
Grupa samokształceniowa 

Kulturalni E+ 



Fenomen małej grupy!  

Poznajcie 

naszą metodę 



Kulturalni E+ 

(Cel, harmonogram, rezultaty) 



Kulturalni E+  powstają w maju 2016 roku.  

 

 

Kierują nią trzy liderki, natomiast jej uczestnicy nie 

tworzą stałej grupy i często się zmieniają, w zależności 

od czasu oraz chęci uczestniczenia w spotkaniach.  
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CEL GRUPY: 

 

Celem naszej grupy jest aktywizacja 

seniorów, którzy dzięki szeroko pojętej 

kulturze oraz panelom dyskusyjnym mogą 

jeszcze lepiej się ze sobą zintegrować. 



 

 

Spotkania naszej grupy odbywają się w każdą środę o 

godzinie 13:30. Miejscem naszych spotkań jest Kino 

Nowe Horyzonty we Wrocławiu. 

 



Rezultaty! 

 

Poznajemy bliżej te osoby, które uczestniczą  

w programie. Przyznajemy, że jest to bardzo naturalna forma luźnej 

rozmowy, bez schematów i wyszukanych metod poznawania siebie.  

 
 





Do tej pory udało nam się obejrzeć aż 17 filmów! 
1. Niesamowita Marguerita 

2. Pan Turner 

3. Podróż na sto stóp 

4. Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął 

5. Buntownik bez powodu 

6. Rio,I Love You! 

7. Wielkie oczy 

8. Tramwaj zwany pożądaniem 

9. Nasza młodsza siostra 

10. Chocolat 

11. Kwiat wiśni i czerwona fasola 

12. Boska Florence 

13. Idol z ulicy 

14. Sonita 

15. Ja, Daniel Blake 

16. Miles Davies i Ja 

17. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham 

Nasze spotkania zgromadziły w sumie od 80-100 osób. 
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Czym jest dla nas 

kino i nasza grupa? 
 

 

 



Dzięki kameralnym spotkaniom lepiej się poznaliśmy, ale także w naszych domach chętniej 

rozmawiamy o kinie, opowiadamy o filmach, stajemy się dla młodszych inspiracją oraz czujemy 

się młodziej! Chętnie polecamy rodzinie obejrzenie danego filmu, który zrobił na nas duże 

wrażenie. Na przykład ostatnio takim obrazem był film:  “Ja, Daniel Blake”.  

https://www.youtube.com/watch?v=4C_QlGPXIwo 
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Co zmieniło się z mojej perspektywy? 



A teraz pora na wersję muzyczną… 

 https://www.youtube.com/watch?v=YGwnJyN7jlc 
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14 grudnia Piknik z niedźwiedziami  
reż. Ken Kwapis. Obsada: Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson 

Zwiastun:  

https://www.youtube.com/watch?v=xAPBh3Zez6M&t 
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Dziękujemy i zapraszamy  

do kina! 


