
    
JOHNNY – film, który trzeba obejrzeć. 

W środę, 28.09.2022 r. uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły wybrali się wraz z nauczycielami na 

film JOHNNY, który opowiada o ks. Janie Kaczkowskim. Nasza nauczycielka edukacji filmowej Pani 

Agnieszka Rekosz-Barylak, która zorganizowała nam to wyjście do kina, pożegnała się z nami w ten 

sposób tuż przed odejściem ze szkoły, w której pracowała 17 lat jako nauczycielka języka polskiego i 

edukacji filmowej. Był to więc podwójnie wzruszający moment ze względu na analogię historii księdza, 

który pomagał innym w odnalezieniu sensu życia oraz osoby Pani Agnieszki, która pomagała nam 

zrozumieć siebie i otaczającą nas rzeczywistość, pokazując i omawiając z nami filmy podczas edukacji 

filmowej. 

W filmie JOHNNY głównym bohaterem jest ksiądz chory na glejaka, czyli chorobę 

nowotworową mózgu. Ksiądz Jan, grany przez Dawida Ogrodnika, poświęcił swoje życie osobom 

chorym i umierającym w Puckim Hospicjum Pw. Św. Ojca Pio, którego  był założycielem, twórcą i 

prezesem. Film opowiada o miłości i szacunku do drugiego człowieka oraz świata. Jednym z głównych 

bohaterów, którym pomaga ksiądz Jan zwany Johnny’m, jest Patryk Galewski, grany przez Piotra 

Trojana. Gdy Patryk dostaje nową szansę od ks. Jana Kaczkowskiego, nie podejrzewa nawet, jak 

odmieni to jego życie. Z chłopaka uzależnionego od narkotyków, wdającego się w bójki i rozboje, 

obracającego się w puckim półświatku zamienia się w człowieka troszczącego się o innych, który 

zakłada rodzinę i staje na własnych nogach. To on będzie się opiekować ks. Janem w ostatnich chwilach 

Jego życia. 

Film wzbudził w nas ogromne emocje. Dał poczucie nadziei, której nie należy nigdy tracić, 

nawet w najbardziej beznadziejnych sytuacjach. Wyszliśmy z kina przekonani, że obejrzeliśmy film 

wyjątkowy, który na pewno pozostawi trwały ślad w naszej pamięci i zmusi do refleksji, gdy wokół nas 

pojawią się osoby potrzebujące pomocy. Każdy z nas chciałby być tak odważny jak Johnny. 

          Karol M. z klasy 8C 

 

      


