
Paczka
Gatunek: Dramat / Sportowy, Reżyseria: Tomáš Polenský, Czas: 94 minut, od lat 13 
Premiera: 10.12.2021 (Czechy)

Temat: Męska szatnia. O konsekwencjach przymykania oka na nękanie.

Zagadnienia:
-Kogo może dotknąć bulling?
-Kiedy dokuczanie zaczyna być groźne?
-Co można zrobić w obliczu nękania?

Temat dostępny od września.

16-letni David jest hokeistą, który wierzy że wszystko jest w jego rękach i zależy tylko od niego. Ciężko
pracuje i chce zostać świetnym bramkarzem. Kiedy jego rodzina przeprowadza się do nowego miasta musi
zmienić drużynę i walczyć o pozycję z innym bramkarzem - Mikiem. Będzie to trudne zadanie zważywszy na
silną pozycję Mika w drużynie i niechęć kolegów do Davida. Wszystko przez cukrzycę, z którą David walczy w
życiu osobistym i na boisku. Coraz większe wymagania, coraz większe poświęcenie, niesprawiedliwość i
upokorzenie. Wszystko to narasta i pogłębia się jak spiralne blizny wyryte w lodzie przez ostrza łyżew. Co
zrobi David?

Niesamowita historia Sam Bloom
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Glendyn Ivin, Czas: 95 minut, od lat 10 
Premiera: 08.10.2021 (Australia / USA)

Temat: Przygarnąć pod swoje skrzydła. Zwierzę w społecznym życiu człowieka.

Zagadnienia:

-Hipoterapia, dogoterapia… - zwierzęta w terapii.
-Rola zwierząt w wychodzeniu z trudnych sytuacji.
-Zwierzęta wśród ludzi.

Temat dostępny od października.

Sam prowadzi razem z mężem i trójką dzieci szczęśliwe, pełne radości życie. Ona uwielbia sport, wodę i
dalekie podróże, a on jest fotografem, który prowadzi kronikę ich niezwykłej codzienności. Podczas wakacji w
Tajlandii, które miały być kolejną wspaniałą przygodą, Sam ulega nieszczęśliwemu wypadkowi, który na
zawsze zmieni życie jej rodziny. Kiedy okazuje się, że nic już nie będzie takie samo, a codzienność staje się
nieustannym wyzwaniem, Sam traci swój optymizm, wolę walki i chęć przeżywania każdego dnia od nowa. W
domu jej i jej rodziny, pojawia się jednak niespodziewany gość, który zmieni życie Bloomów, a także pomoże
odkryć im na nowo jego radość i sens.

Kino na Temat w kinie Helios -
propozycje dla klas 7-8

Szanowni Państwo, jak co roku kino Helios wychodzi na przeciw oczekiwaniom nauczycieli i
przygotowuje specjalne pokazy filmów, wsparte rozmową z ekspertem i poruszające ważne dla

młodzieży tematy.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kina na Temat na pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022.
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Miss Impossible
Gatunek: Dramat, Młodzieżowy, Obyczajowy, Reżyseria: Emilie Deleuze, Czas: 90 minut, od
lat 13 
Premiera: 14.02.2016 (Francja)

Temat: Jak znaleźć swoje mocne strony, czyli czym jest budowanie własnej wartości.

Zagadnienia:

-Czy każdy posiada mocne strony?
- Kapitalizacja pozytywnych emocji.
- Potrzeba afiliacji. Dlaczego warto mieć dobre relacje z innymi?

Temat dostępny od listopada.

„Miss Impossible” to oparta na popularnej we Francji książkowej trylogii dla młodzieży „Le journal d’Aurore”
autorstwa Merie Desplechin, pełna celnych obserwacji historia nastoletniej Aurory. Dziewczyna jest wyjątkowo
bezkompromisowa, uparta i stanowcza, nawet jak na trzynastolatkę. Ciągle testuje granice i sprawdza jak
daleko może się posunąć. Do tego stopnia, że rodzice postanawiają wysłać ją do szkoły z internatem.
Próbując poradzić sobie z targającymi nią emocjami, dziewczyna odkrywa, że doskonałym dla nich ujściem
jest muzyka. Okazuje się, że wcale nie jest tak chłodna i pełna dystansu jak się wydawało. Nowoodkryta
pasja sprawia, że Aurora zaczyna marzyć o koncertowaniu z zespołem.

Mój brat ściga dinozaury
Gatunek: Komedia / Familijny, Reżyseria: Stefano Cipani, Czas: 101 minut, od lat 11 
Premiera: 20.08.2021 (Włochy)

Temat: Gdzie drzemie nasza supermoc? O niepełnosprawności inaczej.

Zagadnienia:

- Inne możliwości, te same potrzeby - fakty i mity o zespole Downa
- Gdy nie możesz zmienić sytuacji, zmień to jak ją oceniasz
- Jak zostać sojusznikiem/sojuszniczką osób z niepełnosprawnościami?

Temat dostępny od grudnia.

Od pierwszych dni życia małego Gio, Jack wierzy, że jego brat jest wyjątkowy, specjalny, po prostu najlepszy
– niczym superbohater, który przybył z innej planety! Z czasem poznaje prawdę: Gio ma zespół Downa i dla
Jacka staje się powodem do wstydu. Kiedy chłopak trafia do nowej szkoły, poznaje czarującą Ariannę i chce
zaimponować kolegom z zespołu muzycznego. Postanawia więc ukrywać przed znajomymi istnienie swojego
brata… Pełna dobrej energii opowieść o więzach rodzinnych, dojrzewaniu i prawdzie, która zawsze jest
cenniejsza niż kłamstwo.

Moje życie to cyrk
Gatunek: Obyczajowy, Reżyseria: Miryam Bouchard, Czas: 100 minut, od lat 13 
Premiera: 07.01.2022 (Kanada)

Temat: Między wiecznym buntem a uległością. Jak znaleźć swoje miejsce w świecie, nie tracąc z oczu
siebie i innych.

Zagadnienia:

- Jak budować swoją pewność siebie i autonomię?
- Czy umiemy się różnić i o tym rozmawiać?
- Przeciwko czemu buntujemy się dorastając?

Temat dostępny od stycznia.

Dwunastoletnia Laura, wychowywana wśród artystów cyrkowych, od zawsze w trasie koncertowej ze swoim
tatą Billem, potajemnie marzy o innym, mniej szalonym życiu. W szkole dziewczynki pojawia się nowa
nauczycielka, która dostrzega w Laurze potencjał i mocno wierzy w jej talent do nauki. Czy to oznacza
zmiany? I co na to tata Laury?
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Abe gotuje
Gatunek: Familijny, Reżyseria: Fernando Grostein Andrade, Czas: 85 minut, od lat 10 
Premiera: 15.09.2020 (Brazylia / USA)

Temat: Stół, który łączy. Jak budować wspólnotę ponad narodowymi, religijnymi i kulturowymi
podziałami?

Zagadnienia:

-Prawa człowieka - z czym się to je?
- Różnorodność jako siła. Jak w pozytywny sposób wykorzystywać różnice między nami?
- Zmiana jest w Tobie - jak zatrzymać kłótnie przy rodzinnym stole?

Temat dostępny od lutego.

Dwunastoletni Abe jest miłośnikiem kuchni i gotowania. Jego w połowie izraelska a w połowie palestyńska
rodzina nigdy nie zjadła wspólnie posiłku bez kłótni. Kiedy Abe porzuca swój tradycyjny letni obóz, aby
spędzić czas z radykalnym ulicznym szefem kuchni Chico, kuchnia fusion jego mentora inspiruje go do
zjednoczenia rodziny poprzez jedzenie. Abe postanawia ugotować posiłek, który zjednoczy wszystkich przy
stole. Czy kuchnia może wyleczyć odwieczne podziały?

Helios Grudziądz, 
ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz

Termin spotkania jest dobrowolny, jednak prosimy o rezerwację spotkania z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Minimum
na seansie to 40 osób. Cena biletu 14 zł/os.

Serdecznie zapraszamy

Natalia Żurawska - Kierownik marketingowy
797012638 / natalia.zurawska@helios.pl
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