
Dzień Filmu  w „Reju” 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach 

 

 
20 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja odbył się 

Dzień Filmu. Jego organizatorami były opiekunki Samorządu Uczniowskiego: 

Ewa .Stachura, Barbara Ciesek, Agnieszka Piwowarska oraz Dorota  Dawid-

Fatyga. W przygotowania aktywnie włączyły się również uczennice klasy II b:  

Katarzyna Świercz i Oliwia Poniedziałek. 

Główne cele tego przedsięwzięcia to: 

- upowszechnianie kultury filmowej; 

- kształtowanie zainteresowań młodzieży sztuką filmową; 

- rozwijanie szkolnych kół sympatyków kina; 

- prezentacja wiedzy na temat X muzy. 

Jednym z punktów programu Dnia Filmu był konkurs z wiedzy o filmie polskim 

i światowym. Wzięli w nim udział uczniowie klas I i II. Miejsce I zajęli 

przedstawiciele klasy Ic: Rafał Paździora  i Krzysztof Prawda. Miejsce II - 

uczniowie klasy IId, miejsce III przypadło uczniom klasy Ib. 

Głównym punktem programu Dnia Filmu było spotkanie z panem 

Andrzejem Łysiakiem - studentem Filmoznawstwa i Wiedzy o Nowych 

Mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim, autorem tymerkwinie: "Dlaczego 

jesteśmy kinofilami - czy każdy z nas jest krytykiem?". Wykład pana Andrzeja 

zachwycił wszystkich, uczniowie słuchali go z ogromnym i szczerym 

zainteresowaniem. Również bardzo chętnie włączyli się z do dyskusji z panem 

Andrzejem, rozmawiali z nim o swoich filmowych zainteresowaniach. Mamy 

nadzieję, że pan Andrzej Łysiak ponownie nas odwiedzi. 



W dniach 20 – 21 marca w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Warszawskiego odbył się etap centralny I edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Mediach. Uczestniczyło w nim 144 uczniów szkół średnich z całej 

Polski. Wśród nich znalazła się Kinga Ciosk, uczennica kl. I E, która 

wywalczyła tytuł finalistki. 

Konkurs Wiedzy o Mediach to inicjatywa 17 najbardziej renomowanych 

uczelni w naszym kraju. Dla 48 uczniów klas maturalnych przygotowano 

indeksy na kierunki dziennikarskie oraz cenne nagrody rzeczowe.  

Uczestnicy I edycji mieli okazję wysłuchać dwóch interesujących 

wykładów: Konrada Piaseckiego – dziennikarza RMF i TVN 24 oraz Wiesława 

Władyki - profesora UW i redaktora „Polityki”. Dodatkową atrakcją było 

zwiedzanie Centrum Nauki „Kopernik”. 

Honorowy patronat nad konkursem objęły : Minister Edukacji Narodowej 

Joanna Kluzik – Rostkowska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. 

Lena Kolarska – Bobińska. 

 

 


