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Uczniowie polonistek, Radosławy Ostrowskiej oraz Ilony Gieras-Idczak, biorący w nim 

udział już po raz ósmy (obejrzeli 39 ambitnych dzieł filmowych). W tym roku szkolnym 
dołączyła do nich, wraz z klasami, Pani Monika Zielska. 

Jak zawsze, przed każdym filmem odbywa się prelekcja prowadzona przez 
filmoznawcę, następnie uczniowie oglądają dzieło, potem zaś film zostaje omówiony         
na lekcjach języka polskiego. 

  

W bieżącym roku szkolnym filmy prezentowane są 
 

w cyklu ,,Kino polskie”: 
 

 
1.  październik – film „Najlepszy” reż. Ł. Palkowski 
2. listopad – film „Wspomnienie lata” reż. A. Gruziński 
3. grudzień – film „53 wojny” reż. E. Bukowska 
4. styczeń – film „Wilkołak” reż. A. Panek 
5. marzec – film „Królik po berlińsku” reż. B. Konopka 
6. kwiecień- film „Amator” reż. K. Kieślowski 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 Uczniowie chętnie uczestniczą w kinowych zajęciach, ponieważ mają świadomość, 
iż mogą zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystać na egzaminie maturalnym. 

 A także dlatego, że filmy poznawane w ramach projektu są po prostu dobre i 
interesujące. 

 

 
 

Poniżej prezentujemy wykaz filmów obejrzanych w ramach 
projektu w ciągu 7 lat naszego w nim uczestniczenia: 

1. ,,Rewers” – reż. Borys Lankosz 
2. ,,Fanatyk” – reż. Henry Bean 
3. ,,Polowanie na króliki” – reż. Phillip Noyce 
4. ,,Człowiek z żelaza” – reż. Andrzej Wajda 
5. ,,W lepszym świecie” – reż. Susanne Bier 
6. ,,C.R.A.Z.Y.” – reż. Jean-Marc Vallee 
7. ,,Klasa” – reż. Laurent Cantet 
8. ,,Wszystko, co kocham” – reż. Jacek Borcuch 
9. ,,Tlen” – reż. Iwan Wyrypajew 
10. ,,Wymyk” – reż. Grzegorz Zgliński 
11. ,,Vasermil” – reż. Mushon Salmona 
12. ,,Amator” – reż. Krzysztof Kieślowski 
13. ,,Wyście przez sklep z pamiątkami” – reż. Banksy 
14. ,,Hotel Ruanda” – reż. Terry George 
15. ,,Sztuka znikania” – reż. Bartek Konopka, Piotr Rosołowski 
16. ,,Droga na drugą stronę” – reż. Anca Damian 
17. ,,Na krawędzi nieba” – reż. Fatih Akin 
18. ,,Berlin calling” – reż. Hannes Stohr 
19. ,,Zero” – reż. Paweł Borowski 
20. ,,Ja też!” – reż. Antonio Naharro, Alvaro Pastor 
21. ,,Spotkanie” – reż. Thomas McCarthy 
22. ,,5 rozbitych kamer” – reż. Guy Davidi i Emad Burnat 
23. ,,Chce się żyć” – reż. Maciej Pieprzyca 



24. ,,Ave” – reż. Konstantin Bojanow 
25. ,,Bejbi blues” – reż. Katarzyna Rosłaniec 
26. ,,Ostatni nomadzi” – reż. Raul de la Fuente 
27. ,,Dumni i wściekli” – reż. Matthew Warchus 
28. ,,Ostatnia rodzina” – reż. Jan P. Matuszyński 
29. ,,Combat girls. Krew i honor” – reż. David Wnendt 
30. ,,Nietykalni” – reż. Olivier Nakache, Eric Toledano 
31. ,,Między słowami” – reż. Sophia Coppola 
32. „Control” – reż. Anton Corbijn 
33. „Syn Szawła”- reż. Laszlo Nemes 
34. „Ida”- reż. Paweł Pawlikowski 
35. ,,Komunia”,  reż. Anna Zamecka 
36. ,,W jego oczach”, reż. Daniel Ribeiro 
37. ,,Amy”, reż. Asif Kapadia 
38. ,,Zjazd absolwentów”, reż. Anna Odell 
39. ,,Lato 1993” reż. Carla Simon. 

 
 

Do zobaczenia w kinie MUZA☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


