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Szkolny Klub Filmowy prowadzi działalność od 2011r. jako dodatkowa forma pracy z 
uczniem w ramach edukacji filmowej na zajęciach j. polskiego i wiedzy o kulturze.  Są to 
spotkania kierowane do nauczycieli i uczniów z liceum, odbywające się dwa razy w miesiącu 
/co 2 tygodnie/, najczęściej w piątki od godz. 14.45 do 18.30.  Uczestniczy w nich zmienna 
grupa uczniów z różnych klas. Zajęcia odbywają się w szkole, w jednej z sal z dostępem do 
sprzętu multimedialnego, a także w Biłgorajskim Centrum Kultury, w sali kinowej lub małej 
sali projekcyjnej.  Każde spotkanie przebiega według programu: 

- prezentacja multimedialna dotycząca filmu, pracy reżysera, aktorów, nagrody i osiągnięcia 
twórców filmowych, podstawowe wiadomości z teorii filmu, 

- pokaz obrazu filmowego, 

- warsztaty i dyskusja. 

Treści do prezentacji i ćwiczenia warsztatowe przygotowują prowadzący nauczyciele. 
Uczniowie wykonują zadania i po projekcji piszą krótkie recenzje obejrzanych obrazów. 
Powstaje na bieżąco gazetka informacyjna na korytarzu z działalności Klubu. Są 
organizowane także wyjścia lub wyjazdy  kina na pokazy najnowszych filmów. 

W I semestrze  odbyło się pięć spotkań z filmem. Uczniowie obejrzeli trzy filmy w 
szkole i uczestniczyli w warsztatach i dyskusjach. Były to obrazy: 

„Imagine” – francusko-polsko-portugalsko-brytyjski film dramatyczny z 2012 roku w 
reżyserii Andrzeja Jakimowskiego, głęboko poruszający ze względu na tematykę i sposób 
pokazania problemu edukacji niewidomych i ich przygotowania do funkcjonowania w życiu. 
Pierwszy raz widzowie mogą zobaczyć niekonwencjonalne sposoby pracy niewidomego 
nauczyciela, który dzieli się swoimi umiejętnościami radzenia sobie w rzeczywistości ludzi 
zdrowych. Ale tak naprawdę uczy: wytrwałości, umiejętności cieszenia się z drobnych 
sukcesów i uporu. Nie udaje się osiągnąć zamierzonych celów, ale można ludziom pokazać, 
czym jest miłość, siła woli i wyobraźnia. 

 Dyskusja i warsztaty dotyczyły problematyki ludzi niewidomych. Uczniowie musieli 
znaleźć się w sytuacji trudnej i sami rozwiązywać najprostsze problemy dla ludzi widzących, 
a niezwykle trudne dla niewidomych. Dyskutowali także nad walorami artystycznymi filmu i 
strukturą prezentowanego dramatu. 

	  

	  

	  



	  

Zajęcia	  warsztatowe	  poprzedzające	  projekcję	  filmu	  „Imagine”	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Kolejny obraz  to „Kandahar” dramat wojenny i jednocześnie film biograficzny, 
produkcji francusko – irańskiej o sytuacji mieszkańców Afganistanu. Obraz zawiera 
poruszające sceny z życia rodzin w Afganistanie, sytuacji kobiet i dzieci, często 
pozbawionych praw. Trudny klimat i ciągłe zagrożenia ze strony bojówek terrorystycznych 
oraz brak żywności i wody na terenach pustynnych nie stwarzają normalnych warunków do 
życia. Wręcz nieprawdopodobne wydają się autentyczne sceny „biegnących” o kulach kalek 
po protezy nóg i rąk, które dostarczane są drogą powietrzną przez organizacje charytatywne 
dla ofiar min. Obrazy z obozów dla uchodźców, nauka przetrwania dla dzieci żyjących w 
ciągle zagrażającej rzeczywistości, czy wędrówka dziennikarki do wzywającej pomocy 
siostry oraz pustynne tereny wiodące do tytułowego Kandaharu to niezapomniane obrazy 
filmowe na długo pozostające w pamięci widzów. 

Warsztaty dotyczyły odmienności kultury, zwyczajów, prawa dla kobiet i dzieci w 
Afganistanie. Porównywano sytuację polskich rodzin z życiem mieszkańców w kraju 
„ciągłego zagrożenia”. Zwrócono uwagę na elementy filmu biograficznego i genezę 
powstania obrazu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się informacje o obyczajach, prawach i 
strojach obowiązujących w przeciętnej afgańskiej rodzinie. 

 

 



Warsztaty  na zajęciach Klubu Filmowego 

 przed obejrzeniem filmu „Kandahar” oraz  po jego prezentacji 

	  

	  

	  

	  



	  

„Kobieta według prawa islamskiego” 

 



 

 

 



 

„Babel” – film z 2006 roku w reżyserii Alejandra Gonzáleza Iñárritu. Wielowątkowa fabuła 
filmu ma miejsce w czasach współczesnych, w czterech krajach: Maroko, USA, Japonii i 
Meksyku. Jeden epizod na krańcu świata pociąga za sobą lawinę kolejnych wydarzeń, 
niestety niepomyślnych dla bohaterów. Życie w czterech różnych miejscach jest mimo różnic 
kulturowych bardzo podobne, wszyscy przeżywają problemy, nie ma porozumienia między 
pokoleniami i wszędzie jest zagrażające zło pod różnymi postaciami. Wszyscy ludzie 
potrzebują wsparcia, miłości i zauważenia, bez względu na narodowość, kolor skóry czy 
wykształcenie. Każda strata bliskiej osoby wywołuje taki sam żal i nieumiejętność 
pogodzenia się z brakiem. Zwraca uwagę doskonała gra aktorów, bardzo dobre panoramiczne 
zdjęcia i muzyka, dobrana do poszczególnych części filmu. 

 Dyskusja i warsztaty dotyczyły: różnic w wychowaniu młodego pokolenia w różnych 
kulturach, sytuacji braku porozumienia, zagadnienia przypadku w życiu człowieka i 
dokonywanych wyborów.  

Zajęcia	  warsztatowe	  Szkolnego	  Klubu	  Filmowego	  po	  projekcji	  filmu	  „Babel”	  

	  



	  

	  



	  

 

Młodzież	  i	  nauczyciele	  uczestniczyli	  także	  w	  projekcji	  kinowej	  filmu	  „Chce	  się	  żyć”	  w	  reżyserii	  
Macieja	   Pieprzycy.	   Jest	   to	   dramat	   o	   chorym,	  młodym	   człowieku,	   który	   podejmuje	   trudną	   walkę	   o	  
godność	   osoby	   z	   niedowładem	   kończyn.	   To	   film	   o	   sile	   człowieka,	   zarówno	   głównego	   bohatera	   –	  
niepełnosprawnego	   	  Mateusza,	   który	   nie	   poddaje	   się	   i	   próbuje	  walczyć	   o	   prawo	   do	   komunikacji	   z	  
innymi	   ludźmi	   i	   możliwość	   życia	   „	   jak	   człowiek,	   a	   	   nie	   jak	   roślina”,	   ale	   także	   o	   wytrwałości	   matki	  
bohatera,	   a	   także	   lekarki,	   która	   nie	   leczy	   konwencjonalnymi	   metodami	   czy	   wolontariuszki,	  
pomagającej	  młodemu	  człowiekowi.	  Widz	  wychodzi	  z	  kina	  z	  poczuciem	  zadowolenia,	  że	  bohaterowi	  
udało	  się	  ,	  że	  miał	  w	  sobie	  tyle	  siły	  i	  potrafił	  walczyć.	  Nie	  ma	  tu	  miejsca	  na	  litość,	  a	  jedynie	  podziw	  i	  
wiarę	  wartość	  każdego	  życia.	  

Dyskusja	  po	  projekcji	  odbyła	  się	  na	  terenie	  pizzerii	  i	  wywołała	  wiele	  emocji.	  

	  

	  

Dyskusja	  Szkolnego	  Klubu	  Filmowego	  

po	  obejrzeniu	  w	  kinie	  filmu	  pt.	  	  „Chce	  się	  żyć”.	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 



 
 

Nowym przedsięwzięciem było nawiązanie współpracy z Klubem Dyskusyjnym 
działającym na terenie BCK w Biłgoraju. Grupa młodzieży została zaproszona na projekcję 
filmów krótkometrażowych w ramach Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych.  Jest on 
polską edycją festiwalu "The One Minutes",  to międzynarodowy ruch jednominutowych 
filmów docierający już do ponad 100 krajów na świecie. Festiwal powstał po to, by 
promować film jako jedną z form artystycznej ekspresji i kształtować nową przestrzeń do 
eksperymentowania z formą i obrazem w ujęciu filmu krótkometrażowego trwającego 
dokładnie 1 minutę. Młodzież miała okazję obejrzeć jedną część festiwalu, a następnie 
podyskutować o nowoczesnych środkach wyrazu w polskim kinie młodych. 
 
W ramach działalności Klubu odbyła się także lekcja dyskusyjna w klasie II D , dotycząca 
refleksji po obejrzeniu filmu pt. „Sierpniowe niebo.63 dni chwały”, w reżyserii Ireneusza 
Dobrowolskiego o wydarzeniach z czasów powstania warszawskiego. 
 
Sukcesem działalności Klubu jest niewątpliwie zainteresowanie uczniów filmem. Młodzież 
będzie w II semestrze samodzielnie przygotowywać prezentacje i prowadzić dyskusje o 
wybranych obrazach filmowych. 
 
 
 

 

OPIEKUNOWIE: Barbara Chołyst – nauczyciel j. polskiego 

  Alina Dzido – nauczyciel wiedzy o kulturze 

 


