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W ramach działań z zakresu innowacji w I semestrze zrealizowanych zostało 38 godzin  

z 60 zaplanowanych na cały rok szkolny. 

Dnia 14 października 2016 roku w ramach przewidzianych form pracy w klasie z innowacją 

uczennice wraz z opiekunami udały się do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Uczestniczyły  

w zajęciach wykładowych pt.:” Jak czytać dzieło sztuki ?”, na których dowiedziały się 

podstawowych pojęć z zakresu perspektywy obrazu, pierwszego i drugiego planu, barw 

ciepłych i zimnych, układu wertykalnego i horyzontalnego i wielu innych. Następnie zostały 

podzielone na 3 grupy. Każda z nich otrzymała do analizy dzieło sztuki, które miało zostać 

scharakteryzowane na podstawie wzoru otrzymanego na poprzedzających zajęciach 

wykładowych. Zajęcia miały na celu kształtowanie kultury odbioru sztuki w formie 

bezpośredniej, zapoznanie z metodami i technikami stosowanymi w sztuce. 

Na koniec dziewczęta zwiedziły wystawy „Malarstwo gdańskie”, „Złotnictwo XIV – XX w.”, 

„Ceramika XV – XX w.”, „Malarstwo flamandzkie i holenderskie”. 

W ramach ustalonej dalszej współpracy z Muzeum Narodowym w Gdańsku planowana jest 

kolejna wizyta dotycząca szczegółowej analizy dzieła Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”. 

 

W ramach kształtowania właściwych, świadomych postaw odbioru dzieła sztuki, jakim jest 
film oraz zapoznania z językiem filmu i warsztatem filmowca, uczennice klasy artystycznej 
realizującej innowację kulturalno-medialną uczestniczyły w następujących działaniach: 
 

a) pokaz filmów 14 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest Toruń 
 

11 września uczniowie klasy I b  wraz z M.Szewc-Słomską i R.Apostołowicz, wzięli udział  
w organizowanym po raz drugi przeglądzie filmów zaprezentowanych na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym Tofifest.  

W Centrum Kultury i Sztuki obejrzeli pięć filmów, które można było zobaczyć podczas 
Festiwalu w Toruniu, w 2015r. 

„Fundacja Kultura” w reż. Rafała Kapelińskiego - nostalgiczny, kameralny film ze znakomitymi 
rolami Zbigniewa Zamachowskiego i Krzysztofa Kiersznowskiego. 



 „Supernova" w reż. Andrzeja Cichockiego - film o szukaniu tajemnicy, tego co powoduje,  
że chcemy żyć i działać. 
Nagrody: 
 
"Kojot" w reż. Jędrzeja Bączyka - ciepła, nieco kpiarska historia o miłości, a właściwie o jej 
poszukiwaniu w wykonaniu zbuntowanego nastolatka. 
 
"Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić" w reż. Mateusza Buławy - portret jednego dnia z życia… 
zakładu kremacji zwłok, mądra podróż na granicę doczesnego świata. 
 
 „Azyl” w reż. Macieja Jasińskiego i Jarosława Piskozuba - poruszająca, opowiedziana bez 
dialogów historia o żołnierzu, który po traumie walki w Iraku, usiłuje zaszyć się w lesie 
 

b) projekt edukacyjny – „Mój pierwszy film” 
 

Uczennice klasy artystycznej wzięły udział w projekcie edukacyjnym, którego finalnym 
zwieńczeniem było nakręcenie pierwszego własnego filmu krótkometrażowego. Podzielone 
na siedem zespołów dziewczęta musiały przejść przez wszystkie etapy pracy nad filmem, od 
stworzenia scenariusza przez odegranie ról aż po pracę reżysera i montażysty. Trzeba 
przyznać, że wszystkie wywiązały się z tego zadania znakomicie. 

I Szkolny Przegląd Filmów Krótkometrażowych uczniów II LO odbył się 24 października. 
Mogliśmy wówczas obejrzeć siedem autorskich  filmów – od etiud filmowych począwszy przez 
film dokumentalny na filmie grozy skończywszy: 

„Kraina dnia i nocy” 

„Plasterek życia” 

„Jak zostać Tumblr girl” 

„Super animals” 

„Wczoraj i dziś” 

„Inna rzeczywistość” 

„Nie tędy droga”. 

  

c)  projekcja filmów Gdyńskiej Szkoły Filmowej 
 

20 listopada br., uczennice klasy artystycznej wraz z opiekunami pp. M. Szewc-Słomską  
i R.Apostołowicz uczestniczyły w pokazie filmów zrealizowanych przez studentów Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej. Wśród propozycji filmowych znalazły się filmy: „Dzień babci”  w reż. Miłosza 
Sakowskiego z Anną Dymną w jednej z głównych ról oraz „W narożniku” w reż. Macieja 
Bartosza Kruka. Widzowie obejrzeli również film pt. „Czułość” w reż. Emilii Zielonki, a także 
film „Kroki” w reż. Karoliny Zaleszczuk. 

 

 

 Dnia 19.12.16 uczennice klasy z innowacją kulturalno- medialną odwiedziły gdyńską 

siedzibę Timeless Galery Group. Galeria wystawia swoje zbiory na największych targach sztuki 



w Miami i Hong Kongu , i od lat współpracuje z uznanymi na świecie domami aukcyjnymi. TGG 

to połączenie wiedzy , doświadczenia, pasji i miłości do sztuki. 

  Pracownicy gdyńskiej filii zgodzili się przygotować dla naszej grupy cykl spotkań, których 

celem jest poznanie twórczości współczesnych artystów malarzy, rzeźbiarzy i fotografików.    

Podczas pierwszej wizyty dziewczęta wiele dowiedziały się na temat prowadzenia  

i funkcjonowania galerii. Poznały sylwetki i prace dwóch artystów: Jerzego Kędziory- twórcy 

rzeźb postaci balansujących oraz Petera Mandla, który zdobył sławę utrwalając ulotne chwile 

w stałych formach szkła i brązu. Zajęcia mają charakter, dyskusji dzięki czemu uczennice uczą 

się wyrażania własnych opinii i świadomego odbioru dzieła sztuki. Rzeźby można dotykać, 

fotografować i obserwować jak zmieniają się pod wpływem światła. To cenne doświadczenie, 

ponieważ taki bezpośredni kontakt pozwala młodym ludziom zrozumieć  , że sztuka to nie tylko 

forma, ale przede wszystkim zaklęty w niej cudowny, duchowy świat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 


