
WARSZTATY FILMOWE W ZAMOŚCIU    

 

 Uczniowie klasy Id oraz członkowie Szkolnego Koła Filmowego wraz  
z opiekunami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Zamościa, połączonej  
z warsztatami filmowymi  w kinie „Stylowy 

  Głównym celem wyjazdu były warsztaty filmowe w kinie „Stylowy”. Przeprowadzono 
projekcję filmową dla kilku grup w różnym wieku. Był to czarno-biały, historyczny film 
„Westerplatte” w reżyserii Stanisława Różewicza- wybitnego reżysera filmowego 
 i teatralnego. Przed projekcją pół godziny poświęcono na prezentację tzw. wprowadzenia do 
filmu, które miało przygotować widzów do obejrzenie filmu.  Pan Kuśmierczyk zwrócił 
uwagę na plany filmowe, wybrane kadry, pracę kamery, która pokazuje zajęcia żołnierzy     
 z bliskiej perspektywy. Wytłumaczył sens śmierci ludzi oraz elementów przyrody. Zwrócił 
uwagę na kontrasty w wielu scenach, symbolikę przedmiotów i scen. 

Historia w filmie rozpoczyna się w 1939 roku, jest to początek II wojny światowej. 
Polski garnizon na Westerplatte heroicznie broni się przed naporem niemieckich sił lądowych 
i morskich. Żołnierze mieli walczyć jedynie 12 godzin. Walka trwała 7 dni, zarówno  
z Niemcami, jak i z własnymi słabościami obrońców. Główną osią dramaturgiczną jest 
konflikt dwóch postaw dowódców placówki majora H. Sucharskiego i jego zastępcy kapitana 
Dąbrowskiego. Ten pierwszy, widząc bezsens uporczywej obrony i długotrwałego oporu, 
chciał przede wszystkim ocalić życie swoich żołnierzy; drugi, wierząc, że Westerplatte jest 
dla całego narodu symbolem bohaterstwa i wytrwania, zamierzał bronić się do ostatniej kropli 
krwi. Po siedmiu dniach krwawych i zaciętych walk dowódca decyduje na kapitulację. Film 
jest zrealizowany z drobiazgową dokładnością. Scenariusz powstał na podstawie zapisków 
samego Henryka Sucharskiego, a aktorów dobierano na podstawie podobieństwa do 
kreowanych bohaterów. Premiera odbyła się w 28 rocznicę wybuchu wojny. S. Różewicz tym 
filmem odniósł duży sukces. Krytycy uznali dzieło za jeden z najlepszych polskich filmów 
wojennych. Także widownia dopisała i film do dziś jest znany i chętnie oglądany. Został 
nagrodzony Srebrnym Medalem na festiwalu w Moskwie w 1967r. Ponadto reżyser  
i scenarzysta otrzymali za ten film Złotą Kaczkę. Trzeba też podkreślić wybitną i chyba 
najlepszą rolę filmową Zygmunta Hubnera. Warto też zwrócić uwagę na całą plejadę 
obecnych gwiazd polskiego kina- często występujących jako epizodyczne postacie 
niewymienione w napisach np.: Piotr Fronczewski, Stefan Friedmann czy Mieczysław 
Kalenik. Innym walorem tego filmu są niesamowicie sugestywne zdjęcia, dobrze oddające 
nerwową atmosferę oblężenia i beznadziejną sytuację Polaków. Ciekawą, wartą uwagi jest też 
muzyka Wojciecha Kilara. 

 Film bardzo podobał się całej grupie młodzieży, po jego obejrzeniu walka  
o Westerplatte jest dla widzów ciągiem wydarzeń przedstawionych obrazowo, dzięki temu 
nauka historii stała się łatwiejszą, a zarazem przyjemniejszą. 



 Warsztaty spełniły oczekiwania widzów. W przystępnej formie przedstawiono historię 
obrońców Westerplatte oraz pokazano ciekawą analizę dzieła filmowego, jakże inaczej 
zrobionego, niż współczesne filmy akcji. 

Miłośników kina zapraszamy na warsztaty filmowe. 
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