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Zapach kawy, gorąca herbata po całym męczącym tygodniu,  ciastka kupione  

w „Aniołku” lub samodzielnie upieczone specjalnie na tę okazję i przede wszystkim  grupa 

miłośników filmu  - to wyjątkowa atmosfera piątkowych wieczorów w Szkolnym Klubie 

Filmowym. Ważne jest to, że zajęcia mają charakter otwarty, nieobowiązkowy. Każdy może 

przyjść, obejrzeć  ciekawy film, dowiedzieć się czegoś o twórcach, aktorach, nagrodach  

i wreszcie wyrazić swój sąd w otwartej dyskusji. Poznajemy dzieła polskie i zagraniczne, 

wybitne i nieznane szerokiej publiczności. Jednocześnie uczymy się krytycznego odbioru 

sztuki filmowej, wyrażania własnej opinii,  słuchania tego, co mają do powiedzenia inni. 

Oprócz dzieł filmowych zaproponowanych przez prowadzących, każdy uczestnik może 

przedstawić  własną propozycję.  Do tej pory wspólnie obejrzeliśmy dziesięć filmów, a były 

to: „Biegnij Lola, biegnij” (reż. Tom Tykwer, 1998r.), „Zimne piekło” (reż. Charles Martin 

Smith, 2003r.), „Kandahar” (reż. Mohsen Makhmalbaf, 2001r.), „Babel” (reż. Alejandro 

Gonzalez Inarritu, 2006r.), „Dziewczyny do wzięcia” (reż. Janusz Kondratiuk, 1972r.), 

„Cześć Tereska” (reż. Robert Gliński, 2001r.), „Mr. Nobody” (reż. Jaco van Dormael, 

2009r.), „Zmruż oczy” (reż. Andrzej Jakimowski, 2002r.), „Symetria” (reż. Konrad 

Niewolski, 2003r.), „Rzeź” (reż. Roman Polański, 2011r.). Ostatni film oglądaliśmy w sali 

biłgorajskiego kina, który był wyświetlony specjalnie dla naszej grupy. Mamy nadzieję, że 

częściej będziemy korzystać z tej formy współpracy z kinem. 12 marca w auli szkoły odbyło 

się spotkanie z aktorką filmową i teatralną - panią Dorotą Stalińską. Mieliśmy okazję 

porozmawiać o pracy na scenie, na planie filmowym, o najciekawszych rolach  

i przedsięwzięciach na rzecz innych oraz o życiu prywatnym tej znanej osoby. Po spotkaniu 

pozostały zdjęcia, autograf dla naszej grupy oraz miłe wspomnienia. 

Dzięki pomocy Dyrekcji szkoły planujemy spotkania z aktorami filmowymi  

i teatralnymi, a także wyjazdy na seanse filmowe do innych miast. 

 Zapraszamy wszystkich chętnych na piątkowe spotkania z ciekawym filmem.     

 

 



 

Dyskusja i wykonywanie zadań po projekcji filmu. 

 

Spotkanie z aktorką filmową i teatralną -  panią Dorotą Stalińską 

 



 

 

 


