
KLUB DOBREGO FILMU  

 

 Działalność  Klubu Dobrego Filmu ruszyła ponownie od października 2015 roku. 

Spotkania KDF  odbywały się cyklicznie - raz w miesiącu. Ponad dwugodzinne spotkania 

przebiegały w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze, którym często towarzyszyła głęboka 

refleksja. Nie był to jednak tylko przyjemnie spędzony czas. Każde spotkanie stanowiło 

okazję do doskonalenia umiejętności wzajemnego słuchania, uczenia się tolerancji i 

otwartości na opinię innych, wykształcania w sobie wnikliwej obserwacji.  Repertuar 

filmów wyświetlanych w ramach KDF to odpowiedź na potrzeby wychowanek bursy.  W 

tym roku szkolnym Klub Dobrego Filmu włączył się w realizację projektu edukacyjnego 

"Poznań - Serce Pyrlandii". Klub Dobrego Filmu jest przedsięwzięciem realizowanym w 

bursie od lat, tym razem w kontekście wielkopolskim - projekcja filmów z Poznaniem w 

tle (m.in. Hiszpanka, Czas Surferów, Kłamczucha). W ramach projektu  wyświetlono 

następujące filmy z Poznaniem w tle: 

 Kłamczucha  - głównym celem projekcji filmu było rozwijanie w młodych ludziach 

poszanowania dla dziedzictwa kulturowego regionu - polskiej kinematografii oraz 

możliwość obejrzenia Poznania sprzed ponad 30 lat.  Główna bohaterka Aniela 

Kowalik, ma szesnaście lat, mieszka wraz z ojcem rybakiem w Ustce. Jej pasją jest 

teatr, marzy o karierze aktorki. Kiedy pewnego dnia spotyka w swym rodzinnym 

miasteczku sympatycznego chłopaka, zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia. 

Paweł Nowacki, który pochodzi z Poznania, gdzie mieszka i uczy się w liceum, 

wkrótce wyjeżdża. Przeżywająca swą pierwszą miłość Aniela nie może znieść 

rozstania z ukochanym. Postanawia za wszelką cenę być z nim, nawet kosztem 

najbliższych. Zjawia się niespodziewanie u mieszkających w Poznaniu dalekich 

krewnych i opowiada zmyśloną historyjkę o powtórnym małżeństwie ojca. Rodzina 

wzruszona smutnym losem nastolatki, zatrzymuje ją u siebie. Tymczasem Aniela 

konsekwentnie realizuje swój szalony plan. Przed południem chodzi do szkoły 

poligraficznej, a po lekcjach przeistacza się we Franciszkę Wyrobek, która jako 

pomoc domowa jest zatrudniona u Nowackich. Podczas projekcji filmu wywiązała się 

dyskusja porównująca obecny Poznań z tym ukazanym w filmie ( rok 1981). 

 Hiszpanka  - film Łukasza Bralczyka mówiący o jednym z  najsłynniejszych polskich 

pianistów i polityków Ignacym Janie Paderewskim (Jan Frycz), który w 

dramatycznych okolicznościach próbuje dotrzeć do Polski. Zamierza mu w tym 

przeszkodzić pracujący dla pruskiej armii mroczny Doktor Abuse (Crispin Glover). W 

grupie spirytystów ratujących Mistrza przed atakiem medium znajdują się 

kochankowie (Jakub Gierszał i Patrycja Ziółkowska) gotowi poświęcić wszystko - dla 

wolności Ojczyzny i dla siebie nawzajem. Cała akcja dzieje się w Poznaniu, w 

przeddzień wybuchu powstania.  

 Czas Surferów -  to komedia sensacyjna z 2005 roku zainspirowana filmami 

Quentina Tarantino. Kręcono go między innymi w Poznaniu - na parkingu i na dachu 

hipermarketu Tesco przy ul. Opieńskiego. Wychowanki mogły w filmie dostrzec 

również popularną dla Poznaniaków –Maltę. Główny bohater filmu niejaki Dżoker 

(Bogusław Linda) planuje porwać biznesmena, który jest winny mafii duże pieniądze. 

Przy pomocy swoich nie do końca rozgarniętych kompanów chce przekonać go, że 

trafił w ręce gangsterów, i zmusić, by całkiem pokaźną sumę wypłacił jemu, a nie 

faktycznym dłużnikom. Niestety, już sam fakt, że akcję zaplanowano na piątek 

trzynastego nie wróży jej dobrze. I rzeczywiście, w wyniku nieoczekiwanego zbiegu 

okoliczności proste w planach zadanie przeradza się w serię niepowodzeń. Należy 
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podkreślić, że muzykę do filmu stworzył poznański raper Doniu czyli Dominik 

Grabowski 

 

  Film „Poznań’56” („film z Poznaniem w tle”) jest wyrywkowym, ale jednocześnie 

bardzo kompetentnym, niejako wszechobecnym spojrzeniem na krwawe dramatyczne 

wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 roku oczyma 12-letniego chłopca (stąd 

„wszechobecność” kręcącego się wszędzie gówniarza, a właściwie dwóch 

„szczunów”…) ,genialnie pokazuje zagmatwanie, niejasność pierwszych godzin 

Poznańskiego spontanicznego powstania, jak i kontrast między „wojennymi” 

dzielnicami, a spokojnymi uliczkami, w których życie biegnie swoim leniwym, 

uporządkowanym wielkopolskim chodem. Na pewno wielką rolę odegrała tu 

„poznańskość” reżysera i jego własne przeżycia poznańskiego Czerwca, gdy był takim 

małym chłopcem. W tym filmie wręcz czuje się duchową, metafizyczną więź twórcy z 

przedstawianymi wydarzeniami.  Do tego dochodzi przejmująca, wspaniała muzyka, 

skromna, uboga, jak szata czarno-białego filmu.  

 

Oprócz projekcji w ramach projektu wyświetlono następujące filmy: 

 26 października odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Klubu Dobrego Filmu w 

roku szkolnym 2015/2016. Podczas  spotkania wyświetlono  film pt: "Teoria 

wszystkiego" w reżyserii  James Marsh. "Teoria wszystkiego" to brytyjski 

melodramat biograficzny, adaptacja wspomnień Travelling to Infinity: My Life with 

Stephen autorstwa Jane Wilde Hawking. Poruszająca opowieść o życiu u boku 

geniusza, jednego z największych naukowców wszechczasów - Stephena Hawkinga 

(Eddie Redmayne), twórcy teorii czarnych dziur, wybitnego matematyka, sławy 

akademickiej i pisarza. Hawking poślubił Jane Wilde (Felicity Jones) w 1965 r. 

Spędzili ze sobą prawie trzydzieści lat. Coś, co początkowo zapowiadało się na 

sielankę, okazało się trudną przeprawą przez wyniszczającą organizm Hawkinga 

chorobę (stwardnienie zanikowe boczne). Historia o tym, kiedy geniusz zderza się ze 

słabością. Ale też wnikliwy, inteligentny obraz postępującego rozpadu małżeństwa. 

 16 grudnia wychowanki bursy spotkały się na świątecznej projekcji filmu - "Listy do 

M."."Listy do M" to 15 bohaterów i 5 wyjątkowych historii rozgrywających się w 

zaśnieżonej, mroźnej Warszawie w trakcie jednego wyjątkowego dnia – wigilii Świąt 

Bożego Narodzenia. Jego magiczna moc połączy ze sobą losy bohaterów tej 

wyjątkowej komedii zmieniając ich życie już na zawsze. Czasem uciekamy od 

miłości choć pragniemy jej najbardziej na świecie. Uciekamy od świąt, choć w głębi 

duszy każdy z nas chciałby, jak dziecko, napisać w liście do Mikołaja swoje 

najskrytsze marzenia. Dlatego to film dla wszystkich, którzy wierzą w miłość i dla 

tych, którzy już stracili nadzieję. Dla tych, którzy szukają wzruszeń, uśmiechu, 

pozytywnych emocji i zaskoczenia. Dla tych, którym znudził się grzeczny Święty 

Mikołaj. Dla tych, którzy lubią święta ale tylko od święta i dla tych, którzy mogliby 

żyć świątecznym nastrojem cały rok. 

 8 lutego odbyła się projekcja komedii francuskiej: „Za jakie grzechy, dobry Boże?”. 

Wychowanki bursy miały okazję poznać rodzinę Verneuil. Film opowiada o 

konserwatywnym, katolickim małżeństwie mającym cztery córki. Państwo Verneuil 

stanowią typową arystokratyczną parę, która pławi się w luksusie i bryluje 

towarzysko. Jako zagorzali katolicy o niczym innym nie marzą, jak tylko o 

znalezieniu odpowiednich mężów dla swoich córek, oczywiście katolików. Ku 

ogromnemu rozczarowaniu rodziców Isabelle (Frederique Bel), Odile (Julia Piaton) i 
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Segolene (Emilie Caen) kolejno wychodzą za mąż za Araba, Żyda i Chińczyka. Czara 

goryczy przelewa się, kiedy ostatnia z latorośli państwa Verneuil Laure (Elodie 

Fontan) przyprowadza do domu narzeczonego Charlesa Koffi (Noom Diawara), który 

co prawda jest katolikiem, ale również czarnoskórym. "Za jakie grzechy, dobry 

Boże?" to lekka komedia pełna wielu zabawnych sytuacji. Twórcy filmu swobodnie 

podeszli do tematu uprzedzeń natury religijnej i rasowej. Poruszane stereotypy zostają 

obalone w komiczny sposób. Nie ma tutaj nikogo, kto zostałby oszczędzony. 

Produkcja naładowana jest zabawnymi dialogami, kąśliwymi, pełnymi ironii 

uwagami, a także celnymi ripostami. Zdaniem wychowanek bursy: „komedia warta 

obejrzenia”, „ film był niezłą lekcją tolerancji i walki z rasizmem”.  

 4 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie KDF, na którym wyświetlono film Katarzyny 

Rozsłaniec pt; „Bejbi Blues” poruszający problem młodocianych matek. Główna 

bohaterka „Bejbi blues” nie jest typową nastoletnią matką – jej dziecko jest 

planowane, nie jest owocem wpadki. Natalia, 17-letnia mama Antosia, chciała mieć 

dziecko, bo „fajnie jest mieć dziecko”, dzieci mają gwiazdy i celebrytki jak Britney 

Spears czy Nicole Richie. Macierzyństwo nie jest tu skutkiem dojrzałej decyzji. 

Dziecko jest dodatkiem do modnych ciuchów, hitem sezonu. Zarówno matka, jak i 

ojciec dziecka – Kuba – są osobami niefrasobliwymi, nieodpowiedzialnymi i 

bezmyślnymi. Film podejmuje problem „mody na macierzyństwo” szerzącej się 

według Rosłaniec wśród nastolatek. Bohaterce brakuje miłości i poczucia 

bezpieczeństwa i te braki próbuje nieudolnie zaspokoić, decydując się na dziecko. 

Chce mieć wreszcie kogoś, kto będzie ją kochał i kogoś, kogo sama będzie kochać. 

Film pokazuje, jak niedobra jest to motywacja do posiadania dziecka. Antoś staje się 

słodką maskotką, jednak okazuje się, że obowiązki związane z macierzyństwem są 

zbyt absorbujące, a dziecko przeszkadza w korzystaniu z życia. „Bejbi blues” 

opowiada też o skutkach braku uwagi i obecności rodziców w życiu dzieci – matka 

Natalii jest egoistyczna i nieodpowiedzialna. Sama ma za sobą nastoletnią ciążę i w 

obliczu macierzyństwa córki ucieka. Film został wyświetlony na prośbę 

wychowanek, jako kontynuacja zajęć profilaktycznych pt: „O sztuce szybkiego 

dorastania”, które odbyły się na terenie bursy. 

 24 maja wyświetlono film „Coco Chanel”. Podczas projekcji wychowanki miały 

możliwość zapoznać się z portretem legendarnej ikony mody, wizjonerki, 

rewolucyjnej dyktatorki, istnej "diablicy o ludzkich pragnieniach”. To ona 

zrewolucjonizowała świat mody: pozwoliła kobietom nosić krótkie fryzury, sztuczną 

biżuterię oraz spodnie. Stworzyła wzór prostej elegancji z nieśmiertelną małą czarną 

na czele oraz najbardziej uwodzicielski zapach na świecie - Chanel Nr 5. Szokujące 

przeżycia pozornie chłodnej i żądnej sukcesu kobiety, której najgłębiej skrywaną 

potrzebą okazała się potrzeba prawdziwej miłości. Film jest przepięknie 

sfotografowany, przedstawiony w przytłumionych barwach świat świetnie 

koresponduje z twórczością CC. Jest szykowny, ale oszczędny, wysmakowany i 

jednocześnie prosty. Operator Christophe Beaucarne ("Niebo nad Paryżem") ładnie 

bawi się obrazem, pokazując np. sekwencje z młodości Coco oraz późniejsze z okresu 

narodzin gwiazdy w skrajnie różnej estetyce. Nie zawodzi też piękna jak zawsze 

Audrey Tautou, która świetnie łączy wrażliwość zranionej dziewczynki z 

bezwzględnością pewnie dążącej do celu kobiety. Coco Chanel nie bała się 

wypowiedzieć wojny konwenansom i stereotypom epoki, i wygrała.  
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