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Szanowni Państwo,  
Jak co roku, na początku roku szkolnego  pragniemy przedstawić naszą ofertę dla szkół 
podstawowych, przedszkoli na I semestr roku szkolnego 2014/2015. W naszej ofercie znajdą 
Państwo zarówno nasz program edukacji filmowej AKADEMIA FILMOWA im. PIOTRA 
ŁAZARKIEWICZA w tym roku zbogacony o sekcję dla dzieci młodszych 5-9 lat (ostatnie oddziały 
przedszkola, klasy I-III) jak i możliwość indywidualnego udziału w seansach filmów repertuarowych. 
 
AKADEMIA FILMOWA im. PIOTRA ŁAZARKIEWICZA 
to projekt realizowany od  lat przez nasze Stowarzyszenia. Dzieci i młodzież raz w miesiącu biorą 
udział w wyjątkowych seansach filmowych, które połączone są z wprowadzeniem do tematyki filmu, 
a zajęci kontynuowane są w szkołach przez nauczycieli w oparciu o przygotowane przez naszych 
dydaktyków materiały.  
Grupy wiekowe Akademii: 
 6-9 lat (zerówka, klasy I- III) – cena 5 zł – NOWOŚC! plan w załączniku  
Klasy IV-VI – cena 3 zł 2D/ 5 zł  3D 
Gimnazjum – cen 3 zł 
Spotkanie  organizacyjne dla nauczycieli w poniedziałek, 22 września o godz. 16:00 w kinie Echo 
 
Kinowe propozycja dla dzieci to między innymi: 
Pszczółka Maja. Film. – w kinie w październiku  
Pudłaki – listopad 
Rechotek – listopad 
Wielka Szóstka – listopad  

Łoś Świętego Mikołaja – grudzień  
Piorun i Magiczny dom – grudzień 
Miś Paddington – styczeń  
Fru! – styczeń 
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animacja, przygoda 
Sympatyczna pszczółka Maja i 
jej przyjaciele to popularni 
bohaterowie milionów. Ich 
nowe przygody to jak zawsze 
potężna dawka zabawy i emocji. 

 

aminacja, przygoda, familijny 
Animacja opowiada o żyjącej 
pod ziemią społeczności, która 
nosi kartony z recyclingu tak jak 
żółwie noszą skorupy. Archibald 
Snatcher, postanawia pozbyć się 
podziemnych mieszkańców na 
zawsze. 

aminacja, przyrodniczy 
Opowieść o żabie, która 
ma problemy 
emocjonalne. 

 

animacja, akcja 
Młody geniusz robotyki Hiro 
Hamada wraz ze swoim robotem 
Baymaxem zostaje uwikłany w 
plan zniszczenia dynamicznie 
rozwijającego się miasta San 
Fransokyo. Bohaterowie dołączają 
do grupy niedoświadczonych 
śmiałków walczących z 
przestępczością i wspólnie 
podejmują się misji ratowania 
miasta. 
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Miś Paddington. 
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Do większości filmów posiadamy materiały edukacyjne. 

 
INFORMACJA, REZERWACJA 
Małgorzata Niestrawska-Kaźmierczak 
Tel.: 601-647-916 
kino@jarocin.pl 
 
Magda Wojciechowska 

 
 
Maciej Śledzianowski 
Tel.: 501 676 721 
kino@jarocin.pl

Tel.:  607-543-306 
kino@jarocin.pl 

                                                               

animacja, familijny, przygodowy 
Miś Paddington trafia do Londynu, na 
stację kolejową "Paddington". 
Ubranego w obszerny prochowiec, 
wyposażonego w walizkę, pusty słoik 
po marmoladzie i karteczkę z napisem 
"Proszę zaopiekować się 
niedźwiedziem. Dziękuję", znalazła go 
i przygarnęła rodzina Brownów. 

 

familijny, przygodowy 
Max jest przekonany, że 
tegoroczne Święta będa 
wyjątkowo nudne. Wszystko 
się jednak zmienia, gdy 
pewien łoś rozbija się o dach 
jego domu. 

 

animacja, przygodowy 
Młody kot szukając 
schronienia przed burzą 
trafia do dziwnego domu, 
którego właścicielem jest 
stary magik. 

 

animacja 
Animacja opowiada o 
osieroconym ptaku, który 
postanawia spełnić swoje 
marzenia i odbyć podróż z 
Europy do Afryki. 

projekty kulturalne Stowarzyszenia Jarocin XXI wspierają: 
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