
OFERTA FILMOWA
K LASY  7 -8 ,  I  PONADPODSTAWOWE

Zapraszam do skorzystania z naszej oferty filmowej
skierowanej do grup szkolnych. Proponujemy udział
w pokazach znakomitych filmów przeznaczonych dla

młodszych widzów. Po seansach możliwe jest
przeprowadzenie warsztatów plastycznych związanych

tematycznie z filmem, w których wykorzystujemy
oryginalne pomysły i niestandardowe materiały.

 
Projekcje i zajęcia odbywają się od poniedziałku do

piątku, w godzinach 9-14, w Kinie Meduza
(ul. Oleska 45, Opole). Koszt uczestnictwa ucznia

w seansie to 20 zł (opcjonalnie 25 zł z warsztatami).
 
 

Aby skorzystać z oferty należy wysłać e-mail
(z informacją o liczbie uczniów w grupie, danych do

kontaktu, wybranym filmie oraz odpowiadającej
Państwu dacie i godzinie) na adres:

opolskielamy@gmail.com lub skontaktować się z nami
telefonicznie: 512 239 076/512 238 046

 



Alcarras
reżyseria: C.Simon, Hiszpania, Włochy 2022

 
 
 

Moje wspaniałe życie
Reżyseria:  Ł. Grzegorzek, Polska 2021

 
 
 

Lombard
reżyseria: Łukasz Kowalski, Polska 2022

 
 

Mój piękny syn
reżyseria: F.V. Groeningen, USA 2018

 

Życie rodziny rolników zmienia się, gdy właściciel ich
dużej posiadłości umiera, a jego spadkobierca
postanawia sprzedać ziemię.

Jo próbuje pogodzić ze sobą życie rodzinne, karierę 
i życie osobiste. Mąż stara się dotrzymać jej kroku.

W mieście zwanym "polskim Detroit", Jola i Wiesiek próbują
ratować upadający biznes i rozpadający się związek. Przy
ulicy Wytrwałych 1, każdego dnia walczą o przetrwanie,
wspierając jednocześnie mieszkańców zubożałej,
poprzemysłowej dzielnicy, udowadniając tym samym, że siła
tkwi we wspólnocie. 

Opowieść o losach rodziny, która musi zmierzyć się
 z uzależnieniem dorastającego chłopaka.



Simona
reżyseria: N.Koryncka-Gruz, Polska 2021

 
 
 

Lunana. Szkoła na końcu świata
Reżyser: Pawo Choyning Dorji, Bhutan,

Chiny 2019
 
 
 

Lada dzień
reżyseria: Hamy Ramezan, Finlandia 2020

 
 
 

Ida Matysek, cioteczna wnuczka Simony Kossak,
jedzie do Puszczy Białowieskiej. Porządkując zdjęcia,
odkrywa tajemnice rodzinne oraz świat magicznej,
pradawnej Puszczy..

Początkujący piosenkarz, który
mieszka z babcią w stolicy Bhutanu,
marzy o australijskiej wizie.

Ramin i jego irańska rodzina mieszkają w ośrodku dla
uchodźców w Finlandii. Gdy chłopak zaczyna cieszyć
się wakacjami, rodzina otrzymuje wiadomość, że ich
wniosek o azyl został odrzucony.

Serce dębu
reżyseria: Laurent Charbonnier, Francja

2022
 
 
 
 

Dawno, dawno temu był sobie liczący dwieście
dziesięć lat dąb, który był filarem swojego
królestwa... Ten widowiskowy film przygodowy
ma niezwykłą obsadę: wiewiórki, chrząszcze z
rodziny ryjkowcowatych, sójki, mrówki, myszy
polne… 



Green Book
reżyseria: P. Farelly, USA 2018

 
 
 

Kafarnaum
reżyser: N. Labaki, Liban, USA 2018

 
 
 

Młody Ahmed
Reżyseria: J.P. Dardenne, L. Dardenne, Belgia,

Francja 2019
 
 

Mustang
Reżyseria: D.G. Erguven, Francja, Niemcy,

Turcja, Katar 2015

 

Drobny cwaniaczek z Bronksu zostaje szoferem
ekstrawaganckiego muzyka z wyższych sfer i razem
wyruszają na wielotygodniowe tournée.

W zaniedbanej części Bejrutu dwunastoletni Zain
pozywa rodziców za to, że się urodził.

Czternastolatek fanatycznie czyta Koran,
a rygorystyczne podejście do wiary
doprowadza go do poprawczaka

Pięć sióstr próbuje przeciwstawić się opiekunom,
pragnącym wydać je za mąż.


