
To już szósty rok szkolny, podczas którego Stacja Falenica prowadzić będzie

program edukacji filmowej. Podobnie jak wcześniej nasz program edukacji jest

autorskim wyborem wartościowych filmów oraz prezentacji i omówień, które

mają przybliżyć uczniom świat filmu, a nauczycieli wspomóc w pracy z nowym

pokoleniem odbiorców kultury.

Wybrane przez nas filmy dotykają różnych problemów, prezentują też bogactwo

gatunków i kinematografii z różnych stron świata. W swojej ofercie mamy filmy

z programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jaki niezwykle ciekawe dokumenty dla uczniów 

w różnym wieku z Akademii Dokumentalnej Against Gravity. Proponujemy też wybór 

najciekawszych filmów ostatnich sezonów, ze szczególnym uwzględnieniem filmów 

europejskich, nagradzanych na naj-większych festiwalach.

Istnieje też możliwość seansów specjalnych np. filmów historycznych czy ekranizacji lektur, 

które mogą stanowić bezpośrednie wsparcie dydaktyczne. Jeśli spośród wybranych przez nas 

filmów, nie znaleźli Państwo nic dla swojej grupy lub widzieli już proponowane przez nas 

pozycje, prosimy o podanie swoich preferencji – postaramy się przygotować propozycję zgodną 

z Państwa sugestiami.

Cennik:

grupy od 40 do 60 osób     14zł od dziecka 

  grupy od 61 do 80 osób     13 zł od dziecka

  grupy powyżej 81 osób      12 zł od dziecka  

Zapraszamy do kontaktu - wspólnie z Państwem ułożymy program dostosowany do potrzeb 

danej grupy. 

Kontakty do nas: 

Magdalena Mróz   tel. 531 534 536 magdalena.mroz@stacjafalenica.pl

Jacek Wiśnicki  tel. 531 883 809  jacek.wisnicki@stacjafalenica.pl

 

MĄDRE KINO
spotkania z filmem w kinie Stacja Falenica



NASZE AUTORSKIE METODY PRACY: 

Od tego roku rozpoczynamy współpracę z Kingą Krzemińską - 

. W związku z tym oprócz klasycznych 

wprowadzeń i dyskusji po filmie, chcemy wprowadzać nowe metody pracy z filmem – 

przeznaczone przede wszystkim dla młodych widzów, choć mogą też być wykorzystywane dla 

grup gimnazjalnych i licealnych. 

1. DETEKTYW KINA

Kino to połączenie ruchu, obrazu, kolorów, dźwięku i ujęć. Magia kina polega na ich

wykorzystaniu do opowiedzenia historii, a widz, który tę magię dostrzega to taki, który widzi 

szczegóły, taki, który poza fabułą filmu widzi więcej. Świadomy widz jest sprytniejszy od samej 

tylko opowiadanej mu historii, jest w stanie stać grać z filmem. Bo szczegóły; tło, zmiany 

kolorów, różne dźwięki, montaż są po to, żeby nasycić film dodatkowymi znaczeniami, które 

tylko sprytny, czujny i bystry widz jest w stanie dostrzec i odczytać. A więc działanie edukacyjne 

detektyw kina będzie służyło temu, aby nauczyć młodych widzów patrzeć tak, żeby widzieli a nie 

tylko oglądali fabułę. Na tych warsztatach traktujemy film jest zakodowaną tajemnicą, którą 

można odkrywać już od najmłodszych lat, powoli, krok po kroku. Proponuję więc blok zajęć 

z dziećmi, który byłby skupiony właśnie na języku filmowym. Jak to można zrobić?

a. przed projekcją dajemy dzieciom trzy zadania, trzy rzeczy, które mają wyłapać

 w filmie. W zależności od filmu i czym się  będzie charakteryzował, będziemy dostosowywać 

zadania do seansu.

b. Po seansie dzieci będą musiały odpowiedzieć na zadane wcześniej pytania i je uza-

sadnić. Np. Jeżeli oglądamy film Ralf Demolka - to pytania jakie bym zadała brzmią:

- kiedy Ralf leci, niczym super bohater, i dlaczego jest to pokazane dopiero na końcu filmu?

- Jaka jest różnica w kolorach między grą Ralfa, a grą Usterki - z czym te kolory wam się kojarzą?

- Kto jest głównym bohaterem filmu? Jak myślicie, dlaczego?

Oczywiście taki układ zajęć jest też możliwy do przeprowadzenia za starszymi

dziećmi, łącznie z licealistami, wtedy można pytać o bardziej abstrakcyjne rzeczy. 

absolwentką kulturoznawstwa na 

Uniwersytecie Warszawskim a także czeskiej szkoły filmowej FAMU. W 2009 roku ukończyła 

kurs scenopisarstwa na New York Film Academy. Jako współscenarzysta i konsultant filmowy 

współpracowała z takimi twórcami jak: Małgośka Szumowska, Katarzyna Rosłaniec, Marcin 

Wrona i Marcin Koszałka. Od 2011 roku zajmuje się także edukacją filmową, co zaowocowało jej 

wolontariatem z ramienia PAH-u w Kenii, gdzie uczyła dzieci ze slumsów wiedzy o filmie 

i fotografii. Jako scenarzysta, tłumacz, konsultant filmowy czy nauczyciel zajmuje się formami 

narracji filmowej w różnych jej aspektach i przejawach. 
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2. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO KADRU

Na prelekcji przed filmem wprowadzamy widzów w tematykę filmu i samym obrazie: jak 

powstawał, kto w nim gra itp. Po filmie odbywają się warsztaty p.t.: Narysujcie najważniejszą 

scenę w filmie. Każdy ma na to 5-7 minut. Obrazki grupy są znakomitym punktem wyjścia do 

rozmowy o tym, czemu wybrali taką scenę, czy jest to punkt zwrotny, czy nie, czy skupili się  na 

kolorach, na układzie postaci, na dialogach... Jest to idealny punkt wyjścia do dyskusji 

i wprowadzenia w sposób przystępny nieco wiedzy o strukturze dramaturgicznej filmu, tego, 

jakimi środkami film działa na widza i kiedy wzbudza w nas największe emocje. 
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MĄDRE KINO
spotkania z filmem w kinie Stacja Falenica
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KACPER I EMMA – NAJLEPSI PRZYJACIELE

Karsten og Petra blir bestevenner, reż. A. L. Naess, Norwegia 2013, czas trwania: 74’

Przed 5-letnim Kacprem nowe wyzwanie. Zaczyna naukę w nowym przedszkolu. 

Dzięki pomocy rezolutnej Emmy okaże się, że strach ma wielkie oczy. Zmiana 

przedszkola, grupy, rozpoczęcie nowego roku szkolnego, przeprowadzka – to 

trudne sytuacje, które wymagają od nas wiele odwagi. Jak radzić sobie z nowymi 

sytuacjami? Jak nie dać się strachowi?

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EMMY

Karsten og Petras vidunderlige jul, reż. A.L. Næss, Norwegia 2014, czas trwania: 80’

Zbliżają się święta, ale wciąż nie widać śniegu. Emma postanawia interweniować 

w tej sprawie u samego Świętego Mikołaja. Oboje z Kacprem chcą dołożyć 

wszelkich starań, by nadchodzące święta były wyjątkowe – magiczne, rodzinne 

i zaśnieżone. Czy ich plan się powiedzie? Czy w Wigilię pojawi się pierwszy śnieg?

TYDZIEŃ  MAMI FATALE

reż. prowadzący: Łukasz Kacprowicz, Polska 2016, czas trwania: 67 min.

Mami Fatale, najlepsza kucharka na świecie, mieszka w sielskiej chatce pośród 

gór i lasów. Towarzyszy jej dwójka zwierzaków: Psina i Prosię. Kulinarne 

eksperymenty Mami Fatale są tylko punktem wyjścia do kolejnych szalonych 

przygód i równie niezwykłych spotkań. Okazuje się, że dziwne postaci bardzo 

lubią zaciszną dolinę sympatycznej Mami. Mimo trudnego charakteru Prosiaka 

zawsze jednak zwycięża przyjaźń, a przysmaki z kuchni Mami Fatale ratują całą 

trójkę z opresji. Smaku dodaje fakt, że narratorem opowiadającym przygody 

bohaterów jest sam Robert Makłowicz. Autorom zależało, by film inspirował 

rodziców do kreatywnej zabawy z dziećmi – także w kuchni i sądząc po reakcjach 

oraz międzynarodowym sukcesie serii – cel ten udało się osiągnąć. Wersja kinowa 

powstała w oparciu o serię animowaną MAMI FATALE. 

PRZEDSZKOLE
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Hokus-pokus Albercie AlbertsonieHokus pokus Albert Åberg

reż. Torill Kove, Norwegia 2013, czas trwania: 72 min.

Albert marzy o posiadaniu psa, ale jego tata uważa, że na to zdecydowanie za 

wcześnie. Chłopiec jest przekonany, że do spełnienia marzenia można użyć 

magicznych sztuczek, w których świat wprowadza go zaprzyjaźniony iluzjonista. 

Okazuje się jednak, że to nie takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Wspaniała 

przygodowa animacja dla najmłodszych oparta na bestsellerowej serii książek o 

Albercie Albertsonie autorstwa Gunilli Bergström.

PRZEDSZKOLE
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KLASY 1-3

Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cienie nad Valleby

reż. P. Klänge, W. Söderlund / Szwecja 2014 / 76’, aktorski

temat: pozory mylą, nie powinno się osądzać bez poznania

Do małego miasteczka Valleby ma przyjechać ekipa prestiżowego domu 

aukcyjnego. Tymczasem, jak wieść niesie, z więzienia wyszedł właśnie niezwykle 

sprytny złodziej sztuki o pseudonimie Sztuka Cienia. Komendant policji instaluje 

w muzeum, gdzie przechowywane będą obiekty aukcyjne, najwyższej klasy 

alarmy. Jego posterunkowi grozi likwidacja, musi więc udowodnić, że potrafi 

zadbać o bezpieczeństwo w Valleby. Gdy jednak obiekty aukcyjne zaczynają 

znikać jeden po drugim, jedyna nadzieja w młodych detektywach Lassem i Mai. 

Czy odnajdą skradzione przedmioty? I czy uda się przywrócić do pracy 

skompromitowanego komendanta? 

Dzieci z Bullerbyn

reż. L. Hallström / Szwecja, Włochy 1986 / 91’, aktorski ekranizacja, Szwecja

Dla grupki dzieci mieszkających w malutkiej wsi na szwedzkiej prowincji 

rozpoczyna się okres wakacyjny, co jest okazją do przeżycia wielu przygód.

Ernest i Celestyna

reż. S. Aubier, V. Patar, B. Renner / Belgia, Francja, Luksemburg 2012 / 80’, animacja

Tematy: przyjaźń

Celestyna to mała mysz, wychowana w kieracie pracy i sztywnym społeczeństwie. 

Wszystkim od dziecka się wmawia, że niedźwiedź jest najgorszym wrogiem 

myszy, a najważniejszym celem społeczeństwa jest zdobywanie zębów młodych 

niedźwiadków – bo one najlepiej się nadają do zastąpienia straconych przez 

myszy siekaczy, bez których żadna mysz nie przeżyje. Celestyna jest na stażu 

w klinice dentystycznej, ale tak naprawdę zostanie dentystą to ostatnia rzecz, 

której pragnie. Lubi rysować, głównie niedźwiedzie, które wcale nie wydają jej się 

straszne. Pewnego dnia spotyka biednego niedźwiedzia Ernesta, który graniem na 

ulicy próbuje zarobić na jedzenie. Oboje są społecznymi wyrzutkami, oboje pragną 

czegoś innego niż życie pod sznurek, chcą być artystami. Wplątują się 

w niebezpieczne sytuacje, trafiają do więzienia… Wszyscy są przeciwko nim. 

A jedyne, czego oni pragną, to się odnaleźć i żyć razem szczęśliwie. Czy uda im się 

wykaraskać z kłopotów? 
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KLASY 1-3

Niesforny Bram

reż. A. van der Heide / Holandia 2012 / 83’, aktorski, nagradzany filmowców

Tematy: trudna adaptacja w szkole, chłopak ciekawy świata

Siedmioletniego Brammetje rozpiera energia i entuzjazm. Chłopak z głową pełną 

pomysłów potrafi zrobić niemal wszystko z wyjątkiem siedzenia cicho, co 

skutkuje wieloma przygodami, także w szkole. 

Nocturna

reż. A. Garcia, V. Maldonado / Francja, Hiszpania 2007 / 88’, animacja

Tematy: odwaga, pokonywanie barier

Tim bardzo się boi nocy i ciemności, ale to właśnie wtedy może robić to, co 

najbardziej lubi – obserwować światło gwiazd. Pewnego razu spostrzega, że jego 

ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo strachu przed ciemnością wychodzi na dach 

budynku, ale nadal nigdzie nie może jej znaleźć. Co gorsza, znikają również 

kolejne. Bohater postanawia rozwiązać tajemniczą sprawę. Wyrusza w niezwykłą 

podróż po nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten za dnia. W niezwykłej 

wyprawie towarzyszyć mu będzie tajemniczy Pasterz Kotów, którego zadaniem 

jest pilnowanie spokojnego snu dzieci. 

Przyjaciel na balkonie

reż. H. Tabak / Austria 2012 / 90’, aktorski

Tematy: chłopiec z zespołem AspergeraMika jest wyjątkowym chłopcem – 

uwielbia matematykę, zawsze mówi prawdę, jest wyjątkowo inteligentny, ale z 

trudem przychodzi mu nawiązywanie relacji z ludźmi. Czuje się samotny i inny niż 

jego koledzy i koleżanki ze szkoły. Pewnej nocy chłopiec słyszy dziwne dźwięki. 

Okazuje się, że na balkonie jego sąsiada zamieszkał koń. Mika jest zafascynowany 

zwierzęciem i za wszelką cenę chce się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Wkrótce 

poznaje swoją sąsiadkę Danę i razem z nią próbuje pomóc w tarapatach 

właścicielowi zwierzęcia. Ich działania doprowadzą do serii niespotykanych 

wydarzeń, które zmienią życie chłopca i pomogą zdobyć prawdziwych przyjaciół.

Sekret Eleonory

reż. Dominique Monfery / Francja, Włochy 2009 / 76’, animacja

Tematy: o przekraczaniu własnych granic, odwadze, książkach
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KLASY 1-3

Mały chłopiec dowiaduje się, że książki z biblioteki ciotki zostaną sprzedane. 

Kiedy odkrywa magiczne właściwości księgozbioru, postanawia ocalić kolekcję 

dla następnych pokoleń.

Sonia śpi gdzie indziej

reż. C. Edfeldt, L. H. Clyne / Szwecja 2016 / 79’, aktorski

Tematy: o scenografii, sile wyobraźni, kształtowaniu przestrzeni, piękny film, 

magia kina

W klasie Soni pojawia się nowa koleżanka – Cerisia. Dziewczynka ubiera się, 

wygląda i zachowuje zupełnie inaczej niż pozostałe dzieci. Sonia jest nią 

zafascynowana i niezwykle szczęśliwa, gdy Cerisia zaprasza ją do swojego domu 

na noc. Pierwsza w życiu noc poza domem okazuje się niezwykłą przygodą. Dom 

Cerisi wygląda inaczej i pachnie inaczej niż mieszkanie Soni. W nocy natomiast 

dzieją się w nim rzeczy niezwykłe. Przenosimy się razem z Sonią w nowy, nieznany 

świat.
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KLASY 4-6

Chłopiec i świat

reż. A. Abreu / Brazylia 2013 / 80’, animacja, nagradzany

Tematy: podróż w świat dorosłych, cywilizacja, klasy 5 -6

Cuca ma swój bezpieczny świat. To rodzinny dom na wsi, mama, tata, zabawa na 

łące i bieganie za motylami. Ale pewnego dnia ten bezpieczny i oswojony świat się 

zmienia. Cuca wyrusza w podróż, która zaprowadzi go w nieznane. Cuca tęskni za 

tatą, który opuścił swoją wioskę, by znaleźć pracę. Chłopiec rusza jego śladem 

i odkrywa, jak wielki i dziwny jest świat zdominowany przez maszyny, obcych 

ludzi, dziwne istoty oraz dyszące parą i spalinami wielkie miasta. W chłopcu

 i świecie wszystko podporządkowane jest animacji, dzięki której możliwe było 

stworzenie wyjątkowych obrazów - czasem pięknych i bezpiecznych, za chwilę 

groźnych i obcych. Cuca podróżuje w poszukiwaniu ojca, ale jednocześnie poznaje 

świat, który do tej pory dla niego nie istniał. 

Eskil i Trynidad

reż. S. Apelgren / Szwecja 2013 / 103’, aktorski, nagrodzony na festiwalach

Tematy: samotność, zmiana środowiska, pasja, przyjaźń

Eskil i Trynidad to opowieść o przyjaźni, pasji i wierze w marzenia. Historia 

chłopca, który wraz z tatą – inżynierem – co kilka miesięcy zmienia miejsce 

zamieszkania, a co za tym idzie – szkołę, kolegów, dom. Tylko śnieg i gra w hokeja 

wydają się stałymi elementami w każdej nowej miejscowości. Problem w tym, że 

Eskil za nimi nie przepada i ma zupełnie inną pasję.  

Felix

reż. R. Durrant / Republika Południowej Afryki 2013 / 97’, aktorski

Tematy: pasje, RPA, relacje z rodzicami

Felix żyje muzyką. Najchętniej całe dnie spędzałby na jazzowych sesjach 

z dawnymi przyjaciółmi ojca. Jest tylko jeden problem. Jest jeszcze dzieckiem 

i jego mama stanowczo sprzeciwia się muzyce, która odciąga chłopca od nauki. 

Czy Felix zdoła ją przekonać do zmiany zdania?
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KLASY 4-6

Mamo, kocham cię

reż. J. Nords / Łotwa 2013 / 82’, aktorski, nagrodzony

Tematy: kłamstwo i prawda, samotność, wejście w struktury gangu

Raimonds dostaje w szkole upomnienie za swoje zachowanie. Postanawia jednak 

ukryć to przed mamą, która i tak ma wiele problemów i załatwić wszystko na 

własną rękę. Początkowe mijanie się z prawdą może jednak przysporzyć wielu 

problemów i doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanych wydarzeń. Mamo, 

kocham cię - zdobywca Grand Prix w sekcji Generarion Kplus na Berlinale 

i nagrody dla najlepszego filmu na festiwalu filmowymdla dzieci i młodzieży 

w Zlinie - to historia o tym, jak trudno odbudować więź między rodzicem 

i dzieckiem oraz o opowieść o uzdrawiającej mocy prawdy.

Rabarbar

reż. M. de Cloe / Holandia 2014 / 70’, aktorski

Tematy: rodzice gonią za nowymi partnerami, dzieci kręcą instruktażowy film

o relacjach

Czasem małżeństwo nie jest do końca życia. Tata Siema przekonał się o tym już 

dwa razy. Mama Winnie też wie to z doświadczenia. Dzień ich ślubu coraz bliżej, 

ale wydaje się, że nic z tego nie będzie – o wszystko się kłócą. I o to, gdzie jechać 

na miesiąc miodowy i o to, co zjeść na obiad. Winnie i Siem postanawiają im 

pomóc. Jeżeli ich rodzicom ma się udać, muszą tylko przestrzegać dziesięciu 

prostych zasad. Chociaż lokalny psycholog wcale nie uważa, że wskazówkami 

można coś zdziałać, Winnie i Siem, z pomocą swoich przyrodnich rodzeństw, 

kręcą wielki film instruktażowy – czy to wystarczy, żeby małżeństwo rodziców 

doszło do skutku?

Superbrat

reż. B. Larsen / Dania 2009 / 89’, aktorski, nagrodzony

Tematy: autyzm, odmienność, droga do akceptacji

Jakie zadania ma starszy brat? Powinien być autorytetem, towarzyszem zabaw, 

obrońcą i niedoścignionym wzorem. Co jednak, kiedy role się odwracają? Kiedy to 

młodszy brat musi być opoką dla starszego? Superbrat to niezwykła historia 

o relacjach między Antonem a jego cierpiącym na autyzm bratem – Bullerem.

Anton ma dziesięć lat i marzy o tym, by mieć „prawdziwego” starszego brata. 
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KLASY 4-6

Buller nie spełnia jego oczekiwań – nie jest przebojowy, nie imponuje Antonowi, 

a nawet nie broni go przed szkolnymi łobuzami. Chłopców wychowuje mama, więc 

Anton czuje się odpowiedzialny za nią i za Bullera. To zbyt wiele, jak na 

dziesięciolatka. Pewnego dnia za sprawą tajemniczej przesyłki z innej planety 

wszystko się zmienia. Dziwna maszyna sprawia, że nieśmiały i zamknięty w sobie 

Buller staje się superbohaterem. Anton jest zachwycony. W końcu ma brata, 

o jakim marzył. Ale czy to prawdziwy Buller? Wspólne przygody sprawiają, że gdy 

czar pryska, między chłopcami pozostaje prawdziwa więź i akceptacja tego, że się 

od siebie różnią.

Twardziele

reż. Ch. Lo / Norwegia 2013 / 74’, aktorski, nagrodzony

Tematy: przemoc w szkole, akceptacja jej i walka z nią, zmiana reguł 

obowiązujących w szkole

W Twardzielach, jak często w filmach kierowanych do młodzieży,pojawia się 

problem przemocy wśród rówieśników. Nie jest to jednak pesymistyczne kino, 

a raczej opowieść o bohaterstwie, które tkwi w każdym zwykłym człowieku. 

Wyjątkowość Twardzieli polega na tym, że można w nim zarówno znaleźć 

przyczynę przemocy (a także braku reakcji na nią), jak i zrozumieć, że takiej 

sytuacji można się skutecznie przeciwstawić. Drogą do tego powinna być 

przyjaźń, szczerość i wspólne działanie.

Wicher

reż. K. von Garnier / Niemcy 2013 / 101’, aktorski

Tematy: pasja

Historia nastoletniej Miki, która z powodu problemów w szkole zostaje wysłana na 

wakacje do babci prowadzącej stadninę. Film o trudnych relacjach między 

pokoleniami, które poprawić może dzielona pasja i wspólny cel. W przypadku Miki 

i jej babci będzie to walka o niezwykłego konia o imieniu Wicher. Piękny wizualnie 

film to doskonały przykład dobrze zrealizowanego kina familijnego.
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KLASY 4-6

Wojna na deski

reż. M. Rogaar / Holandia 2014 / 87’, aktorski, nagrodzony

Tematy: przyjaźń poddana próbie, rywalizacja czy współdziałanie

Ziggy i Bas czekają na wakacyjny konkurs budowania wież. Tym razem zamierzają 

wygrać i skonstruować najwyższą budowlę. Jednak seria nieporozumień sprawia, 

że najlepsi przyjaciele stają się przeciwnikami w "drewnianej" wojnie, a walka 

toczy się o coś dużo bardziej cennego. Wojna na deski to jeden z hitów festiwali 

filmowych dla dzieci i młodzieży w 2014 roku (Buster, Kristiansand, Lucas, 

Cinekid). To historia o tym, jak łatwo czasem zatracić się w rywalizacji 

i zaryzykować dla niej przyjaźń. Szczególnie gdy ma się 12 lat.

Bella i Sebastian 2

reż: Christian Duguay/ Francja 2015 / 97’, aktorski

Tematy: przyjaźń, przygoda

Wychowywany przez przybranego dziadka Sebastian z niecierpliwością czeka na 

powrót swej przyjaciółki Angeliny. Na wieść o tym, że awionetka, którą 

podróżowała dziewczyna, zaginęła gdzieś w górach, Sebastian i jego wierne 

psisko Bella wyruszają na pomoc. Niebezpieczna wyprawa obfitować będzie 

w dramatyczne, ale i zabawne wydarzenia. Pożar lasu, zetknięcie oko w oko 

z niedźwiedziem, wysokogórska wspinaczka, a przede wszystkim spotkanie 

z nieznajomym pilotem okażą się dla chłopca i jego psa początkiem zupełnie 

nowej, niespodziewanej przygody. W jej trakcie Sebastian trafi na ślad swego 

zaginionego ojca.
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GIMNAZJUM

Oprócz poniższych filmów gorąco polecamy zajęcia z filmami dokumentalnymi 

Akademii Dokumentalnej. Szczegółowe propozycje:

http://akademiadokumentalna.pl/gimnazjum-4/gimnazjum-3/

4. PIĘTRO

reż. Antonio Mercero / Hiszpania 2003 / 101 min

Jak zachowujemy się w obliczu śmierci? Jak każdego dnia walczymy 

z postępującą chorobą gdy ciało odmawia nam posłuszeństwa? Czy rzeczywiście 

jedyne co możemy zrobić to: poddać się, płakać i zamknąć się w kokonie żalu 

i nienawiści na cały świat? Odpowiedz brzmi: NIE, a udowadniają nam to małe 

"łysolki" z tytułowego czwartego piętra. To właśnie od tych młodych bohaterów 

uczymy się, że nawet w tak ekstremalnej sytuacji można się zakochać, bawić 

i czerpać ogromną radość z życia, nawet jeśli mamy przeciwko sobie skostniałych 

doktorów, usiłujących zabić w nas tę energię. To oni pokazują nam , że nawet w tak 

ciężkiej sytuacji można cieszyć się każdym dniem, pełni nadziei uśmiechać się 

i przede wszystkim wierzyć, że walka o to życie ma sens... 

ŁOWCY MIODU NA RATUNEK PSZCZOŁOM

reż. Krystian Matysek / Polska 2016/ 75 min

"Łowcy miodu" są pierwszym polskim pełnometrażowym, wysokobudżetowym 

filmem przyrodniczym, kto ́ry wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do 

ukazania zẏcia pszczół. Dokument Krystiana Matyska pełni równiez ̇ wazṅa ̨

funkcje ̨ edukacyjna ̨ i interwencyjna:̨  analizuje niebezpieczeństwa, jakie grożą 

ludzkiej cywilizacji z powodu masowego giniec̨ ia rodzin pszczelich. Razem 

z aktorka ̨Magdalena ̨Popławska ̨podaz̨ȧ my poprzez Europe ̨ i Azję w poszukiwaniu 

odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uratowanie pszczół przed zagłada?̨ 

"Łowcy miodu" piszą wspólną historie ̨ człowieka i pszczół: począwszy od 

nowoczesnych wielkomiejskich pszczelarzy, poprzez baszkirskich odnowicieli 

s ́ redniowiecznych technik bartniczych, skończywszy na nepalskich 

kontynuatorach starodawnych tradycji zbierackich.
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13

BYŁA SOBIE DZIEWCZYNKA

reż. Mark Monheim / Niemcy 2015 / 104 min.

Charleen niedługo przed swoimi szesnastymi urodzinami jest jedną z tych 

nastolatek, które zdają się dźwigać problemy całego świata na własnych barkach. 

Być może to przez jej staż w domu pogrzebowym, lub jej uwielbienie twórczości 

Kurta Cobaina - Charleen zdaje się brnąć w mroczniejsze zakamarki stanu 

świadomości. Jej matka podejrzewa, że z córką  jest coś nie tak, lecz dziewczyna 

nie dopuszcza do siebie nikogo. Pewnego dnia Charleen poddaje się 

melancholijnemuu nastrojowi i decyduje się na samobójstwo... Na szczęście 

nieudana próba samobójcza nie przenosi jej do zaświatów, a raczej do świata 

szpitala. Teraz dopiero pojawia się prawdziwy stres - z jej zwariowaną rodziną, 

przyprawiającym o gęsią skórkę terapeutą, postępującym zgodnie 

z podręcznikiem pracownikiem socjalnym, skonsternowaną przyjaciółką i klasą 

pełną idiotów. Ale chwileczkę, jest jeszcze Linus, szkolny nieudacznik, którego 

spotkała u terapeuty. Na pewno nienormalny, lecz w jakiś sposób czuły, 

interesujący i zabawny. Po pierwszym pocałunku z Linusem, Charleen zdaje sobie 

sprawę z tego, że przeciwieństwem śmierci jest miłość!

COMBAT GIRLS. KREW I HONOR

Reż. David Wnendt / Niemcy 2011/ 103 min

Marisa, dwudziestoletnia Niemka, nienawidzi obcokrajowców, Żydów, glin 

i wszystkich tych, których obwinia o kłopoty swojej ojczyzny. Zachowuje się 

prowokująco, pije, wdaje się w bójki, a do swojej kolekcji tatuaży zamierza włączyć 

portret Adolfa Hitlera. Jej domem jest gang neonazistów, gdzie rządzą nienawiść

 i przemoc, a na porządku dziennym są suto zakrapiane imprezy. Gdy przyłącza się 

do nich czternastoletnia Svena, Marisa staje się dla niej wzorem do naśladowania. 

Jest ona podręcznikowym przykładem dziewczyny walczącej o reprezentowaną 

przez grupę ideologię. Światopogląd Marisy ulega jednak stopniowej ewolucji, gdy 

przypadkowo spotyka ona młodego uchodźcę z Afganistanu. Ich relacja 

uświadamia bohaterce, że istnieje coś więcej, niż czarno-biała rzeczywistość 

reprezentowana przez jej własny gang. Czy Marisie uda się wyrwać z grupy 

neonazistów?



LICEUM

MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST

reż. G. Jarzyna/ Polska 2014 / 70’

Filmowa adaptacja wystawionej przez Grzegorza Jarzynę na scenie TR Warszawa

 i cieszącej się ogromnym sukcesem sztuki Doroty Masłowskiej pod tym samym 

tytułem. Sztuka została napisana przez Masłowską w 2008 roku na zamówienie 

TR Warszawa i wystawiona rok później na scenie przy Marszałkowskiej 8. Miedzy 

nami dobrze jest to opowieść o polskim społeczeństwie czasu transformacji – 

pełna groteskowych dialogów złożonych z przewrotnie potraktowanych cytatów 

z popkultury, szyderstw z języka reklam, kolorowych czasopism, tabloidów 

i stereotypów narodowych. Głównymi bohaterkami są żyjące poniżej minimum 

socjalnego, zamieszkujące ciasną warszawską kawalerkę przedstawicielki trzech 

pokoleń kobiet: Osowiała Staruszka na wózku inwalidzkim, jej córka Halina 

i wnuczka – Mała Metalowa Dziewczynka. Panoramę postaci uzupełniają ich 

sąsiedzi – roznosicielka ulotek Bożena i reżyser filmu Koń, który jeździł konno, 

a także dwójka aktorów, prezenterka telewizyjna oraz pragnąca ratować różnego 

rodzaju „biednych ludzi” Edyta.

MAMA

reż. X. Dolan / Kanada 2014 / 140’

Temat: Między pokoleniami

Steve, nadpobudliwy nastolatek, zostaje wydalony z ośrodka terapeutycznego 

i trafia z powrotem pod opiekę matki. Diane nie jest zachwycona tym, że musi się 

nim zająć. Sama jest niezorganizowaną, nieprzystosowaną do roli rodzica 

i przeciążoną swoimi problemami osobą. Nieoczekiwanie w ich życiu pojawia się 

Kyla, tajemnicza sąsiadka, która sprawia, że w życiu matki i syna znów pojawia się 

nadzieja na lepszą przyszłość.

WALC Z BASHIREM

reż. Ari Forman / Australia, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy / Animacja, biograficzny, 

dokumentalny, wojenny / 90 ' 

Temat: trauma wojny, sztuka i pamięć

Bohater filmu próbuje sobie przypomnieć traumatyczne przeżycia związane 

z wojną w Libanie w 1982 roku. O swoich wspomnieniach opowiada staremu 

znajomemu spotkanemu w barze.
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ZATRZYMAĆ 

Guillaume Senez / Belgia, Francja, Szwajcaria 2016 / dramat / 91'

Maxime i Mélanie pochodzą z całkowicie normalnych i tzw. dobrych domów. Mają 

dopiero po piętnaście lat, ale nie mogą wytrzymać bez siebie ani minuty i planują 

wspólne życie. Maxime ma bardzo sprecyzowane plany: marzy mu się kariera 

zawodowego piłkarza, na co ma spore szanse. Pewnego dnia jego świat się 

rozsypie, kiedy Mélanie zajdzie w ciążę. Dla rodziców Maxime'a ważniejsze będzie 

to, co powiedzą sąsiedzi. Niespełnione marzenia oraz tęsknota za życiem 

zwykłego nastolatka również nie ułatwią podjęcia tej najtrudniejszej w życiu 

decyzji. Dramatyczna historia pary nastolatków, opowiedziana z męskiego punktu 

widzenia.  

KOSMOS

reż. Andrzej Żuławski / Francja, Portugalia 2016 / 103 '

Temat: Adaptacja

Adaptacja prozy Witolda Gombrowicza. Dwoje przyjaciół spędza czas u eks-

centrycznej rodziny na prowincji. 

MUSTANG

reż. Deniz Gamze Ergüven, Francja, Niemcy, Turcja, Katar / 97'

Wczesne lato w nadmorskim miasteczku kilkaset kilometrów od Stambułu. Lele 

i jej cztery siostry wracają ze szkoły, spontanicznie świętując koniec roku 

i niewinnie flirtując z kolegami z klasy. Dla okolicznych mieszkańców ich zabawa 

okazuje się być jednak zbyt frywolna. Wybucha lokalny skandal, który ma 

nieoczekiwane konsekwencje. Dom dziewczynek z dnia na dzień zamienia się 

w więzienie, a rodzina postanawia jak najszybciej "pozbyć się problemu" i wydać je 

za mąż – decydując o wyborze narzeczonych bez ich wiedzy. Siostry postanawiają 

jednak za wszelka cenę znaleźć sposób, by pokonać ograniczenia i móc żyć po 

swojemu.

SÓL ZIEMILe sel de la terre

reż. Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders / Brazylia, Francja, Włochy 2014 / 110'

Sebastiao Salgado, brazylijski fotograf, podróżował po całym świecie przez 40 lat. 

Dokumentował ludzkość w okresie dramatycznych zmian, będąc tym samym 
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świadkiem najważniejszych wydarzeń na świecie: konfliktów wojennych, klęsk 

głodu i przymusowych emigracji. Sławę przyniosły mu cykle fotografii 

poświęcone kondycji człowieka, w których zajrzał do jądra ciemności ludzkości. 

W swoim nowym projekcie fotograficznym, poświęconym pięknu Ziemi, po raz 

pierwszy odszedł od fotografii społecznej na rzecz dokumentowania terenów 

nietkniętych przez zachodnią cywilizację, gdzie bez przeszkód nadal rozwija się 

fauna i flora i gdzie można zobaczyć krajobrazy jakby zaczerpnięte z księgi 

Genesis. Film pokazuje życie Sebastiao Salgado i jego prace, dzięki którym stał się 

jednym  z najsłynniejszych fotografów na świecie. 

SYN SZAWŁA

reż. László Nemes / Węgry 2015 / 107'

Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia Szawła Auslandera, członka 

Sonderkommando – oddziału żydowskich więźniów zmuszonych asystować 

hitlerowcom w wielkiej machinie Zagłady – na krótko przed wybuchem buntu. 

W rzeczywistości, której nie sposób pojąć, w sytuacji bez szans na przetrwanie, 

Szaweł spróbuje ocalić w sobie to, co zostało z człowieka, którym był kiedyś.

KRÓLESTWO

reż. Jacques Perrin, Jacques Cluzaud / Francja 2016 / 97 '

Królestwo zamyka słynny dokumentalno-przyrodniczy cykl Mikrokosmos (1996), 

Makrokosmos (2001) i Oceany (2009). Tym razem twórcy skoncentrowali się na 

zwierzętach lądowych, zabierając widza w cudowną podróż przez tysiące lat, aby 

oczami zwierząt na nowo odkryć dobrze nam znane europejskie terytoria 

i opowiedzieć historię natury, naszego kontynentu i człowieka od epoki 

lodowcowej do czasów współczesnych. Zapierające dech w piersiach ujęcia 

zwierząt, fenomenalne obrazy przyrody i wyjątkowa rola Puszczy Białowieskiej, 

jedynego miejsca na świecie, które najlepiej oddaje charakter lasu w postaci, 

w jakiej istniał tysiące lat temu, jeszcze nietkniętego działalnością człowieka.  

                                                                                 

SLOW WEST

reż. John Maclean / Nowa Zelandia, Wlk. Brytania 2015 / western / 84'

Szkocki panicz (Kodi Smit-McPhee) przemierza rozległe prerie Dzikiego Zachodu 

w poszukiwaniu zaginionej miłości swojego życia – pięknej i odważnej Rose 
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