
 

 

 
Multikino Słupsk  

i filmoznawczyni Magdalena Żynis  

zapraszają w ramach Akademii Filmowej  

na wyjątkowe spotkanie w kinie! 

 

Zapraszamy na ciąg dalszy przygód "Dzieci z Bullerbyn. Znów spotykamy się z naszymi małymi 

bohaterami: Lissą, Bosse, Lasse, Anną, Brittą i Ole, którzy wprowadzą nas w dziecięcy świat zabaw.  

Film został wyreżyserowany na podstawie drugiej części bestsellerowej powieści Astrid Lindgren 

pod tym samym tytułem. 

 

 

 

Magdalena Żynis postara się nam wyjaśnić czym jest czas oraz czy da się go 

czymkolwiek zmierzyć.  

Wszyscy postaramy się odpowiedzieć na pytanie: co tak naprawdę lubimy robić w 

wolnym czasie? Może mamy jakieś unikalne hobby? 

To wszystko podczas grudniowego spotkania! Zapraszamy! 

 

„NOWE PRZYGODY DZIECI Z BULLERBYN” – Dzieci z Bullerbyn mają niezwykłą moc: każdy 

zwyczajny dzień potrafią przeżyć jak niepowtarzalną przygodę! To właśnie dlatego kolejne 

pokolenia ulegają urokowi świata małych bohaterów Astrid Lindgren, sięgając zarówno po książkę, 

jak i jej filmowe adaptacje. W drugiej części ekranizowanych przygód najmłodszych mieszkańców 

szwedzkiej wioski, Lisa wraz z przyjaciółmi z niecierpliwością oczekuje zimy. Przed nimi 

świętowanie Bożego Narodzenia i Sylwestra! 

 
 

Gatunek: przygodowy, familijny 

Czas trwania filmu: 89 min.  

Rekomendowana grupa odbiorców:  szkoła 

podstawowa (klasy I-III) 

Temat lekcji: Magia – nie tylko w święta! 

Rozważania na temat czasu. 

Zagadnienia: Lekarz, nauczyciel, a może pieniądz – 

czym jest czas i jak go mierzymy? O cykliczności, 

kalendarzu i porach roku. Sekunda, minuta, godzina, 

doba i tydzień – czy zawsze trwają tak samo długo?  

 

 

Termin pokazu: 08.12.2016, godz. 10:00 

Cena biletu: 12 zł/os. 

Opiekunów grup zapraszamy bezpłatnie! 

 

Dane teleadresowe: 

Multikino Słupsk 

Tel: 59/ 714 06 25 lub 519 520 973 

e-mail: grupy.słupsk@multikino.pl 

 

 

Komentarz [TR1]: Tytuł oferty: 
czcionka Verdana, 12 

Komentarz [TR2]: Nazwa wydarzenia 

Komentarz [TR3]: Fotos z filmu 
najlepiej w rozmiarze 605 x 200 pix. 
UWAGA – w przypadku filmów z książeczki, 
fotos też kopiujemy z książeczki w 
oryginalnym rozmiarze. ZACHOWUJEMY 
PROPORCJE!!! NIE ROZCIĄGAMY, NIE 
SPŁASZCZAMY. 

Komentarz [TR4]: OFERTA POWINNA 
BYĆ NA 1 STRONĘ.  


