
Nowa Szkoła _MIESIĘCZNIK
SI)OMÎCZNOTEDACGOGICZNY

R. LXIX, n Grudzień 2013

W NUME
5/ g cog.2k)ĄQo

10
EDUKACJA 1 POLITYKA

LIDIA

Płytnusi Europy, czyli wyszło nam!

POGLĄDY

BOLESŁAW NIEMIERKO
Internet pomaga szkole (35)

EMILIA MUSIAŁ

13 Media społecznościowe — narzędzie ucznia cyfrowej
szkoły

HANNA GULIŃSKA

Miejsce i rola podręczników elektronicznych
21 w nowym systemie kształcenia

JULIAN P. SAWIŃSKI
31 Mobilna edukacja przyszłością szkoły

NAUCZYCIELE

ELŻBIETA ŚWIDERSKA

XXIII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza

— twórczość filmowa Wajdy, Munka, Kieślowskiego
35 i Zanussiego

KLEMENS STRÓŻYŃSKI
43

IGODO w Szkole Puchatka (149)

EDUKACJA MEDIALNA

LIDIA POKRZYCKA

Erasmus w praktyce
Jak komunikować się efektywnie

46
międzynarodowym środowisku?w 



W nowej podstawie programowej kształceniaogólnego w poszczególnych typach szkół znalazłosię wiele treści związanych z edukacją medialnąi integrowaniem różnych zakresów doświadczeńkulturowych. Twórczość filmowa Andrzeja Waj-dy, Andrzeja Munka, Krzysztofa Kieślowskiego NAUCZYCIELEi Krzysztofa Zanussiego — to horyzont interpreta-cyjny nakreślony przez nową podstawę programowąkształcenia ogólnego.

XXIII OGÓLNOPOLSKA
KONFERENCJA FILMOZNAWCZA
— twórczość filmowa Wajdy, Munka,
Kieślowskiego i Zanussiego

ELŻBIETA ŚWIDERSKA

rganizatorzy jesiennej Kon-
ferencji Filmoznawczej w Ra-
dziejowicach sformułowali

temat zgodnie z zapisem z podsta-
wy programowej — Wybrane filmy
z twórczości polskich reżyserów
np. Krzysztofa Kieślowskiego,
Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy,
Krzysztofa Zanussiego (Dz. U. poz.

977 z 30 sierpnia 2012 r.).
Opiekę merytoryczną nad kon-

ferencją sprawowała prof. dr hab.
Ewelina Nurczyńska — Fidelska,
niestrudzona propagatorka edukacji
filmowej w szkołach. Ogromne zasłu-
gi dla edukacji filmowej mają organi-
zatorzy: Stowarzyszenie Edukacyjno-
-Kulturalne „Venae Artis”, Centralny
Gabinet Edukacji Filmowej, Katedra
Mediów i Kultury Audiowizualnej
Uniwersytetu Łódzkiego, Sieć Kin
Studyjnych i Lokalnych Filmoteki
Narodowej w Warszawie, którym

udało się uzyskać pomoc i współfi-
nansowanie ze środków Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej. Dzięki
ludziom dobrej woli udało się zorga-
nizować Konferencję dla 180 nauczy-
cieli z całej Polski. Liczba chętnych
do uczestnictwa w konferencjach fil-
moznawczych rośnie z roku na rok,

co świadczy o ich znakomitej reno-
mie i potrzebach środowiska. Zasługi
Centralnego Gabinetu Edukacji Fil-
mowej dla promowania filmu doce-
nił Polski Instytut Sztuki Filmowej,
przyznając w tym roku na Festiwalu
w Gdyni prestiżową nagrodę.

Wykład wprowadzający Treści fil-

moznawcze w podstawie programo-

wej wygłosił dr hab. Witold Bobiński

z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W obszarze kształcenia poloni-
stycznego mało było treści audiowi-

zualnych i ten rodzaj edukacji trochę

szkoły zaskoczył. Obecnie polonisty-

ka to właściwie kulturoznawstwo
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i od obrazu nie ma ucieczki. W kla-

sach IV-VI wymagania są najob
szerniejsze. Uczeń ma m.in. do-

strzegać elementy dzieła filmowego,

wskazywać cechy charakterystyczne

przekazów audiowizualnych (filmu,

programu informacyjnego i rozryw-

kowego). Nauczyciel na tym etapie

edukacyjnym powinien uczyć zrozu-

mienia filmu poprzez rozmowę, jak

na ucznia oddziałały poszczególne
obrazy, które z nich zostały zapa-
miętane i dlaczego, a które wzbudziły

szczególne emocje. Ocenianie i kate-

goryzowanie jest dobrym punktem
w}ăścia do rozmowy o obrazie.

W gimnazjum uczeń ma odróż-
niać specyfikę tekstów kultury.
Może to osiągnąć poprzez rozmowę
na temat, co odróżnia konkretny
film od rzeczywistości, w jaki sposób
w czasie oglądania tworzą się sensy
i znaczenie oraz co jest ich nośni-

kiem. Uczeń odnajduje w tekstach
współczesnej kultury popularnej
rozwiązania do tradycyjnych wątków
literackich i kulturowych, wskazu-

je przykłady mieszania gatunków,
a także przedstawia propozycje od-
czytania konkretnego tekstu i uza-
sadnia je.

W szkole ponadgimnazjalnej ucz-
niowie mają analizować wybrane fil-
my z klasyki kinematografii polskiej
i światowej. Swobodę ich wyboru
ma nauczyciel. W nowym egzaminie
maturalnym 1/3 pytań związana
będzie z treściami ikonograficznymi.
Filozofię obecnej podstawy progra-
mowej można określić jako zasadę:
mniej, ale dokładniej, ciekawiej,
atrakcyjniej, więcej kontekstowości
i dydaktycznych spotkań spod znaku
syntezy sztuk, więcej wolności dla
nauczyciela w projektowaniu ścieżki
edukacyjnej danej klasy.

Wykład monograficzny AndrzejaWajdy dialogi z literaturq wygłosiłaprof. dr hab. Ewelina Nurczyńska-
-Fidelska.

Paradoksem twórczości Waj-
dy jest uzależnienie tego wielkiego
twórcy kina od literatury. Reżyser
wypełnia swoje filmy motywami,
wątkami, symbolami z literatury
i plastyki. Przenosi na ekran epikę,
dramat, opowiadania, a nawet lite-
raturę współczesną o mniejszej war-
tości. Powstało ponad 30 adaptacji,
a każdy tekst narzucał inną meto-
dę rozpoznania interpretacyjnego.
Wspólne jest odwołanie do tradycji
romantycznej i typu romantycznej
ekspresji. Reżyser dokonuje analizy
świadomości zbiorowej, ukształto-
wanej przez tradycję romantyczną.
Nie narzuca widzom ocen, stawia
często gorzkie pytania, prowokuje
i nie oszczędza ich wrażliwości.

Filmy Wajdy tworzą panoramę
polskiej historii i całe pokolenia
Polaków patrzą na historię poprzez
ten pryzmat. Bohaterowie w jego
filmach są wyraziści, wierni idei czy-

nu, często tragiczni i przegrywający.

To przede wszystkim mężczyźni, ale

pojawiają się też piękne portrety
kobiet. Chociaż Wajda traktuje lite-

raturę jako tworzywo swoich filmów,

to nie są one jej ilustracją, repliką.

Utwór literacki podporządkowany
zostaje wizji reżysera. Spotkania z Ii-

teraturą są dynamiczne. Wokół po-

Staci Maćka z „Popiołu i diamentu

do dziś toczą się dyskusje, „Kanał”

odrzucili kombatanci, gdyż czekali

na apoteozę czynu heroicznego.
W „Dantonie” reżyser polemizuje

z tekstem Przybyszewskiej. Fina-

ły filmów są inne niż zakończenia

povvieści, np. „Ziemia obiecana ,

„Popioły”, „Wesele”. Reżyser czyta
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wnikliwie literaturę, odkływa w tek-
ście literackim sensy i szuka dla nich
ekwiwalencji w filmie, także stylu,
poetyki, symboliki. Widz nnoże rozpo-
znać konteksty, wtedy przeżycie jego
będzie głębsze. Reżyser jest mistrzem
w odnajdywaniu struktuty narracji.
Dialog Wajdy z tekstem literackim
jest zawsze dialogiem z widzem.

Prezentacji filmoznawczej Andrzej
Wajda poza literaturą dokonała dr
hab. Katarzyna Mąka Malatyńska
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu.

Andrzej Wajda nakręcił dziewięć
filmów, w tym dwa krótkometrażo-
we, do których napisano scenariu-
sze. Sam napisał scenariusz filmu

„Wszystko na sprzedaż”, przy in-
nych współpracował. Reżyser zawsze
próbuje w nich trafić we właściwy
czas współczesności. Często używa

archiwaliów i płynnie przechodzi
od tego, co funkcjonalne do tego,
co dokumentalne. Wajda miał świa-
domość, jak stylistyka dokumen-

tu oddziałuje na widza. W filmie
„Korczak” materiały z getta włącza
w tkankę fabularną w sposób dosko-
nały. W „Człowieku z żelaza” zderza
materiały propagandowe z lat 50.
(Nowa Huta) i z czasów Gierka (Huta

Katowice). Ujęciu z lat 50. towarzy-
szą pieśni propagandowe z tych lat,
z lat 70. — współczesna muzyka.
Agnieszka odrzuca obowiązujący
wtedy typ reportażu telewizyjnego,
skłania się do cinëma vëritë, chce
chwytać rzeczywistość na gorąco.
Ten film nie zestarzał się artystycz-
nie, operuje też poetyką nowej fali.

„Wszystko na sprzedaż” jest hołdem

złożonym polskiej szkole filmowej.
Reżyser mierzy się z mitem Cybul-
skiego. Filmowy reżyser Andrzej nie

chce iść drogą cinëma vëritë, grającygo Lapicki mówi głosem Wajdy „dalejzrób to sam”.

Propozycje pedagogiczne na te-
mat: Holocaust twórczości Andrze-
ja Wajdy przedstawił mgr Mariusz
Widawski z Publicznego Gimnazjum
w Woli Rzędzińskiej.

Doświadczenia Holocaustu przed-
stawia Wajda w sześciu swoich fil-
mach: „Pokolenie”, „Samson", „Kra-
jobraz po bitwie”, „Korczak", „Wielki
tydzień”, „Wyrok na Franka Kłosa".
Uczenie o Holocauście występu-
je na III i IV etapie edukacyjnym
i może być realizowane na lekcjach
języka polskiego, historii, wiedzy
o społeczeństwie, wiedzy o kulturze,
godzinach wchowawczych. Powinien
to być proces dydaktyczno- vwcho-
wawczy, a nie działania jednostkowe,
przypadkowe lub okazjonalne. Można
wykorzystać do analizy fragmenty fil-
mów Wajdy, które pozwolą na wska-
zanie podobieństw i różnic w sposobie

ukazania Holocaustu, np.:

1) getto — dzielnica ludzi skazanych
na śmierć za przestępstwo ist-
nienia,

2) samotność ginących wobec obo-

jętnošci patrzących,
3) trzy wielkie figury Zagłady: Ofiary,

Sprawcy, Świadkowie.
Filmy Andrzeja Wajdy mówią-

ce o Holocauście pokazują przede

wszystkim wymiar ludzki zagłady.

Wykład monograficzny: Andrzej

Munk miejsce w historii kina pol-

skiego wygłosiła dr Bronisława Sto-

larska z Uniwersytetu Łódzkiego.

Miejsce Munka w polskiej szko-

le filmowej jest odrębne, po swej

tragicznej i przedwczesnej śmierci

w 1961 roku nie znalazł w naszej
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kinematografii następców. Niewiele

jest opracowań poświęconych jego
twórczości, chociaż w ostatnich la-
łach powstały dwie biografie. Tere-
nem doświadczeń reżysera był doku-
ment, aw 1957 r. nakręcił pierwszy
film fabularny „Człowiek na torze”.
Ukazane są tu realne zdarzenia
odtwarzane z pamięci, ale Munk
obrazuje tajemnicę Orzechowskiego
w kontekście szerszym, niż politycz-
no-historyczny i psychologiczny.
Jego końcowa decyzja spina świat
zagrożony rozpadem. Film „Eroika”
miał składać się z trzech części,
powstały tylko dwie. Pierwsza to hi-
storia warszawskiego cwaniaka Dzi-
dziusia Górkiewicza, który okazuje
się bezradny wobec Apokalipsy. Kil-
ka razy otrze się o śmierć, a walcząc
o swoje życie jest postacią żałosną.
W części drugiej niemiecki oflag dla
powstańców staje się miejscem wielu
tragedii. Ludzie zawieszeni w czasie,
upodleni, skłóceni, trwają w bezna-
dziei. Ofiarę ze swego życia składa
porucznik, który nie może znieść
upodlenia kolegów-niewolników. Wy-
zwalająca prawda docierająca do wi-
dza pozwala mu wierzyć, że istotna
jest tylko wewnętrzna sfera wolności
człowieka. Munk ukazuje nową ja-
kość bohaterstwa. W świecie „Eroiki”
nie ma bezpieczeństwa ani jedno-
znaczności. Przyszłość człowieczego

świata zależy od każdego z nas.

Analizę filmoznawczq filmu „Ze-
zowate szczęście” Andrzeja Munka
przedstawił dr hab. Witold Babiński.

Film powstał 53 lata temu.
Jest perfekcyjnie skomponowany
ze świetnym montażem i ścieżką
dźwiękową. Tytuł oksymoronicz-
ny zapowiada wewnętrzne napię-
cie. Konstrukcja losu bohatera jest

dwubiegunowa: wzlot i upadek. Filmma kompozycję ramową, składa sięz osobnych całości fabularnych, jak-by nowel, których osią jest Piszczyk.
W każdej noweli z bohatera staje sięantybohaterem. Zawsze był uległy,
ale jeszcze na uniwersytecie zacho-
wuje godność, potem staje się uza-
leżniony od innych, jego tożsamość
się rozpada. Jest karierowiczem,
lizusem, stale poszukuje aprobaty
w oczach innych. Zakończenie filmu
jest otwarte — Piszczyk nie chce vwjśč
z więzienia, nie chce przyjąć wolno-
ści. Przypomina postacie gombrowi-
czowskie, jest niedojrzały do końca.
Szukanie tożsamości poza sobą nie

może być drogą życiową.

Propozycje pedagogiczne na te-
mat „Pasażerki" Andrzeja Munka
przedstawił mgr Arkadiusz Walczak
(WCIESiS).

Ten film pozostał niedokończony

z powodu śmierci reżysera. Munk
przygotował bogatą dokumentację
i współpracownicy film dokończyli.
Dla ucznia, który widział już wiele
filmów na temat rzeczywistości obo-
zowej, film może być trudny w inter-
pretacji. Można zestawić go ze współ-

czesnym filmem „Dzień kobiet” w reż.

Marii Sadowskiej, także o łamaniu
drugiego człowieka, albo z filmem
„Lektor”. W dyskusji podkreślano,
że krytyka nadal nie uporała się
z przeciwstawianiem Wajdy i Mun-
ka. Munk szukał nowego języka dla

pokazania doświadczeń swej epoki,

świata, który nie może się odbudo-
wać po wojnie. Wajda to ekranowy
poeta emocji, poeta dramatu zbioro-
wego, a Munk losu jednostkowego.
Obaj robią filmy o wolności człowie-

ka i jego wyborów. Munk odrzuca
wzorce romantycznego patriotyzmu,
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Wajda traktuje je polemicznie, ale

ich nie odrzuca.

Wykład monograficzny: Między

dokumentem a fikcjq — o twórczości
Krzysztofa Kieślowskiego wygłosili: dr

hab. KrzysztofKozłowski, prof. UAM

i dr hab. Mikołaj Jazdon, prof. UAM.

Krzysztof Kieślowski zrealizował

23 filmy dokumentalne. Z polskich
filmowców zdobył chyba największy
rozgłos na świecie. W pierwszych
dokumentalnych filmach Kieślow-
skiego można xwodrębnić wiele te-
matów: filmy o braterstwie („Szpital” ,

„Biały”), portret miasta („Z miasta
Łodzi”), absurd wojny („Byłem żoł-
nierzem”), stan umysłu Polaków
w 1980 r. („Gadające głowy”). „Wte-
dy interesowało mnie wszystko,
co można opisać przy pomocy ka-
mery dokumentalnej” — stwierdził
Kieślowski. Potem tworzy filmy,
gdzie przenika się dokumentalność
i fikcjonalność. Posługuje się obser-
wacją, ale też prowokuje pewne sy-
tuacje. W 1976 r. odchodzi do filmu

fabularnego. Debiutem jest „Blizna” ,
a swoje doświadczenia z dokumentu
zamknął w „Amatorze”. „To jest
piękne chłopcy, co robicie” — mówił
jeden z bohaterów. W filmie „Perso-
nel” z 1975 r. zderza świat sztuki
idealnej — opery z kulisami, gdzie
prawdziwymi miłośnikami sztuki
są rzemieślnicy, nie bufonowaci
artyści. Największą sławę światową
przyniosły Kieślowskiemu filmy:
„Podwójne życie Weroniki”, „Trzy
kolory niebieski”, „Trzy kolory biały”,
„Trzy kolory czerwony” i „Dekalog”.
O „Dekalogu” znany reżyser Stanley
Kubrick powiedział, że „autorów
cechuje rzadka umiejętność dra-
matyzowania swoich idei, zamiast
mówienia o nich”.

Dr hab. prof. UAM Mikołaj Jazdon
przeprowadził analizę filmów „Dwo-
rzec” i „Refren”.

Film „Refren” z 1972 r. otworzył
przygodę z dokumentem Krzysztofa
Kieślowskiego. Sceny w zakładzie
pogrzebowym ukazują reifikację
śmierci, obojętni urzędnicy udziela-
ją bezdusznych informacji. Zasadą
Kieślowskiego było „mniej znaczy
więcej”, ukazał odhumanizowany
cykl życia, od obrazu noworod-
ków z numerkami w łóżeczkach,
po trumny dla zmarłych. „Dworzec”
z 1980 r. ukazuje mikrokosmos

w czasie trwania dziennika telewi-
zyjnego. Inny obraz widać w propa-
gandowym dzienniku, a życie praw-
dziwe toczy się na dworcu, gdzie
kulminacją jest przyjazd pociągu,
a rozproszeni ludzie ożywiają się
tylko wtedy i gromadzą po to, aby
obejrzeć film.

Propozycje pedagogiczne doty-
czqce omówienia filmu „Przypadek”
Krzysztofa Kieślowskiego przedsta-
wiła mgr Anna Równy z I LO w Ra-
domiu.

Film „Przypadek” można nazwać
moralitetem filmowym ze względu
na dydaktyzm, tezy moralne i uni-
wersalnego bohatera. Witek Dłu-
gosz we wszystkich częściach filmu
reprezentuje heroizm etyczny, który
charakteryzuje się zdolnością ocale-
nia moralności, uczciwością i wier-
nością swoim ideałom. Przesłanie
filmu można odczytać tak: człowiek
uczciwy będzie uczciwy w każdych
okolicznościach. „Przypadek” moż-
na potraktować jako posumowanie
kina moralnego niepokoju w Polsce,

z zaznaczeniem podobieństw i różnic

między innymi filmami tego nurtu.
Łączy je postać bohatera — człowieka

39Nowa Szkoła 10/2013



i rozmów jest improwizowanychwrażliwego, poszukującego prawdy,
natomiast szanowana jest podmio-mądrości, autorytetów, szukającego

własnej drogi wobec przypadków

losu, zagrożenia dla człowieka. Nale-

ży podkreślić też kontekst historycz-

ny filmu --- okres życia w PRL.

Wykład monograficzny: Etyczne

dyskursy tv twórczości Krzysztofa
Zanussiego wygłosił dr hab. Tomasz

Kłys, prot Uniwersytetu Łódzkiego.
Twórczość Krzysztofa Zanussiego

należy do kina dyskursywnego. Re-
prezentatywny pod tym względem
może być bogaty artystycznie film
„Iluminacja”, w którym występu-
ją różne formy dyskursywności.
Koncept nie powinien być ujawnio-
ny przez artystę odgórnie, a wyni-
kać ze struktury dzieła. Tytułowa
„Iluminacja” — pojęcie filozoficzne
wywodzące się od św. Augustyna
została w filmie unaoczniona. Nie
ma natomiast opowiedzenia się za

jednym światopoglądem. Starcie
świata poglądów jest też wyznaczni-
kiem polifoniczności dzieła. Wytwa-
rza się dialektyczne napięcie między
światopoglądem materialistycznym
a idealistycznym. W filmie pada
stwierdzenie wygłoszone przez prof.
Tatarkiewicza: „Czystość serca jest
ważniejsza od działania umysłu”.
Narracja nie eksponuje światopoglą-
du idealistycznego, ukazana jest też
fizjologia człowieka nagiego, bezrad-
nego. Widz ma sam wybrać, kto ma
rację, a może nikt jej nie ma?

„Iluminacja” posiada też inne ce-chy dzieła polifonicznego. Fragmen-taryczna struktura filmu ukazujeszczytowe punkty biografii bohate-ra. Brak tradycyjnego odtwarzaniascenariusza powoduje szkicowość,spontaniczność. Wiele dyskusji

towošć postaci. Fikcja przeplata sięz dokumentami z rzeczywistości
PRL, co czyni wiarygodnym ży-cie bohatera, podobnie jak obec-
ność wielkich autorytetów nauko-
wych — filozofa i fizyka. Stylistyczna
polifoniczność filmu przypomina
„nową falę”. Spore partie stylizowa-
ne są na film oświatowy, niekiedy
na cinema verite. Z nimi kontrastuje
kino oniryczne, pokazujące jakby
przyszłe losy bohatera. Scena finało-
wa — bohater na plaży z żoną i synem
— jest znaczeniowo otwarta, bohater
pozostaje tajemnicą. Tragiczne za-
kończenie dopisało do filmu życie.
Operator Stanisław Latało, odtwa-
rzający postać głównego bohatera
Franciszka, zginął w rok po udziale
w filmie w Himalajach, a po wielu
latach jego syn Marcin nakręcił film
„Ślad” — rozmowy z ludźmi, którzy
znali ojca.

Analizę filmoznawczą filmu „Bar-
wy ochronne” przedstawiła dr Mał-
gorzała Jakubowska z Uniwersytetu
Łódzkiego.

W przypadku filmu, zaliczanego
do kina moralnego niepokoju, cho-
ciaż Zanussi dystansuje się od tego
nurtu, ważny jest kontekst. Ramy
czasowe 1976 — 1981 to początek
ruchu opozycyjnego i stan wojen-

ny. Autorem pojęcia jest Janusz
Kijowski. „Ludzie znajdowali
w kinie moralnego niepokoju nie

tylko otuchę, ale także satysfakcję,
że ktoś w ich imieniu próbuje mówić

prawdę" — powiedział Feliks Falk.

Miejsce akcji — obóz studencki, czyli

"cinek z rzeczywistości, będzie słu-

żyć ukazaniu jej w pełnym wymiarze.
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Głównymi bohaterami są magister

Jarek 
Kruszewski (grany przez Pio-

Garlickiego) i docent Jakub
tra
Szelestowsl<i (grany przez Zbignie-

Zapasiewicza). Dominantą jest
akcja wewnętrzna, zderzenie postaw
młodego idealisty i człowieka od lat

Konflikt w filmie toczy się na róż-
nych poziomach: dobro zło, spra-
wiedliwošć niesprawiedliwość
uczciwość cynizm, studenci — ka-
dra, zwolennicy prorektora — jego
przeciwnicy, natura — cywilizacja,

inteligenta 
(co im potem 

zarzucono)i chcieli walczyć o jego tożsamość.

Propozycje 
pedagogiczne związa-ne z filmem 

„Cwał” 
Krzysztofa Za-nussiego przedstawiła mgr DanutaGórecka z Łódzkiego 
Centrum Do-skonalenia Nauczycieli i KształceniaPraktycznego.

Adresatem zajęć są uczniowie gim-nazjum, którzy posługując się różno-rodnymi metodami: burza mózgów,dyskusja, praca z tekstem kultury,praca w grupach dyskutowali o po-stawach bohaterów wobec stalini-mi międzyludzkimi reżyser stwarza

mach ukazane jest „zrywanie zasłon”

z rzeczywistości. Niejednoznaczna
jest postać docenta, który stara się
młodemu idealiście pewne rzeczy
uświadomić.

Interesujące znaczenia niesie

tytuł „Barwy ochronne”. Bohater
wtapia się w środowisko, aby prze-
trwać, ale też jest elementem walki
w przyrodzie, gdzie chodzi o obronę
gatunku. Widz musi przemyśleć swój
"bór. Liczne i bogate są nawiąza-

nia do tradycji literackiej: dialogi
Platona, moralitet średniowieczny,
powieść inicjacji, bajka, powieści Do-
stojewskiego, a nawet imię bohatera
Konrad symbol buntownika.

W dyskusji nawiązano do później-
szego filmu „Rewizyta” Krzysztofa Za-
nussiego, gdzie po latach z docentem
rozmawia młody dziennikarz. Nie
ma tu zderzenia postaw i napięcia,
bo tamten system był katalizato-
rem postaw, a współcześnie ludzie
nie chcą ze sobą rozmawiać, mają
kłopoty ze swoją tożsamością. Pod-
krešlano, że twórcy kina moralnego
niepokoju patrzyli na świat z pozycji

zmu, zastanawiali się nad motywamidziałań Ăwbranych postaci i konse-kwencjami ich zachowań. Bohaterkafilmu, ciotka Idalia, zasadę:
„musimy przetrwać”. Przeciwnikom
komunizmu w tych ciężkich czasach
pomogły przetrwać plany życiowe,
dążenia, pragnienia, pasje, aspiracje,
marzenia. „To najbardziej autobiogra-
ficzny z moich filmów, jak karta wyję-
ta z rodzinnego albumu” — powiedział

Krzysztof Zanussi.

Zaproszenie na XXIII Konferencję

w Radziejowicach przyjęli znakomici
goście: Krzysztof Zanussi i Andrzej
Seweryn. Rozmowę z Krzysztofem
Zanussim przeprowadził dr hab.
prof. UŁ Tomasz Kłys. Reżyser wy-
mienił znakomitych twórców, z któ-
rymi często pracował, np. operato-
rów: Sobocińskiego, Kłosińskiego,
Idziaka, aktorów: Maję Komorow-

ską i Zbigniewa Zapasiewicza oraz

twórcę muzyki Wojciecha Kilara.

Zanussi stwierdził, że obecnie rzą-

dzą dystrybutorzy i tytuły „Kon-

stans". Realizacja filmów „Struktura

kryształu" i „Iluminacja" nie byłaby

możliwa, gdyż nie lubią oni kina
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intelektualnego i kina idei. Glów-

nynł tematclîî jego filmów był los

inteligenta, człowieka, który czuł

odpoĂviedzialnošŕ za resztę. Obec-

nie nastąpiła przenłiana inteligenta

w mieszczanina, ktôvy nic chce być

za nikogo odpowiedzialn)

Reżvsev nakręcił wiele liliilôw za

Ăxranic{ț, alc nie trafiły one do dys-

tlțbucji w Polsce. Napisał też kilka

tomów scenariuszy, większość nie

została jednak zrealizowana. Zanus-

si odniósł się do częstych motywów

swoich filmów i ich sens.

Urodzony w 1939 r. przeżył wojnę

i temat śmierci tkwi w nim głęboko.

Póżno odklȚł góry, ale zauroczyły go

jako miejsce ukazania prawdy o czło-

wieku. Częstym tematem jego filmów

było środowisko uniwersyteckie, ale
dziś nastąpił upadek prestiżu i war-

tości myśli ludzkiej. Brak też rzetel-
nej knțki filmowej. W kinie polskim
jest dużo dobrze zapowiadających się
debiutów, ale rzadko ich twórcy robią
kolejne filmy. W czasach współczes-

nych jakby ĂĂyczerpały się zasoby
ludzkiej uwagi.

Z Andrzejem Sewerynem — wybit-
nym aktorem teatralnym i filmowym
rozmowę przeprowadziła mgr Kata-
rzyna Kubacka z Akademii Filmowej
„Otwórz oczy”. Andrzej Seweryn grał
w kilku filmach Andrzeja Wajdy,
zagrał też po jednej roli w filmach
Zanussiego i Kieślowskiego. Nieza-
pomniane kreacje stworzył w filmachWajdy, którego szczególnie ceniza krytyczną miłość do ojczyzny,„Ziemi obiecanej”, „Dyrygencie”,
Panu Tadeuszu” i „Zemście”. Ka-riera artystyczna aktora zaczęła sięwłaśnie od „Ziemi obiecanej”, wtedydrogi zawiodły go do Francji, gdziepo trudnych początkach zdobył po-zycję i miejsce w Comëdie Franęaise,

w której był 20 lat. Jako dyrektor
atru Polskiego w Warszawie, 

AndrzejSeweryn wystawia klasykę, gdyżuważa, że najpierw trzeb zbudowaća 
podstawy kultury, która powinnaoclgrywač ważną rolę w edukacjimłodzieży. Teatr nigdy nie był sztukądla milionów, ale musi znależč drogędo współczesnego widza, nie ścigając
się jednak z technologią. Z młodymiodbiorcami lepiej rozmawiać, niżkokietować ich szokującymi realiza-
cjami teatralnymi.

Z bogatą ofertą, ilustrowaną fil-mem promocyjnym, skierowaną
do uczniów i nauczycieli, wystąpiła
Anna Sienkiewicz-Rogowska z Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Podczas konferencji zostały wrę-
czone nagrody za najlepsze scena-
riusze ufundowane dla nauczycieli

przez PISF i Sieć Kin Studyjnych
i Lokalnych. Dyrektor Sieci Kin
poinformował o powstaniu portalu
edukacyjnego dla edukatorów fil-
mowych i młodzieży oraz zachęcał
do współredagowania stron. Nową
formą konferencji były dyskusje
po każdym bloku tematycznym oraz
niezwykle interesująca gra terenowa
„Tajemnica Radziejowic”, przygoto-
wana przez Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno — Społecznych

i Szkoleń.

XXIII Konferencja Filmoznawcza
w Radziejowicach związana była
z zagadnieniami sformułowanymi
w podstawie programowej. Należy

mieć nadzieję, że niestrudzeni orga-

nizałorzy konferencji, dzięki ludziom

dobrej woli, znowu za rok 
zaproszą

nauczycieli do Radziejowic na spot-

kanie ze sztuką filmową.

Elżbieta Świderska
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