
 

 

 
Multikino Słupsk  

i Magdalena Żynis  

zapraszają w ramach Akademii Filmowej na spotkanie w kinie! 

 

Zapraszamy do świata zamieszkałego przez ludzi, gnomów, elfów, krasnoludów, 

trolli oraz orków!  

 

 

 

 

Podczas prelekcji postaramy się wspólnie wskazać  różnice między filmem, a grą. 

Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy oby na pewno przedstawianie świata gier 

komputerowych na srebrnym ekranie jest dobrym pomysłem. Czy taka gra w ogóle 

posiada jakiekolwiek wartości etyczne? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się 

odpowiedzieć podczas spotkania. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

„Warcraft: Początek”- Uwielbiany przez graczy wirtualny świat zamieszkały przez ludzi, gnomy, elfy, 

krasnoludy, trolle i orki po raz pierwszy trafił do odbiorców w latach 90. Od tego czasu powstała 

bogata seria gier, nie tylko komputerowych, ale też planszowych i karcianych, rozgrywających się w 

fantastycznym uniwersum. Co więcej, gra zainspirowała fanów także do pisania książek! W tym roku 

wreszcie trafiła na srebrny ekran, angażując kinomanów w wojnę między orkami a ludźmi. Atrakcyjny 

wizualnie film stanowi intrygujący punkt wyjścia dla dyskusji o najdynamiczniej rozwijającej się gałęzi 

rozrywki i być może... sztuk 

 

Gatunek: fantasy, przygodowy 

Czas trwania filmu: 123 min.  

Rekomendowana grupa odbiorców:  Gimnazjum i 

szkoła ponadgimnazjalna 

Temat lekcji: Gra komputerowa – XI Muza? 

Zagadnienia: Jak film upodabnia się do gry, a jak 

gra do filmu? Światy z gier komputerowych na 

srebrnym ekranie. Fantasy – konwencja w literaturze, 

filmie, grze komputerowej. Zjawisko kultury 

fanowskiej. Etyka i wartości w wirtualnym świecie. 

 

 

Termin pokazu: 07.11.2016,  

19.12.2016,  

16.01.17 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.  



 


