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Kadry Wrocławia 
 Filmowa lekcja historii Wrocławia 

 Zapraszamy na unikatowe przedsięwzięcie 

edukacyjno-kulturalne: Kadry Wrocławia - przegląd filmów 

dokumentalnych o Wrocławiu. W ramach przeglądu na 

ekranach Kina Nowe Horyzonty wyświetlonych zostanie 

kilkanaście archiwalnych filmów (począwszy od 1945 roku 

do współczesności). Program skierowany jest do 

wrocławskich szkół podstawowych (starszych klas), 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ideą przewodnią 

projektu jest realizacja założeo edukacji historyczno-

regionalnej. Na każde spotkanie złoży się  kompilacja filmów 

dokumentalnych o Wrocławiu, multimedialny wykład na 

temat powojennej historii miasta oraz prelekcja 

poprzedzająca każdy film, która wprowadzi młodego widza 

w kontekst historyczno-polityczny, w jakim powstawał. 

Patronat dydaktyczny nad przeglądem objęła  

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

 

Szczegółowy program znajdą Państwo na odwrocie  

oraz na stronie www.kadrywroclawia.pl  

Ideą przewodnią przeglądu jest realizacja założeo edukacji historyczno-regionalnej. Pokazane  

w ramach przeglądu filmy w połączeniu z poprzedzającymi je wykładami niewątpliwie przybliżą 

młodemu widzowi historię Miasta i regionu oraz pomogą zrozumied ważne zagadnienia tożsamości 

lokalnej.  

 

Zaplanowane seanse dla szkół w dniach 5-7 listopada 2014, godz. 10:00. Przy większej 

ilości osób istnieje możliwość zorganizowania specjalnych pokazów na zamówienie  

w innym terminie. 

Bilety grupowe 12 złotych. Opiekunowie gratis. 

 
 



Blok 1 - Jestem z Wrocławia! (87 minut + prelekcja)  
5.11.2014, g. 10:00 oraz 6.11.2014, g. 18:30 
 

Blok filmów dokumentalnych ukazujących historię miasta głównie przez pryzmat wspomnieo 
jego mieszkaoców, które zilustrowane zostały archiwalnymi filmami i fotografiami. Filmy te 
poruszają skomplikowany problem tożsamości miasta, którego ludnośd  na skutek zmiany 
granic paostwowych uległa niemal całkowitej wymianie. W tym bloku znajdą się następujące 
filmy:  
 

 

Oczami dziecka (2007, produkcja: Ośrodek Pamięd i Przyszłośd) 
Wrocław - miasto studentów (1947) reż. Jadwiga Plucioska 
Fakty i ludzie (1970) reż. Robert Stando 
Ich miasto (1974) reż. Bogusław Rybczyoski 
Wrocławski gawrosz (2007, produkcja: Ośrodek Pamięd i Przyszłośd) 
Czarno-biały (2007, produkcja: Ośrodek Pamięd i Przyszłośd) 
W poszukiwaniu utraconej Ojczyzny (2003) reż. Matthias Frickel 
 

 

Blok 2 - Feniks z popiołów - odbudowa, czyli rozbiórka  (91 minut+ prelekcja) 

6.11.2014, g. 10:00 oraz 8.11.2014, g. 18:30 
 

Zestaw kilku filmów dokumentalnych ukazujących panoramę miasta od zniszczeo Festung 
Breslau przez kolejne dekady dźwigania ze zgliszczy aż do współczesności. W tym bloku znajdą 
się następujące filmy: 
 

Odbudowa Ziem Odzyskanych (1947) reż. Roman Banach  
Wrocław 1959 (1959) reż. Jadwiga Plucioska 
Wyrok na miasto (1968) reż. Janusz Chodnikiewicz 
Druga młodośd miasta (1972) reż. Kazimierz Oracz 
Odbudowa Wrocławia (2005) reż. Marcin Bradke 

 
 

Blok 3 - Wrocław. Od propagandy do promocji (83 minuty + prelekcja) 
7.11.2014, g. 10:00 oraz 9.11.2014, g. 18:30 
 

Zestaw filmów o Wrocławiu, które powstały na przestrzeni kilku 
dziesięcioleci w ściśle określonym celu związanym  
z propagandowym lub promocyjnym przekazem na temat 
stolicy Dolnego Śląska. W tym bloku znajdą się następujące 
filmy: 

Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej (1945-1965) 
Nasz Wrocław (1975) reż. Bogusław Rybczyoski 
Kręci Cię Wrocław? Kręd Wrocław! – laureaci 

 

Dla pierwszych szkół, które zakupią bilety na „Kadry Wrocławia” mamy przygotowany 
zestaw książek o historii miasta, m.in. publikację Wrocław w Polskiej Kronice Filmowej

 


