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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2010 

    

 

 

Drodzy Nauczyciele, 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcja oraz pracownicy Multikina Ursynów pragną 
życzyć, aby trudowi wkładanemu w edukację towarzyszyły zawsze zaufanie i szacunek 
uczniów. Jednocześnie proszę przyjąć nasze słowa uznania za poświęcenie i zaangażo-
wanie w Państwa pracy. 

14 października od samego rana gorąco zapraszamy Państwa wraz z uczniami do kina. 
Aktualną ofertę pełną nowości filmowych na ten dzień znajdą Państwo na drugiej stronie 
tego listu. 

Serdecznie pozdrawiam 

Przemysław Cichosz 

Multikino Ursynów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Szczegóły na stronie www.multikino.pl (zakładka Szkoła). Wszelkich dodatkowych informacji na 
terenie Multikina Ursynów udziela Przemysław Cichosz, specjalista ds. rezerwacji grupowych, pod 
numerem telefonu (22) 201-17-24 lub 502-555-990 oraz adresem e-mail ursynow@multikino.pl. 

http://www.multikino.pl/
mailto:ursynow@multikino.pl


 

BIAŁA I STRZAŁA PODBIJAJĄ KOSMOS 3D 

Animowany/familijny, USA 2010, 85 min. 

Film z polskim dubbingiem 

Biała i Strzała nie śniły nawet o podróży za granicę,          
a co dopiero o podboju galaktyki! Przezabawny zbieg 
okoliczności rzuci te dwa niezwykłe czworonogi w wir 
wielkiej przygody! W polskim dubbingu udział wzięły 
m.in. Agnieszka Dygant i Małgorzata Kożuchowska. 

KARATE KID (od 12 lat)  

Akcja/sztuki walki, USA 2010, 140 min. 

Film z napisami 

Po przeprowadzce do Chin nastoletni Dre, prześlado-
wany przez grupę łobuzów, postanawia nauczyć się 
walczyć. Początkowo naśladuje bohaterów swoich ulu-
bionych gier wideo. Z chwilą kiedy poznaje swojego 
przyszłego mistrza, pana Hana (w tej roli rewelacyjny 
Jackie Chan!), jego życie zmienia się. 

STREET DANCE 3D (od 15 lat) 

Muzyczny, Wielka Brytania 2010, 98 min. 

Film z napisami 

Młodzi widzowie zobaczą tu wszystko to, co w filmach 
o muzyce i tańcu najlepsze. Dodatkowo przezabawny 
konflikt, przed którym staną bohaterowie – jak pogodzić 
taniec nowoczesny z… baletem?! Zapierające dech         
w piersiach choreografia i muzyka! 

ŚLUBY PANIEŃSKIE (od 12 lat)  

Komedia, Polska 2010, 100 min. 

Film polski 

Plejada polskich gwiazd (Stuhr, Szyc, Żmuda-Trze-
biatowska) w adaptacji klasycznej komedii Aleksandra 
Fredry. Zmagania dwóch panien, Anieli i Klary, które 
założyły się, że nigdy nie wyjdą za mąż, z zakochanymi 
w nich Gustawie i Albinie. Reżyseruje Filip Bajon.  

LEGENDY SOWIEGO KRÓLESTWA 3D 

Animacja/fantasy, Australia/USA 2010, polski dubbing 

Film z polskim dubbingiem 

Soren, sympatyczna sowa płomykówka, trafia do tajem-
niczej szkoły dla osieroconych sów. Wkrótce staje przed 
zadaniem uratowania lasu Tyto – sowiego królestwa. 

 

ŻÓŁWIK SAMMY 3D 

Animacja/przygodowy, Belgia 2010, 85 min. 

Film z polskim dubbingiem 

O ekologii oczami uroczego, małego żółwia morskiego, 
który po wykluciu się z jajka przemierza cały glob. 
Podróż ta zajmuje mu pięćdziesiąt lat, w ciągu których 
obserwuje, jak zmienia się środowisko. Sammy jest 
lojalnym przyjacielem, ma upodobanie do przygód i po-
trafi sprostać najtrudniejszym wyzwaniom – jednym 
słowem jest żółwim optymistą. 

 


