
DOKUMENT 

Życie bez granic (2011); 25’

reżyseria: Adrian Czerski, Marcin Waligórski

scenariusz i zdjęcia: Natalia Hauser, Adrian Jaszczak, Dawid Twardowski, Kamil Wertlewski

opieka merytoryczna: Paweł Siedlik (PWSFTviT)

 

Czworo dzieciaków z „Górniaka” 

opowiada o swojej codzienności, pokazując miejsca, w których spędzają wolny 

czas. Ich marzenia i pasje przekraczają jednak granice codzienności. Dzięki 

ludziom, których s

doświadczenia, dające im okazję zrobić krok poza dotychczasowy świat. Marta 

(streetworker ze stowarzyszenia GPAS

Adrian i Marcin (animatorzy z salezjańskiego centrum młodz

narzędzia do zrealizowania pomysłów. Dzieciaki wymyślają tytuł, scenariusz, 

wybierają miejsca i tworzą film.

 

 

POKAZ PREMIEROWY 

miejsce: Kino KINEMATOGRAF w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1

data: 16 kwietnia 2010 roku (sobota)

 

program: 

13.00  – konferencja prasowa z udziałem aktorów i pomysł

   przedstawicieli partnerów w realizacji filmu, opiekuna merytorycznego z PWSFTviT.

 

14.00  – przywitanie gości, przedstawienie twórców oraz 

– projekcja premierowa, making off z planu, 

– możliwość nieodpłatnego zwiedzania

– możliwość rozmowy z twórcami filmu.

 

Wstęp na pokaz premierowy jest bezpłatny. 

Informacje na temat zaproszeń: marta.kiszkiel@o

 

Planujemy także popremierowe projekcje

– w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w 

– w Duszpasterstwie Akademickim „5” w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 5

– w Duszpasterstwie Akademickim oo. Dominikanów „Kamienica” w Łodzi przy ul. Zielonej 13

– w Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł” 

– oraz projekcję plenerową na łódzkim Górniaku przy ul. Kruczej

 

O terminach tych pokazów i spotkań będziemy mogli poinformować po dokonaniu ustaleń w powyższych miejscach.

 

 

partnerzy w realizacji przedsięwzięcia

– Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej

– Salezjańskie Centrum Młodzieżowe w Łodzi, ul. Wodna 36 

– Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1 

 

(2011); 25’ 

: Adrian Czerski, Marcin Waligórski 

: Natalia Hauser, Adrian Jaszczak, Dawid Twardowski, Kamil Wertlewski

Paweł Siedlik (PWSFTviT) 

Czworo dzieciaków z „Górniaka” – Natalia (13), Adrian (15), Dawid 

opowiada o swojej codzienności, pokazując miejsca, w których spędzają wolny 

czas. Ich marzenia i pasje przekraczają jednak granice codzienności. Dzięki 

ludziom, których spotykają, mają okazję przeżyć zupełnie inne, nowe 

doświadczenia, dające im okazję zrobić krok poza dotychczasowy świat. Marta 

(streetworker ze stowarzyszenia GPAS-Łódź) pomaga im uwierzyć w siebie. 

Adrian i Marcin (animatorzy z salezjańskiego centrum młodz

narzędzia do zrealizowania pomysłów. Dzieciaki wymyślają tytuł, scenariusz, 

wybierają miejsca i tworzą film. 

Kino KINEMATOGRAF w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1 

16 kwietnia 2010 roku (sobota) 

konferencja prasowa z udziałem aktorów i pomysłodawców scenariusza, reżyserów, 

przedstawicieli partnerów w realizacji filmu, opiekuna merytorycznego z PWSFTviT.

przedstawienie twórców oraz wprowadzenie do filmu,  

a premierowa, making off z planu,  

nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Kinematografii,  

możliwość rozmowy z twórcami filmu. 

atny.  

kiszkiel@o2.pl 

projekcje filmu oraz spotkania z jego twórcami:  

w Salezjańskim Centrum Młodzieżowym w Łodzi przy ul. Wodnej 36 

w Duszpasterstwie Akademickim „5” w Łodzi przy ul. Ks. Skorupki 5 

w Duszpasterstwie Akademickim oo. Dominikanów „Kamienica” w Łodzi przy ul. Zielonej 13

w Duszpasterstwie Akademickim „Węzeł” w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3 

na łódzkim Górniaku przy ul. Kruczej 

O terminach tych pokazów i spotkań będziemy mogli poinformować po dokonaniu ustaleń w powyższych miejscach.

w realizacji przedsięwzięcia: 

Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Łódź, ul. Zielona 13 – www.gpas-lodz.pl 

Salezjańskie Centrum Młodzieżowe w Łodzi, ul. Wodna 36 – www.savio.lodz.pl 

Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1 – www.kinomuzeum.pl 

 

 

: Natalia Hauser, Adrian Jaszczak, Dawid Twardowski, Kamil Wertlewski 

, Dawid (15) i Kamil (13) – 

opowiada o swojej codzienności, pokazując miejsca, w których spędzają wolny 

czas. Ich marzenia i pasje przekraczają jednak granice codzienności. Dzięki 

potykają, mają okazję przeżyć zupełnie inne, nowe 

doświadczenia, dające im okazję zrobić krok poza dotychczasowy świat. Marta 

Łódź) pomaga im uwierzyć w siebie. 

Adrian i Marcin (animatorzy z salezjańskiego centrum młodzieżowego) dają 

narzędzia do zrealizowania pomysłów. Dzieciaki wymyślają tytuł, scenariusz, 

odawców scenariusza, reżyserów,  

przedstawicieli partnerów w realizacji filmu, opiekuna merytorycznego z PWSFTviT. 

w Duszpasterstwie Akademickim oo. Dominikanów „Kamienica” w Łodzi przy ul. Zielonej 13 

O terminach tych pokazów i spotkań będziemy mogli poinformować po dokonaniu ustaleń w powyższych miejscach. 


