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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” 
 Luty – czerwiec 2009. 

 
 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 Informacyjny 

Europe Direct  przy DSW. 
 

 

Program inaugurujemy już 11 lutego 2009 r. filmem wybitnego brytyjskiego 

reżysera Kena Loacha pt. „Polak potrzebny od zaraz”. Więcej informacji na temat 

filmu i projektu znajdą Państwo na drugiej stronie. 
 

 

Dla szkół mamy przygotowane 300 biletów gratis!!!  

Jedna szkoła może otrzymać na każdy seans 30 biletów gratis. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

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

 
 

 
 
 
 



 

Pokazy kina europejskiego będą odbywać się od lutego do czerwca dwa razy 
 w miesiącu, zawsze w środy, o godz. 10:00 i 18:00. Zainteresowane szkoły mogą skorzystać 
z pakietu biletów darmowych również na seanse o godz. 18:00. 

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIA: 
 

11.02.2009,  godz. 10:00 i 18:00 

Polak potrzebny od zaraz 
Temat prelekcji: Polska i Polacy w Unii Europejskiej – szanse i perspektywy 
 

Reżyseria: Ken Loach 

dramat, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Polska, 96 min 

Dzieło jednego z najwybitniejszych twórców brytyjskiego kina, 

który kierując się swą niezwykłą wrażliwością społeczną, zainteresował 

się losami Polaków przybywających na Wyspy  

w poszukiwaniu lepszego życia. 

„Polak potrzebny od zaraz” w sposób zajmujący porusza problem 

fali nowej polskiej imigracji zarobkowej. Nie tylko z polskiej perspektywy 

jest to niewątpliwie jeden z ciekawszych filmów ostatnich lat. 
 

NAGRODA ZA NAJLEPSZY SCENARIUSZ NA FESTIWALU  
W WENECJI 2007 
 

 

 

25.02.2009, godz. 10:00 i 18:00 

Gomora 
 

Reżyseria: Matteo Garrone 

dramat, Włochy, 2008, 135 min  

Władza, pieniądze i krew – oto wartości, z którymi mieszkańcy 

prowincji Neapolu i Caserty stykają się każdego dnia. Nie mają wyboru, 

muszą podporządkować się zasadom, jakie narzuca „system” - Camorra. 

Niewielu z nich może myśleć o „normalnym” życiu. Pięć historii zostało 

splecionych w tym drastycznym scenariuszu, osadzonym w okrutnym 

i pozornie fikcyjnym świecie, który jest głęboko zakorzeniony  

w rzeczywistości 

NAJLEPSZY FILM EUROPEJSKI 2008 ROKU (5 nagród Europejskiej 
Akademii Filmowej) 

 
 

 

W  marcu w ramach cyklu Europa, Europa pokażemy: 

„Na krawędzi nieba” – według serwisu Stopklatka najciekawszy film roku 2008!!! 

„Klasa” – Złota Palma na festiwalu w Cannes 2008; nominacja do Oscara 

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

 

Dolnośląski Punkt Informacyjny  
    przy DSW 
 

 


