
 
 

Wykłady Artes Liberales  

- sylabus kursu  

„Kino polskie i społeczne projekty emancypacji” 
 

Nazwa przedmiotu  Kino polskie i społeczne projekty emancypacji 

Język przedmiotu polski 

Dziedzina nauki Dziedzina nauk humanistycznych  

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Wiedza: – student/doktorant zna i rozumie: 

 Student ma wiedzę z zakresu dziejów kina polskiego; rozumie 

logikę procesu historycznofilmowego, w ramach którego 

zaistniały przedstawiane zjawiska. 

 Student zna i rozpoznaje pojęcie emancypacji oraz 

najważniejsze polskie filmy podejmujące tę problematykę. 

 Student rozumie i opisuje wzajemne związki między kinem 

polskim a całością kultury oraz umieszcza analizowane 

zjawiska we właściwych im kontekstach. 

 Student zna główne opracowania poświęcone problemowi 

emancypacji społecznych w historii kina polskiego. 

Umiejętności – student/doktorant potrafi: 

 Student potrafi analizować i interpretować reprezentacje 

emancypacji społecznych w filmach polskich. 

 Student umie formułować i wyrażać własne sądy na temat 

projektów emancypacji społecznych w filmach polskich. 

 Student potrafi usytuować wybrane projekty emancypacji w 

określonych kontekstach artystycznych, kulturowych, 

społecznych i politycznych.  

 Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne związane z 

reprezentacją emancypacji społecznych w historii kina 

polskiego. 

Kompetencje społeczne – student/doktorant jest gotów do: 

 Student wykazuje gotowość do dalszego samodzielnego 

uaktualniania wiedzy i umiejętności. 

 Student ma świadomość wagi emancypacji społecznych we 

współczesnym świecie oraz ich wizualnych reprezentacji. 

 Student systematycznie uczestniczy w bieżącym życiu 

filmowym, w przeglądach i retrospektywach polskiej 

kinematografii, śledzi aktualne piśmiennictwo. 

 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

dr hab. Sebastian Jagielski 

Sposób realizacji Wykład 

Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 

3 punkty ECTS (w przypadku przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

pozytywnej oceny) lub zaliczenie na podstawie obecności (bez 

punktów ECTS)  

Bilans punktów ECTS 90 godz. 



30 godz. – uczestnictwo w wykładach 

36 godz. – projekcje filmów 

24 godz. – lektura tekstów i przygotowanie do egzaminu 

Stosowane metody dydaktyczne Metody eksponujące - film 

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie 

Metody podające - opis 

Metody podające - wykład informacyjny 

Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu 

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestnictwo w zajęciach. 

Egzamin w formie pisemnej. 

Treści przedmiotu Celem kursu jest zapoznanie studentów z różnymi projektami 

emancypacji społecznej w historii kina polskiego, która zdominowana 

została przez narracje wspólnotowe i narodowe. Kurs koncentruje się 

na analizie reprezentacji antagonizmów klasowych, rasowych, 

genderowych czy queerowych oraz sprzeczności ideologicznych, które 

kino polskie usiłowało – choć często nie wprost – przepracować. Kurs 

obejmuje dzieje emancypacji społecznej w kinie polskim od 

dwudziestolecia międzywojennego po współczesność. 

Zagadnienia: 

1. Melodramat dwudziestolecia międzywojennego jako gatunek 

kobiecy; 

2. Eugeniusz Bodo, kamp i „homoeroci” w kinie dwudziestolecia 

międzywojennego; 

3. Projekty wyzwolenia kobiet i klas ludowych w socrealizmie; 

4. O narodzie – krytycznie. Filmy szkoły polskiej;  

5. Nagonka antysmicka w Marcu’68. Bunt Elżbiety Czyżewskiej; 

6. Eksces kobiecej emancypacji: Kalina Jędrusik, Lucyna 

Winnicka i Violetta Villas; 

7. Męskie pragnienie homospołeczne w filmach Andrzeja Wajdy 

i Krzysztofa Zanussiego; 

8. Awans społeczny w filmach z lat 70.; 

9. Rebelia niewolników. Przypadek Pałacu Tadeusza Junaka; 

10. Fantazje na temat klasy średniej w czasie transformacji 

ustrojowej; 

11. Obrazy Zagłady i wstyd narodowy w kinie po 1989 roku; 

12. Feministyczne i queerowe kontr-kino z lat 2000. 
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Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2018, s. 285-317. 

 



Autobus odjeżdża 6.20 (1954) 

Barwy ochronne (1976) 

Bilet powrotny (1978) 

Córki Dancingu (2015) 

Człowiek z marmuru (1976) 

Czy Lucyna to dziewczyna (1934)  

Druga młodość (1938) 

Dzięcioł (1970) 

Gra (1968) 

Ida (2013) 

Jak być kochaną (1962) 

Książątko (1937) 

Pałac (1980) 

Piętro wyżej (1937)  

Płomienie (1978) 

Przygoda na Mariensztacie (1953) 

Tańczący jastrząb (1977) 

Wszystkie nasze strachy (2021) 

Wszystko na sprzedaż (1968) 

Ziemia obiecana (1974) 

Życie rodzinne (1970) 

 


