
Na dużym ekranie – spotkania Szkolnego Klubu Filmowego w II semestrze 
 
Pierwsze spotkanie SKF po feriach otworzyły zajęcia, na których prezentowano film niemiecki. Osobą 

prowadzącą prelekcję był zaproszony na warsztaty dyskusyjne pan Grzegorz Bryła, nauczyciel języka niemieckiego. 
Zaprezentował historię kina niemieckiego, polecił najlepsze produkcje filmowe oraz przybliżył młodzieży czasy NRD, 
pokazując flagę niemiecką z tamtego okresu, podręczniki  i prasę czy zdjęcia z tamtych czasów. Następnie przedstawił 
wiadomości o filmie fabularnym „Życie na podsłuchu” w reżyserii  Floriana Henckel von Donnersmarcka. Obraz 
otrzymał Oscara za 2006 r. w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Był  wielokrotnie nagradzany, okazał się 
również wielkim sukcesem kasowym.  

W dyskusji poruszano problemy: przemiany człowieka, wolności, cenzury. Poszukiwano podobieństw między 
rzeczywistością ukazaną w filmie w Niemczech  a sytuacją w tamtym okresie  w Polsce. Oceniano postępowanie 
władzy, cenzorów i bohaterów ze środowiska artystycznego. Odwoływano się do literatury z lat 80-tych. Młodzież 
uznała film za bardzo wartościowy, wywołał silne emocje i nic dziwnego, że otrzymał Oscara.  

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 

Najlepszy film niemiecki 2006 roku 



„Teoria wszystkiego” to film w reżyserii Jamesa Maesha, określany gatunkowo jako dramat biograficzny z 2014 roku. 
Dotyczy życia i kariery genialnego naukowca Stephena Hawkinga, który nagle zauważa symptomy przerażającej 
choroby, powoli wyniszczającej jego ciało, ale oszczędzającej władze umysłowe.  

Uczniowie na zajęciach SKF zapoznali się z życiorysem i osiągnięciami naukowca żyjącego i pracującego do tej 
pory nad odkryciem prawd dotyczących prapoczątków świata i egzystencji człowieka. Mieli możliwość obejrzenia 
filmu biograficznego, w którym zostały połączone sytuacje odwołujące się do zagadnień naukowych i osobistych 
Hawkinga. Prześledzono kolejne, niezwykle poruszające etapy rozwijającej się miłości do pięknej i wytrwałej Jane, 
która potrafiła pokonać wiele przeciwności, by sprostać wymaganiom życia z chorym geniuszem. Reżyser zwraca 
uwagę na niezwykłą siłę charakterów obydwojga bohaterów, którzy próbowali przez wiele lat tworzyć kochającą się 
rodzinę, która jednak nie wytrzymała presji otoczenia i zmian w psychice zmęczonych życiem ludzi. 

 

                       



 

Oskar dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w 2015roku 



W marcu 2015r. w auli szkoły uczniowie wszystkich klas trzecich LO im. ONZ wzięli udział w zajęciach 
dydaktycznych prowadzonych przez Szkolny Klub Filmowy w ramach przygotowania do matury ustnej i pisemnej z 
języka polskiego. Zajęcia podzielone były na trzy części: 

• pierwsza dotyczyła prezentacji twórców filmu „Pianista”  w reżyserii Romana Polańskiego, 
• druga obejmowała –projekcję filmu, 
• trzecim ogniwem były warsztaty maturalne dotyczące interpretacji plakatu filmowego i teatralnego, kadru filmowego 

oraz pracy z filmem jako przykładem lub kontekstem na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego. 

Wiadomości prezentowali członkowie Klubu Filmowego – uczniowie klasy III D: Anna Okoń, Klaudia 
Dworniczak, Klaudia Obszańska oraz Paweł Skubis, a także uczennica klasy IIIG Aneta Grabias. Materiały 
(prezentacja multimedialna, przykładowe interpretacje) zostały opracowane przez nauczyciela języka polskiego p. 
Barbarę Chołyst oraz nauczyciela wiedzy o kulturze – p. Alinę Dzido, posłużą jako pomoc dydaktyczna w 
przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. 

 



    Jak każdego roku, SKF zaprezentował się podczas Dni Otwartych szkoły. Przygotowano stoisko z materiałami 
informacyjnymi dotyczącymi działalności Klubu, prezentację multimedialną, słodki poczęstunek dla gości oraz 
film „Nietykalni”. Członkowie Klubu zachęcali odwiedzających gimnazjalistów do wspólnej pracy w następnym 
roku szkolnym. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Kolejne spotkanie poświęcone było filmowi „Frida”  w reżyserii Julie Taymor. Jest to dzieło meksykańskie, 
biograficzne o  meksykańskich artystach - Fridzie Kahlo i Diego Riverze. Film otrzymał szereg nagród, w tym dwa 
Oscary. 

Prezentacji filmu oraz kultury meksykańskiej i malarstwa Fridy Kahlo dokonała pani Katarzyna Jońca, nauczyciel 
języka hiszpańskiego. Zwróciła uwagę na życiorys malarki, cechy jej twórczości, a także przybliżyła zwyczaje i 
omawiała specyfikę życia ludzi w Meksyku. Dużym zainteresowaniem cieszył się autoportret malarki prezentowany w 
czasie spotkania. 

 

  



  



  

 

 

 

 

 



„Kobiety z 6. Piętra”  w reżyserii Philippe Le Guay, komedia francuska. Film został nagrodzony Cezarem w 2012r.  

Informacje o filmie, reżyserze, aktorach oraz o problemach emigracji zarobkowej we Francji, a także o specyfice życia, 
zwyczajach klasy średniej w tym kraju opowiadała pani Małgorzata Osińska, nauczyciel języka francuskiego. W 
dyskusji poruszono problemy warunków życia emigrantów z różnych narodowości mieszkających we Francji, w tym 
także Polaków. 

                      

 

 



 

      

 

 

 



Było to jednocześnie pożegnalne spotkanie członków Klubu Filmowego z klas trzecich, którzy otrzymali pamiątkowe 
Dyplomy Honorowego Członka Szkolnego Klubu Filmowego oraz słodkie upominki. Miłym słowom towarzyszyły łzy 
wzruszenia. Wspólne spotkania, dyskusje przy kawie i ciastku pozostaną na długo w pamięci.  

 

  

 

Zapraszamy do Szkolnego Klubu Filmowego w przyszłym roku szkolnym ! 


