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Radek Tomasik - dziennikarz, animator kultury. Publikowa³ w "Kinie", "Odrze", "Kresach", "Czasie Kultury", zbiorach "Polskie Kino Niezale¿ne"  
"Vademecum Nauczyciela" t. 2-6 i in. Absolwent filologii polskiej ze specjalnoœci¹ filmoznawcz¹ na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
W latach 2004-05 - koordynator projektu Klub Dobrego Filmu przy KS Civitas Christiana w Poznaniu, w 2005 kierownik techniczny 23 festiwalu 
Ale Kino! w Poznaniu, od 2005 do 2007 koordynator projektu Filmowa Akademia M³odych realizowanego przez Poznañsk¹ Fundacjê Filmow¹.

Paulina £osiñska - absolwentka polonistyki ze specjalnoœci¹ filmoznawcz¹ na UAM w Poznaniu, animatorka kultury, pasjonatka kina osobliwego. 
Szefowa biura festiwalowego na 23. i 26. Miêdzynarodowym Festiwalu Filmów M³odego Widza Ale Kino!, koordynatorka projektu Filmowa Akademia 
M³odych realizowanego przez Poznañsk¹ Fundacjê Filmow¹ od 2004 do 2007 r., w którym by³a odpowiedzialna za organizacjê widowni i kontakt 
ze szko³ami.

Dominika Kosiñska – historyk i dziennikarz. Na co dzieñ rzecznik prasowy Pa³acu M³odzie¿y w Bydgoszczy i wyk³adowca w Wy¿szej Szkole 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Bydgoszczy. Z pasj¹ organizuje kolejne edycje miêdzynarodowego festiwalu filmowego Aff-Era Filmowa. Wœród 
zainteresowañ wymienia kino, komunikacjê spo³eczn¹, muzykê filmow¹, kuchniê. 

Magdalena Bednarek – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Publikowa³a w „Ha!arcie” i „Czasie Kultury”. Wielbicielka eksperymentów w literaturze, entuzjastka prozy Stefana Themersona, teraz zaabsorbowana 
ma³ymi formami narracyjnymi. 

Darek Arest - Rocznik 82. Absolwent filmoznawstwa na UAM, laureat nagrody im. Krzysztofa Mêtraka dla m³odych krytyków filmowych. Sta³y 
wspó³pracownik m.in "Filmu", "Aktivista", esensja.pl, filmWeb.pl., Kino Polska.

Ryszard Pempera – polonista, doradca metodyczny dla szkó³ podstawowych i gimnazjalnych w Poznaniu. Od wielu lat wspó³pracuje z organiatorami 
Miêdzynarodowego Festiwalu Filmów M³odego Widza Ale Kino! Autor licznych projektów wykorzystania filmów w dydaktyce; publikowa³ 
w „Polonistyce”, „Nowej PolszczyŸnie”, „Uczyæ lepiej”. 

Marcin Jauksz – doktor w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Filmozawca i dydaktyk z wykszta³cenia, mi³oœnik sztuki filmowej z wyboru.  
Pe³en entuzjazmu i niczym niet³umionego poznawczego zapa³u. Wyró¿niony w konkursach im. Jana Józefa Lipskiego i o nagrodê Krzysztofa Mêtraka. 
Publikowa³ m.in. w „Polonistyce”i „Podtekstach”. Zwycie¿ca Ogólnopolskiego Konkursu Prelegentów Filmowych w Zwierzyñcu 2010.

£ukasz Kosiñski – historyk. Nauczyciel Pa³acu M³odzie¿y, Prywatnego Gimnazjum i Szko³y Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy. Opiekun M³odzie¿owej 
Rady Miasta Bydgoszczy, twórca i koordynator Akademii M³odych Dyplomatów. Pomys³odawca Projektów aktywizuj¹cych m³odzie¿, dotowanych 
przez MEN, MSZ, Kuratorium Oœwiaty w Bydgoszczy. Doktorant w Zak³adzie Historii Najnowszej Powszechnej i Dziejów Migracji Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego.
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Szanowni Pañstwo,

za nami trzy sezony dzia³ania Akademii Filmowej Multikino. Trzy sezony wspania³ych wzruszeñ, nauki i nowych doœwiadczeñ lekturowych, które 

z pewnoœci¹ bêd¹ procentowaæ w przysz³oœci. To równie¿ trzy lata rozmów z Wami – pedagogami, nauczycielami, wychowawcami, którzy najlepiej 

wiecie, jak dotrzeæ do podopiecznych z atrakcyjn¹ filmow¹ propozycj¹, zarazem wychowawcz¹ i frapuj¹c¹. Wszelkie Wasze sugestie i uwagi 

staramy siê wcielaæ w ¿ycie sumiennie i z nale¿yt¹ uwag¹, czyni¹c Akademiê Filmow¹ Multikino coraz lepsz¹. Rosn¹ca liczba widzów œwiadczy 

o tym, ¿e program AFM cieszy siê Pañstwa zaufaniem, za co dziêkujemy.

Co roku w kinach i w dystrybucji dvd pojawia siê kilkadziesi¹t tytu³ów dla dzieci i m³odzie¿y. Bardzo trudno przebrn¹æ przez g¹szcz sloganów 

promocyjnych i wybraæ te propozycje, które dla uczniów oka¿¹ siê najbardziej po¿yteczne. Rynek obfituje w „sfingowane” lektury szkolne, 

zadowalaj¹ce siê ledwo zauwa¿alnym nawi¹zaniem do pierwowzorów literackich, b¹dŸ te¿ w infantylne historie wyrz¹dzaj¹ce m³odym widzom 

wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Dlatego w wyborze filmów polegamy na opinii i radach profesjonalistów: filmoznawców, metodyków nauczania, 

krytyków filmowych. To oni weryfikuj¹ nasze wybory, podpowiadaj¹ rozwi¹zania, w koñcu opracowuj¹ materia³y dydaktyczne, by ka¿da pozycja 

repertuaru Akademii Filmowej Multikino by³a jak najlepiej wykorzystana.

Wzorem lat ubieg³ych k³adziemy nacisk na wszechstronny rozwój uczniów. W tym roku pojawi siê dodatkowo kilka akcentów, które z pewnoœci¹ 

zainteresuj¹ widzów: powiemy wiêcej o nowych rozwi¹zaniach, wykorzystywanych w kinie, przybli¿ymy widzom tajniki technologii 3D, 

zdobywaj¹cej szturmem sale kinowe na ca³ym œwiecie, spotkamy siê ze specjalistami, którzy zajmuj¹ siê cyfrow¹ obróbk¹ obrazu. Starsi widzowie 

bêd¹ mieli okazjê, by zapoznaæ siê z tematami medioznawczymi, jak kreowanie wizerunku czy rola mediów we wspó³czesnym œwiecie. Jednak 

g³ówny obszar naszych edukacyjnych zainteresowañ to oczywiœcie rozwijanie kompetencji humanistycznych, od najm³odszych klas szkó³ 

podstawowych, po ostatnie roczniki szkó³ œrednich. Nasz program pomo¿e zarówno w syntezie wiedzy, jak i w kompleksowym opracowaniu 

poszczególnych toposów kulturowych i motywów literackich. Zilustruje te¿ problemy omawiane na zajêciach wychowawczych. W oparciu 

o podstawy programowe nauczania przedmiotów humanistycznych opracowaliœmy program pomagaj¹cy w realizacji zawartych tam postulatów.

Liczymy, ¿e podobnie jak w poprzednich latach, bêdziecie Pañstwo kontynuowaæ swoj¹ przygodê z kinem w³aœnie w Multikinie. Mamy nadziejê, 

¿e dziêki najlepszym propozycjom wspó³czesnej kinematografii bêdziemy widzom dostarczaæ wzruszeñ i refleksji, a nauczycielom – materia³u 

do owocnej pracy.
Paulina £osiñska-Tomasik 

Rados³aw Tomasik

Pracownia Ferment Kolektiv

autorzy programu   
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MÓJ MA£Y ŒWIAT 

– MOJA WIELKA WYOBRA�NIA

Cykl dla najm³odszych widzów Akademii 

bêdzie w roku szkolnym 2010/11 

wspania³¹ podró¿¹ w œwiat najlepszych 

tradycji dzieciêcej kinematografii, kina 

animowanego i familijnego. 

Zaakcentowane zostan¹ wartoœci 

poznawcze i wychowawcze. 

Wyeksponujemy tak istotne dla ma³ego 

cz³owieka tematy, jak poznawanie œwiata, 

szacunek do przyrody, rozwój 

emocjonalny.  Poprzez najlepsze filmy 

ostatnich lat bêdziemy bawiæ ucz¹c i uczyæ 

bawi¹c. Zaprezentujemy te¿ 

najwybitniejsze dzie³a z klasyki filmu dla 

dzieci. Nie poddamy siê nudzie i 

bezmyœlnoœci, którymi coraz czêœciej 

cechuje siê komercyjne kino dla dzieci.
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PaŸdziernik 2010 Listopad 2010 Styczeñ 2011
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Temat zajêæ: 
Kochamy przyrodê, szanuj¹c jej prawa.

Mój przyjaciel lis 
(Le Renard et l'enfant)

re¿. Luc Jacquet     Francja 2007, 92'

Film francuskiego re¿ysera Luca Jaqueta nawi¹zuje 
do najlepszych tradycji  „ekologicznej” 
kinematografii skierowanej do m³odych widzów, 
choæby do „NiedŸwiadka” czy „Dwóch braci” Jeana-
Jacquesa Annaud. Nie jest to, w odró¿nieniu od 
wielu wspó³czesnych propozycji, infantylna 
opowieœæ o bezwarunkowej przyjaŸni cz³owieka i 
zwierzêcia. Ta historia, opowiadana piêknym, 
przejmuj¹cym jêzykiem, mówi o wielu 
przeciwnoœciach, które przed tak¹ przyjaŸni¹ siê 
piêtrz¹, nie neguj¹c jednak jej sensu. Zamiast 
afirmacji posiadania zwierzêcych maskotek, 
francuski film akcentuje potrzebê szacunku dla 
dzikiej przyrody, która w³aœnie tak¹ winna pozostaæ. 
M¹dre, poruszaj¹ce i bardzo wychowawcze kino. 

Temat zajêæ: 
Baœnie i bajeczki 
– o czym mówi¹? Czego ucz¹?

Przyjaciel weso³ego diab³a    

re¿. Jerzy £ukaszewicz     Polska 1986, 80'

Temat zajêæ:
Miko³ajek jak ja – czyli o tym jak byæ 
szczêœliwym i uszczêœliwiaæ innych.

Miko³ajek 
(Le Petit Nicolas)

re¿. Laurent Tirard    Francja 2009, 90'

Dwa filmy o Weso³ym Diable Piszcza³ce (a wiêc 
tak¿e „Bliskie spotkania z Weso³ym Diab³em”) nale¿¹ 
do najbardziej udanych propozycji polskiego kina 
dzieciêcego wszech czasów. To jednoczeœnie 
doskona³y przyk³ad wspania³ego kina fantasy, które 
obchodzi siê bez skomplikowanych technologii 
i drogich efektów specjalnych (rok produkcji: 1986!). 
A jednak obraz £ukaszewicza chwyta za serce ju¿ 
trzecie pokolenie widzów, uwodz¹c nie tylko sw¹ 
warstw¹ wychowawcz¹ (walka dobra ze z³em, 
pojêcia przyjaŸni i odpowiedzialnoœci), ale 
i merytoryczn¹: film nadaje siê do obrazowania 
problematyki fikcji i rzeczywistoœci, nawi¹zuj¹c do 
wielu klasycznych gatunków, takich jak baœnie, bajki 
i legendy.

Wielu zastanawia³o siê, czy adaptacja popularnego 
„Miko³ajka” dorówna sukcesowi jego literackiego 
pierwowzoru pióra René Goscinny'ego. Zadanie nie 
by³o ³atwe, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e twórcy filmu 
wrócili z tarcz¹: filmowy odpowiednik s³ynnej 
na ca³ym œwiecie prozy dzieciêcej broni siê si³¹ 
bezpretensjonalnoœci, niewymuszonej m¹droœci 
i doskona³ego aktorstwa. Film ogl¹da siê 
z prawdziw¹ przyjemnoœci¹, zaœ wachlarz postaci 
i przygód, w które s¹ one uwik³ane, daje potê¿ny 
orê¿ dydaktyczny. Miko³ajek bawi i uczy jakby 
mimochodem, bez belferskiego nadêcia i 
sztucznego moralizatorstwa.

semestr

I
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Marzec 2011 Kwiecieñ 2011 Maj 2011
Temat zajêæ: 
Wierny jak Lassie, czyli najs³ynniejsza 
przyjaŸñ w dziejach kina.

Lassie

re¿. Charles Sturridge     USA 2005, 100'

Klasyka literatury dzieciêcej na ekranie. Trudno 
w to uwierzyæ, ale to ju¿ 11 ekranizacja 
powieœci „Lassie wróæ!” Erica Knighta. I jedna 
z najlepszych. Si³¹ filmu jest piêknie ukazana 
przyjaŸñ pomiêdzy wiernym owczarkiem 
collie a 9-letnim Joe, ale i wiarygodny obraz 
kontrastów spo³ecznych w Anglii pocz¹tku XX 
wieku. Zrozumienie takich pojêæ jak oddanie, 
poœwiêcenie, empatia bêdzie po obejrzeniu 
tego filmu du¿o ³atwiejsze. Piêknie zarysowani 
bohaterowie przys³u¿¹ siê te¿ nauce 
charakterystyki postaci i zwi¹zków 
frazeologicznych.

Temat zajêæ: 
Przygoda wyobraŸni: 
odró¿niamy fantazjê od rzeczywistoœci.

Magiczne drzewo

re¿. Andrzej Maleszka    Polska 2009, 90'

Temat zajêæ:
Co w trawie piszczy, 
czyli z przyrod¹ za pan brat.

Po rozum do Mrówek
(The Ant Bully)

re¿. John A. Davis    USA 2006, 88' 

Pe³nometra¿owa wersja filmu „Magiczne drzewo” 
powsta³a na podstawie serialu, który zdobywa³ 
najwa¿niejsze laury na festiwalach dzieciêcych 
na ca³ym œwiecie. Nic dziwnego: przygody 
rodzeñstwa, które odnajduje krzes³o zrobione 
z zaczarowanego dêbu, niesie ³adunek tych 
intensywnych wra¿eñ, które nawet po latach 
z rozrzewnieniem wspominaj¹ doroœli wracaj¹c 
do swych dzieciêcych lektur. Maleszka 
z wirtuozeri¹ prowadzi m³odych aktorów, 
tworz¹c spójn¹, pouczaj¹c¹ i emocjonuj¹c¹ 
opowieœæ, która przywraca wiarê w polskie kino 
dla dzieci.

Niesforny ch³opiec zalewa pistoletem na wodê 
koloniê mrówek. Za karê zostaje zmniejszony 
do rozmiaru owada. £atwo wyobraziæ sobie ci¹g 
dalszy tej opowieœci: z perspektywy ŸdŸb³a trawy 
œwiat wygl¹da inaczej, a to, co wydawa³o siê 
drobnostk¹, urasta do rangi sprawy najwy¿szej 
wagi. Nieoczekiwana zmiana miejsc, która jest 
osi¹ konstrukcyjn¹ filmu, uczy szacunku 
do przyrody, pokazuje, jak o ni¹ dbaæ, czego siê 
wystrzegaæ i jak w ka¿dej chwili pamiêtaæ, 
¿e przyroda bez cz³owieka da sobie radê, lecz 
cz³owiek bez przyrody – nie.

6

semestr
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PATRZÊ, WIDZÊ, ROZUMIEM

W cyklu dla starszych klas szkó³ 

podstawowych przedstawimy szerokie 

spektrum filmów dla m³odego widza: 

od nowatorskich animacji do filmów 

aktorskich, ekranizacje literatury 

dzieciêcej ale i filmy oparte 

na nowatorskich scenariuszach 

oryginalnych. Wszystkie cechuj¹ siê 

du¿ymi walorami wychowawczymi: 

to kino skierowane do widza 

dzieciêcego, któremu nieobca jest ju¿ 

refleksja na temat podstawowych 

humanistycznych wartoœci, takich jak 

przyjaŸñ, lojalnoœæ, uczciwoœæ, 

pracowitoœæ czy empatia.
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Temat zajêæ: 
Wstrzyma³ S³oñce, ruszy³ Ziemiê, 
czyli historia Miko³aja Kopernika.

Gwiazda Kopernika
re¿. Zdzis³aw Kud³a, Andrzej Orzechowski
Polska 2009, 94'

Pierwszy po kilku latach pe³nometra¿owy 
polski film animowany. Historia cz³owieka, 
który wstrzyma³ S³oñce i ruszy³ Ziemiê, 
pos³u¿y budowaniu œwiadomoœci nardowej 
najm³odszych widzów. Rozwiniemy te¿ wiedzê 
przyrodnicz¹ – dowiemy siê, po co nam 
astronomia i jakie konsekwencje dla œwiata 
mia³o odkrycie Miko³aja Kopernika. Autorem 
filmu, zrealizowanego klasyczn¹ technik¹ 
rysunkow¹ z niewielk¹ pomoc¹ komputera, 
jest Zdzis³aw Kud³a – szef najstarszej polskiej 
pracowni animacji: Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku Bia³ej, w którym 
powsta³ m.in. Bolek i Lolek oraz Reksio. 
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I

Listopad 2010
Temat zajêæ:
Ekologiczna podró¿ w trójwymiarze.

Ocean przygód 3D
re¿yseria: Jean-Jacques Mantello    
Wielka Brytania, 2010, 85 min

Historia Aris, morskiej ¿ó³wicy, podró¿uj¹cej przez 
ocean w poszukiwaniu Ÿród³a intryguj¹cych 
nawo³ywañ, pos³u¿y nam jako pretekst do 
ukazania piêkna oceanu oraz zapoznania z coraz 
bardziej popularn¹, podbijaj¹c¹ rynek œwiatowej 
kinematografii technologi¹ 3D. Podczas 
spotkania z dzieæmi w kinie porozmawiamy ze 
specjalistami o najnowszych wykorzystywanych 
w filmach technikach, pozwalaj¹cych uzyskaæ 
efekt trójwymiarowoœci.

PaŸdziernik 2010 Styczeñ 2011
Temat zajêæ: 
Otwórz siê na œwiat, 
a œwiat otworzy siê na ciebie.

W 80 dni dooko³a œwiata

re¿yseria: Frank Coraci    USA 2004, 124

Gdy powstawa³ pierwowzór filmu, okr¹¿enie kuli 
ziemskiej w 80 dni by³o nie lada wyczynem, 
a obranie takiego tematu za motyw przewodni 
prozy podró¿niczej plasowa³ j¹ raczej wœród lektur 
science-fiction. 140 lat temu nikt nie marzy³ 
o przemierzaniu wielkich odleg³oœci w krótkim 
czasie, nie wspominaj¹c nawet o pokonywaniu ich 
drog¹ powietrzn¹. Dziœ to ¿adna sensacja. A jednak 
film, mówi¹cy o prze³amywaniu ludzkich barier, 
otwartoœci na ludzi i obce kultury, w koñcu 
o prawdziwej przyjaŸni, jest - podobnie jak niegdyœ 
ksi¹¿ka - wyrazem wiary w cz³owieka, w jego dobro 
i nieograniczone mo¿liwoœci. Wiary, któr¹ podziela³ 
Verne, pisz¹c swoj¹ rewolucyjn¹ powieœæ w czasach, 
wydawa³oby siê, tak nam odleg³ych...

(Around the World in 80 Days)



Temat zajêæ:
Kino: fabryka snów, magiczny wehiku³.

Alicja w krainie czarów 3D

re¿. Tim Burton    USA 2010, 108'

Marzec 2011
Temat zajêæ: 
Dzieciêce misje w kinie, 
czyli nauka odpowiedzialnoœci.

Wyspa Nim
re¿yseria: Jennifer Flackett, Mark Levin    
USA 2008, 96'

Kiedy Nim traci radiowy kontakt 
z przebywaj¹cym na morzu ojcem, a póŸniej ten 
nie wraca w wyznaczonym dniu do domu, 
po³o¿onego na bezludnej wyspie, dziewczynka 
zostaje zdana jedynie na siebie i swoj¹ 
wyobraŸniê. Tak mo¿na rozpocz¹æ tê niezwyk³¹ 
opowieœæ o odwadze, odpowiedzialnoœci oraz... 
nowoczesnych technologiach, przynosz¹cych 
du¿o po¿ytku, ale i nie wolnych od 
niebezpieczeñstw. Przy okazji porozmawiamy 
o tym, czy dziecko mo¿e byæ za siebie 
odpowiedzialne, czy internet jest bezpieczn¹ 
rozrywk¹ i o tym, ¿e zdobycze techniki s³u¿¹ce 
wielkim celom mog¹ byæ te¿ wykorzystane w 
opaczny sposób. 
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semestr
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Maj 2011

Klasyka literatury europejskiej na warsztacie 
jednego z najwiêkszych wizjonerów 
wspó³czesnego kina. Na kanwie klasycznej 
opowieœci Lewisa Carrola, Tim Burton 
opowiedzia³ historiê dopasowan¹ do oczekiwañ 
dzisiejszego widza – z feeri¹ efektów wizualnych, 
w tym technik¹ 3D na czele. Podczas zajêæ 
poœwiêconych temu filmowi tematem naszych 
rozwa¿añ bêdzie fascynuj¹ce zjawisko, jakim jest 
przek³adanie ¿elaznego kanonu literarury 
dzieciêcej na mo¿liwoœci wspó³czesnego kina.

Kwiecieñ 2011
Temat zajêæ: 
Z kart ksi¹¿ki na ekran: 
o ekranizacji i adaptacji literatury.

Mio,  Mój Mio
re¿. W³adimir Grammatikow 
Szwecja, Norwegia, ZSRR, 1987, 100 min

Pewnego dnia w Sztokholmie zagin¹³ ch³opiec. 
Po prostu znikn¹³ i nikt nie wiedzia³, co siê z nim 
sta³o. Nazywa³ siê Bo Wilhelm Olsson – tak 
zaczyna siê przepiêkna baœñ o nieszczêœliwym 
ch³opcu, który odnalaz³ siê na Wyspie Zielonych 
£¹k jako ksi¹¿ê Mio. Wspania³a opowieœæ Astrid 
Lindgren zosta³a prze³o¿ona na urzekaj¹c¹ baœñ 
filmow¹. Mamy tu do czynienia z prawdziw¹ 
pere³k¹ kina dzieciêcego poprzedniej epoki. 
Bez spektakularnych efektów specjalnych, za to 
z wielk¹ wra¿liwoœci¹ i wyczuciem potrzeb 
m³odego widza, twórcy kreuj¹ intryguj¹cy 
i tajemniczy œwiat, w którym odnajdzie siê ka¿de 
dziecko pragn¹ce przygód.



W STRONÊ DOROS£OŒCI – 

SAMOREALIZACJA, 

SAMODZIELNOŒÆ, 

SAMOSTANOWIENIE

Gimnazjaliœci to szczególna grupa 

odbiorców. Jeszcze niedoros³a, ale ju¿ 

niedzieciêca. Wymaga szczególnego 

potraktowania – nale¿y zaproponowaæ im 

kino, które pozwoli na uto¿samienie siê 

z bohaterami i ich problemami,  

a jednoczeœnie interesuj¹ce, 

odpowiadaj¹ce ich estetycznym 

upodobaniom. W³aœnie takie filmy 

proponujemy: zaanga¿owane 

w rzeczywiste problemy nastolatków, 

pokazuj¹ce wa¿ne dla nich zjawiska 

i umiejêtnie przemycaj¹ce 

ogólnokszta³c¹ce wartoœci merytoryczne 

i wychowawcze.
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Temat zajêæ: 
Dojrzewanie w mrocznych czasach: 
dzieci w obliczu wojny.

Prze¿yæ z wilkami
re¿. Vera Belmont
Francja, Belgia, Niemcy 2008, 118'

Temat zajêæ:
Kocham kino. Cinema Paradiso 

Cinema Paradiso
(Nuovo cinema Paradiso)

re¿. Laurent Tirard    Francja 2009, 90'

Historia Mishy, 6-letniej ¯ydówki, której dzieciñstwo 
zostaje brutalnie przerwane przez wybuch II Wojny 
Œwiatowej, a ona sama zmuszona do samotnej 
wêdrówki w poszukiwaniu pokoju i 
bezpieczeñstwa. Takich bohaterek historia zna ca³e 
tysi¹ce. Takich dzieci na ca³ym œwiecie do dnia 
dzisiejszego s¹ ca³e rzesze. Media alarmuj¹ nas o 
tym niemal codziennie, jednak nie wszystkich staæ 
choæby na symboliczny gest solidarnoœci. Historia 
Misha jest dla nas nie tylko lekcj¹ wielkiej 
wytrwa³oœci i hartu ducha, lecz tak¿e przestrog¹, ¿e 
ludzka nienawiœæ przybiera czasem niewyobra¿alne 
rozmiary doprowadzaj¹c do wielkich i 
niepowetowanych tragedii. 

Kultowy film Giuseppe Tornatore jest nie tylko 
przepiêkn¹ histori¹ dojrzewania wra¿liwego 
m³odzieñca, histori¹ obfituj¹c¹ w wielkie 
namiêtnoœci i wspania³e przygody. Jest te¿ 
osobliwym portretem artysty oraz przekrojem przez 
historiê kina. To jeden z najwspanialszych 
i najbardziej uwielbianych przez widzów filmów 
na ca³ym œwiecie! Przy okazji tych zajêæ dowiemy 
siê wiêcej o tym, jak zrodzi³o siê kino, jakie s¹ jego 
kierunki rozwoju i rozmaite odmiany; Wprowadzimy 
te¿ informacje o kategoriach estetycznych takich 
jak nostalgia i komizm. Film Cinema Paradiso mo¿na 
równie¿ wykorzystaæ jako pretekst do rozwa¿añ na 
temat wp³ywu sztuki, w tym filmu, na ¿ycie 
cz³owieka, jego wybory, wizjê œwiata i hierarchiê 
wartoœci.

semestr

I
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Listopad 2010
Temat zajêæ: 
Nie szata zdobi cz³owieka, mimo ¿e w 3D.

Opowieœæ wigilijna 3D

re¿. Robert Zemeckis    USA 2009, 96'

Klasyka literatury europejskiej i gimnazjalna lektura 
w formie osza³amiaj¹cej wizji re¿ysera „Forresta 
Gumpa” i „Ekspresu polarnego”. Na kanwie 
klasycznej opowieœci Karola Dickensa, Robert 
Zemeckis wyczarowa³ imponuj¹ce i pe³ne tajemnic 
ulice wiktoriañskiego Londynu; Ebenezer Scrooge, 
bodaj¿e najs³ynniejszy sk¹piec w dziejach kultury 
jest jak na wyci¹gniêcie rêki. Technika 3D pozwala 
na osi¹gniêcie efektu niesamowitej naturalnoœci. 
Przy wszystkich tych fajerwerkach technicznych 
„Opowieœæ wigilijna” ca³y czas pozostaje piêknym i 
przystêpnym moralitetem o empatii, ukazuj¹cym 
istotê cz³owieczeñstwa.



Marzec 2011 Kwiecieñ 2011 Maj 2011
Temat zajêæ: 
od Dickensa do Polañskiego, 
czyli niuanse realizmu.

Oliver Twist
re¿. Roman Polañski
Wielka Brytania, 2005, 130 min

Powieœæ Karola Dickensa „Oliver Twist” by³a 
gorzkim komentarzem pisarza na 
wprowadzenie przez Izbê Gmin w Anglii 
nowego prawa reguluj¹cego pomoc ubogim. 
Dickens za naczeln¹ zasadê przyœwiecaj¹c¹ 
swej ksi¹¿ce uzna³ prawdê i realistyczne 
odtworzenie œwiata. Widaæ to równie¿ w filmie 
Romana Polañskiego, który chcia³ stworzyæ 
wspó³czesn¹ opowieœæ dla dzieci i m³odzie¿y, 
odtwarzaj¹c jednak – wed³ug czêœci badaczy – 
w³asne tragiczne dzieciñstwo. Pasjonuj¹ce 
kino, mówi¹ce o samotnoœci i prze³amywaniu 
z³ego losu.

Temat zajêæ: 
Gonimy marzenia – wyzwanie czy fikcja?

Gol!

re¿. Danny Cannon    USA 2005, 118'

Temat zajêæ:
Wyprawa w doros³oœæ

Juno

re¿yseria: Jason Reitman    USA, 2007, 96'

Film „Gol!” nawi¹zuj¹cy do tradycji kina 
sportowego oraz m³odzie¿owej literatury 
rozwojowej, uzmys³owi m³odym widzom, ¿e 
osi¹ganie celu niesie ze sob¹ wyzwania. Pogoñ 
za marzeniami to zwyciêstwa i pora¿ki, stawianie 
czo³a przeciwnoœciom losu, ale równie¿ 
korzystanie z pomocy dobrych ludzi. Film 
pokazuje, ¿e sport i rywalizacja wykuwaj¹ 
charakter, ucz¹ dyscypliny, wytrwa³oœci, 
wstrzemiêŸliwoœci od tanich rozrywek i 
szkodliwych przyzwyczajeñ. Przy okazji filmu 
mo¿na poruszyæ róznie¿ temat konfliktu pokoleñ 
oraz trudnych relacji pomiêdzy ojcem i synem, 
które w obrazie o dorastaj¹cym pi³karzu s¹ 
wyraŸnie wyeksponowane.

Ile¿ znamy podobnych historii! M³oda 
dziewczyna zachodzi w ci¹¿ê i nie potrafi sobie 
z tym poradziæ. Tym razem jednak mamy 
do czynienia z opowieœci¹, która jest absolutnym 
przeciwieñstwem bana³u i wyœwiechtanych 
moralizuj¹cych anegdot o tym, jak dzieci maj¹ 
dzieci. Nie bez poczucia humoru i przewrotnoœci 
twórcy filmu pokazuj¹, jak skomplikowana bywa 
doros³oœæ, jak zaskakuj¹ce wybryki przydarzaj¹ 
siê tak zwanym dojrza³ym ludziom. Nienachalna 
rozprawka na temat odpowiedzialnoœci, 
macierzyñstwa, seksualnoœci m³odego cz³owieka. 
By pokochaæ ten film od pierwszego obejrzenia 
wystarczy odrobina wra¿liwoœci albo punkt 
widzenia nastolatka.
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KTO TY JESTEŒ? 

KINO I  TO¯SAMOŒÆ

Najstarsi widzowie Akademii 

Filmowej Multikino w roku szkolnym 

2010/2011 bêd¹ mieli okazjê 

zapoznaæ siê z rozmaitymi 

konwencjami opowiadania na wa¿ne 

spo³ecznie tematy. Wspóln¹ cech¹ 

wszystkich prezentowanych filmów 

s¹ bohaterowie: charyzmatyczni 

i zdeterminowani w poszukiwaniu, 

odkrywaniu, kreowaniu swojej 

to¿samoœci. To wspania³e obrazy, 

które mog¹ staæ siê drogowskazem 

w tak wa¿nym dla cz³owieka okresie, 

jakim jest wchodzenie w doros³oœæ.
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Temat zajêæ: 
Romantyczne nawi¹zania: 
czas burzy i naporu w dekoracjach PRL-u.

Wszystko co kocham

re¿. Jacek Borcuch    Polska 2009, 100'

Bunt. Mi³oœæ. PrzyjaŸñ. Wolnoœæ. Muzyka. Takimi 
has³ami twórcy reklamuj¹ film i trzeba przyznaæ, 
¿e niewiele by³o obrazów, gdzie te doœæ buñczuczne 
has³a przek³ada³y siê na równie bezpretensjonalny 
i wiarygodny obraz m³odoœci. Rzecz rozgrywa siê 
na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych, bohaterowie s¹ 
wiêc szczególnie nara¿eni na pokusy konformizmu, 
a z drugiej strony – na realne represje. Pomiêdzy 
przyjaŸñ i mi³oœæ wgryza siê, niczym rdzewiej¹cy klin, 
bezwzglêdna polityka. Jednak wymowa filmu 
pozostaje uniwersalnym obrazem m³odoœci 
chmurnej, lecz nie durnej. Film Borcucha 
dokumentuj¹cy czas „burzy i naporu” jest nie tylko 
stricte romantycznym manifestem wolnoœci 
i niezale¿noœci, ale równie¿ wariacj¹ na temat 
„portretu artysty w czasach m³odoœci”.

Temat zajêæ: 

Obywatel Milk

re¿. Gus van Sant    USA, 2008, 128'

Temat zajêæ:

Fala

re¿yseria: Dennis Gansel    Niemcy 2008, 101'

Przejmuj¹cy film o istocie postawy obywatelskiej. 
Harvey Milk to postaæ autentyczna: pierwszy dzia³acz 
spo³eczny piastuj¹cy urz¹d pañstwowy w Ameryce, 
który otwarcie przyznawa³ siê do homoseksualizmu. 
Za sw¹ odwagê, determinacjê i wytrwa³oœæ 
w g³oszeniu emancypacyjnych przekonañ zap³aci³ 
najwy¿sz¹ cenê: w 1978 roku zosta³ zastrzelony przez 
jednego z radnych San Francisco, podczas pracy 
w urzêdzie. Film jest szczególn¹ lekcj¹ demokracji, 
któr¹ powinien przejœæ ka¿dy obywatel: drugorzêdne 
znaczenie ma tu kwestia orientacji g³ównego 
bohatera; na plan pierwszy wysuwa siê jego szczera 
mi³oœæ do ojczyzny, troska o losy wspó³obywateli, 
odwaga bronienia s³usznych racji i nieposkromiona 
wola walki o ludzk¹ godnoœæ. 

Niepokoj¹cy film Gansela skutecznie wytr¹ca z 
równowagi: czy krwawe dyktatury by³y czymœ 
horrendalnym, stanowi³y swoiste kuriozum historii, 
czy mo¿e by³y to po prostu splotem wielu 
negatywnych czynników, które osobno nieszkodliwe, 
zespolone razem stanowi¹ straszliw¹, mordercz¹ si³ê? 
Oto liberalny nauczyciel w niemieckiej szkole 
œredniej, by wyt³umaczyæ uczniom schemat 
dyktatury, wprowadza w klasie wojskowy dryl.  
M³odzie¿ zaskakuj¹co szybko przystosowuje siê do 
nowej sytuacji, zaœ ta wymyka siê spod kontroli. Przy 
okazji filmu „Fala” porozmawiamy o historii 
najnowszej, o mechanizmie dyktatury, totalitaryzmu, 
nazizmu. Zastanowimy siê te¿ nad aspektami 
psychologicznymi, które sprawiaj¹, ¿e ludzie ³atwo 
ulegaj¹ w³adzy silnej jednostki.

SZKO£Y ŒREDNIE/PONADGIMNAZJALNE
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(Milk)

semestr

I

(Die Welle)

Lekcja demokratyzmu: Harvey Milk 
– obywatel, patriota, wolny cz³owiek.

Ucieczka od wolnoœci. 
Próba genezy totalitaryzmów.



Marzec 2011 Kwiecieñ 2011 Maj 2011
Temat zajêæ: 
Nowy wymiar lekcji historii: 
technologia w s³u¿bie edukacji.

Popió³ i diament

Miasto ruin 3D*
Historia Polski 3D
Bitwa pod Grunwaldem 3D

re¿. Andrzej Wajda    Polska 1958, 95'

Rozrachunkowa powieœæ Jerzego Andrzejewskiego 
w kanonicznej ju¿ interpretacji Andrzeja Wajdy 
na zremasterowanej cyfrowo kopii filmowej. Ponadto 
spotkanie z filmami produkcji polskiego studia Platige 
Image – prawdziwych tytanów filmu animowanego, 
efektów specjalnych, cyfrowej obróbki obrazu. Bêdziemy 
œwiadkami wykorzystania absolutnie najnowszych 
technologii wykorzystywanych w przemyœle filmowym, 
które sprawiaj¹, ¿e wydarzenia sprzed dziesi¹tek, setek 
i tysiêcy lat s¹ jak na wyci¹gniêcie rêki. Fascynuj¹ca 
interaktywna wêdrówka po ca³ych wiekach polskiej 
historii i kultury – tego nie mo¿na przegapiæ!

Temat zajêæ: 

Walc z Baszirem

re¿. Ari Folman    
Izrael, Niemcy, Francja, 2008, 87'

Temat zajêæ:
Demiurg, wariat czy bohater? O roli wizerunku, 
mediów i artysty w kreowaniu rzeczywistoœci.

re¿. Werner Herzog    USA 2005, 100'

G³êboko humanistyczne kino w wersji 
postmodernistycznej. Motyw kary i winy, wojny, 
odpowiedzialnoœci i odkupienia w brawurowej konwencji 
filmu animowanego. „Walc z Baszirem to nowy g³os w 
dziedzinach animacji i dokumentu – pisali krytycy. – To 
prawda emocji i pamiêci – rozchwianych, balansuj¹cych 
miêdzy realnoœci¹ a podœwiadomoœci¹, w której tkwi 
wyparta trauma”. Film niemal od momentu premiery sta³ 
siê jednym z najbardziej znacz¹cych obrazów 
antywojennych w historii œwiatowej kinematografii a 
jednoczeœnie sugestywn¹ wizj¹ œwiata ³¹cz¹c¹ realizm i 
oniryzm. To w koñcu doskona³y temat do rozmowy o 
pos³annictwie sztuki, roli artysty, wyzwaniach kultury 
informatycznej, w której w dalszym ci¹gu wiele spraw 
pozostaje poza œwiadomoœci¹ opinii publicznej. 

Film ³¹cz¹cy w sposób absolutnie niespotykany edukacjê 
ekologiczn¹ i psychologiê. Fascynuj¹cy portret cz³owieka 
pe³nego pasji, poœwiêcenia i samouwielbienia. Timothy 
Treadwell, doskonale znany obroñca niedŸwiedzi grizzly, 
zgin¹³ w paŸdzierniku 2003 roku. Zosta³ zabity i czêœciowo 
po¿arty przez niedŸwiedzia grizzly w Parku Narodowym 
Katmai na Alasce. Film jest traktatem o to¿samoœci, 
autokreacji i autodestrukcji. To równie¿ g³os 
doœwiadczonego re¿ysera (Herzog jest równie¿ 
narratorem filmu), mówi¹cego o niebezpieczeñstwie 
przed jakim staje artysta – demiurg buduj¹cy wokó³ 
w³asny œwiat, niedostrzegaj¹cy ludzi i okolicznoœci 
zewnêtrznych. Film porusza te¿ wa¿n¹ kwestiê roli 
mediów w budowaniu to¿samoœci cz³owieka, roli 
kreowania wizerunku, czêsto naginaj¹cego rzeczywistoœæ.

SZKO£Y ŒREDNIE/PONADGIMNAZJALNE
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(Waltz with Bashir)
Grizzly Man

Intymna apokalipsa:
rysunkowy raport o kondycji œwiata.

* Miasto Ruin 3D to pierwsza na œwiecie cyfrowa rekonstrukcja zniszczonego miasta 
   - wspólny projekt Platige Image i Muzeum Powstania Warszawskiego.

produkcja: Platige Image



PARTNERZY
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PROJEKT WSPÓ£FINANSUJE: PROJEKT REKOMENDUJE
PARLAMENT M£ODZIE¯Y WROC£AWIA

PATRONI PROJEKTU:



Zapisy do programu przyjmowane 
s¹ do 30 wrzeœnia 2010, po tym 
terminie nie gwarantujemy wolnych 
miejsc na pokazy na wybrane 
tematy.  Formularz zg³oszeniowy 
nale¿y uzupe³niæ i wys³aæ na numer 
faxu lub adres mailowy kina podany 
na ok³adce.

Cena biletu dla jednej osoby na 
jeden pokaz:      10 z³ 

Cena karnetu dla jednej osoby na 
jeden semestr:   25 z³ 

Opiekun przed pierwszym pokazem 
wybiera jedn¹ formê p³atnoœci  dla 
ca³ej klasy. Jeœli wybierze bilety, 
kupuje je co miesi¹c przed pokazem 
dla tylu uczniów, ilu bêdzie 
obecnych. Je¿eli wybierze karnet, 
wykupuje je dla wszystkich uczniów 
przed pierwszym pokazem. Karnety 
nie podlegaj¹ zwrotowi (równie¿ w 
przypadku nieobecnoœci ucznia na 
pokazie). 

Opiekunowie uczestnicz¹ w 
spotkaniach nieodp³atnie. 

Wszelkie informacje o projekcie, 
regulamin programu Akademia 
Filmowa Multikina  oraz formularz 
rezerwacji w wersji elektronicznej 
jest dostêpny na stronie:
www.multikino.pl/szko³a
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Proszê o rezerwacjê na prelekcjê w ramach Akademii Filmowej Multikina:

Tytu³ lekcji / Tytu³ filmu ………………………………………….….………. …

Data i godzina …………………………………………………………….……. 

Grupa wiekowa ………………………    Iloœæ uczniów …………. ……….……

Iloœæ opiekunów ……………………………………………………………….

Dane osoby zamawiaj¹cej i dane kontaktowe:                                                         .

Imiê i nazwisko ……………………………………………………………….….

Numer i adres szko³y  ……………………………………………………….…. . .

…………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy  …………………………………………………………….

Adres e-mail  …………………………………………………………….………. .

Data i podpis…………………………………………

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich, powy¿ej podanych danych osobowych w celu zwi¹zanym z przeprowadzeniem 
programu edukacyjnego Akademia Multikino i MultiSzko³a.  Oœwiadczam, ¿e zosta³em poinformowany, ¿e administratorem moich 
danych jest Multikino S.A.  z siedzib¹ w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166 (02-952 Warszawa) oraz o tym, ¿e podanie danych 
osobowych jest dobrowolne (lecz niezbêdne do wziêcia udzia³u w Akademii Filmowej Multikino), jak równie¿ o przys³uguj¹cym 
prawie do dostêpu do danych oraz mo¿liwoœci ich poprawiania lub ¿¹dania ich usuniêcia.

FORMULARZ REZERWACJI
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¯Ó£WIK SAMMY 3D

JE¯ JERZY

ŒLUBY PANIEÑSKIE

ZAPOWIEDZI NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011

PaŸdziernik 2010 Listopad 2010 Grudzieñ 2010

ZAKOCHANY WILCZEK 3D

HARRY POTTER 
I INSYGNIA ŒMIERCI 
CZ. 1 3D

ZAPL¥TANI 3D

MÓJ BRAT WILK 3D

OPOWIEŒCI Z NARNII: 
PODRÓ¯ WÊDROWCA 
DO ŒWITU 3D
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ZAPOWIEDZI NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011

Szczegó³owych informacji na terenie kina udziela specjalista rezerwacji grupowych.
Formularz zg³oszeniowy oraz regulamin programów dostêpny na stronie  w zak³adce Szko³awww.multikino.pl

1 bilet na Akademiê = 
1 karnet na Akademiê = 
1 bilet szkolny = 

2pkt
7pkt

1pkt

KARTA SZKOLNA

MEGAMOCNY 3D

YOGI BEAR 3D

PRZYGODY GULIWERA 3D

GNOMEO & JULIA 3D

RANGO

RIO 3D

THOR 3D

Rok 2011

PIRACI Z KARAIBÓW 3D

KUNG FU PANDA 3D

AUTA 2 - 3D

WINNIE THE POOH

SMERFY 3D

BITWA WARSZAWSKA 1920 3D

HAPPY FEET 2 3D



Multikino Bydgoszcz
ul. Marsza³ka Focha 48
Informacja - tel. 52 552 38 24
rezerwacja grupowa - tel. 502 555 973
bydgoszcz@multikino.pl

Multikino Gdañsk
Al. Zwyciêstwa 14
Informacja - tel. 58 732 10 24
rezerwacja grupowa - tel. 502 555 736
gdansk@multikino.pl

Multikino Gdynia
ul. Waszyngtona 21
Informacja - tel. 58 628 18 01 lub 02
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 858
gdynia@multikino.pl

Multikino Koszalin
ul. Paderewskiego 1
Informacja - tel. 94 711 12 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 974
koszalin@multikino.pl

Multikino Kraków
ul. Dobrego Pasterza 128
Informacja - tel. 12 376 43 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 947
krakow@multikino.pl

Multikino W³oc³awek
ul. Pu³askiego 10/12
Informacja - tel. 54 421 11 10
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 910
wloclawek@multikino.pl

Multikino Arkady Wroc³awskie
ul. Powstañców Œl¹skich 2–4
Informacja - tel. 71 722 39 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 925
wroclawarkady@multikino.pl

Multikino Wroc³aw Pasa¿ Grunwaldzki
Plac Grunwaldzki 22
Informacja - tel. 71 733 44 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 911
wroclawpasaz@multikino.pl

Multikino Zabrze
ul.Gdañska 18
Informacja - tel. 32 720 50 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 942
zabrze@multikino.pl

Silver Screen £ódŸ
Al. Pi³sudskiego 5
Informacja - tel. 42 299 71 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 877
lodz@multikino.pl

Multikino Poznañ Strefa 51
ul. Królowej Jadwigi 51 
Informacja - tel. 61 624 09 10/24
rezerwacja grupowa - tel. 502 555 987
poznan51@multikino.pl

Multikino Poznañ Stary Browar
ul. Pó³wiejska 42
Informacja - tel. 61 624 13 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 929
starybrowar@multikino.pl

Multikino Warszawa Ursynów
Al. K.E.N. 60 (metro Imielin)
Informacja - tel. 22 201 17 24
rezerwacja grupowa - tel. 502 555 990
ursynow@multikino.pl

Multikino Warszawa Wola
ul.Górczewska 124
Informacja - tel. 22 211 39 10
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 873
wola@multikino.pl

Multikino Warszawa Z³ote Tarasy
Warszawa, ul. Z³ota 59
Informacja - tel. 22 201 16 24
rezerwacja grupowa - tel. 513 111 930
zlotetarasy@multikino.pl

www.multikino.pl
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