
 

 

 
Multikino Słupsk  

i Magdalena Żynis  

zapraszają na spotkanie w kinie! 

 

Multikino Słupsk oraz Magdalena Żynis - pasjonatka filmów dla dzieci i 

młodzieży, które w swym przekazie niosą wartości dydaktyczne oraz 

wychowawcze, wspólnie zapraszają na jedyną w swoim rodzaju lekcję w kinie, 

w ramach Akademii Filmowej Multikino z pokazem filmu „Najlepsze 

przyjaciółki” 
 

 

 

Przed seansem odbędzie się wykład, którego tematem będzie : „Musisz być odpowiedzialny za to, co 

oswoiłeś” (Antoine de Saint – Exupery, Mały książę). Pani Magdalena odniesie się również do historii 

tytułowych – „Najlepszy przyjaciółek” i poruszy tematy odpowiedzialności, dorastania, przyjaźni oraz 

samodzielności. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

„Najlepsze Przyjaciółki” – Podróż to nie tylko sposób na odkrywanie nowych miejsc. To także 

okazja, aby poznać swoich towarzyszy, dowiedzieć się czegoś o sobie samym i zdobyć kolejne 

umiejętności. Szkolne koleżanki, Margaux i Cathy, przekonają się o tym, gdy podejmują heroiczną 

decyzję, aby przywrócić wolność oswojonemu kaczątku. Uciekają spod nazbyt troskliwej opieki 

rodziców, stawiają czoła niemałym wyzwaniom, poznają proste radości, uczą się odpowiedzialności. 

Piękna opowieść o niezwykłej przygodzie i rozkwitającej przyjaźni w przystępny dla młodego widza 

sposób podejmuje tematy związane z dojrzewaniem 
 

Gatunek: przygodowy 

Czas trwania filmu: 94 min.  

Rekomendowana grupa odbiorców:  szkoła 

podstawowa (klasy IV-VI) 

Temat lekcji: Filmowa lekcja odpowiedzialności 

Zagadnienia: Droga i dorastanie – motyw podróży w 

filmie. Samodzielność, wolność  i odpowiedzialność – 

czym są i jak się ich uczyć? Jak rozmawiać z 

nauczycielami? Wyzwania związane z 

niepełnosprawnością. 

 

Termin pokazu: 11.11.2016, 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.  



 
 


