
Program Akademii Filmowej dla gimnazjum 

 

1. Wszystko będzie dobrze  

Data pokazu: 28 X 2015, godz. 13:00 

reż. T. Wiszniewski/ Polska 2007 / 98’ 

Temat: Wiara góry przenosi 

Opis filmu: Utalentowany sportowo Paweł przeżywa śmiertelną chorobę matki. 

Zawiera umowę z Matką Boską i wyrusza na Jasną Górę. Towarzyszy mu nauczyciel 

wf-u, dla którego ta pielgrzymka jest walką z chorobą alkoholową. 

 

2. We are the best 

Data pokazu: 24 XI 2015, godz. 13:00 

reż. L. Moodysoon/ Dania, Szwecja 2014/ 102’ 

Temat: Przyjaźń ponad wszystko 

Opis filmu: Klara i Bobo kształtują własną przyjaźń, pokonując wiele przeszkód 

stających im na drodze, jak różne modele rodzin, aspiracje miłosne, brak perspektyw 

w Szwecji lat 80. Podążając intuicyjnie, zgodnie z młodzieńczymi prawami do 

błędów, uczą się lojalności i wspólnego miejsca w szarym świecie. 

 

3. Mały lalkarz 

Data pokazu: 18 XII 2015, godz. 13:00 

reż. T. Paladino/ Francja 2010/ 52’ 

Temat: Śladami mędrca 

Opis filmu: Historia przyjaźni Sergio Dottiego, mistrza sztuki lalkarskiej we Francji, i 

9-letniego zafascynowanego teatrem Adriena. Odbywają podróż po Nicei, której 

celem jest sięganie do własnej wyobraźni i dzielenie się nią z przygodnymi ludźmi. 

 

4. Dziewczynka w trampkach  

Data pokazu:  28 I 2016, godz. 13:00 

 reż. H. Al.-Mansour/ Niemcy, Arabia Saudyjska 2012/ 100’ 

 Temat: Kobiety w świecie islamu 

Opis filmu: Wadjda mieszka w Rijadzie. W swojej szkole uchodzi za buntowniczkę, 

gdyż nosi trampki i przyjaźni się z chłopcami. Wadjda chciałaby, tak jak jej koledzy, 

mieć swój rower, jednak w Arabii Saudyjskiej tego typu rozrywki są uznawane za 

niestosowne dla dziewcząt. 

 

5. Była sobie dziewczynka  

Data pokazu: 21 III 2016, godz. 13:00 

reż. M. Monheim/ Niemcy 2014/ 104’ 

Temat: Konsekwencje moich decyzji 

Opis filmu: Charleen ma prawie szesnaście lat. Nikomu, nawet najbliższej 

przyjaciółce, nie zdradza, że chce popełnić samobójstwo. Próba kończy się jednak 

niepowodzeniem i dopiero w tym miejscu rozpoczyna się właściwa akcja filmu. To 

ciepła i zabawna opowieść o nastolatce, która ponosząc konsekwencje swoich decyzji, 

próbuje odnaleźć się w zwariowanej rodzinie, nauczyć się rozmawiać z 

ekscentrycznym terapeutą i znaleźć miejsce wśród mniej dojrzałych od niej 

rówieśników. 

 

 



 

6. Vincent chce nad morze 

Data pokazu: 19 IV 2016, godz. 13:00 

 reż. R. Huettner, Niemcy 2010/ 95’ 

 Temat: W poszukiwaniu normalności 

Opis filmu: cierpiący na zespół Tourette’a Vincent zostaje po śmierci matki oddany do 

ośrodka. Wycieczka nad morze z poznanymi na miejscu przyjaciółmi okaże się dla 

niego terapeutyczna. 

 

7. Juno 

Data pokazu: 17 VI 2016, godz. 9:00 

reż. J. Reitman/ USA 2007/ 96’ 

Temat: Nastoletnia miłość 

Opis filmu: Czternastolatka zachodzi w ciążę z kolegą ze szkoły. Postanawia znaleźć 

dla swojego dziecka rodzinę zastępczą. Okraszony humorem portret przedwczesnego 

wchodzenia w dorosłość. 

  

8. Fighter kochaj i walcz 

Data pokazu: 20 VI 2016, godz. 9:00 

 reż. N. Arthy/ Dania 2007/ 100’ 

 Temat: Pasja 

Opis filmu: Aicha po lekcjach trenuje sztuki walki w szkolnej drużynie. Jej pasja nie 

spotyka się z przychylnością konserwatywnych rodziców. 

 

9. Mój biegun 

Data pokazu: 21 VI 2016, godz. 9:00 

reż. M.Głowacki/ Polska 2011/ 93’ 

Temat: Przełamywanie słabości 

Opis filmu: Mój biegun to oparta na faktach z życia Jana Meli opowieść o walce, 

przełamywaniu słabości i wierze w to, co z pozoru nieosiągalne 

  

Sporządzono na podstawie publikacji „nowe horyzonty edukacji filmowej” 15/16,  dział 

gimnazjum, filmowe lekcje. 

 

Małgorzata Sas 

nauczycielka języka polskiego 
 


