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Drodzy Widzowie!
Po raz piąty wyruszamy wspólnie 
w filmową podróż. W programie 
tegorocznego Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci w Warszawie znalazło się 
ponad 130 filmów, w tym osiem filmów 
Konkursu głównego, spośród których 
w ogólnopolskim głosowaniu w 22 
kinach to Wy wybierzecie najlepszy film 
i przyznacie mu statuetkę Kwiatu Paproci. 

W tym roku proponujemy widzom 
również Konkurs filmowych odkryć 
(dawniej sekcja Odkrycia), czyli 
siedem filmów o szczególnej wartości 
artystycznej, które powalczą o nagrodę 
Kwiatu Paproci przyznawaną przez jury.

Powracają Wasze ulubione sekcje 
festiwalowe: dla zaczytanych Kino 
Dzieci z nosem w książkach, czyli 
filmowe adaptacje literatury dziecięcej 
i młodzieżowej; Panorama, a więc przegląd 
nowości i ulubionych, nagrodzonych 
tytułów oraz Krótkie historie – pudełko 
różnorodnych, filmowych słodkości. 
Od 5 lat oglądamy, wybieramy 
i z wypiekami na twarzy prezentujemy 
Państwu na wielkim ekranie najbardziej 
wartościowe i najciekawsze filmy dla 
dzieci. Jubileusz świętujemy sekcją 
Mam 5 lat, czyli wyborem 10 tytułów 
ze wszystkich edycji Festiwalu. 

Poza tym, pod przewodnictwem Muzeum 
Azji i Pacyfiku, udajemy się w podróż 
po pełnym smaków i kolorów kinie 
indyjskim w sekcji Namaste – kino Indii. 

Pragniemy, by Festiwal Filmowy Kino 
Dzieci był przestrzenią pierwszych 
filmowych odkryć, wydarzeniem, podczas 
którego znajdziecie przygodę, za którą 
warto podążyć. Dziecięcej ciekawości, 
fantazji i kinowym zaskoczeniom 
dedykujemy tegoroczne hasło – Ku nowej 
przygodzie. Mamy nadzieję, że filmowe 
seanse będą okazją do inspirujących 
przeżyć, śmiechu, wzruszeń i emocji 
w gronie rodziny i przyjaciół. Na początku 
każdej przygody jest ten pierwszy krok. 
Czas przekroczyć próg sali kinowej 
i ruszyć w drogę! Ku nowej przygodzie.

Do zobaczenia w kinie
zespół Festiwalu Filmowegо 
Kinо Dzieci 
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konkurs główny

Osiem filmów pełnometrażowych aktorskich 
i animowanych powalczy o nagrody Kwiatu 
Paproci przyznawane przez składy jurorskie 
i ogólnopolską publiczność. 

wydarzenia specjalne sekcji

sobota 22.09

11:00 | Kino Muranów
Mirai 
Otwarcie Festiwalu 

11:00 | Kino Praha
Kapitan Morten i Królowa Pająków 
po seansie spotkanie z Kasparem Jancisem – 
reżyserem

13:30 | Kino Praha
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica 
po seansie spotkanie z dziecięcymi aktorami 
Frankiem Dorsinem i Ester Vuori – filmowymi  
Lassem i Mają

niedziela 23.09

11:00 | Kino Muranów
Kapitan Morten i Królowa Pająków 
po seansie spotkanie z Kasparem Jancisem – 
reżyserem 

13:15 | Kino Muranów
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica 
po seansie spotkanie z dziecięcymi aktorami 
Frankiem Dorsinem i Ester Vuori – filmowymi  
Lassem i Mają

piątek 28.09

17:45 | Kino Muranów
Łowcy czarownic
po seansie spotkanie z Raško Miljkovićem – 
reżyserem oraz dziecięcymi aktorami Silmą 
Mahmuti, Mihajlem Milavićem – filmowymi Milicą 
i Jovanem

sobota 29.09

12:00 | Kino Praha
Łowcy czarownic 
po seansie spotkanie z Raško Miljkovićem – 
reżyserem oraz dziecięcymi aktorami Silmą 
Mahmuti, Mihajlem Milavićem – filmowymi Milicą 
i Jovanem

niedziela 30.09

11:00 | Kino Muranów
Łowcy czarownic 
po seansie spotkanie z Raško Miljkovićem – 
reżyserem oraz dziecięcymi aktorami Silmą 
Mahmuti, Mihajlem Milavićem – filmowymi Milicą 
i Jovanem



konkurs główny



Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

6 konkurѕ główny

Gordon i Paddy 
Gordon & Paddy

Pettson i Findus – Najlepsza 
Gwiazdka 
Pettersson und Findus – Das schönste 
Weihnachten überhaupt

reż. Linda Hambäck
Szwecja, 2017, 65', dubbing, animacja

Pięknie animowana historia przyjaźni 
myszki i komisarza ropucha, którzy łączą 
siły, by chronić mieszkańców lasu. Czy ich 
spryt i rozwaga wystarczą, by rozwiązać 
kolejną kryminalną zagadkę?

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2016, 82', dubbing, aktorski/animacja

Aktorska adaptacja uwielbianych przez 
dzieci książek ilustrowanych, w której para 
bohaterów, kot Findus i opiekujący się nim 
Pettson, przygotowuje się do nadchodzą-
cych świąt.

4+ 4+ENG ENG



Oceń film, zamalowując listki Oceń film, zamalowując listki

7konkurѕ główny

Biuro Detektywistyczne Lassego  
i Mai. Pierwsza tajemnica
LasseMajas detektivbyrå – Det första mysteriet

Kapitan Morten i Królowa Pająków
Captain Morten and the Spider Queen

reż. Josephine Bornebusch
Szwecja, 2018, 95’, dubbing, aktorski

Pierwsze zlecenie dla Detektywistycznego 
Biura Lassego i Mai! Przed rozpoczęciem 
ważnego konkursu, w szkole w Valleby, 
znika cenna nagroda. Czy dzieciom uda się 
ją odnaleźć?

reż. Kaspar Jancis, Henry Nicholson, Riho Unt
Estonia, Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, 2018, 79’, dubbing, 
animacja

10-letni Morten Viks pragnie być taki sam jak 
jego tata. Buduje model statku i marzy o da-
lekiej, morskiej wyprawie. Niespodziewanie 
kurczy się do rozmiaru owada i staje się 
kapitanem swojej łodzi. Jednak żeglowanie 
to nie taka prosta sprawa…

6+ 6+ENG ENG



Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

8 konkurѕ główny

Mirai 
Mirai nо Mirai

Jestem William
Jeg er William

reż. Mamoru Hosoda
Japonia, 2017, 100’, lektor, animacja

Rozpieszczonego Kuna czekają wielkie 
zmiany: w jego rodzinie pojawia się młod-
sza siostrzyczka – Mirai, na której koncen-
truje się uwaga rodziców. Niedługo potem 
chłopiec odkrywa tajemniczy ogród, 
w którym przenosi się w czasie i spotyka 
starszą wersję siostry.

reż. Jonas Elmer
Dania, 2017, 86’, lektor, aktorski 

William uważa się za pechowca, a życie 
cały czas stawia przed nim wyzwa-
nia. Chłopiec musi się przekonać, 
że ma w sobie siłę i spryt, a los podsyła 
wskazówki, jak wyjść z opresji. 

9+6+ ENG ENG



Oceń film, zamalowując listki Oceń film, zamalowując listki

9konkurѕ główny

Łowcy czarownic
Zlogonje

Supa Modo
Supa Modо

reż. Raško Miljković
Serbia, Macedonia, 2018, 86’, dubbing, aktorski

Dwójka przyjaciół, nieśmiały Jovan i za-
dziorna Milica, postanawia odnaleźć 
wiedźmę i zdjąć zły urok, rzucony na tatę 
dziewczynki. Czy im się to uda? A może 
chłopca czeka jeszcze większe wyzwanie? 

reż. Likarion Wainaina
Kenia, Niemcy, 2018, 74’, lektor, aktorski

Jo jest supermanką. Przy użyciu woli prze-
suwa przedmioty, zatrzymuje czas, a nawet 
zmienia wynik meczu piłkarskiego. Przed 
nią największe wyzwanie w życiu. 

9+ 9+ENG ENG



filmowych odkryć

konkurs

konkurs filmowych odkryć

Wybór wyjątkowych filmów pokazujących 
różnorodność gatunkową i stylistyczną kina 
dla młodych widzów. Filmy oceniane przez 
skład jurorski.

wydarzenia specjalne sekcji

sobota 22.09

14:30 | Kino Muranów
Ceres 
przed seansem wstęp Spotlight Kids

16:15 | Kino Muranów
Widzialne i niewidzialne 
przed seansem wstęp Spotlight Kids

niedziela 23.09

11:45 | Kino Muranów 
Królowa Niendorfu 
przed seansem wstęp Spotlight Kids

13:45 | Kino Muranów
Liyana 
przed seansem wstęp Spotlight Kids

15:45 | Kino Muranów
Wallay
przed seansem wstęp Spotlight Kids 

środa 26.09

18:00 | Kino Muranów
Pokój 213
po seansie spotkanie z Martinem Jernem – 
producentem 

sobota 29.09
 
12:30 | Kino Muranów
Królowa Niendorfu
przed seansem wstęp Spotlight Kids

14:15 | Kino Muranów 
Brudna robota 
przed seansem wstęp Spotlight Kids

16:15 | Kino Muranów
Pokój 213 
przed seansem wstęp Spotlight Kids



filmowych odkryć
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Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

12 konkurѕ filmowych odkryć 

ENG ENG

Brudna robota 
Tungeskjærerne 

Królowa Niendorfu
Königin von Niendorf 

reż. Solveig Melkeraaen
Norwegia, 2017, 85’, lektor na żywo, dokument

Panuje powszechne przekonanie, że praca 
nie jest dla dzieci. W Norwegii wręcz prze-
ciwnie. To tradycja! Najlepiej opowiedzą 
o tym Ylva i Tobias.

reż. Joya Thome 
Niemcy, 2018, 67', lektor na żywo, aktorski

Lea bardzo chce wstąpić w szeregi chło-
pięcego gangu. Żeby tak się stało, musi 
sprostać niejednej próbie i udowodnić 
swoją odwagę. Przy okazji odkrywa pewną 
tajemnicę…

10+9+



Oceń film, zamalowując listki Oceń film, zamalowując listki

13konkurѕ filmowych odkryć 

ENG ENG

Liyana 
Liyana

Pokój 213
Rum 213

reż. Aaron Kopp, Amanda Kopp
Suazi, Katar, Stany Zjednoczone, 2017, 77’, lektor na żywo, 
dokument/animacja

Grupa dzieci, mieszkających w sierocińcu 
w Suazi, wspólnie tworzy opowieść o Liyanie. 
Na jej historię składają się trudności, któ-
rych doświadczyli sami mali autorzy. W toku 
pracy uświadamiają sobie, że piszą również 
historię swojego życia. Jaki będzie jej dalszy 
ciąg? I jakie zakończenie ułożą dla Liyany?

reż. Emelie Lindblom
Szwecja, 2017, 80’, lektor na żywo, aktorski

Elvira od początku przeczuwa, że na obo-
zie, na który jedzie, wydarzy się coś dziw-
nego. Dziewczynce przyjdzie zmierzyć się 
nie tylko z nowym otoczeniem, ale i siłami 
nie z tego świata. 

10+ 10+



Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

14 konkurѕ filmowych odkryć 

ENG

Widzialne i niewidzialne 
Sekala Niskala

reż. Kamila Andini
Indonezja, Holandia, Australia, Katar, 2017, 86’, lektor 
na żywo, aktorski

Bliźnięta Tantra i Tantri są nierozłączni. 
Pewnego dnia chłopiec znika. Jego siostra 
wyrusza za nim w magiczne, równoległe 
światy, które musi poznać i oswoić pierw-
szy raz w życiu. 

11+

Wallay 
Wallay

reż. Berni Goldblat
Francja, Burkina Faso, Katar, 2017, 84’, lektor na żywo, aktorski

Ady – nastoletni syn imigranta – przyjeżdża 
do swojej rodziny w Afryce. Buntowniczy, 
obnoszący się gadżetami chłopak trafia 
do innego świata. W poszukiwaniu korzeni 
będzie musiał szybko dorosnąć i nabrać 
pokory. 

ENG11+



Oceń film, zamalowując listki

15konkurѕ filmowych odkryć 

ENG

Ceres
Ceres

reż. Janet Van den Brand
Holandia, Belgia, 2018, 73’, lektor na żywo, dokument

Słońce wschodzi i zachodzi, rośliny 
wzrastają i usychają, zwierzęta rodzą się 
i umierają. Ten niekończący się cykl życia 
obserwuje i podziwia czwórka dzieci 
z Holandii, mieszkających w tamtejszych 
gospodarstwach.

12+
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Ulubieni bohaterowie klasyki, najnowszej 
literatury i komiksów dla dzieci ożywają 
na dużym ekranie.

wydarzenia specjalne sekcji

sobota 22.09

9:30–13:30 | Kino Muranów
Ostry dyżur literacki 

12:00 | Kino Praha
Wiedźmy 
przed seansem swój ulubiony fragment Wiedźm 
przeczyta Anna Dziewit-Meller – dziennikarka 
i pisarka

niedziela 23.09

9:30–13:30 | Kino Praha
Ostry dyżur literacki

15:30 | Kino Muranów
Muminki w pogoni za kometą 
przed seansem swój ulubiony fragment Muminków 
przeczyta Weronika Wawrzkowicz – dziennikarka 
kulturalna

sobota 29.09

10:30 | Kino Muranów
Wiking Tappi – zestaw filmów krótkich 
po seansie spotkanie z Marcinem Mortką – autorem 
książek o Tappim | zachęcamy do przyniesienia 
książek o Tappim i wzięcia autografów

niedziela 30.09

13:30 | Kino Praha
Powrót Pippi
przed seansem swój ulubiony fragment Pippi 
Pończoszanki przeczyta Sylwia Chutnik – pisarka 
i działaczka społeczna

Stoiska wydawnictw

22.09 | Kino Muranów | Media Rodzina
22.09 | Kino Praha | Zakamarki
23.09 | Kino Muranów | Ene Due Rabe
29.09 | Kino Muranów | Zielona Sowa
30.09 | Kino Muranów | Egmont
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Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

18 kinо dzieci z nosem w książkach

Pettson i Findus – mały kłopot, 
wielka przyjaźń
Pettersson & Findus – Kleiner Quälgeist, 
große Freundschaft

Przytul mnie
zestaw filmów krótkich

reż. Ali Samadi Ahadi
Niemcy, 2014, 86’, lektor na żywo, aktorski/animacja

Przyjaźń człowieka z kotem nikogo nie 
dziwi. A co, jeśli ten kot mówi? A do tego 
jest bardzo ciekawski i dowcipny? Taki wła-
śnie jest Findus, pupil który trafia pod opiekę 
cichego Pettsona. Poznajcie tę nietypową 
parę przyjaciół i ich zabawne przygody!

czas trwania zestawu: 36’ Ten wyjątkowy dzień, Polska, 
2016 Operacja weekend, Polska, 2016 Cała naprzód, 
Polska, 2016 Nowy sąsiad, Polska, 2016 Trudna sztuka, 
Polska, 2016 Tama, Polska, 2016 Potwory, Polska, 2016 
Beksa lala, Polska, 2016, dubbing, animacja

Tata Miś i Mały Miś codziennie przeżywają 
przygody w zamieszkanym przez nich 
lesie. Zwykłe i niezwykłe zdarzenia to pre-
tekst do opowieści o relacji ojca z synem 
oraz o życiu wśród leśnej społeczności.

4+ 4+



Oceń film, zamalowując listki Oceń film, zamalowując listki

19kinо dzieci z nosem w książkach

Wiking Tappi  
zestaw filmów krótkich

Żubr Pompik  
zestaw filmów krótkich

czas trwania zestawu: 44' Zamieszanie z zimowymi 
zapasami, Polska, 2018 Opowieść Gawędziarza, Polska, 
2018 W obronie przed śnieżycą, Polska, 2018 Kiepski 
poranek olbrzyma Grzmocicha, Polska, 2018, dubbing, 
animacja 

Tappi to nietypowy, bardzo łagodny wi-
king. Jest opiekunem Szepczącego Lasu, 
gdzie wraz ze zwierzęcymi przyjaciółmi 
dba o porządek i niesie pomoc każdemu, 
kto jej potrzebuje.

czas trwania zestawu: 42’ Dziki dzik, Polska, 2017 Apetyt 
ryjówki, Polska, 2017 Zapach wiosny, Polska, 2017 Smutek, 
Polska, 2017 Śnieżyca, Polska, 2017 Liście, Polska, 2017, 
dubbing, animacja

Kolejne odcinki z przygodami Żubra 
Pompika i jego siostry Polinki. Rodzeństwo 
razem poznaje innych mieszkańców lasu, 
odkrywa złożoność i piękno świata natury, 
cyklu pór roku. 

4+ 4+



Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

20 kinо dzieci z nosem w książkach

Gruffalo + Mały Gruffalo  
zestaw filmów krótkich

Miejsce na miotle  
+ Rozbójnik szczur 
zestaw filmów krótkich

czas trwania zestawu: 54’ Gruffalo, Niemcy, Wielka 
Brytania, 2009 Mały Gruffalo, Niemcy, Wielka Brytania, 
2011, lektor, animacja

Jest duży, włochaty, ma koślawe kolana i po-
dobno straszliwe kły. Czas poznać Gruffalo 
oraz jego małego potomka, uznawanych 
za najgroźniejsze stworzenia w lesie. Czy 
rzeczywiście tak jest? Przewrotne animacje 
powstałe na podstawie rymowanych książe-
czek autorstwa Julii Donaldson.

czas trwania zestawu: 50’ Miejsce na miotle, Wielka 
Brytania, 2012 Rozbójnik szczur, Wielka Brytania, 2017, 
lektor/lektor na żywo, animacja

Czarownica, podróżując na miotle, gubi 
po drodze przedmioty, a na pomoc przy-
chodzą jej spotkane zwierzęta. Natomiast 
pewien szczurek, amator słodkości, bez 
wahania zabiera jedzenie innym zwierzę-
tom. Kolejne dwie adaptacje książek Julii 
Donaldson uczą empatii i życzliwości. 

6+ 6+
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21kinо dzieci z nosem w książkach

Muminki w pogoni za kometą
Muumi ja punainen pyrstötähti

Ariol 
zestaw filmów krótkich

reż. Maria Lindberg
Finlandia, Polska, Wielka Brytania, 2010, 75’, dubbing, 
animacja

W Dolinie Muminków dzieją się dziwne 
rzeczy. Podobno okolicy zagraża kometa, 
która może spaść w każdej chwili. Jak się 
do tego przygotować? Czy istnieje sposób 
na ochronienie się przed końcem świata? 
Film na podstawie tomu: Kometa nad Doliną 
Muminków autorstwa Tove Jansson.

czas trwania zestawu: 60’ Przemykający Raboul, Francja, 
2017 Plac budowy, Francja, 2017 Wyprzedaż garażowa, 
Francja, 2017 Bogini miłości, Francja, 2017 Pan Begossian, 
Francja, 2017, lektor na żywo

Osiołek Ariol i jego przyjaciele tworzą 
paczkę, do której każdy chciałby należeć. Jak 
wszystkie dzieci muszą chodzić do szkoły, 
ale chcą przeżywać zwariowane przygody! 
Ekranizacja komiksowej serii autorstwa 
Emmanuela Guiberta i Marca Boutavanta. 

6+ 7+
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22 kinо dzieci z nosem w książkach

Heidi
Heidi

Pippi Pończoszanka
Pippi Långstrump

reż. Alain Gsponer
Niemcy, Szwajcaria, RPA, 2015, 111’, lektor, aktorski

8-letnia Heidi trafia pod opiekę surowego, 
małomównego dziadka, który mieszka 
w szwajcarskich Alpach. Nie zdąży się jed-
nak nacieszyć pięknem gór, bo wkrótce 
czeka ją przeprowadzka do Frankfurtu, do 
domu zamożnego arystokraty i jego nie-
pełnosprawnej córki Klary. 

reż. Olle Hellbom
Szwecja, RFN, 1969, 93’, lektor na żywo, aktorski

Piegowata dziewczynka z rudymi war-
koczykami niczego się nie boi, przeżywa 
liczne przygody, wyprowadza w pole 
chciwych rabusiów, wyrusza w podróż 
balonem i psoci z parą wiernych przyjaciół 
Tommy’m i Anniką.

7+ 7+
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23kinо dzieci z nosem w książkach

Powrót Pippi
Här kommer Pippi Långstrump

Revolthing Rhymes  
zestaw filmów krótkich

reż. Olle Hellbom
Szwecja, RFN, 1969, 83’, lektor na żywo, aktorski

Niezwykła Pippi postanawia zostać ze 
swoimi przyjaciółmi Anniką i Tommy’m. 
Cała trójka chce wspólnie zaczarowywać 
każdy kolejny dzień, a przy okazji utrzeć 
nosa kilku niesfornym dorosłym!

reż. Jakob Schuh, Jan Lachauer
Wielka Brytania, 2016, 58’, lektor na żywo, animacja

Królewna Śnieżka ma blond włosy, a jej 
koleżanką z sąsiedztwa jest Czerwony 
Kapturek. Revolting Rhymes wskrze-
sza klasyczne bajki i baśnie, osadza je 
we współczesnych realiach, a ta zabawa 
z konwencjami okazuje się odświeżająca 
i inspirująca. 

7+ 8+
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24 kinо dzieci z nosem w książkach

Wiedźmy
The Witches

Żywiciel
The Breadwinner

reż. Nicolas Roeg
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, 1990, 91’, lektor 
na żywo, aktorski 

Mały Luke wraz z babcią odkrywają wielki 
spisek wiedźm, które chcą zamienić 
wszystkie dzieci w myszy. Dzielni bohate-
rowie postanawiają udaremnić nikczemny 
plan. Kultowy hit lat 90.

reż. Nora Twomey
Irlandia, Kanada, Luksemburg, 2017, 94’, lektor na żywo, 
animacja 

Ojciec 11-letniej Parvany, mieszkającej 
w Afganistanie, zostaje niespodziewanie 
aresztowany. Dziewczynka staje się je-
dynym żywicielem rodziny. Przebiera się 
za chłopca i podejmuje się różnych zajęć, 
by móc utrzymać krewnych.

11+10+





namaste –

namaste – kino Indii

W poszukiwaniu obrazów z różnych rejonów 
świata w tym roku podróżujemy do Indii. 
Tanecznym krokiem przemierzymy ten 
różnorodny kraj. 

wydarzenia specjalne sekcji

weekend 22-23.09 

9:00–17:00 | Kino Muranów
mobilna kuchnia KUKBUK-a
częstowanie indyjskim jedzeniem

sobota 22.09

12:30 | Kino Muranów
Gattu
przed seansem wstęp – Muzeum Azji i Pacyfiku 

niedziela 23.09

11:00–12:00 | Kino Muranów
Warsztat jogi z Kirti Gahlawat
plenerowe zajęcia dla dzieci i dorosłych poprowadzi 
certyfikowana nauczycielka z Ambasady Indii 

12:15 | Kino Praha
Dzień Matki 
przed seansem wstęp – Muzeum Azji i Pacyfiku 

środa 26.09 

15:30 | Muzeum Azji i Pacyfiku
oprowadzanie po wystawie Strefa dźwięków | 
obowiązują zapisy

czwartek 27.09 

16:00 | Muzeum Azji i Pacyfiku
warsztaty Zabawa z kulturą | na warsztaty 
obowiązują zapisy

sobota 29.09

11:30 | Kino Praha
Ishu 
przed seansem wstęp – Muzeum Azji i Pacyfiku

niedziela 30.09

09:30-14:00 | Kino Praha
pokaz strojów i pokaz carrom, indyjskiego bilarda – 
Centrum Kultury Indyjskiej i Sportu

12:00 | Kino Muranów
Ulga 
po seansie spotkanie Klubu Kina Dzieci

12:00 | Kino Praha
Village Rockstars 
przed seansem wstęp – Muzeum Azji i Pacyfiku 

14:15 | Kino Praha
Bilet ulgowy 
po seansie warsztaty tańca hinduskiego

16:00 | Kino Muranów
Przyjaciel + Katputli – zestaw filmów krótkich 
zamknięcie festiwalu | seans z muzyką na żywo 
w wykonaniu Wacława Zimpla



namaste –
kinо Indii
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28 namaste – kinо Indii

Przyjaciel + Katputli  
zestaw filmów krótkich

Dzień Matki
Happy Mother’s Day

czas trwania zestawu: 24’ Przyjaciel, Indie, 2004  
Katputli, Indie, 1998, lektor na żywo, animacja

Zestaw bajecznie kolorowych animacji, 
przybliżających bogatą kulturę i tradycję 
Indii. Bohaterami dwóch filmów są: nieroz-
ważna księżniczka (Przyjaciel) i obdarzony 
artystyczną duszą chłopiec (Katputli). Czy 
dzieci z odległych zakątków świata prze-
żywają takie same przygody jak my? 

reż. Anjuli Shukla
Indie, 2015, 108’, lektor na żywo, aktorski 

Vicky i jego młodsza siostra Kaku chcą dać 
najpiękniejszy prezent na Dzień Mamy. 
Dzięki wyrzeczeniom próbują zaoszczę-
dzić odpowiednią sumę. Czy najlepszy 
prezent musi być drogi?

5+ 8+ ENG
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29namaste – kinо Indii

Gattu
Gattu

Ulga
Halkaa

reż. Rajan Khosa
Indie, 2012, 90’, lektor na żywo, aktorski

Puszczanie latawców to największa pasja 
9-letniego Gattu. Aby zostać lokalnym mi-
strzem tej sztuki trzeba pokonać czarny 
latawiec, którym steruje tajemniczy Kali. 
Chłopiec będzie wytrwale dążył do celu i nie 
zawaha się przed niczym, aby go osiągnąć…

reż. Nila Madhab Panda
Indie, 2018, 114’, lektor na żywo, aktorski

Mieszkający w Delhi mały Pichku postanawia 
zawalczyć o lepsze warunki życia, budując 
w sąsiedztwie pierwszą prywatną toaletę. 

8+ 8+ENG ENG
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30 namaste – kinо Indii

ENG

Bilet ulgowy
Half Ticket

Ishu
Ishu

reż. Samit Kakkad
Indie, 2016, 112’, lektor na żywo, aktorski

Kiedy w Bombaju otworzy się europejska 
restauracja Pizza Cafe, wizyta w niej sta-
nie się wielkim marzeniem najmłodszych 
mieszkańców slumsów. Droga do spełnie-
nia marzeń będzie jednak bardzo trudna. 

reż. Utpal Borpujari
Indie, 2017, 91’, lektor na żywo, aktorski

Ciekawy świata Ishu postanawia dowie-
dzieć się czegoś więcej o tajemniczej 
wiedźmie, której przybycie do wioski za-
powiada lokalny szaman. Film pokazuje 
z perspektywy dziecka podzielony świat 
dorosłych, w którym ścierają się tradycyjne 
wierzenia i nowoczesna nauka.

10+ 11+
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31namaste – kinо Indii

Village Rockstars
Village Rockstars

reż. Rima Das
Indie, 2017, 87’, lektor na żywo, aktorski

Zrealizowane w przepięknych indyjskich 
plenerach połączenie dokumentu i fabuły, 
w którym dziesięcioletnia Dhunu razem 
z rówieśnikami podąża za dziecięcym ma-
rzeniem posiadania prawdziwej gitary. 

12+ ENG



krótkie historie

Pełne bohaterów i rozmaitych historii zestawy 
filmów animowanych, dokumentalnych, 
muzycznych. 

wydarzenia specjalne sekcji

sobota 22.09

14:00 | Kino Muranów
Pajęczaki
po seansie spotkanie z Włodzimierzem 
Matuszewskim – producentem wykonawczym ze 
Studia Miniatur Filmowych

niedziela 30.09 
  
13:00 | Kino Praha
199 małych bohaterów – zestaw filmów 
krótkich 
po seansie spotkanie z Jacobem Dammasem – 
reżyserem i Wiktorem Kowalczykiem – bohaterem 



krótkie historie
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34 krótkie historie

Oceń film, zamalowując listki

Jazzoo – Party
Jazzoо – Festen

Śmieszna ryba 
i inne filmy krótkie

reż. Adam Marko-Nord
Szwecja, 2017, 35’, bez dialogów, animacja

Jakie przygody mogą spotkać hipopotama 
lub niedźwiedzia polarnego? Dowiecie 
się tego, podążając za pogodnym ptasz-
kiem – przewodnikiem po świecie zwie-
rząt, w którym nie ma miejsca na nudę! 
A to wszystko z jazzowymi improwiza-
cjami w tle!

czas trwania zestawu: 40’ Opowieści z lasu. Wyścig, 
Rosja, 2017 Śmieszna ryba, Francja, 2018 Chciałabym 
mieszkać w zoo!, Rosja, 2017 Boxi. Zimowa zabawa, 
Węgry, 2017 Leniwiec, Niemcy, 2017 Mrówka, Niemcy, 
2017 Światełko, Rosja, 2017 Mały szary wilk. Zimowa 
opowieść, Norwegia, 2016, bez dialogu/lektor na żywo, 
animacja

Krótkie filmy, w których leniwiec, wilczek, 
mrówka, a nawet rybka wychodzą naprzeciw 
przygodom i używają wyobraźni oraz sprytu, 
by sprostać napotkanym wyzwaniom.

4+ 4+
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35krótkie historie

Pajęczaki
zestaw filmów krótkich

Huśtawka 
i inne filmy krótkie

czas trwania zestawu: 36’ Pokój Lili, Polska, Słowacja, 2016 
Domowe zwierzątko, Polska, Słowacja, 2016 Szaleństwo 
zakupów, Polska, Słowacja, 2016, dubbing, animacja

Historia opowiada o radościach i rozterkach 
pajęczej rodziny: Rodziców, Dziadków, małej 
Lili i nastoletniego Hugona. Bohaterowie 
wzajemnie się wspierają i przeżywają co-
dzienne przygody w niezwyczajnym świecie 
stawonogów.

czas trwania zestawu: 54’ Huśtawka, Korea Płd., 2017  
Na zewnątrz, Francja, 2017 Bango Vassil, Bułgaria, 
2017 Krople, Dania, 2017 Dom jeża, Chorwacja, 2017 
Ernest i Celestyna. Gwiazda dla Celestyny, Francja, 2017, 
bez dialogu/lektor na żywo, animacja

Bohaterowie tego zestawu wchodzą 
w różne relacje z innymi: czasem się kłócą, 
kiedy indziej bawią. Pokazują, że razem 
możemy więcej, ale czasem trzeba też pobyć 
w samotności.

7+6+
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36 krótkie historie

199 małych bohaterów
zestaw filmów krótkich

czas trwania zestawu: 46’, Laos, Irak, Niemcy, Indie, 
Nepal, Namibia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Polska, lektor 
na żywo/dubbing, dokument

Niektórzy idą do szkoły pięć minut, innym 
zajmuje to godzinę lub dwie. Co dzieje się 
w głowie dziecka, gdy codziennie poko-
nuje taką trasę? Co zauważa po drodze 
i jak widzi otaczający je świat?

9+
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1. imię 

2. ulubiony kolor 

3. ulubione zwierzę 

4. ulubiona książka 

5. ulubiony film 

6. ulubiony bohater z filmu

7. na filmach lubię się śmiać / bać / dobrze bawić 

8. filmy oglądam z 

Za każdy bilet festiwalowy otrzymasz pieczątkę Kina Dzieci. Pieczątki możesz zdobyć w weekendy festiwalowe 
(sobota, niedziela) w punktach informacyjnych Kina Dzieci w Kinie Muranów i Kinie Praha. Zbierz 9 pieczątek  
i odbierz darmowy bilet na drugie spotkanie Klubu Kina Dzieci w Kinie Muranów (kartkę z pieczątkami należy 
okazać w kasie Kina Muranów przed seansem). Darmowy bilet przysługuje tylko dziecku.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

miejsce na Twój portret:

miejsce na pieczątki Kina Dzieci:

Zbieraj pieczątki i naklejki – dołącz do Klubu Kina Dzieci!



 panorama
panorama

Spotkanie z bohaterami, których znacie 
z poprzednich edycji Festiwalu oraz filmy 
dla młodych widzów, które pojawiły się 
w ostatnich miesiącach na ekranach kin. 



 panorama
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40 panorama

Basia
zestaw filmów krótkich

Opowieści świnki
Mullewapp – Eine schöne Schweinerei

czas trwania zestawu: 55’ Basia i biwak, Polska, 2017 
Basia i Anielka, Polska, 2017 Basia i Dziadkowie, Polska, 
2016 Basia i upał w zoo, Polska, 2016 Basia i nowy 
braciszek, Polska, 2018, dubbing, animacja

Basia to wyjątkowo rezolutna 5-latka, 
dobrze znana wielbicielom książek Zofii 
Staneckiej i Marianny Oklejak. Każdy od-
cinek uczy dzieci czegoś o dorosłych, ale 
i dorosłych czegoś o dzieciach. 

reż. Theresa Strozyk
Niemcy, 2016, 72’, lektor, animacja

Waldemar, prosiaczek ze słabością do tego 
co słodkie, obchodzi urodziny. Kiedy tort 
jest już gotowy, nadchodzą kłopoty. Farmę 
odwiedza gang głodnych dzików mających 
apetyt na urodzinowe ciasto.

4+ 4+
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41panorama

Wielka przygoda małej linii  
i inne filmy krótkie

Zimowe przygody Jill i Joy
Onnelin ja Annelin talvi

czas trwania zestawu: 53’ Nie jestem myszką, Wielka 
Brytania, 2015 Ośmiornica, Niemcy, 2015 Pan Patyk, Wielka 
Brytania, 2015 Tygrysek, Niemcy, 2015 Uciekające ciastko, 
Francja, 2015 Wielka przygoda małej linii, Francja, 2016, 
lektor, animacja

Bohaterowie tego zestawu krótkometrażo-
wych przygód nie raz wpadną w kłopoty. 
Na szczęście wszystkie przeciwności uda 
się im przezwyciężyć dzięki dobremu hu-
morowi i sile przyjaźni.

reż. Saara Cantell 
Finlandia, 2015, 81’, dubbing , aktorski 

Mały czy duży – każdy potrzebuje domu. 
Niestety dom państwa Malutkich został 
zniszczony. Jill i Joy wiedzą, jak im pomóc. 
Do czasu aż znajdą nowe mieszkanie, 
mogą rozgościć się w domku dla lalek.

4+ 4+
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42 panorama

Jill i Joy i tajemniczy nieznajomy
Onneli, Anneli ja Salaperäinen muukalainen

Chłopiec w skorupce  
i inne filmy krótkie

reż. Saara Cantell
Finlandia, 2017, 75’, dubbing, aktorski

W trzeciej części przygód Jill i Joy tajemni-
czy nieznajomy zakrada się do ich domku 
na plaży. Szybko okazuje się kim jest 
i co go tu sprowadza. Dziewczynki nie pozo-
stają obojętne na los pokrzywdzonego.

czas trwania zestawu: 51’ Chłopiec w skorupce, Norwegia, 
2016 Dziewczynka i noc, Belgia, 2015 Hej Jelonku!, Węgry, 
2015 Kieszonkowy człowieczek, Francja, 2016 Mały 
ptaszek i gąsienica, Szwajcaria, 2017 Sabaku, Holandia, 
2016 Zagubiony list, Irlandia, 2016, lektor, animacja

Czy to źle, że każdy z nas jest inny? A może 
te różnice są naszą największą siłą? W zesta-
wie krótkich metraży, dzieci spotkają wyjąt-
kowych bohaterów m.in. Kieszonkowego 
Człowieczka, Jelonka i Odda.

6+5+
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43panorama

Superagentka
Nabospionen

Villads
Villads fra Valby

reż. Karla von Bengtson
Dania, 2017, 77’, dubbing, animacja 

10-letnia Agathe-Christine będzie detek-
tywem. Już teraz chce rozwiązywać za-
gadki. Czas na pierwszą prawdziwą sprawę. 
Złapanie tajemniczego złodzieja z osiedlo-
wego sklepu to tylko kwestia czasu. 

reż. Frederik Meldal Nørgaard 
Dania, 2015, 76’, lektor, aktorski

Villads! Villads? Villads?! 6-letni bohater 
co chwilę słyszy swoje imię. Rodzice wciąż 
czegoś od niego chcą. Ustalają zasady 
i przerywają zabawę w najlepszym mo-
mencie. Czy tak będzie też w szkole?

6+6+
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44 panorama

Wielki zły lis i inne opowieści
Le grand méchant Renard et autres contes…

Solan i Ludwik – wielki  
wyścig z serem
Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa

reż. Patrick Imbert, Benjamin Renner 
Francja, Belgia, 2017, 83’, lektor, animacja

W świecie zwierząt wszystko działa na opak! 
Leniwy bocian nie chce dostarczyć dzieci 
do rodziców, a lisa nie boi się żadna kura, 
więc ten prosi o radę groźnego wilka. Czas 
na obejrzenie kilku niezwykłych przygód 
z życia rudego zwierzaka i jego przyjaciół – 
zupełnie zadziwiających zwierząt.

reż. Rasmus A. Sivertsen 
Norwegia, 2015, 78’, dubbing, animacja 

Czy gra się, aby wygrać, czy gra się, tylko 
aby grać? Pewny siebie i uwielbiający ry-
walizację Solan nie ma wątpliwości – marzy 
o zwycięstwie w wielkim serowym wyścigu.

6+ 7+
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45panorama

Blanka 
Blanka

Na linii wzroku
Auf Augenhöhe

reż. Kohki Hasei
Filipiny, Japonia, Włochy, 2015, 75’, lektor, aktorski

Blanka, 12-letnia mieszkanka Manili, marzy 
o jednym – żeby mieć mamę. Wydaje jej 
się, że szczęście, przyjaźń, a nawet rodzinę 
można kupić za pieniądze. Nie zauważa 
jednak, że najbliżsi są tuż obok.

reż. Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner 
Niemcy, 2015, 98', lektor, aktorski 

11-letni Michi mieszka w domu dziecka. 
Pewnego dnia przypadkowo natrafia 
na nazwisko i adres swego ojca. Czy chło-
piec odważy się go odszukać? Co może 
wyniknąć z takiego spotkania?

9+ 9+
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46 panorama

Pan Hublot 
i inne filmy krótkie

czas trwania zestawu: 52’ Kiosk, Szwajcaria, 2013  
Niedźwiedzia opowieść, Chile, 2014 Pan Hublot, 
Francja, 2013 Paul, Holandia, 2015 Popłyń w tańcu, Stany 
Zjednoczone, 2017, lektor, aktorski/animacja

Marzenia czy stawianie czoła 
rzeczywistości to tylko niektóre tematy 
krótkich metraży w tym zestawie. Dzieci 
poznają m.in. skrytego Pana Hublota, 
Niedźwiedzia kataryniarza i Paula, chłopca 
z RPA.

9+9+

Nic bez nas
Nicht ohne uns

reż. Sigrid Klausmann
Niemcy, 2017, 87’, lektor, dokument

Czego można dowiedzieć się o marzeniach 
i planach dzieci, towarzysząc im w co-
dziennej podróży do szkoły? Poruszający 
dokument pokazuje historie szesnastu bo-
haterów z najodleglejszych części świata.
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47panorama

Storm. Opowieść o odwadze 
Storm: Letters van Vuur

Przygoda Nelly
Nellys Abenteuer

reż. Dennis Bots
Holandia, 2017, 100’, dubbing, aktorski 

Średniowieczne miasteczko, w którym 
żyje 12-letni Storm, ma wiele tajemnic. 
Jedną z nich jest list, o którym wciąż szep-
czą dorośli. Chłopiec chce dowiedzieć się 
więcej. Ciekawość popchnie go w stronę 
wielkiej przygody.

reż. Dominik Wessely 
Niemcy, 2016, 97’, lektor, aktorski

Informacja o przeprowadzce zaskakuje 
Nelly u progu wakacji. Potem jest tylko go-
rzej! Kłótnia z rodzicami, ucieczka, intryga 
z budową elektrowni w tle i to wszystko 
w Transylwanii. Wakacje nie będą nudne!

9+9+
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mam 5 lat –
urodz iny 

kina dz ieci

mam 5 lat – urodziny kina dzieci

Z okazji małego jubileuszu przypominamy 
największe przeboje i najbardziej  
wzruszające filmy w historii Festiwalu 
Filmowego Kino Dzieci. 



mam 5 lat –
urodz iny 

kina dz ieci
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50 mam 5 lat – urodziny kina dzieci

Kacper i Emma na safari
Karsten og Petra på safari

Kacper i Emma –  
najlepsi przyjaciele
Karsten og Petra blir bestevenner

reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia, 2015, 75’, lektor, aktorski

Kacper i Emma są w Afryce. Pomagają w pro-
wadzeniu lecznicy dla dzikich zwierząt. 
Wpadają na trop uprowadzonego lwiątka. 
Czy przedszkolakom uda się rozwiązać za-
gadkę i oddać małego lwa jego mamie?

reż. Arne Lindtner Naess
Norwegia, 2013, 74’, dubbing, aktorski

Kacper właśnie przeprowadził się z ro-
dziną do nowego domu i pełen obaw 
czeka na początek nauki w przedszkolu. 
Pierwszą osobą, którą tam poznaje, jest 
Emma, która niedługo będzie świętować 
swoje piąte urodziny.

4+ 4+
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51mam 5 lat – urodziny kina dzieci

Wielka wyprawa Molly
Molly Monster

Biuro Detektywistyczne Lassego 
i Mai. Sekret rodziny von Broms
Lasse-Majas detektivbyrå – von Broms hemlighet

reż. Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Niemcy, 2016, 70', dubbing, animacja

Przed małą Molly wielka zmiana – koniec 
z byciem jedynaczką! Rodzice już udali się 
na wyspę, na której przychodzą na świat 
wszyscy z rodziny Potworowskich. Molly 
musi ruszyć w podróż śladem rodziców.

reż. Pontus Klänge, Walter Söderlund
Szwecja, 2013, 80’, lektor, aktorski

Jakie sekrety może skrywać szkatuła scho-
wana przed ponad dwustu laty w tajem-
niczej krypcie? Lasse i Maja, najsłynniejsi 
detektywi w całym Valleby, nie zamierzają 
czekać, aż ktoś rozwiąże zagadkę.

4+ 6+
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Nowe przygody dzieci z Bullerbyn
Mer om oss barn i Bullerbyn

Dzieci z Bullerbyn
Alla vi barn i Bullerbyn

reż. Lasse Hallström 
Szwecja, 1987, 95’, lektor, aktorski

Zima będzie tak samo wesoła jak lato! 
Można zjeżdżać na sankach, czekać 
na pierwszą gwiazdkę, wymyślać coraz 
to nowe zabawy. A wszystko to w malut-
kim i najweselszym na świecie Bullerbyn.

reż. Lasse Hallström
Szwecja, 1986, 91’, lektor, aktorski

Mieszkańcy najsłynniejszej szwedzkiej 
wioski zaczynają wakacje. Chociaż jest 
ich tylko kilkoro, o nudzie nie ma mowy. 
Mistrzyni, Astrid Lindgren, zadbała o to, 
by ich przygody były ponadczasowe.

6+ 6+
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Sekret Eleonory
Kérity, la maison des contes

Jak ukraść psa
Gae-leul hoom-chi-neun wan-byeok-han 
bang-beob

reż. Dominique Monfery 
Francja, 2009, 76’, lektor, animowany

Siedmioletni Nathaniel jeszcze nie umie 
czytać i wydaje mu się, że nigdy nie 
opanuje tej sztuki. Ekscentryczna ciocia 
Eleonora zapisuje mu w spadku bibliotekę 
pełną starych książek. 

reż. Kim Sung-ho 
Korea Południowa, 2014, 109’, lektor, aktorski

Ji-so mieszka z mamą i bratem w furgo-
netce. Gdy zbliżają się jej urodziny, posta-
nawia kupić dom i zorganizować w nim 
przyjęcie. Ale skąd wziąć pieniądze? Może 
uprowadzić psa i zażądać okupu?

6+ 7+



Oceń film, zamalowując listkiOceń film, zamalowując listki

54 mam 5 lat – urodziny kina dzieci

Niesforny Bram
Brammetje baas

Chłopiec i świat
O Meninо e о Mundо

reż. Anna van der Heide 
 Holandia, 2012, 83’, lektor, aktorski

Bram jest wyjątkowo ciekawskim chłop-
cem. Nie może usiedzieć w miejscu 
i ma głowę pełną pomysłów. Jego zacho-
wanie nigdy nie stanowiło problemu, ale 
sytuacja zmienia się, gdy chłopiec zaczyna 
naukę w szkole.

reż. Alê Abreu 
Brazylia, 2013, 80', bez dialogów, animacja

Cuca tęskni za tatą, który w poszukiwaniu 
pracy opuścił rodzinną wioskę. Chłopiec 
rusza jego śladem i odkrywa, jak wielki 
i dziwny jest świat pełen obcych ludzi, 
dziwnych istot oraz dyszących parą i spali-
nami wielkich miast. 

7+ 10+



wydarzenia dodatkowe

Kinо Dzieci о wychowaniu – 
wydarzenia dla nauczycieli i opiekunów

czwartek 20.09

16:30–18:00 | Kino Muranów
Zawsze ciekawi – jak rozbudzać 
i podtrzymywać ciekawość w uczniach? 
wykład Agnieszki Stein dla rodziców,  
edukatorów i nauczycieli 
wstęp: 10 zł, bilety do nabycia w kasie Kina Muranów 
oraz na stronie www.kinomuranow.pl
+ stoisko wydawnictwa Mamania

sobota 22.09

8:30–15:30 
pokaz filmu Liyana (reż. Aaron Kopp, Amanda 
Kopp, 2017, 77') + całodzienne warsztaty dla 
nauczycieli Filmoterapia w szkole – wykład 
prowadzący: Anna Równy (wstęp), dr Karol Jachymek

Moja opowieść – daj się ponieść wyobraźni 
warsztaty storytellingowe | prowadzące: Joanna 
Krzemińska, Joanna Waszkowska (Grupa 
Superbelfrzy)

wstęp: 25 zł, bilety do nabycia w sklepie 
internetowym na stronie: www.nowehoryzonty.pl

wtorek 25.09

17:00-19:00 | Kino Muranów
Kto się boi sztuki – warsztaty dla rodziców
Prowadzące: Karolina Rodanowicz,  
Agnieszka Sinicka (Spotlight Kids) 
wstęp: 10 zł, bilety do nabycia w kasie Kina Muranów 
oraz na stronie www.kinomuranow.pl

pozostałe

sobota i niedziela 15–16.09

Rodzinny weekend z Kinem Dzieci
lista miejsc na www.kinodzieci.pl

sobota 22.09

11:00-17:00 | Kino Praha
Najmniejsi Projektanci Świata
warsztaty plastyczne z VOX

niedziela 23.09
 
12:00 | Kino Praha  
Ja i pchła
spektakl Lichtbende – teatru cieni  
z Holandii z muzyką na żywo

czwartek i piątek 27–28.09

I dzień: 16:00–18:45
II dzień: 10:00–17:40  | Kino Muranów
O kinie młodego widza – działania  
poza schematem
konferencja dla pracowników kin

oba weekendy festiwalowe 

Kino Praha i Kino Muranów – 
po wszystkich seansach 
odbywać się będą 
warsztaty plastyczne



Kino Muranów
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