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„Spotkania z filmem” – działania Szkolnego Klubu Filmowego 

W roku szkolnym 2014/15 już we wrześniu rozpoczęły się spotkania 
filmowe w ramach działalności Szkolnego Klubu Filmowego. Zajęcia odbywały 
się co dwa tygodnie w sali 302 , w auli szkoły oraz zorganizowano wyjazd na 
warsztaty filmowe do Lublina. W pierwszym semestrze na spotkania 
przychodziła większa grupa młodzieży, z różnych klas I i II, zmniejszyła się 
liczba uczniów z klas III ze względu na zajęcia przygotowujące do egzaminu 
maturalnego. Każde spotkanie rozpoczynano od prezentacji multimedialnej  
o filmie, reżyserze, aktorach, nagrodach filmowych i odbiorze widzów. 
Następnie odbywała się projekcja filmu, a po niej warsztaty i dyskusja.  
Obejrzano i zanalizowano sześć filmów: 

1. „Biegnij, chłopcze, biegnij” - dramat wojenny w reżyserii Pepe 
Danquarta, 

2. „Biegnij Lola, biegnij” w reżyserii Toma Tykwera, 

3. Film w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego „Trzy kolory. Niebieski”, 

4.  „Jak zostać królem” w reżyserii Toma Hoopera, 

5. „Lot nad kukułczym gniazdem” Miloša Fromana, dramat 
psychologiczny z 1975 roku, 

6. Na zajęciach SKF na feriach pokazano film włoski z 1989 roku          
pt. „ Cinema Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore. Film ten 
zapoczątkował nową formę prezentacji na zajęciach SKF wielkich 
dzieł kina europejskiego . Słowo wstępne do filmu oraz wiadomości  
o kulturze włoskiej wygłosiła pani Małgorzata Osińska.    

Dzięki zaangażowaniu dyrekcji szkoły i nauczycieli prowadzących 
zorganizowano dwie inne formy pracy z uczniami: 

1. Spotkanie z Dyrektorem  Programowym V Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych 2014 oraz pokaz 
trzech filmów. 

2. Wyjazd do Lublina na warsztaty filmowe pt. „Z książki na wielki 
ekran – o tworzeniu adaptacji filmowych” w ramach ogólnopolskiego 
projektu filmowego „Lekcja w kinie”. 
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Oto w skrócie opis przedsięwzięć: 

„Biegnij, chłopcze, biegnij” to dramat wojenny w reżyserii Pepe 
Danquarta, który jako pierwszy obejrzeli członkowie SKF. Obraz filmowy 
powstał według scenariusza H. Haddinga, produkcją zajęli się Francuzi, Niemcy 
i Polacy. Ukazał się w Polsce w styczniu 2014r. To kolejny obraz filmowy   
o wojnie widzianej oczyma dziecka. Ośmioletni chłopiec z rodziny żydowskiej 
próbuje przeżyć czas wojny, ciągle ucieka, zmienia miejsca pobytu i spotyka na 
swej drodze różnych ludzi, którzy chcą mu pomóc lub pragną jego śmierci. Film 
wywołał wiele emocji ze względu na drastyczne sceny cierpienia dzieci.  

Młodzież na zajęciach miała możliwość zapoznania się z wiadomościami 
o zespole aktorskim. W rolę tytułowego Jurka Staniaka wcielili się dwaj bracia, 
bliźniacy. To Andrzej Tkacz i jego brat Kamil. Prezentowano materiały  
z wywiadów z aktorami, w których opowiadali o przygotowaniach do scen,  
o trudnych chwilach w czasie zdjęć, np. w bagnie czy na otwartej przestrzeni 
przy niskiej temperaturze powietrza, czy w czasie kręcenia sceny wypadku 
głównego bohatera – obcięcia ręki. Wspomnienia z planu napisali także inni 
aktorzy: Zbigniew Zamachowski, Olgierd Łukaszewicz czy Izabela Kuna, które 
również odczytano na zajęciach filmowych. 

Następnie młodzież zajmowała się interpretacją i analizą plakatu do filmu. 
Odwoływano się  do konkretnych scen, motywów z tego filmu oraz do innych 
tekstów literackich i filmowych. Interpretacja plakatu to ćwiczenie do egzaminu 
ustnego z j. polskiego. 
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Kolejne zadanie polegało na odtworzeniu wędrówki tytułowego bohatera  
i interpretacji zachowań ludzi, z którymi się spotykał. Zwrócono uwagę na 
problem zagrożenia wojną w każdym czasie historycznym, które najmocniej 
oddziałuje na psychikę dzieci. Obserwowano te sceny filmowe, w których 
widoczne były zmiany w psychice młodych bohaterów. 

 

 

Kadr z filmu „Biegnij, chłopcze, biegnij” 

 

Na koniec zajęć odczytano autentyczne wspomnienia dzieci 
mieszkających w sierocińcach w czasie wojny i w okresie powojennym. Były to 
fragmenty biografii dzieci różnego pochodzenia: polskiego, żydowskiego czy 
rosyjskiego. Na bazie tych wspomnień powstały niektóre sceny ukazane  
w filmie. 

 

21 listopada 2014r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ  
w Biłgoraju odbyło się „Spotkanie z filmami” V Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Historycznych i Wojskowych. Organizatorami spotkania było LO im. 
ONZ oraz Fundacja Projektów Autorskich Ars Creatori. W tym kulturalnym 
przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie klas I i II liceum wraz z nauczycielami 
oraz członkowie Szkolnego Klubu Filmowego. Spotkanie i pokaz filmów  
prowadził Dyrektor Programowy V MFFHiW 2014 - pan Andrzej Brzoza, który 
był również reżyserem prezentowanego filmu dokumentalnego pt. „Pilot”. 
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Pan Andrzej Brzoza podczas wystąpienia w auli szkoły 

 

W ramach edukacji filmowej obejrzano trzy filmy dokumentalne, 
poprzedzone wprowadzeniem pana A. Brzozy. Pierwsze dzieło pt. „ Paderewski 
– człowiek czynu, sławy i sukcesu” zostało wyreżyserowane przez Wiesława 
Dąbrowskiego w 2013r. Film otrzymał Srebrną Szablę na V FFHiW  oraz 
nagrody filmowe na festiwalach w Chicago i na Florydzie. Był prezentowany  
w Polsce wśród 78 filmów, z których 20 nagrodzono tzw. Szablami. To ważna 
nagroda dla twórców, którzy zaprezentowali życiorys wybitnej, a niestety zbyt 
mało znanej osobowości z okresu odradzającej się Polski. Młodzież mogła 
zobaczyć zdjęcia, fragmenty filmów dokumentalnych, plakaty i afisze  
z koncertów „mistrza i czarodzieja klawiatury”, jak wtedy  nazywano   
I. J. Paderewskiego. O tej wybitnej postaci, jak i o czasach, w których przyszło 
żyć i tworzyć Paderewskiemu, wypowiadały się znane wszystkim osoby, np. 
 J. Waldorff czy Prymas Polski kardynał  J. Glemp. Film był podzielony na 
kolejne etapy historyczne. Widzowie wzruszali się, słuchając: informacji  
o dzieciństwie mistrza, jego płomiennych przemówień, czytanych przez lektora 
listów oraz wypowiedzi prezydentów państw o tym wybitnym Polaku. Szacunek 
i podziw wzbudzały działania Paderewskiego na rzecz wolnej Polski, za które 
otrzymał najwyższe w wielu krajach odznaczenia państwowe, przyznane  
w Polsce, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Młodzież w ciszy  
i skupieniu śledziła kolejne etapy życia artysty, wielkiego polityka i działacza 
społecznego, dzięki któremu Polska zdobyła niepodległość i była znana poza 
granicami.  Film będzie wykorzystywany na zajęciach z historii i godzinach 
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wychowawczych, by młodzież mogła dokładniej zapoznać się z działalnością tej 
wybitnej postaci. 

 

 

Kadr z filmu „ Paderewski – człowiek czynu, sławy i sukcesu”. 

 

 

Drugi film pt.”Wojsko polskie w NATO i UE” w reżyserii Norberta 
Rudasia otrzymał Nagrodę Specjalną Ministra Obrony Narodowej na  
V MFFHiW. Pan A. Brzoza zachęcał do obejrzenia tego dokumentu ze względu 
na panujące stereotypy dotyczące polskiego wojska. Widzów zachwyciły  
w filmie: szerokie plany, sceny z wykorzystaniem zwolnionego tempa, 
przedstawienie nowoczesnego sprzętu wojskowego z różnych perspektyw  
i w różnorodnym oświetleniu. Ciekawie zaprezentowano wywiady z oficerami 
poszczególnych jednostek, którzy prezentowali osiągnięcia swoich żołnierzy na 
tle świetnie dobranej muzyki ilustracyjnej i w otoczeniu żywiołów: wody, ognia 
i ziemi. Filmowcy osiągnęli zamierzony efekt, cisza na sali świadczy  
o zainteresowaniu (przynajmniej części widzów) nowoczesną armią XXI wieku.  
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Kadr z filmu „Wojsko polskie w NATO i UE” 

Trzeci film autorski w reżyserii A. Brzozy dotyczył wydarzeń z II wojny 
światowej. Reżyser zaprezentował sylwetkę dzisiaj zapomnianego bohatera – 
lotnika AK, oficera startowego  Włodzimierza  Gedymina, który wsławił się 
wieloma spektakularnymi czynami na terenie Polski. Niezwykle skromny, 
niewiele mówiący o swoich wyczynach, pogodzony z rzeczywistością po 
wojnie, dopiero po wielu latach może mówić przed kamerą o tamtych 
wydarzeniach. Nie czuje się bohaterem, chce „tak żyć, aby nikt mu niczego nie 
zarzucił”. Młodzież mogła poznać wspaniałego człowieka, od którego warto 
nauczyć się wytrwałości i pokory życiowej. 

    Pułkownik Włodzimierz Gedymin 
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Wszystkie prezentacje podobały się widowni, a członkowie Klubu 
Filmowego zdobyli kolejny materiał do dyskusji. Dzięki zaangażowaniu 
Dyrekcji szkoły i współpracy z Fundacją Projektów Autorskich nauczyciele  
i uczniowie mogli uczestniczyć w ciekawym i niecodziennym przedsięwzięciu 
kulturalnym na terenie naszej szkoły. 

Pan Andrzej Brzoza przesłał dla Dyrekcji szkoły oraz członków Klubu 
Filmowego podziękowania za serdeczne przyjęcie w szkole, złożył autograf pod 
życzeniami dalszej pracy w odkrywaniu ciekawych obrazów filmowych. 
Przekazał dwa prezenty dla SKF, są to dwa unikalne filmy: fabularny film 
irański „Maritime Silk Road”, nagrodzony Srebrną Szablą na V 
Międzynarodowym Festiwalu Filmów Historycznych i Wojskowych oraz 
unikalny polski film niemy pt. „Mogiła nieznanego żołnierza” w reżyserii 
Ryszarda Ordyńskiego. Jest to przykład projektu restauratorskiego polegającego 
na odtworzeniu wybranych pozycji filmowych kina polskiego z okresu 
„Wielkiego Niemowy”. Film należy do specjalnej edycji Filmoteki Narodowej.  

        

 

Kadr z filmu „Maritime Silk Road” 
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Kadr z filmu „Mogiła nieznanego żołnierza” 

 

 

 

Uczniowie z opiekunami na warsztatach filmowych w Lublinie 

27 listopada młodzież pracująca w Szkolnym Klubie Filmowym oraz grupa 
uczniów zainteresowanych filmem z różnych klas wyjechała do Lublina, aby 
wziąć udział w warsztatach filmowych. Spotkanie zostało zorganizowane przez 
opiekunów SKF - panią Barbarę Chołyst i panią Alinę Dzido dzięki współpracy 
z dyrekcją zamojskiego kina „Stylowy”. Zajęcia pod hasłem „Lekcja w Kinie” 
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odbyły się w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu mającego na celu 
promowanie edukacji filmowej wśród młodzieży. Od pięciu lat projekt jest 
realizowany w najlepszych kinach w Polsce. „Stanowi odpowiedź na coraz 
bardziej znaczącą obecność problematyki języka filmu w programach 
nauczania. W czasie lekcji wykorzystywane są wszystkie możliwości, jakie daje 
kino i nowoczesna technika audiowizualna” – jak informują autorzy 
przedsięwzięcia. Zajęcia w „Chatce Żaka” w Lublinie polegały na udziale w 
warsztatach filmowych prowadzonych przez aktora Krzysztofa Bartłomiejczyka. 
Tytuł warsztatów to „Z książki na wielki ekran – o tworzeniu adaptacji 
filmowych”.  
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Warsztaty filmowe w „Chatce Żaka” w Lublinie 
 
 
 
Uczniowie poznali definicje ekranizacji i adaptacji, poznali zabiegi 

reżyserów, którzy przekładają tekst literacki na obraz filmowy / transpozycja, 
komentarz, analogia, zapożyczenie, transformację, krzyżowanie, wierność 
opowiadaniu, zachowanie jedynie podstawowego szkieletu opowiadania, 
potraktowanie oryginału jako okazji do stworzenia odrębnego dzieła/, obejrzeli 
fragmenty filmów: „Hamlet”, „Solaris”, „Tragedia Makbeta” , „Ferdydurke” , 
„Anna Karenina”, „Wojna polsko - ruska”, „ Czas Apokalipsy” , „ Lalka” i 
innych, by na ich podstawie zrozumieć, jakie są sposoby przenoszenia dzieła 
literackiego na film i gdzie leży granica wolności reżysera. Sposoby 
przekształceń tekstów kultury są wykorzystywane w różnych dziełach. Ważne 
jest, by uczniowie mogli je zauważyć podczas samodzielnego oglądania filmów. 
Po część teoretycznej odbyła się projekcja filmu „Tristan i Izolda” w reżyserii 
Kevina Reynoldsa na podstawie znanego średniowiecznego romansu.   
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Młodzież miała za zadanie zauważyć wszystkie prezentowane przez 

prowadzącego warsztaty sposoby przekształcania tekstu literackiego na tekst 
filmowy. Dyskusja o tych zagadnieniach odbyła się już w czasie drogi 
powrotnej w autokarze. Każdy z uczestników wyjazdu mógł wyrazić swoje 
zdanie na temat filmu i sposobów jego realizacji. Pojawiały się głosy pochwał 
dla pracy reżysera, ale także głosy krytyki. „Lekcja w kinie” jest dobrze 
zaplanowanym i realizowanym przedsięwzięciem dla młodych miłośników kina, 
ale trwa zbyt krótko. Przydałyby się dłuższe warsztaty i dyskusja z 
prowadzącym po prezentacji filmu. Opiekunowie otrzymali materiały do 
realizacji na zajęciach z filmem „Tristan i Izolda”. Scenariusze można 
wykorzystać na lekcjach obowiązkowych i zajęciach SKF. Oto ćwiczenie 
wykorzystane już w czasie powrotu z warsztatów: 
 

1. Przypomnijmy definicję adaptacji filmowej i zwróćmy uwagę na różnice 
między adaptacją a ekranizacją.  

2.  Rozdajmy tabele do wypełnienia Tristan i Izolda – wskażmy różnice        
i podobieństwa między książką a filmem.  
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bohaterowie książka film 
 

 
 

  

 

 
 

  

 

 

Uczniowie z klasy dziennikarskiej przeprowadzili dodatkowo wywiad z 
aktorem, panem Krzysztofem Bartłomiejczykiem zajmującym się 
popularyzowaniem zagadnień dotyczących filmu. 

 Krzysztof Bartłomiejczyk, aktor 

Oto tekst wywiadu: 

- Co skłoniło Pana do tego, aby zostać aktorem? 
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Gdy byłem w szkole marynarskiej w Gdyni, poszedłem na spektakl „Nędznicy”. 
Po obejrzeniu tego musicalu stwierdziłem, że chcę zostać aktorem. Taki wpływ 
może mieć czasem na młodego człowieka sztuka. 

- A czy ktoś zmusił Pana do pójścia na ten spektakl? 

Nie, sam chciałem pójść. Decyzja o byciu aktorem to przeznaczenie, trochę 
wydobycie tego, co człowiek ma w sobie. W moim przypadku obejrzenie 
spektaklu było takim Bach!. 

- Jak zareagowali pańscy rodzice na to, że chce Pan zostać aktorem? 

Moja mama dosłownie osiwiała (śmiech), ale potem cudem odzyskała dawny 
kolor włosów. Nie, tak naprawdę to była przerażona, bo miałem wtedy 19-20 
lat. Planowałem zostać marynarzem, ale wybrałem zawód aktora. Potem 
pojawiły się jakieś sukcesy, oczywiście takie na miarę aktora mało znanego. 
Sukcesem była dla mnie premiera w Płocku z ś .p. Adamem Hanuszkiewiczem, 
wspaniałym reżyserem. Pobyt w Płocku był jak zdobycie złotego medalu, 
dlatego że przyjeżdżali tam różni reżyserzy, przygotowywali przedstawienia i ja 
jako jedyny młody człowiek w tym teatrze grałem same główne role. Można 
powiedzieć, że teatr znajdował się „na uboczu”, ale dla mnie było to wyjątkowe 
doświadczenie. Wiele się nauczyłem. Najważniejsze w początkach kariery 
aktorskiej jest to, kogo się spotyka na swojej drodze. Zresztą chyba tak jest na 
drodze każdego młodego człowieka. Jak kończysz szkołę, to ważne jest, gdzie i 
jakich ludzi starszych od siebie spotkasz i gdzie cię oni popchną. Bo jak się 
spotka utalentowanych aktorów i znanych reżyserów, to ma się szansę na rozwój 
kariery . Poza talentem, zresztą tego talentu trzeba 10%, najważniejsza jest 
ciężka praca. Potwierdza to anegdota z mojego życia. Jak zdawałem do szkoły 
aktorskiej, był tam egzamin z dykcji i można było zdobyć od 0 do 10 pkt. Ja 
dostałem 0, ponieważ mówiłem bardzo niewyraźnie. Dzięki ciężkiej pracy 
nauczyłem się mówić poprawnie. Ważne w zawodzie aktora jest dbanie o 
prezencję. Trzeba ćwiczyć, dbać o ciało i zdrowie. 

- Czym się Pan zajmuje w chwili obecnej? 

Aktorów rozpoznawalnych wszędzie jest ok. 50, reszta to ci mniej 
rozpoznawalni. Jest ich kilka tysięcy, grają role epizodyczne, dubbingują albo 
występują w teatrach. Ja teraz dodatkowo zajmuję się edukacją teatralną 
młodzieży. Takich aktorów jak ja jest mnóstwo i są oni rozsiani wszędzie, a ich 
praca polega na tym, że współpracują z różnymi teatrami. Na początku swojej 
kariery pracowałem w teatrze w Gdyni, potem w Płocku, a później przeniosłem 
się do Warszawy. Tam zaś współpracowałem z teatrami” Roma” oraz „Rampa”. 
Nie jest to praca na etacie, ma się swojego agenta i chodzi się na castingi. 
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- Jak to się stało, że zetknął się Pan z takim projektem? 

Była to, jak zazwyczaj w takich sytuacjach bywa, kwestia przypadku. Mój 
kolega, który współpracuje z tą instytucją od paru lat wprowadził mnie w temat. 
Można powiedzieć, że właśnie zaczynam współpracę, jest to mój drugi wyjazd. 
Zgodziłem się dlatego, że uwielbiam filmy i z tego powodu, jak wspominałem, 
pracuję z młodzieżą i kontakt ten jest dla mnie bezcenny. Kilkanaście lat temu 
grałem w przedstawieniach w Chatce Żaka i z przyjemnością tu wróciłem. Po 
przyjeździe stwierdziłem, że nic się nie zmieniło. Scena jest nadal twarda, 
drewniana (śmiech) 

-Był Pan bardziej zainteresowany grą w teatrze, czy może w filmach? 

Nie myśli się o takich rzeczach. Powiem, że są takie okresy w zawodzie aktora, 
że kamera go nie lubi. To znaczy, że np. .gdy patrzysz na ludzi, wszystko jest 
OK, ale jak próbujesz ich nagrać, to okazuje się, że są mniej lub bardziej 
fotogeniczni. Mnie kamera przez wiele, wiele lat nie lubiła. Chociaż ostatnio 
odkryłem, że otrzymuję więcej pozytywnych sygnałów i moja twarz staje się 
coraz bardziej filmowa. Tworzę również własne piosenki, śpiewam. Podoba mi 
się w tym zawodzie to, że jest plastyczny. Mogę robić to, co potrafię i lubię. 

- Jaką muzykę Pan tworzy? 

Ballady. Ostatnio miałem recital, który został bardzo dobrze przyjęty. Zbieram 
również materiały na płytę, piszę szanty. Pochodzę ze Świnoujścia, można 
powiedzieć, że wychowałem się na plaży, biorę więc udział w różnych 
festiwalach szanty, gdzie zdobyłem mnóstwo nagród. W styczniu jadę do 
Krakowa na największy festiwal szanty. 

- Bardzo dziękujemy, że poświęcił Pan nam swój czas. Życzymy dalszych 
sukcesów w pańskiej karierze oraz zapraszamy do Biłgoraja! Będziemy Pana 
oczekiwać! 

Ja również dziękuję, chętnie odwiedzę Wasze miasteczko! 

Aleksandra Buczek klasa II D 
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Już po raz drugi z kolejną grupą członków SKF oglądano niemiecki film 
„Biegnij Lola, biegnij” w reżyserii Toma Tykwera. Jest on uznany za najlepszy 
film niemiecki z 1998r.  

 

 

Kadr z filmu „Biegnij Lola, biegnij” 

 

 

Ma cechy filmów: sensacyjnego, obyczajowego, melodramatu, a 
przypomina także teledysk i grę komputerową. To filmowy eksperyment, 
ponieważ uczniowie oglądali trzy wersje wydarzeń / zależnych od przypadków/, 
które różnią się od siebie drobnymi elementami akcji oraz inne jest zakończenie 
każdej części, trwającej 20 minut. Widzowie mieli za zadanie odtworzyć trzy 
historie i scharakteryzować rodzaj sytuacji, które wpłynęły na postępowanie 
bohaterów. Trzy grupy uczniów na specjalnych planszach układały trzy ciągi 
wydarzeń, sprawdzając swoją spostrzegawczość. 
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Fabuła filmu jest banalna, bo dotyczy dwudziestominutowego biegu 
bohaterki, która po drodze spotyka różnych ludzi, mających wpływ na bieg 
wydarzeń i jej decyzje. Musi zdobyć pieniądze dla ukochanego. Ale fabuła nie 
jest najważniejsza, ma jedynie prowokować do dyskusji, dlatego uczniowie 
odkrywali głębszy sens wydarzeń i rozmawiali na tematy filozoficzne 
inspirowane filmem. Udowadniali założone przez siebie hipotezy: Po co biegnie 
Lola? Odpowiedzi były różne: by zdobyć pieniądze, by uratować chłopaka, 
ocalić miłość, poznać prawdę o rodzinie, dotrzymać słowa, wyrazić bunt, 
wyzwolić się od czasu i determinizmu przypadkowych zdarzeń, udowodnić, że 
ma wpływ na życie. Ustalono, że bieg to alegoria ludzkiego życia. 

Następnie odpowiadano na przygotowane na kartkach pytania: 

1. Czy kształt życia człowieka zależy od spontanicznych wyborów i 
drobnych przypadków? 

2. Czy warto sięgać po każdy środek na drodze do celu? 

3. Czy cel uświęca środki? 

4. Jaki wpływ na nasze życie mają inni ludzie? 
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5. Czy życie składa się z nieprawdopodobnych wydarzeń? 

Po dyskusji młodzież miała zaproponować własny scenariusz wydarzeń. 

Zapoznano się także z pojęciami determinizmu i determinizmu metafizycznego. 

Poruszono również kwestię symboliki w filmie, np. pojawiająca się stale 
liczba 20, niewidoma kobieta jako wyrocznia, teoria efektu motyla, motyw 
wolnej woli człowieka, cechy moralitetu w filmie. Zwrócono uwagę na 
eksperymentalne cechy filmu: fragmenty kreskówki, trzy części obrazu, szybki 
montaż, sceny fabularne w kolorze czerwonym – dialogi filozoficzne bohaterów. 

 

 

Kadr z filmu „Biegnij Lola, biegnij” 

 

 

Na zajęciach SKF obejrzano także polski film w reżyserii Krzysztofa 
Kieślowskiego „Trzy kolory. Niebieski”, należący do tryptyku filmowego tego 
artysty. Jest on pierwszą częścią znanej trylogii, pozostałe to: „Trzy kolory. 
Biały” i „Trzy kolory. Czerwony”. Tytuł wyraźnie nawiązuje do barw 
francuskiej flagi i haseł: Wolność, Równość, Braterstwo. 

Scenariusz do filmu napisali Krzysztof  Kieślowski i Krzysztof  
Piesiewicz,  muzykę skomponował znany na całym świecie polski kompozytor 
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Zbigniew Preisner. Prezentowane na zajęciach dzieło to melodramat, ale także 
film psychologiczny. Produkcją zajęli się  Francuzi, Polacy i Szwajcarzy. W roli 
głównej  wystąpiła    Juliette Binoche – francuska aktorka filmowa.  

 

 

 

Kadr z filmu „Niebieski” 

 

Młodzież, oglądając  prezentację, zapoznała się z informacjami na temat 
reżysera, autora muzyki i aktorów, wyodrębniono wiadomości o nagrodach.  
Zwrócono uwagę na dorobek filmowy K. Kieślowskiego i rolę filmów tzw. 
„moralnego niepokoju” w historii polskiej kinematografii. Po projekcji filmu 
pierwsze zadanie dotyczyło wyboru najlepszego plakatu do prezentowanego 
dzieła. Uczniowie mieli do wyboru trzy różne wersje plakatu, prezentowane w 
różnych krajach Europy, uzasadniali swoje wybory, odwołując się do scen i 
problematyki filmu. Dużą rolę odegrała symbolika koloru niebieskiego i 
przestrzeni prezentowanej na plakatach.  
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Ćwiczenia dotyczyły charakterystyki głównej bohaterki filmu i motywów 
jej postępowania. Podkreślano rolę muzyki w życiu kobiety, dzięki której mogła 
podjąć walkę o nowe życie oraz miłości, która jest pokazana w filmie jako 
wartość stała, mimo że wydaje się bohaterce, iż po tragicznych przeżyciach nie 
będzie zdolna do przeżywania tego uczucia. Młodzież zastanawiała się także 
nad znaczeniem dwóch symboli: koloru niebieskiego i wolności. Dyskutowano 
nad zagadnieniem wolności jako ucieczki od … wielu aspektów życia 
człowieka. Szukano przykładów historycznych i literackich na potwierdzenie 
poglądów na temat wolności. Odkryto wartość i unikalne piękno muzyki  
Preisnera i przyznano, że filmy K. Kieślowskiego, nieznane współczesnym 
młodym widzom, należy częściej pokazywać na szerszym forum. 

 

Kolejny film, który zaprezentowano na zajęciach SKF, to „Jak zostać 
królem” w reżyserii Toma Hoopera. Należy do trzech gatunków: film 
biograficzny, dramat i historyczny, ponieważ jest oparty na faktach. Za film 
„Jak zostać królem” Hooper otrzymał nominacje dla najlepszego reżysera do 
takich nagród jak: Złoty Glob, nagroda Satelita czy nagroda BAFTA (w sumie 
film uzyskał czternaście nominacji do nagród BAFTA). A w 2011 roku reżyser 
otrzymał również Oscara dla najlepszego reżysera właśnie za ten film.  

Uczniowie zapoznali się z informacjami o reżyserze, aktorach i czasach, w 
których żył bohater filmu. Sam reżyser powiedział, że ten film jest okazją do 
„ujrzenia Anglii przed wojną.” Zapoznano się z faktami z życia Jerzego VI i po 
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projekcji filmu odnajdywano wspólne wiadomości z życiorysu i obrazu 
filmowego, oceniano grę Colina Andrewa Firtha, który wcielił się w postać 
monarchy Anglii. Podkreślano, że artysta w 2010r.  otrzymał Złoty Glob dla 
najlepszego aktora za dramatyczną rolę w filmie „Jak zostać królem”, a w 2011 
r.za tę samą  rolę otrzymał drugą z rzędu nagrodę BAFTA oraz pierwszego 
Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.  

Na zajęciach zastanawiano się, jak udowodnić nazwy i kategorie filmu, 
szukano przykładów z treści na to, że jest to film: film o przyjaźni, obraz 
historyczny, obraz biograficzny, próba nakreślenia psychologicznego  portretu 
człowieka, obraz przedstawiający zachodzące w początkach XX wieku 
przemiany związane z wysoką dynamiką postępu naukowo-technicznego oraz 
przykład realizacji formuły tzw. klasycznego kina. 

Następnie uczniowie w grupach zajmowali się wybranymi zagadnieniami 
z filmu, a po chwili zastanowienia i dyskusji w podgrupach prezentowali 
wspólne ustalenia. Zagadnienia dotyczyły: roli radia, społeczeństwa z początku 
XX wieku w Anglii, zmian w zachowaniu i prezentacji króla Jerzego VI pod 
wpływem nauczyciela dykcji i wizerunku, przyjaźni między mężczyznami 
należącymi do różnych warstw społecznych. 
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Rozmawiano również o najlepszym kadrze filmowym i charakteryzowano 
najlepszą scenę w filmie.  

 

 

 

 

Filmem wszystkich pokoleń jest obraz „Lot nad kukułczym gniazdem” 
Miloša Fromana, dramat psychologiczny z 1975 roku, który jest adaptacją 
powieści Kena Keseya pod tym samym tytułem. Młodzież z SKF miała okazję 
go obejrzeć i podyskutować na jego temat. 

Na początku pojawiła się prezentacja dotycząca filmu, reżysera, aktorów i 
nagród, następnie odczytano kilka fragmentów recenzji na temat tego obrazu. 
Większość widzów wypowiadała się pochlebnie, a nawet entuzjastycznie na 
temat filmu, gry Jacka Nicholsona  czy Louisy Fletcher, ale pojawiły się też 
głosy w obronie książki, która lepiej oddaje atmosferę tamtych czasów, a film 
jest zbyt okrojoną adaptacją filmową dzieła. Zastanawiano się także nad 
tytułem, ale tę kwestię omówiono już po obejrzeniu filmu. 
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Rozmowę wywołał także plakat do filmu, który stał się pretekstem do dyskusji o 
sposobach prezentacji głównych motywów w filmie: cierpienia, buntu, ofiary, 
wykluczenia, prawa głosu, inności. 

 

 

 

 

 

Następnie widzowie zostali podzieleni na dwa zespoły, które  toczyły 
debatę „za i przeciw” na temat : „Wolność jest dobrem niezbywalnym, do 
którego wszyscy ludzie mają równe prawo". Uczniowie wypowiadali się za 
systemem zakładów psychiatrycznych i metodami pracy z ludźmi chorymi oraz 
przeciwko takiemu sposobowi ingerowania w osobowość każdego człowieka. 
Zastanawiano się nad wolnością i prawami ludzi żyjących poza 
społeczeństwem. 
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Kolejne ćwiczenie polegało na ocenie postępowania głównego bohatera, 
jednostki zbuntowanej i odważnej. Pracowano z wykorzystaniem schematów: 
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Dyskutowano również nad zagadnieniami:  

1. Jaka jest pozycja jednostki wobec bezwzględnego systemu w filmie i 
innych tekstach kultury? 
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2. Na czym polega walka o zachowanie godności w filmie i innych tekstach 
kultury? 
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3. Czy bunt jest słuszną i skuteczną formą walki o wolność i niezależność? 

 

 

 

 

Wykorzystano na zajęciach pytania ze scenariusza lekcji o filmie 
zamieszczonego na stronie internetowej: 

1. „Czy stereotyp dotyczący leczenia psychiatrycznego przedstawiony 
w «Locie nad kukułczym gniazdem» jest aktualny? Czy był trafny 
w tamtych czasach? 

2. Czy potrafisz rozpoznać teoretyczne podejście wiążące samobójstwo 
Billy'ego z funkcjonowaniem kontrolującej go nadopiekuńczej matki? 

3. Czy przestępcy często unikają kary z rąk wymiaru sprawiedliwości dzięki 
temu, że trafiają pod skrzydła systemu psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej? 

4. Wódz Bromden woli zabić McMurphy'ego,  niż pozwolić, żeby pokonał 
go system. Czy można to nazwać zabójstwem z litości? Czy coś je 
usprawiedliwia? 
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5. Czy lobotomia rzeczywiście mogła zmienić osobowość McMurphiego? 
Jakie są neurologiczne podstawy zmian osobowości towarzyszących 
lobotomii? 

6. Czy będąc pracownikiem szpitala, próbowałbyś zapobiec 
przeprowadzeniu lobotomii zaleconej przez psychiatrę? Jakimi środkami 
mógłbyś się w tym celu posłużyć?" 

 

W ramach cyklu prezentacji wielkich dzieł kina europejskiego na 
zajęciach SKF na feriach pokazano film włoski z 1989 roku  pt. „ Cinema 
Paradiso” w reżyserii Giuseppe Tornatore  , nagrodzony Oskarem i nagrodą jury 
w Cannes. Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji najważniejszych wiadomości o 
reżyserze, aktorach, nagrodach związanych z filmem. Pojawiły się też sentencje 
filozoficzne dotyczące życia, które były wypowiadane przez aktorów w filmie. 

 

Plakat filmu „Cinema Paradiso” 

Po obejrzeniu obrazu filmowego młodzież wysłuchała informacji pani 
Małgorzaty Osińskiej o kulturze włoskiej, o specyfice życia Włochów na 
Sycylii, o innych filmach G. Tornatore, między innymi o filmie „Koneser”. 



31 

 

Następnie uczestnicy spotkania zastanawiali się nad motywami wykorzystanymi 
w filmie. Pojawiły się określenia: film o historii kina i zmianach filmowych, 
film edukacyjny, o miłości w życiu, o marzeniach i pasji nadającej sens istnieniu 
człowieka, o niezwykłej przyjaźni dziecka i dorosłego, o zwyczajach 
rodzinnych. 

Kolejne ćwiczenia polegały na rozpoznawaniu najważniejszych sylwetek 
aktorów kina niemego i dźwiękowego z lat 40-tych, 50-tych, 60-tych. Nie 
wszyscy poznali postacie: Marlona Brando, Humphreya Bogarta czy Rudolfa 
Valentino, bardziej znane dzisiejszym młodym widzom są portrety Jamesa 
Deana, Charliego Chaplina czy Marilyn Monroe.  

   

  

 

Następne zadania dotyczyły podsumowania wiadomości z filmu, czyli 
zastanawiano się i wypełniano schemat o roli kina w życiu mieszkańców 
małego, włoskiego miasteczka oraz w życiu głównych bohaterów.  Inne zadanie 
grupowe polegało na wypełnieniu wykresu dotyczącego zmian w historii kina na 
przestrzeni kilkunastu lat. Młodzież zauważyła szybkie zmiany w rozwoju 
filmu, od obrazów kina niemego, cenzurowanego, przez filmy dokumentalne 
wojenne i powojenne, muzyczne, kolorowe fabularne, po kino na otwartej 
przestrzeni oraz rozwój kaset VIDEO i telewizji publicznej, które spowodowały 
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zmianę obyczajów i upadek kina jako instytucji dominującej w kulturze małych 
miast. 

 

 

Przykładowe ćwiczenie z warsztatów dotyczących obejrzanego filmu. 

Dyskusja o filmie dotyczyła także problemów: kariery i powrotów do 
rodzinnego miejsca, roli rodziny i przyjaciół w kształtowaniu osobowości 
młodego człowieka, wartości, które powinny być ważne w życiu oraz wpływu 
sztuki filmowej na życie człowieka dawniej i współcześnie. 

Zaplanowano kolejne spotkania z filmem niemieckim, francuskim i 
hiszpańskim. 
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Kadry z filmu „Cinema Paradiso” 

 

Zapraszamy wszystkich chętnych  

na spotkania z filmem  

w piątki ( co dwa tygodnie) o godzinie 1515 w sali 302. 

 


