
 

 

 

 

 

 

 

 

AKADEMIA FILMOWA MULTIKINO 

Aktywni. Poszukujący. Biorący odpowiedzialność za swoje otoczenie, przejmujący inicjatywę 

w kształtowaniu siebie. Stawiający czoło wyzwaniom – na przekór własnym słabościom i 

przeciwnościom losu; czasami z przypadku, czasem – z wyboru. Kolejny semestr Akademii 

Filmowej Multikina to 16 spotkań z inspirującymi bohaterami mierzącymi się z lekcjami 

życia – podobnymi do tych, które czekają na uczniów. 

 

Czy postawy i wybory protagonistów mogą wpłynąć na młodą publiczność? Bardzo w to 

wierzymy. Kino, za sprawą immersji i identyfikacji, teleportuje widzów do zupełnie 

niezwykłych, ale i przecież całkiem zwyczajnych światów, pełnych niesamowitych przygód, 

które często są jedynie przebraniem dla realnych i znajomych problemów. 

 

Wszak dojrzewanie jest wyzwaniem nie tylko w filmach, a odkrywanie siebie to zadanie 

niewyłącznie dla wyimaginowanych superbohaterów („Shazam!”, „Kapitan Marvel”). 

Poszukiwanie sposobów komunikacji pomimo różnic, ale też trudnych, wywołujących 

napięcia, podobieństw, jest kluczową rozgrywką także poza filmowymi diegezami („Szybcy  

i śnieżni”, „Pokémon: Detektyw Pikachu”, , „Córka trenera”). Problem odpowiedzialności za 

drugą osobę („Cały świat Romy”, „Supa Modo”), wspólnotę („Król lew”, „Piłsudski”, 

„Legiony”, „Ostatni dzwonek”) i  środowisko („Jakub, Mimmi i gadające psy”, „Kobieta idzie 

na wojnę”) nie traci na aktualności w Polsce i na świecie, a może wręcz ważkość zyskuje? 

 

Omawiając wyselekcjonowane przez nas produkcje, nie tracimy z pola widzenia podstawy 

programowej, m.in. zagadnień literaturoznawczych (np. o bajce zwierzęcej mówimy przy 

okazji „Wielkiego złego lisa i innych opowieści”, o baśni – w kontekście „Aladyna”,  

o relacjach intertekstualnych – w nawiązaniu do „Old Boys”). Tematem zainteresowania 

pozostaje również sam film – gdyż przy okazji każdego z tytułów odkrywamy wraz  

z uczniami sposoby, na jakie kino buduje znaczenia, wciąga, oddziałuje, poucza. 

 

Aby w pełni wykorzystać edukacyjny potencjał kinowych propozycji, przygotowujemy dla 

naszej widowni również prelekcje eksperckie z różnych dziedzin, a także krótkie filmy 

edukacyjne wprowadzające w problematykę prezentowanych dzieł oraz poszerzające ich 

konteksty. Wraz z doświadczonymi pedagogami, filmoznawcami i psychologami 

opracowujemy scenariusze lekcji, które mogą być podporą w omawianiu obejrzanych przez 

klasę filmów. Nie ukrywajmy jednak, że kluczową rolę w projekcie odgrywają nauczyciele – 

to Państwo znają potrzeby i oczekiwania swoich uczniów i na ich podstawie dokonują wyboru 

seansu. To Państwo także, po projekcji, przeprowadzają dyskusje i lekcje, dzięki którym 

uczniowie wydobywają z filmów i utrwalają w pamięci to, co najcenniejsze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje na kolejny semestr Akademii Filmowej Multikina prezentujemy z przekonaniem, 

że mają one szansę wspierać Państwa codzienne dzieło, uzupełniając je o nowe emocje, 

odkrycia, a przede wszystkim – kolejne preteksty do ważnych rozmów. 

 

REPERTUAR 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III 

Lekcja 1 | Październik 

Król lew 

reżyseria: Jon Favreau | produkcja: USA 2019 | czas trwania: 118’ 

Temat: „Wieczny życia krąg, co prowadzi nas”. O harmonijnym życiu przyrody. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Zwierzęta – jak żywe! O animacji komputerowej. 

 Kierunek: Afryka, królestwo zwierząt. Co wiemy o ojczyźnie Simby? 

 „Wszystko, co widzisz zawdzięcza swe istnienie kruchej równowadze”.  

O ekosystemie, łańcuchu pokarmowym i… ludzkiej odpowiedzialności. 

 Woda jako źródło życia. Czy wystarcza jej dla wszystkich? 

 Gdy woda zachwieje harmonią – o suszy i powodzi. 

 Hakuna matata? Czy poczucie obowiązku musi wykluczać dobre samopoczucie?   

  

Gdy nad afrykańską równinę wtacza się ogromne słońce, które oświetla majestatyczny pochód 

zwierząt wszelkiej maści, wiadomo, że zanosi się na wielkie emocje. Poruszająca opowieść o 

lwie – królewskim potomku, który powraca do ojczyzny, aby odbić ją z łap zachłannego 

stryja, ukształtowała już niejedno pokolenie. W tym roku ponownie zagościła na ekranach kin 

w nowej, fotorealistycznej odsłonie uzyskanej z pomocą najświeższych osiągnięć animacji 

komputerowej. Jej seans będzie spotkaniem z wieloma ważnymi zagadnieniami i wartościami: 

odpowiedzialnością, obowiązkowością, tożsamością, miłością, przyjaźnią… Szczególnie 

ważnym współcześnie tematem jest delikatna równowaga przyrody, o której przyszły król 

uczy się od swojego ojca. Również i widzowie sporo się o niej dowiedzą. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 2 | Listopad 

Jakub, Mimmi i gadające psy 

reżyseria: Edmunds Jansen | produkcja: Łotwa 2019 | czas trwania: 70’ 

Temat: „Zieloną nosi koronę, przed skwarem daje ochronę” – lekcja o niezwykłej mocy 

drzew. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Liście, kwiaty i owoce, czyli co wiemy o życiu drzew? 

 Gruszki na wierzbie czy śliwki na sośnie? Rozpoznajemy roślinne gatunki! 

 Zielona przeciwko smogowi! Czy drzewa mogą nam pomóc? 

 Zapuszczanie korzeni. O znaczeniu lokalnej społeczności. 

 Rozmowa – pierwszy krok do współpracy. 

 Mali urbaniści – wielcy społecznicy: projektowanie własnego osiedla.  

 Nie tylko rysunek. Plastyka w animacji.  

Czy można wyciąć drzewa z parku, usunąć plac zabaw, w którym na co dzień bawią się dzieci 

z całej okolicy, a na ich miejscu postawić wieżowiec? Jakub i jego kuzynka Mimmi 

dowiadują się, że takie są właśnie plany tajemniczego dewelopera. Mimmi jest zrozpaczona – 

w tej malowniczej okolicy na obrzeżach Rygi mieszkała przez całe życie i do parku ma 

szczególny sentyment. Jakub dopiero tu przyjechał, ma spędzić tydzień u kuzynki. Nie jest 

nawet pewien, czy mu się tu podoba i czy znajdzie z Mimmi wspólny język. Czy dzieci 

zdołają się porozumieć i wspólnie ocalić niepowtarzalny charakter dzielnicy? I jak odkrycie, 

że tutejsze psy potrafią mówić, może przyczynić się do sprawy? Olśniewająca wizualnie 

animacja zwraca uwagę na ważne i aktualne tematy. Jej seans będzie dla uczniów okazją do 

rozwinięcia wiedzy przyrodniczej, ale także do zainteresowania się życiem własnej lokalnej 

społeczności.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 3 | Grudzień 

Wielki zły lis i inne opowieści 

reżyseria: Benjamin Renner, Patrick Imbert | produkcja: Francja, Belgia 2017 | czas trwania: 

80’ 

Temat:  Zwierzęta jak ludzie, ludzie jak zwierzęta. Od bajki ludowej do animacji. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Motto, humor i zwierzęta. Kilka słów o literackiej bajce. 

 Szczwany lis, wierny pies. Zwierzęta w powiedzeniach. 

 Wielki i zły? Jaki właściwie jest ten lis? Charakterystyka postaci. 

 Las – królestwo zwierząt. Kogo możemy tam spotkać?  

 Zwierzęta domowe i hodowlane. Czy dobrze je znamy? 

Czy nieco szaleni zając i kaczor oraz rezolutna świnka poradzą sobie, gdy będą musieli 

dostarczyć niemowlę do właściwej rodziny w zastępstwie bociana, który złamał skrzydło? Jak 

potoczy się Boże Narodzenie, kiedy to oni przejmą obowiązki Świętego Mikołaja? I co się 

stanie, kiedy z jajek ukradzionych przez wygłodniałego, ale wrażliwego, lisa wyklują się 

kurczaczki? Twórcy nominowanej do Oscara animacji Ernest i Celestyna w swoim 

najnowszym, pięknym i pełnym zaskakujących gagów, filmie opowiadają trzy niezwykłe 

historie o urzekających zwierzętach. Przy okazji odwiedzin w ich świecie, warto przyjrzeć się 

tradycji bajki literackiej.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 4 | Styczeń 

Szybcy i śnieżni 

reżyseria: Edmunds Jansen | produkcja: Łotwa 2019 | czas trwania: 70’ 

Temat:  Fair play – w życiu i w sporcie. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Bezpieczne ferie – wskazówki. 

 Saneczki, narty, łyżwy... Zimowe sporty i aktywności. 

 Siła zespołu, czyli co zyskujemy dzięki współpracy? 

 Zasady fair play – warto zapamiętać! 

 Czy zawsze muszę wygrywać? O smaku porażki i ciemnej stronie ambicji. 

 Trudne słowo przepraszam. Co zrobić, by przeszło przez usta? 

 Szybcy i…? O filmowych wyścigach i dynamice na ekranie.  

Zdolność przyznania się do winy oraz przepraszania nie jest spotykaną umiejętnością, mimo 

że bardzo potrzebną i niezwykle potężną. Z pewnością nie można jej przypisać Frankiemu  

i Zacowi – dwóm wielkim rywalom toru saneczkowego. Choć obaj potrafią konstruować 

niesamowite sanie wyścigowe, to podczas przygotowań do kolejnego starcia, będą musieli się 

sporo nauczyć. Nie będą to łatwe lekcje. Wraz z bohaterami tej trzymającej w napięciu 

animacji publiczność przekona się o wartości przyjaźni i zaletach postępowania zgodnie  

z zasadami fair play. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV-VI 

 

Lekcja 1 | Październik 

Pokémon: Detektyw Pikachu 

reżyseria: Rob Letterman | produkcja: Japonia, Kanada, USA 2019 | czas trwania: 104’ 

Temat: Jak zrozumieć Pokémona? O różnych sposobach komunikacji. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Nie tylko słowa. Czy umiemy czytać komunikaty niewerbalne? 

 Komunikacja na odległość: list, sms, post, snap… Co i kiedy wybrać? 

 Porozumienie międzykulturowe i… międzygatunkowe! Co rozumiemy od razu, czego 

musimy się nauczyć? 

 Ważne słowo: partner. Jak zasłużyć na to miano? 

 Języki mediów: Pokémon w serialu anime, grze, filmie pełnometrażowym. 

 Słowo w filmie: gra głosem, dubbing, napisy. 

Kto nie słyszał o Pokémonach? 21 sezonów serialu anime, niezliczone gadżety, gra 

korzystająca z technologii rzeczywistości rozszerzonej, która obiegła cały (i to bez 

najmniejszej przesady!) świat. W październiku legendarny Pikachu powraca na ekrany kin  

i ma duże szanse zachwycić nawet tych widzów, którzy dotąd pozostawali odporni na jego 

urok. 

Tim, po tajemniczym zaginięciu ojca, detektywa Harry’ego Goodmana, odwiedza jego 

mieszkanie. Ku swojemu zaskoczeniu, spotyka tam… Pikachu. Jeszcze bardziej zdziwi się, 

kiedy odkryje, że potrafi zrozumieć, co Pokémon mówi! Okaże się to kluczową umiejętnością 

w obliczu wyzwań, które czekają bohaterów, gdy wyruszą oni na pełne zwrotów akcji 

poszukiwania zaginionego detektywa.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 2 | Listopad 

Supa Modo 

reżyseria: Likarion Wainaina | produkcja: Kenia, Niemcy 2018 | czas trwania: 74’ 

Temat: „Nie ma szkody w małym udawaniu” – czy zawsze i czy na pewno? 

Zagadnienia edukacyjne:  

 Trudny wybór: gorzka prawda czy słodkie kłamstwo?  

 Półprawda, udawanie, fakenews, manipulacja – niegroźne czy niebezpieczne? 

 Jak przekazać przykrą wiadomość? Jak się z nią pogodzić? O trudnych rozmowach. 

 Niemałe udawanie: film jako iluzja. 

 W poszukiwaniu prawdziwych supermocy. O potędze pozytywnego nastawienia. 

Przepiękna, dojrzała opowieść, która zachwyciła dziecięce jury na prestiżowym festiwalu 

Berlinale, w listopadzie ma szansę podbić serca widzów Akademii Filmowej. Jo ma swój 

sekret – jest obdarzona przez los wielkimi mocami. Wystarczy, że skupi się przez chwilę – 

 i może przesuwać przedmioty, zatrzymywać czas, uratować sklep przed rabunkiem. Kiedy po 

długim leczeniu wraca ze szpitala, atmosfera w domu gęstnieje. Okazuje się, że nie tylko ona 

ma swoje tajemnice. Co ukrywa jej mama, a co kombinuje starsza siostra? Widzowie mogą 

domyślić się jednego: na młodą superbohaterkę czeka wielkie wyzwanie. Czy jej historia 

zainspiruje publiczność do poszukania własnej supermocy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 3 | Grudzień 

Aladyn 

reżyseria: Guy Ritchie | produkcja: USA 2019 | czas trwania: 128’ 

Temat: Niezwykła moc spełniania życzeń, czyli „uważaj, o czym marzysz…”!  

Zagadnienia edukacyjne: 

 Bogactwo, królestwo, czy…? Co naprawdę się liczy? 

 Baśń o wolności i zniewoleniu. O czym marzą bohaterowie Aladyna? 

 Kto może spełnić nasze marzenia? W poszukiwaniu własnego dżina.  

 Dżin, złota rybka i kwiat paproci – pradawne opowieści o spełnianiu życzeń. 

 Słuchane, czytane, oglądane – literacka baśń i jej bliscy krewni. 

 Filmowa magia: scenografia, kostiumy, choreografia i efekty specjalne. 

 

Tak olśniewający film już dawno nie gościł na ekranach kin. Za sprawą nowej, aktorskiej, 

odsłony klasycznej disnejowskiej opowieści, wspaniałe Agrabah po raz kolejny zaprasza 

publiczność na niezapomnianą wizytę. Niezależnie od tego, czy widzowie dopiero odkryją 

wznoszące się nad pustynią miasto, czy też powrócą do niego z sentymentem, czeka ich wiele 

emocji. Zapewnią je barwne przygody Aladyna: podróż latającym dywanem, próba zdobycia 

serca księżniczki, rozterki związane z wyborem trzech marzeń, które Dżin może ziścić,  

i wreszcie – pokusy wynikające z dostępu do nieograniczonej potęgi magicznej lampy. 

Pouczające odwiedziny w baśniowym świecie skłonią uczniów do rozmyślań: jakie życzenia 

naprawdę warto spełnić? I kto lub co może pomóc w ich realizacji? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 4 | Styczeń 

Cały świat Romy 

reżyseria: Mischa Kamp | produkcja: Holandia, Niemcy 2019 | czas trwania: 89’ 

Temat: Akceptacja, bunt, wyzwanie? O stawianiu czoła zmianom. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Rodzinne sprawy, czyli jak pogodzić się ze zmianami. 

 Budowanie międzypokoleniowego porozumienia – dlaczego czasem jest tak trudne? 

 Od niechęci do przywiązania – ewolucja filmowej relacji. 

 Kto opiekuje się nami, a kim my możemy się zaopiekować?  

 Samodzielność, ostrożność, odpowiedzialność . Przepis na bezpieczne podróże. 

 Kto mówi w filmie? O narracji pierwszoosobowej. 

Holenderskie kino familijne od lat opowiada nam wciągające historie dziecięcych bohaterów, 

którzy mierzą się z wielkimi wyzwaniami. W ich rozterkach wielu młodych widzów rozpozna 

znajome wątki. Śledząc wybory filmowych postaci, odbiorcy mają okazję zmierzyć się  

z własnymi codziennymi problemami i zainspirować się w poszukiwaniu rozwiązań. W tym 

m.in. tkwi moc filmu Cały świat Romy. Rodzice dziewczynki rozstali się jakiś czas temu. Jej 

tata ma nową partnerkę, ale mimo jego usilnych starań, Roma nie chce jej poznać. Mama 

bohaterki z kolei ma nową pracę. To dlatego nastolatka popołudnia będzie spędzać w salonie 

fryzjerskim surowej babci. Ku swojemu zdziwieniu Romy odkrywa, że babcia jest coraz 

bardziej roztargniona i nieporadna. Czy wnuczka przekona się do niej i zdoła jej pomóc? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII-VIII 

 

Lekcja 1 | Październik 

Film do wyboru przez uczniów i nauczycieli: 

Piłsudski 

reżyseria: Michał Rosa | produkcja: Polska 2019 | czas trwania: 102’ 

lub 

Legiony 

Reżyseria: Dariusz Gajewski | produkcja: Polska 2019 | czas trwania: 120’ 

Temat: Historia nauczycielką życia, czyli po co nam ta wiedza? 

Zagadnienia edukacyjne: 

● Narodowe mitologie i ich rewizja: literatura i film wobec wojennej martyrologii. 

● Najważniejsze daty polskiej państwowości: dlaczego są ważne? 

● Wielkie metamorfozy: bohaterowie historyczni i filmowi protagoniści. 

● Kino wojenne czy antywojenne, czyli nie tylko zapach napalmu o poranku. 

● Ja a naród i inne wspólnoty. Czy czuję się ich częścią? 

● Bohaterskie postawy, heroiczne wybory – dziś. O współczesnym patriotyzmie. 

Doczekaliśmy się niemal w tym samym czasie dwóch historycznych filmów zrealizowanych 

przez renomowanych i doświadczonych twórców, którzy opowiadają o wydarzeniach 

przełomowych dla kształtowania się polskiej państwowości. Będzie to też ciekawy pojedynek 

aktorski: w jednym filmie w postać Marszałka wcieli się Borys Szyc, w drugim Jan Frycz. 

Jednak kluczowe w obu realizacjach wydaje się pytanie o optykę: jak patrzymy na ludzi 

tworzących historię? Jak ją samą rozumiemy? Jako powód do dumy i utwierdzania się  

w narodowych mitach czy jako pretekst do autorefleksji, uczenia się teraźniejszości poprzez 

przeszłość? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 2 | Listopad 

Shazam! 

reżyseria: David F. Sandberg | produkcja: USA 2019 | czas trwania: 132’ 

Temat:  „Co ze mną zrobiłeś? Co zrobiłeś z moim głosem?”  

Zagadnienia edukacyjne: 

● Superbohaterskie przemiany. 

● Mutacja, metamorfozy – dzień dobry, dojrzewanie!  

● Autokreacja i odgrywanie społecznych ról. 

● Dziecko w ciele dorosłego. 

● Problem niechcianej odpowiedzialności: od Bagginsa do Shazama. 

 

Niefrasobliwy i pełen dezynwoltury Shazam! Jest absolutną odtrutka na nudę, jaką zaczęli 

nam w ostatnich katach serwować twórcy niektórych segmentów kina superbohaterskiego. 

Recepta na tę odtrutkę zawsze jest ta sama: nabranie dystansu do materii twórczej, spojrzenie 

na swoje własne uniwersum innymi oczami, dopływ świeżej krwi. Shazam! Jak żaden inny 

film lokuje się w samym środku świata nastolatków: pewnych siebie, ale zagubionych. 

Drących koty o drobiazgi, ale odpuszczających sprawy istotne. Wrażliwych do bólu, ale 

ostentacyjnie zblazowanych. Udających luz, ale tkwiących po szyję w nowych konwenansach. 

Chcących zawsze być online i tęskniących za nieznaną wolnością od ciągłej dostępności. 

Bardzo mądre, pouczające i zabawne kino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 3 | Grudzień  

Old Boys 

reżyseria: Toby MacDonald | produkcja: Wielka Brytania, Szwecja 2019 | czas trwania: 90’ 

Temat:  Spotkania z lekturą. „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”? 

Zagadnienia edukacyjne: 

● Nawiązania intertekstualne: co się czyta w Caldermount?  

● Kujon, szkolna gwiazda i inne etykiety. O stereotypach – nie tylko w filmie. 

● Twórcze spojrzenie: charakterystyka postaci.  

● Romantyk w świecie zasad. W poszukiwaniu własnej przestrzeni. 

● Kanony i wymagania. Jak docenić różnorodność? 

● Od wiadomości do arcydzieła. Pytania o sztukę. 

● Prawo autorskie. Co o nim wiemy? 

● Nauczyciele kontra uczniowie. Ważne filmy o szkolnym życiu. 

 

Męska szkoła w Caldermount, pełna skostniałych zasad instytucja to dla Ambersona przede 

wszystkim szkoła przetrwania. Choć bohater jest inteligentnym chłopakiem o niezwykłej 

wyobraźni i pogodnym usposobieniu, wszyscy widzą w nim tylko łamagę. Sytuacja ma szansę 

się zmienić, gdy w okolicy zamieszka córka jednego z nauczycieli. Zauroczony Amberson w 

pełni ujawni swoją wrażliwość oraz artystyczną inwencję… i pomoże szkolnej gwieździe 

sportu w prowadzeniu korespondencji z dziewczyną. Wkrótce sprawy zaczną się 

komplikować… Bez wątpienia za sprawą „Old Boys” kolekcja wybitnych – ważnych  

i poruszających – filmów o szkole, ze „Stowarzyszeniem Umarłych Poetów” na czele, 

wzbogaca się o kolejny wartościowy tytuł. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcja 4 | Styczeń 

Kapitan Marvel 

reżyseria: Anna Boden, Ryan Fleck | produkcja: Australia, USA 2019 | czas trwania: 124’ 

 

Temat: „Czuję, że moja przeszłość skrywa rozwiązanie”. O wartości samopoznania. 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Komiks jako tekst kultury. Cechy i konteksty. 

 Superbohaterowie: wartości i dylematy. 

 „Wojna to uniwersalny język”. O superbohaterce, która nie chce walki. 

 Girl power – dlaczego dopiero teraz? 

 Adaptacja – „twórcza zdrada”. Co daje zmiana względem pierwowzoru?  

 Samopoznanie i samoocena – podstawy supermocy. 

 Po co nam wspomnienia? Rozważania o tożsamości. 

 Znaczenie i poetyka filmowych retrospekcji. 

  

Kino superbohaterskie spod szyldu Marvela słynie z zapierających dech w piersiach scen, 

olśniewających efektów specjalnych, niezapomnianych szlachetnych postaci i dramatycznych 

walk o wielkie wartości. Nie słynie natomiast z wielu superbohaterek – Kapitan Marvel jest 

pierwszą kobietą o nadludzkich mocach, która stała się centralną postacią filmu cenionego 

studia. Warto było na nią poczekać, zwłaszcza że za sprawą toczonych przez protagonistkę 

bojów z całą potęgą objawiają się ważne problemy współczesnej kultury. Co istotne z punktu 

widzenia nastoletnich uczniów, Kapitan Marvel podejmuje się zrozumienia swojej przeszłości 

i skonstruowania własnej tożsamości. Stawia więc czoła wyzwaniom stojącym przed każdą 

dorastającą osobą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

Pokaz na zamówienie 

Córka trenera 

reżyseria: Łukasz Grzegorzek | produkcja: Polska 2018 | czas trwania: 93’ 

Temat: Trener czy gracz? Rozgrywki z rodzicielskimi oczekiwaniami. 

Zagadnienia edukacyjne: 

● Konflikt pokoleń – wybór czy konieczność?  

● Rodzicielskie ambicje i oczekiwania. Jak im sprostać – i czy zawsze warto? 

● Rada czy intuicja, marzenia czy realizm? Ku dojrzałym wyborom. 

● Sportowa rozgrywka – katalizator filmowych przemian i konfliktów. 

● Sport jako widowisko – w filmie i na żywo. 

● Asceta, celebryta, mistrz i ekspert – współczesne wcielenia sportowca.  

 

Ojciec i córka jeżdżą po Polsce od stadionu do stadionu, od turnieju do turnieju, by spełnić jej 

marzenie o karierze tenisistki. A może to wcale nie jej marzenie? Ojciec – uparty, niezłomny, 

zaangażowany ponad siły charyzmatyczny trener, jest gotowy do poświęceń – dla córki 

wszystko! Czyżby? Czy nadchodzący sezon uwolni stłumione dotąd konflikty, a spotkane po 

drodze osoby i kolejne sportowe pojedynki okażą się katalizatorami wyborów, które jak dotąd 

nie były na serio brane pod uwagę? Ambitny film o wielkich ambicjach odsłoni przed 

widzami ważne zagadnienia związane z relacjami rodzinnymi. A że rozgrywki charakterów 

będą toczyły się na korcie tenisowym, również widowiskowość sportu okaże się istotnym 

tematem refleksji.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz na zamówienie 

Green Book 

reżyseria: Peter Farrelly | produkcja: USA 2018 | czas trwania: 130’ 

Temat: Koniec z mową nienawiści, czas na mowę przyjaźni.  

Zagadnienia edukacyjne: 

 Jeszcze nie znam, a już wiem. Jak uprzedzenia i stereotypy kształtują nasze 

nastawienie? 

 Uzasadnione fobie przed ksenofobią: niebezpieczna niechęć do odmienności. 

 Wykluczający i wykluczeni – czy jest tu podział ról? 

 Zjawisko mowy nienawiści. Jak zatrzymać falę hejtu? 

 Multikulturalizm – nowa rzeczywistość kulturowa i społeczna. Czy jesteśmy na nią 

gotowi? 

 Kultura społecznie zaangażowana, czyli artyści przeciw stereotypom. 

 Buddy movie: od „Flipa i Flapa” do „Green Booka”. 

 

Różni ich wszystko: od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie  

i rozrywki. Łączy: tylko samochód, którym wyruszają na wielotygodniowe tournée po 

południu Stanów Zjednoczonych.  

Wówczas, w latach 60., segregacja rasowa jest na porządku dziennym… Czy głębokie 

porozumienie między dwoma bohaterami ma szansę przedrzeć się przez uprzedzenia  

i stereotypy? Obsypany prestiżowymi nagrodami i nominacjami „Green Book” odpowiada na 

to pytanie w mistrzowskim stylu, oferując widzom doskonałą rozrywkę i wyjątkowo 

pozytywną atmosferę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz na zamówienie 

Kobieta idzie na wojnę 

reżyseria: Benedikt Erlingsson | produkcja: Francja, Islandia, Ukraina 2018 | czas trwania: 

101’ 

Temat: Wojna o przyszłość. Dylematy, problemy, wyzwania.  

Zagadnienia edukacyjne: 

● Nie ma planety B. Jak żyć ekologicznie? 

● Gorący temat: konsumpcjonizm i kapitalizm.  

● Altruizm konta egoizm: przeciwieństwa czy symbioza? 

● Aktywizm i jego granice: czy w walce o wspólne dobro są chwyty niedozwolone? 

● Dobro jest tylko jedno? O relatywizmie moralnym. 

● Manipulacja, propaganda, postprawda. Jak radzić sobie z mediami? 

 

Islandia jawi się jako ostoja nieujarzmionej przyrody. Czyste powietrze, malownicze 

krajobrazy, kontakt z naturą… Kiedy potężny koncern zagrozi tamtejszemu środowisku, 

tajemnicza Kobieta z Gór wypowie mu wojnę. Jaką strategię obierze zdeterminowana 

obrończyni przyrody, na co dzień niepozorna dyrygentka lokalnego chóru? O jej wyborach 

film opowiada z typowym dla kultury nordyckiej humorystycznym dystansem. Ale że temat 

jest palący, widzowie nie zostaną obojętni. Seans wywołać może gorące debaty wokół 

ważnych, nierozstrzygalnych problemów. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaz na zamówienie  

Ostatni dzwonek 

reżyseria: Magdalena Łazarkiewicz | produkcja: Polska 1989 | czas trwania: 107’ 

Rekomendacja wiekowa: od 15 lat 

Temat: Między pierwszym a ostatnim dzwonkiem: szkoła, uczeń i nauczyciel – pretekst do 

(auto)refleksji. 

Zagadnienia edukacyjne: 

● Szkoła życia: dlaczego instytucja może pomóc mi w osobistych wyborach? 

● Nauczyciel jako przewodnik, instruktor i mentor. Filmowe ilustracje „ciała 

pedagogicznego”. 

● Wielcy nauczyciele: od Platona do Johna Keatinga. 

● Co dalej? Trudne decyzje na progu dorosłości. 

● Czas wielkiej rzeźby, burzy i naporu w tradycji europejskiej. 

● A co na to Kaczmarski i kaskaderzy literatury? Kino w dialogu między tekstami. 

 

„Ostatni dzwonek” to uniwersalna historia inicjacji w dorosłość, a jednocześnie film mający 

dla wielu widzów status arcydzieła. Głęboko osadzony w tkance czasów, w którym dzieje się 

akcja, pozostaje jednak zaskakująco aktualny dwadzieścia lat po premierze, stawiając palące 

pytania o tożsamość, patriotyzm, wolność i historię. Magdalena Łazarkiewicz odważnie 

eksploruje kontestacyjne rejony polskiej sztuki i literatury, wskazując na konkretne i ważne 

inspiracje: od poezji romantycznej i modernizmu po literaturę współczesną i piosenkę 

autorską.   

 


