
HISTORIA
NA EKRANIE
szkoła ponadpodstawowa



Jak pogodzić przyjaźń
i różnice poglądów?
Czego uczy nas historia?

I jak zmienia się spojrzenie
na przeszłość, kiedy
patrzymy na nią oczami
młodych ludzi, których
była udziałem?



Instytut Pamięci Narodowej
w Katowicach oraz Kino Kosmos
zapraszają uczniów szkół podstawowych
na cykl spotkań i projekcji filmowych
poświęconych historii współczesnej, jej
kontekstom i kinowym interpretacjom.
Cykl został objęty Honorowym
PatronatemMarszałkaWojewództwa
Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.



EUROPA, EUROPA



Chcemy zaprosić młodych ludzi do rozmowy o tym,
jak historia wpływała i wpływa na nasze życie. Jak
przeszłość oddziałuje na teraźniejszość, a jak to,
co zrobimy i jak myślimy dziś ukształtuje naszą
wspólną przyszłość. Chcemy pokazać, jak
– i dlaczego warto – patrzeć szerzej na wydarzenia
historyczne, dostrzegać ich przyczyny, konteksty
i konsekwencje. Pokażemy, że postaci z naszej
przeszłości miały z nami więcej wspólnego niż
mogłoby się wydawać, a młodzi ludzie, niezależnie
od tego, w jakich czasach żyli, mieli swoje
marzenia i plany. Wydarzenia historyczne
zobaczymy z perspektywy młodych bohaterów
każdego z prezentowanych filmów. Wierzymy,
że dzięki filmowym opowieściom znane z historii
postaci ożyją w wyobraźni młodych widzów,
a podróż w przeszłość stanie się ciekawą
i pouczającą przygodą.



ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW



HISTORIA NA EKRANIE
projekcje filmowe w Kinie
Kosmos poprzedzone
20 - minutowym spotkaniem
z historykiem IPN



SPOTKANIE 1

Historia prześladowania Żydów. Nazizm
i rasizm Trzeciej Rzeszy

EUROPA, EUROPA
reż. Agnieszka Holland | Polska, Niemcy, Francja | 1990 | 112 min

Opis filmu: Perel urodził się w żydowskiej rodzinie w Saksonii.
Bohater filmu zostaje uznany przez niemieckich żołnierzy za
Aryjczyka i przyjęty do szkoły Hitler-Jugend.

17.10.2022 | poniedziałek | 10.00



SPOTKANIE 2

Niespełnione marzenie.
100-lecie zamachu na Gabriela Narutowicza
i tragiczne losy II RP

ŚMIERĆ PREZYDENTA
reż. Jerzy Kawalerowicz | Polska | 1977 | 137 min

Opis filmu: Film przedstawia końcowy etap życia i kariery Gabriela
Narutowicza. 9 grudnia 1922 roku Narutowicz zostaje pierwszym
prezydentem II Rzeczpospolitej. Podczas zaprzysiężenia mają
miejsce krwawe demonstracje jego przeciwników i zwolenników.
Tydzień później nowo wybrany prezydent zostaje zamordowany.

8.12.2022 | czwartek | 10.00



SPOTKANIE 3

Jak powstaje historia?Wspomnienia,
dowody, świadectwa

12:08 NAWSCHÓDOD BUKARESZTU
reż. Corneliu Porumboiu | Rumunia | 2006 | 90 min

Opis filmu: Od czasu, kiedy wściekły tłum zmusił rumuńskiego
dyktatora Ceausescu do ucieczki śmigłowcem z Bukaresztu minęło
16 lat. W rocznicę tych wydarzeń właściciel lokalnej stacji
telewizyjnej zaprasza dwóch gości, by odtworzyć z nimi chwile
rewolucyjnej chwały. Jednak telewidzowie podają w wątpliwość
opowieści bohaterów, którzy być może spędzali czas w barze
lub przygotowywali się do świąt, zamiast wyjść na ulice.

16.02.2023 | czwartek | 10.00



SPOTKANIE 4

Opozycja demokratyczna w PRL-u

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW
reż. Jan P. Matuszyński | Czechy, Francja, Polska | 2021 | 160 min

Opis filmu: Grzegorz Przemyk umiera na skutek ciężkiego pobicia
przez funkcjonariuszy milicji. Komunistyczny reżim usiłuje obarczyć
winą pracowników pogotowia.

20.04.2023 | czwartek | 10.00



„Europa, Europa”, „12:08 na wschód od Bukaresztu”: projekcje
zorganizowane w ramach projektu European Film Factory

Cena biletu: 10 zł | osobę

Zapisy: Małgorzata Dębniak
m.debniak@kosmos.katowice.pl
tel. 502 237 674

organizatorzy: partner:

patroni medialni:


