
SZKOLNY  KLUB  FILMOWY   „KADR”    zaprasza … 
 
W dniach 21-23 marca odbędą się w naszej szkole VIII Międzyszkolne Spotkania 

Filmowe.  Jak co roku uczniowie będą mieli okazję zobaczyć sześć ciekawych filmów, które 
łączy  temat tegorocznych Spotkań: 

„Film o muzyce, muzyka  w filmie…” 
Wszystkie obrazy należą do klasyki kina  tak polskiego., jak i światowego. 

Wyświetlimy między innymi „Amadeusza” w reżyserii Milowa Formana. To przejmująca 
opowieść o jednym z najważniejszych kompozytorów kompozytorów  w dziejach – 
Wolfgangu Amadeuszu Mocarcie. Wiedeń, rok 1781. Nadworny kompozytor Antonio Salieri 
szaleje z zawiści, gdy na dworze pojawia się obdarzony niezwykłym talentem muzycznym, 
ale zarazem bardzo ekscentryczny, młody Mozart. Postanawia zatem zniszczyć swego rywala 
wszelkimi dostępnymi środkami.   

Zobaczymy także film w reżyserii Jana Kidawy – Błońskiego ‘Skazany na bluesa”. To 
historia charyzmatycznego wokalisty zespołu „Dżem”, Ryszarda Riedla. Czy miłość do 
muzyki zwycięży uzależnienie od narkotyków ? Dlaczego Riedel do dziś jest postacią 
kultową? Do czego może doprowadzić uzależnienie i jaki to ma wpływ na najbliższych? 
Odpowiedzi na te pytania znajdziemy oglądając film. W roli głównej rewelacyjny Tomasz 
Kot . 

Tego samego dnia o 1040  film włoskiego reżysera Guseppe Tornatore „Ciemna 
Paradiso”. Sławny reżyser wraca do swojego rodzinnego miasteczka na Sycylii po raz 
pierwszy od prawie 30 lat. Wspomina swoje dzieciństwo spędzone w kinie, gdzie Alfredo, 
który zajmował się projekcją nauczył go kochać filmy. Wspomina również swoją pierwszą 
miłość Elenę. Film Tornatore jest hołdem dla kina jako fascynującego miejsca przeżywania 
marzeń i namiętności. Okraszone wspaniałą muzyką dzieło Tornatore to opowieść o 
miejscach, ludziach i wydarzeniach, które kształtują charakter człowieka. To uniwersalna 
historia o każdym z nas … 

 
Na przegląd filmów zapraszamy także uczniów innych  leszczyńskich szkół średnich. 

Gwarantujemy, że nie będziecie zawiedzeni. Przeprowadzony zostanie konkurs (szczegóły 
podczas imprezy),a nagrodami będą dwie nieużywane kamery filmowe z 1979 roku 
nagrywające w formacie 8 mm mające wartość kolekcjonerską. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów. 
 
 
W galerii kilka zdjęć z poprzednich edycji Spotka Filmowych ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROGRAM  SPOTKAŃ 
 
 

2211  mmaarr ccaa      ((śśrr ooddaa))  
 
800      Bodyguard                        reż. Mick JACKSON 
 
1040     Amadeusz                          reż. Milos FORMAN 
 

                2222  mmaarr ccaa        ((cczzwwaarr tteekk))  
 
800  Skazany na bluesa               reż. Jan Kidawa – Błoński 
 
10 40  Cinema  Paradiso             reż. Giuseppe  TORNATORE 
 

2233  mmaarr ccaa      ((ppiiąątteekk))  
 
800   Podwójne życie Weroniki   reż. Krzysztof  KIEŚLOWSKI 
 
1040  Mała  Moskwa                    reż. Waldemar Korzystek 
 
 

    W s z y s t k i e  p r o j e k c j e  o d b y w ać  s ię  b ę d ą  w  s a l i  6 4  
 
 


