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FILM W 
RELACJI Z LITERATURĄ

(XXIV 
Ogólnopolska Konferencja

Filmoznawcza w Radziejowicach)

ELŻBIETA ŚWIDERSKA

nowej podstawie progra-

mowej kształcenia ogólne-

go znalazło się wiele treści

miązanych z problematyką szeroko

relacji między filmem a li-

teraturą. Wybór tematu konferencji

został przyięty z ogromnym zain-

teresowaniem przez uczestników:

nauczycieli, pracowników dysku-

syjnych klubów filmoxvych i centrów

kultury. Organizatorzy konferencji
muszą sprostać zapotrzebowaniu

na ten typ edukacji i zmierzyć się
z rosnącą z roku na rok liczbą

uczestników.

Dzięki Stowarzyszeniu Eduka-

cyjno-Kulturowemu „Venae Artis”,

Centralnemu Gabinetowi Eduka-
cji Filmowej, Pałacowi Młodzieży
im. J. Tuwima, Katedrze Mediów
i Kultury Audiowizualnej Uniwer-
sytetu Łódzkiego, pomocy innych
organizacji i współfinansowaniu
ze środków Polskiego InstytutuSztuki Filmowej, we wspaniałym
kompleksie pałacowym w Radzie-jowicach w dniach 8-11 listopada2014 r. już po raz czwarty została
zorganizowana XXIV Konferencja
Filmoznawcza.

Wysoki poziom merytorycznygwarantuje rokrocznie koncepcjakonferencji 
przygotowana przez
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prof. dr hab. Ewelinę Nurczyńską-
Fidelską naukowca i badacza
autorkę cennych prac naukowych
z dziedziny filmu, ale także nie-strudzoną propagatorkę eduka-
cji filmowej w szkole i inicjatorkę
znakomicie sprawdzającego się
pomysłu prezentacji dwóch analiz
filmu — naukowej (filmoznawczej)
i pedagogicznej. Podczas otwarcia
konferencji prof. E. Nurczyńska
zwróciła uwagę, że tematyka relacji
kino — literatura jest ogromna.

Wykład na temat: Filmowe wizje
epok wygłosił prof. Uniwersytetu
Gdańskiego dr hab. Krzysztof
Kornacki. W obszernym i wgłoszo-
nym z niezwykłą swadą wstąpie-
niu profesor powołał się na zdanie
A. Wajdy, że „nie ma filmów histo-
rycznych”. Ważny nie jest postulat
wiernego odtworzenia historii, ale
jej interpretacja.

Autorzy filmu muszą odnieść

się do ustaleń historyków, bo pod-
stawowym sposobem oceny filmu
historycznego jest porównanie jego

także interpretacja przeszłości. Czę-
sto jest tu konflikt między prawem

rycznej wiarygodności. Fabularny
film historyczny zawiera wątki i po-
staci fikcyjne obok prawdziwych,

Nowa Szkoła 10/2014



występuje tu prymat fabuły zamiast
złożoności opisu i presja schematów
gatunkowych. Filmy historyczne
są dużo droższe, a wymóg rentow-
ności prowadzi do komercjalizacji,
pophistorii”.

Wobec kina historycznego istnie-
je wymóg uwzględnienia oczekiwań
społecznych, odniesienie się do uni-

wersalnych mitów i archetypów
społecznych (np. mitologia miłos-
na, stereotyp niezwykłej jednostki,
rubikon i waterloo), a także mitów
polskich, lokalnych. W polskim ki-

nie istnieje dominanta perspektywy
narodowej i jej aksjologii. Mało jest

na ekranie średniowiecza, baroku,
oświecenia.

W II RP istniał dla kina wymóg
rentowności i uzależnienia od po-

lityki i mitów kulturowych. W fil-

mach historycznych dominowała

tematyka legionowa, militaryzacja

patriotyzmu, solidaryzm społeczny,

paraboliczność. Aksjologia histo-

riozoficzna wzmacniana 
była przez

cechy gatunkowe.
W PRL nie było presji rentow-

ności, powstawało około 50 filmów

rocznie, często wspaniałych wido-

wisk historycznych, jak: „Faraon”,
Lal-

,Krzyżacy”, „Popiołf', „Potop”, „

ka”. Propaganda dbała o to, aby

wsłuchiwać się w stereotypy naro-

dowe. Polska szkoła filmowa była

autorska i rewizjonistyczna wobec

mitów narodowych, z prowokacyj-

ną optyką ideową i dwuznacznym

stosunkiem do bohaterów.

W kinie po 1989 r. wybiera się

filmy, które mogą się dobrze sprze-

dać, przykładem jest tzw. kino

lektur szkolnych, natomiast filmy

zasypujące tzw. białe plamy nie cie-szyły się popularnością. PowstanieInstytutu Sztuki Filmowej dało moż-liwošč kręcenia filmów historycz-nych. Rozwinęły się dwa kierunki:obóz pamięci narodowej i konty-
nuacja tradycji np. „Pan Tadeusz”,
„Bitwa warszawska” i nowa szkoła
polska — filmy zadające liczne pyta-
nia np. „Pokłosie”, „Ida".

Po projekcji filmu „Wizja lokalna
1901” w reż. Filipa Bajona ana-
lizę filmoznawczą przeprowadził
prof. UKW w Bydgoszczy dr hab.

Piotr Zwierzchowski. Tendencja
narodowa w kinie polskim wynika
ze specyfiki i oczekiwań społeczeń-
stwa. Sprawa strajku szkolnego we

Wrześni odbiła się szerokim echem

w literaturze polskiej , ale była też ko-

mentowana w Europie i na świecie.

„Nie będzie Krzyżak pluł nam
w twarz

Ni dzieci nam germanił,

Na sercu oręż toczon 
nasz,

Duch będzie nam 
germanił

M. Konopnicka „Rota”, 1908

Film jest rozprawą historiozoficz-

ną o przemijaniu dawnego świata

z jego 
porządkiem, o 

rodzeniu się

tożsamości narodowej, o polskim

katolicyzmie, jego roli w budowaniu

tej tożsamości. Ukazuje też początki

nowego stulecia, narodziny współ-

czesnej polityki i siły mediów, a tak-

że zapowiedzi 
totalitaryzmu przez

narzucany 
pruski dryl 

już w szkole.

Film 
rozbudził 

niepokój ów-

czesnej władzy i mógł się ukazać

na ekranach po sierpniu 1980 r.,
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zaangażowania w proces 
clyclakgdyż odbierany był jako bunt wobec

tyczny poprzez odniesieniewładzy, a pytanie skąd się biorą

bunty pozostaje w filłnic otwar-
kina 0 najnowszej 

historiite. Znakonîitc kreacje autorskic
Polski, którego młodzi ludzie 

potrze-
stworzyli: laotnnicl<i, Stuhr, Bista,

Olbi1Țhski, Wasilewicz.

W konstrukcji przestrzeni jest

to filłn magiczny. Pruska archi-

tektura, miasteczko,

czarnobiałe zdjęcia, mgła spowija-

jaca Smat kojarzy się z przemocą.

Klamrą filmu jest obraz stada gęsi

przepędzanych przez granicę, w za-

kończeniu brutalnie zabijanych,
torturowanych, broczących krwią.

Ich przejmujący krzyk, krew na bia-

łych piórach, cierpienie przywodzi
na myśl los maltretowanych dzieci
we Wrześni i długo zostaje w pa-
mięci widza. Jest to film o uniwer-
salnych procesach historycznych.

Po projekcji filmu „Kamienie
na szaniec" w reż. Roberta Gliń-
skiego propozycje pedagogiczne
przedstawił mgr Arkadiusz Wal-

czak. Lekcję „Jakiego kina o historii
Polski, o czasie II wojny światowej
potrzebują młodzi ludzie?” można

przeprowadzić na lekcjach języka
polskiego, historii, wiedzy o kultu-
rze w gimnazjum i szkole ponad-

gimnazj alnej.

Lekcję „Dlaczego ludzie są
tacy...?, autor proponuje dla szkoły
ponadgimnazjalnej i przedmiotów:
historia i społeczeństwo, etyka, go-
dzina wychowawcza, wychowanie
do życia w rodzinie.

Metody pracy: burza mózgów,
dyskusja kierowana, praca w gru-
pach, technika zdań podsumo-
wujących wymagają od uczniów

Gościem specjalnym na XXIVKonferencji był reżyser filmu „Ka-mienie na szaniec” Robert Glińskiz którym rozmowę przeprowadziładr Kamila Zyto (UŁ). Znany reżysermówił o trudnościach, przed który-mi stanął, wybierając jako materiałksiążkę Aleksandra Kamińskiego.
W podręcznikach i książkach histo-
rycznych obraz akcji pod Arsenałem
jest jednowymiarowy, a książka
zawiera silną wymowę pedago-
giczną. Należało dokonać
wydarzeń i postaci. Młodzi bohate-
rowie są wrażliwi, impulsywni, żywo
reagują na świat. Film ma czytelną
strukturę: wstęp to raczej wciąż za-
bawa w wojnę, potem straszne obli-
cze wojny, śmierć i analiza postaci
Zośki, zamknięta jego śmiercią.

Jeszcze przed premierą film
wywołał ataki niektórych kręgów
ZHR, zarzucających reżyserowi
szarganie świętości, epatowanie
seksem. O zainteresowaniu filmem
może świadczyć fakt, że na kon-
kurs ogłoszony przez Narodowy
Instytut Kultury i dystrybutora
filmu wpłynęło 600 prac, z których

wybrano najlepsze i umieszczono

w książce „Młodych Polaków por-

tret zbiorowy”.
W żywej dyskusji po filmie zarzu-

cono reżyserowi, że z uwagi na duże

odstępstwa od książki A. Kamiń-

skiego nie należało dawać filmowi
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tytułu książki. Podkreślono też
Ăwchowawczą rolę Szatych Szerc-
gów z ich programem „Dziś, jutro,
pojutrze”, a więc podjęto polemikę
ze wstępną koncepcją wojny jako
zabawy. Reżyser stwierdził, że dla
niego patriotyzm łączy się z odpo
wiedzialnošcią i przyszłością, po-
wstawaniu filnnu towarzyszyła idea
demitologizacji.

Wykład na temat: „Z zagadnień
stylu filmowego” wygłosił prof. UL
dr hab. Tomasz Kłys. Pojedyn-
czym elementem struktury filmu,
który pełni w nim istotną rolę jest
chwyt, a stylem jest systemowe
ujęcie chwytów w filmie. Obejmuje
on wszystkie środki wyrazu i świat
przedstawiany. Idiolekt artystyczny
twórcy to też styl. Styl współtworzy
narrację filmu, jeżeli jest wyrazisty,
to wpisuje się w jakiś paradyg-
mat, jest uwarunkowany techniką
filmową. W filmie istotną rolę od-
grywa motywacja. Kompozycyjna
jest charakterystyczna dla filmu
klasycznego, realistyczna odwołuje
się do świata realnego, ale bardziej
do naszych wyobrażeń o realności,
intertekstualna — do innych tekstów
kultury i innych filmów.

W kinie klasycznym łatwiej zna-
leźć paradygmaty i idiolekty. Ce-
chy paradygmatu klasycznego to:
fabuła opowiedziana w związku
przyczynowo-skutkowym, posta-
ciocentryzm, montaż ciągły, ana-
lityczny. Przykładem systemów
"razistych w kinie niemym może
być: ekspresjonizm, francuski im-
presjonizm, sowiecka szkoła mon-

tażu. Przykładem stylu wyrazistego

mogą być filmy Ozu, wczesne filmyZanussiego i Królikiewicza.

Przykładem filmu z idiolektem
stylistycznym, wyrazistym możebyć film „Zero” w reż. Pawła Borow-skicgo, który obejrzeli uczestnicy
sesji. Analizę filmoznawczą tegofilmu przeprowadziła dr Bronisła-wa Stolarska (UL). Film jest de-
biutem reżysera, który dąży w nim
do realizmu i abstrakcjonizmu.
Jest dopracowany w najmniejszych
szczegółach, nie ma w nim nic przy-

padkowego. Ponad 50 postaci staje
w oku kamery i "pełnia miejsca
anonimowej metropolii. Niektóre
postacie są jednoznaczne od począt-

ku, inne odsłaniają się w trakcie
wydarzeń.

Ramowa struktura filmu tworzy
metaforę ludzkiego bytu. Przestrzeń
komponowana jest z fragmentów re-
alności, a wszystkie rekwizyty mają
jakieś znaczenie, nie ma pustych
epizodów. Eliptyczność, polifonicz-
ność tego filmu z wypadkami i przy-
padkami tworzącymi ciągłą linię,
przez powtarzanie przemieszczania
się ludzi tworzy coś w rodzaju labi-
ryntu, obrazu cywilizacji śmierci,
świata, z którego nie ma ucieczki.
Aktywność w metropolii się nie
kończy, a tu pojawia się „memento
mori". Refleksją z filmu może być
zastanowienie się nad "borem dro-

gi życia, losu, pytanie „kim jesteśmy

i dokąd zmierzamy?”

Po obejrzeniu filmu 
„Ida” w reż.

Pawła Pawlikowskiego propozycje

pedagogiczne przedstawiła Danuta

Górecka (ŁCDN i KP). Film odnosi
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współczesnego kina 
że fil

się do trudnych i skołuplilęown•
spraw obecnych w publicznynn

dyskursie, takich jak Ilolol<ftîłst,

postawy Polakow w czasie zagłady,

udział Żydów w fovłnowanivî się

sprawia, 
tnowcy coraz rzadziej posługują sicpojęciem gatunku. Często rnówi sicże to, co nazywamy kinem gatun-Rów, jest też kinem artystycznyrn

strmktur politycznych po 1945 r.,

ich rola xv sądownictwie w czasach

stalinowskich.
Reżyser opowiada o relacjach

dwóch kobiet ciotki i siostrzenicy,

ukazuje proces przenikania się ich
osobowości. Wanda Gruz w czasie
wojny działała w komunistycz-
nej partyzantce, potem pracowała
w sądownictwie stalinowskim, wy-
dawała wyroki na żołnierzy Armii
Krajowej. Pierwowzorem tej postaci
jest prokurator Helena Wolińska —
komunistka i Žydówka oskarżona
o zbrodnie: śmierć i prześladowanie
ofiar m.in. gen. bryg. Augusta Fiel-

dorfa „Nila".

Ida, będąca w zakonie pod imie-
niem Anny, nie wie nic o swoim
pochodzeniu, losie rodziców, ciotce.

Decyzja siostry przełożonej na-
kazującej Annie przed złożeniem
ślubów spotkanie z ciotką, wpływa
zasadniczo na los bohaterki.

Danuta Górecka proponuje
w pracy z uczniami m.in. zasto-

sowanie hipotezy interpretacyjnej,
interpretacji egzystencjalnej , burzy
mózgów, działań twórczych. Ana-
liza i interpretacja wybranych ka-
drów filmu ma na celu przygotowa-
nie uczniów do ustnego egzaminu
maturalnego, na którym mogą się
spotkać z takim poleceniem.

Wykład na temat „Rodzaje
i gatunki filmowe” wygłosił prof.
UKW w Bydgoszczy dr hab. Piotr

Zwierzchowski. Zróżnicowanie

Granice między filmem fikcjo-nalnym a niefikcjonalnym też sięzacierają. Kieślowski wprowadziłfikcję do dokumentu, któremu nieodbierało to wiarygodności. Gatun-ki łączą się z przestrzenią fakturo-wą. Zmieniają się szczegóły a niewzór, cechuje je powtarzalność,
przewidywalność, odnawianie więzi
między tradycją a nowoczesnością
i funkcjonalność. Gatunek identy-
fikowano dzięki fabule i ikonogra-
fii, ale współcześnie się to skom-
plikowało.

„Gwiezdne wojny” to nie film
science fiction, ale baśń fantasy.
„Kamienie na szaniec” to raczej nie
film wojenny, a przygodowy. Kla-
syczne gatunki jak western i mu-
sical też uległy zmianie. W polskim
kinie było za mało kina gatunków,
a obecnie podział na kino gatunków
i kino artystyczne stracił znaczenie.

Po obejrzeniu filmu „Bulwar za-

chodzącego słońca” w reż. Billy'ego
Wildera analizę filmoznawczą prze-
prowadziła dr Kamila Żyto (UL).

Głośny film Wildera z 1950 r.
otrzymał 1 1 nominacji do Oska-
ra, a trzy nagrody otrzymał: za
scenariusz, muzykę i scenografię.
Należy do nurtu noir, ale go prze-

łamuje. Film noir cechuje transga-

tunkowość, nawiązuje on do 
filmu

gangsterskiego, melodramatu, kry-

minału, filmu detektywistyczne-
go, westernu, gotyckiego thrillera

i horroru.
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Bohatercnł filînu noir jest często
człowiek przegrany, taki jest Joe
Gillis. „Bulwar zachodzącego glon
ca” znąjdujc się w kręgu kina grozy,
Ma cechy powieści gotyckiej,
Ăvampiłyczncgo, horroîîî. Szvłnpnng
na katafalku zapowiada icrŕ,
ponure zannczysko z krętytni scho-
dami, do ktorego wchodzi bohater,
przyponnina labiłynt, wyjścia stann-
ład nie Ina.

Demoniczna Nornna, kryjąca
się przed światłem za ciemnymi
okularami, woalką lub kapeluszem
manipuluje bohaterem, wysysa
jego młodzieńczą energię, a potem
zabija. Po zabójstwie stoi w świetle
fleszy i kamer, co można interpre-
tować jako śmierć wampira. Film
Wildera łączy elementy wielu gatun-
ków i podgatunków, ma charakter
hybrydowy.

Propozycje pedagogiczne do filmu
„Rozmowy kontrolowane” w reż.
Sylwestra Chęcińskiego przedstawił
mgr Mariusz Widawski z Publicz-

nego Gimnazjum w Woli Rzędziń-

skiej. Dla świadomego odbioru filmu
konieczne jest wyposażenie uczniów
w wiedzę historyczną o wprowadze-
niu przez władze komunistyczne

stanu wojennego w Polsce 13 grud-

nia 1981 r. „Rozmowy kontrolowa-
ne” to komedia o mechanizmach
funkcjonowania społeczeństwa
w tamtym czasie, o wpływie sytuacji
w państwie na ludzkie zachowania,
kształtowanie systemu moralnego,
aksjologię.

Referent proponuje przygotowa-
nie dla uczniów karty odpowiedzi,
która będzie zarówno kartą odbio-
ru tekstu filmowego, jak też kartą

nnnlizy i interpretacji filrntl, Ukie-na analiza i interpretacja
sekwencji filmowych po-służy do ukazania powsta-țvania, rozwoju i Iłpn(lkțî systemu

W Ț'olSUț.
W konwencji komedii, poshłgujacsię groteską, kornizrnern i ironiaukazane zostały etapy ewolucji sy-stcmu totalitarnego w tragikomicz-nych przejawach.

Wykład: „Zproblemów adaptacji"
wygłosił prof. UKW w Bydgoszczydr hab. Paweł Zwierzchowski.
Obecnie zagadnienie wierności pier-
wowzorowi przestaje mieć znacze-
nie. Zakłada się, że dzieło filmowe
jest samoistnym tworem. W polskim
kinie literatura zawsze odgryvvała
rolę wiodącą. Prus i Reymont byli

zwolennikami kina, a za pierwszą
adaptację uważa się „Dzieje grze-
chu” z 1911 r.

Już przed I wojną światową
sięgano po literaturę, traktowano
to jako legitymizację kina, element
walki o polską kulturę. W latach
dwudziestych kino sięga po litera-
turę, aby stworzyć postawy naro-
dowotwórcze. W 1928 r. powstaje
film „Pan Tadeusz” w reż. Ryszarda

Ordyńskiego, mający spełniać rolę
głoszenia zgody narodowej w 10.
rocznicę niepodległości.

W latach trzydziestych kino sięga

po literaturę popularną, np. powie-

ści Tadeusza Dołęgi- Mostowicza.

Szkoła polska miała silne związki

z literaturą. Głośna była adaptacja

„Popiołu i diamentu”, w którym do-

pasowano powieść do nowego czasu.

W PRL często sięgano po lite-

raturę klasyczną i 
współczesną.
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W analizie adaptacji nic należy kon-

centrować się na nłodclach, a raczej

skupić się na innych zagadnieniach.

jest nłicjscc filllîôw adapto-

wanych wc współczesnej kulturze,

przenoszenie kanonu w inne kręgi

kulturowe, analiza na czyni polc-

ga praktyka adaptacyjna danego

utwołm i jakic to Ina znaczenie dla

dramaturgii i estetyki dzieła, czyli

knftclăa doboîll, obieg w kulturze

i techniki adaptacyjne.

Interesującą analizę porów-

nawczą adaptacji filmowych „Alicji

w krainie czan5tv” przeprowadziła

dr Małgorzata Jakubowska (UL).

Książka „Alicja w krainie czarów”

została wydana w 1865 r. Autorem

jej był Charles Ludwidge Dogson,

nauczyciel matematyki i fotograf,

a ogłosił ją pod pseudonimem Lewis

Carrol. Tekst od początku funkcjo-

nował z ilustracjami Johna Tenniela

i ten wizerunek Alicji odcisnął się

na zbiorowej świadomości.

Warstwy semantyczne tej po-
wieści to gloryfikacja dzieciństwa,
problem tożsamości, świat jako
przestrzeń gry. Dzieciństwo to epo-
ka heroiczna, młody człowiek musi

zawalczyć o siebie, zbudować swą
tożsamość. Niezwykle interesu-
jące i stanowiące wyzwanie dla
tłumaczy są zabawy słowem, bu-
dzące różnorodne skojarzenia, fał-
szywa etymologia słów. Np. owad
bread I and I butterfly przez Roberta
Stillera został przetłumaczony jako
„ciućma podwieczorkowa”, a Joanna
Kozak nazwała go „bączek w maśle”.

Powieść Carroľa przenoszono
na ekran około 40 razy. Najbardziej
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znane ekranizacje to: z 1903 r
pierwsza Cecila M. Hepworrt-
ha, z 1951 r. animowana Walta
Disncy'a, z 1988 r. „Coś z Alicji”
Jana Svankrnajcra, „Alicja w krainie
czarów” reż. Tima Burtona to film
o wchodzeniu w dorosłość. Reżyser
twicrclził, żc inspirował się grą kom-
putcrową, zwraca uwagę urok sce-
nograficzny filmu, świetne postacie
bohaterów. Teksty kultury i teksty
literackie wchodzą ze sobą w dialog
i są poszukiwaniami różnych inter-
pretacji. Tekst literacki funkcjonuje
samodzielnie.

Propozycje pedagogiczne do filmu
Cudzoziemka” w reż. Ryszarda Bera

przedstawiła mgr Anna Równy.
Wydanie książkowe „Cudzoziemki”
Marii Kuncewiczowej ukazało się
w 1936 r., wcześniej powieść druko-
wana była w odcinkach w „Kurierze
Porannym”. Pisarka miała 41 lat.
Znane jest autobiograficzne podłoże
„Cudzoziemki”. Matka pisarki Ade-
lina z Dziubińskich Szczepańska

to niespełniona śpiewaczka, któ-
ra źle uczona w konserwatorium,
zaprzepaściła karierę i wyszła za
mąż za niekochanego nauczyciela
matematyki. Maria Kuncewiczowa
była też obdarzona talentem wo-
kalnym i koncertowała na emigracji
w Londynie.

W analizie powieści i filmu można
zastosować zalecane w przygoto-
waniu do nowej matury czytanie
kontekstowe. „Cudzoziemkę” trak-
tuje się jako powieść psychologicz-
ną i chociaż pisarka wielokrotnie
stwierdzała, że w czasach pisania
powieści nie znała teorii Freuda,
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to dysponowała psychologiczną in-
tuicją, która spowodowała, że Róża
jest tak skomplikowaną postacią,
a jej niezrealizowane popędy miały

Inne konteksty, które można
wziąć pod uwagę to:

socjologiczny (cudzoziemskość,
emancypacj a) ,

artystyczny (rola muzyki w życiu
człowieka, portret artysty nie-
spełnionego) ,
kulturowy (toposy i motywy, np.
topos starości i przemijania, mo-
tyw nieszczęśliwej miłości, motyw
maski) ,
kontekst literacki (matka i córka
literaturze, portret kobiety porzu-
conej, portret artysty).
Scenariusz do filmu napisała

Maria Kuncewiczowa 50 lat po napi-
saniu powieści, pisarka miała wtedy
91 lat. Liczył 56 stron. Pisarka wy-
brała z powieści tylko wątki budują-
ce dramat i poczucie obcości Róży,

rozwinęła relacje matka — córka,
dokonała selekcji dialogów. Opisy
z powieści posłużyły jako wskazówki
dla scenografów i kostiumologów.
Anna Równy przygotowała zestaw
kart pracy dla uczniów, który po-
może w osadzeniu literatury i filmu
w kontekstach, ale też posłuży
do doskonalenia umiejętności zwią-
zanych z różnymi formami pracy
na maturze ustnej i pisemnej z ję-
zyka polskiego na poziomie podsta-
wowym i rozszerzonym.

Anna Sienkiewicz-Rogowska,
dyrektor Działu Upowszechnie-
nia Kultury Filmowej i Promocji
PISF mówiła o nowych inicjatywach

Filmoteki Szkolnej. Od marca2014 r. działają w każdym wojewódz-twie pracownie Filmoteki Szkolnej,w których liderzy służą pomocą i in-formacjami związanymi z edukacjąfilmową. Filmoteka Szkolna prowa-dzi interesujące kursy dla uczniówi nauczycieli. Powstaje strona, którabędzie bazą informacji o filmach,ich twórcach. Ciekawym pomysłemjest konkurs na recenzje dla ucz-niów, które mogą być umieszczanena stronie Filmoteki, a zwycięzcy zo-
staną zaproszeni do udziału w jurytrzech festiwali filmowych. Na tematbogatych zasobów multimedialnej
biblioteki NINATEKA EDU mówiła
mgr Anna Równy.

Organizatorzy XXIV Konferencji
Filmoznawczej zapewnili uczestni-
kom interesujące doznania arty-
styczne. Odbyła się gra edukacyjna
„Radziejowice w obiektywie — twór-
cza integracja i filmowe inspiracje”
przygotowana przez Warszawskie
Centrum Innowacji Społecznych
i Szkoleń.

Z monodramem „Szekspir Fo-
rever” wystąpił Andrzej Seweryn-
znakomity aktor teatralny i filmowy,
dyrektor Teatru Polskiego w War-
szawie.

Uczestnicy XXIV Konferencji
Filmoznawczej "jeżdżali z Radzie-
jowic wzbogaceni intelektualnie
i emocjonalnie, z interesującymi
projektami pedagogicznymi i za-

miarem uczestniczenia w kolejnym

spotkaniu za rok.

Elżbieta Świderska
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