
Poruszająca i inspirująca historia znana ze słynnej powieści 
i uwielbianego przez wiele pokoleń filmu z 1976 roku nie bez 
powodu powraca w nowej odsłonie. Gdy ujawnia się skala 
konsekwencji niszczenia przyrody, a rokowania ekologów na 
przyszłość Ziemi są coraz bardziej ponure, warto przypomnieć 
najlepsze momenty relacji między człowiekiem a naturą. 
Z pewnością należy do nich przyjaźń między małym Michelem 
a uratowanymi przez niego pelikanami. „Chłopiec z burzy”, jako 
przykład wysokiej klasy kina familijnego, to punkt wyjścia do 
wielu ważnych rozmów: o dojrzałości, odpowiedzialności, 
relacjach z bliskimi czy mierzeniu się z własnymi emocjami.

Chłopiec z burzy
czas trwania: 99 minut |  (szkoła podstawowa, klasy 4-6)

PAKIET EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

W trosce o przyszłość planety
Żyjemy w czasach, w których 96% ssaków to ludzie i hodowane przez nich zwierzęta. Grenlandia traci lód 
obecnie 7 razy szybciej niż w latach 90. XX wieku. Współczesne rozwiązania w rolnictwie przyczyniają się do 
tego, ze zagrożonych wymarciem jest 40% gatunków owadów. Naukowcy ostrzegają, ze do 2050 roku  
w oceanach może być więcej plastiku niż ryb. 

Potrzeba ochrony środowiska – zarówno w globalnym, jak i lokalnym, czy nawet indywidualnym wymiarze 
– jest tematem, który dotyczy każdego, choć może jeszcze nie każdy zdołał się z nim zmierzyć. Pakiet 
edukacji ekologicznej zachęca młodych widzów do zaangażowania się w jedną ze spraw kluczowych dla 
ich przyszłości. Zachęcamy do wyboru jednej ze starannie wyselekcjonowanych propozycji repertuarowych. 
Przed seansem wyświetlimy film edukacyjny na temat proekologicznych rozwiązań. Opiekunowie grup
otrzymają e-book pełny pomysłów na rozwijające ekolekcje!

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. Czy dzieci 
zdołają 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.

Jakub, Mimmi i gadające psy
czas trwania: 70 minut  |  (szkoła podstawowa, klasy 1-3)

Repertuar



Dziesiątki gatunków zwierząt, ponad 200 rodzajów upraw, 
10 000 drzew, a to wszystko na jednej farmie. Trudno to sobie 
wyobrazić, prawda? A jednak to nie fikcja! Reżyser John Chester 
postanawia wcielić tak niecodzienną wizję w rzeczywistość. Wraz 
z małżonką porzuca swe przytulne mieszkanie w Los Angeles, by 
na terenie Kalifornii stworzyć miejsce, w którym różne formy 
życia koegzystują w pełnej zgodzie z prawami przyrody. Cały ten 
proces odbywa się przy wykorzystaniu ekologicznych metod 
uprawy, bez udziału szkodliwej chemii i technologii. „Nasze 
miejsce na Ziemi” to dokumentalny zapis spełniania marzenia 
o powrocie do natury, o wiążących się z tym trudnościach, 
a jednocześnie korzyściach, jakie podobne podejście niesie dla 
naszej planety.

Nasze miejsce na Ziemi
czas trwania: 92 minuty  |  (szkoła podstawowa, klasy 7-8)

Szajbus i pingwiny
czas trwania: 95 minut  |  (szkoły podstawowe, klasy 1-3)

Kangury, koale, dziobaki – to oczywiste… Ale kto wie, że w Australii żyją także pingwiny? Okazję do rozmowy o odległym kontynencie 
dają wyczyny filmowego Szajbusa – owczarka, który wraz ze swoimi właścicielami musi uratować nieloty przed wyginięciem. Czy 
zagrożona populacja przetrwa? A może zwycięży ludzka zachłanność i chęć zysku? Pogodny i pełen przygód film pozwoli 
najmłodszym widzom włączyć się w dyskusję o jednym z poważniejszych problemów współczesnej cywilizacji.

Pokot
czas trwania: 128 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe)

W Sudetach dochodzi do serii morderstw. Ofiary nie są przypadkowe: każdy z nieboszczyków był za życia myśliwym. Co ciekawe, trop 
prowadzi policję do... zwierząt. Czy możliwe, że postanowiły one wziąć odwet za lata prześladowań? Choć groteskowych postaci 
i wydarzeń „Pokotu” nie można traktować dosłownie, zwracają one uwagę na ważny bieżący problem rozwijającej się cywilizacji: 
niekończącą się eksploatację zwierząt. Nic dziwnego, że film wywołał ogromny oddźwięk i został wyróżniony prestiżową nagrodą: 
Srebrnym Niedźwiedziem Berlinale.

W celu zarezerwowania seansu w ramach Akademii Filmowej prosimy o kontakt z lokalnym 
Specjalistą ds. Kluczowych Klientów 

(multikino.pl/szkoly/kontakt lub cinema3d.pl w zakładce „Dla Szkół”).

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.

Kobieta idzie na wojnę
czas trwania: 101 minut  |  (szkoły ponadpodstawowe)

Dodatkowo polecamy


