
Darmowa platforma 
edukacji filmowej
Prezentacja i pokazy filmów

Zapraszamy szkoły na 
BEZPŁATNE seanse w ramach 
EUROPEAN FILM FACTORY 
we współpracy z Instytutem Francuskim

11 nagrodzonych filmów z PRELEKCJAMI NA ŻYWO

9—13 maja 2022

Kino Muranów w Warszawie 
Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Wszystkie filmy 
posiadają NAPISY

w kinie Muranów na adres: 
martyna.jakubiak@nowehoryzonty.pl

w kinie Nowe Horyzonty na adres: 
tomasz.wojcik@kinonh.pl

ZAPISY na wybrane filmy prosimy kierować

W mailu należy zawrzeć następujące informacje:
1. Tytuł maila: European Film Factory – rezerwacja
2. Wybrany tytuł filmu zgodnie z harmonogramem  

(lub tytuły w przypadku zainteresowania kilkoma seansami)
3. Liczba uczestników (łącznie z opiekunami)
4. Nazwa szkoły 



Kino Muranów w Warszawie

9.05 10:00 Sekret księgi z Kells

9.05 12:00 Historia miłosna

9.05 12:30 Europa Europa

10.05 10:00 Stella

11.05 10:00 400 batów

11.05 12:30 Persepolis

12.05 10:00 Billy Elliot

12.05 12:30 12:08 na wschód od Bukaresztu

13.05 10:00 Good Bye, Lenin!

13.05 10:30 En Tierra  Extraña

13.05 12:30 Dziennik dla moich dzieci

Kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu

9.05 10:00 Stella

9.05 12:00 Czterysta batów

10.05 10:00 Historia miłosna

10.05 12:00 Dziennik dla moich dzieci

11.05 10:00 Sekret księgi z Kells

11.05 12:00 En Tierra Extraña

12.05 10:00 Good Bye, Lenin!

12.05 12:00 Persepolis

13.05 10:00 Europa Europa

13.05 11:00 12:08 na wschód od Bukaresztu

13.05 12:00 Billy Elliot
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12:08 na wschód od Bukaresztu
reż. Corneliu Porumboiu, Rumunia 2006, 90’, 15 +

Niewielkie miasto na rumuńskiej prowincji 
przygotowuje się do świąt Bożego Naro-
dzenia szesnaście lat po rewolucji. Jednak 
Virgile Jderescu, właściciel lokalnej stacji 
telewizyjnej, wybrał właśnie ten okres, aby 
skonfrontować swoich współobywateli 
z ich własną historią. Z pomocą dwóch 
przyjaciół, samotnego, starego emeryta 
Piscoce i zadłużonego po uszy nauczy-
ciela historii Manescu, organizuje telewi-
zyjną debatę, której celem jest udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, które nurtuje go od 
dawna: czy w ich mieście naprawdę miała 
miejsce jakaś rewolucja? 

Szalona, ale równocześnie niepokojąca komedia o podłożu społecznym, charaktery-
styczna dla rumuńskiego kina Nowej Fali.

Billy Elliot
reż. Stephen Daldry, Wielka Brytania, Francja  2000, 110’, 11+

Jedenastoletni Billy ze zdziwieniem odkry-
wa, że w sali, w której znajduje się jego 
klub bokserski, odbywają się również zaję-
cia taneczne. Z początku zaintrygowany, 
a wkrótce zafascynowany magią tanecz-
nych ruchów, Billy porzuca rękawice bok-
serskie, aby w tajemnicy przed wszystkimi 
uczęszczać na lekcje tańca. Dostrzegając 
niezwykły potencjał swojego młodego 
ucznia, jego nauczycielka, pani Wilkinson, 
odnajduje w sobie nową energię. Równo-
cześnie ojciec Billy’ego i jego starszy brat 
Tony, górnicy biorący udział w strajku, 
codziennie walczą, aby zapewnić rodzinie 

przynajmniej minimum tego, co potrzebne do życia. Ich frustracja wybucha, kiedy stwier-
dzają, że pieniądze przeznaczone na lekcje boksu Billy wydał na znacznie mniej męskie 
zajęcia... Przepełniony życiem, elektryzujący, muzyczny, emocjonalny dramat społeczny, 
który stanowi piękne przesłanie dotyczące tolerancji i akceptacji samego siebie.
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Czterysta batów
reż. François Truffaut, Francja 1958, 93’, 11+

Antoine przeżywa burzliwy okres dojrze-
wania. Okłamuje swoich rodziców, którzy 
są obojętni na jego los, kradnie, ucieka 
z domu. Jego jedyną pociechą są szaleń-
stwa, które wyprawia ze swoim najlep-
szym przyjacielem René. Pewnego dnia 
jednak zajmie się tym policja.
Pierwszy film reżysera François Truffaut 
stał się prawdziwym symbolem powsta-
nia francuskiej Nowej Fali, która zrewolu-
cjonizowała kino.

En Tierra Extraña
reż. Icíar Bollaín, Hiszpania 2014, 72’, 11+

Gloria należy do grupy 700.000 mieszkań-
ców Hiszpanii, którzy opuścili swój kraj 
w obliczu kryzysu. Pochodząca z Alme-
rii 32-letnia nauczycielka, która straci-
ła pracę w szkole, od dwóch lat pracuje 
w sklepie w Edynburgu. Wraz z kolekty-
wem, który sama stworzyła, Gloria zor-
ganizowała akcję pod hasłem „Nie jeste-
śmy zagubieni, ani niemi”, umożliwiającą 
zainteresowanym nią Hiszpanom, których 
ponad 20.000 mieszka w stolicy Szkocji, 
wyrażenie ich frustracji oraz zapewnienie 
widoczności i możliwości wypowiedzi.
Zaangażowany dokument autorstwa czo-

łowej reżyserki hiszpańskiego kina, opowiadający o współczesnym europejskim kryzysie, 
który dotyka wielu młodych ludzi.
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Dziennik dla moich dzieci
reż. Márta Mészáros, Węgry 1984, 106’, 12 +

Juli, węgierska nastolatka osierocona po 
rozstrzelaniu ojca w czasie stalinowskich 
represji, opuszcza Związek Radziecki i tra-
fia na Węgry. Jej wychowaniem zajmuje 
się ciotka, ślepo oddana ideologii komu-
nizmu. Zdając sobie sprawę, że reżim ten 
sprawuje totalitarną władzę również na 
Węgrzech, Juli walczy o to, by stać się 
kobietą niezależną.

Europa Europa
reż. Agnieszka Holland, Polska, Niemcy, Francja 1990, 112’, 15 +

Zainspirowany pamiętnikami Solomo-
na Perela film Europa, Europa to historia 
młodego Żyda zmuszonego do przyję-
cia ideologii komunistycznej po ucieczce 
do Związku Radzieckiego, a następnie 
nazizmu, kiedy Niemcy wkraczają do sie-
rocińca, w którym się schronił. Zapomina 
o swojej tożsamości, a żeby ocalić swoje 
życie, zostaje nawet najlepszym uczniem 
w szkole dla elitarnej młodzieży nazistow-
skiej.
Agnieszka Holland tworzy skomplikowany 
portret nastolatka na tle burzliwej historii 
Europy, która sama pożera własne dzieci.
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Good Bye, Lenin!
reż. Wolfgang Becker, Niemcy 2003, 118’, 11 +

Październik 1989 roku nie był dobrym 
czasem, aby zapaść w śpiączkę, w szcze-
gólności, jeśli mieszkało się we wschod-
nich Niemczech. Ale to właśnie stało się 
z matką Alexa, niezwykle zaangażowaną 
działaczką na rzecz postępu społecznego 
w socjalistycznej NRD. Kiedy matka nagle 
budzi się ze śpiączki osiem miesięcy póź-
niej, Alex staje przed poważnym proble-
mem. Serce matki jest tak słabe, że każdy 
wstrząs może ją zabić. Aby ją uratować, 
Alex przekształca rodzinne mieszkanie 
w prawdziwą ostoję przeszłości, w której 
jego matka jest oszukiwana, aby sądziła, 

że nic się nie zmieniło. Historia, która zaczyna się od niewielkiego, niegroźnego kłamstwa, 
w coraz większym stopniu wymyka się spod kontroli, gdy matka Alexa, która z każdym 
upływającym dniem czuje się lepiej, chce zacząć oglądać telewizję, a nawet pewnego 
dnia wstaje z łóżka...
Oryginalny i pełen humoru portret Berlina w okresie przejściowym po upadku muru ber-
lińskiego, o niezwykłej strukturze narracyjnej.

Historia miłosna
reż. Roy Andersson, Szwecja 1969, 114’, 15 +

Dwoje nastolatków spotyka się i powo-
li zakochuje się w sobie w przepięknym 
otoczeniu i w atmosferze idyllicznego 
szwedzkiego lata. Ignorując dzielące ich 
granice społeczne, w niewinny sposób 
tworzą własne środowisko, stanowiące 
przeciwieństwo wobec pełnego zdefor-
mowanych relacji, rozczarowania i zmę-
czenia świata dorosłych. 
Pełnometrażowy debiut Anderssona jest 
dziełem słonecznym i optymistycznym. 
Wspaniale nakręcony firm wykorzystu-
je piękną oprawę wizualną, opowiadając 
historię pełną wrażliwości.
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Persepolis
reż. Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, Francja 2007, 92’, 12 +

Teheran rok 1978: ośmioletnia Marjane rozmy-
śla nad przyszłością. Chciałaby zostać prorokinią 
ratującą świat. Wychowywana w atmosferze miło-
ści przez nowoczesnych i wykształconych rodzi-
ców, a jednocześnie niezwykle związana z babcią, 
z przejęciem śledzi wydarzenia, które doprowadzą 
do rewolucji i obalenia władzy szacha.
Po utworzeniu Republiki Islamskiej nastają rządy 
„komisarzy rewolucyjnych”, nadzorujących ubiór 
i zachowanie. Marjane, która musi nosić zasłonę na 
twarzy, pragnie zostać rewolucjonistką.

Sekret księgi z Kells
reż. Tomm Moore, Nora Twomey, Irlandia, Francja, Bułgaria 2009, 75’, 11 +

 
Kilkunastoletni Brendan mieszka w opactwie Kells, 
którym rządzi żelazną ręką jego wuj, opat Cellach. 
Prawdziwą obsesję opata stanowi budowa muru 
dookoła opactwa, aby chronić je i sąsiednią ludność, 
zapewniając jej możliwość schronienia przed hor-
dami Wikingów, którzy podbijają kraj ogniem i mie-
czem. Brendan przyjaźni się z Aidanem, mnichem 
będącym uchodźcą z wyspy Iona, wspaniałym ilu-
minatorem ksiąg, który zdołał ocalić arcydzieło, nad 
którym wciąż pracuje, a także swojego kota o imie-

niu Pangur Bán. W poszukiwaniu jagód dla Aidana, który potrzebuje ich do produkcji 
atramentu, Brendan łamie zakaz wchodzenia do pobliskiego lasu i spotyka rządzącą nim 
Aisling. 
Prawdziwy klejnot wśród filmów animowanych, łączący w sobie oniryczną atmosferę, 
mitologię i sztukę iluminacji ksiąg.

Stella
reż. Michael Cacoyannis, Grecja 1955, 90’, 15 +

Stella, popularna piosenkarka kabaretowa, co wieczór 
elektryzuje publiczność w klubie „Paradise”. Nieza-
leżna i dumna, nie poświęca nic ze swojej wolności, 
życia, ani miłości. Aleko, młody człowiek pochodzący 
z dobrej rodziny, usycha z miłości do piosenkarki, ale 
Stella wybiera piłkarza, pełnego energii Milto.
Film będący prekursorem Nowego Kina Greckiego 
stanowi równocześnie hołd złożony starożytnej grec-
kiej tragedii i tradycyjnej kulturze ludowej tego kraju.



Pologne

Platforma edukacji filmowej European Film Factory: 
www.europeanfilmfactory.eu umożliwia uczniom w wie-
ku od 11 do 18 lat i nauczycielom bezpłatny dostęp do  
katalogu jedenastu filmów (z napisami w 8 językach 
w tym polskim) należących do europejskiego dziedzictwa 
kinematograficznego.

Platforma jest dostępna na wszystkich nośnikach  
(komputery, tablety, smartfony) i stanowi nieocenioną 
pomoc w pracy szkolnej, oferując narzędzia edukacyjne 
związane z filmami: mapy myśli, adnotacje, a nawet moż-
liwość wycinania fragmentów wybranych scen. 

Do każdego z filmów zostały opracowane
materiały dydaktyczne.  
Więcej informacji o działaniu platformy 
z napisami w języku polskim dostępne tutaj →

Organizatorzy : 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
Instytut Francuski w Polsce

Projekt realizowany w ramach Prezydencji Francji w radzie UE.


