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W głogowskim 
gimnazjum powołałaś 
kółko, w którym 
uczniowie kręcą 

reportaże i filmy. Chciałaś wyjść 
naprzeciw utyskiwaniom branży na 
poziom edukacji filmowej w Polsce?
Nie jestem częścią środowiska filmo-
wego, nie kończyłam studiów, ani nie 
robiłam żadnych kursów, które pre-
destynowałyby mnie do tego, żeby 
robić rewolucję. Cała sprawa zaczęła 
się przypadkowo, kiedy z uczniami 
pojechaliśmy na tygodniowy projekt 
do Austrii. Zabrałam ze sobą kamerę. 
W ostatni dzień staliśmy nad wodo-
spadem w Schaffhausen i jeden chło-
pak wpadł na pomysł, żeby nakręcić 
stamtąd wiadomości. To było około 
siedem lat temu.

Co się stało z materiałem?
Wrzuciliśmy go na konto na YouTu-
bie, które jest podpięte pod stronę 
internetową szkoły. Wyszło na tyle 
atrakcyjnie, że dzieciaki wciągnęły 
się i postanowiliśmy zrobić z tego coś 
stałego. Założyliśmy kółko, w ramach 
którego przygotowywaliśmy kolejne 
odcinki. Powstawały co miesiąc i były 
podsumowaniem wydarzeń. Okazało 
się, że jest na nie zapotrzebowanie, bo 
w Głogowie nie było dotąd telewizji 
szkolnej. Mieszkańcy wchodzili więc 
na stronę, żeby sprawdzić, czy przy-
padkiem nie załapali się w którymś 
odcinku. Odbiorcami stali się nie 
tylko uczniowie, ale także dorośli.

Kółko kojarzy mi się z dodatkową 
lekcją – 45-minutowym spotkaniem 
raz w tygodniu. Można w tym czasie 
stworzyć wydanie wiadomości?
Nie ma na to szans. Spotykaliśmy się 
na początku na kilka godzin w tygo-
dniu, a nieraz i całe weekendy spę-
dzaliśmy na bieganiu po mieście i po Fo
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Oni też są częścią zespołu?
Te osoby, które siedem lat temu zakła-
dały kółko, noszące dziś dumną nazwę 
Międzyszkolna Sekcja Filmowa GimTV, 
teraz są na studiach, ale i tak przyjeż-
dżają do nas i z nami pracują. Dają 
młodszym kolegom i koleżankom – bo 
mamy w sekcji parytet – wskazówki, 
dzielą się zdobytym doświadczeniem. 
Wychodzą przygotowywać razem mate-
riały i muszę powiedzieć, że to piękny 
widok. A jak studenci za coś pochwalą, 
to już jest największy powód do radości 
i dumy. Mamy taką grupę facebookową, 
z pomocą której się komunikujemy, co 
ułatwia nam planowanie, gdy starsi są 
w mieście, gdzie studiują. Teraz przy-
gotowujemy się do konkursu Zabytko-
mania, na który trzeba zrealizować film 
wideo o zabytku w regionie.

Konkursy to wasza domena. Na 
festiwalu Małe Ojczyzny w Piesko-
wej Skale rozbiliście bank z nagro-
dami.

Dzieciaki same decydują, czy wolą 
pracować przy montażu czy z kamerą?
Tak, ale to się zmienia. Na przykład na 
Biegu Gęsi wszyscy chcą kręcić. Kamer 
brakuje, więc się dzielimy na zespoły. 
Ale mam takie osoby, które kochają 
siedzieć na zapleczu i ciąć materiały. 
Czują się wtedy najszczęśliwsze.

Doświadczenia nabywają w praktyce, 
czy teoria też się pojawia?
Jesienią pokazuję dzieciakom aspekty 
techniczne: jak użyć kamerę, jak ustawić 
kąt, jakie ujęcia robić, jak korzystać ze 
statywu. One się najpierw z tym oswa-
jają, a dopiero później zaczynamy krę-
cić. Zawsze jest tak, że starsi członkowie 
sekcji zabierają młodszych i wprowa-
dzają ich w arkana.

Skąd czerpiesz wiedzę na ten temat?
Musiałam usiąść przy różnych tutoria-
lach na YouTubie, dużo czytałam, zagłę-
białam się w ten świat, przy czym mia-
łam ogromne wsparcie w mojej córce, 
która jest pasjonatką filmu i fotografii. 
Bardzo dużo wskazówek i porad dosta-
łam od ludzi, którzy kochają tę formę 
sztuki. Okazuje się, że mimo słabej edu-
kacji w tym temacie, takich pasjonatów 
nie brakuje!

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Bierzemy udział w konkursach stricte fil-
mowych, ale przodujemy w konkursach 
językowych. Ja z wykształcenia jestem 
nie filmowcem, tylko germanistką. 
Zawsze chcę pokazywać moim uczniom, 
że mogą działać nie tylko lokalnie, do 
czego naturalnie bardzo ich zachęcam, 
ale też globalnie, międzynarodowo. 
Wystarczy tylko dobry pomysł. Czasami 
dzieciaki same znajdują konkursy, 
czasami robię to ja. Bierzemy w nich 
udział, nierzadko z sukcesami. Dzięki 
wygranej w zorganizowanym z okazji 
Dnia Języków Europejskich konkur-
sie językowo-filmowym zgarnęliśmy 
tysiąc euro, co umożliwiło nam zakup 
kolejnego sprzętu. Ostatnio w konkur-
sie „Nie spal się na starcie” zdobyliśmy 
5 tys. złotych i nowiutką kamerę GoPro. 
Za taką kwotę można już wzbogacić 
zaplecze. 

Zaczynaliście od małej kamery, 
a teraz pracujecie na…?
Posiadamy profesjonalną kamerę, 
która wygląda bardzo poważnie. 
Młody nastolatek czuje jej ogrom 
i potęgę. Mamy też trzy małe kamery, 
trzy GoPro, dron i komputer do mon-
tażu. Niedawno zaopatrzyliśmy się 
w mikrofony bezprzewodowe, dzięki 
pomocy prezydenta Głogowa, który 
bardzo nas wspiera. Koszt 2,5 tys. zło-
tych sfinansował Urząd Miasta.

łąkach, żeby zdobyć atrakcyjny mate-
riał. Tak jest do dziś.

Szkoła płaci ci za czas, który na tę 
działalność poświęcasz?
Nie, takie zajęcia nie są płatne, ale 
trzeba było zareagować na potrzebę 
rozwijania się dzieciaków. Kiedy zaczy-
naliśmy, było nas w zespole siedem 
osób. Dzisiaj jest pięć razy więcej. Zda-
rzają się wśród nich prawdziwe perełki 
jak dziewczyna, która potrafiła sta-
nąć przed kamerą i na pstryk powie-
dzieć wszystko, co trzeba było przed-
stawić z taką energią, że te wiadomości 
były rewelacyjne. Dzieciaki inwestują 
w tę aktywność mnóstwo czasu, zależy 
im na jakości. Niektórzy, jeśli zaczy-
nają lekcje o 11.00, potrafią przyjść do 
szkoły na 8.00, żeby przez trzy godziny 
zająć się montażem. W tych młodych 
ludziach jest gigantyczna pasja, którą 
najlepiej podsumowuje hasło „Kamera 
zmienia życie o 180 stopni”, jakie 
wymyśliła jedna z uczennic. Stało się 
ono naszym mottem.

Jak to się stało, że kółko tak się roz-
rosło?
Dużą rolę odegrała możliwość włą-
czania się w różnego rodzaju akcje. 
Zaczęliśmy współpracę z Jerzym Gór-
skim i Grupą Biegową Crossu Stra-
ceńców, dzięki czemu mogliśmy wejść 
z kamerą na wszelkiej maści imprezy 
sportowe i uczyć się, jak je relacjo-
nować. Jesteśmy regularnie na Biegu 
Gęsi czy Crossie Straceńców. Jurek 
z tych materiałów korzysta i publikuje 
je jako reportaże, z czego autorzy są 
niezmiernie dumni. Podobnie lokalny 
Głogowski Portal Informacyjny bar-
dzo często zamieszcza prace dziecia-
ków, dzięki czemu już na tym etapie 
mają publikacje w mediach. Podob-
nie jest ze Starostwem Powiatowym, 
które dzwoni do nas i zamawia mate-
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riały z konkretnych wydarzeń. Potem 
trafiają one na strony Urzędu Miasta 
i Starostwa. Jedna z uczennic praco-
wała w październiku na festiwalu Tofi-
fest w biurze prasowym, a jej mate-
riały wyemitowała TVP i Wirtualna 
Polska.

Dzieciaki muszą rosnąć. Woda 
sodowa nie uderza im do głowy?
Przeciwnie – nie czują się lep-
sze od innych, tylko częścią grupy. 
Wiele osób, które nie są akcepto-
wane w uczniowskich społeczno-
ściach, tutaj tę akceptację dostaje, bo 
nagle okazuje się, że potrafią zrobić 
coś fajnego przed kamerą albo za nią. 
To daje im możliwość zaistnienia, 
poprawia też ich zdolność 
komunikowania się. Dla niektórych 
to odejście od tego, co dzieje się poza 
szkołą. Cieszą się, kiedy ktoś powie 
im miłe słowo, pochwali. Zwłasz-
cza, jeśli chwalą studenci czy starsi 
uczniowie – już nasi absolwenci.

Bierzemy udział w wielu 
konkursach, często z sukcesami

KAMERA ZMIENIA 
ŻYCIE O 180 STOPNI
Rozmowa z Alicją Skoczylas

Alicja Skoczylas  
i uczestnicy festiwalu

Alicja Skoczylas


