważają na losy niewinnych ludzi. Uczniowie poznali 
problemy: uprzedzeń religijnych, nietolerancji, okrucieństwa wojny, które dla ludzi w czasach 
pokoju nie jest zrozumiałe. Tłumaczono także metaforyczny tytuł filmu, odnosząc się do 
różnych sytuacji w życiu bohaterów. 

 



 

Film o wojnie, miłości, nienawiści, nietolerancji. 

 

 

 



 

CZY ZAWSZE WARTO ZNAĆ PRAWDĘ? 

 

CZY PRAWDA WYZWALA? 

 

 

 

 



Na zajęciach warsztatowych uczniowie mieli za zadanie wykonać graficzny zapis 
wydarzeń z życia głównej bohaterki i odtworzyć drogę, jaką przebyły jej dzieci , by poznać 
zaskakującą prawdę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAWAL 

JEANNE I SIMON 



Kolejne zadanie polegało na wylosowaniu pytania i udzieleniu właściwej odpowiedzi. 

Dlaczego Simon jest przeciwny wypełnieniu woli matki? 

 

Czy Nawel miała prawo zabić nacjonalistycznego przywódcę? 

 

Dlaczego Abu Terek był tak okrutny? Co mogło mieć na to wpływ? 

 

Jak wytłumaczyć fakt, że Nawel spotyka syna w Kanadzie? Dlaczego trafiają do tego samego 

miasta? 

 

Czy tradycję można postawić ponad prawami człowieka? 

 

Komu „odkrycie prawdy” było potrzebne? 

 

Jak będzie wyglądało życie Abu Tereka po poznaniu prawdy? (wersja optymistyczna i 

pesymistyczna) 

 

W jakim świetle film ukazuje mieszkańców Bliskiego Wschodu? 

 

 

 

Film „Casablanca” – reżyseria Michael Curtiz, amerykański melodramat z 1942r.           
z gwiazdorska obsadą, w roli głównej- Humphrey Bohart i Ingrid Bergman. Uczniowie w czasie 
dyskusji charakteryzowali postawy głównych bohaterów starając się ocenić motywy ich 
postępowania i życiowe wybory. Objaśniono także definicję filmu „kultowego”. 

 



 

Przed projekcja zapoznano uczniów z kreacjami aktorskimi H. Bogarta i I. Bergman oraz 
przedstawiono zasady tworzenia filmów studyjnych, roli wielkich wytwórni filmowych i dawnej 
techniki tworzenia filmów z gwiazdorską obsadą. Przypomniano sylwetki innych wielkich 
aktorów dramatycznych i komediowych. Po projekcji porównywano współczesne 
superprodukcje z dawną techniką filmową oraz kreacje współczesnych aktorów filmów akcji      
z przedstawieniem bohaterów w melodramacie z lat czterdziestych. Na tym przykładzie można 
było pokazać ewolucję kina i produkcji filmowej. 

 

Film „Zło”  reżyseria Mikael Hafstrom , szwedzki dramat obyczajowo-psychologiczny     
z 2003r. Warsztaty po projekcji filmu dotyczyły m.in.: zjawiska agresji i przemocy, jakiej 
doświadczał główny bohater w domu i szkole, modelu społeczeństwa ukazanego na przykładzie 
elitarnej szkoły z internatem, władzy i jej nadużywania, dramatycznego studium dojrzewania, 
filmowego portretu nauczycieli i uczniów, roli wątku miłości i przyjaźni w filmie. 



 

 

 

Film budził zainteresowanie ze względu na młodych bohaterów, którzy znaleźli się                
w specyficznym środowisku rządzonym przez samych członków społeczności uczniowskiej. 



 

Dyskutowano także nad problemami: „fali” uczniowskiej, kompleksów wśród młodzieży, 
potrzeby dominacji. Oceniano postępowanie bohaterów. Każdy portret był omawiany przez 
wybraną grupę uczniów. Próbowano znaleźć przykłady dobrych cech charakteru                      
i pozytywnego zachowania w kreacjach filmowych bohaterów, by poznać przyczyny 
powstawania tytułowego „zła”. 

 

 

Członkowie Szkolnego Klubu Filmowego wzięli także udział w warsztatach filmowych  

w Lublinie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie 

w ramach ogólnopolskiego projektu pod hasłem „Lekcja w kinie”. „Aktorstwo- sztuka czy 

sława?”. W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się: 

• jak ewoluowało aktorstwo od początku istnienia kina, 

• w jaki sposób interpretacja artysty wpływa na efekt końcowy dzieła filmowego, 

• jakie typy bohaterów filmowych zapisały się w historii kina, 

• jak wygląda praca aktora w komputerowo wygenerowanym świecie, 

• w jaki sposób przemiany obyczajowe i społeczne wpłynęły na film i aktorstwo. 

 



 

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie. Z uwagą śledzono fotosy aktorów, 

fragmenty scen filmowych, fragmenty wywiadów z aktorami o ich pracy na planie filmowym, 

a także przygotowaniach do roli. Pokazano różne sylwetki aktorów światowych produkcji 

oraz polskiego rynku filmowego. Zwrócono uwagę na przemiany w historii kina, od filmu 

niemego po superprodukcje komputerowe, w których i tak największą rolę odgrywa aktor. 

Nie bez znaczenia był fakt, że do młodzieży przemawiała aktorka teatralna i filmowa Anna 

Kutkowska. 

 



 

 

Po zajęciach warsztatowych odbyła się projekcja francuskiego filmu pt. „Klasa”  w reżyserii 

Laurenta Canteta.  W dyskusji po obejrzeniu filmu uczniowie zwracali uwagę na warunki nauki, 

metody pracy z trudnym zespołem młodzieży czy relacje międzyludzkie wynikające z różnic 

kulturowych we francuskim gimnazjum, porównując przedstawione sceny do rzeczywistości 

polskiej szkoły. 

 



 

Grupa SKF w Chatce Żaka po zakończonych warsztatach filmowych 

 

Na zajęciach j. polskiego z klasami: II H i II J przeprowadzono dyskusje po obejrzeniu 

filmu biograficznego „Pilecki”- to polski dokument fabularyzowany w reżyserii Mirosława 

Krzyszkowskiego, w którym  przedstawiono historię rotmistrza Witolda Pileckiego. 

Producentem filmu jest Stowarzyszenie Auschwitz Memento z Oświęcimia. Uczniowie 

dyskutowali zarówno o losach głównego bohatera jak i konstrukcji filmu, w którym można 

było odnaleźć fragmenty dokumentalne i fabularne z czasów dawnych i współczesnych. 

Biografia rotmistrza Pileckiego wywołała poruszenie wśród odbiorców, zwracano uwagę na 

kolejne etapy życia, sceny poświęcenia i niesprawiedliwego traktowania przez władzę 

„człowieka honoru”. W czasie dyskusji odwoływano się do wiadomości z historii kraju, 

literatury, szukano podobnych życiorysów bohaterów literackich i filmowych. 
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