
 

Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 
22, tel. 71 733 44 24, 513 111 911 

        e-mail: wroclawpasaz@multikino.pl 
 

 

Szanowni Państwo! 
 

Multikino w Pasażu Grunwaldzkim wraz z Urzędem Miasta oraz Punktem 

Informacji Europejskiej przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej serdecznie zaprasza do 

udziału w nowym projekcie edukacyjnym 

„Europa, Europa” 
 

  

W ramach projektu pokazane zostaną filmy 

zrealizowane w Europie i opowiadające o Europie. 

Chcemy, aby ich tematyka przybliżała młodzieży 

zagadnienia związane z szeroko pojętą 

tożsamością i kulturą Starego Kontynentu. 

Naszym celem jest również 

zaprezentowanie młodzieży najciekawszych  

i najbardziej wartościowych współczesnych filmów 

kinematografii europejskich. 

Poranne seanse poprzedzone będą 

prelekcjami na temat współczesnej Europy. 

Wykłady połączone z prezentacjami 

multimedialnymi przeprowadzone zostaną przez 

naukowców z Dolnośląskiego Punktu 

Informacyjnego Europe Direct  przy DSW. 
 

Repertuar kwietniowy znajdą Państwo na drugiej stronie. 
 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i średnich w ramach projektu mamy przygotowane 300 

biletów gratis!!! 

Jedna szkoła może otrzymać na każdy seans maksymalnie 20 biletów gratis. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Po wyczerpaniu darmowej puli bilety w cenie 10 zł. Opiekunowie gratis. 

Bilety darmowe nie dotyczą filmu „Tatarak”(bilety 14 zł). 
 

 

PRELEKCJE I PATRONAT DYDAKTYCZNY:       www.europedirect-wroclaw.dsw.edu.pl 
 

Dolnośląski Punkt Informacyjny 
 
 



NAJBLIŻSZE SPOTKANIA: 
 

 

 

01.04.2009,  godz. 10:00 i 18:00 
 

WALC Z BASZIREM – pokaz przedpremierowy! 
 

Temat prelekcji: Relacje Bliski Wschód – Europa.  
 

Pewnej nocy we wrześniu 1982 roku falangiści, chrześcijańska milicja libańska, 

dokonują w bejruckich obozach dla uciekinierów rzezi trzech tysięcy 

Palestyńczyków. Ich działania wspierają izraelscy żołnierze, którzy otaczają 

teren masakry. Ari Folman, reżyser "Waltz with Bashir", był jednym z tych 

żołnierzy. 

"Walc z Bashirem" to nowy głos światowego kina – w niezwykle udany 

sposób dokonuje nowatorskiego połączenia dokumentu z animacją. 

 

ZŁOTY GLOB 2009          OSCAR 2009 - NOMINACJA  

 
 

 

24. Warszawski Festiwal Filmowy – Zwycięzca Plebiscytu Publiczności 
 

21.04.2009,  godz. 10:00  
 

JEDEN DZIEŃ W EUROPIE  

Temat prelekcji: Stereotyp w postrzeganiu narodów. 

Jeden dzień w Europie opowiada cztery historie będące wariacjami na 

podobny temat: turystów, policji i złodziei. Dzieją się w tym samym 

czasie w Stambule, Santiago de Compostella, Berlinie i Moskwie. Ich 

bohaterowie przyjeżdżają do obcego kraju i zostają okradzeni, 

a w dodatku nie znają języka. Tłem dla każdej historii jest mecz piłki 

noznej. Reżyser i scenarzysta „Jednego dnia w Europie” Hannes Stoehr, 

niemiecki trzydziestolatek, rozbraja narodowe stereotypy, przewrotnie 

nimi grając. 

 
22.04.2009, godz.10:00 i 18:00  
 

Przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Andrzeja Wajdy – „Tatarak” 
 

        Opowieść o starzejącej się, doświadczonej życiem, 

schorowanej kobiecie, która boryka się z nudą i samotnością 

u boku wiecznie zapracowanego męża lekarza. W końcu spotyka 

młodego mężczyznę, co sprawia, że bohaterka zaczyna 

przeżywać drugą młodość i znowu czuć się kobietą 

  

 
 
 

 

 

Rezerwacje i szczegółowe informacje:  

Tel.: 071 733 44 24, 513 111 911 (pn – pt. godz. 9:00 – 16:30) 

e-mail: wroclawpasaz@multikino.pl 


