Oferta dla szkół

„Orlęta. Grodno ‘39” to dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany
oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego,
1 września 1939 r. budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez
niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci,
rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania,
konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych.
17 września 1939 roku, na mocy porozumień sowiecko-niemieckich, Armia
Czerwona wkracza do Polski. 20 września planuje zająć Grodno. Obrońcy
miasta rozpoczynają beznadziejną, heroiczną walkę. Nieliczne oddziały
wojskowe są wspomagane przez ludność cywilną, przede wszystkim młodzież
szkolną. To właśnie dzieci i młodzież bohatersko bronią Grodna, stając się
ofiarami niezwykłego okrucieństwa okupantów.
Film Krzysztofa Łukaszewicza „Orlęta. Grodno ‘39” jest pierwszą produkcją
filmową o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 r.
przedstawiającą historię heroicznej walki mieszkańców Grodna z rosyjskim
najeźdźcą.
Oddaje należną pamięć młodocianym uczestnikom walk z rosyjskim agresorem
we wrześniu 1939 roku i wszystkim Polakom, którzy stawili opór najeźdźcy,
broniąc granic Polski. Produkcja skierowana jest nie tylko do miłośników
historii, ale również posiada wyjątkowe walory misyjne i edukacyjne.

Świadczenia oferowane szkołom przystępującym do akcji:
•
•
•
•

dostarczenie materiałów promocyjnych filmu „Orlęta. Grodno ‘39” (plakaty, ulotki),
przekazanie pakietu edukacyjnego zawierającego gotowe scenariusze lekcji np. jęz. polski, historia, HiT,
oznaczenie szkoły biorącej udział w akcji w mediach społecznościowych (fanpage na portalu Facebook),
zaproszenie dyrektora szkoły biorącej udział w akcji, wraz z osobą towarzyszącą, na uroczystą premierę
filmu w Multikinie - Złote Tarasy w Warszawie w dniu 5 września 2022 r.,
• wsparcie organizacji pokazu grupowego dla szkół,
• nagroda dla zwycięskiej szkoły w konkursie „Najlepszy plakat” w formie wizyty twórców filmu w szkole
wraz z nagraniem relacji z tego wydarzenia
• możliwość organizacji specjalnego, pokazu filmu oraz rozmowy z twórcami filmu i aktorami

Oczekiwane działania szkół przystępujących do akcji:
•
•
•
•
•

ekspozycja plakatu filmu w szkole,
dystrybucja ulotek filmu w szkole,
w miarę możliwości zorganizowanie grupowego wyjścia szkoły lub klasy
do kina na film „Orlęta. Grodno ‘39”
informacja o filmie podczas rozpoczęcia roku szkolnego,
organizacja w szkole konkursu:
o Najlepszy plakat – film „Orlęta. Grodno ‘39” oczami uczniów
(Regulamin konkursu zostanie opublikowany do dnia 9 września
2022 r.).
o

Kontakt:
Telewizja Polska S.A.
Dział Dystrybucji Kinowej
tel. 601-600-601; mail: filmy@tvp.pl

