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          Warszawa, 28.10.2014 

                                                                              

 

Sz. P.  

Oktawia Gorzeńska 

dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni 

 

Szanowna Pani, 

 

na wstępie, w imieniu Multikina, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za 

zainteresowanie naszym programem edukacyjnym. Tworzymy go od ponad 10 lat we 

współpracy z filmoznawcami, psychologami, animatorami kultury i metodykami, niezmiennie 

z głęboką wiarą w to, że film może pomagać w codziennym wysiłku edukacyjnym, który 

znacie Państwo najlepiej. 

 

To prawda, nie unikamy w Akademii tematów trudnych, a nawet kontrowersyjnych. Ale 

zawsze towarzyszy temu wyższy cel wychowawczy i szeroki humanistyczny kontekst 

problemu. Niewątpliwie takim tematem jest śmiertelna choroba – ale również inicjacja 

seksualna, a te dwa wątki w znakomity i niezwykle umiejętny sposób łączy film „Jak to jest” 

w reżyserii Bruce’a Webba. 

 

Państwa skarga jest dla nas zaskoczeniem. Film zdobył uznanie nauczycieli, widzów  

i społeczności filmowej na całym świecie. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, dystrybutor filmu 

w Polsce i instytucja od wielu lat niestrudzenie popularyzującą edukacją filmową, 

rekomenduje ten film dla widzów od 12 lat. Jury Międzynarodowego Festiwalu Filmów 

Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu, organizowanego przez Centrum Sztuki Dziecka, czyli 

kolejną instytucję, która od dziesięcioleci promuje w Polsce najlepsze produkcje dla dzieci  

i młodzieży, przyznało filmowi w 2010 roku najwyższy laur, Złote Koziołki. 

 

W uzasadnieniu werdyktu pisano: 

Twórcy poruszyli tu bardzo delikatny i trudny temat, ale poradzili sobie z nim niezwykle 

umiejętnie: bez sentymentów, a za to z wielkim humorem. Pochwała prawdziwej przyjaźni 

widzianej z perspektywy młodego człowieka. Wspaniałe role młodych aktorów. 

 

Zapewniamy, że każdy film, które znajduje się w programie Akademii Filmowej Multikino, jest 

bardzo uważnie analizowany pod kątem walorów artystycznych, wartości wychowawczych 

oraz potencjalnej recepcji widzów. Do każdego filmu przygotowujemy też materiały 
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dydaktyczne, uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi – przesyłam je w załączniku. 

Dodatkowo załączam rekomendację psychologa, współpracującego ze Stowarzyszeniem Nowe 

Horyzonty. Mam nadzieję, że te materiały pomogą Państwu w omówieniu z młodzieżą tego 

wymagającego filmu. Chciałbym zarazem wyraźnie zaznaczyć, że w opisie, który znajduje się 

w książeczce repertuarowej Akademii, odnajdzie Pani tematykę filmu, więc nie powinna być 

ona dla Państwa zaskoczeniem. 

 

Jednocześnie, chcąc zrekompensować nienajlepsze wrażenia, które – jak wnioskuję – film 

pozostawił wśród grona Państwa nauczycieli, proponuję nieodpłatny udział klasy, która 

zrezygnowała z seansu, w dowolnym pokazie Akademii Filmowej Multikino do końca tego roku 

szkolnego. Szczegóły proszę omówić z Magdaleną Pietrzyk, specjalistą ds. rezerwacji 

grupowych w gdyńskim Multikinie.` 

 

Z poważaniem, 

Radek Tomasik 

 

P. O. Kierownika Działu Projektów Specjalnych Multikino S. A. 

Współautor programu edukacji filmowej Akademia Filmowa Multikino 2015/2016  
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