
Zaczęło się od dyskusji w klasie. Wypadła kiepsko, a gdy okazało się, że pani nagrała nas w tajemnicy dyk-
tafonem, to usłyszeliśmy, że wszyscy mówiliśmy równocześnie i przekrzykiwali śmy się wzajemnie. Musieliśmy so-
bie przypomnieć, że dyskusja ma żelazne zasady. Następny raz okazał się dużo lepszy. Za temat przyjęliśmy: 
 

Czy w dobie telewizji i komputera warto chodzić do kina? 
 

Na prowadzącego tę małą debatę wybrali śmy 
Krzy śka Krysiana. Dyskutantami byli: Angelina Ci-
checka, Viktoria Kharyshyn, Iga Miszewska, Weronika 
Pilarowska i Wojtek Pająk. Nasi rozmówcy swoje ar-
gumenty „za” i „przeciw’ przygotowali ju ż w domu. Ich 
wypowiedzi analizowało i oceniało jury w składzie: 
Jessica Nackowicz i Małgorzata Kmita. 

 
Zdania dyskutantów okazały się bardzo podzie-

lone. Wojtek podkreślał konieczność poniesienia wy-
datku finansowego związanego z wyjściem do kina, 
brak swobody, przeszkadzanie innych (szeleszczenie, 
chrupanie popcornu, rozmowy itp.) oraz szkodliwe 
skutki techniki 3D. Z jego zdaniem wyraźnie nie zga-
dzała się Angelina, która zauważyła, że kino „domowe” 
jest zdecydowanie niższej jakości, nie nadąża tak szyb-
ko za nowościami. Ale jej także nie podoba się możli-
wość jedzenia w kinie. 
-W końcu to miejsce publiczne, powinna obowiązywać 
nas kultura - dodała. 
 Weronika zauważyła, że do kina zwykle chodzi 
się większą grupą albo rodziną i wtedy robi się duży 
wydatek. Na ważną sprawę zwróciła uwagę Viktoria. 
Jej zdaniem w kinie jest zbyt głośno, zwłaszcza podczas 
projekcji bloków reklamowych. Taki hałas na pewno 
nie jest obojętny dla naszych uszu. Minusem jest też to, 
że część filmów można obejrzeć dopiero po ukończeniu 
12 lat.   
 Wśród zalet oglądania filmów w domu podawa-
no także to, że możemy je wyświetlać sobie kilka razy, 
oglądać „na raty”. Za to kino na pewno wygrywa w 
zakresie wszelkich efektów specjalnych. Duży ekran, 
barwy, dźwięki itp. pobudzają wyobraźnię, pozwalają 
przenieść się w świat bohaterów filmu i zapomnieć o 
rzeczywistości. 
 Nasi dyskutanci zostali ocenieni przez jury. 
Wtedy też zrodził się pomysł, by i innych zapytać, jakie 
mają zdanie w tym względzie. Dlatego dwójka naszych 

redaktorów: Ola Malinowska i Jakub Szpręglewski 
umówiła się na spotkanie z klasą I Gimnazjum Integra-
cyjnego (wych. p. Elżbieta Gajewska i p. Anna Okolus- 
Furtak). Naszym starszym koleżankom i kolegom roz-
daliśmy karteczki, na których zapisywali swoje sądy i 
umieszczali na tablicy w rubryce „plusy” lub „minusy”.  
 Analizując ogólnie, należy stwierdzić, że i tu nie 
było zgodności, a patrząc ilościowo, oddano 27 głosów 
„za” chodzeniem do kina i 11 „przeciw”. W debacie 
wzięło udział 16 osób. Za największy plus kina, który 
uzyskał 11 głosów, uznano szeroko rozumiane efekty 
specjalne: dźwiękowe, wizualne, itd. Ania Mrzygłód 
dodała tu, że „takie filmy bardziej się przeżywa i dłużej 
pamięta.”  Jej zdaniem jest to lepsza rozrywka niż oglą-
danie ich w domu.  
 Kilka osób zaakcentowało, że z wyjściem do 
kina najczęściej wiąże się spotkanie w grupie przyja-
ciół, a więc ma to charakter towarzyski, a nie tylko po-
znawczy czy rozrywkowy, czyli obejrzenie filmu.  Część 
naszych rozmówców zwróciła uwagę, że kina mają swój 
klimat, specyficzny nastrój i wyjątkowość, której w 
domu nie wytworzymy. Ważnym argumentem była 
możliwość obejrzenia na bieżąco premier i nowości.  
 Na ciekawy pozytywny aspekt kina zwrócili 
uwagę Mikołaj Owczarek i Bartosz Zięba, którzy przy-
pomnieli, że oglądanie filmów w takiej formie to wspie-
ranie walki z piractwem komputerowym i poszanowa-
nie praw autorskich twórców. 
Wśród osób, 
które chciały 
zaakcentować 
także ujemne 
strony kina, 
koronnym 
argumentem 
okazał się  
koszt biletu. 
Jak na kieszeń 
ucznia jest on  
często zbyt 
duży. Takich 
głosów było 6, co stanowiło ponad 30% wszystkich wy-
powiedzi na „nie”. Pięć osób  (kolejne 30%) podkreśliło 
też, że wyjście do kina wymaga zachodu, wysiłki, przy-
gotowania, zważywszy, że czasami, by obejrzeć jaki ś 
premierowy film trzeba pojechać do Szczecina. Nasze 
stargardzkie kino wyświetla je często z małym opóźnie-
niem.  
 Na koniec warto przytoczyć ciekawy sąd Kami-
la Mikołajczyka, który zauważył zbytnią komercyjność 
kina: „ Naciąga nas na popcorn, colę, co powoduje, że 
wydajemy jeszcze więcej.” 
       Oprac. Aleksandra Malinowska, Jakub Szpręglewski 


