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 Warsztaty dla nauczycieli i seans filmu Romana Polańskiego „Rzeź” 

 

Psychologia w kinie 
 

Temat: Konflikty są twórcze!  
 

 
 

 

 
Termin: 15 grudnia 2012 (sobota), godz. 10.00 – 14.00  

Miejsce: Kino Centrum w Konińskim Domu Kultury, pl. Niepodległości 1, 62 – 510 Konin 

 

PROGRAM 
 

1. Projekcja filmu Rzeź, reż. Roman Polański. 
 

2. Dyskusja o filmie prowadzona przez Annę Tulczyńską, psychologa i socjoterapeutkę.  
 

     A Tulczyńska ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się opieką    
     psychologiczną, wsparciem i poradnictwem dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla rad  
     pedagogicznych różnorodnych placówek oświatowych. Jest autorką licznych artykułów publikowanych  
     w poradnikach dla wychowawców i dyrektorów szkół. 
 

3. Przerwa kawowa. Rozmowy w kuluarach. 
 

4. Ćwiczenia warsztatowe w grupach oparte na informacjach uzyskanych w trakcie wykładu    
    i dyskusji. 
 
     Dla każdego uczestnika spotkania przygotowany jest biuletyn oraz Certyfikat uczestnictwa w spotkaniu. 
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O filmie: 

 

Na osiedlowym placu zabaw dochodzi do bójki dwóch jedenastolatków. Podpuchnięte wargi, 

połamane zęby… Rodzice „ofiary” spotykają się z rodzicami „sprawcy” w ich mieszkaniu, aby 

w gronie dorosłych dojść do porozumienia. Rozmowa, która początkowo ma kulturalny 

przebieg, stopniowo zamienia się w ostrą kłótnię, która obnaża uprzedzenia, groteskowe 

poglądy i ograniczenia wszystkich uczestników spotkania. Nikt z tego grona nie uniknie rzezi… 

 

Film Romana Polańskiego potraktowano jako antylekcję rozwiązywania konfliktów. 

Poprzez analizę błędów, jakie popełniają bohaterzy, postaramy się pokazać: 

– podstawowe zasady prowadzenia negocjacji, 

– techniki radzenia sobie z trudnymi rozmówcami, 

– zasady dobrej komunikacji wspierającej szukanie porozumienia. 

 

 
 

Rezerwacja miejsc: zapisy od 8 grudnia 
 
Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału 

w spotkaniu pod numerem infolinii: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00 dla dzwoniących z tel. 

komórkowych.  

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w godzinach 8:00 - 19:00.  

Prosimy o podanie daty i miejsca spotkania. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje 

kolejność zgłoszeń.  

 

Kontakt: Katarzyna Kubacka, + 48 600 45 23 47, kkubacka@kinorp.pl  
 

 
 
 

Organizacja: Camfilm, KDK 

Współorganizator spotkań: Wydawnictwo Nowa Era 

Pomysł i produkcja cyklu: Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 

 


