Zestawienie fragmentów filmów – szkoły ponadgimnazjalne
Lp
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Temat lekcji
Klasa I
Tematy: Moje życie – moje
wybory lub Być, czy mieć?

Tytuł filmu
Hobbit: Niezwykła
Podróż, reż. Peter
Jackson

czas w minutach od - do
28:00 - 43:30

Motyw przewodni
Lęk/obawa przed przyszłością, przygodą,
wyjściem poza swoje 4 ściany, kwestia zaufania,
wiary w siebie, odwagi w podejmowaniu decyzji
i działań…
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Klasa I
Temat: Co to znaczy wierzyć?

Przełęcz
ocalonych, reż. Mel
Gibson

1:50:00-2:04:00

Bohaterstwo, zaufanie Bogu, wielka prośba do
Boga „pozwól mi uratować jeszcze jednego”,
świadectwo wiary w Boga dawane wobec
nierozumienia innych; warto tu wspomnieć o
tym, że Doos odmówił noszenia broni i
postanowił być lekarzem, bo wziął na serio
przykazania Boże i nie nosił broni ze względu na
wiarę chrześcijańską.
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Klasa I
Temat: Miłość ukryta w chlebie
lub Spotkanie z żywym Bogiem

Milczenie, reż.
Martin Scorsese

Wybrane fragmenty

Oczekiwanie na Eucharystię wśród
prześladowań; wielki szacunek do kapłana jako
szafarza i Alter Christus.
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Klasa I
Temat: Kto kocha, przebacza,
prosi o przebaczenie

Still Alice, reż.
Richard Glatzer,
Wash
Westmoreland

1:28:40 – do końca (około 10
minut)

Córka, która pozostawia swoje życie, by
zajmować się chorą matką; reorganizuje swoje
marzenia i poświęca się chorej na Alzheimera
matce, gdzie rodzeństwo zawsze miało ją za tą,
która zaniedbuje rodzinę, a tymczasem ona
poświęca się matce
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Klasa II
Temat: Chrześcijaństwo a judaizm

Azyl – The
Zookeeper’s Wife
reż. Niki Caro

1:45:36 do końca filmu (około 15
minut)

Pomoc Żydom w czasie wojny za cenę
najwyższą, jaką jest życie własne i najbliższej
rodziny; prześladowanie, holokaust, heroizm,
miłość także do przyrody i innych ludzi,
wielkoduszność, kontakt z pracownikami,

wielkie poszanowanie godności człowieka; ze
strony hitlerowców to barbarzyństwo, cynizm,
okrucieństwo; niezłomna postawa kobiety.
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Klasa III
Temat: Ile kosztuje szczęście? lub
Być człowiekiem dialogu lub
Wartość przebaczenia

Ukryte piękno, reż.
David Frankel

40:40-42:30; 53:07-54:30;
1:16:24-1:16:50; 1:22:35-1:24:06

1. Choroba, śmierć, umieranie i potrzeba
dzielenia się swoim cierpieniem z bliskimi,
którzy nas kochają; dla nich to też jest bardzo
ważne.
2. Wartość rodziny, siła miłości, potrzeba
bliskości drugiego człowieka, rola w
małżeństwie drugiego człowieka.
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Klasa III
Temat: Kompleksowa pomoc,
czyli leczenie uzależnień

Kto nigdy nie żył,
reż. Andrzej
Seweryn

54:43-58:17

Zmaganie z Bogiem z racji przeżywanej choroby;
siła przyjaźni i uczenie się życia od autorytetów.

Opracowali:
Konrad Sikora, Adrian Świerkosz

