
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚĆI KLUBU DOBREGO FILMU 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

 Od października 2017 roku ruszyła działalność  Klubu Dobrego Filmu. Spotkania KDF  

odbywały się cyklicznie - raz w miesiącu. Obecność na spotkaniach uzależniona była głównie 

od ilości nauki wychowanek bursy, ilości zajęć pozaszkolnych. Repertuar filmów 

wyświetlanych w ramach KDF to odpowiedź na potrzeby wychowanek bursy a także realizacja 

wniosków do pracy wynikających z nadzoru pedagogicznego  z poprzedniego roku. W tym 

roku szkolnym Klub Dobrego Filmu skupił się na wyświetlaniu filmów poruszających 

problemy: tolerancji, empatii, wykluczenia społecznego, dyskryminacji, homofobii. 

Wyświetlono następujące filmy: 

 projekcja filmu pt: „ Anioł” poruszający problem niepełnosprawnego chłopca, który 

zakłóca spokój okolicy swoimi krzykami. Sąsiedzi postanawiają zmusić rodziców do 

oddania chłopca do zakładu opiekuńczego. Film ten to niezwykle ciepła, chwytająca za 

serce historia rodzicielskiej miłości, która jest w stanie zwalczyć nietolerancję, gniew i 

nikczemność; 

 projekcja filmu pt: „ Stowarzyszenie Umarłych Poetów”. Film ten został wybrany 

przez wychowanki bursy, jako kontynuacja akcji „ Wychowanki czytają 

Wychowankom”, na którym jedna z wychowanek czytała fragment książki o tym 

samym tytule. Podczas spotkania KDF wyłoniła się dyskusja „ Książka czy film?”, 

walory artystyczne oraz odczucia własne wychowanek. Wychowanki jednogłośnie 

przyznały, iż zdecydowanie zwyciężył film, a brawurowa gra aktorska Robina 

Williamsa nie miała sobie równych. Spotkanie było jednym z ostatnich elementów 

projektu edukacyjnego pt: „ Książka źródłem mojej wyobraźni”; 

 projekcja filmu „ Modlitwy za Bobby’ego. Film oparty na faktach, powstał na 

podstawie powieści Leroya F. Aaronsa z 1995 roku ( pod tym samym tytułem). 

Scenariusz został natchniony przez prawdziwą historię, życia homoseksualnego chłopca 

o imieniu Bobby, który popełnił samobójstwo z powodu głęboko wierzącej matki oraz 

homofobii wśród otaczającej go społeczności. Film ten był dla wychowanek niezwykłą, 

wzruszającą lekcją tolerancji i walki z homofonią; 

 



 film „ Powidoki” w reż. A. Waldy. Dzieło inspirowane jest biografią polskiego malarza 

W. Strzemińskiego, współzałożyciela i wykładowcy w Państwowej Wyższej Szkole 

Sztuk Plastycznych w Łodzi. Film ten porusza tematykę miejsca sztuki i jej roli w życiu 

społecznym; 

 film „ Najlepszy”. Filmowy życiorys człowieka, który udowodnił, że prawdziwi 

bohaterowie nie boją się upadać i potrafią podnieść się z samego dna. Fascynująca 

historia upadków i niezwykłejsiły historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, 

który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord w triathlonowych mistrzostwach 

świata, zdobywając tytuł mistrza Double Ironman. Film ukazuje również życiową walkę 

głównego bohatera z uzależnieniem od narkotyków; 

 propozycja wychowanek  - film „ Najdłuższa podróż”  - Ekranizacja książki Nicholasa 

Sparksa - autora ”Pamiętnika”, ”Listu w butelce”. Opowieść o miłości, przeznaczeniu, 

zrealizowanych i niespełnionych marzeniach, śmierci i tajemnicach, złożona z dwóch 

wątków, które splatają się w nieoczekiwanym momencie; 

 film „ Zimna wojna” – zorganizowanie wyjścia do Multikina. Historia wielkiej i 

trudnej miłości dwojga ludzi - młodej tancerki Zuli oraz pianisty Wiktora. Oboje z 

jednej strony bardzo często nie potrafią się ze sobą porozumieć, z drugiej – coś ich do 

siebie wzajemnie przyciąga na tyle mocno, że wprost nie mogą bez siebie żyć.  

Oprócz projekcji filmów w ramach KDF systematycznie tworzono gazetkę ścienną z 

aktualną ofertą filmową, repertuarem kin poznańskich oraz z ciekawymi aktualnymi 

wydarzeniami mającymi miejsce w świecie kina. 

WNIOSKI DO PRACY W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM: 

 projekcja filmów biograficznych opierająca się o autentyczne wydarzenia; 

 organizacja przynajmniej raz w roku wyjścia do kina. 

 

 

 

 


