
Mistrz
Gatunek: Dramat / Biograficzny, Reżyseria: Maciej Barczewski, Czas: 100 minut, od lat 13 
Premiera: 27.08.2021 (Polska)

Temat: Pokonać siebie, czy pokonać wroga? Jak wojna wpływa na ludzi i ich relacje

Zagadnienia:

-W starciu ze złem - jak wyglądała codzienność w rzeczywistości ekstremów.
-Aushwitz-Birkenau. Kim byli więźniowie?
-Za życie - co robili więźniowie w obozach, aby przetrwać.

Temat dostępny od września.

Historia legendarnego pięściarza Tadeusza "Teddy’ego" Pietrzykowskiego, który zdobył tytuł mistrza
wszechwag niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Oparty na prawdziwych
wydarzeniach dramat przedstawiający nieznaną historię polskiego sportowca, który w miejscu zagłady stał się
symbolem nadziei na zwycięstwo.

Żeby nie było śladów
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Jan P. Matuszyński, Czas: 160 minut, od lat 15 
Premiera: 24.09.2021 (Czechy / Francja / Polska)

Temat: (Nie)zatarty ślad Grzegorza Przemyka, czyli o starciu z nieludzkim systemem.

Zagadnienia:

-Stan wojenny, jak władza próbowała zgnieść obywateli.
-Jak pozostać wolnym - życie licealisty w totalitarnym państwie.
-Zbrodnia bez kary, ale czy bez konsekwencji? Kulisy procesów.

Temat dostępny od października.

Rutynowe zatrzymanie w centrum Warszawy, które zakończyło się tragedią. Zbrodnia, która poruszyła cały
naród. W maju 1983 roku władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zaangażowały cały swój aparat
państwowy – Służbę Bezpieczeństwa, milicję, media, prokuraturę i sądy, aby za wszelką cenę i w majestacie
prawa uchronić winnych śmierci Grzegorza Przemyka od jakichkolwiek konsekwencji.

Kino na Temat w kinie Helios -
propozycje dla klas

ponadpodstawowych
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.
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Sweat
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Magnus von Horn, Czas: 100 minut, od lat 15 
Premiera: 29.05.2021 (Polska/Szwecja)

Temat:W pocie lajków. Dlaczego chcemy być influencerami i robić karierę w mediach
społecznościowych?

Zagadnienia:

-Komunikacja w social mediach – jakie niesie ze sobą szanse i zagrożenia?
-Kreowanie wizerunku w Internecie – fikcja czy rzeczywistość?
-Influencer w teatrze życia codziennego – gdzie kończą się (lub zaczynają) granice naszej
prywatności?

Temat dostępny od listopada.

„Sweat" opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając (Magdalena Koleśnik), influencerki fitness, która dzięki
popularności w mediach społecznościowych zyskała status celebrytki. W internecie ma setki tysięcy
followersów, w realu otacza ją grupa lojalnych współpracowników, a na imprezach każdy próbuje do niej
podejść i ją poznać. Jednak kiedy jest w domu i wyłącza telefon, zostaje zupełnie sama. Choć Sylwia z
łatwością, spontanicznie i bez cenzury dzieli się swoją codziennością z tysiącami nieznajomych, jej prywatne
życie w ogóle nie przypomina kolorowego świata z Instagrama.

Milcząca rewolucja
Gatunek: Dramat, Reżyseria: Lars Kraume, Czas: 111 minut, od lat 15 
Premiera: 25.10.2018 (Niemcy)

Temat: Młodzież kontra system. Różnorodność postaw.

Zagadnienia:

-Czym są wartości? Kto decyduje o tym, co jest dla nas ważne?
-Czym zajmuje się aksjologia?
- Pojęcia bystandera oraz upstandera.

Temat dostępny od grudnia.

Milcząca rewolucja to jednocześnie pasjonujące kino polityczne i na wskroś uniwersalna historia o
dojrzewaniu. Reżyser Lars Kraume (Fritz Bauer kontra państwo) snuje opowieść o grupie enerdowskich
nastolatków, którzy decydują się wyrazić solidarność z uczestnikami Powstania Węgierskiego z roku 1956.
Choć postawa bohaterów sprowadza na nich gniew ze strony władz, żądza buntu okazuje się silniejsza.
Nominowany do czterech Niemieckich Nagród Filmowych film Kraumego spodoba się wszystkim tym, którzy
szukają w kinie wolności, niezależności i młodzieńczej energii.

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

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