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Drodzy Widzowie,

po roku wraca do Was Kino Dzieci. Przez ten rok wiele się u nas 
wydarzyło. Festiwal został wyróżniony WDECHĄ PUBLICZNOŚCI 
– nagrodą kulturalną „Gazety Co Jest Grane” dla wydarzenia roku 
2014, a festiwalowe filmy tuż po zakończeniu ubiegłorocznej edy-
cji odwiedziły kina w kilkudziesięciu miastach w Polsce. 

W tym roku festiwal zagości w osiemnastu miastach. Szcze-
gólnie jest nam miło powitać naszą nową publiczność w Jaroci-
nie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Ełku, Chodzieży, Kielcach 
i Szczecinie. W każdym z festiwalowych miast pokażemy sekcję 
konkursową. Będziecie mieli możliwość wybrania wspólnie z juro-
rami – znanymi dziennikarzami i reżyserami – najlepszego filmu 
festiwalu. 

Dla tych, którzy po raz pierwszy wybiorą się na festiwalowe 
seanse, przygotowaliśmy również panoramę kina dla dzieci – naj-
lepsze filmy ubiegłorocznego Kina Dzieci. Będziecie mogli zoba-
czyć nieprezentowane dotychczas na ekranach polskich kin tytuły, 
którymi chcemy się z Wami podzielić. 

Tradycją naszego festiwalu jest przedstawianie kinematogra-
fii narodowych. W tamtym roku odwiedziliśmy Norwegię, tym 
razem czas na naszych zachodnich sąsiadów z bogatym dorob-
kiem kina familijnego. Zapraszamy wspólnie z Goethe-Institut 
na zestaw filmów niemieckich.

Kino Dzieci to również spotkania z klasyką. W tym roku zanu-
rzamy się w świecie Astrid Lindgren. Wracamy też do polskich 
animacji, znanych Waszym rodzicom i dziadkom z telewizyjnych 
dobranocek. 

Nasz festiwal to jednak coś więcej niż seanse w kinie. Zapra-
szamy do udziału w warsztatach, spotkaniach z gośćmi i konkur-
sach. Zanurzmy się wspólnie w festiwalowej atmosferze!

Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń,  
zespół Festiwalu Filmowego Kino Dzieci
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nie z odrobiną magii w wykonaniu Alberta Albertsona – przed-
szkolaka znanego z książek Gunilli Bergström i kolejną tajemnicę 
Valleby, miasteczka, w którym mieści się biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai. Z nowymi przygodami wraca para najsłynniejszych 
norweskich przedszkolaków – Kacper i Emma. W tym roku nie 
mogło zabraknąć też nowej filmowej historii o wielkim i sympa-
tycznym Gruffalo. Na wielbicieli Astrid Lindgren czekają ekrani-
zacje jej powieści – od rozbrykanych Dzieci z Bullerbyn po walecz-
nych Braci Lwie Serce. Do naszej panoramy kina dzieci włączyliśmy 
też filmy, które cieszyły się największym powodzeniem podczas 
ubiegłorocznej edycji festiwalu – między innymi przygody Kacpra 
i Emmy, Nocturnę, Niesfornego Brama czy wyróżniony przez jury 
pisarzy Mecz życia. W panoramie zaprezentujemy też nieznane 
szeroko w Polsce, a wyjątkowe filmy – Jan z Księżyca, Ernest i Cele-
styna oraz Zigzag Kid. 

Kino Dzieci to również spotkania z gośćmi, konkursy i warsz-
taty. Podczas tej edycji każdego dnia czekać będą na widzów festi-
walowe wydarzenia. Pokażemy wyjątkowe baśnie przeniesione 
na ekran przez niemiecką animatorkę – Lotte Reiniger. Towarzy-
szyć im będzie muzyka na żywo grana przez dzieci biorące udział 
w organizowanych przez nas i Narodowy Instytut Fryderyka Cho-
pina warsztatach. To niezwykła okazja, by dzięki Goethe-Institut 
zobaczyć na ekranie Calineczkę czy Śpiącą królewnę, w nawiązu-
jących do teatru cieni, filmach niemieckiej reżyserki. Kino Dzieci 
odwiedzi w tym roku wielu gości, wśród nich Gunilla Bergström 
– autorka serii książek o Albercie Albertsonie, która otworzy tego-
roczną edycję festiwalu i osobiście zaprosi na Hokus-pokus, Alber-
cie Albertsonie – animację na postawie jej opowiadań. Aby spo-
tkać się z Gunillą Bergström i móc z nią porozmawiać, wystarczy 
wziąć udział w konkursie, pisząc list do Alberta. Festiwal odwiedzi 
również Urszula Antoniak, reżyserka niekojarzona do tej pory 
z filmem dla dzieci, która jest autorką scenariusza Życia według 
Nino. A jeśli ktoś ma ochotę na poranny seans krótkich metraży 
w kawiarni lub wyjątkową wieczorynkę w kinie, niech szuka infor-
macji o Kinie Dzieci na śniadanie i Kinie Dzieci na dobranoc. 

Zanurzamy  się w niezwykłych historiach,  bo właśnie  to  jest 
w kinie najwspanialsze. Niezależnie od tego, czy jest to fabuła 
dziejąca się daleko (Chłopiec i świat) czy tuż obok (Życie według 
Nino, Kocham cię, mamo), akcja przepełniona magią (Hokus-pokus, 
Albercie Albertsonie, Jill i Joy) czy taka, która mogłaby wydarzyć 
się naprawdę (Magiczne święta Kacpra i Emmy, Wojna na deski), 
nasze filmy wciągają do swojego świata, gwarantują emocje i nie 
pozwalają o sobie zapomnieć. Film to dla mnie przede wszystkim 
ciekawie opowiedziana historia i takimi historiami wypełniam 
program Kina Dzieci. Lista festiwalowych tytułów powstaje przez 
cały rok. Oglądamy wiele filmów, dyskutujemy o nich, czasem się 
o nie spieramy. Szukamy historii tworzonych z myślą o najbar-
dziej wymagającej widowni, jaką są dzieci. Chcemy popularyzo-
wać filmy, których twórcy potrafią pokazać na ekranie świat naj-
młodszych bohaterów – ich przygód, marzeń czy wyzwań. Takie 
dziecięce spojrzenie, jako przepustka do programu Kina Dzieci, 
nie znaczy, że dorośli nie są zaproszeni na festiwalowe seanse. 
Wręcz przeciwnie, są mile widziani, pod warunkiem że będą chcieli 
wspólnie z młodszymi widzami patrzeć na świat z dziecięcej per-
spektywy. Niech razem z dziećmi zanurzą się w opowieściach 
o bajecznych stworach, ciekawskich detektywach, rezolutnych 
przedszkolakach czy zbuntowanych nastolatkach, bo Kino Dzieci 
to festiwal wyjątkowych historii. 

Podczas Kina Dzieci nie można przegapić spotkań z niezwy-
kłymi bohaterami. Wiele naszych filmów to ekranizacje popular-
nych książek dla dzieci. Bardzo mnie cieszy, że na tegorocznym 
festiwalu pojawią  się postaci  znane  z powieści  i  opowiadań, 
w których zaczytują się najmłodsi. Szczególnie polecam spotka-

Kamila Tomkiel-Skowrońska 
dyrektorka FF Kino Dzieci
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Zanurzamy się wszyscy, mali i duzi. Dla mnie dobry film jest trochę 
jak lustro, do tego zaczarowane – pozwala nam lepiej zobaczyć 
samych siebie, naszych bliskich czy zajrzeć na podwórko sąsiada 
i go poznać. Podczas Kina Dzieci wszyscy zanurzamy się w fil-
mach, dajemy pochłonąć filmowym historiom, kibicujemy boha-
terom i bohaterkom, śmiejemy się, wzruszamy, oburzamy i nade 
wszystko – wymieniamy tymi przeżyciami po projekcjach. Kino 
Dzieci to wspólne, rodzinne spędzanie czasu!

Podczas Kina Dzieci nie można przegapić filmów o relacji 
dziecka z tatą! Szczególnie bliski jest mi film Hokus-pokus, Alber-
cie Albertsonie, w którym wrażenie robi na mnie tata Alberta, jego 
relacja z chłopcem, to, jak mądrze zostawia Albertowi przestrzeń 
do samodzielnego poznawania życia, jednocześnie o niego dba-
jąc. Ten film jest dla mnie również majstersztykiem realizacyjnym 
– ma świetny scenariusz, który, mimo że jest skierowany do dzieci 
w wieku przedszkolnym, nie upraszcza i nie infantylizuje świata. 
Bardzo lubię jego stronę graficzną – charakterystyczna kreska, 
która pokazuje, że kluczem do dobrego filmu nie jest wcale 3D 
i komputerowa animacja. Zupełnie innym obrazem jest Chłopiec 
i świat – zakochałem się w tym filmie bez reszty już po pierwszych 
kadrach – to przepięknie zanimowana opowieść o chłopcu, który 
poznaje świat, przemierzając go w poszukiwaniu swojego ojca. 
Podróż  chłopca  i  kolejne etapy  jego wtajemniczania w  życie 
doskonale korespondują z różnymi technikami animacji użytymi 
w filmie – a wszystko w rytm brazylijskiej muzyki. Do tego zastawu 
dodam jeszcze Życie według Nino na podstawie scenariusza znanej 
reżyserki Urszuli Antoniak – jej „dorosłe” filmy bardzo cenię. Nino 
to film, w którym z kolei ojciec jest poddany próbie, kiedy spada 

na niego obowiązek samodzielnego zajęcia się synami. Bardzo się 
cieszę, że Urszulę będziemy gościć na naszym festiwalu.

Kino Dzieci to również wyjątkowe seanse. Dla mnie szczegól-
nie ważne będzie spotkanie inaugurujące kolejną edycję naszego 
projektu O filmie się rozmawia. W jego ramach rodzice obejrzą 
wspólnie z dziećmi film Wojna na deski, a następnie wezmą udział 
w warsztatach  o  burzliwych  skutkach  pierwszych  kryzysów 
w dziecięcych przyjaźniach. Z własnego doświadczenia wiem, jak 
film ułatwia oswajanie trudnych tematów i pozwala lepiej poznać 
zakamarki duszy naszych dzieci, przyjaciół czy nas samych, kiedy 
tylko chce się o nim rozmawiać. Dzieci w trakcie warsztatów znajdą 
zajęcie pod opieką naszych animatorów. Wyjątkowymi seansami 
będą również spotkania w ramach akcji Kino Dzieci gra z Legią, 
organizowane wspólnie z Fundacją Legii, na których porozmawiać 
będzie można z piłkarzami m.in. na tematy poruszane w naszych 
filmach, takie jak przyjaźń przy okazji Kacpra i Emmy, fair play przy 
Wojnie na deski czy trudy dostosowywania się do szkolnych reguł 
przy Niesfornym Bramie. 

Maciej Jakubczyk 
dyrektor FF Kino Dzieci 
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Zanurzamy się w tym, co nieznane – podczas Kina Dzieci sta-
wiamy sobie pytania na temat kultury dla dzieci – jej kondycji, 
problemów i potrzeb. W tym roku inicjujemy debatę na temat 
estetyki kultury dla dzieci. Festiwal Kino Dzieci prezentuje różno-
rodne filmy i odmienne stylistyki. Na szczególną uwagę zasługuje 
chociażby brazylijski Chłopiec i świat, który w bardzo ascetycznej 
formie i oszczędnej kolorystyce buduje narrację opartą głównie 
na obrazie. Warto też zwrócić uwagę na Ernesta i Celestynę z roz-
budowaną inscenizacją, głębią ostrości, kreatywną animacją i róż-
norodnością tekstur. Wielbicielom kreski Gunilli Bergström i wyry-
sowanego przez nią Alberta Albertsona prezentujemy animację 
Hokus-pokus, Albercie Albertsonie. W tym roku wyjątkowy jest też 
program krótkich metraży, za który wspólnie z Agnieszką Wrzak 
odpowiadam. Są wśród nich prawdziwe perełki, jak nominowany 
do Oscara Ja i mój rower nawiązujący do skandynawskiej architek-
tury i designu. W programie mamy też animacje wyprodukowane 
przez cenione francuskie studio Folimage: Słoń i rower, Raz, dwa 
trzy – drzewo patrzy! i Śnieg. Do moich ulubionych należy też, odwo-
łujący się do mitologii, Atlas, monochromatyczny, wykorzystujący 
jedynie czerń i biel oraz horyzontalny ruch kamery wzmacniający 
narrację. Dla miłośników malarstwa przygotowaliśmy Zimowego 
ducha inspirowanego malarstwem Bruegla. Naszym programem 
chcemy widzów zachęcić do własnych ocen, poszukiwań i wybo-
rów. Zanurzmy się w tym, co nieznane! Przekroczmy swoje własne 
granice, wypróbujmy nasze gusta. 

Podczas Kina Dzieci nie można przegapić seansów filmów 
krótkich,  które  są  nieodkrytym  bogactwem współczesnego 
świata filmu. Specjalnie do naszego programu sprowadzamy 

tytuły, które urzekły nas na międzynarodowych  festiwalach. 
W tym roku szczególnie polecamy: film nominowany do Oscara 
Ja i mój rower o relacjach rodzinnych, znakomite animacje studia 
Folimage, w tym Słoń i rower – szczególnie wzruszającą i piękną 
historię pracowitego słonia, który chce spełnić swoje marzenie. 
Na seans radzę uzbroić się w chusteczki! Warto też zwrócić uwagę 
na aktorskie filmy z Australii – Tommy the Kid, Julian oraz Ravi i Jane 
– poruszające ważne problemy i zmuszające do myślenia. Miłośni-
kom książki o przygodach Gruffalo oraz znakomitego tłumaczenia 
Michał Rusinka polecamy jej adaptację. Rzutem na taśmę, jako 
ostatni film do programu, wybraliśmy dokument Dom dla Lydii 
o ważnych problemach związanych z imigracją i ojczyzną, okra-
szony rapowanym protest songiem głównej bohaterki. Dla tych, 
którzy kochają gotyckie kino spod znaku Tima Burtona, mamy 
nawiązującego do stylu reżysera Chłopca w bańce. Wnikliwi roz-
poznają głos Alana Rickmana, jako narratora opowieści. Wśród 
tych krótkich historii kryje się więcej takich perełek!

Kino Dzieci to również wydarzenia poza kinem. W ramach 
akcji CZARNO-BIAŁE, której elementem jest debata poświęcona 
estetyce w kulturze dla dzieci, przygotowujemy też wystawę. 
Jej celem jest pokazanie różnorodności estetycznej polskiej ilu-
stracji dla dzieci. Zaprosiliśmy kilkunastu artystów, m.in.: Marię 
Ekier, Józefa Wilkonia, Marię Dek, Olę Cieślak, Karolinę Kotowską, 
Pawła Pawlaka, Gosię Herbę, Mariannę Oklejak i wielu innych, 
którzy będą wspólnie z odbiorcami poszukiwać nowych boha-
terów. Na wystawę Poszukujemy nowych bohaterów zapraszamy 
od 25 wrzesnia do Stacji Muranów (ul. Andersa 13). Taki zbiór 
nazwisk gwarantuje bogactwo  formatów,  technik, motywów 
i kolorów. Oprócz wystawy ilustratorzy przeprowadzą z dziećmi 
warsztaty, których celem będzie stworzenie nowych bohaterów. 
Ale na tym nie koniec! Chcemy też tymi ilustracjami zainspiro-
wać filmowców. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty dba również 
o rozwój produkcji filmowej dla dzieci w Polsce. Przez cały rok 
organizowaliśmy program FILMS FOR KIDS.Pro, którego celem był 
rozwój scenariuszy filmów dla dzieci. Teraz chcemy zaprosić sce-
narzystów biorących udział w programie do ożywienia stworzo-
nych przez ilustratorów i dzieci bohaterów, wymyślenia wspólnie 
z dziećmi ich losów i historii. To będzie bardzo żywa i interaktywna 
wystawa!

Karolina Śmigiel 
koordynatorka wydarzeń 
branżowych na FF Kino Dzieci
programerka sekcji filmów krótkich
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JURY DZIENNIKARZY

Kaja Klimek
pochodzi 

z Tarnowskich Gór. 
Absolwentka dziennikarstwa 

i kulturoznawstwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Tłumaczka 

filmów i książek. Od 2009 r. współtworzy 
oraz współorganizuje Festiwal Filmów 

Dokumentalnych Muzyka i Świat w Krakowie. 
Interesuje się kulturą popularną i muzyką. 

W 2011 r. otrzymała wyróżnienie 
w konkursie im. Krzysztofa Mętraka 

dla młodych krytyków 
filmowych.

Jakub Demiańczuk
redaktor działu Kultura 

„Dziennika Gazety Prawnej”. 
Nałogowy widz i czytelnik, 

pisze przede wszystkim o kinie 
i komiksach. W wolnych chwilach 
wraca do ulubionych filmów 
i lektur z dzieciństwa (ze 

wskazaniem na The Goonies 
i książki z serii Klub 
Siedmiu Przygód).

Katarzyna Sarek
archeolog i sinolog. 

Absolwentka i doktorantka Uniwersytetu 
Warszawskiego. Wiele lat spędziła w Chinach, 

gdzie mieszkała i pracowała. W swoich badaniach 
zajmuje się przede wszystkim historią i kulturą Chin 

w kontekście odkryć archeologicznych, wpływem kultury 
klasycznej na życie współczesnych Chin oraz relacjami 
między kulturą a językiem. Autorka wielu artykułów 

popularnonaukowych o tematyce chińskiej. 
Związana jest także z Kultura Liberalną, gdzie 

oprócz felietonów o kulturze chińskiej, 
pisze o kulturze dziecięcej.

Honorowy tytuł  
„Najlepsego filmu  
Festiwalu Kino Dzieci”  
oraz statuetkę Kwiatu Paproci  
przyznają również  
jurorzy - diennikarze  
i reżyserzy.

Filmy z sekcji Na kogo 
wypadnie, na tego bęc 
biorą udiał w konkursie 
publiczności. Widowie 
będą mogli oddawać 
głosy po pokazach 
festiwalowych.



JURY 
REŻYSERÓW

Bartek Konopka
reżyser, scenarzysta. Absol-

went filmoznawstwa na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz reżyserii na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. 

Uczestnik kursu fabularnego i dokumentalnego 
w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy. Realizuje filmy dokumentalne od 1997 r. Wiele 
z nich nagradzano na światowych festiwalach (Ballada 

o kozie, Sztuka znikania). Jego Królik po berlińsku był 
pokazywany na ponad 70 festiwalach, w 40 telewi-
zjach, zdobył liczne nagrody, w tym m.in. nomi-
nację do Oscara. Autor filmów fabularnych: Lęk 
wysokości, Trójka do wzięcia, Z łóżka powstałeś. 

Piotr Dumała
reżyser, scenarzysta, 

pisarz, rysownik, grafik. W 1982 
r. ukończył warszawską Akademię Sztuk 

Pięknych. Debiutował filmem Lykantropia. Przez 
wiele lat związany ze Studiem Filmowym „Se-ma-for” 
w Łodzi i Studiem Miniatur Filmowych w Warszawie. 
Obecnie jest profesorem sztuki filmowej. Wykłada 
na PWSFTviT w Łodzi, Konstfack University College 

of Arts, Crafts and Design oraz Uniwersytecie 
Harvarda. W jego dorobku znajdują się m.in. 

filmy takie jak: Łagodna czy Franz Kafka.

Agnieska Glińska
reżyserka spektakli teatral-
nych i telewizyjnych, aktorka. 

Absolwentka Warszawskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej. Wykładowczyni 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 

im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Wyreży-
serowała m.in. spektakle: Uciekła mi przepió-

reczka, Wszystkie lekcje odwołane czy Pippi 
Pończoszanka. W 1999 r. została nagrodzona 

Paszportem Polityki w kategorii teatr.



WYDARZENIA 
TOWARZYSZĄCE



Już po raz 
kolejny zaczynamy festiwal od filmo-

wego śniadania. W sobotę 26 września zapraszamy 
najmłodszych widzów do piętnastu warszawskich i wroc- 

ławskich kawiarni. W ramach Kina Dzieci na śniadanie 
będziemy w nich pokazywać wyjątkowe, nieprezentowane 
wcześniej w Polsce filmy krótkometrażowe. Projekcje będą 
przeplatane zabawami i warsztatami plastycznymi. Spo-
tkania w kawiarniach są niebiletowane, ale każdy paragon 
z kawiarni, na którym przybijemy stempel, upoważnia do 
zniżki na bilet do kina na seans festiwalowy. Lista kawiarni 

oraz szczegóły na www.kinodieci.pl/kawiarnie 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
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KINO DZIECI NA ŚNIADANIE KINO DZIECI 
GRA Z LEGIĄ

KINO DZIECI 
NA DOBRANOC

Drodzy 
rodzice, zapra-

szamy do wzięcia 
udziału w plebiscycie na waszą ulubioną dobranockę 
z dzieciństwa. Z listy zaproponowanych przez nas 
animacji wybierzcie tę, którą chcielibyście obejrzeć 

na dużym ekranie wspólnie z waszymi dziećmi. 
Filmy, które dostaną najwięcej głosów, wyświetlimy 
na specjalnych wieczornych seansach Kino Dzieci 
na dobranoc, a wśród głosujących rozlosujemy 
darmowe bilety. Lista filmów oraz szczegóły 

plebiscytu na www.kinodieci.pl/nadobranoc

 

FILMY LOTTE REINIGER 
Z MUZYKĄ NA ŻYWO 

Co mamy wspól-
nego z piłką nożną? Czy nogi 

naszych bohaterów muszą się 
wybiegać? A może nasze bohaterki 

udowodnią wam, że świetnie rozgry-
wają mecze? Kino Dzieci gra z Legią to seanse 

współorganizowane przez festiwal oraz Fundację Legii. 
W ramach akcji pokażemy ciekawe filmy oraz zaprosimy 

na spotkania z niecodziennymi gośćmi, z którymi rozmawiać 
będziemy o obejrzanych filmach, o przygodach bohaterów, 
o przyjaźni, sporcie i fair play oraz oczywiście… o piłce.
Bilety na spotkania w dniach 27 września (Mura-

nów) i 3 października (Praha) 
do wygrania w konkursie. 
Bilety na pozostałe seanse 
w ramach akcji do nabycia 

w kasach kin. Lista 
filmów oraz informacje 

o konkursie na  
www.kinodieci.pl/

gramyzlegia 
Twórczość Lotte 

Reiniger to anima-
cje sylwetkowe, które 

porównać można z teatrem 
cieni. W ramach festiwalu pokażemy jej ekranizacje słynnych 

baśni. Wspólnie z Goethe-Institut i Narodowym Instytutem Fryde-
ryka Chopina zapraszamy na niezwykły seans z muzyką na żywo. 
W roli muzyków możecie wystąpić Wy – najmłodsi widzowie. 

Nie musicie umieć grać czy znać nut. Weźcie udział w organizo-
wanych 3 października w NIFC warsztatach i zagrajcie podczas 
wyjątkowego seansu w kinie Muranów. Informacje o zapisach 

na warsztaty oraz o seansie na www.kinodieci.pl/lotte 
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KACPER I EMMA Z AUDIODESKRYPCJĄ JURTA 
OPOWIADACZY

ZA CO CIĘ LUBIĘ, 
ALBERCIE?

O FILMIE SIĘ 
ROZMAWIA – 
WARSZTATY 
PSYCHOLOGICZNE 
DLA RODZICÓW 

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele to zwy-
cięzca ubiegłorocznej edycji festiwalu. W tym roku 

zagramy ten film raz jeszcze, proponując naj-
młodszym seanse z audiodeskrypcją. Zapraszamy 

na seanse o przygodach najsłynniejszych norweskich 
przedszkolaków. Szczegóły oraz rezerwacja miejsc 

i zestawów słuchawkowych na  
www.kinodieci.pl/audiodesktypcja 

Znacie już 
Alberta Albert-
sona? Czytaliście 
o jego przygodach? 

Książkowy bohater pojawi się 
na ekranach Kina Dzieci w filmie 

Hokus-pokus, Albercie Albertsonie. Z tej 
okazji wspólnie z Wydawnictwem Zaka-
marki zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Napiszcie, za co lubicie Alberta. Czekają na was filmowe 

i książkowe nagrody oraz zaproszenia na wyjątkowe śniada-
nie z naszym festiwalowym gościem – Gunillą Bergström – 

autorką i ilustratorką książek o Albercie. Szczegóły konkursu 
Za co cię lubię, Albercie? na www.kinodieci.pl/albert 

FILMS FOR KIDS.Pro
to projekt, który przez 
ponad rok realizowany 

był przez Stowarzyszenie 
Nowe Horyzonty – organiza-

tora Kina Dzieci. Jego efektem 
są scenariusze filmów dla dzieci, 

nad którymi pracowali scenarzyści oraz producenci filmowi 
z Polski i Norwegii. Zapraszamy na wyjątkowe podsumo-
wanie projektu do jurty, w której wymyślone w ramach 
FILMS FOR KIDS.Pro historie snute będą przez opowiada-
czy. Jurtę znajdziecie 3 i 4 października pod kinem Mura-

nów. Więcej o opowiadaczach i ich opowieściach na 
www.kinodieci.pl/jurta 

O filmie się rozmawia to cykl warsztatów 
psychologiczno-edukacyjnych opartych na projek-

cjach filmowych, podczas których podpowiadamy, jak 
wykorzystywać oglądane wspólnie z dziećmi filmy do dys-
kusji o wartościach, postępowaniu bohaterów czy podej-

mowanych przez nich decyzjach. 3 października zapra-
szamy rodziców i dzieci na film Wojna 

na deski. Po seansie rodziców 
zapraszamy na spotka-
nie z psychologiem, 

dzieci zaś na warsztaty 
plastyczne. Więcej 
o warsztatach na 
www.kinodieci.pl/
ofilmiesierozmawia 
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BAL PRZEBIERAŃCÓW KRĘCIMY FILMEM DLA DZIECI  
– KONFERENCJA O PRODUKCJI 
FILMOWEJ W POLSCE

CZARNO-BIAŁE.  
ROZMAWIAMY 
O ESTETYCE

WYSTAWA 
POSZUKUJEMY 
NOWEGO BOHATERA

Po ostatnim 
festiwalowym 

seansie zapraszamy 
na bal przebierańców 
w kinie Muranów. Przygotujcie przebra-
nia nawiązujące do naszej tegorocznej 

morskiej stylizacji i wspólnie z nami świę-
tujcie zakończenie 2. edycji Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci. Informa-
cje o balu oraz o odbio-
rze wejściówek na 

www.kindieci.pl/bal 
Tegoroczna edycja Kina 

Dzieci to również rozmowy 
o estetyce. Wspólnie z zaproszo-

nymi gośćmi chcemy zastanowić się 
czy w naszym codziennym życiu 
znajdujemy miejsce na rozwa-
żania o estetyce, czy uczymy 

dzieci pojęć związanych 
z kategoriami estetycz-
nymi, dzięki którym 
same będą umiały 
dokonywać oceny 

otaczającej je rzeczy-
wistości. 29 września 
zapraszamy do kina 

Muranów na debatę zwią-
zaną z akcją CZARNO-BIAŁE. 

Rozmawiamy o estetyce. Więcej 
o akcji oraz o uczestnikach 

debaty na  
www.kinodieci.pl/estetyka

Kręcimy 
filmem dla dzieci to kontynuacja zeszłorocznego cyklu 

konferencji i paneli Kręcimy kulturą dla dzieci. 1 paździer-
nika zapraszamy na konferencję, podczas której skupimy 

się na filmie i podsumujemy działania Stowarzyszenia Nowe 
Horyzonty – organizatora Kina Dzieci, których celem jest oży-
wienie produkcji filmowej dla najmłodszych w Polsce. Program 

konferencji oraz lista gości na www.kinodieci.pl/branza 

(wystawa 
potrwa od 26.09 do 9.10, 

Stacja Muranów, ul. Andersa 13)
Lubimy melodie, które 
znamy, ale warto odkry-

wać nowe. Z okazji 
zbliżającej się 2. edycji 
Festiwalu Filmowego 

Kino Dzieci, której motywem przewodnim jest estetyka, 
zapraszamy na wystawę prac polskich ilustratorów. Mamy 
nadzieję, że będzie stanowiła ona inspirację dla filmowców. 

Swoje prace zaprezentują: Maria Ekier, Józef Wilkoń, Maria Dek, 
Ola Cieślak, Karolina Kotowska, Paweł Pawlak, Gosia Herba, 

Marianna Oklejak i wielu innych. Tylu artystów na jednej wystawie 
gwarantuje bogactwo formatów, technik, motywów i kolorów.

Ilustratorzy przeprowadzą z dziećmi warsztaty, któ-
rych celem będzie stworzenie nowych bohaterów, a potem 

scenarzyści postarają się wspólnie z dziećmi ożywić 
tych bohaterów i wymyślić ich losy. Program wystawy 

i warsztatów na www.kinodieci.pl/wystawa 



NA KOGO WYPADNIE,  
NA TEGO BĘC
konkurs filmów 
pełnometrażowych
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Onneli ja Anneli 
aktorski, 80 min reż. Saara Cantell scen. Sami Keski-Vähälä zdj. Marita Hällfors 

wys. Aava Merikanto, Lilja Lehto, Eija Ahvo Jaakko Saariluoma, Johanna af Schultén, 
Elina Knihtilä prod. Zodiak Finland Oy Finlandia 2014

Pierwszy dzień wakacji jest magiczny. No bo jak inaczej 
nazwać dzień, w którym Jill i Joy znajdują pieniądze, 
spotykają tajemniczą kobietę, która chce sprzedać dom 

właśnie za taką kwotę, jak ta znaleziona, a dom 
okazuje się zaprojektowany tak, by był idealną kryjówką 

dla dwóch małych i ciekawskich dziewczynek. 

Jill i Joy to film o przyjaźni i magii, którą znaleźć można w codzien-
nym życiu. Adaptacja książki Marjatty Kurenniemi to historia dwóch 
dziewczynek, które spędzają razem wakacje. Są niemal niewidoczne 
dla zabieganych i zapracowanych rodziców, więc same organizują 
sobie czas. A że nie wszystko w filmie musi być oczywiste, w Jill 
i Joy zaczyna działać magia. Dziewczynki zamieszkują w maleńkim 
domku stworzonym specjalnie dla nich, spotykają barwnych i nie-
zwykłych sąsiadów, wspólnie z nimi przeżywają serię tajemniczych 
przygód. Czy któreś z rodziców zorientuje się wreszcie, że dziew-
czynki się wyprowadziły? Czy dorośli odnajdą magiczną kryjówkę 
Jill i Joy i poświęcą dziewczynkom swoją uwagę i czas? 

Saara Cantell, reżyserka filmu: „Najważniejszą rzeczą dla mnie 
jako reżyserki jest ciepłe i zabawne spojrzenie na świat. Rzeczy nie 
są wytłumaczalne. Widzowie mogą cieszyć się magią. Głównym te-
matem w Jill i Joy jest moc wyobraźni i poczucia wspólnoty. To dla 
mnie najważniejsza rzecz w filmie dla dzieci”.

JILL I JOY

KONKURS FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCHNA KOGO WYPADNIE, NA TEGO BĘC

Hokus pokus Alfons Åberg 
animacja, 72 min reż. Toril Kove scen. Hans Åke Gabrielsson, Tora Berg 

prod. Maipo Film AS Norwegia 2013

To jest Albert Albertson. Lat sześć. Albert marzy o tym, by mieć 
psa. Właśnie takiego, jakiego ma magik z sąsiedztwa. A może 

by tak użyć magii i w ten sposób spełnić swoje największe 
marznie? A więc hokus-pokus, Albercie Albertsonie… 

Hokus-pokus, Albercie Albertsonie to filmowa wersja przygód 
przedszkolaka znanego dzieciom z serii książek Gunilli Bergström 
(Wyd. Zakamarki). Przygody Alberta przetłumaczone zostały na 
kilkadziesiąt języków i rozeszły się w przeszło ośmiomiliono-
wym nakładzie w Szwecji i poza jej granicami. Hokus-pokus... to 
opowieść o dorastaniu, o odpowiedzialności, o magii i o tym, że 
marzenia się spełniają w najmniej oczekiwany sposób. Chłopiec 
marzy o posiadaniu psa, ale jego tata uważa, że jest na to zde-
cydowanie za wcześnie. Albert jest przekonany, że do spełnie-
nia marzenia można użyć magicznych sztuczek, w których świat 
wprowadza go zaprzyjaźniony magik. Okazuje się jednak, że to 
nie takie łatwe, jak by się mogło wydawać. 

W 2012 roku minęło 40 lat od ukazania się pierwszej historii 
o Albercie. Z tej okazji Gunilla Bergström uhonorowana została 
przez szwedzki rząd medalem Illis Quorum za „nowatorską twór-
czość literacką i ilustratorską znakomicie ukazującą świat z dzie-
cięcej perspektywy”.

HOKUS-POKUS, ALBERCIE ALBERTSONIE
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JILL I JOY

WOJNA NA DESKI
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Lasse-Majas detektivbyrå – von Broms hemlighet 
aktorski, 80 min reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund scen. Malin Nevander, 

Peter Arrhenius zdj. Mats Olofson wys. Lukas Holgersson, Amanda Pajus, Tomas 
Norström, Kajsa Ernst, Peter Magnusson, Sten Elfström, Adam Pålsson, Suzanne 

Ernrup prod. AB Svensk Filmindustri Szwecja 2013

Jakie sekrety może kryć szkatuła schowana w tajemniczej 
krypcie przez ekscentrycznego przedstawiciela rodu 
Von Brom? Lasse i Maja, detektywi z Valleby, nie 
zamierzają czekać, aż ktoś rozwiąże zagadkę. 

Valleby to małe, z pozoru senne szwedzkie miasteczko. Tak na-
prawdę aż kipi w nim od tajemnic, zagadek i niewyjaśnionych 
zdarzeń. Jedną z nich jest sekret rodziny Von Brom. Lasse i Maja 
odnajdują szkatułę – rodzinną pamiątkę, której nikt nie potrafi 
otworzyć. Szkatuła nagle ginie w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach. Być może ktoś z rodziny Von Brom próbuje pokrzyżować 
szyki Lassemu i Mai? Wydaje się to tym bardziej pewne, że w tym 
samym czasie zaczynają ginąć również rodowe pierścienie. Czy 
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai poradzi sobie z sekretem 
rodziny Von Brom? Czytelnicy serii książek o ich przygodach nie 
powinni mieć najmniejszych wątpliwości. Biuro detektywistyczne 
Lassego i Mai to bestsellerowa seria książek duetu Martina Wid-
marka (tekst) i Heleny Willis (ilustracje). Szwedzkie Jury Dziecięce 
od kilku lat przyznaje kolejnym tomom tytuł książki roku. Przy-
gody dwójki detektywów (Wyd. Zakamarki) cieszą się ogromną 
popularnością również w Polsce. 

BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO 
I MAI. SEKRET RODZINY VON BROM

KONKURS FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCHNA KOGO WYPADNIE, NA TEGO BĘC

Karsten og Petras vidunderlige jul 
aktorski, 75 min reż. Arne Lindtner Næss scen. Tor Åge Bringsværd, Anne G. Holt 
zdj. Daniel Gáras wys. Nora Amundsen, Elias Søvold Simonsen, Hilde Lyrån, Janne 
Formoe, Markus Tønseth, Ivar Nørve prod. Cinenord Kidstory AS Norwegia 2014

Kacper i Emma czekają na Gwiazdkę. Poznają 
bożonarodzeniowe tradycje, przygotowują świąteczne 
ozdoby, uczą się kolęd. Ale nie może być świąt bez 

jazdy na sankach! Skoro śnieg nie chce spaść, to może 
warto interweniować u samego Świętego Mikołaja? 

Boże Narodzenie jest coraz bliżej i przedszkolaki przygotowują 
się na ten wyjątkowy czas. Zarówno w domu, jak i w przedszkolu 
panuje już świąteczna atmosfera. Emma czeka również na szcze-
niaczki Bassy, które lada chwila mają się pojawić na świecie. 
Jednak nie wszystko idzie według planów. Dziadek Emmy chce wy-
jechać do domku na wsi razem z Esther i jej siostrą. Dziewczynka 
czuje się zawiedziona tym, że nie spędzą wspólnie najważniej-
szego dnia w roku. No i na dodatek wciąż nie ma śniegu. Emma 
wpada na pomysł, by napisać list do Świętego Mikołaja. Jeśli ktoś 
może sprawić, by święta jednak były magiczne, to tylko on! 

Magiczne święta Kacpra i Emmy to trzecia część serii przygód 
przedszkolaków na podstawie bestsellerowych szwedzkich ksią-
żek autorstwa Tor Åge Bringsværd i Anne G. Holt. Dwa pierwsze 
filmy, Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele i Kacper i Emma – zimowe 
wakacje, cieszyły się ogromnym powodzeniem podczas pierw-
szego festiwalu Kino Dzieci. 

MAGICZNE ŚWIĘTA KACPRA I EMMY 
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CHŁOPIEC I ŚWIAT



s. 36 s. 37

8+ 10+

KONKURS FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCHNA KOGO WYPADNIE, NA TEGO BĘC

O Menino e o Mundo 
animacja, 80 min reż. Alê Abreu scen. Alê Abreu prod. Filme de Papel Brazylia 2013

Cuca ma swój bezpieczny świat. To rodzinny dom na wsi, 
mama, tata, zabawa na łące i bieganie za motylami. 

Ale pewnego dnia ten bezpieczny i oswojony świat się zmienia. 
Cuca wyrusza w podróż, która zaprowadzi go w nieznane. 

Cuca tęskni za tatą, który opuścił swoją wioskę, by znaleźć pracę. 
Chłopiec rusza jego śladem i odkrywa, jak wielki i dziwny jest 
świat zdominowany przez maszyny, obcych ludzi, dziwne istoty 
oraz dyszące parą i spalinami wielkie miasta. W Chłopcu i świecie 
wszystko podporządkowane jest animacji, dzięki której możliwe 
było stworzenie wyjątkowych obrazów – czasem pięknych i bez-
piecznych, za chwilę groźnych i obcych. Cuca podróżuje w poszu-
kiwaniu ojca, ale jednocześnie poznaje świat, który do tej pory 
dla niego nie istniał. 

Niezwykła, łącząca wiele technik artystycznych, animacja 
przedstawia złożoność świata z perspektywy dziecka. Film bez 
dialogów, oparty na wyjątkowych obrazach i muzyce pojawił 
się na wielu festiwalach animacji, zbierając nagrody i przede 
wszystkim zachwyty nad wyjątkową, oryginalną stylistyką. Pre-
miera filmu odbyła się w Ottawie podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Animacji. W uzasadnieniu wyróżnienia dla filmu jury 
napisało „ponieważ był pełen najpiękniejszych obrazów, jakie kie-
dykolwiek widzieliśmy”. 

CHŁOPIEC I ŚWIAT 

Bouwdorp 
aktorski, 87 min reż. Margien Rogaar scen. Margien Rogaar, Tijs van Marle 

wys. Kees Nieuwerf, Julian Ras, Bart Reuten, Nijs Vermin, Yuri van Dam, Tijn Ras 
prod. Pupkin Film Holandia 2014

Ziggy i Bas czekają na wakacyjny konkurs budowania 
wież. Zamierzają go wygrać i skonstruować najwyższą 

budowlę. Seria nieporozumień sprawia, że najlepsi 
przyjaciele stają się przeciwnikami w „drewnianej” 

wojnie, a walka toczy się o coś cenniejszego. 

Zbliża się coroczny letni konkurs na wybudowanie najwyższej drew-
nianej konstrukcji. Ziggy i Bas, nierozłączni przyjaciele, są pewni 
zwycięstwa. Jednak tuż przed wakacjami coś zaczyna się psuć. 
W przyjaźń chłopców wdziera się rywalizacja. Po wakacjach każdy 
z nich pójdzie do innej szkoły. Jeden z nich jest przecież prymusem, 
drugi radzi sobie gorzej z nauką i oczekiwaniami dorosłych. Począt-
kowe nieporozumienia przeradzają się w wojnę na deski, czyli walkę 
o wybudowanie najwyższej wieży, kiedyś symbolu ich przyjaźni. Ale 
wciąż jest szansa na to, by Ziggy i Bas zrozumieli, że wygrana to nie 
wszystko i że dużo ważniejsza jest przyjaźń. 

Wojna na deski to jeden z hitów festiwali filmowych dla dzieci 
i młodzieży w 2014 roku (Buster, Kristiansand, Lucas, Cinekid). To 
historia o tym, jak łatwo czasem zatracić się w rywalizacji i zaryzy-
kować dla niej przyjaźń. Szczególnie gdy ma się 12 lat.

WOJNA NA DESKI 
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KONKURS FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH

Mammu, es tevi mīlu 
aktorski, 82 min reż. Jānis Nords scen. Jānis Nords zdj. Tobias Datum 
wys. Kristofers Konovalovs, Vita Varpina, Matiss Livcans, Indra Brike 

prod. Film Studio Tanka Łotwa 2013

 Raimonds dostaje w szkole upomnienie za swoje 
zachowanie. Postanawia ukryć to przed mamą, która 

i tak ma wiele problemów. Początkowe mijanie się 
z prawdą może jednak przysporzyć wielu problemów 

i doprowadzić do zupełnie nieoczekiwanych wydarzeń. 

12-letni Raimonds mieszka w Rydze z mamą, która bardzo dużo 
pracuje i zbyt mało czasu poświęca synowi. Ciągłą nieobecność 
matki chłopiec wypełnia, włócząc się po mieście ze swoim naj-
lepszym przyjacielem Peterisem. Pewnego dnia, próbując zatu-
szować złe wiadomości ze szkoły, wpada w spiralę kłamstw, którą 
trudno będzie mu zatrzymać. Sytuacja zaczyna wymykać się spod 
kontroli. Film opowiedziany z punktu widzenia zamkniętego 
w sobie chłopca daje wgląd w jego emocje, pokazuje świat z per-
spektywy dojrzewającego bohatera, jego problemów i obaw. 
Mamo, kocham cię – zdobywca Grand Prix w sekcji Generation 
Kplus na Berlinale i nagrody dla najlepszego filmu na festiwalu 
filmowym dla dzieci i młodzieży w Zlinie – to historia o tym, jak 
trudno odbudować więź między rodzicem i dzieckiem oraz opo-
wieść o uzdrawiającej mocy prawdy. 

MAMO, KOCHAM CIĘ

NA KOGO WYPADNIE, NA TEGO BĘC

Het Leven Volgens Nino 
aktorski, 80 min reż. Simone van Dusseldorp scen. Urszula Antoniak 

zdj. Florian Legters wys. Rohan Timmermans, Koen de Graeve, 
Rifka Lodeizen,Arend Bouwmeester, Ronald Goedemondt 
prod. Family Affair Films, Waterland Film Holandia 2014

Życie według Nino? Zagubiony tata, zbuntowany 
starszy brat, pustka po nagłym odejściu mamy. 
No i królik Bobby – najlepszy przyjaciel, któremu 
Nino opowiada o swoich problemach i wysłuchuje 

króliczych komentarzy na każdy temat. 

Życie ośmioletniego Nino wywraca się do góry nogami z dnia 
na dzień. W nagłym wypadku ginie jego mama. Nino, jego star-
szy brat i tata próbują odnaleźć się w pustce, którą po sobie zo-
stawiła. Każdy z nich w odmienny sposób stara się zbudować 
na nowo swój świat. Ale trudno im się porozumieć. Dlatego po-
wiernikiem Nino staje się królik Bobby. To z nim może rozmawiać 
o wszystkim. Czy uda mu to z rodziną? Czy kiedyś jeszcze on, brat 
i tata będą umieli spędzać wspólnie czas, być dla siebie oparciem 
i tworzyć szczęśliwy dom? Życie według Nino to wzruszająca hi-
storia, opowiedziana z wyczuciem i dużą dozą humoru. Autorką 
scenariusza jest Urszula Antoniak. 

Simone van Dusseldorp, reżyserka filmu: „Czasem trafiam na 
projekty, które do mnie pasują i od razu wiem, że powinnam je reali-
zować. Życie według Nino to właśnie jeden z nich. Rzadko bywam tak 
wzruszona po przeczytaniu scenariusza. Wiele z nich porusza temat 
radzenia sobie z żałobą, ale ten wyróżnił się energią i humorem”. 

ŻYCIE WEDŁUG NINO



WIE GEHT’S DIR?
 
kino niemieckie  
– sekcja przygotowana 
we współpracy 
z Goethe-Institut
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KINO NIEMIECKIE

Hände weg von Mississippi 
aktorski, 98 min reż. Detlev Buck scen. Maggie Peren, Stefan Schaller  

zdj. Jana Marsik wys. Zoë Mannhardt, Katharina Thalbach, Karl Alexander Seidel, 
Konstantin Kaucher prod. Boje Buck Produktion, Zweites Deutsches  

Fernsehen (ZDF), Niemcy 2007 

Emma, jak co roku, wybiera się na wieś do babci. Nie spodziewa 
się jednak, że najbliższe lato będzie wyjątkowe, a główną 

rolę odegra w nim klacz o imieniu Mississippi. 

Zaczynają się wakacje. Emma jest bardzo podekscytowana. Jak 
co roku ma spędzić całe lato u babci. Już nie może doczekać się 
podwieczorków na werandzie z sąsiadkami babci, chce natych-
miast wiedzieć, co wydarzyło się przez rok w sąsiedztwie. Jed-
nak kiedy dziewczynka dociera do gospodarstwa babci, czeka na 
nią smutna wiadomość – właśnie zmarł sąsiad babci pan Klipper-
busch. Starszy pan zostawił bez opieki swoją klacz – Mississippi. 
Emma i babcia nie wahają się ani chwili i dają jej schronienie. 
Okazuje się jednak, że ten, kto zaopiekuje się klaczą, odziedziczy 
również gospodarstwo, w którym mieszkała Mississippi. We wsi 
pojawia się nieuczciwy krewny, któremu nie zależy na zwierzę-
ciu, a jedynie na spadku po wuju. Emma wraz z babcią zaczynają 
walkę o Mississippi. Wspólnie przeżyją wiele przygód, które je 
do siebie zbliżą i sprawią, że zarówno babcia, jak dziesięcioletnia 
Emma będą wspominały to lato jako wyjątkowe.

ZOSTAWCIE MISSISSIPPI

WIE GEHT’S DIR?

Sergeant Pepper 
aktorski, 96 min reż. Sandra Nettelbeck scen. Sandra Nettelbeck 

zdj. Michael Bertl wys. Neal Thomas, Johanna ter Steege, Carolyn Prein, Ulrich 
Thomsen prod. Medien & Television München, MTM Filmproduktions GmbH, Sgt. 

Pepper Ltd., Bavaria Film, Constantin Film Produktion, MTM Television, Mikado Film 
Niemcy 2003 

Pewnego dnia Felix znajduje psa. A może odwrotnie – 
pewnego dnia Sierżant Pepper znajduje chłopca. Zostają 
najlepszymi przyjaciółmi. Felix nie ma jednak pojęcia, 

że kudłaty Sierżant Pepper dzięki ekscentrycznemu 
właścicielowi został właśnie spadkobiercą wielkiej fortuny. 

Sierżant Pepper jest najbogatszym psem na świecie. Jego eks-
centryczny właściciel zapisuje mu w spadku swój majątek. Ten, 
kto się nim zaopiekuje, przejmie kontrolę nad pieniędzmi. Wokół 
Peppera pojawiają się ludzie, którzy myślą o spadku i nie są zain-
teresowani psim losem. Sierżant ucieka z rąk nieuczciwych i żąd-
nych zysku dzieci milionera. Spotyka Felixa, który jest gotowy go 
przygarnąć, uznając go za zwyczajnego znajdę. Chłopiec ma pro-
blemy w kontaktach z rówieśnikami. Jego dom jest jednym wiel-
kim warsztatem taty, który mimo prób nie potrafi opatentować 
żadnego nowego wynalazku, a mama wciąż proponuje chłopcu 
wizyty u terapeuty, który ma mu pomóc odnaleźć się wśród dzieci 
w jego wieku. Na dodatek ze względu na kłopoty finansowe ro-
dzinie grozi przeprowadzka. Czy Sierżant Pepper poradzi coś na 
te wszystkie problemy? 

SIERŻANT PEPPER



SIERŻANT PEPPER
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RALLE I BOLLE
Ralle und Bolle 

animacja, 9 min reż. Winfried Bellmann, Doreen Schweikowski 
scen. Winfried Bellmann, Doreen Schweikowski prod. bellmann-film Niemcy 2011

Ralle i Bolle to dwa chomiki, które obserwują codzienność 
ze swojej klatki. Pewnego dnia postanawiają udać się w wielki 

świat, czyli do pokoju, w którym można oglądać telewizję. 

Wieczorny seans przed telewizorem z wielką miską popcornu to 
kusząca perspektywa. Na tyle kusząca, że decydują się na nią 
chomiki Ralle i Bolle. Wyczekawszy moment, kiedy ich właści-
cielka wychodzi z domu, zakradają się do salonu, rozsiadają się na 
wielkiej sofie i włączają telewizor. Za chwilę ma się zacząć seans, 
który okaże się dla nich wielką przygodą. 

WIE GEHT’S DIR?
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 45 MIN

7+

Mondscheinkinder 
aktorski, 87 min reż. Manuela Stacke scen. Katrin Milhahn 

zdj. Alexander Sass wys. Lucas Calmus, Leonie Krahl, Renate Krößner, Lucas Hardt 
prod. LUNA-Film GmbH Niemcy 2006 

Lisa codziennie opowiada młodszemu bratu historie 
o gwiazdach, odległych galaktykach, podróżach 

statkiem kosmicznym. W stale zacienionym z powodu 
choroby chłopca domu historie Lisy są jedyną 

szansą na wspólne wycieczki w nieznane. 

Lisa spędza każdą wolną chwilę ze swoim młodszym bratem. 
Z powodu choroby Paul nie może mieć kontaktu ze światłem sło-
necznym. Dopiero po zmroku wychodzi z domu, ale jest wtedy 
za późno, by mógł bawić się z rówieśnikami. Zazwyczaj space-
ruje z mamą i siostrą po pustych parkach i placach zabaw. Lisa, 
chcąc rozweselić coraz gorzej czującego się Paula, wymyśla świat, 
do którego przenoszą się w wyobraźni – pełen statków kosmicz-
nych, fantastycznych międzygwiezdnych przygód i dziwnych po-
staci. Tylko w ten sposób może odwrócić uwagę Paula od złego 
samopoczucia i sprawić, by czuł się mniej samotny. Księżycowe 
dzieci to film o sile fantazji, ale przede wszystkim o miłości mię-
dzy rodzeństwem. Animowane fragmenty, przenoszące widzów 
w odległe galaktyki, pozwalają na wspólną podróż w nieznane 
z Księżycowymi dziećmi.

KSIĘŻYCOWE DZIECI 

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?

filmy krótkie pochodzą ze zbioru 
Bunt und Wild - Anima für Kids
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MÓJ PIERWSZY ŚLUB

Meine erste Hochzeit 
animacja, 5 min reż. Ralf Kukula scen. Sylvia Graupner prod. Balance Film 

Niemcy 2009 

Dziewczynka: Mamo, dlaczego nikt nie chce się ze mną ożenić? 
Mama: Masz przecież dopiero pięć lat! 

Czy to nie za wcześnie na ślub?

Mój pierwszy ślub to adaptacja książki o tym samym tytule autor-
stwa Sylvii Graupner. Animacja przepełniona ciepłymi kolorami 
i piękną muzyką jest opowieścią o tym, czym są uczucia. Wy-
jątkowy temat i stylistyka filmu przenoszą widzów w niezwykły 
świat pełen oryginalnych bohaterów. 

NIE SZATA ZDOBI PRZYJACIÓŁ 

Kleider machen Freunde 
animacja, 9 min reż. Falk Schuster scen. Falk Schuster prod. Falk Schuster 

Niemcy 2012

Jak znaleźć przyjaciela, jeśli jest się jeżem? Przecież 
wszyscy boją się kolców i nikt nie chce mieć 

kłującego towarzysza zabaw. Czy znajdzie się ktoś, 
komu wygląd jeża nie będzie przeszkadzał? 

Jeż jest samotny. Wszyscy dookoła boją się, że ich pokłuje. Ucie-
kają od niego kot, pies, owca, mrówka. Po prostu wszyscy. Jeż 
postanawia więc podawać się za kogoś innego, ale kolce nadal 
odstraszają wszystkich mieszkańców lasu. Dopiero spotkanie 
z ptakiem, który również szuka towarzysza zabaw, sprawia, że 
może poczuć się dobrze w swojej skórze. 

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?
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NA POLOWANIE

Lauf Jäger lauf! 
animacja, 3 min reż. Raphael Wahl scen. Raphael Wahl prod. Filmgestalten  

Niemcy 2010 

Ludziom wydaje się, że są mądrzejsi od zwierząt. 
Pewien myśliwy, wybierając się na polowanie do lasu, 

przekona się na własnej skórze, że to nieprawda. 

Myśliwy rusza do lasu. Uzbrojony w strzelbę zamierza upolować 
jakąś zwierzynę. Okazuje się jednak, że zwierzęta nie będą dla 
niego łatwym celem. Stroją sobie z niego żarty, mylą tropy i wciąż 
wyprowadzają go w pole. A przede wszystkim dobrze się bawią, 
zniechęcając myśliwego do kolejnych polowań. 

LATAJĄCE KAMYKI

Steinfliegen 
animacja, 15 min reż. Anne Walther scen. Anne Walther 

prod. Anne Walther Niemcy 2009

Kiedyś, nie tak dawno temu, była sobie mała 
wyspa. Na tej wyspie mieszkał mały kamyk. Jego 
największym marzeniem było nauczyć się latać.

Opowieść o małym kamyku, którego największym marzeniem 
jest podniebny lot. Wciąż dopytuje mamę i tatę, dlaczego nie 
umie wysoko latać. – Wszystko na tym świecie ma swoje miejsce 
– odpowiada mama. – Ptaki latają w powietrzu, gwiazdy są wy-
soko na niebie, a my, kamyki, musimy pozostać na ziemi. I tyle. 
Jednak to dopiero początek historii… 

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?
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JULIA I STRACH

Julia und der Schrecken 
animacja, 4 min reż. Anja Sidler scen. Anja Sidler 

prod. Hochschule Luzern – Design & Kunst Niemcy/Szwajcaria 2012

Julia jest mała i boi się wielu rzeczy – ciemnego pokoju, 
skrzypnięcia schodów, dziwnych odgłosów zza okna. 

Czy przestraszy się też samego Stracha? Strach jest wielki 
i poważny, ale wcale nie ma zamiaru nikogo straszyć. 

Piękna, utrzymana w czerni i bieli historia o Julii, która zostaje na 
noc sama w domu. Za oknem jest ciemno i wszystko to, co za dnia 
wydawało się oswojone, wygląda teraz zupełnie inaczej. Dziew-
czynka zauważa cień – wielki i straszny. Do kogo należy? Okazuje 
się, że to Strach. Początkowo jest przerażona, przekonuje się jed-
nak, że Strach nie ma złych zamiarów. Może nawet uda jej się 
z nim zaprzyjaźnić? 

MONSTERIUM

Monsteriös 
animacja, 2 min reż. Constanze Engel scen. Constanze Engel 

prod. Bauhaus-Universität Niemcy 2011

W strasznych opowieściach na dobranoc mamy się bać 
wielkich potworów, które nas pożrą, jeśli natychmiast 

nie zaśniemy. Ale czy potwór zawsze musi być 
wielki i czy dorośli też się czasem czegoś boją? 

Zabawna historia, która w przewrotny sposób opowiada, czego 
się boimy i czym lubimy straszyć. W czytanej przez mamę bajce 
na dobranoc pogrążonymi w ciemnościach ulicami kroczy strasz-
liwy potwór, szukając dzieci, które jeszcze nie śpią. A czy mama 
też się czegoś boi? No jasne, że nie potwora, o którym sama opo-
wiada. Ale czy przestraszyć ją może mała szara mysz? 

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?
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ŚPIĄCA KRÓLEWNA

 Dornröschen 
animacja, 10 min reż. Lotte Reiniger prod. Primrose Productions  

Wielka Brytania 1954

Pewnego dnia król i królowa zapraszają do pałacu wróżki, 
by wspólnie z nimi świętować narodziny swojej córki, 
pomijają jednak jedną z nich. Ta rzuca klątwę – jeśli 

dziewczyna ukłuje się wrzecionem, zapadnie w głęboki sen.

Adaptacja baśni braci Grimm. Opowieść o królewnie, na której ciąży 
klątwa rzucona przez obrażoną wróżkę. W obawie przed ukłuciem, 
które ma sprawić, że dziewczyna pogrąży się we śnie, z królestwa 
znikają wszystkie wrzeciona. Jednak pewnego dnia wróżka zakrada 
się do pałacu i klątwa się spełnia. Ukłuta dziewczyna zasypia głę-
boko, a wokół zamku rozrasta się gęsty cierniowy żywopłot bro-
niący dostępu każdemu, kto chciałby ją obudzić. 

ZŁOTA GĘŚ
Die Goldene Gans 

animacja, 12 min reż. Lotte Reiniger prod. Primrose Productions Niemcy 1944

Adaptacja baśni braci Grimm. Historia o najmłodszym 
z braci – Głuptasku, który dzięki swej dobroci 

i szczerości zdobywa gęś pokrytą złotymi piórami. 

Film Złota gęś powstał w ostatnich dniach drugiej wojny świato-
wej w Berlinie. Historia braci, z których najmłodszy okazuje się 
najmądrzejszy. Jego starsi bracia, wysłani przez ojca po drewno 
do lasu, nie chcieli podzielić się prowiantem ze spotkanym po 
drodze karzełkiem. Dopiero Głuptasek, nie zastanawiając się ani 
chwili, częstuje go wszystkim, co dostał na drogę od matki. W za-
mian za to karzełek wskazuje mu drzewo, w którego korzeniach 
ukryta jest złota gęś. 

LOTTE REINIGER
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH, 44 MIN

6+

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?

animacje pochodzą ze zbioru 
Lotte Reinigers Märchen 
und Fabeln
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CALINECZKA

Däumelinchen 
animacja, 10 min reż. Lotte Reiniger prod. Primrose Productions  

Wielka Brytania 1954

Na łące rośnie piękny kwiat. Jest wyjątkowy, 
ponieważ mieszka w nim nie większa niż cal 

dziewczynka. Wszyscy wołają na nią Calineczka. 

Adaptacja baśni Hansa Christiana Andersena. Historia Calineczki, 
którą ropucha upatrzyła sobie jako przyszłą synową. Calineczka, 
nie chcąc poślubić młodego ropucha, z pomocą przyjaciół ucieka 
w świat. Ale to dopiero początek jej przygód. Dziewczynka spotka 
chrabąszcza, polną mysz i kreta. Czeka ją długa droga, by powró-
cić na swoją łąkę. 

JAŚ I MAGICZNA FASOLA

Jack and the Beanstalk 
animacja, 12 min reż. Lotte Reiniger prod. Primrose Productions 

Wielka Brytania 1955

Historia tytułowego Jasia, który otrzymuje 
od tajemniczego kupca fasolę zamiast pieniędzy. 

Wkrótce okaże się, że fasola jest magiczna. 

Matka wysyła Jasia na targ. Ten zamiast zapłaty za sprzedawany 
towar przynosi do domu fasolę. Pewnego dnia matka wysyła 
Jasia na targ, aby sprzedał ostatnią świnię, ale Jaś wymienia ją 
na magiczną fasolę. Z jednego z nasion wyrasta wielka roślina. 
Jaś wdrapuje się po niej i dociera do zamku, w którym mieszka 
tajemniczy olbrzym. 

KINO NIEMIECKIEWIE GEHT’S DIR?

CHARLOTTE „LOTTE” REINIGER
(1899–1981) 

 niemiecka reżyserka, pionierka animacji sylwetkowej. 
Znakiem rozpoznawczym filmów Lotte Reiniger są 
szczegółowe, ażurowe wręcz wycinanki – sylwetki 

bohaterów i przedmioty, które umieszczała i animowała 
na czarno-białych lub kolorowych tłach. 



WITAJCIE  
W NASZEJ BAJCE 
filmowa panorama 
według Kina Dzieci
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FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 

Karsten og Petra pa vinterferie  
aktorski, 73 min reż. Arne Lindtner Næss scen. Alexander Eik 

zdj. Dániel Garas wys. Elias Søvold-Simonsen, Nora Amundsen 
prod. Cinenord Spillefilm Norwegia 2014

Jak to jest wyjechać z domu i spędzić ferie z dala od rodziców? 
Kacper i Emma przekonają się o tym już wkrótce. Wybierają 
się na zimowe wakacje z dziadkiem i Esther. Nie ma lepszej 
okazji do przeżycia nowych przygód niż wspólny wyjazd. 

Kacper i Emma, a wraz z nimi Leo i Pani Królik, spędzają ferie zi-
mowe u dziadka dziewczynki. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę 
za rodzicami i oswojenie się z nowym miejscem, ale bohatero-
wie przełamują początkowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym 
czasem na naukę jazdy na nartach i zabawę w wybudowanym 
specjalnie dla nich igloo. Wszystko się zmienia, gdy pojawia się 
Peter. Chłopiec jest świetny we wszystkim, co robi, ma wiele ta-
lentów i bardzo imponuje Emmie. Kacper próbuje podjąć rywali-
zację. Czy to dobra droga, by zaimponować Emmie?

Kacper i Emma – zimowe wakacje to kolejna część przygód przed-
szkolaków znanych z filmu Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele. 
Podobnie jak w przypadku części pierwszej, kanwę scenariusza 
stanowią tu książki autorstwa Tor Åge Bringsværd i Anne G. Holt.

KACPER I EMMA – ZIMOWE WAKACJE

Karsten og Petra blir bestevenner 
aktorski, 74 min reż. Arne Lindtner Næss scen. Line Grünfeld 

zdj. Dániel Garas wys. Elias Søvold-Simonsen, Nora Amundsen 
prod. Cinenord Spillefilm Norwegia 2013

Zbliża się wyjątkowy dzień w życiu Kacpra – pierwsza 
wizyta w nowym przedszkolu. Jak go przetrwa? Pomoże 

mu w tym nieodłączny przyjaciel – pluszowy Leo i pewna 
odważna i rezolutna dziewczynka o imieniu Emma. 

Kacper właśnie przeprowadził się z rodziną do nowego domu 
i pełen obaw czeka na początek nauki w przedszkolu. Pierwszą 
osobą, którą tam poznaje, jest Emma – to dzięki niej ten dzień nie 
będzie dla niego taki trudny i okaże się początkiem wielkiej przy-
jaźni. Kacper i Emma oraz ich pluszowi towarzysze – Leo i Pani 
Królik – spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Dzięki wspólnym 
przygodom dowiadują się, czym jest przyjaźń i co to znaczy liczyć 
na pomoc najlepszego przyjaciela.

Kacper i Emma – najlepsi przyjaciele to ekranizacja bestsellero-
wej w Norwegii książki autorstwa Tor Åge Bringsværd i Anne G. 
Holt. Przygody dwójki przedszkolaków, przeplatane piosenkami 
i animowanymi fragmentami, to opowieść o przyjaźni, ale też 
o trudnościach związanych z nowymi sytuacjami w życiu pięcio-
latków, takimi jak pierwszy dzień w przedszkolu czy poznawanie 
nowych koleżanek i kolegów. Film zdobył nagrody publiczności 
oraz jury dziennikarzy podczas ubiegłorocznego Kina Dzieci.

KACPER I EMMA – NAJLEPSI 
PRZYJACIELE
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Ernest et Célestine 
animacja, 80 min reż. Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner 

scen. Daniel Pennac prod. La Parti Productions, Les Armateurs, Maybe Movies, 
Mélusine Productions, Studio Canal Belgia, Francja, Luksemburg 2012

Czy inny oznacza gorszy? Czy to, co nam się wmawia 
od dziecka, jest prawdą? Co oznacza prawdziwa 

przyjaźń? Na te pytania odpowiada historia przyjaźni 
Ernesta i Celestyny, niedźwiedzia i myszy. 

Celestyna to mysz, której od zawsze się wmawia, że niedźwiedzie 
to najgorsi wrogowie, a najważniejszym celem społeczeństwa jest 
zdobywanie zębów niedźwiadków – bo one najlepiej się nadają do 
zastąpienia straconych przez myszy siekaczy, bez których żadna 
mysz nie przeżyje. Celestyna jest na stażu w klinice dentystycznej, 
ale tak naprawdę zostanie dentystą to ostatnia rzecz, o jakiej marzy. 
Lubi rysować, głównie niedźwiedzie, które wcale nie wydają jej się 
straszne. Pewnego dnia spotyka biednego niedźwiedzia Ernesta, 
który graniem na ulicy próbuje zarobić na jedzenie. Oboje są wy-
rzutkami, oboje pragną czegoś innego niż życie pod sznurek, chcą 
być artystami. Wplątują się w niebezpieczne sytuacje, trafiają do 
więzienia... Wszyscy są przeciwko nim. A przecież jedyne, czego pra-
gną oboje, to żyć razem szczęśliwie i w przyjaźni. 

ERNEST I CELESTYNA 

Brammetje baas 
aktorski, 83 min reż. Anna van der Heide scen. Tamara Bos 

zdj. Jan Moeskops wys. Coen van Overdam, Katja Herbers, Tjebbo Gerritsma 
prod. Bos Bros. Film & TV Productions Holandia 2012

Nogi Brama muszą się wybiegać, a głowa musi znać 
odpowiedź na każde pytanie. Jak to pogodzić? Bram właśnie 

zaczyna naukę w szkole. A co jeśli lekcje w pierwszej 
klasie okażą się zupełnie inne, niż je sobie wyobrażał? 

Bram jest wyjątkowo ciekawskim chłopcem. Nie może usiedzieć 
w miejscu i ma głowę pełną pytań i pomysłów. Jego zachowanie 
nie stanowiło do tej pory problemu, ale sytuacja zmienia się w dniu, 
w którym chłopiec zaczyna naukę w szkole. Początkowo podeks-
cytowany tym, że będzie to miejsce, gdzie dostanie odpowiedź na 
wszystkie nurtujące go pytania, z czasem zaczyna mieć problem 
z rutyną i zasadami panującymi w klasie. Jego wychowawca, po 
wielokrotnym zwracaniu mu uwagi, zaczyna tracić cierpliwość. Tak 
zaczyna się seria zabawnych nieporozumień między Bramem i na-
uczycielem. Czy pojawi się szansa na porozumienie i uczynienie ze 
szkoły miejsca, w którym Bram będzie się czuł szczęśliwy?

Dynamiczna, pełna humoru i ciepła historia chłopca, którego 
energia i ciekawość świata zderzają się ze szkolną rutyną. Niesforny 
Bram to holenderski dziecięcy film roku 2013, który bardzo polubiła 
również publiczność ubiegłorocznego festiwalu Kino Dzieci.

NIESFORNY BRAM

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 
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Jean de la Lune  
animacja, 85 min reż. Stephan Schesch scen. Stephan Schesch, Ralph Martin 

prod. Schesch Filmkreation, Le Pacte, Cartoon Saloon, Cofinova 8 Francja, Irlandia, 
Niemcy 2012

Jeśli mieszkasz na Księżycu i jesteś tam zupełnie sam, 
możesz złapać za ogon przelatującą kometę. Zabierze 
cię na Ziemię – planetę, na której mieszkają ludzie. 

Janowi znudziło się życie na Księżycu. Wyrusza więc w podróż na 
Ziemię. Na naszej planecie wszystko jest dla niego nowe. Wkrótce 
okazuje się, że nie jest tu mile widziany. Dorośli traktują go jak 
obcego i nie zamierzają się z nim przyjaźnić. Jest jeszcze jeden 
kłopot – nagle wszystkie dzieci na Ziemi zaczynają mieć problemy 
ze snem. Kiedy Jana nie ma na Księżycu, nie mogą zasnąć. Czy 
dzieciom uda się pomóc Janowi wrócić do domu, zanim schwytają 
go dorośli? Czy Jan będzie umiał stawić czoła szalonemu dyktato-
rowi, który chce zdobyć władzę nad całym światem? 

Jan z Księżyca to kolejna po Trzech zbójcach adaptacja książki 
Tomiego Ungerera. Piękna animacja, która poza formą urzeka 
również niebanalną historią o poczuciu wyobcowania, tolerancji 
i przyjaźni. 

JAN Z KSIĘŻYCA 

animacja, 88 min reż. Victor Maldonado, Adria Garcia scen. Victor Maldonado, 
Adria Garcia, Teresa Vilardell prod. Animakids Productions, Filmax Entertainment, 

Bren Entertainment Francja, Hiszpania 2007

Noc rządzi się swoimi prawami. Z zakamarków 
wyłaniają się tajemnicze stworzenia – targają nam 

włosy, przykrywają kołdrami. Nad snem dzieci czuwa 
Pasterz Kotów. Pewnej nocy będzie miał problem – Tim 
nie może spać, bo zaginęła jego ukochana gwiazda. 

Tim bardzo się boi nocy i ciemności, ale właśnie nocą może robić 
to, co najbardziej lubi – obserwować światło gwiazd. Pewnego 
razu spostrzega, że jego ulubiona gwiazda zniknęła. Mimo stra-
chu wychodzi na dach budynku, ale nadal nigdzie nie może jej 
znaleźć. Co gorsza, znikają również kolejne. Bohater postanawia 
rozwiązać tajemniczą sprawę. Wyrusza w niezwykłą podróż po 
nocnym świecie, który jest zupełnie inny niż ten za dnia. W nie-
zwykłej wyprawie towarzyszyć mu będzie tajemniczy Pasterz 
Kotów, którego zadaniem jest pilnowanie spokojnego snu dzieci. 
Nocturna to wyjątkowa animacja, która zabiera widzów w podróż 
po tajemniczym nocnym świecie. Film, skonstruowany z pobu-
dzających wyobraźnię kadrów i ilustrowany piękną muzyką, za-
chwyca i wzbudza wiele pozytywnych emocji.

NOCTURNA

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 

Film pokazywany dzięki 
uprzejmości Instytutu 
Francuskiego w Polsce
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Nono, het Zigzag Kind 
aktorski, 95 min reż. Vincent Bal scen. Vincent Bal, Jon Gilbert zdj. Walther van den 

Ende wys. Thomas Simon, Fedja van Huêt, Jessica Zeylmaker, Isabella Rossellini 
prod. Bos Bros Holandia 2012

Historia Nono, najmłodszego i najlepszego inspektora, 
który rozwiązuje najważniejszą zagadkę: historię 

swojej zmarłej mamy i własnej tożsamości.

Nono wychowuje ojciec i jego partnerka Gaby, mamy nigdy nie 
poznał. Jego tata jest detektywem, inspektorem i od zawsze tre-
nuje Nono w tym fachu. Na dwa dni przed 13. urodzinami, czyli 
bar micwą, symbolicznym wejściem w dorosłość, Nono dostaje 
specjalną misję. Ma rozpoznać w pociągu swojego nauczyciela 
i udać się z nim na trening, żeby stać się niczym prawdziwy in-
spektor. Rozpoczyna się ciąg przygód, bo jako misję Nono wy-
biera dwie rzeczy: zdobyć dla Gaby artefakty, o których zawsze 
marzyła, i dowiedzieć się czegoś o swojej matce. Czeka go rozwią-
zanie ciągu zagadek, a historia jego mamy okazuje się bardziej 
zagmatwana, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

Zigzag to fabularny przygodowy film z mocno psychologicz-
nym tłem. Za pomocą historii pełnej nieoczekiwanych zwrotów 
akcji opowiada o problemie tożsamości, szukaniu swoich korzeni 
i potrzebie poznania przeszłości. 

ZIGZAG KID 

Ostwind 
aktorski, 101 min reż. Katja von Garnier scen. Kristina Magdalena Henn, 

Lea Schmidbauer zdj. Torsten Breuer wys. Hanna Binke, Cornelia Froboess, 
Marvin Linke, Tilo Prückner prod. Constantin Film Produktion, SamFilm Produktion 

Niemcy 2013

Rodzice wysyłają nastoletnią Mikę na wakacje do babci 
– surowej i stanowczej właścicielki stadniny koni. Mika 
jest przekonana, że to będą najgorsze wakacje w jej życiu, 

ale wszystko się zmienia, gdy pojawia się Wicher… 

Mika nie przechodzi do następnej klasy. Szkoła wydaje jej się zu-
pełnie zbyteczna, a dorośli nie rozumieją jej świata i problemów. 
Zdesperowani rodzice postanawiają wysłać córkę na wakacje do 
surowej babci – byłej mistrzyni jazdy konnej, która prowadzi stad-
ninę i zajmuje się nauką jeździectwa. Tam Mika zaprzyjaźnia się 
z Wichrem – koniem, który podobnie jak ona wydaje się zagu-
biony i nie ufa ludziom. Tylko jej udaje się go oswoić. W ciągu 
kilku wakacyjnych tygodni Mika odkrywa u siebie wielki talent 
i pasję do jazdy konnej odziedziczone po babci. Wichrowi grozi 
jednak niebezpieczeństwo. Czy wnuczka i babcia, mimo wielu nie-
porozumień, będą umiały razem o niego walczyć? Czy uda im się 
wspólnie ocalić zwierzę?

WICHER

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 



s. 72 s. 73

10+9+

Kule kidz gråter ikke 
aktorski, 102 min reż. Katarina Launing scen. Linda May Kallestein 

zdj. Linus Eklund wys. Mia Helene Solberg Brekke, Victor Papadopoulos Jacobsen, 
Sigrid Welde, Ulrik William Græsli prod. Cinenord Spillefilm Norwegia 2014

Czy dziewczyny dobrze kopią piłkę? Anja jest świetną 
zawodniczką i chce być oceniana nie ze względu na płeć, 

ale na umiejętności. Piłka nożna to jej pasja. Nie rezygnuje 
z niej nawet wtedy, gdy dowiaduje się o ciężkiej chorobie. 

Anja to niezwykle pewna siebie dziewczyna, która uwielbia grać 
w piłkę nożną. Jej kolega z klasy – Jonas – uważa, że nie jest to 
sport dla dziewczyn. Anja wykorzystuje swoje poczucie humoru, 
by udowodnić przemądrzałemu chłopakowi, że nie ma racji. Na-
stolatka nie traci energii i optymizmu, gdy zostaje u niej zdiagno-
zowana białaczka. Jej zaangażowanie w rozgrywki piłkarskie nie 
słabnie nawet wtedy, gdy jest w szpitalu. Jak bliscy poradzą sobie 
z chorobą dziewczynki? Czy Jonas pokona swoje uprzedzenia?
Mecz życia to norweski remake święcącego triumfy na festiwa-
lach holenderskiego filmu Nastolatki nie płaczą (2012). Oba sce-
nariusze opierają się na książce Jacques᾿a Vriensa. Film porusza 
temat radzenia sobie ze śmiertelną chorobą przez dzieci i doro-
słych, a jednocześnie opowiada o sile stereotypów, które nawet 
w świecie dzisiejszych nastolatków bywają ograniczające. Pod-
czas ubiegłorocznego festiwalu Kino Dzieci reżyserka Meczu 
życia – Katarina Launing odebrała nagrodę jury pisarzy dla naj-
lepszego filmu. 

MECZ ŻYCIAFELIX

aktorski, 97 min reż. Roberta Durrant scen. Shirley Johnson 
zdj. Natalie Haarhoff wys. Hlayani Junior Mabasa, Linda Sokhulu, Janet Suzman 

prod. Penguin Films RPA 2013

Felix żyje muzyką. Najchętniej całe dnie spędzałby na 
jazzowych sesjach z dawnymi przyjaciółmi ojca. Jest tylko 
jeden problem. Jest jeszcze dzieckiem i jego mama stanowczo 

sprzeciwia się muzyce, która odciąga chłopca od nauki. 

Dla Felixa muzyka jazzowa to wielka pasja. Chłopiec marzy 
o nauce gry na saksofonie odziedziczonym po tacie. Dla jego 
mamy jazz niesie ze sobą poważne niebezpieczeństwa. Z jednej 
strony brak dobrych wzorców ze strony starszych kolegów mu-
zyków. Z drugiej – brak możliwości koncentracji na nauce. Felix 
otrzymał właśnie stypendium w renomowanej szkole. Spotyka 
tam kolegów z bogatych domów, którzy na każdym kroku dają 
mu odczuć, że do nich nie pasuje. Kiedy ruszają przesłuchania 
do szkolnej orkiestry, chłopiec postanawia za wszelką cenę się 
do niej dostać. Decyduje się więc na codzienne ćwiczenia, w ta-
jemnicy przed mamą. 

Film jest opowieścią o pasji, wierze w marzenia, ale przede 
wszystkim o trudnych czasem relacjach między rodzicami 
a dziećmi. W tle zaś słychać muzykę jazzową, która decyduje 
o niepowtarzalnym klimacie Felixa.

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 
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MAŁY PTASZEK I LIŚĆ

Der kleine vogel und das blatt 
animacja, 4 min reż. Lena von Dohren scen. Lena von Dohren 

prod. Swiss Effects Szwajcaria 2012 

Animacja opowiadająca o niebezpieczeństwach, które czyhają 
w lesie na małego ptaszka. Film oparty na kontraście 
czerni i bieli przełamywanym wyrazistymi kolorami.

W zasypanym śniegiem lesie na gałęzi wisi samotny ostatni 
liść. Mały ptaszek chce go podlać, ale liść odrywa się od drzewa 
i unosi na wietrze, wirując w zimowej scenerii lasu. Do tańca przy-
łącza się zachwycony ptaszek. Ale ognistoczerwony lis już czyha 
za drzewem. Czy ptaszkowi uda się uniknąć niebezpieczeństwa?

MAŁY GRUFFALO

Gruffalo’s child 
animacja, 27 min reż. Uwe Heidschötter, Johannes Weiland scen. Julia Donaldson, 

Johanna Stuttmann prod. Magic Light Pictures Wielka Brytania 2011

Oparta na bestsellerowej książce Julii Donaldson 
i ilustratora Axela Schefflera historia o relacjach 

między rodzicami i dziećmi, o budowaniu niezależności 
i przyzwoleniu na niesforność i popełnianie 

błędów, które są elementem dorastania. 

Gruffalo mieszka w jaskini przy lesie wraz ze swoim dzieckiem. 
Czas, kiedy towarzystwo ojca i przestrzeń jaskini były dla dziew-
czynki wystarczające, się kończy. Gruffalo próbuje ustrzec swoją 
latorośl przed niebezpieczeństwem czyhającym w lesie, do któ-
rego bardzo chce wyruszyć. Opowiada jej historię o Wielkiej Złej 
Myszy. Dziewczynka jednak nie zważa na przestrogi ojca i udaje 
się w podróż po ciemnym i przerażającym lesie.

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE 
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH

5+

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 
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SUPERTATA I PELEKRÓLIK I JELEŃ

Superpappa og Pelé 
animacja, 9 min reż. Annette Saugestad Helland scen. Annette Saugestad Helland 

prod. Annette S. Helland EF Norwegia 2011 

Pokazywana na wielu festiwalach animacja przypominająca 
w warstwie wizualnej dziecięce rysunki. Mądra opowieść 

o czasie, który warto spędzać razem, choć zawsze go brakuje.

Pele spędza fantastyczny weekend z tatą. Kiedy w poniedziałek 
próbuje nakłonić ojca, żeby pojeździli na rowerze, okazuje się, że 
ten jest bardzo zajęty. Zaczął się przecież tydzień pracy! Mimo że 
Pele jest całkiem malutki, potrafi zakomunikować swoje niezado-
wolenie z tej sytuacji i zapracowania taty. Czy tata to na pewno 
supertata?

Nyuszi és őz 
animacja, 16 min reż. Péter Vácz scen. Péter Vácz 

prod. Moholy-Nagy University of Art and Design Węgry 2013

Wielokrotnie nagradzana animacja opowiadająca 
o niezwykłej przyjaźni królika i jelenia. Historia 

o zawieszeniu w dwóch światach, które nie mogą się ze 
sobą spotkać i o przyjaźni, która może wszystko pokonać.

Królik i jeleń żyją razem szczęśliwie i beztrosko. Jeleniowi nie do 
końca odpowiada rzeczywistość, która go otacza – jest zbyt płaska. 
Nieudany eksperyment z trójwymiarem, powoduje, że przyjaciele 
zostają rozdzieleni. Jeleń zaczyna funkcjonować w świecie trójwy-
miarowym, królik pozostaje w dwuwymiarze. Wszystko zaczyna się 
psuć. Czy przyjaciołom uda się znaleźć sposób, by być razem?

FILMOWA PANORAMAWITAJCIE W NASZEJ BAJCE 
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ŚWIAT ASTRID LINDGRENPETRUSKA SALDO BUMBUM. KOLIFINK, KOLIFINK. MOJSI DOJSI FILIBOM ARARAT.

Mer om oss barn i Bullerbyn 
aktorski, 89 min reż. Lasse Hallström scen. Astrid Lindgren zdj. Jens Fischer,  

wys. Linda Bergström, Crispin Dickson Wendenius, Ellen Demérus, Anna Sahlin, 
Harald Lönnbro prod. Svensk Filmindustri Szwecja 1987

Lisa: Lasse powiedział, że w Wigilię trzeba czekać, 
czekać i czekać. I że właśnie od tego ludzie siwieją. 

Czekaliśmy, czekaliśmy i czekaliśmy. To dziwne, 
ale moje włosy pozostały brązowe jak zwykle.

Po wakacjach Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse wracają do 
szkoły. Wielkimi krokami zbliża się zima i święta, które w Buller-
byn zawsze są wyjątkowe i warto czekać na nie cały rok. Nowe 
przygody dzieci z Bullerbyn to dalsza część przygód mieszkańców 
Zagrody Północnej, Zagrody Środkowej i Zagrody Południowej zna-
nych z książki Astrid Lindgren. W pierwszej części filmu w Buller-
byn trwały wakacje, w tej zaś nadchodzi jesień. Zaczynają się lekcje, 
wspólne wędrówki całej szóstki bohaterów do odległej o wiele ki-
lometrów szkoły stają się okazją do wielu psot. Za chwilę spadnie 
śnieg i przyjdą święta. A te w Bullerbyn zawsze są wyjątkowe. 

NOWE PRZYGODY DZIECI Z BULLERBYNDZIECI Z BULLERBYN

Alla vi barn i Bullerbyn 
aktorski, 90 min reż. Lasse Hallström scen. Astrid Lindgren 

zdj. Jens Fischer, Rolf Lindstrom wys. Linda Bergström, Crispin Dickson Wendenius, 
Ellen Demérus, Anna Sahlin, Harald Lönnbro prod. Svensk Filmindustri Szwecja 1986

Lisa: Oto ja, Lisa. Mieszkam w Zagrodzie Środkowej. 
Z braćmi – Lassem i Bossem. Nie mam sióstr, ale przyjaźnię 

się z Brittą i Anną. Mieszkają w Zagrodzie Północnej. 
Olle mieszka w Zagrodzie Południowej z siostrą Kerstin. 

W Bullerbyn nie ma więcej dzieci, ale tyle wystarczy.

Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse przeżywają na co dzień nie-
samowite przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma głowę 
pełną niezwykłych pomysłów na to, jak spędzić wakacje w naj-
mniejszej i najsłynniejszej wiosce na świecie. Dzieci z Bullerbyn to 
książka, która się nie starzeje. Do dziś jest wśród najchętniej wy-
bieranych lektur zarówno przez dzieci, jak i ich rodziców, którzy 
chętnie wracają do Bullerbyn, by jeszcze raz zapomnieć o otacza-
jącym świecie i bawić się wspólnie z jego mieszkańcami. Film, 
podobnie jak książka, gwarantuje świetną zabawę i dużo radości. 
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Madicken på Junibacken 
aktorski, 85 min reż. Göran Graffman scen. Astrid Lindgren wys. Jonna Liljendahl, 
Allan Edwall, Lis Nilheim, Björn Granath zdj. Jörgen Persson prod. Artfilm, Svensk 

Filmindustri Szwecja 1980

Tata: No, Panienko Cudeńko? Nadal jesteś najlepsza w klasie? 
Madika: Chyba tak. Wiktor jest na drugim miejscu, 

bo umie ruszać uszami. 
Mama: Za to też są oceny? 

Tata: Pomyśl, że Madika miałaby oblać z ruszania uszami.

Siedmioletnia Madika ma głowę pełną pomysłów na zabawy 
i psoty. Jej młodsza siostra Lisabet i przyjaciele nigdy więc nie 
nudzą się w towarzystwie niesfornej mieszkanki Czerwcowego 
Wzgórza. Każdy dzień to szansa na to, by przeżyć jakąś przygodę. 
Nawet kiedy stara się być wyjątkowo grzeczna, do głowy przycho-
dzą jej same szalone pomysły. Choćby tak szalone, jak skok z pa-
rasolem z dachu czy wyprawa w poszukiwaniu duchów. 

MADIKA Z CZERWCOWEGO WZGÓRZA

Nils Karlsson Pyssling 
aktorski, 75 min reż. Staffan Götestam scen. Staffan Götestam 

wys. Ulla Sallert, Britta Pettersson, Charlie Elvegård prod. Astrid Lindgrens Värld, 
SVT Drama, Svensk Filmindustri Szwecja 1990

Nils: Nazywam się Nils Karlsson Paluszek. 
Bertil: Nils Karlsson Paluszek? 

Nils: Tak, a ty? 
Bertil: Bertil. Co robisz pod moim łóżkiem? 

Nils: Mieszkam. Piętro niżej, w piwnicy. Tu jest wejście.

Pięcioletni Bertil nudzi się, gdy jego rodzice są w pracy. Pewnego 
dnia poznaje Nilsa Paluszka, skrzata, który potrzebuje pomocy 
w walce z wielkimi szczurami. Bertil za sprawą magii zostaje 
zmniejszony do rozmiarów Nilsa. Z tej perspektywy świat wy-
gląda zupełnie inaczej i nie ma już mowy o nudzie. Wystarczy 
tylko magiczne zaklęcie i czary zaczynają działać. Wypełnione 
nudą dni nagle zmieniają się w czas pełen przygód przeżywanych 
z najlepszym przyjacielem. Najlepszym, choć maleńkim jak palec.

NILS PALUSZEK 



MADIKA Z CZERWCOWEGO  
WZGÓRZA

BRACIA LWIE SERCE

NOWE PRZYGODY  
DZIECI Z BULLRBYN

DZIECI Z BULLERBYN
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Rasmus på luffen 
aktorski, 105 min reż. Olle Hellbom scen. Astrid Lindgren wys. Erik Lindgren, Allan 

Edwall, Gösta Linderholm zdj. Rune Ericson prod. Svensk Filmindustri 
Szwecja 1981

Rasmus: Gdyby tak zechcieli mnie… 
Gunnar: Zawsze biorą dziewczynki z kręconymi włosami. 

Rasmus: Myślisz, że nie ma takich, którzy by chcieli 
chłopca z prostymi włosami? 

Gunnar: Mówię ci, że oni chcą tylko dziewczynki z lokami.

Rasmus ma 9 lat. Mieszka w sierocińcu i marzy o tym, żeby mieć 
mamę i tatę, ale obawia się, że nie ma na to szans. Jest przecież 
chłopcem z prostymi włosami i uważa, że nie może konkurować 
z dziewczynkami o bujnych lokach. Pewnego dnia chłopiec wy-
rusza w podróż, podczas której zaprzyjaźnia się z włóczęgą. Od 
tego momentu w jego życiu wszystko się zmienia, nawet prze-
konanie, że loki są niezbędne, by mieć prawdziwy dom. Rasmus 
i włóczęga to film o potrzebie miłości i akceptacji, ale także o tym, 
że stereotypy bywają mylące i nie warto przywiązywać do nich 
wagi. Bo zawsze może się zdarzyć, że włóczęga okaże się najlep-
szym przyjacielem i opiekunem, a posiadanie prostych włosów 
wcale nie przekreśli szansy na zdobycie nowej rodziny. 

RASMUS I WŁÓCZĘGA 

Du är inte klok Madicken 
aktorski, 103 min reż. Göran Graffman scen. Astrid Lindgren wys. Jonna Liljendahl, 

Allan Edwall, Lis Nilheim, Björn Granath zdj. Jörgen Persson prod. Artfilm, Svensk 
Filmindustri Szwecja 1979

Lisabet: Jesteś szalona, Madiko. Tylko śpisz i śpisz. 
Nie usłyszałabyś nawet, gdyby tu wszedł kanibal. 
Madika: Głuptasie, kanibala w ogóle nie słychać.

Na Czerwcowym Wzgórzu życie mogłoby się toczyć zupełnie 
zwyczajnie, gdyby nie fakt, że mieszka tam Madika – wyjątkowa 
dziewczynka, która nie pozwala sobie na nudę. Każdy dzień w jej 
towarzystwie jest okazją do zupełnie nowej zabawy. Madika to 
jedna z tych bohaterek Astrid Lindgren, która ujmuje swoją oso-
bowością. Ma głowę pełną wyjątkowych pomysłów i realizuje je 
natychmiast, bez chwili wahania. Doprowadza to do serii zabaw-
nych sytuacji, ale wszyscy na Czerwcowym Wzgórzu wiedzą, że 
nie ma się co dziwić i wciąż powtarzają z uśmiechem: jesteś sza-
lona, Madiko. 

JESTEŚ SZALONA, MADIKO
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Bröderna Lejonhjärta 
aktorski, 99 min reż. Olle Hellbom scen. Astrid Lindgren zdj. Rune Ericson  

wys. Staffan Götestam, Lars Söderdahl, Georg Årlin, Bodil Lindorff,  
prod. Artfilm, Svensk Filmindustri Szwecja 1977

Sucharek: Opowiem wam o moim bracie – Jonatanie 
Lwie Serce. To prawie jak baśń, ale wszystko w niej jest 
prawdziwe. Nikt nie wie o tym lepiej niż Jonatan i ja. 

Jonatan przygotowuje ciężko chorego młodszego brata na mo-
ment, w którym chłopiec przeprowadzi się ze znanego dotąd 
świata do tajemniczej krainy – Nangijali. To właśnie do niej trafia 
się po śmierci. Chłopcy nie podejrzewają jednak, że pierwszy po-
jawi się w niej Jonatan. Starszy brat ginie podczas pożaru domu, 
ratując Sucharka. W Nangijali przybiera nowe imię – jest Jonata-
nem Lwie Serce. Wkrótce dołącza do niego Sucharek – od teraz 
Karol Lwie Serce. Obaj są szczęśliwi z powodu ponownego spo-
tkania. Przeżywają wiele niezwykłych, radosnych przygód. Jednak 
kraina nie jest wolna od zła. Bracia decydują się stanąć w obro-
nie zastraszonych mieszkańców i wypowiadają walkę okrutnemu 
władcy – Tengilowi. Historia Karola i Jonatana to wyjątkowa po-
wieść Astrid Lindgren. Pisarka zdecydowała się podjąć w niej te-
maty lęku przed śmiercią i samotności. 

BRACIA LWIE SERCE RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA

Ronja Rövardotter 
aktorski, 105 min reż. Tage Danielsson scen. Astrid Lindgren wys. Lena Nyman, 

Allan Edwall, Per Oscarsson zdj. Rune Ericson prod. FilmTeknik, NorskFilm, Svensk 
Filmindustri Szwecja 1981

Tata: I uważaj, żeby nie zbłądzić w lesie. 
Ronja: A co, jeśli zbłądzę? 

Tata: Znajdź ścieżkę. 
Ronja: Dobrze. 

Tata: I nie wpadnij do rzeki. 
Ronja: A co, jeśli wpadnę? 

Tata: Pływaj. 
Ronja: Dobrze. 

Tata: I strzeż się Diabelskiej Czeluści. 
Ronja: A co, jeśli tam wpadnę? 
Tata: Wtedy już nic nie zrobisz. 

Ronja: No dobrze. To nie wpadnę do Diabelskiej Czeluści.

Ronja i Birk przychodzą na świat w tę samą burzową noc. Ona 
jest córką Matta, herszta zbójeckiej bandy. On zaś synem Borka – 
największego przeciwnika Matta. Mijają lata, Ronja i Birk, po tym 
jak wzajemnie okazują sobie pomoc, a nawet ratują życie, zostają 
najlepszymi przyjaciółmi. Stają się dla siebie jak brat i siostra. 
O wszystkim dowiaduje się ojciec Ronji. Zbójnik nie chce słyszeć 
o przyjaźni córki z synem swojego największego wroga. Ronja 
i Birk uciekają więc z domu i postanawiają zamieszkać w Niedź-
wiedziej Grocie. Ronja nie zamierza się poddać. Czy wspólnie 
z Birkiem uda jej się pogodzić zbójeckie bandy?



BAJKA BĘDZIE 
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SŁOŃ I ROWER

Le vélo de lʼéléphant 
animacja, 9 min reż. Olesya Shchukina scen. Olesya Shchukina 

prod. Folimage Studio Francja 2014

Słoń żyje spokojnym życiem. Wszystko zmienia się, 
kiedy zobaczy reklamę roweru. Od tego dnia pragnie 

tylko jednej rzeczy: mieć rower. Czy posiadanie 
roweru naprawdę go uszczęśliwi?

Bohater filmu dąży za wszelką cenę do spełnienia marzenia. Pra-
cuje dwa razy szybciej i z dwa razy większym zaangażowaniem, 
a każdy grosz wrzuca do skarbonki. Kiedy jest pełna, biegnie do 
sklepu i kupuje rower. Tylko że rower jest w rozmiarze ludzkim, 
a nie słoniowym. Zrozpaczony słoń zamyka się w domu, przestaje 
pracować, jest załamany. Stanie się znów szczęśliwy, kiedy poda-
ruje rower małej dziewczynce.

Stylizowana na wycinankę animacja francuskiego studia fil-
mowego Folimage uczy, że spełnienia pragnienia materialnego 
niekoniecznie przyniesie nam szczęście. Film jest bardzo ciekawy 
plastycznie, rozgrywa się na kilku płaszczyznach, a prowadzenie 
kamery nie jest typowe dla animacji.

GRUFFALO
The Gruffalo 

animacja, 24 min reż. Max Lang, Jakob Schuh scen. Max Lang, Jakob Schuh, Julia 
Donaldson prod. Magic Light Picture Wielka Brytania 2009 

Czy najmniejszy jest najsłabszy? Nie zawsze. Obejrzyj 
historię o sprytnej myszy, która wykiwała lisa, sowę 

i węża, a na koniec potwornego stwora Gruffalo.

Gruffalo to opowieść szkatułkowa: wiewiórka opowiada dwójce 
swoich dzieci historię myszy wędrującej przez las w poszuki-
waniu żołędzi do zjedzenia. W obronie przed lisem, który ma 
na nią chrapkę, wymyśla Gruffalo – stwora ze strasznymi kłami 
w wielkiej szczęce i ostrymi pazurami. Lis ucieka, a mysz może 
spokojnie iść dalej. Tak samo broni się przed sową i wężem, za 
każdym razem dodając nowe szczegóły do opisu wymyślonego 
straszliwego potwora Gruffalo. Wymyślonego... Czy aby na 
pewno? Okazuje się, że niekoniecznie, bo Gruffalo we własnej 
osobie staje na ścieżce myszy. Tym razem zostanie już chyba zje-
dzona. Może jednak uda jej się znowu wykaraskać z kłopotów? 
Gruffalo to historia o przewadze inteligencji nad siłą fizyczną, 
sprytu nad ostrymi zębami i sile wiary w siebie. Całości towarzy-
szy melodyjna muzyka.

WYOBRAŹNIA
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH

6+
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Der kleine Vogel und das Eichhörnchen 
animacja, 5 min reż. Lena von Dohren scen. Lena von Dohren 

prod. Schattenkabinett GmbH, Schweizer Radio und Fernsehen Szwajcaria 2015

Jest jesień. Mały ptaszek chce podlać ostatni liść na gałęzi. 
Ale wiewiórka jest szybsza i zwinnie zabiera mu konewkę. 

Ptaszek chce odzyskać konewkę i zaczynają gonić się po lesie.

W gonitwie niespodziewanie bierze udział lis: jednak on nie jest 
zainteresowany konewką, tylko kolacją w postaci ptaszka albo 
wiewiórki. W obliczu zagrożenia bohaterowie jednoczą się i nie 
tylko pomagają sobie w przechytrzeniu lisa, ale też zostają przy-
jaciółmi. Mały ptaszek może od teraz polegać na wiewiórce. 
To druga część święcącej triumfy na festiwalach animacji, któ-
rej bohaterem jest mały ptaszek. Prosty formalnie film jest łatwy 
w odbiorze i opowiada o podstawowych wartościach.

MAŁY PTASZEK I WIEWIÓRKA

Messages dans l’air 
animacja, 6 min reż. Isabelle Favez scen. Isabelle Favez 

prod. Nadasdy Film Folimage Szwajcaria 2015 

Jak wyznać jemu swoją miłość? Czy mały czarny kot polujący 
na złotą rybkę może pomóc w amorach? Opowieść o tym, choć 
żyjemy tak blisko siebie, czasem bardzo nam do siebie daleko.

Młoda kobieta mieszka sama ze swoim czarnym kotem w małym 
mieście. Oboje są zupełnie różni – ona ma wielkie sercem, jest 
uczuciowa i wrażliwa, a kot to typ nienasyconego łowcy. Ale ko-
bieta ma pewien sekret. Otóż w skrytości zakochana jest w swoim 
sąsiedzie – przystojnym i umięśnionym bokserze. Mężczyzna jest 
posiadaczem złotej rybki, która z kolei jest żywieniowym celem 
kota. Dzięki przygodom zwierzaka kobieta będzie mogła nawią-
zać bliższy kontakt z bokserem. Czy i jak wyzna mu miłość?

Animacja utrzymana w stylistyce francuskiego studia Foli-
mage (które jest koproducentem filmu) – narysowana miękką 
kreską, wykorzystująca przyjazną i rozwijającą wyobraźnię 
kolorystykę

LIST
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FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

RAZ, DWA TRZY – DRZEWO PATRZY!

One, Two, Tree 
animacja, 7 min reż. Yulia Aronova scen. Yulia Aronova 
prod. Folimage Studio, Nadasdy Film Sarl Francja 2015

Dlaczego drzewa nie chodzą na spacer? A może 
by chodziły... gdyby miały buty. Do miasta, do 

fryzjera – by strzechy gałęzi miałyby piękną fryzurę, 
mogłyby tańczyć flamenco, jeździć na rowerze.

Raz, dwa, trzy – drzewo patrzy! to zabawny film bez słów o ożywają-
cym drzewie. Bardzo ważną funkcję pełni rytmiczna muzyka pod-
kreślająca narrację. Całość ogląda się jak dynamiczną, ruchomą 
układankę, bo wszystkie elementy są zwielokrotnione i powta-
rzają się: trzech panów, cztery ptaszki, pranie na sznurku itp., 
a każdy ruch dzieje się w rytmie i harmonii. Do drzewa dołączają 
kolejni towarzysze i elementy tworzą niekończący się paciorkowy 
układ. Kiedy kończy się dzień, drzewo z radością porzuca miejską 
gonitwę i wraca do spokojnego lasu.

Klasyczna animacja komputerowa 2D z wytwórni Folimage wy-
gląda jak narysowana kredkami.

BAJKA BĘDZIE KRÓTKA

FILMOWE PODRÓŻE
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH

WSTYD I OKULARY
Shame and glasses 

aktorski, 7 min reż. Alessandro Riconda 
scen. Aleksandro Riconda prod. Tecnofilm Włochy 2013

Klasówka. Mirko nie może rozwiązać zadań, bo nie widzi 
z bliska. Musi założyć okulary, ale co wtedy pomyśli 

o nim dziewczynka z sąsiedniej ławki, którą bardzo lubi?

Bohaterowi na niczym tak nie zależy, jak na akceptacji i odwza-
jemnionych uczuciach dziewczynki. Jest przekonany, że jako oku-
larnik nie ma u niej żadnych szans. Pół godziny walczy ze sobą 
i szuka sposobu na założenie okularów w ukryciu. Jakie jest jego 
zdziwienie, kiedy dziewczynka, żeby go lepiej zobaczyć na szkol-
nym korytarzu, zakłada na nos... okulary! 

Ten króciutki fabularny film bez dialogów w najprostszy spo-
sób opowiada o lęku przed odrzuceniem i potrzebie akceptacji. 

6+
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ŚNIEG

Neige 
animacja, 26 min reż. Antoine Lanciaux, Sophie Roze 

scen. Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon 
prod. Folimage Studio, Nadasdy Film Sarl, Bayard Jeunesse Animation 

Francja 2015

Okazuje się, że jest coś bardziej uniwersalnego niż słowa – 
życzliwość, serdeczność i chęć pomocy są ponad językowymi 

i narodowościowymi barierami. Wspaniała historia francuskiej 
i eskimoskiej rodziny w mieście pogrążonym w śnieżycy. 

Miasto niespodziewanie paraliżują opady śniegu. Szkoły zostają 
zamknięte, nie działają telefony, ulice są nieprzejezdne. Pearl 
rano pojechała na szkolną wycieczkę. Mama nie może się do-
dzwonić do wychowawcy i denerwuje się, czy wszystko w po-
rządku. Z rodzicami został młodszy Simeon. W śnieżycy mają 
wypadek i niszczą samochodem sanie eskimoskiej rodziny. Si-
meon szybko zaprzyjaźnia się z małym Kudlukiem, a jego rodzice 
w tym czasie pomagają złożyć deski i proponują naprawę u siebie 
w domu. Rodziny jednoczą się, problemy stają się wspólne, a po-
maganie sobie naturalne. Kiedy eskimoska kobieta zaczyna ro-
dzić, mama Simeona jedzie z nią do igloo, w domu zostaje Simeon 
z tatą i Kudluk z babcią. Zwierzęta przynoszą wiadomość, że coś 
stało się z Pearl. Kudluk z Simeonem ruszają na jej poszukiwania. 
Znajdują autobus pełen dzieci, ale czeka ich jeszcze jedno starcie: 
z niedźwiedziem polarnym. 

PREZENTY ASTONA

Astons presenter 
animacja, 9 min reż. Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad 

scen. Uzi Geffenblad, Lotta Geffenblad prod. ZigZag Animations Szwecja 2012

Jeden kamień, drugi kamień, trzeci kamień… Jeden 
prezent, drugi prezent, setny prezent… Aston jest znany 

ze swojej kompulsywności i pasji kolekcjonerskiej. 
Nie lubi poprzestawać na jednym przedmiocie, lubi 
mieć ich setki. To prawdziwy problem dla rodziców 
i dla przestrzeni, w której musi je przechowywać. 

Druga część przygód zabawnego pieska o imieniu Aston, który 
w pierwszej części kolekcjonował kamienie, teraz w oczekiwaniu 
na swoje urodziny opakowuje wszystkie przedmioty, które napo-
tka, w papier prezentowy. A Aston potrafi wynaleźć ich tysiące. 
Prezenty mnożą się wokół Astona i jego rodziców w zastraszają-
cym tempie. Czy uda się opanować obsesję malca? Czy trzeba ją 
powstrzymać?

Zabawny, pełen zaskakujących zwrotów akcji film o tym, że 
czasem prawdziwe prezenty nie są wcale tymi najlepszymi ani 
tymi, na które tak naprawdę czekaliśmy. Zrealizowany w uprosz-
czonej estetyce przywołującej na myśl dziecięce rysunki.
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NIESPODZIANKA

The Present 
animacja, 5 min reż. Jacob Frey 

prod. Filmakademie Baden-Wurttemberg Niemcy 2015

Okazuje się, że szczęście i przyjaźń można znaleźć zawsze.

Obsypana nagrodami Niespodzianka w zaskakujący sposób opo-
wiada o niepełnosprawności. Jake całe dnie spędza, grając w gry 
na konsoli. Nie chce się bawić na zewnątrz, nie chce wychodzić 
z domu. Kiedy dostaje szczeniaka, w ogóle się nie cieszy, odtrąca 
go. Psiak bardzo chce się zaprzyjaźnić i bawić, nie poddaje się też 
w swoich staraniach. Czy jego radość i entuzjazm przekonają Ja-
ke’a? Czy chłopiec zrzuci swoją maskę?

FILMOWE ŚWIATY
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH

CHŁOPIEC W BAŃCE
The Boy in the Bubble 

animacja, 8 min reż. Kealan O’Rourke scen. Kealan O’Rourke, Niell Murphy, Ray Kane 
prod. Igloo Films Irlandia 2011

Rupert jest prawie zwykłym chłopcem. Prawie, bo 
widzi wampiry i straszydła. W szkole nagminnie jest 

dręczony przez klasowych osiłków. Pewnego dnia 
w klasie pojawia się nowa, śliczna uczennica, Jill. 

Rupert zakochuje się w Jill, ale jest zbyt nieśmiały, żeby powie-
dzieć jej o swoich uczuciach. Kiedy odważa się zrobić to w wa-
lentynki, okazuje się, że Jill odwzajemnia jego miłość. Ale nie na 
długo – wkrótce rzuca go dla innego chłopca. Rupert ma złamane 
serce. Żeby się ochronić, za pomocą zaklęcia tworzy wokół siebie 
bańkę. Teraz nikt i nic nie może go zranić. Nikt i nic nie może rów-
nież do niego dotrzeć. Jest tylko jedno „ale” – bańka znika pod 
wpływem prawdziwej miłości.

Trzyosobowa narracja ma formę rymowanego wiersza (boha-
terowie nie mówią, całość opowiada narrator), a uważni widzowie 
w głosie narratora rozpoznają profesora Snape’a (Alan Rickman). 
Utrzymana w mrocznej konwencji animacja przypomina estetycz-
nie filmy Tima Burtona.

9+
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TOMMY THE KIDRAVI I JANE

aktorski, 12 min reż. Stuart Clegg scen. Stuart Clegg 
prod. Stuart Clegg Productions Trust 

Australia 2006

Tommy uwielbia swój rower. Pewnej nocy kradnie go sklepikarz. 
Kiedy Tommy rozpoznaje swój rower w witrynie sklepowej, 

sprzedawca kłamie, że kupił go na aukcji. Czy chłopcu 
uda się wygrać z dorosłym? Gdzie jest sprawiedliwość?

Tommy the Kid to fabularny film w konwencji westernu: nie tylko 
temat walki o sprawiedliwość, ale również oszczędność dialo-
gów, muzyka i scenografia przypominają ten gatunek. Tommy 
jest odważnym chłopcem i niczym prawdziwy kowboj domaga 
się zwrotu ukradzionego roweru. Ale sprzedawca nie jest hono-
rowy. Tommy gra więc w jego grę i dzięki sprytowi udaje mu się 
ją wygrać. 

Historia pokazuje widzom, jak wybrnąć z roli ofiary oraz że 
sprawiedliwość zawsze zwycięża. 

Ravi & Jane 
aktorski, 14 min reż. Stuart O’Rourke scen. Stuart O’Rourke 

wys. Katya Harvey, Sathya Ilanko Australia 2013

Ravi i Jane spotykają się w szkole. Ona jest 
Australijką, on uchodźcą. Ona mieszka w pięknym 

domu, on w obozie dla uchodźców. 

Czy przyjaźń naszych bohaterów jest możliwa? Pochodzą prze-
cież z różnych światów, niewiele też o sobie wiedzą. Jest jednak 
jakaś magiczna siła, która ich do siebie przyciąga. Wszystko zała-
mie się, kiedy Jane zaprosi Raviego na swoje urodziny, a ten nie 
będzie mógł się na nich zjawić. Czy przyjaźń przetrwa? Czy Jane 
zrozumie trudną sytuację Raviego? 

Ravi i Jane to piękna historia o przyjaźni i porozumieniu mimo 
różnic. Pokazuje młodym widzom w przyjaznej formie i ciepłej at-
mosferze problem uchodźstwa i złożoność świata.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWEBAJKA BĘDZIE KRÓTKA
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ATLASDOM DLA LYDII

animacja, 8 min reż. Aike Arndt 
scen. Aike Arndt, Sibille Mischer prod. Aike Arndt Niemcy 2011

Jak powstał świat i czy Atlas naprawdę trzymał go na 
swoich barkach? Śmieszny film o tym, skąd się wzięliśmy.

Ta minimalistyczna czarno-biała animacja oparta na ruchu hory-
zontalnym w zabawny sposób opowiada mit o Atlasie podtrzy-
mującym Ziemię i o stworzeniu świata. Zabawnym refrenem tej 
plastycznej, bezdialogowej historyjki jest przybywanie dwóch 
małych wysłanników bogów: Hermesa i jego pomocnika z po-
mocą Atlasowi. Świetny sposób na przybliżenie mitologii greckiej.

Lydia Blijft  
aktorski, 17 min reż. Eline Helena Schellekens 

scen. Eline Helena Schellekens prod. KRO TV Holandia 2013

Gdzie jest twój dom? Tam, gdzie się urodziłeś 
i czujesz się dobrze, czy tam, skąd pochodzą 

twoi rodzice? Poznaj prawdziwą historię Lydii, 
czarnoskórej holenderskiej dziewczynki.

Dom dla Lydii, dokument z pierwszoosobową narracją, porusza 
problem imigracji. Lydia nie chce przeprowadzić się do Afryki, dla 
niej to nie będzie „powrót do kraju”, bo urodziła się w Holandii 
i tu jest jej dom. Boi się, że policja zabierze jej rodziców, a ona zo-
stanie sama i nie wiadomo, co się z nią stanie. Ma dość ciągłych 
przeprowadzek i zmian szkoły, straty przyjaciół i konieczności sta-
rania się o nowych. 

Pierwszoosobowa narracja (zdjęciom towarzyszy głos Lydii 
zza kamery) przerywana jest muzycznymi fragmentami – Lydia 
gra na harmonijce i rapuje swoją historię, swój protest przeciwko 
deportacji. 

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWEBAJKA BĘDZIE KRÓTKA
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ZIMOWY DUCH

STONOGA I ROPUCHA
Mille-pattes et Crapaud 

animacja, 10 min reż. Anna Khlmelevskaya 
scen. Anna Khlmelevskaya, Fabryce Luang-Vija prod. Fargo 

Francja 2013

Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że zazdrościliście 
komuś tak bardzo, że życzyliście mu wszystkiego, co 

najgorsze? Jak radzić sobie z takim uczuciem, żeby nie 
zaszkodzić innym, ale też sobie? O takiej sytuacji traktuje 

filmowa opowieść z dalekiego, indyjskiego lasu. 

Pełna wdzięku stonoga budzi podziw wszystkich owadów. Tylko 
stara ropucha, wyniosła i zazdrosna, nienawidzi jej. Pewnego 
dnia postanawia pozbyć się stonogi. Prosi o pomoc społeczność 
ropuch, ale też swoich przodków. Wszyscy podpowiadają jedno 
rozwiązanie – spróbuj wzbudzić w stonodze niepewność. Ropu-
cha spotyka się ze stonogą i próbuje zburzyć jej wiarę w swoje 
umiejętności. Czy jej się to uda? Jak skończy się ta historia? Opo-
wieść o niszczącej sile negatywnych uczuć, pięknie narysowana 
i okraszona muzyką wygrywaną na indyjskim sitarze. 

WYZWANIA
ZESTAW FILMÓW KRÓTKICH

Vinterspöket 
animacja, 15 min reż. Jaana Wahlforss scen. Jaana Wahlforss 

prod. Nukufilm Estonia 2012

Warto się zastanawiać czasem nad siłą 
bezpodstawnych oskarżeń. Jakie mogą być ich 

konsekwencje? Czy Henryk - bohater filmu - poradzi 
sobie z trudną sytuacją, w której się znalazł?

Henryk mieszka w małym miasteczku. Jest zima. Największą przy-
jemnością dla dzieci jest jeżdżenie na łyżwach po zamarzniętym 
jeziorze. Mama Henryka jest bardzo biedna i nie stać jej, żeby 
kupić łyżwy synowi. Na szczęście chłopiec dostaje pracę jako po-
mocnik w gospodarstwie u rodziców Ani. Może jego marzenia 
o posiadaniu własnych łyżew w końcu się spełnią? Niestety, Ania 
jest bardzo podejrzliwa wobec niego. Na farmie zaczynają dziać 
się dziwne rzeczy. Czy Henryk poradzi sobie z podejrzeniami i nie-
słusznymi oskarżeniami? Czy uda mu się spełnić swoje marzenie? 
A może zaprzyjaźni się z Anią?

Piękny, animowany film inspirowany malarstwem Pietera 
Bruegla.

9+
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JA I MÓJ ROWERJULIAN

Me and my Molton 
animacja, 14 min reż. Torill Kove scen. Torill Kove prod. Mikrofilm 

Kanada, Norwegia 2014

Historia rodziny opowiedziana z perspektywy 
środkowej siostry. Ich dom nie był zwykłym 

domem, a rodzice przeciętnymi rodzicami. 

Ja i mój rower to portret rodzinny. Nie pokazuje jednak przecięt-
nej rodziny, tylko ekscentryczne małżeństwo artystów, w któ-
rym typowe role kobiece i męskie zostały pomieszane. Narracja 
z offu, reportażowa, pozbawiona emocji, prowadzona jest przez 
środkową z trzech sióstr. Bohaterka chciałaby, żeby jej rodzice 
byli zwykli, tato był bardziej męski i nie nosił jako jedyny w mie-
ście wąsów, a mama zajmowała się domem i kupowała jej słodkie 
sukienki zamiast szyć oryginalne ubrania z nowoczesnych ma-
teriałów. Rodzice bohaterki są architektami, więc ich dom jest 
pełen designerskich przedmiotów. Film narysowany jest w ory-
ginalny sposób, a architektura i design odgrywają w nim ważną 
estetycznie rolę. Nawiązuje też do malarstwa, np. tato zachęca 
dziewczynkę, żeby rysowała i wymienia nazwiska malarzy. Siostry 
marzą o rowerze. Rodzice obiecują im go. Ale nie kupują zwy-
kłego roweru. „Rodzice kupili nam rower, który oni chcieli. Dla 
nas” – nowoczesny i designerski. 

aktorski, 14 min reż. Matthew Moore scen. Matthew Moore 
prod. Lear of Rabbit Films 

Australia 2012

Co jest ważniejsze: sprawiedliwość i prawda czy sympatia 
grupy? Czy powiesz głośno światu o tym, że komuś dzieje się 
krzywda? Co jest donosicielstwem, a co głoszeniem prawdy? 

Lekcja angielskiego. Kassandra wielokrotnie mówi Julianowi, że 
chłopiec siedzący z nią w ławce okropnie jest dokucza. Julian od-
ważnie podnosi rękę i mówi o tym nauczycielowi. Ten jednak nie 
tylko nie interweniuje, ale jeszcze udziela Julianowi nagany za 
wtrącanie się w nie swoje sprawy. Julian nie odpuszcza, bo kolega 
dokucza Kassandrze coraz bardziej, jednak z każdym podniesie-
niem ręki nauczyciel jest na niego coraz bardziej zły, w końcu na-
zywa go donosicielem i wysyła do dyrektora. Czy dyrektor stanie 
po stronie sprawiedliwości i przyzna Julianowi rację?

Fabularny film jest nawiązaniem do sprawy WikiLeaks i Juliana 
Assange’a – przenosi jego historię na podwórko dziecięce, gdzie tak 
naprawdę wszystko się zaczyna i kształtuje się nasza moralność.

FILMY KRÓTKOMETRAŻOWEBAJKA BĘDZIE KRÓTKA
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CZARNO
–

BIAŁE

BOOGALO I GRAHAM

Boogalo and Graham 
aktorski, 14 min reż. Michael Lennox scen. Ronan Blanek 

prod. Out of Orbit Wielka Brytania 2014

Chcieliście mieć kiedyś psa? A myśleliście o kurczaku? 
Małym, słodkim, puchatym kurczaku?

Dwóch chłopców żyje z rodzicami w Belfaście w latach 70. Wiodą 
w miarę normalne życie, na tyle, na ile pozwala toczący się w tle 
konflikt polityczny (wojna domowa nie jest tematem, ale poja-
wiają się kadry z przejeżdżającymi żołnierzami). Pewnego dnia 
dostają od ojca po małym kurczaczku. Kurczaki jednak rosną 
i żółte puchate kulki zmieniają się w dorosłe kurczaki. Chłopcy 
traktują je jak zwierzęta domowe: wyprowadzają na spacer i urzą-
dzają im kąpiel. Przy obiedzie oznajmiają także, że chcą mieć inne 
zwierzęta, a kiedy dorosną – farmę kurczaków. Jednak plany ro-
dziców są inne: spodziewają się dziecka, więc Boogalo i Graham 
muszą odejść. Czy bohaterom uda się zatrzymać swoich najlep-
szych przyjaciół?

Boogalo i Graham to krótki fabularny film, który za pomocą 
prostej rodzinnej historii opowiada o rolach męskich i kobiecych, 
stereotypach i dziecięcej wierze w niemożliwe.

BAJKA BĘDZIE KRÓTKA
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Czym jest piękny i harmonijny projekt i jaki wpływ 
ma na nasze codzienne życie? O estetyce zwykło się mówić 
głównie w kontekście dzieł sztuki, galerii, muzeów. A przecież 
doznania estetyczne towarzyszą każdemu z nas na co dzień, 
większość z nas nie zdaje sobie jednak sprawy, jak wielki 
wpływ mają na nasze życie, na nasze samopoczucie, na roz-
wój naszych umiejętności i naszej wrażliwości. 

Podczas Festiwalu Filmowego Kino Dzieci chcemy zaprosić do dys-
kusji na temat tego, jak uczyć nasze dzieci odczytywać i oce-
niać wartości estetyczne zawarte w otaczających je dziełach 
sztuki, przedmiotach codziennego użytku, przestrzeniach, 
w których funkcjonują, tak żeby po pierwsze – dobrze się 
czuły w świecie, który je otacza, żeby harmonijnie się roz-
wijały, po drugie – żeby ten świat w konstruktywny sposób 
tworzyły. 

Akcja CZARNO-BIAŁE składa się z kilku części. Jej nazwa nawiązuje 
do barw publikacji, którą trzymacie Państwo w ręku. Chcemy 
w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie koloru (formalne, 
ale także jako argumentu, którego używamy w dyskusjach 
na temat naszych gustów i roli, którą nadajemy mu w naszych 
opiniach), wydobyć znaczenia zawarte w zestawieniu czerni 
i bieli, skierować uwagę odbiorców na inne niż kolory ele-
menty formalne. Oprócz samego pomysłu estetycznego 
w tej publikacji znajdą Państwo teksty ekspertów zajmują-
cych się na co dzień sztukami wizualnymi, ich tworzeniem 
lub analizą, a przede wszystkim edukacją estetyczną i arty-
styczną dzieci i dorosłych. Uczymy się w końcu przez całe 
życie! Opiekę merytoryczną nad akcją CZARNO-BIAŁE objęła 
Joanna Olech – znana i ceniona autorka oraz ilustratorka 
książek dla dzieci i młodzieży. Z ekspertami będzie można 
też spotkać się podczas publicznej debaty, której celem jest 
wymiana argumentów i spostrzeżeń na temat współcze-
snych wartości estetycznych, ich oceny i analizy, pokazanie 
różnorodności estetycznej i tego, jak mocno obecna jest ona 
w naszym codziennym życiu, a nade wszystko jak przygo-
tować dzieci do tego, by tę różnorodność umiały wykorzy-
stywać. Debata odbędzie się 29 września w kinie Muranów.

CZARNO-
BIAŁE. 

ROZMAWIAMY 
O ESTETYCE

Karolina Śmigiel
Agnieszka Wrzak
Maciej Jakubczyk
Inicjatorzy i organizatorzy akcji CZARNO-BIAŁE.
Rozmawiamy o estetyce.
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Kolejnym i najważniejszym elementem akcji CZARNO-BIAŁE jest 
program filmowy festiwalu, w którym odnaleźć można wiele 
ciekawych propozycji reprezentujących różne stylistyki. 
Chcemy zaprezentować to formalne bogactwo i dać widzom, 
bez względu na wiek, możliwość wyboru: co do nich najbar-
dziej przemawia, co im się podoba, z czym się identyfikują 
i dlaczego. 

Akcja CZARNO-BIAŁE to także wystawa prac polskich ilustrato-
rów, której hasłem Poszukajmy nowych bohaterów chcemy 
zainspirować również filmowców. Wystawa rozpocznie się 
26 września w Stacji Muranów (ul. Andersa 13) i potrwa do 9 
października. W wystawie weźmie udział kilkunastu ilustrato-
rów, m.in.: Maria Ekier, Józef Wilkoń, Maria Dek, Ola Cieślak, 
Karolina Kotowska, Paweł Pawlak, Gosia Herba i Marianna 
Oklejak. Kuratorką wystawy jest Marta Lipczyńska-Gil, która 
prowadzi wydawnictwo Hokus-Pokus i wydaje kwartalnik 
„Ryms” poświęcony literaturze dla dzieci i młodzieży. Auto-
rami ilustracji na wystawie będą jednak nie tylko artyści, 
ale też dzieci. Razem z autorami będą one, posługując się 
różnymi technikami i stylistykami, tworzyć nowych bohate-
rów, a potem wspólnie ze scenarzystami spróbują ich ożywić 
i wymyślić ich losy. To będzie kreatywne spotkanie ilustracji 
i filmu. 

Mamy nadzieję, że nasze działania zmienią postrzeganie tematu 
i spowodują, że estetykę przestaniemy kojarzyć wyłącznie 
z historią sztuki i zwiedzaniem muzeów. Wartości estetyczne 
są elementem naszej i naszych dzieci codzienności. Dostrze-
gliśmy już, że bioróżnorodność jest niezwykle ważna w śro-
dowisku naturalnym, jest nawet warunkiem jego przetrwa-
nia. Tak samo dzieje się w kulturze. Nie pozwólmy, by świat, 
który nas otacza, był zunifikowany. Na skrzyżowaniu i zde-
rzeniu różnorodności rodzi się rozwój.

DLACZEGO 
ESTETYKA?

Joanna Olech
absolwentka ASP w Warszawie, 
publicystka, ilustratorka, autorka książek 
dla dzieci i młodzieży, popularyzatorka 
książki dla dzieci i wszystkiego, co z nią 
związane, opiekun merytoryczny 
CZARNO-BIAŁE. Rozmawiamy o estetyce.
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Rodzice, nauczyciele, twórcy i animatorzy kultury… – wszyscy maj-
strujemy pilnie w głowach dzieci, najczęściej wprost reprodu-
kując własne nawyki i upodobania. Rodzicielskie lęki i mody 
minionych dwóch dekad, upływających pod znakiem gwał-
townej ZMIANY, znajdują swój wyraz w standardach edukacji 
i wychowania dzieci. 

W debacie publicznej gospodarka i ekonomia – domeny tech-
nokratów – uchodzą za temat „poważny”, natomiast to, 
co związane z DZIEĆMI, bywa traktowane protekcjonalnie 
jako materia infantylna. Błąd! Nie doceniamy dziecka i jego 
wpływu na kształt naszej przyszłości. Z czysto egoistycz-
nych pobudek warto zmienić wektor naszej uwagi i obrócić 
go w stronę małych ludzi. Nasza pomyślność ma mleczne 
zęby i krótkie gatki. 

Polska, po dwóch dekadach rozwoju, powoli wyczerpuje swój poten-
cjał wzrostu oparty na taniej sile roboczej, dopłatach unijnych 
i rezerwach wydajności pracy. Starsi bracia w kapitalizmie 
mówią nam, że warunkiem dalszego postępu jest innowa-
cyjność – magiczne słowo, za którym kryją się zuchwałe kon-
cepty i wynalazki, nowe, rewolucyjne technologie, pionierskie 
pomysły… Ten sen o potędze jest w rękach dzisiejszych dzieci 
i nastolatków. Tymczasem polska szkoła, oparta na „belferskim” 
systemie nauczania, nie zachęca do intelektualnej prowokacji, 
ryzyka, podważania prawd podręcznikowych. Wydawało się, 
że przemiana ustrojowa uczyni szkołę bardziej elastyczną, 
otwartą na twórczą zabawę, eksperyment, szukanie nowych 
ścieżek poza wydeptanym nauczycielskim traktem. Transfor-
macja ’89 popchnęła nauczanie w kierunku ostrej rywalizacji, 
uczyniła fetysz z testów jako miary uczniowskich kompeten-
cji. Zdewaluowano wartość przedmiotów artystycznych jako 
niegenerujących upragnionego WYNIKU. Myślenie krytyczne, 
osobowość, zbawienna przekora, dociekliwość i – co bodaj naj-
ważniejsze – talenty społeczne dzieci nie mieszczą się w tabel-
kach belferskiego Excela. 

Zrzucanie dpowiedzialności na nauczycieli byłoby jednak łatwizną 
– razem ze szkołą byliśmy skwapliwymi wyznawcami kultu 
„twardych”, policzalnych kompetencji. Dwie dekady nowo 
nabytej mentalności „korpo” przyniosły paradoksalne efekty 
– oto nasze ulice oszpecone są badziewnymi reklamami, tele-

Dlaczego to właśnie ESTETYKĘ uczyniliśmy tematem debaty, 
która towarzyszy festiwalowi KINO DZIECI? 

Przede wszystkim dlatego, że estetyka jest syjamską siostrą kul-
tury (także dziecięcej), jej fundamentalną składową. Tym-
czasem ilekroć chcemy dyskutować o kulturze adresowanej 
do dzieci, o jej sensie i jakości, potykamy się o kontrower-
sje na temat gustu. GUST – ten amorficzny, tajemniczy byt 
o wielu obliczach wytrąca nam z ręki argumenty, panoszy 
się i domaga respektu. Świetnie ten problem nazwał Błażej 
Prosiewski we wstępie do swojej książki Gust nasz pospolity:

„Jednym z najbardziej przebiegłych chwytów zamykających 
każdą dyskusję (a właściwie niepozwalających w ogóle jej 
zacząć) na temat wyborów estetycznych jest według mnie 
stwierdzenie, że o gustach się nie dyskutuje. Bo czy można 
bardziej wymijająco, a przy okazji zachowując pozory zimnej 
krwi i kindersztuby, odpowiedzieć na pytania: „Jak możesz 
słuchać takiej muzyki?”, „W co ty jesteś ubrana?”, „Dlaczego 
podoba ci się ta obrzydliwa lampa?” i tym podobne. Zastana-
wiające jest jednak to, dlaczego nie chcemy mówić o swoich 
wyborach, preferencjach, czy upodobaniach. Czego się oba-
wiamy? A może chodzi o to, że nie tyle się boimy, ile po prostu 
nie potrafimy wypowiadać się na ten temat, bo nie mamy 
– z jednej strony – świadomości naszych wyborów, z drugiej 
– odpowiedniego aparatu pojęciowego?”

Ten deficyt świadomości wyborów i brak aparatu pojęciowego 
daje się odczuć w (wątłej, niestety) publicznej debacie 
na temat produktów kultury, które trafiają do rąk dzieci. Nie-
mal wszyscy deklarują troskę o dobry smak i wartości apliko-
wane dzieciom, ale kiedy konfrontujemy te pobożne życzenia 
z praktyką, z takim lub innym filmem/książką/komiksem/
kształtem edukacji estetycznej, dochodzi do kłótni, w któ-
rej „mój gust” wynosi się nad „nie mój gust” i rozdaje razy 
na prawo i lewo. W tej naparzance na upodobania nie sposób 
dogadać się w sprawie wspólnej strategii, która służyłaby 
dziecku, jego rozwojowi i aspiracjom. Strategii prywatnej, 
domowej, ale również tej powszechnej, realizowanej przez 
instytucje kultury. Czy istnieje ścieżka porozumienia, która 
prowadzi do upragnionego modelu bujnej, inspirującej, 
dostępnej wszystkim dzieciom kultury w wielu smakach?



s. 124 s. 125

wizja zgłupiała od „komerchy”, kicz urósł w siłę, a poglądy 
grzęzną w koleinach stereotypów. Rzecz jasna są i oczywi-
ste pożytki z transformacji. Ich beneficjentami są z reguły 
dorośli, podczas gdy dzieci wydają się pierwszymi ofiarami 
obyczajowej zmiany – ograbionymi z troski i uwagi rodzi-
ców, poddanymi ciągłej presji takich czy innych rankingów. 
Powszechne odpychanie tego, co „miękkie” – niepoliczalne, 
czułe, niedające natychmiastowego profitu – przyczynia się 
do erozji ducha, zubożania wrażliwości, także tej estetycznej. 
Mięsień niećwiczony zanika, świeżość dziecięcej wyobraźni 
więdnie bez bodźców i zachęty. Ze szkół zniknęły lekcje pla-
styki i muzyki, niemal zaprzestano produkcji filmów i seriali 
dla dzieci, umarły młodzieżowe gazety, skarlała publicystyka 
dotycząca nastolatków. Zglobalizowana wyobraźnia karmi 
się kliszami, a wszechobecna reklama trywializuje kulturę. 
Nadeszły ciężkie czasy dla marzycieli i fantastów. Zapo-
mnieliśmy, że to z marzycieli i fantastów wyrastają artyści, 
wynalazcy i geniusze. Inaczej niż w krajach skandynawskich, 
gdzie dzieci są w centrum uwagi, odwróciliśmy się zadkiem 
do Polaków poniżej 18. roku życia. Odwet uderzy w nas pod 
postacią niszczycielskiego buntu albo – co gorsza – bezdusz-
nej i oschłej znieczulicy młodych.

Pielęgnujcie przypadkową życzliwość  i piękne czyny pozbawione 
sensu – zachęcał Mariusz Szczygieł w swojej książce Zrób 
sobie raj… To tylko część rajskiej recepty, dopisujemy do niej 
kolejne ingrediencje. Wierzymy, że najlepszym antidotum 
na młodzieńczą ART-witaminozę, która dewastuje relacje 
międzyludzkie, jest KULTURA, aplikowana dzieciom trzy razy 
dziennie, po posiłku (albo i przed). Kultura pod postacią ksią-
żek, filmów, komiksów, dobrze zaprojektowanych i funkcjo-
nalnych przedmiotów, harmonijnego otoczenia. To my, doro-
śli, jesteśmy dostarczycielami tej kultury. Możemy się o nią 
upomnieć, domagać, możemy wpływać na jej kształt i jakość. 
Jesteśmy pośrednikami między małym człowiekiem a świa-
tem. Nasze wybory, także te estetyczne, trwale formują 
wrażliwość dzieci, meblują ich głowy. Róbmy to z sensem 
– sięgajmy po to, co najlepsze, inspirujące, czarodziejskie.

O POTRZEBIE  
EDUKACJI 

KULTURALNEJ 
W DZISIEJSZEJ 

SZKOLE

Prof. Sławomir Ratajski
artysta malarz, kierownik katedry i Zakładu Koncepcji 

Artystycznych na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Były ambasador Rzeczypospolitej 

Polskiej w Republice Argentyny i Paragwaju. Od 2007 r. 
sprawuje stanowisko Sekretarza Generalnego Polskiego 

Komitetu do spraw UNESCO. W 2014 r. odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Tam, gdzie dzieci wymagają choćby chwili skupienia uwagi, 
opieki, skierowania ich zainteresowania w bezpiecznym kie-
runku, tj. w poczekalni u lekarza, podczas podróży, zakupów 
lub po prostu w ośrodkach kultury, najczęściej spotykanymi 
środkami zaradczymi są kredki, farby lub plastelina. Przy-
jęło się bowiem uważać, że dzieci niczego tak nie lubią, poza 
skakaniem i bieganiem, jak rysować i malować lub bębnić 
na jakimś instrumencie. Dlaczego więc w późniejszej edukacji 
tę naturalną formę ludzkiej ekspresji stopniowo się ograni-
cza, jakby tworzenie i uczestnictwo w kulturze było domeną 
tylko wieku dziecięcego, a nie istotną formą kształcenia indy-
widualnego i społecznego?

Edukacja ukierunkowana głównie na przekazywanie wiedzy spra-
wiła, że w polskich szkołach w natłoku innych programów 
zarzucone i zmarginalizowane zostały takie przedmioty, jak 
muzyka i plastyka, jakby nie uznawano ich za istotne i słu-
żące dalszemu głębokiemu rozwojowi człowieka. Wydaje się 
to zjawiskiem kuriozalnym, zważywszy całkiem odwrotny 
kierunek promowany ostatnio w Unii Europejskiej – profilo-
wanie wykształcenia tak, by formowało postawy kreatywne 
i innowacyjne. Coraz bardziej podkreśla się również rosnącą 
rolę kultury jako osi rozwojowej. Potrzeba wzbogacenia 
programów edukacyjnych zarówno w szkole, jak i poza nią 
wyrażana jest przez takie wydarzenia, jak np. ustalenie przez 
Unię Europejską roku 2009 rokiem kreatywności i innowacji. 
UNESCO i ONZ opracowały wiele rekomendacji i postano-
wień dotyczących udziału edukacji artystycznej w powszech-
nym programie nauczania. Mówi o tym wyraźnie Mapa dro-
gowa UNESCO dla edukacji artystycznej, uchwalona w czasie 
międzynarodowej konferencji w Lizbonie, zorganizowanej 
w 2006 r. pod znamiennym hasłem: „Rozwijanie możliwości 
kreatywnych w XXI wieku”. 

W dokumencie, który powołuje się na Powszechną Deklarację 
Praw Człowieka, ale także na Konwencję o prawach dziecka, 
mówi się o prawie każdego człowieka do edukacji i uczest-
nictwa w życiu kulturalnym, podkreślając przy tym, że kul-
tura i sztuka są podstawowymi elementami wszechstronnej 
edukacji. Według badań przeprowadzonych przez UNESCO 
stwierdzono, że znajomość oraz uczestnictwo w procesach 

artystycznych wraz ze świadomością własnej kultury, kształ-
tują w człowieku potrzebę kreatywności, zmysł inicjatywy, 
pobudzają wyobraźnię, inteligencję emocjonalną, zdolność 
krytycznej refleksji i dają moralną busolę oraz poczucie nie-
zależności, wolność myśli i działania. 

W Lizbonie ustalono umowną listę dziedzin artystycznych, 
które powinno się brać pod uwagę w procesach eduka-
cyjnych. Wymienia się tu sztuki performatywne (taniec, 
sztuki teatralne, muzykę itp.), literaturę, poezję, rzemiosło 
artystyczne, sztukę projektowania, sztukę komputerową, 
sztukę narracji, dziedzictwo kulturowe, sztuki wizualne i film, 
sztukę mediów oraz fotografię. Edukacja artystyczna oparta 
na wymienionych dziedzinach kultury może pomóc w utrzy-
maniu równowagi między rozwojem poznawczym i emocjo-
nalnym, przyczyniając się do budowy ładu i pokoju. Wpływa 
ona również na odkrywanie różnorodności form wyrazu 
kulturowego i artystycznego oraz praktyk kulturowych. 
Ma to silny wpływ na kształtowanie się poczucia odrębności 
własnej i poszczególnych zbiorowości, a tym samym sprzyja 
rozwojowi świadomości tego, kim jestem, i szacunku dla 
odmienności drugiego człowieka. Kształtowanie umiejęt-
ności wyrażania emocji, a jednocześnie opisywania dozna-
nych wrażeń poprzez działania o charakterze artystycznym 
jest niezbędne w procesie dojrzewania. I tym istotniejsze, 
że o ile u dzieci odbywa się to w sposób naturalny, o tyle 
dorośli nawyki czytania, oglądania wystaw, udziału w wyda-
rzeniach kulturalnych wynoszą z domu i szkoły, ktoś ich 
musi nauczyć uczestnictwa i współdziałania w działaniach 
z dziedziny kultury. Nawyki te kształtują się właśnie w wieku 
młodzieńczym, w szkole. Wymienione wyżej dziedziny sztuki 
są istotną formą nauki pracy grupowej, ale służą też umiejęt-
ności odczytywania m.in. języka obrazu, filmu, tego, z czym 
mamy do czynienia na co dzień. Ułatwiają one obcowanie 
z całą współczesną, dynamiczną i zmienną kulturą opartą 
na przekazie wizualnym, możliwym dzięki nowoczesnym 
technikom bezpośredniego przedstawiania rzeczywistości. 
Obok analizy ludzkich zachowań i relacji społecznych, uczą 
też krytycznego spojrzenia na informacje medialne, które 
w 85 proc. mają przecież charakter wizualny. Wieloletnia śla-
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dowa obecność edukacji artystycznej w polskich szkołach 
i ograniczona edukacja kulturalna przyczyniły się niewąt-
pliwie do wspomnianego w przytoczonych dokumentach 
poszerzania się zjawiska „analfabetyzacji” na polu kultury 
i sztuki, ale także ograniczenia w istotny sposób umiejętno-
ści poruszania się w rzeczywistości wirtualnej wykreowanej 
przez nowe media, gdzie język sztuk wizualnych jest jednym 
z podstawowych nośników informacji. Język wizualny, który 
rządzi przekazem płynącym z ekranu telewizora, ekranu 
komputera czy ekranu telefonu komórkowego, nie mówiąc 
o informacji obrazkowej wylewającej się z masy reklam i pism 
ilustrowanych, kształtuje wyobrażenie człowieka (zwłaszcza 
mieszkańców krajów najbardziej rozwiniętych) o świecie 
współczesnym w coraz większym stopniu niż w epoce „galak-
tyki Gutenberga” opartej na drukowanym słowie. Znajomość 
tego języka staje się koniecznym elementem wykształcenia 
w takim samym stopniu, jak znajomość czytania i pisania, 
gdyż jest niezbędna w swobodnym funkcjonowaniu w rze-
czywistości powstałej na obszarze wspólnym rzeczywistości 
naturalnej i wirtualnej, kreowanej przez media. Powtarza-
jąc za fińskim naukowcem, specjalistą w dziedzinie mediów, 
Tapio Varisem, proces nauczania powinien uwzględnić przy-
swojenie takich umiejętności jak:

 ~  kompetencja techniczna: zdolność wykorzystania nowych 
mediów, takich jak Internet, by umieć docierać do informa-
cji lub skutecznie przekazywać ją innym;

 ~  kompetencja informacyjna: zdolność zbierania, organizo-
wania i oceny informacji oraz formułowania właściwych 
wniosków na tej podstawie;

 ~  kompetencja twórczości medialnej: umiejętność tworzenia 
i rozpowszechniania zawartości medialnej na rzecz jedno-
stek i szerszej publiczności;

 ~  kompetencja globalna: rozumienie współzależności między 
ludźmi i narodami oraz zdolność do interakcji i współpracy 
z ludźmi innych kultur;

 ~  kompetencja i odpowiedzialność: zdolność rozumienia spo-
łecznych skutków działalności mediów z punktu widzenia 
bezpieczeństwa, prywatności itp. 

Biorąc pod uwagę dynamizm zmian zachodzących na polu kultury 
i przewartościowań zarówno w perspektywie historycznej, 
jak i współczesności, wymienia się dwa zasadnicze podejścia 
do edukacji artystycznej:

 ~  sztuka może być nauczana jako oddzielny przedmiot 
z nastawieniem na rozwój umiejętności artystycznych, 
wrażliwości i rozumienia sztuki,

 ~  sztuka i kultura mogą być postrzegane jako metody 
nauczania i uczenia się poprzez sztukę i kulturę dzięki włą-
czeniu w sposób integralny do programu nauczania innych 
przedmiotów. 

 To drugie podejście promuje np. amerykański program arts in 
education, a w Azji podobne programy opracowuje biuro 
UNESCO w Bangkoku. Zgodnie z tymi programami arts in 
education może być stosowane w nauce np. fizyki czy geome-
trii, z bogactwa artystycznego można korzystać w różnych 
dziedzinach wiedzy. Znakomicie sprawdza się ta metoda 
w nauczaniu języków obcych, elementy sztuki, muzyki, 
teatru znajdują też zastosowanie w nauce historii czy wiedzy 
o społeczeństwie. Wymaga to oczywiście odpowiedniego 
przygotowania nauczycieli, którzy potrafiliby zastosować 
kreatywne podejście w prowadzeniu zajęć.

 Kolejna, II Światowa Konferencja na temat edukacji artystycz-
nej odbyła się w 2010 r. w Seulu. W wydanym dokumencie 
potwierdzono, że edukacja artystyczna jest podstawowym 
środkiem służącym harmonijnemu rozwojowi umiejętno-
ści poznawczych, emocjonalnych, estetycznych i społecz-
nych u dzieci i młodzieży. Podkreślono znaczenie edukacji 
uwzględniającej edukację artystyczną jako „głównego 
środka wspomagania kreatywności”. Dlatego zwrócono 
się do społeczności świata z postulatem wzmocnienia pro-
cesu nauczania poprzez sztukę przez rozszerzenie współ-
pracy z artystami zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. 
Podkreślono wagę wykształcenia pedagogicznego arty-
stów i wykształcenia z dziedziny sztuki wśród nauczycieli. 
Wskazano na potrzebę promocji udziału edukacji arty-
stycznej w procesie uczenia się przez całe życie. Zwrócono 
także uwagę na jej rolę w rozwoju kulturalno-społecznego 
wymiaru życia, w kształtowaniu społecznej odpowiedzial-
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ności i poczucia wspólnoty oraz świadomości różnorod-
ności kulturalnej i zdolności do dialogu kultur. Wskazano 
na możliwości poszukiwania poprzez edukację artystyczną 
odpowiedzi na problemy globalne, takie jak pokój i zrówno-
ważony rozwój, zwracając uwagę na konieczność poszerzenia 
współpracy z różnymi partnerami na wielu polach od kul-
tury do przemysłu. Stwierdzono, że niezbędnym środkiem do 
osiągnięcia wymienionych celów jest utrzymywanie stałego 
dialogu pomiędzy teorią, badaniami i praktyką. 

Ewolucja idei udziału sztuki w procesie wychowawczym, jaka 
dokonała się w okresie dzielącym konferencje w Lizbonie 
i Seulu, wskazuje na stopniowe poszerzanie zakresu edukacji 
artystycznej o bardziej całościową wizję edukacji kulturalnej 
przenikającą programy edukacyjne. Na forum UNESCO i UE, 
respektując zasady wolności ekspresji i różnorodności kultu-
rowej, podkreśla się jednocześnie, że każda forma edukacji 
artystycznej i medialnej powinna wziąć pod uwagę kultu-
rową tożsamość ucznia i zakorzenienie we własnej kulturze. 
Wynika stąd postulat, by drogę do współtworzenia kultury 
rozpocząć od poznawania tej lokalnej, obecnej we własnej 
miejscowości, dzielnicy, grupie społecznej. To w najbliższym 
otoczeniu trzeba kształtować poprzez edukację kulturalną 
i artystyczną postawy wrażliwości na ład przestrzenny, 
estetykę miejsca, tożsamość społeczną, a w końcu umiejęt-
ność partycypacji obywatelskiej. Od wykształcenia postaw 
nakierowanych na kreatywność i innowacyjność, od umie-
jętności wzajemnej współpracy i wrażliwości na otocze-
nie zależy w dużym stopniu bogactwo kapitału ludzkiego, 
od którego bezpośrednio uzależniony jest trwały rozwój 
społeczno-gospodarczy. 

NIE ŚPIJ, 
OGLĄDAJ!

Szymon Holcman
absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Przez 10 lat był związany z firmą Gutek Film, 

gdzie zajmował się dystrybucją filmów. Pełnił również funkcję 
redaktora naczelnego katalogu festiwalu Nowe Horyzonty. 

Jest między innymi jurorem w konkursach komiksowych 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Międzynarodowego 

Festiwalu Komiksu w Łodzi. Od 2005 r. związany z redak-
cją wydawnictwa komiksowego Kultura Gniewu.
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Całkiem niedawno wybrałem się z córkami – lat 4 oraz 6 i pół 
– na film Sekrety morza. Animację wizualnie olśniewającą, 
technicznie perfekcyjną i mądrą. Taka kombinacja to praw-
dziwa rzadkość, skarb. W kinowej sali byłem jednak świad-
kiem scen dość zaskakujących. Pierwsze objawy znudzenia 
(choć nie wiem, czy to do końca właściwe określenie) pojawiły 
się już po jakichś 10 minutach. Dzieci zaczęły się kręcić, wier-
cić, jęczeć. Rozejrzałem się po skrytej w półmroku sali zdzi-
wiony i zaniepokojony, bo zjawisko wyglądało na masowe. 
I wtedy moje zdziwienie i zaniepokojenie osiągnęły jeszcze 
wyższy poziom Zobaczyłem bowiem, że rodzice tych dzieci 
są tak samo znudzeni, coś ich uwiera, coś im przeszka-
dza. A wkrótce ci rodzice zaczynają razem z dziećmi z sali 
wychodzić. 

A ja zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak się stało. Co w Sekre-
tach morza mogło się tak nie spodobać? Temat filmu, który 
jest opowieścią o stracie, żalu, ale też dorastaniu, miłości, 
odpowiedzialności i rodzinnych więziach? Przecież o tym opo-
wiadają też często filmy Pixara, jak choćby znakomite Gdzie 
jest Nemo? czy Odlot, a z nich publiczność nie wychodzi. Wręcz 
przeciwnie.

Czyżby zatem chodziło o stronę estetyczną? Sekrety morza to ani-
macja zrealizowana metodami tradycyjnymi, wspomaganymi 
pracą komputerów oczywiście, z bardzo wysmakowanymi 
projektami plastycznymi. Zdecydowanie odstająca od kino-
wej średniej. Doceniła to też Amerykańska Akademia Fil-
mowa, nominując film do Oscara w kategorii najlepsza 
pełnometrażowa animacja. Ale samą nagrodę dostała już 
bardzo przeciętna disneyowska Wielka szóstka – zrealizowana 
za pomocą animacji komputerowej ma się rozumieć.

Nie da się ukryć, że to właśnie ona zdominowała w ostatniej 
dekadzie kino, z którego w zasadzie wyparła animację tra-
dycyjną i telewizję, gdzie emitowane są stare serialowe for-
maty w nowych cyfrowych szatach (Myszka Miki, Pszczółka 
Maja). To ją wybierają gremia przyznające nagrody, dzieci, ale 
przede wszystkim rodzice. Nie chcę tu wikłać się w kwestie 
finansowe i realizacyjne tego typu produkcji, wyraźnie jed-
nak trzeba powiedzieć, że ona sama w sobie nie jest niczym 
złym – ot, narzędzie, którego można użyć w rozmaitych 

celach i na wiele sposobów. Przy jej pomocy robione są filmy 
wybitne, jak np. trylogia Toy Story, i mierne, jak niedawne 
europejskie produkcje Koko Smoko czy Ups! Arka odpłynęła. 
Problemem natomiast jest homogenizacja. 

Repertuar polskich kin, jeśli chodzi o animację, zrobił się w ostat-
nich latach bardzo jednolity (czytaj: ubogi). Ton nadają kom-
puterowe animacje Disneya/Pixara (są one w przeważającej 
mierze na bardzo wysokim poziomie) i ich najczęściej nie-
udane klony z Europy. Niezależnie od jakości tych filmów 
mogą one liczyć na widownię w okolicach przynajmniej 200 
tysięcy widzów i więcej. Nie dziwi więc, że kiniarze chętnie 
znajdują dla nich miejsce w swoich obiektach, grają seanse 
w dobrych godzinach i przez wiele tygodni. W tych samych 
kinach bardzo trudno jednak znaleźć animację tradycyjną. 
Czasami krótkie metraże na porankach, ciekawsze tytuły 
na przeglądach filmowych i festiwalach, a te pojedyncze, 
które znajdą swoją drogę na duży ekran, jak Mia  i Migu-
sie, Księga z Kells czy Ponyo z legendarnego studia Ghibli, 
mają niestety trudności ze znalezieniem widza. Nie dlatego, 
że są złe. Dlatego, że są inne.

Przyjrzyjmy się dwóm znakomitym animacjom, których z powyż-
szych powodów polscy widzowie nie mieli szansy obejrzeć 
– Chłopiec  i  świat oraz Hokus-pokus,  Albercie  Albertsonie. 
Ta pierwsza, pochodząca z Brazylii, wygrała w ubiegłym roku 
prestiżowy festiwal w Annecy i jest niewątpliwie jednym z naj-
piękniejszych animowanych filmów XXI wieku. Za pomocą 
niezwykle kolorowych, bogatych obrazów namalowanych 
jakby pastelowymi kredkami i fantastycznej muzyki, która 
zastępuje dialogi, opowiada ona historię chłopca wyrusza-
jącego w świat, by odnaleźć swego ojca, który opuścił dom 
w poszukiwaniu pracy. Oczami tytułowego bohatera obser-
wujemy złożoną naturę współczesności, biedę i bogactwo, 
karnawał i wojskowe manewry, piękną przyrodę i miasta 
molochy. Bohater i dziecięcy widz na wszystko to patrzą 
z fascynacją, dorośli natomiast nie mogą nie dostrzec pod 
olśniewającą warstwą wizualną krytyki dzisiejszego świata. 
Nie mogą nie zadać sobie pytania „czy właśnie to chcemy 
zostawić dzieciom?”.
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Hokus-pokus,  Albercie Albertsonie z kolei oparty jest na cyklu 
bestsellerowych książek o przygodach tytułowego Alberta, 
bardzo popularnych także w Polsce. To jeden z najlepszych 
familijnych filmów, jakie widziałem w ostatnich latach. Jego 
strona wizualna będzie widzom doskonale znana, bo zapo-
życzona jest właśnie z książek. I ta prostota jest jej siłą. 
Pozwala skupić się na bohaterach i problemach, z którymi 
dzieci i rodzice borykają się poza kinową salą na co dzień, 
takimi jak odpowiedzialność, zaufanie, prawdomówność. 
Hokus-pokus toczy się w niespiesznym, wciągającym tem-
pie. Nie brakuje tu akcji i dramatycznych wydarzeń. Pozwala 
nacieszyć się każdym detalem, ale przede wszystkim polubić 
zupełnie zwyczajnych bohaterów. Tak, by przejmować się ich 
losami, kibicować im, a w końcu czegoś się od nich nauczyć. 

Obie te animacje testowane na dzieciach w zaciszu domowym 
okazały się fantastycznymi, inspirującymi opowieściami. 
I nie przeszkadzało nawet czytanie na głos napisów. Tym bar-
dziej żałuję, że takie tytuły nie mają w kinach równych szans 
z animacjami komputerowymi, które większą wagę przywią-
zują do opatrzonej, bezpiecznej i w efekcie nudnej strony 
estetycznej, a rzadko mają dopracowany, napisany z myślą 
o dzieciach scenariusz. Z myślą o dzieciach, czyli traktujący 
młodego widza poważnie. Te filmy w starciu z dziecięcym 
widzem wcale nie musiałyby polec. Przegrywają natomiast 
w starciu z dorosłym. 

Traktujemy wyjście do kina jako najprostszy sposób na spędzenie 
w weekend dwóch godzin z dzieckiem. Nie trzeba, a wręcz 
nie wolno, podczas nich rozmawiać, zwracać uwagi, gdzie 
akurat dziecko się znajduje, można wręcz dyskretnie spraw-
dzić internet w telefonie. Nie interesuje nas najczęściej, jaki 
film akurat jest wyświetlany. Nie przykładamy wagi do jego 
jakości i treści. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku 
kina domowego. Tam dzieci panują niepodzielnie, same 
obsługują wszelkie niezbędne urządzenia, a my mamy kilka 
godzin spokoju. To, co oglądają, przestaje mieć jakiekolwiek 
znaczenie. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że dzieci 
najchętniej oglądają filmy z zaangażowanymi w to oglądanie 
rodzicami, to jest dla nich prawdziwa radość i święto. Wtedy 

gotowe są dać szansę czemuś, czego jeszcze nie znają. Tylko 
czy my jesteśmy gotowi? 

Estetyczna jednolitość, schemat, powtarzalność to zjawiska 
w rozrywce i kulturze dziecięcej, ale nie tylko, bardzo nie-
bezpieczne. Wyjaławiają, formatują, ograniczają, a przecież 
nie ma czegoś bardziej chłonnego, zdolnego do przyswajania 
nowego, do ciągłego poszerzania horyzontów niż dziecięcy 
umysł. Winni jego uwiądu jesteśmy oczywiście my, rodzice. 
Nawyki, schematy i wybieranie drogi na skróty pomagają 
nam w codziennym życiu i pracy, ale w kontakcie z dzieckiem 
powinniśmy się tego wystrzegać. Bycie rodzicem to wysi-
łek, przekraczanie siebie i swoich upodobań, otwartość 
na dziecko. 

Dziecko karmione jedynie płatkami czekoladowymi z mlekiem 
będzie chciało jeść tylko to. Podobnie rzecz ma się z książ-
kami czy filmami. Wychowane na animacjach komputero-
wych o podobnej estetyce – niezależnie od ich jakości – będą 
chciały oglądać tylko podobne rzeczy. Wszelkie odstępstwo 
będzie budziło sprzeciw i niechęć. Dziecko tego nie poczuje 
i nie będzie nad tym szczególnie ubolewało, ale nieodwra-
calny proces ograniczania jego gustów już się zaczął. Oczy-
wiście możemy się bronić, że pokazujemy dzieciom tylko 
to, co same chcą oglądać, ale chyba nie na tym polega rola 
rodzica prawda?
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JESZCZE 
BĘDZIE 

PRZEPIĘKNIE...

Marta Lipczyńska-Gil 
absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, założycielka wydawnictwa Hokus-
Pokus, w którym wydaje to, co jej się „żywnie podoba”. Duch 

niespokojny i duch sprawczy Rymsa – kwartalnika o litera-
turze dla dzieci i młodzieży. Laureatka Gwarancji Kultury 
TVP Kultura oraz nagrody za upowszechnianie czytelnic-

twa PS IBBY. Mama Franciszka i Juliusza. Lubi wino i opary 
absurdu. Tiramisu w jej wykonaniu jest lepsze niż włoskie.

Na początek liczby. Od 12 lat wydaję książki, a od 8 także 
pismo „Ryms” o literaturze dla dzieci i młodzieży. Ani dużo, 
ani mało, ale prowadząc niewielkie wydawnictwo, człowiek 
ima się różnych zajęć. Jest jednocześnie redaktorem prowa-
dzącym, handlowcem, kierowcą-dostawcą i specem od mar-
ketingu. Ta wielofunkcyjność pozwala widzieć więcej. Właśnie 
z takiej perspektywy – mikrowydawcy (ale też matki dwóch 
pożeraczy dóbr kultury – tej wysokiej i tej w wydaniu pop) 
– podzielę się kilkoma refleksjami na temat rynku książek.

Kiedy zaczynałam, nas – małych oficyn z ambicjami – było zaled-
wie kilka. Chcieliśmy stworzyć alternatywę dla kiczu, który 
zdominował rynek książki dziecięcej. Z każdym rokiem przy-
bywało kolejnych wydawnictw: 2000 – Ezop, 2003 – Mucho-
mor, 2004 – Hokus-Pokus, 2005 – Wytwórnia, 2006 – Dwie 
Siostry i Format, 2007 – Czerwony Konik, Tatarak i Zaka-
marki (obfity rok), 2008 – EneDueRabe. Prawdziwy desant 
„mikrusów”.

To małe oficyny, podejmując często ryzykowne decyzje, zaczęły 
zmieniać rynek. Rozpoczął się ferment w całej branży. Myślę, 
że grono tych wydawców może dziś czuć dumę, bo w ciągu 
zaledwie dekady zmieniło oblicze rynku książek w Polsce. 

Mali wydawcy mieli odwagę publikować książki podejmujące 
tematy tabu. Podczas targów obrywało się nam, że wydane 
przez nas tytuły nie spodobają się – jakoby – dzieciom. 
Tymczasem wiele z nich podbiło serca czytelników. Sama 
doświadczyłam krytyki, wydając O małym  krecie,  który 
chciał wiedzieć, kto mu narobił na głowę. Połowa publiczno-
ści mnie kochała za odwagę, połowa zarzucała, że wypa-
czam psychikę dzieciom. A tymczasem Mały  kret utoro-
wał drogę wielu tytułom uchodzącym za kontrowersyjne. 
Książki na tzw. trudne tematy: o chorobie, starości, śmierci, 
samotności, depresji, przemocy, seksualności… mają w swo-
jej ofercie wydawnictwa Zakamarki czy EneDueRabe. To naj-
częściej literatura skandynawska w najlepszym wydaniu. 

Sukces małych wydawców uruchomił lawinę. Każdego roku poja-
wia się na rynku kilka kolejnych oficyn. Obserwujemy to, pro-
wadząc „Rymsa” on line, który codziennie jest wypełniany 
informacjami ze świata książki dziecięcej. Redakcja „Rymsa” 
ledwo nadąża, tyle się dzieje.
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Czy przypadkiem – paradoksalnie – nie dopadła nas klęska uro-
dzaju? Od początku istnienia oficyny wydaję kilka tytułów 
rocznie, ale od 3 lat zdarza mi się panikować (na chwilę), 
że wydaję za mało nowości. Ledwo ukaże się nowy tytuł, 
a już pytają nas, jaka książka będzie niebawem. Rządzą 
„topki”, rankingi, w których tasuje się te same kilka tytułów. 
Cała reszta kurzy się na półkach księgarń. Albo i nie, cza-
sami nie dociera na nie, przywalona kolejną supernowością 
w hurtowni. Wiele wartościowych książek wydanych w tzw. 
średnim nakładzie (2000–3000 egzemplarzy) przepada.

Z perspektywy redaktor naczelnej „Rymsa” cieszy mnie, że tyle 
wydawnictw wypracowało przez te „złote lata” swoją markę, 
wykreowało własnych autorów, ilustratorów, odrębny styl. 
Cieszą mnie wydawnictwa osobne, z charakterem, będące 
wierne swoim – mówiąc górnolotnie – ideałom. Martwi nato-
miast: bezpardonowa konkurencja, podążanie przetartą 
przez innych wydawców ścieżką, klonowanie cudzych pomy-
słów. Upatruję przyczyn tego zjawiska m.in. w powszech-
nym kulcie nowości/młodości, superhitów. Przez ostatnie 
lata ukazało się dużo łudząco podobnych do siebie tytułów. 
Zaczynamy się zbytnio ścigać. A przecież w tej branży chodzi 
o jakość, nie ilość. 

Co zrobić, żeby czytelnik nie zgubił się w tym nadmiarze, aby 
dotarł do wartościowych tytułów, niekoniecznie tych o rekor-
dowych nakładach? Zachęcam rodziców do odwiedzania 
księgarń wyspecjalizowanych w literaturze dziecięcej bądź 
posiadających dobrze zaopatrzone działy z książkami dla naj-
młodszych. Prowadzą je najczęściej entuzjaści, którzy potra-
fią o książkach i ich autorach opowiadać godzinami. Wiele 
z tych osób ukończyło podyplomowe studia o literaturze 
dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Warszawskim, więc 
można im zaufać. Są to ludzie oczytani i obyci. Jeśli rodzice 
mają kłopot z wyborem, oni pomogą. Nie jestem w stanie 
wymienić wszystkich miejscówek, ale polecam m.in. księ-
garnię Badet, Bajbuk, Modę na czytanie, Czułego Barba-
rzyńcę w Warszawie, Ambelucję w Sopocie, Księgarnię z bajki 
w Poznaniu, Lokatora w Krakowie, Fikę w Szczecinie i Fikę 
w Lublinie, Tajne Komplety we Wrocławiu. Takich miejsc jest 
więcej, warto ich poszukać i zostać stałym bywalcem. 

Rodzice, nie ulegajcie jednodniowym modom, odwiedzajcie 
małe księgarnie, klubokawiarnie, bo tam możecie – sami lub 
z pomocą pasjonatów – odkryć perły. 

Jeśli brakuje miejsca na półkach na nowe tytuły albo budżet nie 
pozwala na szaleństwo zakupów, warto odwiedzać biblio-
teki. Większość z nich regularnie uzupełnia swoje zbiory 
o nowe tytuły. Poza tym w wielu bibliotekach, nie tylko 
w dużych miastach, ale także w małych miejscowościach, 
odbywają się spotkania oraz warsztaty z twórcami książek. 
Warto w nich uczestniczyć, bo nie dość, że autora zobaczy 
się z bliska, uściśnie mu dłoń i pogada, to jeszcze można 
kupić książkę z autografem. 

Poza dużą liczbą publikowanych tytułów, rośnie liczba ludzi piszą-
cych dla dzieci. Niestety, większość amatorskich tekstów, 
które znajdujemy w wydawniczej poczcie, nie nadaje się do 
publikacji. Nie każda „bajka” opowiadana własnym dzieciom 
przed snem musi ukazać się drukiem. Warto sięgać po książki 
profesjonalnych pisarzy. Oprócz klasyków mamy dobrych 
polskich autorów współczesnych, których umiejętnościom 
można zaufać. Wymienię tylko kilkanaście nazwisk: Barbara 
Gawryluk, Zofia Stanecka, Rafał Kosik, Marcin Szczygielski, 
Barbara Kosmowska, Grzegorz Kasdepke, Joanna Olech, 
Anna Czerwińska-Rydel, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, 
Grzegorz Gortat, Tina Oziewicz, Paweł Beręsewicz, Ewa 
Nowak, Joanna Rudniańska, Katarzyna Ryrych…

W ciągu minionej dekady niewiele ukazało się dobrych debiutów 
literackich, za to możemy się cieszyć udanymi debiutami 
wśród ilustratorów. Uczelnie artystyczne wypuściły w świat 
całe rzesze zdolnych ludzi. Niektórzy idą jak burza i odnoszą 
sukcesy nie tylko w kraju, ale także za granicą (m.in. Agata 
Dudek, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Jan Bajtlik, Aleksan-
dra Woldańska, Agata Juszczak, Patricija Bliuj-Stodulska, Ola 
Cieślak, Marianna Oklejak). Wiele z tych osób już na studiach 
otrzymało szansę na debiut. To napawa optymizmem.

Dzięki tylu zdolnym artystom polska ilustracja znowu jest 
widoczna, ba, doceniana za granicą. Mówimy z dumą już 
nie tylko o polskiej szkole ilustracji z lat 60. i 70., ale też 
o nowym pokoleniu, które z doświadczeń swoich mistrzów 
czerpie inspirację. Od kilku lat Polska zgarnia główne 
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nagrody w światowym konkursie Bologna Ragazzi Award. 
Zaczęło się od sukcesu wydawnictwa Wytwórnia w 2008 roku 
za książkę Tuwim. Wiersze dla dzieci z ilustracjami siedmiu 
młodych artystek (Małgorzata Gurowska, Marta Ignerska, 
Monika Hanulak, Anna Niemierko, Małgorzata Urbańska, 
Agnieszka Kucharska-Zajkowska, Justyna Wróblewska). 
W 2011 roku główna nagroda powędrowała do Iwony 
Chmielewskiej za autorską książkę Maum, a dwa lata później 
ta sama artystka nagrodzona została za picture book Oczy. 
Rok 2012 to zwycięstwo Marty Ignerskiej za książkę Wszystko 
gra, a w roku 2014 nagroda Bologna Ragazzi Award trafiła 
do rąk Urszuli Palusińkiej za Main Alefbejs. Polscy ilustra-
torzy otrzymywali także wyróżnienia w tym prestiżowym 
konkursie: Jan Bajtlik za Typogryzmol (2015), Aleksandra 
i Daniel Mizielińscy za Co z ciebie wyrośnie (2011), Gabriela 
Cichocka za Słoniątko, (2011) czy Katarzyna Bogucka i Szy-
mon Tomiło za Wytwórnik  kulinarny (2015). Nasi artyści 
są zapraszani do udziału w corocznej wystawie ilustratorów 
w Bolonii – od kilku lat zawsze pojawia się polski ilustrator 
w międzynarodowej stawce. Jury bolońskie wybrało m.in. 
prace Małgorzaty Gurowskiej, Pawła Pawlaka, Zofii Dzierżaw-
skiej. Czujemy dumę i radość, że polscy ilustratorzy i rodzimi 
wydawcy są nagradzani przez międzynarodowe jury. 

Polskie konkursy (m.in. PS IBBY, PTWK) na najpiękniejszą, najlep-
szą, najlepiej zaprojektowaną książkę dla dzieci także rosną 
w siłę. Grono osób (wykładowców uczelni artystycznych, 
badaczy literatury, historyków sztuki) powoli, ale systema-
tycznie pracuje nad tym, aby konkursy te zyskały na pre-
stiżu, a ich werdykty przekładały się na obecność książek 
w mediach. Długa droga przed nami, ale kropla drąży skałę. 
Może nadejdzie dzień, w którym prezenter głównego wyda-
wania wiadomości na koniec programu, tuż przed pogodą, 
będzie polecał książkę dla dzieci. Przez minutę dziennie. 
Codziennie. Może...

Pojawiają się nowe inicjatywy, jak choćby konkurs „trzy/masz/
książki” pod egidą Instytutu Książki. Jego celem jest wyło-
nienie najlepiej zaprojektowanej książki dla dzieci całkiem 
małych – do trzeciego roku życia. Czekamy na finał pierw-
szej edycji, licząc na arcydzieła. Wielkie emocje wzbudził kon-

kurs dla debiutantów zorganizowany przez Biedronkę. Duża 
nagroda pieniężna działa na wyobraźnię, w pierwszej edycji 
napłynęło mnóstwo prac.

Warto śledzić tytuły nie tylko nagradzane, ale i nominowane 
w tych konkursach. Przy wyborze książki dla dziecka można 
kierować się opiniami fachowców zasiadających w jury. Jest 
to cenny drogowskaz. 

Niemal każde większe miasto ma swój festiwal książek – niektóre 
już wpisały się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturalnych 
na stałe, m.in. Festiwal literatury dla dzieci w Krakowie, 
LiterObrazki w Bydgoszczy, Dobre Strony we Wrocławiu, 
Nadbałtyckie Spotkania Ilustratorów czy Literacki Sopot 
(sekcja dziecięca jest tam silna). Podczas tych wydarzeń 
odbywają się wystawy, przedstawienia, koncerty, spotka-
nia z autorami, warsztaty. Warto z tego korzystać. Każdy 
z tych festiwali ma swoją stronę i program. Rodzice, wpiszcie 
te wydarzenia do swoich kalendarzy.

W szukaniu informacji o książkach, autorach, wydarzeniach 
pomocne bywają wortale, jak: ryms.pl, polskailustracjadla-
dzieci.pl, portale poświęcone kulturze, m.in.: Qlturka, czas 
dzieci, miasto dzieci, kulturaonline, a także dobre blogi, 
m.in.: kurzojady, stasiek poleca, W NIeparyżu, 365 książek, 
lupus libri, są komiksy dla dzieci… Warto je odwiedzać, bo ich 
autorzy śledzą rynek i trzymają rękę na pulsie.

Na koniec kwestia najważniejsza (i najtrudniejsza zarazem) – jak 
powinna wyglądać dobra książka dla dzieci? To pytanie zada-
wano mi wiele razy.

Nie podam recepty, bo jej nie ma. Nie ma jednej dobrej książki 
dla dzieci, ale ważne, żeby pisali, projektowali, ilustrowali je 
twórcy z prawdziwego zdarzenia, ludzie z talentem. Wtedy 
wystarczy im zaufać.

Im dłużej tkwię w tej branży, tym bardziej upewniam się, że dobrze 
zaprojektowana książka to po prostu harmonia – harmonia 
między tekstem a obrazem. Harmonia liter, kolorów, kształ-
tów. Dobra kompozycja. Dlatego niech tworzą je ludzie uta-
lentowani, a my – dorośli pośrednicy – pokazujmy je dzie-
ciom. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie, to… wiadomo. 

Będzie dobrze i pięknie wokół nas. 
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CZY Z TYCH 
KLOCKÓW 
ZBUDUJEMY 
ŁADNIEJSZĄ 
POLSKĘ?

Błażej Prośniewski 

absolwent socjologii w zakresie stosowanych nauk spo-
łecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W 2013 r. 

obronił pracę magisterską Gust nasz pospolity – analiza 
upodobań architektonicznych. Obecnie doktorant w Szkole 

Wyższej Psychologii Społecznej. Autor audycji radio-
wych i tekstów o architekturze w Polskim Radiu.

 Swego czasu, nudząc się w szkole podstawowej na jednej 
z lekcji plastyki, przeglądałem podręcznik do tego przed-
miotu. Natrafiłem tam na zdjęcie kaplicy w Ronchamp. Tego 
charakterystycznego „grzyba” zaprojektowanego przez Le 
Corbusiera chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Być może 
gdybym zobaczył ten budynek dopiero dziś po raz pierwszy, 
nie zrobiłby na mnie aż tak wielkiego wrażenia. Wtedy jednak 
było to coś… coś, czego nie widziałem wcześniej, wychowany 
w PRL-owskiej kostce, w pobliżu typowej małomiasteczkowej 
zabudowy z przełomu XIX i XX wieku. „A jednak można budo-
wać zupełnie inaczej” – mogłem tak właśnie wtedy pomyśleć. 
Nie pamiętam, czy z kimś na ten temat rozmawiałem, czy 
ktoś mi wytłumaczył, dlaczego Corbusier wielkim architek-
tem był. Miałem chyba szczęście, że to zdjęcie we mnie gdzieś 
utkwiło i gdy po kilku latach do niego wróciłem, zacząłem 
drążyć.

Nie jest to chyba jednak najlepsze rozwiązanie problemu eduka-
cji estetycznej dzieci. Choć być może w tym szaleństwie jest 
jakaś metoda – pokazywać codziennie przed lekcjami zdjęcie 
wybranego obiektu architektonicznego i czekać, aż ucznio-
wie zaczną zadawać sobie pytanie: „Co w tym jest, że musimy 
to każdego dnia oglądać?”. Ale zamiast eksperymentować 
i czekać, może powinniśmy podejść do problemu bardziej 
metodycznie i konserwatywnie?

Filip Springer w książce Wanna z kolumnadą przytacza dane, 
z których wynika, że polskie dzieci w ciągu 6 lat podsta-
wówki i 3 lat gimnazjum na lekcjach poświęconych sztuce 
łącznie spędzają maksymalnie 255 godzin. Mniej więcej 
tyle, ile uczeń z Liechtensteinu w ciągu jednego roku! Jed-
nak samo radykalne zwiększenie liczby godzin poświęconych 
na edukację estetyczną nie wystarczy. To byłoby zbyt pro-
ste. Potrzebna jest także świadoma i dobrze przygotowana 
kadra, która będzie w stanie nie tylko zaciekawić ucznia 
sztuką, ale także wyjaśnić, co takiego jest w architekturze np. 
wspominanego już papieża modernizmu, że warto poświęcić 
jej trochę uwagi. Nie twierdzę, że wszyscy powinni się nią 
zachwycać, ale dobrze byłoby, gdyby mieli oni przynajmniej 
takie narzędzia, które pozwolą na dyskusję. Tymczasem ich 
brak. Swego czasu, gdy prowadziłem badania dotyczące 
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preferencji estetycznych w zakresie architektury, jedna 
z badanych przyniosła mi zdjęcie kościoła św. Kazimierza 
na Nowym Mieście w Warszawie. W trakcie rozmowy powie-
działa, że nie lubi baroku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, 
gdyby nie fakt, że rzeczona świątynia właśnie w takim stylu 
jest zbudowana. Na jej obronę można dodać, że jest to barok 
mniej oczywisty, bardziej klasycyzujący niż np. pałac w Wila-
nowie. Niemniej jednak dobrze to o naszym systemie eduka-
cyjnym nie świadczy.

Oprócz zdobywania samej wiedzy m.in. na temat stylów archi-
tektonicznych dobrze byłoby, aby młodzi ludzie wyszli 
na zewnątrz i ŚWIADOMIE rozejrzeli się, co jest wokół nich. 
Słowo „świadomie” zostało podkreślone celowo. Architek-
turę często traktujemy jako tło, nie zwracamy na nią uwagi. 
No chyba że jesteśmy w obcym mieście, uzbrojeni w aparaty 
fotograficzne czy smartfony i rozglądamy się w poszukiwa-
niu ciekawych budynków, którym można zrobić zdjęcie. To, 
co mijamy codziennie w drodze do szkoły, pracy, na zakupy 
jest przez nas ignorowane, niezauważane, spowszedniało 
nam (tak jak spowszedniały warszawiakom Złote Tarasy). 
Mówiąc szczerze, jest to jedyne sensowe wytłumaczenie, 
jakie przychodzi mi do głowy, gdy spoglądam na badania 
CBOS – „Polacy o architekturze” i widzę, że estetykę polskich 
miast akceptuje 67% badanych, a niezadowolonych z niej jest 
co dwunasty badany (8%). 

A może po prostu się czepiam i nie dostrzegam finezji np. przed-
szkola przy ulicy Pala Telekiego na warszawskich Kabatach? 
Jest to budynek przedziwny, wyglądający jak sklecona 
na szybko konstrukcja z tanich kloców w pastelowych kolo-
rach, kupionych na wyprzedaży w supermarkecie. Do tego 
dochodzi coś, co ma wyglądać na uśmiechniętą twarz. Gdy-
bym był teraz dzieckiem, a rodzicie zaprowadziliby mnie 
do takiego przedszkola, przestałbym do nich się odzywać, 
bo odebrałbym to jako potwarz. Przeraża mnie taka bana-
lizacja i infantylizacja tematu. Czy przedszkola nie mogą 
wyglądać jak to im. Króla Maciusia I na Targówku w Warsza-
wie? Prosta, nieprzytłaczająca szklana bryła kojarząca się ze 
skrzynią na zabawki, do tego trochę kolorowych elementów 
i przepis na sukces gotowy.

Dzieci są jak gąbka. To, co wchłoną, oddadzą w życiu dorosłym. 
I chodzi tu nie tylko o postawy estetyczne. Dzieci obser-
wują rodziców, naśladują i – niestety często – powielają ich 
błędy. Nigdy w Polsce nie uda nam się zbudować ładu prze-
strzennego – co w sumie jest znacznie istotniejsze niż to, czy 
mamy wybitne dzieła architektury rozsiane od Bałtyku do 
Tatr, od Odry po Bug – jeśli nie nauczymy się, że przestrzeń 
jest naszym dobrem wspólnym, że warto poskromić swoją 
fantazję, budując dom, że warto się zastanowić, czy dana 
inwestycja nie wpłynie negatywnie na jakość życia naszych 
sąsiadów. Jeśli nie wyjdziemy z myśleniem poza granice swo-
ich płotów, które tak namiętnie ostatnio budujemy, to nawet 
255 godzin lekcji rocznie nie przyniesie efektu w postaci – 
po prostu – ładniejszej Polski.
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Każdy z nas nosi w głowie 
pewien wyobrażony obraz lep-
szej Polski i lepszych Polaków. 
Meblujemy w głowie tę wyima-
ginowaną wizję kraju-raju, 
polerujemy go w wyobraźni do 
połysku. Mnożą się autorskie 
recepty na naprawę świata. 

Ludzie kultury – co zrozu-
miałe – w KULTURZE widzą 
remedium na społeczne 
bolączki, bo to pojemne słowo 
zawiera w sobie magiczne 
ingrediencje: empatię, ład, 
harmonię, esprit, inspirację, 
pomysłowość… Kultura – ten 
najbardziej trwały budulec 
tożsamości – modeluje nasze 
mniemanie o sobie, jest cichym 
suflerem życiowych wyborów. 
Wyobrażona, lepsza Rzecz-
pospolita Kulturalna znaczy 
tyle co: przyjazna, twórcza, 

innowacyjna. Problem w tym, 
jak te chwalebne przymiotniki 
wcielić w życie. Do listy wyzwań 
dorzucamy kolejne słowo, 
brzmi ono: ESTETYKA. Nie dość 
praktyczna – nie karmi, nie 
grzeje, ot, kwiatek do kożucha. 
Lekceważona i pomijana w mar-
szu ku przyszłości. A przecież 
estetyka ma swój udział 
w cywilizacyjnej ewolucji, jest 
tajemniczą esencją ludzkiego 
geniuszu. Nawet jeśli hege-
monem uczyniliśmy funkcję 
i pragmatyzm, to czy nie warto 
upomnieć się o tę efemeryczną, 
niełatwą do zdefiniowania 
ESTETYKĘ/URODĘ nowego, 
lepszego świata?

Naszą uwagę zwracamy 
ku młodszym od nas – dzie-
ciom i nastolatkom – którzy 
rosną w środowisku zachwasz-
czonym szmirą. Kiczneyland 
napiera. Kultura wizualna, 
estetyczna spadła z listy spo-
łecznych priorytetów. A może 
nigdy jej tam nie było? 

Diagnozujemy pacjenta 
po objawach – oto lekcje pla-
styki i muzyki w szkołach okro-
-jono do żałosnego minimum. 
Zaprzestano produkcji progra-
mów telewizyjnych i filmów 
dla młodzieży. Kultura dla 
młodych nie cieszy się przy-
chylnością polityków i tech-
nokratów. To, co „dziecięce”, 
traktowane jest „per noga”, 

z pobłażaniem. Obrazy, wśród 
których dorastają dzieci, zdo-
minowane są przez nachalną 
reklamę, a media, zoriento-
wane na zysk, trywializują kul-
turę i celują w gusta średnie 
– w konsekwencji coraz mniej 
w nich miejsca na mądre, 
artystycznie dojrzałe przedsię-
wzięcia, adresowane do dzieci. 
Wszystko to skutkuje dziecięcą 
ART-witaminozą. 

Biadolenie nie wystarczy. 
Potrzebna nam recepta. 
Dlatego też twórcom i propa-
gatorom kultury zadaliśmy 
to samo pytanie:

Uzyskaliśmy kilkanaście 
odpowiedzi. Jedne są spon-
taniczne, inne solenne, ale 
wszystkie skoncentrowane 
na potrzebie powszechnej 
„kuracji”, w której każdy z nas 
może mieć swój udział. 
Joanna Olech

JAK SPRAWIĆ, BY BYŁO LEPIEJ?
CZY MASZ POMYSŁ NA „TERAPIĘ”? 

JAKIEGO LEKU UŻYĆ?
CO NALEŻAŁOBY ZROBIĆ? 

OD CZEGO ZACZĄĆ?

GŁOS 
W SPRAWIE 
ESTETYKI. 
ANKIETA
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w tych czasach), męcząca, ale 
fajna. Poza tym daje ubezpie-
czenie. Chętni się znajdą. 

Zapewne to nie wystarczy. 
Liczba godzin nie rozwiąże 
wszystkich problemów. Część 
dzieci nadal będzie oklejać 
pudełka techniką dekupażu 
lub wycinać zdjęcia do gazetki 
ściennej. Jednak szanse 
na sensowne zajęcia wzrosną. 
To już coś.

Godzin plastyki musi być 
dużo. Wtedy i wydawcy bar-
dziej się przyłożą do podręcz-
ników. Zasypią nauczycieli 
dodatkowymi materiałami: 
scenariuszami zajęć, gale-
riami obrazów, bibliotekami 
pomysłów.

Godzin musi być dużo, żeby 
wystarczyło na wycieczkę do 
muzeum (i może to nie będzie 
wystawa o najstraszniejszych 
pająkach świata). Na pracę 
w grupie. Na próbowanie 
nowych technik. Na poznawa-
nie historii sztuki.

Godzin musi być dużo. 
Liczba lekcji zaświadczy: 
plastyka to Ważny Przedmiot, 
a nie wypełniacz do średniej 
(„Pani da tę szóstkę, bo mi do 
średniej brakuje”).

Godzin powinno być 
więcej, bo świat się zmie-
nia. Podobno w nieodległej 
przyszłości każdy pracownik 
będzie musiał wiele razy 

Marcin Wicha
warszawski grafik i autor 

tekstów. Projektant 
okładek, plakatów i zna-

ków graficznych. Jego 
teksty oraz rysunkowe 
komentarze ukazywały 
się w „Autoportrecie”, 

„Literaturze na Świecie” 
i „Tygodniku Powszechnym”. 

Obecnie współpracuje 
z „Gazetą Wyborczą” oraz 

„Charakterami”. Autor ksią-
żek: Bolek i Lolek. Genialny 
Detektywi, Nowe przygody 

Bolka i Lolka. Urodziny, 
Łysol i Strusia, Klara. Proszę 
tego nie czytać! oraz Słowo 
na ‘Szy’. Wydał także jedną 
książkę dla dorosłych – Jak 
przestałem kochać design.

WIĘCEJ GODZIN
Myślę, że powinno być więcej 
godzin plastyki. 

Po prostu: w szkole powinno 
być więcej godzin plastyki. Tyle, 
żeby nie dało się ich rozpar-
celować pomiędzy wuefistę, 
panią od przyrody i historyczkę, 
która nadgania ze swoim 
programem. Na tyle dużo, żeby 
zatrudnić fachowców. Praca 
w szkole jest pewna (na ile 
cokolwiek może być pewne 

zmienić zawód. Poznawać 
nowe narzędzia, technologie, 
sposoby pracy. Potraktujmy 
plastykę jako trening elastycz-
ności. Wstęp do twórczego 
myślenia. Inkubator kre-
atywności. Wszystko jedno, 
jak to nazwiemy, byle tylko 
przekonać szkołę, że potrzeba 
więcej godzin plastyki. Więcej. 
Godzin. Plastyki. 

Na razie klasy IV–VI mają 
czterdzieści pięć minut zajęć 
plastycznych w tygodniu.

WJTeam 

firma producencka zało-
żona przez Wojciecha 

Leszczyńskiego. W skład 
zespołu wchodzą także 
Justyna Rucińska i Anna 
Mroczek. Specjalizują się 
w animacjach, ale reali-
zują również animacje 
łączone z filmami fabu-

larnymi czy dokumental-
nymi. Są producentami 

filmu animowanego: Trzej 
Królowie. Pastorałka. Byli 

również producentami 
wykonawczymi m. in. 

makiety do filmu Hiszpanka 
wyreżyserowanego przez 

Łukasza Barczyka. 

W naszym przekonaniu klu-
czem powinna być edukacja 
wizualna młodego widza, 
dostosowana do jego wieku, 
tak aby umożliwić kształto-
wanie świadomości estetycz-
nej wraz z jego rozwojem 
emocjonalnym. 

Istotnym elementem jest 
dostrzeżenie faktu, iż kino dla 
dzieci, młodzieży i widowni 
familijnej jest typem filmów, 
które powinny edukować 
i wychowywać kolejne poko-
lenia świadomych i dojrzałych 
widzów. Powinniśmy dopro-
wadzić do sytuacji, w której 
zarówno twórcy jaki i pro-
ducenci oraz dystrybutorzy 
byliby chętni do tworzenia 
i rozpowszechniania tego 
gatunku filmów. 

Aby doprowadzić do takiej 
sytuacji warto zastanowić się 
jak utworzyć narzędzia, które 
wspomagałyby i ułatwiły 
powstawanie takich produkcji 
i pomagały w ich dotarciu do 
szerokiego grona odbiorców.
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Przed nami stała sterta 
wydanych w Polsce niezależ-
nych komiksów. Wszystkie 
albo nieudolnie narysowane, 
albo bez fabuły, albo niechluj-
nie wydane, albo w nakładzie 
uniemożliwiającym zaistnienie 
na rynku. Zwróciłem uwagę 
na ten problem – że może 
zwyczajnie nie ma u nas 
czego kupować (ja sam mam 
regularne dostawy od wujka 
Amazona z USA). Oczywi-
ście zostałem zaatakowany. 
Wytknięto mi, że ja to sobie 
mogę pozwolić na dobre 
wydania, bo odnieśliśmy suk-
ces (najwyraźniej jakość przy-
chodzi dopiero po sukcesie).

W kulturze dziecięcej jest 
podobnie. Muzyka – masakra, 
teatr – do wyrzygania, kino – 
lepiej oczy wykłuć (a tutaj aku-
rat Pixar pokazuje, że można 
robić dosłownie najlepsze kino 
na świecie właśnie dla rodzin). 

Zostają książki. I mimo 
że zachwycamy się, jak to jest 
wspaniale (bo na pewno 
ta dziedzina ma się najle-
piej), to warto zrobić krok 
wstecz i zastanowić się, ILE 
z tych książek faktycznie 
wpływa na poprawę sytuacji. 
Większość rynku stanowią 
wydawnictwa, które drukują 
byle co. Wiele książek robi 
się bardziej na potrzeby ego 
autorów i lansu wydawców niż 

Aleksandra 
i Daniel 

Mizielińscy 
absolwenci Wydziału 

Grafiki ASP w Warszawie. 
Małżeństwo i duet grafi-
ków. Twórcy stron inter-
netowych, art dyrektorzy 
www.hipopotamstudio.pl, 
związani z wydawnictwem 
Dwie Siostry. Ilustratorzy 

książek: D.E.S.I.G.N, 
S.Z.T.U.K.A oraz Gdzie jest 

wydra? Są również autorami 
książek takich jak: Miasteczko 

Mamoko, Co z Ciebie 
wyrośnie? oraz D.O.M.E.K. 
Wyróżnieni na Bologna 

Ragazzi Award 2010 
za Co z Ciebie wyrośnie?, Prix 

Sorcieres 2013 oraz Primo 
Andersen 2013 za Mapy.

Nie zgadzam się z diagnozą 
„choroby”. Moim zdaniem 
problem nie w odbiorcach, ale 
w TWÓRCACH. 

Byłem kiedyś na panelu 
dyskusyjnym, gdzie omawiano 
stan polskiego komiksu. Wszy-
scy się tam żalili, jak to źle jest 
w Polsce wydawać komiksy… 
jak nikt ich nie lubi… jak nikt 
nie czyta… bla, bla, bla… 

ich gier: https://youtu.be/
dBmIkEvEBtA

W Polsce gry i ekrany sta-
wia się w opozycji do kultury 
i sztuki dla dzieci. A prawda 
jest taka, że tylko dlatego, 
że rodzice są „growymi” igno-
rantami, nie znaczy, że wszyst-
kie gry są fe. Przykłady gier 
na poziomie, który książki 
bardzo rzadko osiągają, 
mógłbym mnożyć godzinami. 
Te dwa światy są tak sobie 
obce, że organizatorzy takich 
konkursów, jak Bolognia 
Ragazzi zupełnie nie potrafią 
sobie z tematem poradzić. 
A to, co nagradzają, to w więk-
szości śmiech na sali.

Jest jeszcze argument nie 
do podważenia. Kasa. Jak 
społeczeństwo będzie bogate, 
to będzie zwracać uwagę 
na kulturę. Jaka kasa, taka 
kultura – smutna prawda. Jest 
coraz lepiej, ludzie się bogacą. 
Ale dopóki problemem dla 
wielu rodzin jest kupienie 
szkolnych podręczników, 
dopóty nie mamy co marzyć 
o poprawie sytuacji.
Czyli podsumowując:

 ~ Autorzy i wydawcy 
niech się ogarną i postawią 
na jakość. Poziom ignorancji, 
niechlujstwa i bylejakości jest 
wszechobecny.

 ~ Niech państwo się bogaci, 
to będzie lepiej.

dla dzieci. Przez to buduje się 
ścianę, która bardziej izoluje 
niż zachęca do zapoznania się 
z czymś nowym.

W innych dziedzinach pro-
dukcji dla dzieci jest podob-
nie. Wózki, kołyski, łóżeczka, 
zabawki… to wszystko bywa 
strasznie słabo projektowane. 
Wręcz niewiarygodnie słabo. 
Wykonanie często jest jeszcze 
gorsze. I to nie tylko w Pol-
sce. To nie jest nasz lokalny 
problem.

Co ciekawe, w zupełnie 
inną stronę idą gry. Nintendo, 
które jest superprzyjazne 
dzieciom, robi gry na najwyż-
szym poziomie pod każdym 
względem. Ich najnowszy 
Splatoon rozwiązuje pro-
blem hejtowania w grach 
wieloosobowych. Strzelanie 
odbywa się tam bez prze-
mocy – w grze jesteś kleksem 
farby. Możesz przyjmować 
postać ludzika, który strzela 
farbą. Za „zamalowanie” 
innego gracza nie dostajesz 
punktów, trzeba „zastrzelać” 
farbą jak największy obszar 
itd… Mógłbym o Nintendo 
długo pisać. Wszyscy 
moglibyśmy się od nich dużo 
nauczyć (mimo że popełniają 
błędy, jak problem z żeńskimi 
postaciami, no ale to Japo-
nia). Tutaj minifilmik o filozofii 
jednej z popularniejszych 
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2. edukacja instytucji wspiera-
jących i promujących kulturę,
3. edukacja mediów,
4. edukacja w zakresie 
szkolnictwa,
5. edukacja „przeciętnego 
Kowalskiego”.

PRZYCZYNY PROBLEMU
Lubujemy się w śmierci, 

za mało kochamy życie. Pol-
skie filmy ostatnich lat, które 
osiągnęły wynik zbliżony do 
miliona widzów w kinie, to te, 
których historia orbituje wokół 
śmierci lub pokazuje śmierć. 
Skupiamy się na końcu życia, 
a nie na jego początku – czyli 
na tym okresie, kiedy człowiek 
jest dzieckiem. 

Z czego to wynika? Z religii? 
Historii? A może lenistwa? 
Przecież śmierć przyjdzie do 
nas i tak, czy tego chcemy, czy 
nie, czy się o to staramy, czy 
nie. A życie wymaga wysiłku, 
zupełnie jak kultura dla dzieci 
– jest trudniejsza, a jednak 
mniej doceniana w Polsce.

EDUKACJA WŚRÓD ARTYSTÓW
Większość polskich artystów 
wstydzi się tworzyć dla dzieci. 
Uznaje to za coś gorszego, 
mniej poważnego. Nadal 
dominuje XIX-wieczny etos 
artysty romantycznego, który 
tworzy sam i umiera sam.

Wojtek 
Wawszczyk

reżyser, rysownik, scena-
rzysta, animator, autor 

muzyki i około 40 ścieżek 
dźwiękowych do filmów 
studenckich. W 2001 r. 
ukończył Państwową 

Wyższą Szkołę Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną 
w Łodzi. Jego pierwsze 

studenckie filmy zyskały 
dużą popularność na mię-

dzynarodowych festiwalach. 
Współzałożyciel niezależnej 

grupy animatorów Studio 
Ploi. Pracował dla Digital 

Domain w Los Angeles, gdzie 
współtworzył animację do 
filmów Ja, robot i Aeon Flux. 
Obecnie związany ze stu-

diem animacji Human Ark.

Co zrobić, żeby polskie dzieci 
nie traciły kontaktu z polską 
kulturą? Jak naprawić coraz 
gorszą sytuację? To jest 
zadanie na minimum 5 lat, 
może więcej. A odpowiedzią 
na wszystkie problemy jest 
edukacja. Edukacja na wszyst-
kich terytoriach, w następują-
cej kolejności: 
1. edukacja wśród artystów,

 ~ Jako twórcy musimy uświa-
domić sobie, że jeśli teraz nie 
zapewnimy dzieciom wysokiej 
jakości prac, to za kilkana-
ście lat nie będziemy mieli 
wrażliwych odbiorców. Nie 
wstydźmy się tworzyć dla 
dzieci.

EDUKACJA INSTYTUCJI WSPIE-
RAJĄCYCH I PROMUJĄCYCH 
KULTURĘ
Nadal wiele instytucji (PISF, 
NInA, Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
fundacje, instytuty, stacje 
telewizyjne, festiwale, muzea, 
galerie, domy kultury, działy 
kultury przy urzędach miast 
itp.) żyje przeszłością, choćby 
w kwestiach wartościowania 
kultury. 

W XXI wieku komiks jest 
takim samym dziełem sztuki 
jak proza i poezja. Film ani-
mowany jest tak samo cenny 
jak film aktorski i dokumen-
talny. Wystawa cyklu obrazów 
w galerii jest w takim samym 
stopniu sztuką jak wystawa 
plansz z komiksu lub pokaz 
filmów animowanych. Kultura 
dla dzieci jest równie ważna 
jak kultura dla dorosłych.

 ~ W PISF nadal panuje 
niezrozumiałe i krzywdzące 
ograniczenie dla filmów peł-
nometrażowych tworzonych 
techniką animacji – taki film 

Takie rozbicie i brak 
współpracy między twórcami 
często przekłada się na niski 
poziom prac, np. składanych 
do Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. O ile ciekawsze 
projekty dla dzieci mogłyby 
powstać, gdyby udało się 
połączyć talenty najwybit-
niejszych polskich twórców 
(z różnych dziedzin) – takich, 
którzy na co dzień tworzą 
rzeczy „na serio”.

 ~ Warto zorganizować 
wspólny „plener”, tygodniowe 
spotkanie najwybitniejszych 
przedstawicieli przeróżnych 
przejawów aktywności arty-
stycznej, którego efektem 
byłoby wspólne stworzenie 
podwalin pod 10 projektów 
filmowych dla dzieci. Filmów, 
ponieważ łączyłyby talent 
najlepszych pisarzy, reżyse-
rów, operatorów, fotogra-
fików, malarzy, rzeźbiarzy, 
aktorów, kompozytorów, 
piosenkarzy, komiksiarzy, 
animatorów, twórców gier. 
Taka inicjatywa najprawdo-
podobniej musiałaby zostać 
powołana odgórnie – skoro 
większość artystów w Polsce 
nie odczuwa wewnętrznej 
potrzeby tworzenia dla dzieci – 
taka potrzeba powinna zatem 
być wymuszona zewnętrz-
nie (np. przez Ministerstwo 
Kultury).
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dyś Disney stworzył animację 
wspólnie z Salvadorem Dalim).

 ~ Żyjemy w „multime-
dialnych” czasach, od tego 
nie ma już odwrotu. Dzieci 
chętniej na co dzień sięgają 
po tablet, niż chodzą do opery. 
Zamiast wyłącznie konser-
wować historyczne dziedziny 
sztuki i zmuszać dzieci do 
korzystania z nich wbrew 
ich woli, trzeba wspólnie 
z artystami wielu dziedzin 
zastanowić się, jak je ożywić 
poprzez ich zbliżenie do siebie 
i wzajemne przecięcie. Zebrać 
przez kilka dni w jednym 
miejscu najlepszych pisarzy, 
reżyserów, operatorów, foto-
grafików, malarzy, rzeźbiarzy, 
aktorów, kompozytorów, pio-
senkarzy, komiksiarzy, anima-
torów, twórców gier i wymyślić 
konkretne rozwiązania: filmy 
według scenariuszy pisarzy, 
gry komputerowe wykorzy-
stujące malarstwo i rzeźbę, 
sztuki teatralne w połączeniu 
z animacją itp., itd. 

 ~ Dysponująca ponad 
miliardem złotych TVP, która 
od 2007 roku prawie w ogóle 
nie wspiera produkcji dla 
dzieci, to ewenement na skalę 
światową. Czy zapowiadany 
od lat „powrót do misyjności” 
stanie się w końcu faktem? 
Misja oznacza myślenie per-
spektywiczne, długofalowe. 

może otrzymać dofinansowa-
nie maksymalnie w wysokości 
3 mln złotych, podczas gdy 
ten sam scenariusz zrealizo-
wany zwykłą kamerą filmową 
w zasadzie nie ma żadnych 
ograniczeń, jeśli chodzi o dota-
cję. Mimo że ciągle mówi 
się o potrzebie realizowania 
filmów dla dzieci, jedynie 
środowisko twórców animacji 
wywiązuje się z tego zadania. 

 ~ Należy stworzyć dodat-
kową odgórną zachętę, 
a może nawet obowiązek (!!!) 
tworzenia filmów dla dzieci 
(bez rozgraniczenia na tech-
nikę realizacji!) – może przy 
ocenie wniosku o dofinanso-
wanie w PISF należy dodat-
kowo wysoko punktować 
filmy dla dzieci? Dotychczas 
wysoko punktowane były filmy 
o tematyce historycznej: jest 
to kolejny przejaw uwielbienia 
dla śmierci, zamiast fascynacji 
przyszłością – życiem. 

 ~ Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
we współpracy z innymi 
instytucjami (NInA, PISF, 
NCK, może Ministerstwo 
Edukacji itp.) mogłoby zostać 
inicjatorem wspólnych „burz 
mózgów” między artystami, 
w celu stworzenia szeregu 
interesujących działań dla 
dzieci: wspomniane 10 projek-
tów filmowych (tak jak np. kie-

w mediach przyczyni się do 
przerwania błędnego koła.

W Japonii reżyser filmów 
animowanych Hayao Miyazaki 
ma status półboga, a jego 
filmy w rankingu najlep-
szych filmów wszech czasów 
są od lat na pierwszych 
miejscach, ponad filmami 
Akiry Kurosawy. W Belgii 
twórca komiksowego Tin Tina, 
Herge, był głównym tematem 
wiadomości przy okazji pracy 
i ukończenia każdego kolej-
nego albumu komiksowego. 

 ~ Nie potrzeba „niusa” ani 
„skandalu” – kultura dla dzieci 
może być naturalną częścią 
przekazu mediów. Stacje tele-
wizyjne, portale internetowe, 
prasa powinny zrozumieć, 
że wychowując dziś młodego 
odbiorcę, najprawdopodob-
niej tego odbiorcę utrzymają 
przez kolejne lata.

EDUKACJA SZKOLNICTWA, 
CZYLI EDUKACJA MINISTER-
STWA EDUKACJI
Konieczne są zmiany w pol-
skim szkolnictwie. Podstawo-
wym i wyższym.

Wyższe szkoły artystyczne 
kształcą artystów w duchu 
XIX-wiecznych artystów 
romantycznych: samotnych 
geniuszy. Absolwenci arty-
stycznych uczelni wyższych 
najczęściej nie są przystoso-

Tak, to prawda, że budżet 
filmu animowanego zwraca 
się kilkanaście lat, ale taki 
film się nie starzeje – w prze-
ciwieństwie do sezonowych 
programów rozrywkowych 
na zagranicznych formatach.

 ~ Konieczne są działania. Nie 
wspierając kultury dla dzieci, 
instytucje myślą krótko-
wzrocznie i prowizorycznie.

EDUKACJA MEDIÓW
Dopiero od niedawna poje-
dyncze, bardziej postępowe 
tygodniki zaczęły pisać recen-
zje komiksów i gier. Brakuje 
nadal informacji o projektach 
dla dzieci w powszechnych 
mediach: telewizji, codzien-
nych portalach internetowych. 
Brak dostatecznej zachęty ze 
strony mediów do promowa-
nia kultury dla dzieci prze-
kłada się na to, że wielu arty-
stów chyba wstydzi się i boi 
tworzyć dla dzieci – bo może 
on też zostanie odebrany 
jako ktoś niepoważny? Straci 
zlecenia? 

Oczywiście problemem 
jest to, że nie ma o czym 
pisać, bo dobrych projektów 
dla dzieci powstaje w Polsce 
zdecydowanie za mało. Ale 
wynika to między innymi 
z tego, że media za mało 
o nich mówią. Większa 
promocja kultury dla dzieci 



s. 156 s. 157

filmowej. Absolwenci akademii 
sztuk pięknych są kształceni 
na samotnych malarzy i rzeź-
biarzy bez wiedzy i praktyki, 
że ich umiejętności mogą być 
wykorzystane w przemyśle 
filmowym jako modelarzy, 
autorów tekstur i podmaló-
wek, scenografów, kostiumo-
grafów, rekwizytorów.

 ~ Uczelnie wyższe muszą się 
otworzyć na praktykę i warsz-
tat. Powinny uczyć współpracy 
i wymiany zdań. Powinny 
zapraszać aktywnych twórców 
na cykliczne warsztaty, nawią-
zać współpracę z artystami, 
studiami filmowymi i studiami 
animacji, które osiągają (teraz) 
sukces. 

 ~ Powinny też rozgrzeszyć 
kulturę dla dzieci i sztukę 
dotychczas z taką kulturą się 
kojarzącą – to nie grzech zro-
bić coś ładnego dla dzieci, nie 
ma nic zdrożnego w komiksie, 
filmie animowanym.

 ~ Chociaż jedna coroczna 
praca na zaliczenie powinna 
być wykonana grupowo, 
wspólnie.

W szkołach podstawowych 
zajęcia plastyki i muzyki 
zostały zlikwidowane lub 
ograniczone do minimum. 
Zastanawiam się jednak, czy 
to powód do lamentu – biorąc 
pod uwagę, jak te zajęcia 
wyglądały. Gra na flecie 

wani do realiów dzisiejszego 
świata, ponieważ kształceni 
są przez tych, którzy również 
się w tych realiach nie odnaj-
dują (nie zrobili nic twórczego 
od wielu lat). 

Nowoczesny model artysty 
to wrażliwy człowiek posiada-
jący swój świat wewnętrzny 
i świat zewnętrzny. Świat 
wewnętrzny to moja własna 
potrzeba malowania mojego 
cyklu, pisania mojej książki, 
realizowania mojego filmu, 
rysowania mojego komiksu. 
Świat zewnętrzny to mój 
zawód, który pozwala mi zaro-
bić pieniądze na to pierwsze.

Świetny twórca filmów ani-
mowanych Michel Dudok de 
Wit na co dzień robi reklamy, 
zarabia pieniądze, po czym 
robi sobie wielomiesięczną 
przerwę i realizuje kolejny 
krótki film animowany. 

Absolwenci szkół filmowych 
nie są uczeni tego, że nie 
wszyscy muszą być reżyse-
rami. Brakuje im warsztatu, 
najczęściej z zakresu pisania 
scenariusza i obsługi nowo-
czesnej technologii filmowej 
(nowe kamery, programy 
do animacji, kompozycji 
obrazu). Wrażliwość to nie 
wszystko, potrzebny jest 
warsztat – choćby po to, aby 
od czasu do czasu połączyć 
siły przy większej produkcji 

ze sobą artystów i odbiorców 
wzajemnej twórczości… wtedy 
może wszyscy trochę bardziej 
polubimy życie.

Anna Maria 
Czernow

badaczka literatury dla 
dzieci i młodzieży, wykła-
dowca na Uniwersytecie 
Warszawskim. Na stałe 

współpracuje z miesięcz-
nikiem „Nowe Książki”. Jej 
zainteresowania naukowe 

to: fantastyka XIX, XX i XXI 
wieku, klasyka anglosaskiej 
i skandynawskiej literatury 
dla dzieci oraz teoria litera-
tury dla młodego odbiorcy. 

Jest stypendystką mona-
chijskiego Internationale 
Jugendbibliothek, preze-
ską Polskiej Sekcji IBBY 
oraz jurorką w konkur-
sach IBBY Książka Roku 

oraz Nagroda Donga.

DZIECI
Warsztaty artystyczne. 

Bezpośrednia praca 
z dziecięcymi odbiorcami 
sztuki jest bardzo ważna, a jej 
podstawowe miejsce, czyli 
szkoła, od wielu lat na tym 
polu zawodzi. Na szczęście ist-

prostym i malowanie martwej 
natury plakatówkami nie 
zachęca do dalszych kontak-
tów ze sztuką, i ponownie – nie 
buduje wspólnoty.

 ~ Idealnym narzędziem 
mógłby być ponownie film 
animowany – realizowany 
wspólnie przez wszystkie 
dzieci z klasy, przez cały rok. 
Najpierw wspólna praca nad 
scenariuszem, projektami 
plastycznymi (plastyka), 
animowanie za pomocą zdjęć 
poklatkowych (istnieje dziś 
odpowiednie, często darmowe 
oprogramowanie na smart-
fony i tablety), wspólne 
udźwiękowienie (muzyka). 

 ~ A na koniec roku pokaz 
wspólnego dzieła dla innych 
uczniów i zaproszonych 
rodziców.

EDUKACJA KOWALSKIEGO
Te wszystkie działania zaowo-
cują większą świadomością 
kultury dla dzieci u przecięt-
nego rodaka. Kiedy już artyści 
przestaną wstydzić się two-
rzyć dla dzieci, instytucje ich 
do tego zachęcą finansowo, 
a może nawet nieco zmuszą, 
stawiając na kulturę dla dzieci 
bardziej niż obecnie, media 
zaczną o tym mówić, ponieważ 
będzie to zupełnie zwyczajna 
sprawa, a szkoły będą „pro-
dukować” współpracujących 
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kulturę i sztukę kierowaną do 
małych odbiorców, uważając 
ją za niepoważną, a zatem 
nieważną oraz niepotrzebną 
niszę w ramach kultury 
ogólnej. Tylko jeśli uda się 
zmienić takie podejście 
i zarazić mainstream troską 
o estetyczny poziom twór-
czości dla dzieci, pojawi się 
odpowiedni nacisk na instytu-
cje państwowe, które obecnie 
niechętnie wspierają inicja-
tywy na polu kultury kierowa-
nej do niedorosłych. Zaraźmy 
rodziców ideą krzewienia 
najwartościowszej sztuki 
wśród najmłodszych. Zaraźmy 
nauczycieli pasją odkrywania 
kultury wraz z uczniami. ART-
-witaminoza to również ich 
problem.

Kto ma to zrobić? My! 
Środowisko ludzi świadomych 
i przejętych, dla których kul-
tura dla młodych odbiorców 
to nie tylko praca, ale i pasja. 
My powinniśmy prowadzić 
wzmożoną działalność 
misyjną wśród dorosłych. 
My powinniśmy dopominać 
się o powszechniejszą niż 
tylko w dużych metropoliach 
dostępność warsztatów dla 
dzieci. Zjednoczmy siły indy-
widualne i instytucjonalne, 
bo tylko wtedy będziemy mieli 
szansę na sukces.

nieją ośrodki duże oraz małe, 
z inicjatywy których odbywają 
się warsztaty przybliżające 
dzieciom sztuki plastyczne, 
muzykę oraz literaturę. Bliski 
kontakt ze sztuką – nie tylko 
w charakterze odbiorcy, ale 
przede wszystkim twórcy – 
ma mnóstwo zalet. Pozwala 
dzieciom oswoić się z inną 
niż na co dzień, często trudną 
estetyką. Skłania do poszu-
kiwania nowych perspektyw 
w postrzeganiu rzeczywisto-
ści. Rozbudza ciekawość i kre-
atywność. Uczy krytycznego 
myślenia. 

Dobrze wymyślone 
i przeprowadzone warsztaty 
są wartościowe, bo eduka-
cyjne, ale nie dydaktyczne. 
Wprowadzają małych uczest-
ników w świat sztuki na pra-
wach równych z tymi, które 
przysługują dorosłemu, co jest 
niezbędne, żeby obudzić 
w nich otwartych i zaintereso-
wanych odbiorców sztuki.

DOROŚLI
Pośrednikiem między dziec-
kiem i kulturą jest zawsze 
dorosły. Rodzic, nauczyciel, 
bibliotekarz czy prowadzący 
zajęcia. Niezbędne jest więc 
podejmowanie działań edu-
kacyjnych wśród dorosłych 
pośredników, którzy bardzo 
często skłonni są lekceważyć 

widza, który doceni polskie 
kino, nie było jak dotąd filarem 
polityki instytucji publicznych 
dofinansowujących kinema-
tografię. Wierzę, że wkrótce 
to się zmieni. Bardzo bym 
sobie życzyła, aby propozycje 
filmowe dla młodego widza 
były liczne i prezentowały 
różnorodną estetykę oraz 
bogactwo gatunkowe. Chcia-
łabym, aby te propozycje były 
owocem pracy młodych, uta-
lentowanych i poszukujących 
twórców i producentów. Aby 
były należycie dofinansowane 
i, co za tym idzie, świetne 
warsztatowo. A przede wszyst-
kich – aby traktowały młodego 
widza z pełnym szacunkiem – 
nie infantylizowały go oraz nie 
trywializowały tematów, które 
są dla niego ważne. 

Maria Deskur
dyrektor wydawni-

cza w Egmont Polska. 
Absolwentka Universite 

Lumiere Lyon II, paryskiej 
Sorbony oraz Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
Zwyciężczyni Young 

Creative Entrepreneur. 
Współzałożycielka i szef 
Muchomora – polskiego 
wydawnictwa dla dzieci 

Joanna 
Wendorff-

Østergaard 
absolwentka kie-
runku Literatura 

i Kultura Amerykańska 
na Uniwersytecie Łódzkim 
oraz studiów podyplomo-

wych na wydziale Produkcji 
Filmowej w Łódzkiej Szkole 
Filmowej. Pracowała jako 
producentka reklam, pro-

wadziła też własną agencję 
artystyczną Andfriends. 
Pełniła funkcję szefowej 

Media Desk Poland – insty-
tucji reprezentującej 

i promującej EU MEDIA 
Program w Polsce. W 2014 

r. założyła własną firmę 
Friends First. Od paździer-
nika 2014 r. współpracuje 

z Anima-pol Studio.

O estetyce kina dziecięcego 
w Polsce można dzisiaj mówić 
raczej w czasie przyszłym (lub 
przeszłym) niż teraźniejszym, 
ponieważ, jak wiadomo, 
w ciągu ostatnich lat propo-
zycje rodzimych produkcji 
dla dzieci nie zdominowały 
repertuaru kin. Kształtowa-
nie przyszłego świadomego 
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rozmawiamy?! A w ogóle 
to napisałam ostatnio książkę 
dla dzieci, cała moja rodzina 
uważa, że jest wspaniała…

To jest bardzo szerokie zja-
wisko – NIE SZANUJEMY tych 
zawodów, bo nie rozumiemy, 
co ci ludzie robią. 

A artyści działający 
w obszarze kultury dla dzieci 
– to jest ogon tego i tak niesza-
nowanego towarzystwa.

Tak więc jesteśmy społe-
czeństwem, które nie szanuje 
kultury dla dzieci. Klasa 
polityczna jako emanacja tego 
właśnie społeczeństwa – nie 
interesuje się sztuką dla dzieci; 
nie dotuje jej w sposób istotny. 
Tym samym nie ma mecha-
nizmów, które by stały się 
katalizatorem rozwoju sztuki 
wysokiej.

Brakuje sygnału „z góry”, 
że to jest ważne. Środowisko 
zajmujące się sztuką dla dzieci 
jest wąskie, ale wybitne – 
składa się wyłącznie z ludzi, 
którzy czują silny wewnętrzny 
imperatyw w tym kierunku, 
bo żadne zewnętrzne bodźce 
nie zachęcają do zajęcia 
się tą właśnie materią. Nie 
ma atmosfery przychylno-
ści, brakuje przekonania, 
że to warto robić – przekona-
nia tak ważnego dla rozwoju 
każdej branży. Tak więc branża 
się nie rozwija. W konse-

stworzonego przez czterech 
młodych wydawców, dzia-
łającego od kwietnia 2002 
r. Wydawnictwo opubliko-
wało m. in. książki: Kotek, 
który merdał ogonem, Bajki 

filozoficzne. Jak żyć na ziemi? 
czy Prawda o tramwajach.

Jest SKANDALEM, jak trak-
towane są lekcje muzyki 
i plastyki w szkołach polskich 
(każda szkoła w USA czy UK 
ma swój chór, orkiestrę – 
i uczestniczą w niej wszystkie 
dzieci, nie tylko uzdolnione 
muzycznie).

Ten skandal nie jest 
przyczyną, lecz SKUTKIEM 
pewnego zjawiska.

Otóż w Polsce nie ma powa-
żania dla zawodów arty-
stycznych – artysta nie jest 
zawodem o wysokim szacunku 
społecznym; wiele zawodów 
artystycznych w ogóle nie 
istnieje w głowach ludzi. 
Grafik? A któż to jest? Ta pani, 
co wstawiła literki??? Architekt 
wnętrz? Zaprojektował? 
To znaczy co, ustawił meble? 
Operator dźwięku? To znaczy 
ten facet, co głośniki włączył? 
No przecież ja też potrafię 
wstawić tekst w ilustracje, 
kanapę do salonu, a głośniki 
podłączyć do wtyczki, to żaden 
problem, o czym my w ogóle 

sków, by w kulturę, a w tym 
w szczególności kulturę dla 
dzieci, inwestować.

To można osiągnąć przez 
zmianę programu nauczania. 

I tu wracamy do lekcji 
muzyki, plastyki i języka 
polskiego.

Odnośnie do czytania 
– im dłużej o tym myślę, 
tym bardziej dochodzę do 
wniosku, że należałoby zacząć 
od nakazu codziennego czyta-
nia dzieciom. Wprowadzenia 
głośnego czytania jako obo-
wiązkowej lekcji w szkołach.

Zmiana programu nauczania 
przyniesie efekty za 20–30 lat.

Skuteczna zmiana 
wymagałaby dużego wspól-
nego wysiłku środowiska 
– MEN powinien otrzymać 
od nas porządne wsparcie 
merytoryczne.

Beneficjentami tego 
wysiłku będą artyści, których 
to nowe pokolenie i zrodzona 
z niego nowa klasa polityczna 
będą wspierać za 20–30 lat.

Beneficjentami nie 
będziemy my, środowisko kul-
tury dla dzieci działające dziś.

Uważam, że powinniśmy 
z takim właśnie założeniem, 
że robimy to nie dla siebie, ale 
dla naszych dzieci i wnuków, 
powołać zespół, swoisty 
think tank i stworzyć dla MEN 
i MKiDN propozycję zmian 

kwencji nie ma serii spekta-
kularnych osiągnięć, które 
spowodowałyby, że zacznie 
być szanowana. Błędne koło 
się zamyka.

Można próbować wywierać 
naciski na klasę polityczną, 
by zaczęła z głową inwestować 
w kulturę dla dzieci. Ale długo-
falowo to sprawy nie załatwi. 
Bo dziś znajdzie się ktoś 
rozsądny, jutro już go na tym 
stanowisku nie będzie…

To, co uważam za najważ-
niejsze, to podjęcie działań 
zmierzających ku zmianie 
sposobu myślenia całego 
pokolenia.

Trzeba nam wykształcić 
pokolenie, które będzie 
rozumiało, że kształcenie 
estetyczne dzieci decyduje 
o przyszłości narodu.

Pokolenie, które będzie 
wiedziało, że bez inwestycji 
w rozwój własnej wrażliwości 
artystycznej (słowo, obraz 
i dźwięk) nie zdoła rozwinąć 
swego potencjału naukowo-
-matematyczno-biznesowego. 
Że kultura nie jest luksusem 
dla bogaczy, tylko tlenem dla 
mózgu. Że mózg potrzebuje 
wdychać ten tlen od dzieciń-
stwa. Że bez kultury – tlenu 
naród obumiera.

Klasa polityczna zrodzona 
w takim pokoleniu nie będzie 
potrzebowała niczyich naci-
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„dziecko” o mniejszym niż 
ten zamknięty w głowie 
„dorosłego” rozumku. Dla-
tego superważny jest materiał 
do obróbki, taki który młod-
szych od nas zainteresuje 
albo przynajmniej zdziwi i do 
którego będą mogli odnieść 
swoje własne popkulturowe 
doświadczenie. To nie lada 
wyzwanie: jak zainteresować, 
jak złapać tę rozbrykaną 
na wszystkie strony uwagę 
i ją utrzymać. Co się spraw-
dza? Mam wrażenie, że kiedy 
mówi się językiem, który dzie-
ciaki znają, i używa niezbyt 
oczywistych dróg interpreta-
cji i zestawień, to zdecydowa-
nie łatwiej do nich dotrzeć. Jak 
to może wyglądać w praktyce? 
Lepiej rozmowę o Greku Zor-
bie zacząć od koncepcji buddy 
movie i nieoczywistych szorst-
kich przyjaźni ( jak na przykład 
ta między Profesorem Xavie-
rem a Magneto w X-menach) 
i dopiero stopniowo docho-
dzić do żywiołu apollińskiego 
i dionizyjskiego u Nietzschego 
– niż odwrotnie. W przypadku 
Człowieka z marmuru warto 
najpierw skupić się na... dżin-
sach Krystyny Jandy i ich roli 
w kreowaniu jej wizerunku, 
a dopiero potem poruszyć 
tematy większego kalibru 
dotyczące skomplikowanej 
polskiej historii. 

w programie nauczania..., 
a jeśli gdzieś po drodze znajdą 
się rozsądni urzędnicy, którzy 
zaczną na serio wspierać 
kulturę już jutro, to oczy-
wiście cieszyć się będziemy 
adekwatnie.

Kaja Klimek

absolwentka dzienni-
karstwa i kulturoznaw-
stwa na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. 
Tłumaczka filmów i książek. 
Od 2009 r. współtworzy oraz 

współorganizuje Festiwal 
Filmów Dokumentalnych 

Muzyka i Świat w Krakowie. 
Interesuje się kulturą 

popularną i muzyką. W 2011 
r. otrzymała wyróżnienie 

w konkursie im. Krzysztofa 
Mętraka dla młodych 
krytyków filmowych.

Ktoś kiedyś powiedział, 
że dzieci nie są głupsze 
od dorosłych, tylko mają 
mniej doświadczenia. 
Niezależnie od wieku 
i doświadczenia nikt nie 
chce być traktowany z góry, 
ex cathedra z lekką nutką 
protekcjonalności – czyli, no 
właśnie, jak stereotypowe 

twórców. W 2011 r. objęła 
stanowisko dyrektora 

programowego w poznań-
skiej School of Form.

Na awitaminozę można brać 
pigułki, ale najlepsze jest 
zapewnienie dziecku kontaktu 
z naturą: słońcem, świeżym 
powietrzem i dobrym jedze-
niem. Jeżeli dziecko w takim 
otoczeniu przebywa, to awita-
minozy nie ma.

Na ART-witaminozę 
radziłabym to samo: zanu-
rzyć dziecko w przestrzeni 
harmonijnie zaprojektowanej, 
estetycznej i czystej. To wyra-
bia podstawowe poczucie 
piękna, kompozycji itp., czego 
przykładem są Skandynawo-
wie, Francuzi czy Holendrzy 
kultywujący dobry smak. 

Potrzebny jest nam regu-
larny kontakt ze sztuką jako 
wartością codzienną – obecną 
w przestrzeni publicznej, nie 
tylko w muzeach i galeriach. 
„Świątynie sztuki” zbyt często 
bywają wyniosłe i nieprzy-
jazne. Trudno oczekiwać, 
że ludzie będą spontanicznie 
przekraczać próg gale-
rii, która ich onieśmiela. 
Sztuka powinna pojawić się 
w urzędach, w pasażach, 
w szkołach, zamiast zalegać 
w magazynach. 

Media, reklama, produkcje 
nastawione na zysk zdomi-
nowały dzisiejszy krajobraz 
filmowy. Racja, ale rolą 
edukacji filmowej jest to, żeby 
patrzeć na wskroś i uczyć 
krytycznego myślenia, a nie 
zamykać oczy na rzeczywi-
stość i szukać tylko pięknych, 
dobrych i prawdziwych histo-
rii. Grek Zorba czy arcydzieła 
sztuki filmowej są ważne, ale 
możemy oglądać i analizować 
naszpikowane stereotypami 
filmy Disneya – a nawet 
powinniśmy. To prawdziwe 
kopalnie wiedzy o świecie, 
w którym wszyscy, niezależnie 
od naszego doświadczenia, 
żyjemy.

Anna Jacobson-
Cielecka 

dziennikarka, publi-
cystka, krytyk designu. 
Wprowadziła na rynek 

magazyn Elle Decoration, 
który prowadziła jako redak-

tor naczelna przez 7 lat. 
Była dyrektor artystyczną 

festiwalu Łódź Design, 
w od 2012 r. została człon-
kiem Rady Programowej 

tego wydarzenia. Obecnie 
jest jednym z najważniej-

szych promotorów młodych 
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Jerzy 
Moszkowicz 

absolwent filologii pol-
skiej na Uniwersytecie 
im. Adama Mikiewicza 

w Poznaniu, z wykształ-
cenia teatrolog. Od 2007 
r. występuje jako ekspert 

Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Organizator 

Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów dla Dzieci 

Ale Kino! w Poznaniu. 
Reżyser spektakli teatral-

nych oraz programów 
telewizyjnych dla młodych 
widzów. Zrealizował sztuki 
takie jak: Ram dam gada-

jące lustro, Pokój kameleon 
czy Chodź na słówko.

Nie ma cudownego, błyskawicz-
nie działającego leku na scho-
rzenie, które można nazwać 
syndromem wykluczenia dziecka 
z kultury. Terapia musi być kom-
pleksowa i przebiegać w wielu 
sektorach. Kuracja powinna 
być poprzedzona porządnym 
konsylium. Aby była skuteczna, 
konieczne są:
1. Zmiana nastawienia 
społecznego wobec kultury 
w ogóle, a dla dzieci w szcze-

To jest recepta ideali-
styczna, ale wierzę, że możliwa 
do zrealizowania. Harmonijne 
otoczenie i dobre wzory 
kształtują, nie mam co do tego 
wątpliwości.
Przykłady:

 ~ Akcja billboardowa AMS 
zrealizowana kilka lat temu. 
Wybitni artyści zaprojek-
towali plakaty o wymowie 
społecznej, które ekspono-
wano w całej Polsce. Wiele 
osób nadal je pamięta. Warto 
byłoby kontynuować ten 
projekt na przystankach, 
billboardach i innych nośni-
kach jako stałą działalność 
edukacyjną. 

 ~ W SWPS w Poznaniu kolek-
cja sztuki, należąca do pry-
watnego właściciela, ekspo-
nowana jest w gmachu szkoły, 
na korytarzach i w salach. 
W efekcie studenci przestali 
niszczyć gmach uczelni, zaczęli 
traktować przestrzeń wspólną 
z szacunkiem.

 ~ W Gdańsku pasaż Zbro-
jowni, gdzie odbywa się 
handel, odgrywa rolę 
publicznej galerii, zachowując 
jednocześnie funkcję pasażu, 
przejścia miejskiego. Od 23 
lipca wystawę najlepszych 
dyplomów ASP obejrzało prze-
szło 100 tysięcy osób. Byłam 
i widziałam. Ludzie zatrzymują 
się i oglądają.

Kultura dziecięca powinna 
otrzymać wszelkie możliwe 
priorytety i wsparcia, w tym 
ekonomiczne. W akapicie 
1/ zamieniamy słowo rodzic 
na polityk / minister / bur-
mistrz itp. 

Wiem, że to, co napisałem 
stanowi oczywistą oczywi-
stość. Jestem jednak prze-
konany, że aby mogło dojść 
do zasadniczej, jakościowej 
i ilościowej zmiany w kulturze 
dziecięcej nieodzowne są: 
wykształcenie silniejszego 
niż dotąd, społecznego 
popytu na nią oraz szerokie, 
systemowe wsparcie z każdej 
możliwej strony. 

I jeszcze jedno: tej zmiany 
nie uzyskamy poprzez narze-
kanie, zrzędzenie i doma-
ganie się. Polska kultura 
dziecięca w wielu obszarach 
jest wspaniała: rodzima 
literatura, sztuka edytorska 
czy teatr dla dzieci to zjawiska 
bogate i fascynujące. Ana-
lizujmy ich sukcesy i wycią-
gajmy z nich wnioski dla 
przemian w całym systemie. 
Myślmy ogólnie, ale działajmy 
lokalnie. Zmieniajmy sami. 
Działajmy szybko, dzisiaj, 
bo dzisiejsze dzieci już jutro 
będą dorosłymi, uboższymi 
o bogactwo, które mogły 
zyskać poprzez uczestnictwo 
w ich kulturze.

gólności. Dopóki zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych będzie 
na końcu listy, a rodzic nie 
będzie odróżniał kultury 
od kulturki, nic się nie da zro-
bić. Wśród wielu czynników 
niezbędnych do jej osiągnięcia 
widzę odpowiedzialność insty-
tucji oraz aktywność w sekto-
rze obywatelskim – ta akurat 
w Polsce pięknie się rozwija. 
I oczywiście szeroko pojmo-
waną edukację tych, którzy 
wychowują i edukują.
Nieco bardzie szczegółowo: 
2. Zmiana w syste-
mie oświaty. Wystarczy 
w poprzednim akapicie pod-
stawić w miejsce słowa rodzic 
nauczyciela lub dyrektora 
szkoły. Jeżeli uświadomimy 
sobie, że dzisiaj w edukacji 
ważniejsze od co powinno 
być jak, a od umiem – tworzę, 
pierwszoplanowość kultury 
stanie się oczywista. Polska 
szkoła jednak najczęściej 
o tym nie wie, a czas na kul-
turę uważa za zmarnowany, 
bo lepiej było w nim uczyć. 
Są oczywiście wspaniałe 
i całkiem liczne wyjątki od tej 
reguły, ale pasja i poświęcenie 
siłaczek nie zastąpią reformy 
systemu.
3. Wykształcenie realnej 
polityki kulturalnej wobec 
dzieci, na poziomie rządo-
wym i samorządowym takoż. 
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jektów dla najmłodszej grupy 
odbiorców sztuk wizualnych. 
Wielokrotnie słyszałam głosy, 
że powstaje bardzo mało 
scenariuszy przeznaczonych 
dla widowni dziecięcej, a tylko 
nieliczne z nich spełniają, 
w ocenie ekspertów, kryteria 
na dofinansowanie przez PISF. 
Być może jest to prawdą, nie 
znam wszystkich starających 
się o dotację projektów – 
zastanówmy się, co w takim 
razie mogłoby tę złą passę 
zmienić? Pieniądze! Finan-
sowe wspieranie większej 
liczby filmów skierowanych 
do młodego widza (nawet 
początkowo tych nienajlep-
szych) tworzy rynek. Im więcej 
pojawi na rynku tego typu 
filmów, tym bardziej branża 
filmowa będzie nimi zainte-
resowana, znajdą się zaanga-
żowani producenci i twórcy, 
którzy zdecydują się inwesto-
wać swe siły w produkcje dla 
najmłodszych. Im większe 
talenty zaangażują się w reali-
zację „kina dziecięcego”, tym 
ciekawsze stanie się ono pod 
względem fabularnym i este-
tycznym, co wpływać będzie 
również na ekonomiczny 
aspekt przedsięwzięcia.

PISF dysponuje narzę-
dziami, opisanymi w progra-
mach operacyjnych, do wspie-
rania produkcji filmów dla 

Iwona Harris
producentka, kierownik 
produkcji, absolwentka 
studiów magisterskich 

Łódzkiej Szkoły Filmowej 
kierunku Organizacja 

Produkcji Filmowej. 
Właścicielka Zielono mi – 
firmy związanej z Lollipop 
Films, specjalizującej się 

w produkcji filmów fabular-
nych. Współpracowała przy 
organizacji produkcji m. in. 
takich pełnometrażowych 

filmów jak Zabić bobra, Felix, 
Net i Nika: Teoretycznie 
Możliwa Katastrofa oraz 

kilku filmów krótkometrażo-
wych. Obecnie jest w trakcie 

rozwoju dwóch projektów 
fabularnych skierowa-

nych do młodego widza.

W sprawie estetyki – z produ-
cenckiego punktu widzenia.

Nie ma złotego środka, ale 
konkurencja jest gwarantem 
jakości projektów zarówno 
tych skierowanych do dzieci, 
jak i do dorosłych widzów.

 Od momentu powstania 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej rodzima kinemato-
grafia nabrała rozpędu, jednak 
ta sytuacja nie dotyczy pro-

Ewa Kozyra-
Pawlak 

absolwentka Wydziału 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Ilustratorka, 
tłumaczka i autorka książek. 
Jej autorski zbiorek Zagadki 

od Sasa do Lasa otrzymał 
w 2003 r. główną nagrodę 

w konkursie Świat przyjazny 
dziecku organizowanym 

przez Komitet Praw Ochrony 
Dziecka. Obecnie współpra-
cuje ze „Świerszczykiem”, 
a także wydawnictwami 

szkolnymi. Wcześniej miała 
przyjemność współpraco-
wać z czasopismem „Miś”.

Wychowanie plastyczne 
ma kluczowe znaczenie dla 
rozwoju dziecka – kształtuje 
jego smak estetyczny, czyni 
z niego przyszłego odbiorcę 
lub/i twórcę sztuki.

Nie sposób pominąć tego 
aspektu edukacji, jeśli myślimy 
o pełnym, wielostronnym 
kształtowaniu osobowo-
ści dziecka: od rozwoju 
emocjonalnego poczynając, 
poprzez umysłowy i moto-
ryczny, po kreatywność 

dzieci. Mechanizmy te okazują 
się jednak niewystarczające, 
głównym powodem wydaje 
się być rozpatrywanie przez 
komisje eksperckie atrakcyj-
ności projektów „dziecięcych” 
wspólnie z projektami kina 
artystycznego, historycznego 
itp. W zderzeniu z poważnymi 
tematami „kina dorosłego”, 
„kino dziecięce” stoi na stra-
conej pozycji. W mojej ocenie 
dobrym rozwiązaniem byłaby 
alokacja środków w budżecie 
PISF na filmy przeznaczone 
dla młodego widza i widowni 
familijnej. Projekty „dziecięce” 
będą konkurowały wówczas 
o dotacje z innymi skiero-
wanymi do tej samej grupy 
odbiorców, a to pozwoli wyło-
nić najciekawsze z nich.

Trudno jest twórcom 
filmowym kształtować gust 
młodych ludzi, gdy nie mają 
możliwości spotkać się z nimi 
poprzez ekran kinowy. Trudno 
jest w tej sytuacji prowadzić 
dialog, mówić o sprawach 
ważnych, trudnych, uwraż-
liwiać, a przecież bez wrażli-
wych, empatycznych dzieci nie 
będzie wrażliwych i empa-
tycznych dorosłych. Edukując 
estetycznie najmłodszych, 
wychowujemy kompetentnych 
odbiorców sztuki. 
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wydarzeń związanych 
ze światem animacji. 

W tej chwili pracuje nad 
seriami telewizyjnymi: 
Basia, Grand Banda oraz 
nad filmem pełnometra-
żowym Myszy strajkują.

Od kilkunastu lat pracuję jako 
twórca różnorakich projektów 
graficznych oraz filmów dla 
dzieci. Skłamałbym, gdy-
bym stwierdził, że w działce 
produkcji dziecięcych nic 
się nie zmieniło... Na lepsze. 
Zarówno jeśli chodzi o jakość 
wydawnictw dziecięcych, 
jak i animacji. Coraz więcej 
artystów młodego pokole-
nia ma szansę na realizację 
swoich projektów. Te są coraz 
odważniejsze, ciekawsze. Oka-
zuje się, że polskie dzieci nie 
mają problemu z obrazami, 
które przez niektórych doro-
słych uznane zostałyby za zbyt 
ambitne, mroczne, zwario-
wane. Myślę, że duża w tym 
zasługa internetu i dostępu do 
twórczości spoza głównego 
nurtu mediów.

Zmienia się, ale bardzo, 
bardzo powoli. Widomym zna-
kiem tych zmian są powsta-
jące w trudach nowe polskie 
serie animowane.

Nasze studio jako główne 
zadanie stawia sobie two-

i wrażliwość. Plastyka, muzyka 
czy działania teatralne służą 
dziecku za formę wypowiedzi 
na długo przed tym, zanim 
nauczy się ono precyzyjnie 
werbalizować emocje. Są poli-
gonem, na którym dziecko 
daje upust swoimi uczuciom 
i oswaja się z nimi. Nie wolno 
nam zapomnieć o terapeutycz-
nej funkcji sztuki, o pomocnej 
roli aktu twórczego w radzeniu 
sobie z emocjami. 

Czy w tak niespokojnym 
świecie możemy pozwolić 
na to, by dzieci – przyszłych 
dorosłych – pozbawiać tej 
możliwości? I nie chodzi tu 
o tworzenie dzieł sztuki, 
ale o kojące, wycisza-
jące aspekty zwykłej radości 
tworzenia. 

Robert 
Jaszczurowski 

producent, reżyser, współ-
właściciel studia Grupa 

Smacznego z Gdańska. Od 
2009 r. jest producentem 
kreatywnym, jego głów-
nym projektem jest seria 
TV Mami Fatale. Aktywny 
członek Stowarzyszenia 

Producentów Polskiej 
Animacji, uczestnik naj-

ważniejszych europejskich 

To oni muszą przetrzeć oczy 
i odkryć, że dzieci są gotowe 
na coś więcej niż kolejna 
reinkarnacja kaczki Donald. 
Co więcej, chłonąc z przy-
jemnością obrazki bardziej 
wysublimowane, będą miały 
szansę w przyszłości stać się 
w pełni świadomymi odbior-
cami sztuki. A czemu to takie 
ważne? Żeby znaleźć odpo-
wiedź na to pytanie, wystarczy 
wyjść w jakimkolwiek polskim 
mieście na krótki spacer. Ktoś 
tym dorosłym architektom, 
twórcom reklam, projektan-
tom przestrzeni publicznej 
nie puszczał swego czasu 
odpowiednich bajek. Bajek, 
które szanowały i kształtowały 
ich wrażliwość. 

Paweł Pawlak 

absolwent Wydziału 
Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
na wrocławskiej Akademii 

Sztuk Pięknych. Autor 
scenografii do 11 spekta-
kli teatralnych. Ilustrator 
ponad 80 książek, m. in.: 
Koniec świata i poziomki, 
Trzy nieba czy Zagadkowa 
koperta listonosza Artura. 
Współpracował nie tylko 
z wydawnictwami krajo-

wymi, ale także francuskimi, 

rzenie filmów animowanych, 
które nie będą powielać 
produkcji masowych. Będą 
wizualnie oryginalne. Może 
mniej komercyjne, ale dadzą 
dzieciom w jakiejś mierze 
możliwość zapoznania się ze 
stylistyką odmienną od styli-
styki kolorowanki. 

Dla mnie, dla nas ważne 
jest, żeby film był przede 
wszystkim formą ekspresji 
artystycznej dla twórcy, reży-
sera. Bo najważniejsze jest, 
by twórczości tworzonej dla 
dzieci, młodzieży nie trakto-
wać jako czegoś gorszego. 
Gdzie nie ma miejsca na arty-
styczne wizje. Bo przecież 
dzieci tego nie zrozumieją. 
Ba! Bo dzieci kupią wszystko! 
To nieprawda. To mit, z którym 
trzeba wciąż wojować...

Na razie to wyzwanie, bar-
dzo stymulujące do kreatyw-
nego podejścia do każdego 
nowego projektu, daje w efek-
cie ciekawe rezultaty. Nasza 
seria animowana Mami Fatale 
zyskuje sobie coraz więcej 
młodych widzów. A styl tego 
obrazka nie jest oczywisty, 
cukierkowy i gładki...

Lekarstwa potrzeba aktu-
alnie na zabetonowane infan-
tylną wizją sztuki dziecięcej 
umysły decydentów, zarówno 
tych z kręgów politycznych, 
jak i telewizyjnych. 
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myślenie ilustracji do bez-
płatnie rozdawanej dzieciom 
publikacji, wybierając zamiast 
nich rysunki złe i trywialne, 
które nie poruszą nawet 
waty. To ktoś z nas, doro-
słych, sprawił, że w każdym 
urzędzie pocztowym można 
kupić jedynie książki papki, 
nijakie estetycznie fast booki, 
które infekują umysł dziecka, 
zastępując jego wyobraźnię 
sztampą, lukrem i wazeliną. 
To nie dzieci obcinają środki 
przeznaczane na działania 
artystyczne skierowane do 
nich samych. To nie dzieci 
oddały kulturę w niewidzialne 
ręce rynku, który teraz nadaje 
jej produktom – zwłaszcza tym 
adresowanym do najmłod-
szych – coraz bardziej nijakie 
kształty. To my, dorośli, nie 
licząc się z długofalowymi 
efektami, wciąż jeszcze uda-
jemy, że rachunek ekono-
miczny jest jedyną możliwą 
racjonalnością.

Żeby nastąpiła zmiana tej 
sytuacji, potrzebna jest praca 
u podstaw na wielu frontach. 
Dwa przychodzą mi do głowy 
na początek. Pierwszy nazwał-
bym komunikacyjnym. 

Musimy zmienić język, 
jakim mówimy o kulturze 
i sztuce adresowanej do 
dzieci („książeczki”, „bajeczki”, 
„kreskówki”). Czasami wydaje 

niemieckimi i koreańskimi. 
Jest autorem książek 

Czarostatki i parodzieje, 
Nocny Maciek oraz Jajuńciek. 
Nagrodzony m. in. Złotym 

Jabłkiem na Biennale 
Ilustracji w Bratysławie.

Jaka jest recepta na dzie-
cięcą ART-witaminozę? Jakie 
jest antidotum na chorobę, 
która nieleczona przechodzi 
w chroniczny stan obojętno-
ści na bylejakość? Chorobę, 
która powoduje nieodporność 
na intoksykację banałem 
i płytkością? Która objawia się 
atrofią kreatywności i otwar-
tości na świat?

Myślę, że podstawowa 
kuracja musi objąć przed 
wszystkim społeczną 
świadomość en bloc. Mądre 
edukowanie estetyczne 
dzieci wydaje się oczywisto-
ścią, ale źródłem dzisiejszej 
zapaści są postawy doro-
słych. To nasza, dorosłych, 
ignorancja sprawia, że sztuka 
dla dzieci i rozmowa o niej 
są praktycznie nieobecne 
w dyskursie publicznym. 
To my, dorośli, stoimy za decy-
zjami ograniczającymi liczbę 
godzin lekcyjnych plastyki 
i muzyki w szkołach. To doro-
sły urzędnik ministerstwa 
zrezygnował z pobudzających 

Wszelkimi dostępnymi sposo-
bami (stowarzyszenia, związki, 
inicjatywy obywatelskie itp.) 
naciskać trzeba na urzędni-
ków państwowych, lokalnych 
decydentów od kultury i spon-
sorów prywatnych, by środki 
przeznaczane na działalność 
skierowaną do dzieci były 
coraz większe.

Projekty i pomysły, które 
już leżą na stole i na które 
są fundusze, muszą być przez 
nas realizowane starannie 
i z zaangażowaniem (zdarza 
mi się dostrzegać fasado-
wość niektórych projektów, 
do udziału w których jestem 
zapraszany). Nie stać nas 
na bylejakość takich działań. 

Musimy uruchomić naszą 
kreatywność. Potrzeba nam 
dyskusji, które pozwoliłyby 
sformułować świeże, nieocze-
kiwane pomysły zarówno 
na działania incydentalne, jak 
i na całkiem nowe rozwiązania 
systemowe. I to na wszystkich 
poziomach: od lokalnego 
po państwowy. Przypomnieć 
trzeba idee, które pojawiały 
się już w środowiskowych 
dyskusjach (np. pomysł 
powołania przy MKiDN komisji 
eksperckiej oceniającej pro-
jekty występujące o dotacje) 
i ponownie uruchomić dzia-
łania, które przybliżyłyby ich 
urzeczywistnienie.

mi się, że i nam samym – oso-
bom tworzącym dla małych 
ludzi – brakuje wiary, że to, 
co robimy, ma znaczenie. 
Że sami umniejszamy wagę 
własnej pracy, często z nieja-
kim zawstydzeniem wskazując 
adresata naszej twórczości. 
W kulturze dla dzieci nie 
możemy widzieć odległej 
i leżącej na peryferiach wyspy; 
musimy traktować ją jako 
część kultury w ogóle. 

Potrzebne jest konse-
kwentne przypominanie o jej 
znaczeniu i głośne mówienie 
o wyniszczających skutkach 
jej deprecjonowania. Ważne 
jest nagłaśnianie projektów 
już realizowanych w obsza-
rze edukacji artystycznej 
i przywoływanie przykładów 
społeczeństw, które zrozu-
miały ścisły związek między 
jakością kultury dla dzieci 
a potencjałem przyszłych oby-
wateli i zamieniły tę wiedzę 
w konkretne programy lub 
instytucje.

Drugi front to czyny – 
konkretne działania i projekty 
na rzecz kultury i sztuki dla 
dzieci. Wobec ogromu pracy 
do zrobienia, przeważających 
dziś sił wroga i obojętności 
społeczeństwa w stosunku do 
tego zagadnienia ciśnie mi się 
nawet na usta sformułowanie 
„akcja partyzancka”.  
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Jak sprawić, by było lepiej?
Obecnie film animowany 

dla dzieci w Polsce przeżywa 
mały renesans. Dzieje się tak 
głównie dzięki działalności 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, z funduszy którego 
producenci animacji mogą 
pozyskiwać pieniądze na pro-
dukcję filmów pełnometrażo-
wych i serii dla dzieci. Nieco 
mniejszymi zasobami, ze 
środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
dysponuje NInA. Te dwa 
niewielkie źródełka zasiliły, 
w ostatnich dwóch latach, 
powstanie kilku serii animo-
wanych, a parę projektów jest 
w przygotowaniu – są to nie-
wielkie realizacje, o których 
mało się mówi. Mimo to sytu-
acja nie jest zadowalająca.

Dzisiejsze źródła finanso-
wania są nieznaczne i pozwa-
lają jedynie na realizację 
mikroskopijnych projektów. 
Nawet jeśli stworzymy serial 
z potencjałem do dystrybucji 
międzynarodowej, trudno 
będzie go sprzedać. W Polsce 
produkcję zaczyna się od 13 
odcinków. Minimum, które 
musi spełniać serial, aby 
zechciał kupić go zagraniczny 
nadawca, a tym samym 
pozwolił na rentowną pro-
dukcję, to 52 odcinki. Polscy 
producenci nie są w stanie 

„Takie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowanie…”, 
„the child is father of the man” 
itp... Nie odkrywamy nowego 
kontynentu, te prawdy trzeba 
tylko przypominać. Oraz uzmy-
sławiać, że dotyczą również 
kultury i sztuki kierowanej 
do dzieci. Jak powiedział ktoś 
dobitnie: „paskudztwo demo-
ralizuje”. Od siebie dodam: 
niezależnie od wieku.

Grzegorz 
Wacławek

założyciel studia Animoon. 
Absolwent Łódzkiej Szkoły 

Filmowej oraz warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. 
Jego debiut – Poza staro-
ścią zrealizowany został 

w autorskiej technice 
animowania zeskanowanych 

w 3D rzeźb ceramicznych. 
Pracował jako producent 

krótkich etiud polskich. Na 
swoim koncie ma również 

produkcję oscarowego filmu 
animowanego Piotruś i Wilk. 

Od 2012 r. jest członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, a od 2014 r. współ-

założycielem i prezesem 
zarządu Stowarzyszenia 
Producentów Polskich.

cza te skierowane do dzieci. 
W tej chwili kilka filmów peł-
nometrażowych jest w trakcie 
realizacji i powstaną dopiero 
za kilka lat.

Recepta na zwiększenie 
liczby filmów animowanych 
dla dzieci (pełnometrażo-
wych i seriali) jest w zasadzie 
bardzo prosta. W Polsce nie 
brakuje artystów i pomysłów 
na utwory z gatunku twórczo-
ści dziecięcej. PISF powinien 
natomiast znacząco zwiększyć 
środki przeznaczone na ani-
mację. Niech argumentem 
będą liczby: na film fabularny 
z aktorami PISF przeznacza 
budżet o wartości 60 mln zł, 
a na animację jedynie 13 mln 
zł. A to przecież animatorzy 
są głównymi twórcami, którzy 
obecnie tworzą filmy dla 
dzieci.

Należy również zwiększyć 
środki, które Ministerstwo 
Kultury przeznacza na ten 
cel. Jednak najważniejszym 
elementem, który realnie 
przyczyni się do zmiany 
sytuacji, jest zaangażowanie 
telewizji polskiej TVP w dofi-
nansowanie rodzimych pro-
dukcji animowanych. Według 
ostatniego raportu NIK TVP 
inwestuje około 300 mln zł 
rocznie w realizację teleno-
wel i w zasadzie ani złotówki 
w animację. Od wielu lat TVP 

sfinalizować tak dużych serii, 
ponieważ nie mają możliwości 
pozyskania odpowiedniego 
dofinansowania. Na rynku 
brakuje niestety prywatnych 
inwestorów, którzy chcieliby 
wspierać finansowo twórców 
filmów animowanych.

Tworzenie filmu ani-
mowanego jest procesem 
niezwykle czasochłonnym 
i żmudnym. Okres zdjęciowy 
filmu fabularnego z aktorami 
trwa kilka tygodni, natomiast 
film animowany powstaje 
przez lata, w związku z czym 
praca nad nim jest kosztowna. 
Aby doprowadzić do realizacji 
pełnometrażowego filmu 
animowanego, który będzie 
miał szansę na dystrybucję 
zagraniczną, trzeba dyspono-
wać około 10 mln zł. W Polsce 
producent jest w stanie pozy-
skać maksymalnie około 4 mln 
zł, pozostałych brakujących 
środków musi szukać wspólnie 
z koproducentami za granicą. 
Z tego powodu produkcja 
animowanego filmu pełno-
metrażowego jest niezwykle 
długotrwała i pracochłonna. 
Średni czas powstawania 
takiego filmu za granicą trwa 
ok. 6–8 lat, podczas gdy w Pol-
sce ten okres to minimum 8 
lat. Wniosek nasuwa się sam: 
w Polsce zbyt słabo wspierane 
są rodzime projekty, a zwłasz-
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czy oglądalności filmów dla 
dzieci. 

Mogłaby ona być wzo-
rowana na strukturze PISF. 
Dzięki działalności PISF liczba 
widzów oglądających polskie 
filmy wzrosła z 600 tysięcy do 
11 milionów – ta niebagatelna 
zmiana dokonała się w ciągu 
dziesięciu lat. Aby wytworzyć 
popyt na kulturę i sprawić 
by dzisiejsze dzieci w dorosłym 
życiu były świadomymi kon-
sumentami polskiej kultury, 
trzeba zacząć ich edukację 
kulturową od najwcześniej-
szych lat. Instytucja ta byłaby 
inicjatorem wielu programów 
mających związek ze wspie-
raniem twórczości dziecięcej, 
a jej budżet mógłby opierać 
się np. o pieniądze z docho-
dów Totalizatora Sporto-
wego, Ministerstwa Kultury 
oraz procent z vat, którym 
są opodatkowane utwory dla 
dzieci (filmy, książki, zabawki 
dziecięce itp.) i część wpływów 
z reklam TVP. S.A.

informowała, że sytuacja 
ta zmieni się wraz z powsta-
niem kanału dla dzieci TVP 
ABC. Jednak, pomimo obietnic, 
po jego powstaniu nic się nie 
zmieniło... TVP ABC dysponuje 
2 mln zł na zakupy progra-
mowe, kupuje z tych środków 
wiele zachodnich i bardzo 
tanich licencji, jednocześnie 
generując wielkie dochody 
z reklam. Niestety owe zyski 
wypływają do wspólnej kasy 
TVP S.A i nie są inwestowane 
w realizację filmów skierowa-
nych do dzieci. Pamiętajmy, 
że telewizja powinna wypeł-
niać swoją misję i wywiązywać 
się z ustawy, współtworząc 
polską kulturę. 

Być może receptą na ten 
impas byłoby też stworzenie 
Instytut Kultury Twórczości 
dla Dzieci, instytucji która 
mogłaby realnie tworzyć 
politykę państwa w zakresie 
wspierania literatury, kinema-
tografii, twórczości plastycznej 
i muzycznej dla dzieci. Instytu-
cji, w której twórcy, wydawcy 
i producenci mogliby ubiegać 
się o dofinansowanie produk-
cji utworów skierowanych 
dla dzieci, która zajmowałaby 
się promowaniem twórczości 
dziecięcej w Polsce, dbaniem 
o zwiększenie czytelnictwa 
polskiej literatury dziecięcej 

Wobec tej sytuacji sensowna 
wydaje mi się jedyna metoda: 
partyzantka – wprowadzanie 
kultury przez tylne drzwi i boj-
kotowanie tego, co naprawdę 
złe. 

Działanie w podziemiu ma, 
obok niezliczonych minusów, 
kilka plusów. Wśród nich – 
nieprzewidywalność i auten-
tyczną „partyzancką” energię 
oraz determinację. Może 
trzeba przyswoić metody 
kulturalnej guerilli? Saboto-
wać, rozwalać od środka – tak 
żeby „wróg” się nie zoriento-
wał? Organizować festyny, 
ale zamiast piwa lanego 
dla dużych i trampoliny dla 
małych – poezję czytaną przez 
(niechby nawet) celebrytów 
zapodawać?

Jak sprawić, żeby rodzic 
wybrał teatr zamiast festynu 
z niesławnym „malowaniem 
buziek”? Może nie musi wcale 
wybierać? Może chodzi o to, 
żeby wizyta w teatrze nie koja-
rzyła się z wizytą w świątyni 
sztuki najwyższej (w domyśle: 
drogo i nudno, bo czy dziecko 
wytrzyma godzinę lub dwie 
bez ruchu?), ale żeby repertuar 
teatralny wszedł do programu 
imprez o mniej ambitnych 
celach, a jednak ściągają-
cych masową publiczność? 
Przemycajmy – jako kreatorzy 
kultury – te wartości, na któ-

Irena Gruca-
Rozbicka

absolwentka filologii 
germańskiej w Opolu 

i Ratyzbonie, a następnie 
Laboratorium Reportażu 

na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

Współpracowała między 
innymi z Radiem Opole, 

Radiem Plus i Programem 
Drugim Polskiego 

Radia. Realizatorka pro-
jektu dokumentalnego 

Opowiedzcie nam. Obecnie 
redaktor naczelna maga-

zynu FilmPRO, a także 
wykładowca w ramach 

projektu Nowe Horyzonty.

KULTURALNA PARTYZANTKA
Niestety fakt komercjali-
zacji i trywializacji kultury 
w mediach to po prostu... fakt. 
Mleko się rozlało. Kultura jest 
w podziemiu, zepchnęli ją tam 
politycy, nadawcy i bezmyślni 
sponsorzy wspierający tylko 
to, co masowe, a nie to, 
co wartościowe. (Warto się 
jednak zastanowić, w jaki 
sposób my sami przyczyniamy 
się do takiego stanu – jako 
rodzice, twórcy, obywatele...). 
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w stanie wprowadzić w czyn. 
Więc skoro system finansowa-
nia kultury nie działa, a media 
psują gusta – my cichutko 
i cierpliwie wychowujmy 
kolejną generację wymaga-
jących obywateli, którym 
kultura będzie do życia nie-
zbędnie potrzebna. Wywalmy 
telewizor, dlaczego ma nam 
zatruwać umysły? Dlaczego 
jakiś sponsor ma dostać 
świetne słupki oglądalności 
za to, że inwestuje w reklamę 
emitowaną przy głupawym 
show z gwiazdami na lodzie 
albo w basenie? 

Idźmy z dzieckiem do kina 
(np. na festiwal Kino Dzieci), 
kupmy kilka fajnych płyt 
z filmami, oglądajmy je razem. 
Chodźmy wspólnie do biblio-
teki. Posłuchajmy audiobooka. 
Załóżmy amatorską grupę 
teatralną. Trywialne i nieorygi-
nalne? A ilu z nas to robi? 

Bojkotujmy chłam. 
Komercja potrzebuje widzów, 
ratingów, statystyk. Nie dajmy 
jej tego! Może zacznie śledzić, 
gdzie spędzamy czas, który 
kiedyś oddawaliśmy jej bez-
krytycznie. Może zastanowi 
się, czy nie warto przeznaczyć 
pieniędzy na coś, co ludzie fak-
tycznie lubią i szanują. Może… 

rych nam zależy, meandrując 
między interesami i zakusami 
sponsorów, a niechęcią urzęd-
ników na różnym szczeblu. 
Rzecz w tym, żeby nie zatracić 
w tym świecie pierwotnego 
celu, żeby nie przyjąć estetyki 
i filozofii „wroga”. 

Rozliczajmy nasze lokalne 
władze z tego, co robią z pie-
niędzmi na kulturę. Popisują 
się chętnie listami dofinanso-
wanych projektów. Ile z tych 
pieniędzy rzeczywiście zostało 
przeznaczonych na kulturę dla 
dzieci? Jakiej jakości imprezy 
sfinansowano? Ile z nich 
naprawdę reprezentuje sferę 
kultury? Ile z nich ma widzów? 
Ile z nich jest kontynuowanych 
w kolejnych latach?

Lekki niepokój budzi 
we mnie stwierdzenie, 
że „dziecko o godziwą kulturę 
się nie upomni” przytoczone 
w „opisie choroby”, wprowa-
dzającym do tej ankiety. Tutaj 
dotykamy naszej rodzicielskiej 
odpowiedzialności. Bo może 
to jest do zrobienia? Może jeśli 
z większą uwagą przyjrzymy 
się temu, czym karmimy 
dusze naszych dzieci – one 
jednak będą się upominać 
o to, co znają i lubią? Tylko 
trzeba tych głosów słuchać. 
I to jest ta najmniejsza, naj-
prostsza sprawa, którą każdy, 
naprawdę każdy rodzic jest 

na pozaliterackie konteksty, 
które powinny przestać być 
traktowane jako „zapchaj-
dziury” i dodatki do szkolnych 
lekcji. Pytanie: czy w szkołach 
ponadpodstawowych wystar-
czy czasu, aby omawiać dzieła 
Wajdy, Zanussiego, Bergmana, 
Felliniego i Tarkowskiego 
(nazwiska wpisane w pod-
stawę programową!)?

Dużą szansę widzę 
w uczestnictwie uczniów 
i uczennic w różnorodnych 
projektach edukacyjnych, 
których nie brakuje w dużych 
i mniejszych miastach. Oczy-
wiście, każde szkolne wyjście 
jest sporym wyzwaniem, ale 
takie „zewnętrzne” wsparcia, 
to duża szansa edukacyjna. 
W szkołach rozmieszczonych 
w mniejszych miejscowościach 
można korzystać z zasobów 
on-line, które udostępniają 
i PISF („Filmoteka Szkolna”) 
i NInA („ninateka”), NHEF 
oferują materiały dydaktyczne 
na najwyższym poziomie, 
będące nieocenioną inspiracją. 

Film to bardzo atrakcyjne 
medium, trafia do uczniów 
i uczennic bardziej niż tekst 
pisany czy obraz malarski. 
Nie marnujmy jego poten-
cjału! Jeśli czas nie pozwala 
na omówienie całych dzieł 
filmowych, warto przenieść 
punkt ciężkości na nawiązania; 

Robert 
Pruszczyński 

doktor nauk humani-
stycznych, współautor III 
części podręcznika Ponad 
słowami i Leksykonu lektur 

dla gimnazjum, współ-
pracuje przy tworzeniu 

programów edukacyjnych 
z: Nowymi Horyzontami 

Edukacji Filmowej, 
Narodowym Instytutem 

Audiowizualnym, 
Państwowym Instytutem 

Sztuki Filmowej, Akademią 
Filmu „MultiKina”, 
Stowarzyszeniem 

Dziennikarzy 
i Dokumentalistów 

„Koncentrat”.

Co z tym filmem (na lekcji 
języka polskiego)?

W 2014 roku zmieniła się 
formuła egzaminu matural-
nego z języka polskiego, pod-
czas ustnej części uczeń losuje 
zestaw, który może zawierać 
tekst kultury o charakterze 
wizualnym (fotos filmowy, 
plakat, fotografię rzeźby 
lub obiektu architektonicz-
nego). Wspomniana mody-
fikacja powinna uwrażliwić 
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angażującą się w pracę 
z dziećmi oraz młodzieżą 

w projektach kulturalnych.

Większość galerii sztuki 
współczesnej i muzeów 
prowadzi zajęcia edukacyjne 
dotyczące sztuki, estetyki. 
Nie docierają one niestety do 
wszystkich dzieci, nie są obo-
wiązkowe. To wielkie niedo-
patrzenie, dlatego ważne 
jest, aby wywalczyć należyte 
miejsce dla tego typu zajęć 
w przedszkolach i szkołach 
oraz przekonać nauczycieli, 
że warto już od najmłodszych 
lat wprowadzać dzieci w świat 
sztuki. I to nie tylko sztuki 
klasycznej, ale także współcze-
snej, tej którą często określa 
się mianem „niezrozumiałej”, 
hermetycznej. Dzieci są jej 
doskonałymi interpretato-
rami, bo anegdotyczne już 
„kreska i kółko” to prawdziwe 
pole do popisu wyobraźni. 
Należy też zwrócić uwagę 
na czasowy aspekt tego 
typu edukacji. Jedna wizyta 
w galerii czy muzeum nie 
załatwi nam sprawy. Istotne tu 
są systematyczność i proce-
sualność, wpisane przecież 
w ideę szkolnej edukacji. 

Warto też zwrócić uwagę 
na obecność sztuki nie tylko 
w przestrzeni galeryjnej, ale 

można korzystać z fragmen-
tów filmowych, wideoklipów, 
wideoartów (dostępnych np. 
na stronach muzeów), odcin-
ków popularnych seriali czy 
nawet fotosów filmowych. 

Omawianie tekstów wizu-
alnych nie może obyć się bez 
położenia akcentu na este-
tykę. Nie wartościujmy, nie 
budujmy narracji, że po daw-
nym, „naszym” lepszym 
czasie, nadeszła epoka 
bezguścia. Czy warto obrażać 
się na popkulturę, która może 
być zachętą do sięgnięcia 
po wysokoartystyczne dzieła? 
Pokazujmy zmieniające się 
kanony estetyczne, wplatajmy 
informacje dotyczące sytuacji 
artysty i podkreślajmy różne 
aspekty procesu twórczego.

Kasia Waletko

absolwentka filmoznawstwa 
na Uniwersytecie Śląskim. 
Ukończyła kurs dokumen-

talny w Mistrzowskiej Szkole 
Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy. Od kilku lat pracuje 
jako edukatorka i progra-
merka w Centrum Sztuki 
Filmowej w Katowicach 
oraz w mokotowskim 

kinie Iluzjon. Po godzi-
nach jest wolontariuszką 

również w otaczającym nas 
świecie i rzeczywistości – tak 
niewiele mówi się w szkole 
o designie, wzornictwie 
przemysłowym. Prezentujmy 
filmy skierowane do dzieci 
(powstają takie, głównie 
w Skandynawii, Japonii), które 
są poświęcone tej tematyce 
i pokazują, że nawet kanapka 
lub opakowanie na prezent dla 
przyjaciela mogą być „ładne”.

Bardzo ważna wydaje mi 
się też praca z dziećmi nad 
pojęciem „dobra wspólnego” 
(moje/ wspólne), które wiąże 
się ściśle z estetyką i jej 
materialnym wyrazem. Zajęcia 
dotyczące estetyki mogą być 
potraktowane jako „wstęp do 
życia w społeczeństwie”.

Zawalczmy również 
o wygląd szalików klubów 
piłkarskich (może nie tylko 
piłkarskich)! Namówmy kluby 
do współpracy z polskimi 
projektantami. Sport, piłka 
nożna – to święto masowej 
wyobraźni, uwielbiane także 
przez dzieci – niech będzie 
„ładnie” opakowane. Sport 
i estetyka? A czemu nie...
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Renata Prokurat 
Goethe-Institut
Anna Andruchowycz,  
Natalia Czekała 
Narodowy Instytut Fryderyka 
Chopina 
Anna Derwich,  
Izabela Wierzbińska 
Narodowy Instytut 
Audiowizualny
Katarzyna Sklaska,  
Natalia Szenrok-Brożyńska, 
Marta Pyżyńska-Wójtowicz 
Wydawnictwo Zakamarki 
Marlena Zienkiewicz 
SPInka Film Studio
Magdalena Pelczyńska 
Fundacja Legii 
Agnieszka Kołodziejczyk, 
Karolina Kowalska, 
Joanna Rapacka, 
Michał Wierusz-Kowalski
Masterfim LTD
Barbara Przybylska, 
Monika Kocbuch 
Korekta 
Michał Baran 
Tłumaczenie filmów

Regina Mynarska 
Audiodeskrypcja
Aneta Cruz-Kącik 
Jurta opowiadaczy 
Marta Lipczyska-Gil 
Kurator wystawy 
Joanna Olech 
Opieka merytoryczna 
nad akcją CZARNO-BIAŁE. 
Rozmawiamy o estetyce
Krajowa Izba Producentów 
Audiowizualnych 
i jej dyrektor Alicja 
Grawon-Jaksik
Opieka merytoryczna nad 
konferencją Kręcimy filmem 
dla dzieci – o produkcji filmowej 
w Polsce
Katarzyna Walentynowicz, 
Beata Dejnarowicz, 
Studio Homework 
oprawa graficzna 
Anna Król, Julia Rzemek, 
Katarzyna Petrykowska 
Go Culture

PODZIĘKOWANIA

Adam Trzopek
Kino Muranów, Warszawa
Łukasz Szewczak, Katarzyna 
Polubiec-Mrowińska
Kino Praha, Warszawa 
Joanna Żak, Beata 
Marciniak, Marek Łużyński
Kino Nowe Horyzonty, 
Wrocław
Daniel Hilbrecht
Kino Noteć, Chodzież 
Grzegorz Drygała 
Pałac Kultury Zagłbia, 
Dąbrowa Górnicza
Aleksandra Bielska
Kino Światowid, Elbląg
Ewelina Zbydniowska
Ełckie Centrum Kultury, Ełk
Magdalena Renk-
Grabowska, Paweł Biliński
Klub Żak, Gdańsk
Agnieszka 
Piotrowska-Prażuch
Kino Amok, Gliwice

Małgorzata Niestrawska 
Kino Echo, Jarocin
Adam Pazera
Kino Światowid, Katowice 
Ola Wójcik
Kino Moskwa, Kielce
Marynia Gierat
Kino Pod Baranami, Kraków 
Aleksandra Lech
Kino Charlie, Łódź
Lidia Lenkiewicz
Kino Awangarda 2, Olsztyn
Małgorzata Kuzdra
Kino Muza, Poznań
Krzysztof Spór
Klub Delta, Szczecin
Kafka Jaworska
Kino Centrum CSW, Toruń 
Piotr Wieczorek
Kino MDK, Wągrowiec



Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji 
Filmowej to odbywające się co miesiąc przez cały rok 
szkolny projekcje kinowe dla uczniów, realizowane 
w ramach cykli tematycznych dostosowanych 
do wszystkich etapów edukacyjnych. 

NHEF TO 
edukacja filmowa w 40 miastach w Polsce
różne cykle tematyczne dla każdego 
z pięciu etapów edukacyjnych: 
przedszkole, szkoła podstawowa – klasy 1–3, 
szkoła podstawowa – klasy 4–6, gimnazjum, 
szkoła ponadgimnzjalna

200 filmów (filmy aktorskie i animowane, 
filmy krótkometrażowe, długometrażowe, 
sprowadzane do Polski specjalnie na potrzeby 
programu, nagradzane na festiwalach)
multimedialne prelekcje przed każdą projekcją
dyskusje po filmach (w wybranych kinach)
warsztaty kreatywne i plastyczne (w wybranych kinach)
baza materiałów dydaktycznych dla nauczycieli 
(scenariusze lekcji różnych przedmiotów: język 
polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie, 
godzina wychowawcza, etyka, historia, geografia)

więcej na www.nhef.pl

WIĘCEJ NIŻ LEKCJA 
WIĘCEJ NIŻ KINO



organizator

zamenhofa 1 
00–153 Warszawa

Festiwal Filmowy Kino Dzieci jest finansowany z funduszy EOG pochodzących 
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

patroni medialni

partnerzy

Tarabuk


