
Oto my
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Nir Bergman, Czas: 94 minut, od lat 12 
Premiera: 12.03.2021 (Włochy / Izrael)

od września

Historia jednoczesnego dorastania ojca i jego autystycznego syna oraz podróży, która odmieni ich życie.
Aharon z oddaniem wychowuje swojego syna, Uriego. Żyją we dwóch, zanurzeni we własnej codziennej
rutynie, tak bardzo różniącej się od świata, jaki znamy. Gdy Uri staje się formalnie dorosły, ma zamieszkać w
specjalistycznym domu opieki. Czy jest na to gotowy? Aharon uważa, że nie, ale może w rzeczywistości sam
nie dorósł do rozstania... W drodze do placówki ojciec podejmuje decyzję o wspólnej ucieczce.

Temat: Film drogi

Zagadnienia

-Rodowód gatunku.
-Motyw podróży, buntu i przemiany bohatera.
-Najpopularniejsze filmy gatunku i ich bohaterowie.

Orzeł. Ostatni patrol
Gatunek: Dramat/Wojenny, Reżyseria: Jacek Bławut, Czas: 100 minut, od lat 13 
Premiera: 14.10.2022 (Polska)

od dnia premmiery

Jest rok 1940. Gdy na plażach Dunkierki trwa gorączkowa ewakuacja alianckich żołnierzy, skryty w głębinach
Morza Północnego sunie supernowoczesny polski okręt podwodny ORP „Orzeł”. Doskonale wyszkolona
załoga ma na swoim koncie spektakularne czyny, w tym brawurową ucieczkę z Tallina i zatopienie
niemieckiego transportowca „Rio De Janeiro”. Teraz staje przed niebezpieczną misją, w trakcie której będzie
musiała zmierzyć się z nie tylko z zagrożeniem w postaci min podwodnych, bomb głębinowych, wrogich
okrętów i patrolujących teren samolotów, ale również z coraz bardziej napiętą atmosferą na pokładzie.

Temat: Film wojenny

Zagadnienia:

-Dramat wojenny i film batalistyczny.
-Film wojenny w służbie propagandy.
-Najważniejsze filmy gatunku.
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Censor
Gatunek: Horror, Reżyseria: Prano Bailey-Bond, Czas: 84 minut, od lat 15 
Premiera: 29.10.2022 (Wielka Brytania)

II semestr
tylko dla ponadpodtawowych

Deszczową i mglistą Wielką Brytanię zalewa fala morderstw. Według rządu wzrost przestępczości ma związek
z video nasties rozpowszechnionymi w kraju na nielegalnych kasetach VHS. Enid, skrupulatna cenzorka,
której zadaniem jest wycięcie najbrutalniejszych scen z filmów, pracuje z zaangażowaniem i poświęceniem.
Kiedy na jednej z recenzowanych kaset rozpoznaje swoją zaginioną przed laty siostrę, próbuje za wszelką
cenę odkryć kim jest tajemnicza kobieta. Enid powoli zatraca się w wyimaginowanych obrazach, które
zaczynają stawać się jej rzeczywistością. Czy kobieta znajduje się w wyreżyserowanym filmie, czy może to w
niej kryją się prawdziwe koszmary?

Temat: Horror

Zagadnienia:

-Historia i ewolucja gatunku.
-Środki wyrazu budujące napięcie w horrorach.
-Odmiany i wariacje gatunkowe filmu grozy.

Yang
Gatunek: Science-Fiction / Dramat, Reżyseria: Kogonada, Czas: 96 minut, od lat 12 
Premiera: 01.07.2022 (USA)

II semestr

Jake prowadzi sklep z organiczną herbatą i razem z żoną Kyrą i ich córką Miką wiodą szczęśliwe, spokojne
życie. Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką. Gdy
przyjaciel córki nieoczekiwanie ulega awarii, Jake szuka sposobu, by przywrócić go do życia. Próbując
naprawić Yanga, odkrywa coś, co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadził własne,
sekretne życie, którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień. Poznając najbardziej
wyjątkowe chwile z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był, o czym marzył i co czuł, żyjąc z
nimi pod jednym dachem.

Temat: Film science fiction

Zagadnienia:

-Ewolucja gatunku a rozwój technologiczny.
-Tematyka filmów fantastycznonaukowych.
-Najważniejsze dzieła.
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