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OFERTA 
DLA SZKÓŁ 
GIMNAZJALNYCH

Cena biletu – 9 zł

Pokazy dla uczniów
i opiekunów w dniach
6, 9 oraz 12-13 listopada 

W dniach 5-15 listopada zapraszamy 
także do warszawskich kin Luna 
i Iluzjon na pokazy filmowe, którym 
towarzyszyć będą liczne koncerty, 
wystawy, wykłady, warsztaty oraz 
spotkania z twórcami.

www.sputn ik fes t iwa l .p l



REPERTUAR*

REZERWACJE GRUPOWE PRZYJMUJE:
Koordynator projektów edukacyjnych
kina Luna – Natalia Czarnowska
tel. 22 628 96 98 
tel. kom. 606 544 851
e-mail: edukacja@kinoluna.pl

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA:
Koordynator projekcji festiwalowych – Justyna Matyjek-Zimnota 
tel. 22 837 91 44, e-mail: sputnik1@ear.com.pl

Kino Luna 
ul. Marszałkowska 28 
00-576 Warszawa

Dwaj uczniowie, Miszka i jego najlepszy przyjaciel Dimka, przygotowują 
się do uroczystych obchodów urodzin pionierskiej organizacji. Podczas 
łowienia ryb Miszka wpada do rzeki. Na szczęście z opresji ratuje go 
bezdomny pies Sawwa, z którym chłopcy od dawna się przyjaźnią. Nie-
oczekiwanie Sawwa dostaje się w ręce kuśnierza i tylko pomoc przyja-
ciół może ocalić czworonoga przed niechybną śmiercią.

Od ostatniej przygody minęły dwa lata. Nasi bohaterowie zdążyli podro-
snąć – mają teraz po 14 lat. Dimka, Miszka i Lena jadą na obóz pionier-
ski nad morze. Wraz z nimi udaje się ich ulubiony pies Sawwa. Na obo-
zie przyjaciół czekają niezwykłe przygody, skarby, pojedynki, jaskinie  
i wiele innych atrakcji. Przed nimi także doświadczenie pierwszej miło-
ści, której towarzyszyć będą prawdziwe szekspirowskie rozterki.

Dwóch zaprzyjaźnionych uczniów, uczęszczających do tej samej klasy, 
odnajduje tajemnicze okno pojawiające się naprzeciwko pokoju jednego  
z chłopców o północy, w czasie pełni Księżyca. Żądni przygód boha-
terowie postanawiają sprawdzić, co znajduje się po drugiej stronie,  
w skutek czego zostają wciągnięci w wir nieprawdopodobnych przygód.

Historia pierwszej miłości czternastolatków, którzy muszą przezwycię-
żyć wiele przeciwności, aby być razem. Ich szkoły są wrogo nastawione 
wobec siebie, dlatego uczucie łączące zakochanych oznacza zdradę 
grup rówieśniczych. Co więcej, rodzice nastolatków nie mogą pogodzić 
się z faktem, że ich dzieci tak szybko dorastają i jako odrębne jednostki 
mają prawo wyboru.

Cena biletu – 9 zł
oraz bezpłatne wejście

dla opiekunów (1 osoba 
dorosła na 10 uczniów).

*istnieje możliwość zmiany 
godziny seansu

6 XI (pt.) godz. 12:00 „Prywatne słowo pioniera”
9 XI (pon.) godz. 11:00 „Prywatne słowo pioniera 2”
12 XI (czw.) godz. 11:00 „Tajemnica ciemnej komnaty”
13 XI (pt.) godz. 12:00 „14+”

„Prywatne słowo pioniera”

„Prywatne słowo pioniera 2”

„Tajemnica ciemnej komnaty”

„14+”


