
 
 

 

Multikino Elbląg  

oraz Komenda Miejska Policji w Elblągu  

zapraszają na spotkanie w kinie! 

 

Multikino Elbląg wspólnie z Komendą Miejską Policji w Elblągu zapraszają na jedyną 

w swoim rodzaju lekcję w kinie. W ramach Akademii Filmowej Multikina 

zaprezentujemy film „Obietnica”. Spotkanie poprowadzi nadkom. Marek Cieślak 

który od lat zajmują się profilaktyką. 
 

 

 

 
 

 

 

Głównym punktem programu będzie spotkanie z nadkom. Markiem Cieślakiem. 

Nasz gość udzieli prelekcji przed pokazem filmowym. Tematem spotkania będzie 

uświadomienie zasad prawnych i moralnych obowiązujących również w wypowiedziach 

internetowych, a także edukacja na temat zagrożeń płynących z używania Internetu. 

 

Dla uczniów Internet jest dziś codziennością. Mimo że sieć daje możliwość rozwoju postawy 

prospołecznej poprzez uczestnictwo w forach wymiany opinii i angażuje w problemy społeczne, to 

jednocześnie niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Celem zajęć w kinie jest uświadomienie zasad 

prawnych i moralnych obowiązujących również w wypowiedziach internetowych, a także edukacja 

na temat zagrożeń płynących z używania Internetu, w tym szczególnie naruszania praw osobistych. 

Nasze zajęcia chcemy rozszerzyć też o problematykę przemocy w „realu”. Zilustrujemy ją 

specjalnie dopasowanym repertuarem. 
 

 

 

 

 

„Obietnica” – Lila i Janek, uczniowie wielkomiejskiego liceum, należą do generacji, która 

komunikuje się głównie przez Skype’a i Facebooka. Imprezują, eksperymentują z alkoholem i 

marihuaną. Jednak pewnego dnia Lila nieoczekiwanie zrywa z Jankiem, oskarżając go o zdradę. 

Zakochany chłopak będzie musiał zapłacić wysoką cenę za niewinny błąd. Jeśli spełni obietnicę, 

którą wymogła na nim dziewczyna, nic już nie będzie takie jak przedtem... 

 

Gatunek: dramat 

Czas trwania filmu: 97 min. + 40 min. prelekcja  

Rekomendowana grupa odbiorców: szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne 

Temat lekcji: Dehejteryza, czyli od netykiety do 

cyberprzestępstwa. Przemoc nie tylko w sieci. 

Zagadnienia: Gdzie znajduje się granica między 

krytyką a pomówieniem lub znieważeniem? Czy 

hejterzy mogą czuć się bezkarni? 

 

Termin pokazu: do ustalenia 

Cena biletu: 12 zł/os – min. 60 os. 

Opiekunów grup zapraszamy bezpłatnie! 

 

Dane teleadresowe: 

Multikino Elbląg 

Tel: 502 555 992 

e-mail: elblag@multikino.pl 

 
 


