
 

 
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 „Zwierzogród” 

 

 

 

 

Głównym punktem programu będzie spotkanie ze specjalistą – Magdaleną Żynis, która 

udzieli prelekcji przed pokazem filmowym. 

Magdalena Żynis postara się nam odpowiedzieć na nurtujące nas pytania:  

Czy warto w życiu marzyć?  

Po co nam marzenia i czy warto dążyć do ich spełnienia? 

Poruszony zostanie również temat stereotypów oraz walki z nimi. 

 

"Zwierzogród” – Co zrobić, kiedy stereotypy utrudniają realizację największych marzeń? 

Oczywiście, nie poddawać się! Tego właśnie uczy najmłodszych widzów dzielna Judy Hops, 

protagonistka animowanego „Zwierzogrodu” – tegorocznego przeboju Disneya. Długoucha 

bohaterka w walce o ideały przeciwstawia się nie tylko swoim słabościom, ale również szkodliwym 

podziałom społecznym. Tym samym podejmuje bardzo aktualny problem w przystępny dla 

najmłodszych widzów sposób. Kapitalny film o żwawej akcji niesie niezwykle mądre przesłanie: 

praca nad sobą i szacunek dla odmienności są drogą do lepszego jutra. 

 
 

Gatunek: animowany, familjny 

Czas trwania filmu: 108 min.  

Rekomendowana grupa odbiorców:  szkoła 

podstawowa (klasy I-III) 

Temat lekcji: Spełnianie marzeń/stereotypy oraz 

walka z nimi 

Zagadnienia: Po co nam marzenia i jak możemy z 

nich korzystać? Miasto marzeń – jakie panują w nim 

reguły? Równość – wielka idea w codziennym życiu. 

Stereotypy – jak z nimi walczyć? 

 

Termin pokazu: 31.10.2016, 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 partnera 

Komentarz [TR3]: Nazwa wydarzenia 

Komentarz [TR4]: 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 [TR5]: OFERTA POWINNA 
BYĆ NA 1 STRONĘ.  



 
 


