
Akademia Filmowa

Praziomek
reżyseria: Chris Butler | produkcja: Kanada, USA 2019 | czas trwania: 95’

Temat: Pierwszy człowiek, ostatni Praziomek. 
Filmowe spotkanie z prehistorią.

„Praziomek” to najnowsza produkcją studia Laika – i już samo to stanowi certyfikat jakości. W czasach 
dominacji cyfrowych technik ożywiania obrazu wytwórnia nie idzie na skróty. Sięga także po tradycyjne 
rozwiązania. Każda kolejna premiera spod jej szyldu jest wydarzeniem artystycznym niemałej rangi – nie 
tylko ze względu na walory estetyczne, ale również pełne akcji fabuły podejmujące ważne tematy.
Kiedy sir Lionel Frost po raz kolejny spotyka się z odrzuceniem ze strony szacownego grona towarzystwa 
tropicieli mitów i potworów, okazja na udowodnienie swojego znawstwa spada mu jak z nieba. Tajem-
nicze listowne zaproszenie wiedzie go śladami brakującego ogniwa ewolucji w dzikie ostępy Ameryki 
Północnej. Zadziwiające odkrycia bohatera wciągną uczniów w intrygującą opowieść i pozwolą na roz-
wijające spotkanie z przeszłością. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Odwiedziny w pradziejach. Jak żyli nasi przodkowie?
• Tajemnice ewolucji. Długa historia naszego gatunku.
• Człowiekowate kuzynostwo: pokrewieństwo i podobieństwo?
• O pra-potrzebie akceptacji i poszukiwania własnych ziomków.
• Od figurki do bohatera filmowego, czyli tajniki animacji kukiełkowej. 

Szkoła podstawowa: klasy I-III  
Lekcja 1 | Marzec 2020

©2019 Shangrila Films LLC. All Rights Reserved



Akademia Filmowa

Szajbus i pingwiny
reżyseria: Stuart McDonald | produkcja: Australia 2015 | czas trwania: 95’

Temat: Troska o wspólny dom – nie tylko  
w Dzień Ziemi!

W minionych miesiącach z Australii docierały do nas przykre doniesienia. W wyjątkowo niszczycielskich 
pożarach ucierpiał unikalny ekosystem, tworzony przez niespotykane nigdzie indziej gatunki. Warto 
przybliżyć uczniom ten cenny przyrodniczo zakątek świata i pomóc im odkryć ciekawostki tamtejszej 
flory. Kangury, koale, dziobaki – to oczywiste… Ale kto wie, że w Australii żyją także pingwiny? Okazję do 
rozmowy o odległym kontynencie dają wyczyny filmowego Szajbusa – owczarka, który wraz ze swoimi 
właścicielami musi uratować nieloty przed wyginięciem. Czy zagrożona populacja przetrwa? A może 
zwycięży ludzka zachłanność i chęć zysku? Pogodny i pełen przygód film pozwoli najmłodszym widzom 
włączyć się w dyskusję o jednym z poważniejszych problemów współczesnej cywilizacji.

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Kangury, koale i…? Zadziwiająca fauna Australii. 
• Zwierzęta chronione – przed czym, jak i po co?
• Środowisko, ekosystem, ekologia... Ze słowniczka małego przyrodnika.
• Jak zostać ekobohaterem? Podstawy ekologii dla najmłodszych.
• Futrzaści aktorzy, ratownicy i opiekunowie. Niezwykłe zwierzęta i ich zawody. 

Szkoła podstawowa: klasy I-III  
Lekcja 2 | Kwiecień 2020



Moja żyrafa
reżyseria: Barbara Bredero| produkcja: Belgia, Holandia, Niemcy 2017 | czas trwania: 74’

Zmiany bywają niełatwe. Wie to każdy, kto ma za sobą choćby… pierwszy dzień w szkole! Dla Rafała po-
czątek klasowych zajęć to prawdziwa rewolucja. Większość dzieciństwa spędził w prowadzonym przez 
jego rodzinę zoo, w towarzystwie niezwykłego żyrafiego przyjaciela – Rafa. I choć zwierzęcy towarzysz 
do szkoły wstępu nie ma – także on odbędzie kilka ważnych lekcji. Rafał i Raf przekonają się, jak cenny 
jest czas poświęcany przyjaźni. Pełna barw i humoru opowieść o trudnym momencie ich znajomości 
będzie dla widzów pretekstem do rozmów o czasie i zmianach, które przynosi. Stanie się również okazją 
do przywołania własnych ważnych wspomnień. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Czy przyjaciel może być tylko jeden? Rozbrajamy zazdrość!
• Czas – ważny składnik przyjaźni.
• Doba, godzina, minuta, sekunda… Jak mierzymy czas?
• Nie tylko pierwszy dzień w szkole – czyli ważne daty i wielkie zmiany. 

Szkoła podstawowa: klasy I-III  
Lekcja 3 | Maj 2020

Temat: Leci, płynie, ucieka… Ważne rozmowy  
o czasie i zmianach, które przynosi.

Akademia Filmowa



Paskudy. UglyDolls
reżyseria: Kelly Asbury | produkcja: Chiny, Kanada, USA 2019 | czas trwania: 87’

Co to znaczy „być pięknym”? Czy można oceniać kogoś po wyglądzie? Jak przygotować uczniów na 
funkcjonowanie w świecie narzucającym nam kanony urody? Animacja w reżyserii twórcy „Mustanga  
z Dzikiej Doliny” i „Shreka 2” proponuje spojrzenie na to zagadnienie z bliskiej dzieciom perspektywy: za-
bawek, które zostały potraktowane przez fabrykę jako błędy produkcyjne. Chociaż w Paskudowie, dokąd 
trafiają, czas mija wesoło, nie wszyscy czują się w pełni szczęśliwi. Sympatyczna maskotka Moxy, wspie-
rana przez nieśmiałego Fuksia, pociesznego Baboo, marudnej Trusi i rezolutnego Szpenia, opuszcza 
swój dom celem odnalezienia dziecka, dla którego stanie się ukochaną przytulanką. Przeżywane przez 
nich perypetie odmienią życie nie tylko mieszkańców Paskudowa, ale również studentów Akademii Do-
skonałości, uświadamiając młodym widzom zbyt często zapominaną prawdę, że rzeczywiste piękno 
ukryte jest we wnętrzu naszych serc.

Zagadnienia 
edukacyjne:
• „Czy tak się lubimy właśnie dlatego, że się różnimy”? Poszukajmy piękna w drugiej osobie! 
• „Pokaż swoją twarz - pokaż siłę swą”. Potęga marzeń, samoakceptacji i pozytywnej determi-

nacji.
• Przeciw wykluczeniom. O szkodliwym wpływie uprzedzeń, stereotypów i mylnego pierw-

szego wrażenia w kontakcie z drugim człowiekiem.
• Nie wiesz, jak ubrać emocje w słowa? Wyśpiewaj je!
• O przygodzie czekającej za progiem, czyli wielkie wyprawy literackich i filmowych drużyn.
• Zabawki jako fantastyczni towarzysze dzieciństwa (i nie tylko!).

Szkoła podstawowa: klasy I-III  
Lekcja 4 | Czerwiec 2020

Temat:  W poszukiwaniu prawdziwego piękna.

TM & ©2019 UGLY INDUSTRIES HOLDINGS, LLC. All Rights Reserved
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Na linii wzroku
reżyseria: Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner | produkcja: Niemcy 2016 | czas trwania: 98’

Temat: Wykluczenie? Wykluczone! O otwartości 
i szacunku wobec innych. 

Kiedy wychowujący się w domu dziecka Michi trafia na adres nigdy niepoznanego ojca, rozpalają się  
w nim nadzieje. Gasną – gdy okazuje się, że rodzic to mężczyzna z niskorosłością. Po tym odkryciu Michi 
nie będzie miał łatwo. W domu dziecka spotka się z wykluczeniem i przemocą. Poza nim doświadczy 
wstydu, jakiego dotąd nie znał. Czy bohaterowi uda się przezwyciężyć uprzedzenia? Czy znajdzie wspól-
ny język z odzyskanym po latach ojcem? „Na linii wzroku” podejmuje tematy niełatwe, a co więcej – nie 
ucieka się do prostych rozwiązań. Przeciwnie, dąży do konfrontacji bohaterów (a zarazem widzów) z ich 
uprzedzeniami, lękami, potrzebami. Mimo to nie traci na lekkości i humorze. Nic dziwnego, że został 
dostrzeżony i wyróżniony na niejednym festiwalu filmów młodzieżowych. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Jeszcze nie znam, a już wiem. Jak działają stereotypy i uprzedzenia?
• Wspólnie przeciw wykluczeniu. Filmowa lekcja akceptacji.
• Rodziny się nie wybiera? Składniki rodzinnych więzi. 
• Casting i zdjęcia próbne – niełatwa sztuka doboru aktorów. 

Szkoła podstawowa: klasy IV-VI 
Lekcja 1 | Marzec 2020

dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Akademia Filmowa



Młody renifer Alex
reżyseria: Guillaume Maidatchevsky | produkcja: Francja 2018 | czas trwania: 86’

Temat: Pamiętajmy o dzikiej przyrodzie, czyli 
kino ekologicznej przygody.

Najciekawsze efekty powstają z intrygujących zestawień. Ta opinia znajduje swoje potwierdzenie  
w „Młodym reniferze Aleksie” – wyjątkowym połączeniu dokumentu przyrodniczego i filmu fabularnego. 
Opowieść, przedstawiona z perspektywy renifera (nasuwającego skojarzenia z sympatycznymi zwie-
rzęcymi bohaterami kultowych animacji), zabiera młodych widzów w pasjonującą podróż po odległej, 
magicznej Laponii, gdzie stawiający swoje pierwsze kroki Alex poznaje fascynujący świat tundry. Anga-
żująca opowieść o dorastaniu łączy się z jej edukacyjnym wymiarem, będącym cennym uzupełnieniem 
lekcji przyrody... i nie tylko. Czy w czasach, gdy otrzymujemy doniesienia na temat katastrof naturalnych 
od Amazonii do Australii, nie staje się zasadne oglądanie filmu również w kluczu postępujących zmian 
klimatycznych? To pytanie z pewnością odegra swoją rolę między innymi podczas szkolnych obchodów 
Dnia Ziemi.

Zagadnienia 
edukacyjne:
• ...A gdyby po zimie nie nastała wiosna? Pory roku jako kalendarz świata flory i fauny.
• Człowiek w lesie – gość czy gospodarz? Jak z korzyścią dla wszystkich dbać o dziką  

przyrodę?
• Laponia bliższa, niż się nam wydaje. Czy żyjąc w Polsce, mamy wpływ na klimat w innych 

częściach świata?
• Od Brzydkiego Kaczątka do renifera Aleksa. Zwierzęcy bohaterowie dziecięcych tekstów 

kultury.
• Dzikie zwierzęta w oku kamery. Czy warto oglądać dokumentalne filmy przyrodnicze?

Szkoła podstawowa: klasy IV-VI 
Lekcja 2 | Kwiecień 2020

Akademia Filmowa



Tajemniczy ogród
reżyseria: Marc Munden | produkcja: Francja, Wielka Brytania 2020 | czas trwania: 100’

Kiedy w 1911 roku Frances Hodgson Burnett publikowała „Tajemniczy ogród”, z pewnością nie spodzie-
wała się, że ponad sto lat później powieść będzie cieszyła się prestiżem jednej z najmądrzejszych i naj-
bardziej wzruszających powieści dla dzieci. Historia Mary Lennox, która po stracie rodziców zmuszona 
zostaje do zamieszkania w rezydencji jej ponurego wuja, inspirowała kilka pokoleń filmowców, dostrze-
gających w opowieści o ukrytym ogrodzie powiew ponadczasowych wartości. W najnowszej odsłonie 
perypetii Mary i jej przyjaciół, ożywionych wyśmienitym aktorstwem (m.in. Colina Firtha) i ubogaconych 
nastrojowymi zdjęciami, pochwała przyjaźni oraz wspierania się w trudnych chwilach wybrzmiewa ze 
szczególną mocą. Tym bardziej warto wkroczyć z uczniami do magii tego wyjątkowego świata!

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Oswoić traumę. „Tajemniczy ogród” jako przykład godzenia się ze stratą.
• „Realistyczne” a „fantastyczne”. Dlaczego tak bardzo lubimy marzyć?
• „Gdzie zasadzisz, chłopcze, róże, oset nie wyrośnie”. O wartości płynącej z wiary we własne 

siły.
• W cieniu lasów i ogrodów. Uzdrowicielska moc natury.
• W poszukiwaniu fantastycznych światów. Oz, Narnia, Nibylandia, Kraina Czarów... 
• Książka czy film... a może oba? Zalety i wady filmowych adaptacji literatury.

Szkoła podstawowa: klasy IV-VI
Lekcja 3 | Maj 2020

Temat: W ogrodzie wartości. Lekcja o mocy 
marzeń, wyobraźni i przyjaźni.

©2020 Studiocanal S.A.S. All Rights 
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Niezwykłe lato z Tess
reżyseria: Steven Wouterlood | produkcja: Holandia 2019 | czas trwania: 82’

Temat: „Najlepiej zbierać wspomnienia o chwilach 
spędzonych razem”. 

Kino holenderskie od lat nie ma sobie równych w dziedzinie twórczości dla młodzieży. Jednakże nawet 
na tym tle „Niezwykłe lato z Tess” wyraźnie się wybija. Wyróżnione na prestiżowym Berlinale i świetnie 
przyjęte na festiwalach filmowych na całym świecie, proponuje młodym widzom świeże spojrzenie na 
przyjaźń i relacje rodzinne. Od pierwszych ujęć plaża skąpana w słońcu, wakacyjne nastroje i morskie 
fale zwiastują doskonałą zabawę. Mimo takich okoliczności 10-letni Sam rezygnuje z czasu z rodziną, by 
poświęcić się treningom samotności. Nie spodziewa się, że wkrótce pozna osobliwą i otwartą Tess, która 
wtajemniczy go w swoją intrygę. Spotkanie okaże się źródłem nietypowych przygód, ale i refleksji o tym, 
co w życiu najważniejsze. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Kiedy Sam chce być sam? Między potrzebą samotności a tęsknotą za innymi. 
• Kolekcjonując wspomnienia. O wartości czasu dzielonego z przyjaciółmi i rodziną.
• Obowiązki – mój wkład we wspólny dom. 
• Hasło: rodzina. Czy zawsze znaczy to samo?
• Wyzwanie dorastania – pierwsze zauroczenia i sympatie. 
• Misja: bezpieczne wakacje. 

Szkoła podstawowa: klasy IV-VI
Lekcja 4 | Czerwiec 2020

dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Akademia Filmowa



Skłodowska
reżyseria: Marjane Satrapi | produkcja: Wielka Brytania 2019 | czas trwania: 103’

Temat: Z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. 
Maria Skłodowska wobec historycznej i etycznej ceny 
postępu naukowego.

Kino kocha barwne postacie, a jeszcze bardziej – barwne postacie historyczne. Należy do nich Maria 
Skłodowska-Curie, otrzymująca razem z Piotrem Curie nowy portret filmowy. Tym razem zawarta w nim 
refleksja wykracza poza konwencje kina biograficznego, czyniąc seans świeżym, angażującym przeży-
ciem dla nastoletnich widzów. „Skłodowska” w reżyserskiej wizji Marjane Satrapi („Persepolis”) oraz ak-
torskiej interpretacji Rosamund Pike („Zaginiona dziewczyna”), składa się na portret kobiety, która ponosi 
cenę zarówno za przełomowość swoich badań, jak i nieugięty charakter. Doświadczywszy śmierci męża, 
komplikacji zdrowotnych oraz wrogości Francuzów (postrzegających w niej „trucicielkę” i emigrantkę), 
podlega także ocenie jako jedna z tych osób, które pozwoliły wyzwolić minionemu stuleciu straszliwą 
siłę atomu. Pasjonujący materiał do dyskusji na lekcjach historii, WOS-u i godziny wychowawczej.  

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Polka, odkrywczyni, badaczka, noblistka, wolontariuszka – Maria Skłodowska-Curie w kulturze  

i popkulturze.
• Emigranci, outsiderzy, czarne owce – mechanizmy wykluczania jednostek ze społeczeństwa.
• „Stałem się śmiercią, niszczycielem światów” (Robert Oppenheimer). Ciemne i jasne strony rozwoju 

nauki.
• Życie w czasach emancypacji. Historyczne położenie kobiet przełomu XIX i XX wieku.
• Dymki i kreski na srebrnym ekranie? „Skłodowska” jako przykład adaptacji powieści graficznej.
• Cyrklem, piórem lub pędzlem. Filmowe portrety inspirujących kobiet.

Szkoła podstawowa: klasy VII-VIII 
Lekcja 1 | Marzec 2020

©2019 STUDIOCANAL SAS AND AMAZON CONTENT SERVICES LLC. All Rights Reserved
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Żałuję! 
reżyseria: Dave Schram | produkcja: Holandia 2013 | czas trwania: 95’

Problem wykluczenia dotyka niemal każdą liczniejszą grupę rówieśniczą. Stygmatyzacja może zacząć 
się niewinnie, wręcz niezauważalnie. Jakimi środkami posłużyć się, by móc jej przeciwdziałać? Szkolny 
seans „Żałuję!” może być jednym z nich. Trudno byłoby wskazać drugą produkcję o takiej mocy oddzia-
ływania na nastolatków, opowiedzianą z podobną wrażliwością. Główny bohater, David, zaprzyjaźnia-
jący się stopniowo z klasowym wyrzutkiem – niedocenionym, lecz utalentowanym i empatycznym Jo-
chemem, daje świadectwo, że nie należy przymykać oczu na przemoc rówieśniczą. Przeciwnie – warto 
zdobyć się na niełatwy ruch i zaprotestować, zanim przyjdzie nam się mierzyć z wyrzutami sumienia  
i nieodwracalnością naszych decyzji. Ta poruszająca historia daje okazję do owocnych dyskusji o tera-
peutycznej sile. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Problem wykluczenia i stygmatyzacji w grupie rówieśniczej. 
• Milczenie świadków – jak znaleźć odwagę, by je przerwać?
• Jak rozpoznać i zatrzymać mowę nienawiści?
• Ku samopoznaniu i samoakceptacji. Moje słabe i mocne strony. 
• Charakterystyka postaci – pogłębione spojrzenie na bohatera filmowego.

Szkoła podstawowa: klasy VII-VIII
Lekcja 2 | Kwiecień 2020

Temat: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny” 
(Roman Kent). Jak reagować, gdy w klasie dzieje się 
coś złego?

dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Akademia Filmowa



4. piętro
reżyseria: Antonio Mercero | produkcja: Hiszpania 2003 | czas trwania: 101’

Jeden z najpiękniejszych filmów o dojrzewaniu, jakie kiedykolwiek powstały. Przepełniony młodzieńczą 
energią i niepohamowaną chęcią życia, choć opowiada o mierzeniu się z nieuniknionym widmem śmier-
ci. Nastoletni pacjenci szpitala onkologicznego, pomimo swoich chorób, postanawiają w pełni cieszyć 
się życiem, dając przykład również zdrowym, acz niejednokrotnie pogrążonym w marazmie, młodym 
ludziom. Choć film powstał przed erą mediów społecznościowych, nowy kontekst pozwala nam zasta-
nowić się, jak wykorzystać współczesne możliwości komunikacyjne, by jeszcze lepiej i skuteczniej po-
magać tym, którzy potrzebują naszego wsparcia finansowego, pracy czy tylko obecności.

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Przyjaźń, humor, carpe diem. Antidotum na trudy akceptacji losu.
• Tragizm, komizm, groteska – wstęp do kategorii estetycznych.
• Komediodramat jako konwencja filmowa. 
• Się pomaga? Tradycyjne i współczesne sposoby niesienia pomocy. 

Szkoła podstawowa: klasy VII-VIII 
Lekcja 3 | Maj 2020

Temat: W poszukiwaniu źródeł optymizmu.

dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Akademia Filmowa



Najlepsze najgorsze wakacje
reżyseria: Nat Faxon, Jim Rash | produkcja: USA 2013 | czas trwania: 103’

Temat: Najlepsze wakacje? Bezpieczne wakacje!

Czym są dla uczniów stereotypowe wakacje? Przede wszystkim czasem beztroski. W rzeczywistości dla 
wielu z nich lato stanowi zapowiedź nie tyle frajdy, co stresujących wyzwań: nowe miejsca rządzą się 
swoimi prawami, do których co bardziej wrażliwym trudno się przystosować. Tak właśnie wygląda spra-
wa z perspektywy Duncana – nieśmiałego nastolatka, przytłoczonego projektem rodzinnych wczasów  
z nielubianym kandydatem na ojczyma. Czy jednak naprawdę musi być skazany na perspektywę najgor-
szych wakacji, skoro na jego drodze pojawią się osoby, z którymi wreszcie znajdzie nić porozumienia? 
Twórcy, balansując z wprawą pomiędzy komediowym tonem a zacięciem opowiadania o poważnych 
problemach nastolatków, zapraszają do refleksji na temat dojrzewania, przyjaźni, samoakceptacji oraz 
międzypokoleniowych relacji. Ostatecznie bezpieczne wakacje to takie, w czasie których odnajdujemy 
własne szczęście.  

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Najlepsze wakacje? Bezpieczne wakacje! Kilka porad przed wyruszeniem w drogę.
• Wakacyjne przyjaźnie w życiu i tekstach kultury.
• Dojrzewanie w promieniach słońca. Młodzieżowe kino inicjacyjne z wakacjami w tle.
• Relacje międzypokoleniowe – pomiędzy konfliktem a porozumieniem.
• W poszukiwaniu własnej drogi, czyli trudna sztuka samoakceptacji.

Szkoła podstawowa: klasy VII-VIII
Lekcja 4 | Czerwiec 2020
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1917
reżyseria: Sam Mendes | produkcja: Wielka Brytania, USA 2019 | czas trwania: 119’

Szkoły ponadpodstawowe
Pokaz na zamówienie

Temat: Wojna na mapie kontekstów. Historyczne, 
etyczne i kulturowe oblicza pierwszej wojny 
światowej. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• „Wrócicie do domu, nim opadną liście” (Wilhelm II). Wielka Wojna 1914-1918 w perspektywie 

historycznej.
• Trybik w machinie zagłady: o jednostce na polu bitew I wojny światowej.
• Do broni, rekrucie! Pomiędzy poczuciem obowiązku a mechanizmami propagandy.
• Przejawy solidarności, granice odpowiedzialności – moralny wymiar „1917”.
• Od „Władcy Pierścieni” do „Szeregowca Ryana”. Motyw straceńczej misji w tekstach kultury.

Chociaż druga wojna ogromem tragedii przyćmiła Wielką Wojnę, to mimo wszystko konflikt z lat 1914-
1918 nadal pozostaje obiektem dogłębnej refleksji. Dzieje się tak w przypadku „1917”, opowiadającego na 
gruncie kina historycznego i wojennego losy dwójki brytyjskich szeregowców, wysłanych z misją ostrze-
żenia dowództwa 1600-osobowego oddziału przed wrogą zasadzką. Kamera, towarzysząca im w stra-
ceńczej wyprawie przez labirynty transzei, upiorną ziemię niczyją, skąpane w mroku podziemne schrony, 
opuszczone gospodarstwa oraz zrujnowane miasta, z maestrią kreśli przekrojowy obraz pól bitew, nie 
wyzbywając się najważniejszego: humanistycznej refleksji nad istotą wojny. Zagadnienia z pogranicza 
historii, języka polskiego, WOS-u, etyki i lekcji wychowawczej, poruszane w ramach Akademii Filmowej, 
wzbogacą wiedzę uczniów o użyteczną faktografię, interesujące konteksty oraz ważne tropy kulturowe.

©2019 STORYTELLER DISTRIBUTION CO., LLC
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Boże Ciało
reżyseria: Jan Komasa | produkcja: Polska 2019 | czas trwania: 115’

rekomendacja wiekowa: od 16 lat

Temat: Ewangelia według świeckiego Jana? 

W prowincjonalnym miasteczku pojawia się młody podejrzany człowiek, o którym niewiele wiadomo. 
Podaje się za księdza, a miejscowy proboszcz momentalnie korzysta z jego obecności – prosi o zastęp-
stwo i znika. Przybysz zaczyna nauczać. Kwestionuje zastany porządek wypracowany przez lokalną spo-
łeczność. Pyta o tragedię, której winni zostali już rozsądzeni. Jest nieopierzony, improwizuje, wydziwia 
– widać jednak w tym iskrę bożą. Czy jego ekscentryczne duszpasterstwo trafi na podatny grunt? Czy 
miejscowi odkryją tajemnicę jego posłannictwa? Film Komasy sięga po najgłębsze metafizyczne mo-
tywacje i bez pudła trafia w dylematy dzisiejszej moralności. Porusza, zadziwia, nie daje się zapomnieć. 
Jego triumfalny pochód po polskich i zagranicznych festiwalach filmowych ukoronowała nominacja do 
Oscara.

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Jan Komasa i kino o młodych dla młodych. 
• Wspólnota, władza, wykluczenie – świat przedstawiony „Bożego Ciała”. 
• Motyw biblijny: współczesne oblicze dobrego pasterza.
• Święty czy grzesznik? Przykazania jako klucz do zrozumienia bohatera?
• Ciało i duchowość w filmie Komasy. 
• Odpuszczamy winowajcom? Filmowy temat odkupienia win. 

Szkoły ponadpodstawowe
Pokaz na zamówienie
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Maiden
reżyseria: Alex Holmes | produkcja: Wielka Brytania 2018 | czas trwania: 97’

Szkoły ponadpodstawowe
Pokaz na zamówienie

Temat: „To było coś, co po prostu musiałam 
zrobić!” (Tracy Edwards) – o potędze determinacji. 

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Niekoniecznie pierwsze miejsce. Historie osobistych zwycięstw. 
• W poszukiwaniu źródła motywacji.
• „Setki razy słyszałyśmy, że nie damy rady”. Krzywdzące słowa – nie tylko w Internecie.
• Krytyka konstruktywna vs. uogólniona. Jak zwracać uwagę, aby pomóc? 
• „Dlaczego dziewczyna nie mogłaby żeglować?” – wykluczenie nie tylko w sporcie.
• Przygoda z filmem faktu. O fascynującym kinie dokumentalnym.

„Maiden” to jeden z filmów, który przypomina, jak ekscytujące może być kino dokumentalne. Reakcje 
krytyki potwierdzają – produkcja okrzyknięta została pasjonującą, porywającą, inspirującą i bardzo ak-
tualną. Historia pierwszej kobiecej załogi startującej w jachtowych regatach dookoła świata udowadnia, 
że nawet najdonośniejsze głosy zwątpienia nie złamią prawdziwej determinacji. To ważna konstatacja, 
szczególnie w dobie szerzącego się w Internecie hejtu. Podnoszący na duchu seans skłoni uczniów do 
przemyśleń na temat własnych marzeń, celów i osiągnięć. Zachęci do budowania odporności na niemą-
drą krytykę. I wreszcie – co może okazać się cenne z punktu widzenia dużej części młodej publiczności 
– sprowokuje do dyskusji o dostrzegalnej różnicy między społecznymi rolami kobiet i mężczyzn. 

dystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzonty

Akademia Filmowa



Królowie lata
reżyseria: Jordan Vogt-Roberts | produkcja: USA 2013 | czas trwania: 93’

Temat: U progu królewskiego lata, czyli kilka 
słów o bezpiecznych wakacjach. 

„A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?”... Ten znany cytat, obrazujący nostalgiczne pra-
gnienie ucieczki od prozy codziennego życia, w pewnym sensie przyświeca również bohaterom „Królów 
lata”. Trzej piętnastolatkowie – Joe, Patrick i Biaggio – buntując się u progu wakacji przeciwko nierozu-
miejącym ich rodzicom, decydują się rozpocząć samodzielne życie w zbudowanym przez siebie domku 
w lesie. Od tego momentu wakacyjni outsiderzy, kierowani pragnieniem życia zgodnie z zasadami sztuki 
przetrwania, zaczynają zmagać się nie tylko z przyrodą podmiejskiej dziczy, ale również z konsekwen-
cjami swoich zamiarów. Obraz, pełniący doskonałe wprowadzenie do wakacji za sprawą pulsującej w nim 
energii nadchodzącego lata, stanowi jednocześnie wartościową zachętę do dyskusji na tematy istotne 
niezależnie od pory roku, w tym poszanowania bezpieczeństwa swojego i bliskich nam osób.  

Zagadnienia 
edukacyjne:
• Bezpieczne wakacje –  indywidualnie i w gronie przyjaciół.
• „Teamwork makes the dreamwork”? Skuteczne sposoby na satysfakcjonującą pracę  

w grupie.
• Ewolucja czy rewolucja? Samodzielność i samowystarczalność u progu dorosłości.
•  Relacje międzypokoleniowe – pomiędzy konfliktem a porozumieniem.
• Nastoletnie ucieczki z domu. Potrzeba samodzielności czy wołanie o pomoc? 
• Od Holdena Caulfielda do „Królów lata”. Obrazy literackich i filmowych outsiderów.

Szkoły ponadpodstawowe
Pokaz na zamówienie

Akademia Filmowa


