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Festiwal filmowy to czas na to, by być cie-
kawym – poznawać, pytać, dyskuto-
wać i tworzyć. Zaczynamy kolejne Kino 
Dzieci, na którym każdy z was może… 
Zostać jurorem i oddać swój głos na film kon-
kursowy. Poznać Przygodę Nelly i porozma-
wiać z grającą w filmie Florą Li Thiemann o jej 
podróży do Transylwanii. Przenieść się w czasie 
ze Stormem i dowiedzieć się od aktorów –  
Juny de Leeuw i Daviego Gomeza, jak to jest 
zagrać w filmie kostiumowym. Odwiedzić 
z Blanką Filipiny albo rozwiązywać detektywi-
styczne zagadki z najmłodszą Superagentką –  
Aghatą-Christine i zapytać reżyserkę – Karlę 
von Bengtson, czy na co dzień zaczytuje się 
w kryminałach. Ruszyć do pierwszej klasy 
z Villadsem, ścigać się z Solanem i Ludwikiem 
w serowym wyścigu lub wysłuchać Opowieści 
świnki o tym, co zagrażało urodzinowemu 
przyjęciu Waldemara. Poczuć się przez 
chwilę jak w Zimowych przygodach Jill i Joy 
i poznać wszystkie sekrety domków dla lalek. 
Zamieszkać w Bullerbyn, odwiedzić Ronję 
w zbójeckiej jaskini, zmniejszyć się do roz-
miarów Paluszka. Posłuchać ulubionych frag-
mentów książek czytanych przez dorosłych, 

którzy nigdy nie przestali być dziećmi. Wybrać 
się z Tsatsikim do Grecji lub zaprzyjaźnić się, 
jak Pan Wrona, z Mamą Mu. Wyruszyć z Basią 
na biwak lub z Żubrem Pompikiem do puszczy, 
a po seansach przekonać się, kto wymyśla i ilu-
struje ich przygody, a kto przenosi je na ekran. 
Dowiedzieć się wreszcie, dlaczego skarpetki 
znikają pojedynczo, a nigdy parami. A te, które 
leżą bezczynnie w szufladzie, wykorzystać 
na warsztatach z Galiną Miklínovą – reżyserką 
Niedoparków. Wziąć udział w lekcji czeskiego 
lub dołączyć do Klubu Kina Dzieci i nie rozsta-
wać się z festiwalową atmosferą przez cały rok. 
Poznać sekrety Warszawy – nie tylko 
te z Tarapatów. Zadać sto pytań podczas 
wykładów Uniwersytetu Dzieci i obej-
rzeć nasze tegoroczne filmowe Odkrycia. 
Mieć przed sobą trudną decyzję, komu przy-
znać tytuł ulubionego bohatera Krótkich 
historii: Uciekającemu ciastku, Chłopcu 
w skorupce, a może Panu Hublotowi? 
Co wybierzecie? Pora na waszą ciekawość.

Kamila Tomkiel-Skowrońska 
dyrektorka Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 
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festiwalowy jest dopiero początkiem 
ich przygody z polską publicznością.
W tym roku elementem festiwalu jest rów-
nież Warsaw Kids Film Forum, które wraz 
z programem rozwoju scenariuszy Kino 
Dzieci.Pro tworzą propozycję dla producen-
tów i filmowców chcących tworzyć filmy 
dla dzieci. Pierwsze efekty tej pracy już 
widzimy – w kinach możecie już zobaczyć 
Tarapaty Marty Karwowskiej, których scena-
riusz rozwijany był na naszych warsztatach. 
Mam nadzieję, że znajdziecie dla siebie na festi-
walu niezapomniane filmy – do zobaczenia!

Maciej Jakubczyk 
dyrektor Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 

Bardzo się cieszę na 4. edycję Kina Dzieci –  
sprowadziliśmy z różnych stron świata  
niezwykłe i bardzo różnorodne filmy. 
Jeszcze bardziej mnie cieszy, że wiele z nich 
będziemy mogli pokazać dzieciom i doro-
słym w kilkudziesięciu miastach Polski.
Co roku dbamy, żeby filmy wyświetlane 
w głównym konkursie Kina Dzieci można  
było obejrzeć nie tylko w Warszawie,  
czy we Wrocławiu – w tym roku zobaczy  
je publiczność z 20 miast. 
Po festiwalu nasze filmy zostają w Polsce 
i dostępne są przez cały rok w ramach 
cyklu Kino Dzieci Prezentuje oraz tra-
fiają do szkół i przedszkoli w 40 miastach 
poprzez program Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej. Tym sposobem pokaz 
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Konkurs filmów 
pełnometrażowych

Osiem filmów będzie walczyć w tym roku 
o statuetkę Kwiatu Paproci, uznanie jurorów 
oraz publiczności. Tytuły Najlepszego filmu 
4. Festiwalu Filmowego Kino Dzieci przyznają 
aż trzy składy jurorskie: dziennikarzy, twórców 
oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, a także 
publiczność w 20 festiwalowych miastach.

Ulubieni bohaterowie  
Krótkich historii

W tym roku widzowie będą mogli oddawać 
głosy na ulubionego bohatera każdego 
z trzech zestawów filmów krótkometrażowych, 
prezentowanych w sekcji Krótkie historie. Kto 
zwycięży – Pan Hublot, Tygrysek, a może mała 
czerwona linia? Kto zaskarbi sobie sympatię 
i podbije serca widzów?
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Jury Twórców

Robert Jarosz 
Reżyser, dramatopisarz

Marta Karwowska
Reżyserka, scenarzystka i socjolożka

Jerzy Rogiewicz 
Kompozytor, perkusista i pianista

Jury Dziennikarzy

Dorota Chrobak
Dziennikarka filmowa

Małgosia Jakubowska
Założycielka, wydawca i naczelna mama 
portalu ladnebebe.pl 

Agnieszka Szydłowska
Dziennikarka radiowa i telewizyjna

Jury Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych

Bolesław Drochomirecki
Menedżer kultury, członek Rady SKSiL, szef 
Opolskiego Kina Objazdowego

Marlena Gabryszewska 
Filmoznawczyni, polonistka, menedżerka 
kultury

Wioletta Mrozek
Ekspertka w dziedzinie edukacji filmowej, 
szkolna koordynatorka kultury

Agnieszka Piotrowska-Prażuch
Edukatorka, zastępca kierownika kina 
studyjnego Amok w Gliwicach, absolwentka 
filmoznawstwa
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Opowieści świnki
Eine schöne Schweinerei

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.

W te urodziny przed Waldemarem wyzwanie 
poważniejsze niż zwykle. Do tej pory największą 
sztuką było to, by nie zjeść tortu przed czasem. 
Tym razem on i jego najlepsi przyjaciele – kogut 
Franz i mysz Johnny – muszą uratować farmę 
przed najazdem czwórki dzików, wyjadają-
cych wszelkie zapasy. Przed tym gangiem nie 
uchowa się nawet stara marchewka, o torcie nie 
wspominając. Tylko jak dotrzeć na farmę, skoro 
dziki podstępem wyprowadziły ich w pole? 
Bohaterowie znajdują się nie wiadomo gdzie, 
a pewne jest tylko jedno – są daleko. Czasu 
jest mało. Czy przyjaciele zdążą przyjść farmie 
z odsieczą?4+

Niemcy, 2016, 72’, lektor, animacja 

reżyser  Theresa Strozyk
scenariusz  Jesper Möller, Armin Völckers
zdjęcia  Olaf Aue
muzyka  Sebastian Schmidt
obsada  Carolin Kebekus, Michael Kessler, Axel Prahl
producent  Romy Roolf
produkcja  MotionWorks
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Zimowe przygody Jill i Joy
Onnelin ja Annelin talvi

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.

Święta coraz bliżej. Jill i Joy goszczą u sie-
bie państwa Malutkich. Najmniejsza rodzina 
na świecie straciła dom przez dużych. 
Dziewczynki oferują im pobyt w domku dla 
lalek. Przynajmniej do przyjazdu pani Róży. 
Tak, tej samej, która kiedyś zaprojektowała 
dom dla dziewczynek. Ona na pewno zara-
dzi coś na kłopoty mieszkaniowe Malutkich. 
Jednak w oczekiwaniu na świąteczną wizytę 
pani Róży, Malutcy mają kolejne kłopoty. 
I znów przez dużych! Sąsiadka dziewczynek – 
Adela – chce ich złapać i sprzedać do gabi-
netu osobliwości. Czy Jill i Joy staną w obronie 
nowych przyjaciół?4+

Finlandia, 2015, 81’, dubbing, aktorski 

reżyseria  Saara Cantell
scenariusz  Sami Keski-Vähälä
zdjęcia  Marita Hällfors
montaż  Anne Lakanen
muzyka  Anna-Mari Kähärä
obsada  Rebecca Halonen, Eija Ahvo, Edvin Fagerström,  
 Kristiina Elstelä, Helena Grönqvist
producent  Teea Hyytiä
produkcja  Zodiak Finland Oy
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Superagentka
Nabospionen

10-letnia Agathe-Christine będzie detektywem. 
Już teraz chce rozwiązywać zagadki. Czas 
na pierwszą „prawdziwą” sprawę. Złapanie 
tajemniczego złodzieja z osiedlowego sklepu 
to tylko kwestia czasu.

Spódnica, marynarka, krawat, kapelusz z sze-
rokim rondem – od razu widać, że Agathe-
Christine jest detektywem. Gdy przeprowadza 
się z rodziną do nowego miasta, natychmiast 
zakłada biuro detektywistyczne, a w lokalnym 
sklepiku dostaje pierwsze prawdziwe zlece-
nie: ma siedem dni na odkrycie, kto dokonuje 
drobnych kradzieży. Od razu ma podejrzanego! 
Jest pewna, że to Vincent – wiecznie naburmu-
szony i tajemniczy chłopiec z sąsiedztwa. Ale 
czasem pozory mylą, a pierwszy trop nie musi 
być tym właściwym. Czy detektywistyczna 
zagadka może być okazją do zdobycia praw-
dziwego przyjaciela?

Dania, 2017, 77’, dubbing, animacja

reżyseria  Karla von Bengtson
scenariusz  Karla von Bengtson
zdjęcia  Kristjan Moller
montaż  Linda Jildmalm
muzyka  Nathan Larson
obsada  Dar Salim, Søs Egelind, Anne-Grethe Bjarup Riis
producent  Sarita Christensen
produkcja  Copenhagen Bombay

6+
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Villads
Villads fra Valby

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

Dorośli i ich zasady! Nie zawsze da się je 
wszystkie zapamiętać, a co dopiero zrozumieć. 
I chociaż Villads bardzo się stara, nie zawsze 
udaje mu się ich przestrzegać. To przecież nie 
jego wina, że dookoła jest tyle rzeczy do zro-
bienia. I każda jest dużo bardziej intrygująca 
od siedzenia w szkolnej ławce. A to, dlaczego 
trzeba siedzieć, kiedy można robić coś cie-
kawszego, nie zostało wcale wyjaśnione. Czy 
pierwsza klasa może być w ogóle fajna? Czy 
szkoła da się lubić? Aby tak było, postarać się 
musi nie tylko Villads, ale i poważni dorośli.

Dania, 2015, 76’, lektor, aktorski

reżyseria  Frederik Meldal Nørgaard
scenariusz  Frederik Meldal Nørgaard, Kristian Ibler
zdjęcia  Morten Bruus, Claus Sisseck
montaż  Malte Greis, Soren Ottosen
muzyka  Frederik Konradsen, Max Winding,  
 Andreas Kongsgaard Mogensen
obsada  Luca Reichardt Ben Coker, Iben Dorner,  
 Frederik Meldal Nørgaard
producent  Regner Grasten
produkcja  Regner Grasten Film

6+
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Solan i Ludwik – wielki wyścig  
z serem
Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa

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

Zawadiacki Solan jest mistrzem w niejednej 
dyscyplinie. Łyżwiarstwo, skok wzwyż czy 
warcaby – zawsze jest najlepszy. Remis? Dla 
niego to słowo mogłoby nie istnieć. Liczy się 
tylko sukces, a on zawsze wygrywa. Pewien 
kolejnego zwycięstwa bez zastanowienia staje 
do wielkiego wyścigu z serem. Jeśli wygra, 
zyska kolejny mistrzowski tytuł, jeśli przegra, 
on i jego przyjaciele stracą dach nad głową. 
Na trasie czekają liczne niebezpieczeństwa. 
Przeciwnicy zastawiają pułapki (w końcu 
wszystkie chwyty dozwolone). Czy Solan i jego 
drużyna zwyciężą?

Norwegia, 2015, 78’, dubbing, animacja

reżyseria  Rasmus A. Sivertsen
scenariusz  Karsten Fullu
zdjęcia  Janne Hansen, Morten Skallerud
montaż  Rasmus A. Sivertsen
muzyka  Knut Avenstroup
obsada  John F. Brungot, Anders Bye, Kåre Conradi
producent  Cornelia Boysen, Synnøve Hørsdal
produkcja  Just Film Distribution, Aukruststiftelsen

7+
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Blanka
Blanka

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.

W rzeczywistości, w której żyje Blanka, 
wszystko ma wymierną wartość – wolność, 
przyjaźń, szczęście. Dlatego osierocona dziew-
czynka skrzętnie zbiera każdy znaleziony 
i skradziony grosz, by spełnić swoje marzenie: 
kupić mamę i mieć rodzinę, której nigdy nie 
miała. Na swojej drodze spotyka niewidomego 
ulicznego muzyka Petera, a także chłopca 
na hulajnodze o imieniu Sebastian. Czy razem 
uda im się stworzyć bezpieczną przystań, którą 
można nazwać domem? Czy szczera potrzeba 
bliskości i domowego ciepła wygra z bez-
względnością ulicy?

Filipiny / Japonia / Włochy, 2015, 75’, lektor, aktorski

reżyseria  Kohki Hasei
scenariusz Kohki Hasei
zdjęcia Takeyuki Onishi
muzyka  Alberto Bof, Aska Matsumiya, Francis de Veyra
obsada  Peter Millar, Cydel Gabutero, Raymond Camacho,  
 Jomar Bisuyo
producent  Flaminio Zadra
produkcja  Dorje Film

9+



16 konkurs filmów pełnometrażowych

Przygoda Nelly
Nellys Abenteuer

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

Wszyscy wybierają się na wspaniałe waka-
cje, a tylko Nelly musi jechać z rodzicami do 
Rumunii. Od początku jest okropnie – nie 
zdołali nawet dolecieć do Sibiu, bo zepsuł się 
samolot. Do tego okazuje się, że to nie jest 
zwykły rodzinny wyjazd. Ojciec nadal jest 
w pracy. On i te jego elektrownie wiatrowe. 
Jakby tego było mało, nikt nie uprzedził Nelly, 
że mają się tu wkrótce przeprowadzić. Czy 
może być gorzej? Może – dziewczyna zostaje 
porwana. A to dopiero początek jej przygody!

Niemcy, 2016, 97’, lektor, aktorski

reżyseria  Dominik Wessely
scenariusz  Jens Becker, Uta Kolano
zdjęcia  Knut Schmitz
muzyka  Franziska Henke
obsada  Flora Thiemann , Julia Richter , Kai Lentrodt
producent  Arek Gielnik, Andrea Etspüler
produkcja  Indi Film, Southwest niemiecki Radio (SWR),  
 Saarland Radio (SR)

9+
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Storm. Opowieść o odwadze
Storm: Letters van Vuur

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

12-letni Storm pomaga tacie w drukarni. 
Pewnego dnia drukarz zostaje pojmany 
przez Inkwizycję. Chłopiec podejrzewa, 
że to z powodu tajemniczego listu. W ostat-
niej chwili udaje mu się uciec i zabrać ze sobą 
matrycę, która sprowadziła na ojca kłopoty. 
Podczas ucieczki Storm spotyka ukrywającą 
się w podziemiach Marieke, z którą wyrusza 
na ratunek aresztowanemu drukarzowi. Żadne 
z nich nie spodziewa się jeszcze, że druk może 
mieć moc kruszącą mury, a ich przypadkowe 
spotkanie wpłynie na całe ich życie. Film reży-
sera nagrodzonych na Kinie Dzieci Sekretów 
wojny.

Holandia, 2017, 100’, dubbing, aktorski

reżyseria  Dennis Bots
scenariusz  Karen van Holst Pellekaan
zdjęcia  Rolf Dekens
montaż  Peter Alderliesten
muzyka  Fons Merkies
obsada  Yorick van Wageningen, Laura Verlinden,  
 Peter Van den Begin
producent  Harro van Staverden, Phanta Basta
produkcja  Kurt Loyens

9+
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Wielka przygoda małej linii  
i inne filmy krótkie

Bohaterowie tego zestawu krótkometrażowych 
przygód nieraz wpadną w kłopoty. Na szczęście 
wszystkie przeciwności uda się im przezwyciężyć 
dzięki dobremu humorowi i sile przyjaźni.

Dzieci poznają Pana Patyka (kolejna po Gruffalo 
i Miejscu na miotle adaptacja książki Julii 
Donaldson), smakowite Ciasteczko, które 
ucieka z talerza, Tygryska głodomorka, gotu-
jącą przysmaki Ośmiornicę i Lucy, która bar-
dzo nie lubi, gdy mama nazywa ją „myszką”. 
Na koniec mała czerwona linia wyruszy 
w podróż przez życie ze swoim znalazcą.

4+

lektor, animacja
Nie jestem myszką
I’m not a mouse, Wielka Brytania, 2015, 2’
Ośmiornica
Krake, Niemcy, 2015, 4’
Pan Patyk
Stick Man, Wielka Brytania, 2015, 27’
Tygrysek
Tiger, Niemcy, 2015, 4’
Uciekające ciastko
La galette court toujours, Francja, 2015, 8’
Wielka przygoda małej linii
La Grande Histoire d’un petit trait, Francja, 2016, 8’
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Chłopiec w skorupce  
i inne filmy krótkie 

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

W trzeciej części swoich przygód powróci 
mały ptaszek, który tym razem nie zazna spo-
koju, gdyż życie uprzykrzać mu będzie gąsie-
nica. Najmłodsi widzowie poznają historię 
zagubionego listu oraz irlandzkie zwyczaje 
świąteczne, spotkają także baśniową Panią 
Noc i wyruszą w niespodziewaną podróż 
przez świat z pechowym Sabaku, który szuka 
przyjaciela.

lektor, animacja
Chłopiec w skorupce
Odd er et egg, Norwegia / Portugalia, 2016, 12’
Dziewczynka i noc 
La petite fille et la nuit, Francja / Belgia, 2015, 8’
Hej Jelonku! 
Hey Deer!, Węgry, 2015, 7’ 
Kieszonkowy człowieczek
Le Petit Bonhomme de poche, Francja / Szwajcaria / Gruzja, 2016, 8’
Mały ptaszek i gąsienica
Der kleine Vogel und die Raupe, Szwajcaria, 2017, 4’
Sabaku
Sabaku, Holandia, 2016, 3’
Zagubiony list
The Lost Letter, Irlandia, 2016, 8’

6+
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Pan Hublot  
i inne filmy krótkie

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.

Chłopcy z filmu  Popłyń w tańcu będą rywali-
zować w rytmie muzyki, Pan Hublot znajdzie 
niecodzienną przyjaźń, która wywróci do góry 
nogami rytm jego dnia, a bohaterka Kiosku 
zupełnie niechcący wyruszy w podróż swo-
jego życia. Na koniec niedźwiadek opowie nam 
wzruszającą historię swojej rodziny.

lektor, animacja / aktorski
Kiosk
Der Kiosk, Szwajcaria, 2013, 7’
Niedźwiedzia opowieść 
Historia de un oso, Chile, 2014, 10’
Pan Hublot
Mr. Hublot, Francja / Luksemburg, 2013, 11’
Paul
Paul, Holandia / Wielka Brytania, 2015, 15’ 
Popłyń w tańcu 
Sink or Swim, USA, 2017, 9’

9+
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Skarby
Tesoros

Jakie skarby skrywają tropikalne brzegi Meksyku? 
7-letni Dylan, jego rodzeństwo i nowi przyjaciele 
próbują zgłębić tajemnice, które skrywają 
piaszczyste plaże Pacyfiku. Jak zakończy się ich 
eskapada?

Przed czterystu laty angielski odkrywca Francis 
Drake zostawił na brzegach Pacyfiku ukryte 
kosztowności. Gdy 7-letni Dylan wraz z rodziną 
przybywa do Meksyku, marzy o odkryciu ukry-
tych w miasteczku Barra de Potosí skarbów. 
Chłopiec i jego rodzeństwo, mimo począt-
kowych problemów, szybko aklimatyzują się 
w nowej szkole, poznają rówieśników i odkry-
wają, jak wspaniałe jest życie w mieście. Mali 
przyjaciele wspólnie wyruszą na eskapadę 
i odkryją prawdziwe skarby, które skrywają 
piaszczyste plaże Meksyku: liczne gatunki 
wspaniałych roślin i zwierząt, które zamiesz-
kują wybrzeża Pacyfiku.

Meksyk, 2017, 95’, lektor na żywo, aktorski

reżyseria  María Novaro
scenariusz  María Novaro
zdjęcia  Gerardo Barroso, Lisa Tilliger
montaż  María Novaro
muzyka  Ampersan
obsada  Jacinta Chávez, Dylan Sutton Chávez,  
 Andrea Sutton Chávez, Lucas Barroso Tillinger
producent  María Novaro, Pamela Guinea
produkcja  Cine Ermitaño

6+
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Ivan Carewicz i zmienna 
księżniczka
Ivan Tsarevitch et la princesse changeante

Każdego wieczora chłopiec i dziewczynka 
spotykają się w teatrze z tamtejszym technikiem, 
by wspólnie wymyślać fantastyczne opowieści 
i kreować niesamowite postacie, w które sami się 
wcielają.

Wieczorami, gdy teatr pustoszeje, dzieci spo-
tykają się za kulisami ze starym technikiem. 
Uruchamiają wyobraźnię i na podstawie swo-
ich ulubionych baśni tworzą własne opowie-
ści, by potem odegrać je na scenie. Wraz z nimi 
przenosimy się w świat pogromczyni potwo-
rów, sprytnego czarownika czy złowiesz-
czych piratów, a na koniec oglądamy tytułową 
historię Ivana Carewicza i zmieniającej się 
księżniczki. Ta barwna francuska animacja 
przypomina nam, jak piękna i ważna dla ludz-
kości jest sztuka opowiadania.

Francja, 2016, 57’, lektor na żywo, animacja

reżyseria  Michel Ocelot
scenariusz  Michel Ocelot
zdjęcia  Ghislaine Serre
montaż  Patrick Ducruet
muzyka  Christian Maire
obsada  Marine Griset, Julien Béramis, Michel Elias,
 Olivier Claverie, Yves Barsacq
producent  Christophe Rossignon
produkcja  Nord-Ouest Productions, Studio O, Canal+

9+
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Nic bez nas
Nicht ohne uns

Czego można dowiedzieć się o marzeniach 
i planach dzieci, towarzysząc im w codziennej 
podróży do szkoły? Poruszający dokument 
pokazuje historie szesnastu bohaterów 
z najodleglejszych części świata.

Głównymi bohaterami filmu Nic bez nas 
są dzieci z różnych zakątków globu. Twórcy 
zabierają nas w daleką podróż i opowia-
dają historie kilkunastu młodych bohaterów. 
Dokument nie tylko zwraca uwagę na różnice 
kulturowe i odmienne problemy, przed jakimi 
stają dzieci, lecz także podkreśla podobieństwa 
w ich życiu: wszyscy uczą się, bawią, odkry-
wają świat i przygotowują się do dorosłości. 
Towarzysząc im w drodze do szkoły, pozna-
jemy ich marzenia, plany i lęki. Film porusza 
problem przyszłości naszej planety, włącza-
jąc do dyskusji głos dzieci, które już niedługo 
będą odpowiedzialne za jej losy.

Niemcy, 2017, 87’, lektor na żywo, dokument

reżyseria  Sigrid Klausmann
scenariusz  Sigrid Klausmann, Walter Sittler
zdjęcia  Robert Humphreys
montaż  Jeffrey Boyette
muzyka  Christopher Benstead, Lea-Marie Sittler, Nils Frahm
obsada  Nnimmo Bassey, Alix Mazounie, Alix Mazounie,  
 Pat Mooney, Kandi Mossett
producent  Liz Decena
produkcja  Gemini Film & Library, Schneegans Productions,  
 Servus TV

9+
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Czerwony żółw
La tortue rouge

Rozbitek budzi się na bezludnej tropikalnej 
wyspie. Początkowo raz po raz podejmuje 
desperackie i nieudane próby ucieczki, porzuca 
je jednak, gdy wyspa odkrywa przed nim swoją 
tajemnicę.

Tonącego mężczyznę wyrzuca na brzeg 
ogromna fala. Wokół ani śladu ludzi, tylko 
cisza, morze i plaża. Mimo otaczającego 
go piękna, rozbitek postanawia wydostać się 
z wyspy: buduje tratwę i wyrusza na pełne 
morze. Niestety, ktoś lub coś uniemożliwia mu 
ucieczkę. Zdesperowany i zmęczony mężczy-
zna codziennie od nowa próbuje zbudować 
coraz lepszą tratwę, jednak za każdym razem 
ponosi porażkę. Niebawem okaże się, że rajska 
wyspa ma swój sekret.

USA, 2016, 80’, bez dialogów, animacja

reżyseria  Michael Dudok de Wit
scenariusz  Michael Dudok de Wit, Pascale Ferran
montaż  Céline Kélépikis
muzyka  Laurent Perez Del Mar
obsada  Emmanuel Garijo, Tom Hudson, Baptiste Goy, 
 Axel Devillers
producent  Rémi Burah, Pascal Caucheteux
produkcja  Studio Ghibli, Wild Bunch

11+



30 odkrycia

Hobbyhorse Revolution
Hobbyhorse Revolution

W Finlandii są ich tysiące! Trenują, rywalizują, 
zdobywają mistrzowskie tytuły. Wybrana przez 
nie dyscyplina – jazda konna „na niby” – może 
wywoływać uśmiech na twarzy, lecz „hobby 
horsing” to dla tych dziewczyn coś więcej 
niż sport.

Hobbyhorse Revolution pokazuje, jak ważna 
dla nastolatek może być ich pasja. Często zagu-
bione i nierozumiane w szkole, nawiązują przy-
jaźnie i – mimo obaw – angażują się w sport, 
który można by łatwo wyśmiać . Autorzy tego 
pełnego muzyki i pozytywnych emocji doku-
mentu, z udzielającą się widzom ciekawością, 
portretują nastolatki, które szyją swoje niby-
-wierzchowce i z zaangażowaniem ćwiczą kłus 
oraz skoki przez przeszkody.

Finlandia, 2017, 90’, lektor na żywo, dokument

reżyseria  Selma Vilhunenm
scenariusz  Selma Vilhunenm, Okku Nuutilainen
zdjęcia  Sari Aaltonen, Selma Vilhunen
montaż  Okku Nuutilainen
muzyka  Henrik Oja (SE)
obsada  Mariam Nije, Elsa Salo, Alisa Aarniomäki
producent  Venla Hellstedt, Elli Toivoniemi
produkcja  Tuffi Films, Yle, Sveriges Television AB,  
 Filmpool Nord AB

11+
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Lato 1993
Estiu 1993

Frida to lato zapamięta na zawsze. Jej świat 
właśnie wywrócił się do góry nogami. Musi 
zamieszkać z dala od domu, z wujkiem i jego 
rodziną. Czy poradzi sobie z emocjami i odnajdzie 
się w nowym domu?

Letnie miesiące 1993 roku to dla 6-letniej Fridy 
wyjątkowo trudny czas. Właśnie przeprowa-
dza się na hiszpańską prowincję, by zamieszkać 
z nową rodziną. Rezolutną, choć nieco nie-
śmiałą dziewczynkę czeka wielka próba: musi 
oswoić się z nieznanym otoczeniem. Lato 1993 
to opowieść o świecie dorosłych widzianym 
oczami dziecka i o stawianiu czoła proble-
mom, które z pozoru nas przerastają. Czy Frida 
poradzi sobie z trudnymi emocjami: gniewem, 
smutkiem, zazdrością i rodzącym się na nowo 
przywiązaniem?

Hiszpania, 2017, 96’, napisy, aktorski

reżyseria  Carla Simón
scenariusz  Carla Simón
zdjęcia  Santiago Racaj
montaż  Didac Palou, Ana Pfaff
muzyka  Ernest Pipo, Pau Boïgues
obsada  Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí,  
 David Verdaguer, Fermi Reixach
producent  Valérie Delpierre, Stefan Schmitz, Maria Zamora
produkcja  Avalon, Fundación SGAE, Inicia Films

11+
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Hokus-pokus,  
Albercie Albertsonie
Hokus pokus Albert Åberg 

Albert Albertson ma sześć lat i marzy o tym, 
by mieć psa. Właśnie takiego, jakiego ma magik 
z sąsiedztwa. A może by tak użyć czarów i w ten 
sposób spełnić swoje największe marzenie?

Albert pragnie mieć psa, lecz jego tata uważa, 
że jest na to zdecydowanie za wcześnie. 
Chłopiec jest przekonany, że do spełnienia 
marzenia można użyć magicznych sztuczek, 
w świat których wprowadza go zaprzyjaźniony 
magik. Okazuje się jednak, że nie jest to takie 
proste, jak by się mogło wydawać. To opowieść 
o dorastaniu, odpowiedzialności, magii i o tym, 
że czasem marzenia spełniają się w najmniej 
oczekiwany sposób.

Norwegia, 2013, 72’, dubbing, animacja

reżyseria  Torill Kove
scenariusz  Tora Berg, Hans Åke Gabrielsson
montaż  Anders Sørensen
muzyka  Niklas Fransson, Georg Riedel
obsada  Henrik Forsbak Langfeldt, Kim Haugen,  
 Hallvard Lydvo, Inger Teien
producent  Synnøve Hørsdal, Cornelia Boysen,  
 Rebecka Hamberger, Kristin Ulseth
produkcja  A. Film, Eyeworks Film & TV Drama, Maipo Film,  
 Sveriges Television (SVT)

4+
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Mama Mu i Pan Wrona 
Mamma Mu & Kråkan

Ciekawa wszystkiego krowa i sceptyczny Pan 
Wrona – czy przyjaźń między nimi jest możliwa? 
Pełna humoru ekranizacja książkowych przygód 
tytułowej Mamy Mu.

Ciepła i pełna humoru opowieść o przyjaźni 
mimo różnic. Mama Mu to ciekawa wszyst-
kiego krowa z szalonymi pomysłami, które 
stara się hamować sceptyczny Pan Wrona. 
Mama Mu bardzo chce zaprzyjaźnić się 
z Panem Wroną, nawet wbrew jego obawom. 
Czy uda jej się przekonać uparte ptaszysko?

Szwecja, 2008, 78’, lektor na żywo, animacja

reżyseria  Igor Veichtaguin
scenariusz  Jujja Wieslander
zdjęcia Elena Rogova
muzyka  Niclas Fransson
obsada Rachel Mohlin, Johan Ulveson
producent  Johanna Bergenstråhle
produkcja  Film i Väst (co-production), Studio Baestarts  
 (co-production), Svensk Filmindustri (SF)

4+
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Biuro Detektywistyczne Lassego  
i Mai. Cienie nad Valleby
LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över Valleby

Lasse i Maja nigdy się nie nudzą! Valleby 
pełne jest przecież zagadek. Kolejny raz nie 
wahają się ani przez chwilę i ruszają na pomoc 
komendantowi policji. Uwaga! Nad miastem 
krążą tajemnicze cienie!

Lasse i Maja chcą pomóc swemu przyjacielowi 
policjantowi, rozwiązując zagadkę kryminalną. 
Sprawa z każdą chwilą staje się coraz trudniej-
sza i bardziej niebezpieczna. Jak zakończy się 
próba schwytania Cienia Sztuki? Jedno jest 
pewne – nic nie jest takie, jakie się wydaje. 
Młodzi detektywi muszą wykorzystać swój 
spryt i umiejętność logicznego łączenia drob-
nych faktów oraz przechytrzyć nieuczciwych 
dorosłych.

Szwecja, 2014, 76’, lektor, aktorski

reżyseria  Pontus Klänge, Walter Söderlund
scenariusz  Peter Arrhenius
zdjęcia  Mats Olofsson
montaż  Thomas Lagerman
muzyka  Jean-Paul Wall
obsada  Amanda Pajus, Lukas Holgersson, Tomas Norström
producent  Börje Hansson, Charlotta Denward, 
 Moa Westeson, Sofia Lindberg
produkcja  AB Svensk Filmindustri

6+
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Biuro Detektywistyczne Lassego  
i Mai. Sekret rodziny von Broms 
LasseMajas detektivbyrå – von Broms hemlighet

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

Lasse i Maja, młodzi detektywi z Valleby, 
rozpoczynają kolejne śledztwo. Spróbują 
dowiedzieć się, co może kryć w sobie tajem-
nicza szkatułka, pamiątka rodziny von Broms. 
Pewnego dnia znika nie tylko ona, ale także 
zaczynają ginąć rodowe pierścienie. Jak Lasse 
i Maja poradzą sobie z tą zagadką? Kto zabrał 
skrzyneczkę i czy uda się ją otworzyć?

Finlandia / Szwecja, 2013, 83’, lektor, aktorski

reżyseria  Pontus Klänge, Walter Söderlund
scenariusz Malin Nevander
zdjęcia  Mats Olofsson
montaż  Mattias Morheden
muzyka  Jean-Paul Wall
obsada  Lukas Holgersson, Amanda Pajus,  
 Tomas Norström, Kajsa Ernst, Peter Magnusson
producent  Moa Westeson, Johanna Bergenstråhle
produkcja  AB Svensk Filmindustri, Kinoproduction

6+
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Biuro detektywistyczne Lassego  
i Mai. Stella Nostra
LasseMajas detektivbyrå – Stella Nostra

Całe Valleby żyje przygotowaniami do ślubu 
Sary i Dina. Do miasteczka przybywają krewni. 
Gdy znika Stella Nostra, rodzinny klejnot, 
sytuacja się komplikuje. Mogą ją uratować 
tylko Lasse i Maja.

W Valleby trwają gorączkowe przygotowania 
do ślubu właścicieli miejscowej kawiarni – Dina 
i Sary. Lasse i Maja pomagają swoim przyjacio-
łom w przygotowaniach do uroczystości. Kiedy 
jednak do Valleby przybywają krewni mło-
dej pary, okazuje się, że należą oni do dwóch 
zwalczających się sycylijskich mafii. Na doda-
tek z sejfu znika drogocenny klejnot jednej 
z rodzin. Czy Lassemu i Mai uda się zapobiec 
wojnie gangów w Valleby oraz uratować uro-
czystość Sary i Dina?

Szwecja, 2016, 80’, dubbing, aktorski

reżyseria  Pontus Klänge, Walter Söderlund
scenariusz  Malin Nevander
zdjęcia  Mats Olofsson
montaż  Thomas Lagerman
muzyka  Jean-Paul Wall
obsada  Amanda Pajus, Lukas Holgersson, Tomas Norström
producent  Börje Hansson, Charlotta Denward,  
 Moa Westeson, Sofia Lindberg
produkcja  AB Svensk Filmindustri

6+
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Dzieci z Bullerbyn 
Alla vi barn i Bullerbyn

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.

Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji skła-
dająca się tylko z trzech zagród. Mieszka tam 
sześcioro dzieci, które dzięki swojej rezolut-
ności codziennie przeżywają niesamowite 
przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich 
ma głowę pełną niezwykłych pomysłów na to, 
jak spędzić wakacje w Bullerbyn – najmniej-
szej i najsłynniejszej wiosce na świecie. Film 
jest ekranizacją powieści Astrid Lindgren o tym 
samym tytule.

Szwecja / Włochy, 1986, 91’, lektor, aktorski

reżyseria  Lasse Hallström
scenariusz  Astrid Lindgren
zdjęcia  Jens Fischer
montaż  Susanne Linnman
muzyka  Georg Riedel
obsada  Linda Bergström, Crispin Dickson Wendenius,  
 Ellen Demérus, Anna Sahlin, Tove Edfeldt
producent  Waldemar Bergendahl
produkcja Svensk Filmindustri (SF)

6+
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Nils Paluszek
Nils Karlsson Pyssling

Każdy potrzebuje najlepszego przyjaciela. 
A co jeśli miałby nim być maleńki Nils Paluszek? 
Wtedy jest tylko ciekawiej! Wystarczy odrobina 
magii, by oglądać świat z perspektywy skrzata.

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 wygląda zupełnie ina-
czej i nie ma już mowy o nudzie.

Szwecja, 1990, 72’, lektor, aktorski

reżyseria  Staffan Götestam
scenariusz  Staffan Götestam, Astrid Lindgren
zdjęcia  Rolf Lindström
montaż  Nina Wedberg Thulin
muzyka  Anders Berglund
obsada  Jonatan Lindoff, Oskar Löfkvist, Britta Pettersson
producent  Waldemar Bergendahl, Ingrid Dalunde
produkcja  Astrid Lindgrens Värld, SVT Drama,  
 Svensk Filmindustri (SF)

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

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

Kolejne przygody mieszkańców Zagrody 
Północnej, Środkowej i Południowej. Po waka-
cjach Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse i Bosse 
wracają do szkoły. Wielkimi krokami zbliżają 
się zima i święta, które w Bullerbyn zawsze 
są wyjątkowe i warto czekać na nie cały rok. 
Jak będzie wyglądało oczekiwanie na zimę? 
Jakie przygody czekają tym razem małych 
bohaterów?

Szwecja, 1987, 95’, lektor, aktorski

reżyseria  Lasse Hallström
scenariusz  Astrid Lindgren
zdjęcia  Jens Fischer
montaż  Susanne Linnman
muzyka  Georg Riedel
obsada  Linda Bergström, Crispin Dickson Wendenius,  
 Ellen Demérus, Anna Sahlin
producent  Waldemar Bergendahl
produkcja  Svensk Filmindustri (SF)

6+



42 kino dzieci z nosem w książkach

Sonia
Siv sover vilse

Sonia nocuje u koleżanki. To nie będzie zwyczajna 
wizyta. Jej dom ma wiele sekretów. Zamiast snu 
Sonię czeka przygoda, pokonywanie własnych 
lęków i… sprzeczki borsuków w czerwonych 
kaloszach.

7-letnia Sonia po raz pierwszy nocuje poza 
domem. U Celestyny, jej nowej koleżanki, 
wszystko jest całkiem inne, a nawet odrobinę 
magiczne – jedzenie jest egzotyczne (i tro-
chę śmieszne, na przykład kasza nazywa się 
„kuskus”), kolory dziwnie różowe, a korytarze 
ogromne. Drzwi jest mnóstwo, a za każdymi 
czają się rzeczy osobliwe i trochę niepokojące. 
To będzie długa noc, a Sonia nieprędko zaśnie. 
Lecz dzięki parze wyjątkowo rozmownych 
borsuków wizyta będzie pełna niezapomnia-
nych przygód. Sonia to adaptacja książki Pii 
Lindenbaum, która opisała też przygody Nusi 
i Zlatanki.

Szwecja, 2016, 79’, dubbing, aktorski

reżyseria  Catti Edfeldt, Lena Hanno
scenariusz Lena Hanno, Thobias Hoffmén
zdjęcia Gabriel Mkrttchian
montaż  Christer Furubrand
muzyka  Merlijn Snitker
obsada  Astrid Lövgren, Lilly Brown, Henrik Gustafsson,  
 Sofia Ledarp
producent  Petter Lindblad
produkcja  Filmpool Nord, Gilda Film AB, Saperi Film,  
 Sveriges Television (SVT), Viking Film

6+
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Ronja, córka zbójnika
Ronja Rövardotter

Ronja jest odważna i waleczna. W końcu 
wychowała się wśród zbójników i wie, czego chce. 
Nie pozwoli na to, by zbójecki zatarg sprzed lat 
stanął na drodze jej przyjaźni z Birkiem.

Ronja i Birk przychodzą na świat w tę samą 
burzową noc. Ona jest córką Matta, herszta 
zbójeckiej bandy, on zaś synem Borka – jego 
największego przeciwnika. Mijają lata, a Ronja 
i Birk zaprzyjaźniają się, mimo sprzeciwu 
ojców. Czy uda im się pogodzić groźnych zbój-
ników? Ronja, córka zbójnika to filmowa ada-
ptacja jednej z najbardziej znanych powieści 
Astrid Lindgren.

Norwegia / Szwecja, 1984, 126’, lektor, aktorski

reżyseria  Tage Danielsson
scenariusz  Astrid Lindgren
zdjęcia  Rune Ericson
montaż  Jan Persson
muzyka  Björn Isfält
obsada  Lena Nyman, Per Oscarsson, Allan Edwall,  
 Börje Ahlstedt, Rune Andersson
producent  Waldemar Bergendahl
produkcja  FilmTeknik, Norsk Film, Svensk Filmindustri (SF),  
 Svenska Ord, Sveriges Television (SVT)

9+
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Tom Sawyer i przyjaciele
Tom und Hacke

Tomek i jego przyjaciel Hacke są świadkami 
przestępstwa, o które oskarżono niewinnego 
człowieka. Chłopcy przyrzekają milczeć o tym, 
co widzieli. Co okaże się ważniejsze – prawda czy 
dane słowo?

Niemieckie miasteczko, rok 1948. Po woj-
nie sklepy świecą pustkami, w najlepsze trwa 
nielegalny handel i brakuje pracy. W takich 
warunkach dorasta Tomek Sawyer – urwis 
mieszkający z ciotką i kuzynem. Tomek wraz ze 
swoim przyjacielem, Hackem, stają się przy-
padkowymi świadkami przestępstwa. Chłopcy 
zawierają pakt, że nikomu nie powiedzą o tym, 
co widzieli. Gdy zostaje aresztowany niewinny 
człowiek, Tomek waha się – co jest ważniejsze? 
Prawda czy przyrzeczenie?

Niemcy, 2012, 96’, lektor na żywo, aktorski

reżyseria  Norbert Lechner
scenariusz  Rudolf Herfurtner
zdjęcia  Namche Okon
montaż  Manuela Kempf
muzyka  Martin Unterberger
obsada  Fritz Karl, Franz Buchrieser, FranziskaWeisz,  
 Benedikt Weber, Xaver-Maria Brenner, Julia Forstner
producent  Norbert Lechner, Peter Rommel,  
 Markus Schwabenitzky
produkcja  Kevin Lee Film, Rommel Film, STAR*Film

9+
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Tsatsiki, tata i wojna oliwkowa
Tsatsiki, farsan och olivkriget

Tsatsiki spędza wakacje w Grecji, u swojego taty. 
Z powodu kryzysu ojciec musi sprzedać rodzinny 
hotel i oliwny gaj. Z pomocą przyjaciół chłopiec 
opracowuje plan, jak uratować ten mały raj 
na ziemi.

Pełna słońca opowieść o rodzinie, przy-
jaźni i pierwszej miłości. Tsatsiki to rezo-
lutny chłopak, którego mama jest Szwedką, 
a tata Grekiem. Chłopiec jedzie na wakacje do 
ojca – właściciela hotelu i oliwnego gaju. Każdy 
członek rodziny ma w nim swoje drzewo, które 
ma być przedłużeniem jego życia. Niestety 
kryzys gospodarczy uderza w Grecję. Pewnego 
dnia ojciec decyduje się sprzedać posiadłość, 
ponieważ zabrakło turystów. Tsatsiki postana-
wia uratować hotel i oliwkowe drzewa. Wraz 
z niezwykłą dziewczyną Alvą oraz przyjacie-
lem Hammarem opracowują sprytny plan. Czy 
wszystko się powiedzie?

Szwecja, 2015, 95’, lektor na żywo, aktorski

reżyseria  Lisa James Larsson
scenariusz  Moni Nillson
zdjęcia  Ola Magnestam
montaż  Hanna Lejonqvist
muzyka  Joel Danell
obsada  Emrik Ekholm, Adam Gutniak, Sara Vilén,  
 Liv Mjönes, Jonathan Rodriquez, Christine Meltzer
producent  Waldemar Bergendahl, Susann Billberg  
 and Lotta Westberg
produkcja  Nordisk film, TV4, Zingo film and Prosperus

9+
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Basia
zestaw filmów krótkich

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

Kiedy ma się 5 lat, świat jest wyjątkowo cie-
kawy. Wyprawa do zoo, biwak, dzień w przed-
szkolu, a nawet pobyt w domu z katarem mogą 
być początkiem niezwykłej przygody. Twórcy 
zachowali styl rysunków i poczucie humoru 
tak charakterystyczne dla książek o Basi. Serial 
zabiera nas do radosnego świata dziewczynki, 
która codziennie uczy się czegoś nowego.

animacja 
Basia i Anielka
Polska, 2017, 11’
Basia i biwak
Polska, 2017, 11’
Basia i Dziadkowie
Polska, 2016, 11’
Basia i upał w zoo
Polska, 2016, 11’

4+



kino dzieci z nosem w książkach 47

Żubr Pompik 
zestaw filmów krótkich

Żubr Pompik wraz z rodzicami żyje w puszczy. 
Pewnego dnia w rodzinie pojawia się mała 
Polinka. Odtąd młode żubry będą razem odkrywać 
cuda przyrody i uczyć się otaczającego ich 
świata.

Żubr Pompik żyje wraz z mamą i tatą w pusz-
czy i jest najmniejszym żubrem w stadzie. 
Pewnego dnia w rodzinie pojawia się ktoś jesz-
cze drobniejszy – młodsza siostra Pompika, 
Polinka. Nasz bohater musi sprostać roli star-
szego brata i wraz z siostrą odkrywa niezwykły 
i różnorodny świat przyrody, który z komiksów 
Tomasza Samojlika przeniesiono na ekran.

animacja 
Barwy ochronne
Polska, 2017, 7’
Do góry nogami
Polska, 2017, 7’
Duże i małe
Polska, 2016, 7’
Meszka
Polska, 2017, 7’
Polinka i pajęczynka
Polska, 2017, 7’
Smaki
Polska, 2017, 7’ 
Tropy na śniegu
Polska, 2017, 7’ 

4+
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Kacperiada
zestaw filmów krótkich

„Kacperiada”. A może Kacper i Ada? Serial 
na podstawie książek Grzegorza Kasdepke 
to komedia familijna z dużą dawką humoru. 
Każdy odcinek porusza ważny temat, 
gwarantując jednocześnie uśmiech.

Niełatwo mieć 7 lat. Kacper i Ada wspólnie 
poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pyta-
nia dotyczące przyjaźni i szczerości. Uczą się, 
jak sobie radzić z emocjami – z zazdrością czy 
rozczarowaniem – i próbują zrozumieć bardzo 
dziwny, a zarazem fascynujący świat dorosłych. 
Bo rodzina, mimo swoich wad, to jedna z naj-
wspanialszych rzeczy na świecie!

animacja 
Geneza
Polska, 2016, 7’
Król imprezy
Polska, 2016, 7’
Najlepiej być sobą
Polska, 2016, 7’
Pierwsze wrażenie
Polska, 2016, 7’
Porządny bałagan
Polska, 2016, 7’
Słucham?
Polska, 2016, 7’
Takie buty
Polska, 2016, 7’

6+
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Pat i Mat
Pat a Mat

Znani wszystkim – i małym, i dużym – sąsiedzi 
Pat i Mat znowu w akcji. Nikt nie remontuje i nie 
majsterkuje z taką pomysłowością jak ta dwójka.

Czym lepiej posprzątać w domu? Kosiarką 
przerobioną na pożeracz śmieci i gruzu? 
Dokładnie tak! Przyczepioną przy pomocy 
malutkich grabek do zamontowanego do sufitu 
węża ogrodowego pełniącego funkcję pro-
wadnicy. Czyj to pomysł? Oczywiście zawsze 
zaradnych i niebojących się żadnych wyzwań 
sąsiadów majsterkowiczów, Pata i Mata. I może 
owszem, kosiarka sama się odczepia od insta-
lacji i pożera wszystko, co było w pokoju, ale 
za to ile teraz jest w nim miejsca! Nic tylko 
zacząć układać parkiet.

Czechy, 2016, 80’, bez dialogów, animacja

reżyseria  Marek Beneš
scenariusz Vladimír Jiránek
zdjęcia  Jan Chvojka
montaż Lucie Haladova
muzyka  Petr Skoumal
producent  Tomas Eiselt

4+
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Niedoparki
Lichožrouti

Gdzie są te wszystkie skarpetki? Wkładamy je do 
pralki, specjalnie sprawdzamy, czy są do pary. 
A jak już się wypiorą, zawsze kilku brakuje. Jak 
to się dzieje? To sprawka niedoparków!

Ciekawski Hihlik, młody niedoparek, musi 
nauczyć się, jak żyć w świecie ludzi. Obok 
nich, lecz nie z nimi. Jak wszystkie niedoparki, 
on także żywi się skarpetkami, jednak nie 
zawsze przestrzega zasad. Jego zdaniem dwie 
takie same skarpetki to świetny zestaw do 
zjedzenia. Przed Hihlikiem mnóstwo przygód 
– od wojen skarpetkowych gangów, po spo-
tkanie oko w oko z łowcą niedoparków.

Chorwacja / Czechy / Słowacja, 2016, 83’, dubbing, animacja

reżyseria Galina Miklínová
scenariusz  Galina Miklínová, Pavel Šrut
zdjęcia  Tomáš Sysel
muzyka  Filip Mísek
obsada  Krystof Hádek, Jan Maxián, David Novotný
producent  Ondrej Trojan
produkcja  Total HelpArt T.H.A.

7+
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Błękitny tygrys
Modrý tygr

Czyste i jasne, bez żadnych parków, a już 
na pewno bez dzikiej zwierzyny – takie ma być 
miasto, gdy tylko burmistrz Ryp wprowadzi 
swoje wielkie zmiany. Tylko co wtedy stanie się 
z błękitnym tygrysem?

Nie ma niebieskich tygrysów. Nie wystę-
pują w przyrodzie. Nigdy o nich nie słyszano. 
A jednak we wspaniałym ogrodzie botanicz-
nym, który już wkrótce ma zostać zniszczony 
przez przebudowę miasta, zawsze pogrążona 
w rysunkach Johanka i uwielbiający przyrodę 
Matyáš znajdują właśnie jego – niesamowitego 
błękitnego tygrysa. Tylko dlaczego jest taki 
słaby? Czyżby chorował? Pod opieką Johanki, 
Matyáša i ich rodziców zwierz dochodzi do sie-
bie, lecz nie zazna spokoju, kiedy na jego tropie 
są i burmistrz, i myśliwy, i telewizja. Co będzie 
z tygrysem? Co będzie z miastem?

Czechy, 2012, 90’, lektor, aktorski

reżyseria  Petr Oukropec, Bohdan Sláma
scenariusz  Tereza Horváthová, Petr Oukropec
zdjęcia  Klaus Fuxjäger
montaż  Jakub Hejna
muzyka  Markus Aust
obsada  Jan Hartl, Daniel Drewes, Tereza Bocková
producent  Milan Kuchynka, Pavel Strnad
produkcja  Arina, Blinker Filmproduktion

7+
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Kuki powraca
Kuky se vrací

Porządki zawsze wiążą się z wyrzucaniem. Tym 
razem na śmietnik trafia Kuki – mały, przetarty, 
czerwony pluszowy miś, a przy tym najlepszy 
przyjaciel Ondry. Czy niedźwiadek zdoła wrócić 
do domu?

O Kukim można powiedzieć, że jest wytrwały, 
lecz raczej nie należy do zaradnych. Na szczę-
ście w wielkiej przeprawie przez las pomaga 
mu stary i mądry Kapitan von Hergot. Wspólnie 
ruszają w drogę do domu. Po piętach cały 
czas depczą im strażnicy wysypiska śmieci, 
z którego uciekł Kuki, próbujący go schwy-
tać i z powrotem uwięzić. A może nawet coś 
jeszcze gorszego! Czy Kuki zdoła im umknąć 
i zdąży na czas do Ondry, który czuje się coraz 
gorzej i gorzej – astma daje mu się coraz moc-
niej we znaki? A może to wcale nie z powodu 
astmy?

Czechy, 2010, 95’, lektor na żywo, animacja

reżyseria  Jan Sverák
scenariusz  Jan Sverák
zdjęcia  Mark Bliss, Vladimír Smutný
montaż  Alois Fisárek
muzyka  Michal Novinski
obsada  Zdenek Sverák, Ondrej Sverák. Jirí Machácek,  
 Petr Ctvrtnícek, Jirí Lábus
producent  Eric Abraham
produkcja  Biograf Jan Sverak, Ceská Televize,  
 Phoenix Film Investments

7+
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Siedem kruków
Sedmero krkavcu

Dawno, dawno temu w niewielkiej wiosce gdzieś 
w Czechach żyła rozgadana młynarzówna 
Bohdanka. Mówiła, dopytywała, drążyła – 
wszystko, żeby tylko poznać rodzinną tajemnicę.

Słowa wypowiedziane w złą godzinę mogą 
sprowadzić nieszczęście, np. zamienić sied-
miu braci w kruki. Aby zdjąć klątwę, Bohdanka 
musi przejść próbę – utkać dla nich koszule 
z parzących pokrzyw. Przed nią długie mie-
siące ciężkiej pracy, podczas których nie może 
powiedzieć choćby słowa. Bo słowa mają moc, 
a nic im tej mocy nie dodaje bardziej niż mil-
czenie. Zwłaszcza milczenie kogoś tak gada-
tliwego jak Bohdanka. Tylko czy owładnięta 
rządzą władzy zła królowa i jej próżny syn nie 
pokrzyżują planów dziewczyny?

Słowacja / Czechy, 2015, 103’, lektor na żywo, aktorski

reżyseria  Alice Nellis
scenariusz  Alice Nellis, Bozena Nemcová
zdjęcia  Matej Cibulka
montaż  Filip Issa
muzyka  Vaso Patejdl
obsada  Martha Issová, Sabina Remundová, Lukás Príkazský
producent  Katarína Vanžurová, Ester Honysová,  
 Ľubomír Slivka
produkcja  Attack Film, Et cetera Group, Honys Motion

7+



ahoj! kino czeskie 57

Krecik w mieście  
i inne filmy krótkie

Ahoj! Przed nami zabawne przygody 
najsłynniejszego krecika na świecie! Po raz 
kolejny niechybnie rozbawi nas wszystkich 
do łez, a przy okazji nauczy, jak radzić sobie 
z wyzwaniami.

Zestaw niezwykle zabawnych i pouczających 
historyjek z niezapomnianym Krecikiem w roli 
głównej. Tym razem bohater musi odnaleźć się 
w mieście, które zastąpiło las, a także uratować 
kacze jaja przed chytrym lisem i dać nauczkę 
kilku innym niesfornym zwierzakom. Sam także 
czegoś się nauczy.

bez dialogów, animacja 
Krecik i kaczki 
Krtek a kacicky, Czechy, 1995, 5’
Krecik i przyjaciele
Krtek a kamarati, Czechy, 1995, 5’
Krecik i robot 
Krtek a robot, Czechy, 1995, 5’
Krecik i uroczystość
Krtek a oslava, Czechy, 1995, 5’
Krecik i weekend
Krtek a víkend, Czechy, 1995, 5’
Krecik i węgiel 
Krtek a uhlie, Czechy, 1995, 5’
Krecik w mieście
Krtek ve městě, Czechy, 1995, 30’

4+
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Kacper i Emma na safari
Karsten og Petra pa safari

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

Najlepsi przyjaciele, Kacper i Emma, oraz ich 
pluszowi towarzysze – Leo i Pani Królik – spę-
dzają wakacje w Afryce. Mama Emmy pomaga 
przyjaciółce w klinice dla zwierząt. Ile tam 
można spotkać dzikich zwierząt! Gdy przyja-
ciele ruszają z nowo poznaną koleżanką, Tiri, 
i jej pluszowym Żółwiem na safari, wpadają 
na trop uprowadzonego lwiątka. Przywożą je 
do kliniki, jednak zwierzątko czuje się coraz 
gorzej. Z każdą chwilą coraz bardziej smut-
nieje i nie chce jeść. Gdy Emma odkrywa, 
że młody lew tęskni za swoją mamą, całą dru-
żyną ruszają na jej poszukiwania. Czy uda im 
się ją odnaleźć?

Norwegia, 2015, 75’, lektor, aktorski

reżyseria  Arne Lindtner Naess
scenariusz  Alexander Eik
zdjęcia  Daniel Garas
montaż Leif Axel Kjeldsen
muzyka  Neill Solomon, Lars Kilevold
obsada  Nora Amundsen, Elias Sovold-Simonsen, Ine Aakre
producent  Bobby Cardoso
produkcja  Cinenord Kidstory, Spier Filmsy

4+
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Wielka wyprawa Molly 
Molly Monster

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.

Wielka wyprawa Molly to pierwszy peł-
nometrażowy film o przygodach rodziny 
Potworowskich, wcześniej znanych z animo-
wanego serialu o tym samym tytule. Molly już 
wkrótce przestanie być jedynaczką. Będzie 
najlepszą starszą siostrą na świecie! Dla brata 
zrobiła już nawet czapkę, w której będzie 
mu ciepło, gdy już się wykluje. Rodzice Molly 
wyruszyli już w podróż na wyspę, na któ-
rej Tata ma przed sobą jeszcze trochę wysia-
dywania. O nie! Zapomnieli o czapce! Molly 
i jej nakręcany zabawkowy przyjaciel, Edison, 
wyruszają na wielką wyprawę. Przed nimi wiele 
przygód i ogromne wyzwania.

Niemcy, 2016, 72’, dubbing, animacja

reżyseria Matthias Bruhn, Michael Ekblad, Ted Sieger
scenariusz  John Chambers
zdjęcia  Ted Sieger
montaż  Melanie Hartmann
muzyka  Annette Focks
obsada  Tom Eastwood, Stefan Fredrich
producent  Alexandra Schatz
produkcja  SluggerFilm

4+
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Małpia afera
Apenstreken met aap noot mies

Wim marzy o tym, by chodzić do szkoły. 
Niestety mieszka w sierocińcu i pracuje w fabryce. 
Postanawia jednak spełnić swoje marzenie 
i wyrusza w nieznane. Na szczęście nie sam, a… 
w małpim towarzystwie.

Ciekawy świata Wim mieszka w sierocińcu, 
ma 10 lat i od dawna powinien chodzić do 
szkoły. Okrutna właścicielka domu sierot 
zmusza podopiecznych do pracy w fabryce. 
Rezolutny chłopiec podejmuje odważny krok 
i ucieka. Towarzyszy mu nietypowy przy-
jaciel – mała małpka, która dzięki figlom 
i sztuczkom rozwesela chłopca. Wim podczas 
ucieczki poznaje rówieśniczkę Jet i ukrywa się 
w gospodarstwie jej rodziców. Tak rozpoczyna 
się emocjonująca przygoda, pełna zwrotów 
akcji i nowych przyjaźni. Czy chłopcu uda się 
umknąć przed budzącą strach właścicielką sie-
rocińca i odmienić swój los?

Holandia, 2015, 87’, lektor, aktorski

reżyseria Johan Nijenhuis
scenariusz  Lars Boom, Maarten Lebens
zdjęcia  Maarten van Keller
montaż  Bas Icke, Jasper Quispel
muzyka Ronald Schilperoort
obsada  Tygo Bussemakers, Dick Carlier, Guus Dam
producent  Johan Nijenhuis, Klaas de Jong
produkcja  Johan Nijenhuis & Co, Farmhouse Film & TV

6+
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Jak ukraść psa
Gae-leul hoom-chi-neun wan-byeok-han bang-beob

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

Dom przepadł, rodzinna pizzeria upadła, 
a tata zniknął. Życie 10-letniej Ji-so wcale nie 
jest usłane różami. Na dodatek musi miesz-
kać teraz w niewielkiej furgonetce. O tym nikt 
nie może wiedzieć! Urodziny Ji-so już za mie-
siąc, a w planach jest huczna impreza dla całej 
klasy u niej w domu. Nie ma więc innego 
wyjścia, trzeba kupić dom i to jak najszyb-
ciej. Podobno wystarczy 500 dolarów. Tylko 
skąd je wziąć? Najprościej chyba uprowadzić 
i oddać psa bogatemu właścicielowi, i dostać 
za to nagrodę. Ji-so i jej przyjaciółka, Chae-
rang, znalazły już nawet właściwy cel. No to do 
dzieła!

Korea Południowa, 2014, 109’, lektor, aktorski

reżyseria  Kim Sung-ho
scenariusz Sung-ho Kim, Yeon-Shick Shin
zdjęcia  Hyeong-ju Kim
montaż  Jin Lee
muzyka  Min-kuk Kang
obsada  Lee Re, Lee Ji-won, Kim Hye-ja
producent  Yong-hoon Eom
produkcja  Samgeori Pictures

7+
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Julka i Olek znajdują mapę prowadzącą do 
skarbu ukrytego w sąsiedztwie. Dzieci pakują się 
w niemałe kłopoty, bo na drodze staje im szajka 
złodziei.

Julka – cicha, zamknięta w sobie 12-latka – 
i jej rówieśnik – wesoły, roztrzepany Olek – 
poznają się w czasie wakacji, gdy dziewczynka 
przyjeżdża do ciotki. Pewnego dnia dzieci 
znajdują plan prowadzący do skarbu ukry-
tego gdzieś w pobliżu. W tym samym czasie 
wokół sąsiedzkiej kamienicy zaczynają kręcić 
się podejrzane nianie i tajemniczy pożeracz 
cukierków. Julka i Olek będą musieli nie tylko 
przechytrzyć złoczyńców w drodze do skarbu, 
lecz przede wszystkim pokonać własne lęki 
i słabości. Czy wyjdą cało z opresji? Tarapaty 
to film o wielkiej przygodzie, ale co najważniej-
sze – o sile przyjaźni.

Tarapaty
Tarapaty 

Polska, 2017, 85’, polski, aktorski 

reżyseria  Marta Karwowska
scenariusz  Marta Karwowska
zdjęcia Kacper Fertacz
montaż  Aleksandra Gowin
muzyka  Antoni Komasa-Łazarkiewicz
obsada  Hanna Hryniewicka, Jakub Janota-Bzowski,  
 Joanna Szczepkowska, Maria Maj
producent  Agnieszka Dziedzic
produkcja  Koi Studio

7+
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Abulele 
Abulele

10-letni Adam zaprzyjaźnia się z Abulele – 
potworem o wielkim sercu, posturze yeti i ze 
słabością do słodkich napoi. Przyjacielem Adama 
interesują się służby specjalne, które ruszają 
w pogoń.

Izraelski film przygodowy o przyjaznych 
potworach i mierzeniu się z lękami. Adam jest 
typem samotnika. W domu nie dogaduje się 
z rodzicami, w szkole dokuczają mu kole-
dzy, a na dodatek nauczyciel każe mu napi-
sać wypracowanie z prymuską Tamarą. Gdy 
bohater po raz pierwszy spotyka wielkiego, 
futrzastego Abulele, nikt z dorosłych nie chce 
go słuchać. Przecież tylko małe dzieci wie-
rzą w stwory czyhające pod łóżkiem. Jednak 
Hani, woźny, którego boją się nawet najwięk-
sze zgrywusy w szkole, ostrzega chłopca 
przed tajemniczym stworzeniem o świecących 
oczach. Czy naprawdę jest się czego bać?

Izrael, 2016, 96’, dubbing, aktorski

reżyseria  Jonathan Geva
scenariusz  Jonathan Geva
zdjęcia  Giora Bejach
montaż  Omer Zaitman
muzyka  Frank Ilfman
obsada  Bar Miniali, Makram Khoury, Nati Kluger,  
 Idan Barkai
producent  Eitan Mansuri, Yoni Paran
produkcja  Spiro Films, Dori Media Paran

9+
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Labirynt
Labyrinthus

Rezolutny Frikke będzie musiał podjąć się 
wyjątkowo trudnego zadania: przejścia gry 
komputerowej, w której uwięzieni zostali jego 
znajomi ze szkoły. Czy starczy mu odwagi 
i pomysłowości?

14-letni Frikke przypadkowo natrafia na tajem-
niczą grę komputerową, do której za pomocą 
dziwnego aparatu można przenosić frag-
menty realnego świata. W tym samym cza-
sie dwójka nastolatków z sąsiedztwa, Nola 
i Marko, z niewyjaśnionych przyczyn zapada 
w śpiączkę. Frikke odkrywa, że jego rówie-
śnicy zostali uwięzieni w niebezpiecznej grze 
i że tylko on może im pomóc. Czy uda mu się 
poznać zasady gry i czy zdoła uratować przyja-
ciół? Komu może zaufać Frikke, a kto okaże się 
twórcą niebezpiecznej łamigłówki? Labirynt 
to wciągająca opowieść o przyjaźni, przygo-
dzie i trudach dorastania.

Belgia, 2014, 99’, lektor, aktorski

reżyseria  Douglas Boswell
scenariusz  Pierre De Clercq
zdjęcia  Reinier van Brummelen
montaż  Jan Hameeuw
muzyka  Pieter Van Dessel
obsada  Spencer Bogaert, Emma Verlinden,  
 Felix Maesschalck, Nell Catrysse
producent  Bart Van Langendonck
produkcja  Savage Film

9+
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Na linii wzroku
Auf Augenhohe

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

Michi ma 11 lat i mieszka w domu dziecka, gdzie 
na co dzień zmaga się z docinkami ze strony 
kolegów. Pewnego dnia natrafia na list matki, 
którego adresatem jest jego ojciec. Listu nigdy 
nie wysłała, więc Michi postanawia odnaleźć 
nieznanego mu tatę. Tom okazuje się zupełnie 
inny, niż chłopiec mógł się spodziewać – jest 
karłem. Michi początkowo wstydzi się wyglądu 
ojca i nie chce go znać. Kolejne złośliwości 
kolegów sprawiają, że ucieka z sierocińca i tra-
fia do mieszkania ojca. Wkrótce obaj odkryją, 
że mają ze sobą więcej wspólnego, niż przy-
puszczali i mimo trudów mogą być prawdziwą 
rodziną.

Niemcy, 2015, 98’, lektor, aktorski

reżyseria  Joachim Dollhopf, Evi Goldbrunner
scenariusz  Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf
zdjęcia  Jurgen Jurges
montaż  Maja Stieghorst
muzyka  David Ossa
obsada  Luis Vorbach, Jordan Prentice, Ella Frey
producent  Martin Richter
produkcja  Kinderkanal (KiKA)

9+
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Sekrety wojny
Oorlogsgeheimen

Dla Tuura i Lamberta wojna to tylko bieganie 
po lesie i strzelanie z karabinów z patyków. 
Wszystko się zmienia, gdy do klasy chłopców 
dołącza Maartje, a wraz z nią sekrety dorosłych.

Jest rok 1943. Holandia już od trzech lat jest 
pod okupacją, lecz dla Tuura i Lamberta 
II wojna światowa jest czymś odległym. 
W końcu jednak dociera i do ich miasta. 
Podczas gdy rodzina Tuura angażuje się w ruch 
oporu, tata Lamberta współpracuje z nazistami 
i namawia syna, by wstąpił do Hitlerjugend. 
Chłopcy pozostają jednak przyjaciółmi. Ale 
gdy do ich klasy dołącza Maartje, wszystko się 
zmienia. Zazdrość dzieli przyjaciół, a współ-
praca rodziny z nazistami odsuwa Lamberta 
od kolegów. Osamotniony chłopiec zdradza 
niewinny z pozoru sekret. Wszystko zmierza do 
nieuchronnej katastrofy.

Holandia, 2014, 91’, lektor, aktorski

reżyseria  Dennis Bots
scenariusz  Karin van Holst Pellekaan
zdjęcia  Rolf Dekens
montaż  Peter Alderliesten
muzyka Andre Dziezuk
obsada  Maas Bronkhuyzen, Joes Brauers, Pippa Allen,  
 Nils Verkooijen
producent  Martin Dewitte
produkcja  Rinkel Film

9+
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Niesamowity świat April
Avril et le monde truqué

April to wyjątkowa nastolatka: interesuje 
się chemią i intensywnie pracuje nad nowym 
odkryciem. Tylko ona może uratować pogrążony 
w kryzysie świat. 

Wszyscy naukowcy znikają w niewyjaśnionych 
okolicznościach, a świat na długi czas zatrzy-
muje się w epoce pary. Brak nowych odkryć 
prowadzi do kryzysu ekologicznego. Jedyną 
osobą, która może ocalić świat, jest April. Jako 
dziecko w tajemniczych okolicznościach stra-
ciła rodziców, obecnie mieszka w Paryżu ze 
swoim mówiącym kotem Darwinem. Co dzień 
podejmuje próby odkrycia przepisu na eliksir 
nieśmiertelności, nad którym pracowali nie-
gdyś jej rodzice.

Francja, 2015, 105’, dubbing, animacja

reżyseria  Christian Desmares, Franck Ekinci
scenariusz  Franck Ekinci, Benjamin Legrand
zdjęcia  Jacques Tardi
montaż  Nazim Meslem
muzyka  Valentin Hadjadj
obsada  Marion Cotillard, Philippe Katerine
producent  Michel Dutheil
produkcja  Je Suis Bien Content

11+
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Offline 
Offline – Das Leben ist klein Bonuslevel

Życie nastoletniego Jana pełne jest przygód, które 
przeżywa jako Fenris, bohater gry komputerowej. 
Będzie musiał jednak przenieść się do realnego 
świata. Czy jest na to gotowy?

Jan większość czasu spędza jako swoje alter 
ego: Fenris, dzielny wojownik, bohater gry 
komputerowej. Nastolatek właśnie przygo-
towuje się do Ragnaröku – wielkiego turnieju 
w sieci. Jego plany zostają jednak pokrzyżo-
wane, gdyż traci dostęp do gry. By odzyskać 
swoją cyfrową tożsamość, musi stawić czoło 
wyzwaniom w realnym świecie. Na swojej 
drodze spotka Karo, nastolatkę, która rów-
nież została usunięta z gry. Wraz z dziewczyną 
Jan ma szansę przeżyć prawdziwą przygodę 
w świecie offline. Czy chłopak poradzi sobie 
z wyzwaniami nastoletniego życia?

Niemcy, 2017, 87’, lektor, aktorski

reżyseria  Florian Schnell
scenariusz Florian Schnell, Jan Cronauer
zdjęcia  Dominik Berg
montaż  Matthias Scharfi
muzyka  Renee Abe, Marius Kirsten
obsada  Mala Emde, Moritz Glaser, Ugur Ekeroglu
producent Benjamin Munz
produkcja  Rat Pack Filmproduktion

11+
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To coś
i inne filmy krótkie 

A gdyby tak puścić wodze fantazji, co może się 
wtedy zdarzyć? Spodziewajcie się niesamowitości!

W kinie na naszych oczach dzieją się nawet naj-
bardziej niesamowite historie! Krokodyl, mysz, 
słoń, żaba i inni mieszkańcy miasteczka zwie-
rząt wspólnie gotują zupę z kamieni, górskie 
szczyty dokuczają nieśmiałemu pagórkowi, 
a kapryśny były jedynak opanowuje sztukę 
dzielenia się. Chodźcie do kina!

lektor, animacja/aktorski 
Moje, moje
Mine’e, Dania, 2012, 24’
Nowy gatunek 
Novy druh, Czechy, 2015, 6’
To coś
Some Thing, Niemcy, 2015, 6’
Zupa z kamieni 
La Soupe au caillou, Belgia, 2015, 7’

4+
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Wygląd
i inne filmy krótkie

Na pozornie najprostsze pytania czasem 
najtrudniej odpowiedzieć. Niby każdy wie, kim 
jest, lecz im mocniej będziemy się nad tym 
zastanawiać, tym bardziej skomplikowana może 
wydać się odpowiedź.

Kim jestem? To bardzo trudne pytanie. Jest tyle 
rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę: czy jest 
się wysokim, czy niskim, jaki się ma kolor oczu, 
skąd się pochodzi, czy jest się towarzyskim, 
nieśmiałym czy wrażliwym i jak bardzo. No 
i kim się jest dla innych: przyjacielem, tramwa-
jarzem, mamą? A wy? Kim jesteście?

lektor, animacja/aktorski 
Anatol i jego rondelek
La petite casserole d’Anatole, Francja, 2014, 5’
Dziewczynka w króliczej masce
Bunny New Girl, Australia, 2015, 6’
Jestem Tajem 
Mig Thai, Dania, 2013, 30’
O mamie 
Pro mamu, Rosja, 2015, 7’
Wygląd
Looks, Dania, 2013, 3’

4+
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Lokator idealny
i inne filmy krótkie

Zmieniamy się – rośniemy, dojrzewamy i stajemy 
się sobą. Ale czy zawsze stajemy się tym, kim 
wszystkim się wydawało, że jesteśmy? Kto by się 
spodziewał, że z gąsienicy wyrasta motyl?

Czasami ktoś na pozór całkiem zwyczajny jest 
bohaterem – bo pokazuje nam świat, bo niesie 
pomoc, bo ma niesamowite przygody. Okazuje 
się jednak, że każdy bohater ma także zwykłe 
i nie takie znowu bohaterskie życie – swoje 
sprawunki, dylematy i problemy.

lektor, animacja/aktorski 
Bardzo mały lis 
Le Renard’uscule, Francja, 2015, 8’
Ciasteczkowe banjo
Cookie-tin Banjo, USA, 2016, 2’
Dwaj przyjaciele
Deux Amis, Francja, 2014, 4’
Lokator idealny 
Perfect Houseguest, USA, 2015, 2’
Mały Cousteau
Maly Cousteau, Czechy, 2013, 8’
Mitopolis
Mythopolis, Czechy, 2014, 11’
O Ndugu 
About the Ndugu, Hiszpania, 2013, 15’ 

6+
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Z książką do kina – rodzinny 
weekend z Kinem Dzieci 

Na tydzień przed rozpoczęciem festi-
walu, w weekend 16–17 września, zapra-
szamy wszystkich, małych i dużych, 
na seanse i warsztaty w zaprzyjaźnio-
nych z Kinem Dzieci kawiarniach i księ-
garniach we Wrocławiu i w Warszawie.

Co mamy w planach? Będziemy wspól-
nie oglądać ekranizację książki Pan Patyk 
Julii Donaldson. Tak, tak – tej samej, która 
stworzyła serię przygód Gruffalo. Wiodący 
spokojne i całkiem podobne do ludz-
kiego życie Pan Patyk w wyniku serii wyjąt-
kowo niefortunnych zdarzeń, takich jak 
pomylenie z kijkiem do aportowania dla 
psa, zostaje rozdzielony ze swoją rodziną. 
Czy uda mu się wrócić do domu? 

Lista miejsc, w których odbędą się 
spotkania na www.kinodzieci.pl

Kino Dzieci o wychowaniu, 
czyli spotkania dla 
rodziców, nauczycieli 
i edukatorów filmowych 

Festiwal Filmowy Kino Dzieci i Fundacja 
Familylab Polska – część Familylab Association, 
organizacji założonej przez światowej klasy 
duńskiego pedagoga Jespera Juula – zapra-
szają na przygotowaną wspólnie serię wyda-
rzeń skierowanych do dorosłych uczestników 
festiwalu: rodziców, nauczycieli i eduka-
torów filmowych. W programie wykład 
Wzajemna ciekawość, czyli o komunikacji 
dorosłych z dziećmi, który wygłosi Dušanka 
Kosanović – psycholożka, terapeutka, trenerka 
Familylab Chorwacja; całodzienne warsz-
taty dla nauczycieli i edukatorów poświęcone 
edukacji filmowej i komunikacji z uczniami 
oraz dwa seminaria dla rodziców: Jestem 
OK taki, jaki jestem i Dziecko w szkole.

Opisy spotkań oraz zapisy na www.kinodzieci.pl

http://www.kinodzieci.pl
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Spotkania z twórcami

Co może być lepsze od festiwalowego seansu? 
Festiwalowy seans, podczas którego można 
spotkać jego twórców i aktorów! I można zapy-
tać ich, jak to jest pracować nad filmem. I czy 
czytali cały scenariusz. I czy się bali, kręcąc nie-
bezpieczne sceny. Na te i inne pytania odpo-
wiedzą aktorzy: Flora Li Thiemann (Przygoda 
Nelly), Juna de Leeuw oraz Davy Gomez (Storm. 
Opowieść o odwadze) , Hanna Hryniewicka 
i Jakub Janota-Bzowski (Tarapaty), a także 
reżyserki: Karla von Bengtson (Superagentka) , 
Sigrid Klausmann (Nic bez nas) , Galina Miklínova 
(Niedoparki) i Marta Karwowska (Tarapaty) oraz 
producentka Agnieszka Dziedzic (Tarapaty).

Harmonogram spotkań na www.kinodzieci.pl

Seriale z nosem w książkach

Ekranizacje to nie tylko filmy. Kino Dzieci 
doskonale o tym wie i dlatego w sekcji Kino 
Dzieci z nosem w książkach zapraszamy 
na dwa premierowe zestawy serialowe. Będzie 
można zobaczyć nigdy wcześniej nie poka-
zywane odcinki najnowszych animowanych 
przygód ulubionych książkowych i komik-
sowych bohaterów. Lecz to nie wszystko!
Seansowi zestawu Żubr Pompik towarzy-
szyć będzie spotkanie z autorem komiksów, 
Tomaszem Samojlikiem, a także z twór-
cami serialu, m.in. reżyserem Wiesławem 
Ziębą i producentką Eweliną Gordziejuk. 
Po seansie Basi odbędzie się spotka-
nie z autorkami serii – pisarką Zofią 
Stanecką i rysowniczką Marianną Oklejak, 
a także z reżyserami serialu Łukaszem 
Kacprowiczem i Marcinem Wasilewskim. 

Bohaterowie z książkowych 
Zakamarków

W sekcji Kino Dzieci z nosem w książkach 
zapraszamy na spotkania ze znanym i przez 
wszystkich uwielbianym Wydawnictwem 
Zakamarki. Tym, które wydaje książki o Mamie 
Mu, Tsatsikim, Lassem i Mai oraz dzieciach 
z Bullerbyn. Przed seansami posłuchamy 
o książkowych bohaterach, a po seansach 
będzie można wziąć udział w zakamar-
kowych warsztatach plastycznych. 
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Bohaterowie z dzieciństwa, 
czyli wyjątkowe zapowiedzi 
sekcji Kino Dzieci 
z nosem w książkach 

Chyba każdy ma taką książkę, a czasem 
nawet kilka książek, do których często wraca. 
Niektórzy o losach ulubionych bohaterów 
potrafią czytać raz po raz, chociaż ich przy-
gody znają na pamięć. Czy dorośli też tak mają? 
I czy pamiętają jeszcze, kto był ich ulubio-
nym książkowym bohaterem z dzieciństwa? 

Na te i inne pytania przed wybranymi seansami 
z sekcji Kino Dzieci z nosem w książkach odpo-
wiedzą dziennikarki Weronika Wawrzkowicz 
i Katarzyna Stoparczyk, a także autorka ksią-
żek dla dzieci i młodzieży Joanna Olech. 
Przeczytają też swoje ulubione fragmenty 
książek Astrid Lindgren: Dzieci z Bullerbyn 
czy Ronji, córki zbójnika, których adapta-
cje będzie można obejrzeć na festiwalu.

Wymienialnia książek 

Są takie książki, które się bardzo lubi i czytało 
je już z tysiąc razy, ale może trochę się już znu-
dziły? Albo się z nich wyrosło? Może od dłuż-
szego czasu mieszkają już tylko na półce 
i nie są czytane? Takie książki powinny iść 
w świat – gdzieś czeka na nie ktoś, kto będzie 
się w nich zaczytywał. W pierwszy i drugi 
weekend festiwalu odbędzie się wymie-
nialnia książek dla dzieci. Przynieś swoje już 
niechciane książki i wymień je na inne! 
Uwaga! Książki muszą być w dobrym sta-
nie, czyli w takim, w jakim sami chcieli-
byście je zabrać do domu – niepodarte 
i niepomazane. Obowiązuje zasada: możesz 
wynieść tyle sztuk książek, ile przyniosłeś.

Książki, które nie znajdą nowych właścicieli pod-
czas wymienialni, zostaną przekazane insty-
tucji lub organizacji pożytku publicznego.

wydarzenia towarzyszące
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Filmowe Odkrycia Kina Dzieci

Tego w programie Kina Dzieci jeszcze nie 
było! Przedstawiamy całkiem nową sekcję: 
Odkrycia. Jest to wybór wyjątkowych fil-
mów nie tylko dla dzieci – animacji, doku-
mentów i fabuł. Każdy z nich jest inny, ale 
łączy je jedno – wyjątkowe, artystyczne, 
niebanalne podejście twórców do filmu. 

O tym, co w Odkryciach wyjątkowego i cie-
kawego, opowiedzą specjalnie zaproszeni 
twórcy, na co dzień zawodowo związani 
z kinem nie tylko artystycznym: Magda 
Sendecka, dziennikarka filmowa i psycho-
terapeutka, Szymon Holcman, filmoznawca, 
producent filmowy związany z wydawnic-
twem Kultura Gniewu, a także Anna Sańczuk, 
dziennikarka kulturalna, współprowadząca 
program telewizyjny Kultura do kwadratu. 

Wykłady Uniwersytetu Dzieci 

Fundacja Uniwersytet Dzieci od ponad 10 lat 
organizuje wykłady dla dzieci i młodzieży, 
podczas których uczestnicy poznają naukę 
od kuchni – wspólnie eksperymentują, doświad-
czają i pogłębiają swoją wiedzę z najróżniejszych 
dziedzin. Prowadzący są wybitnymi naukow-
cami z największych polskich uczelni, którzy 
o swoich badaniach potrafią opowiadać nie tylko 
szczegółowo, ale i ciekawie. Z chęcią odpowie-
dzą na najtrudniejsze nawet dziecięce pytania!

W czasie festiwalu Uniwersytet zaprasza na wykłady: 
Planeta Ziemia – najcenniejszy skarb 
po filmie Nic bez nas
mgr Wojciech Doroszewicz, Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych 
Uniwersytetu Warszawskiego
Autostopem przez Galaktykę Gutenberga  
po filmie Storm. Opowieść o odwadze
dr Błażej Popławski
W labiryncie wirtualnej rzeczywistości 
po filmie Labirynt
Paweł Gajda, Carbon Studio VR

wydarzenia towarzyszące
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Kino i improwizacja – 
warsztaty muzyczne 
z Dagną Sadkowską 
i Michałem Górczyńskim 

Czym można opowiadać? Na pewno słowami. 
Na pewno obrazem. A dźwiękiem? Ile dźwię-
ków zmieści jeden kadr? Czy aktor powinien 
grać na klarnecie? Czy krótka ósemka mie-
ści się w filmie krótkometrażowym? Kolory, 
bohaterowie, morały i śmieszno-trudne 
sprawy, wszystko co na ekranie może rów-
nież zabrzmieć na instrumentach w wyko-
naniu muzyków i widzów. Przekonamy się 
o tym podczas warsztatów z członkami 
zespołu Kwartludium – Dagną Sadkowską, 
skrzypaczką i pedagożką muzyczną, którą 
usłyszeć można było na festiwalach muzyki 
współczesnej w całej Europie, oraz Michałem 
Górczyńskim, klarnecistą, kompozytorem 
i pedagogiem muzycznym, który występo-
wał jako solista z takimi zespołami jak de 
Ereprijs, Orkiestra „Aukso” czy z Filharmonią 
Podlaską. Razem z nimi spróbujemy zaimpro-
wizować dźwiękiem wszystko to, co widać 
na ekranie – i kolory, i bohaterów, i przygody.

Warsztaty beatboxu  
z Patrykiem Tik Takiem Matelą 

Czy można zagrać coś bez instrumen-
tów? Nie, nie zaśpiewać – zagrać. Patryk Tik 
Tak Matela, beatboxer przecierający szlaki 
wokalistyki eksperymentalnej, pokaże nie 
tylko, że można, ale też – jak to robić. 

Przed nami dwa wydarzenia:
Dla młodszych najmłodszych (4+) – pro-
jekcja zestawu krótkich metraży, a po pro-
jekcji inspirowane muzyką i dźwiękami 
z filmów warsztaty beatboxu. 
Uwaga! To wydarzenie otwarte jest dla wszyst-
kich widzów – żeby wziąć udział w warsz-
tatach wystarczy zostać na sali po seansie.

Dla starszych najmłodszych (9+) – dwugo-
dzinny warsztat beatboxu połączony z pro-
jekcją nagrodzonego Oscarem krótkiego filmu 
Pan Hublot. Po seansie, pod okiem Tik Taka, 
uczestnicy spróbują opracować nową ścieżkę 
dźwiękową do filmu i udźwiękowić Pana 
Hublota za pomocą beatboxowych brzmień.

wydarzenia towarzyszące
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MajsterkoVOX

Zrobić coś samemu – to świetna zabawa! 
Laurkę, urządzenie czy zabawkę. A gdyby 
tak zrobić mebel? Pod okiem projektantki 
VOX, Joanny Leciejewskiej, każdy uczestnik 
warsztatów będzie mógł złożyć (ze spe-
cjalnie na tę okazję przygotowanych kar-
tonowych, a jednak wytrzymałych części) 
całkiem własny stołek i ozdobić go według 
swojego pomysłu. Gotowy mebel można 
będzie zabrać do domu, żeby móc usiąść 
na czymś, co zrobiło się zupełnie samemu.

Warsztaty plastyczne 
w weekendy 

W festiwalowe weekendy, oprócz projek-
cji filmów, Kino Dzieci przygotowało dla 
wszystkich chętnych warsztaty plastyczne. 
Niektóre będą nawiązywać swą tema-
tyką do filmów, inne do tegorocznych pla-
katów. Każdy znajdzie dziedzinę dla siebie, 
bo propozycji będzie dużo: od malowania 
i rysowania, przez wycinanie, klejenie i stem-
plowanie, po projektowanie, a nawet szycie. 

Klub Kina Dzieci 

Już po raz drugi zapraszamy do Klubu Kina 
Dzieci, w którym wspólnie – mali i duzi, dzieci 
i dorośli – odkrywamy filmowe tajemnice. 
Na spotkania zapraszamy raz w miesiącu do Kina 
Muranów. Przed nami filmy, warsztaty i spotkania 
z gośćmi. Za uczestnictwo w spotkaniach każ-
demu należy się pieczątka w karcie klubowicza. 
Kto uzbiera wszystkie, ten może zdobyć nagrodę!

Nowy sezon spotkań zainaugurujemy ostat-
niego dnia festiwalu, 1 października. W pro-
gramie wspólny seans czeskiej animacji 
o przygodach pary uwielbiających remonty 
sąsiadów, Pat i Mat. To nie wszystko – po fil-
mie zastanowimy się wspólnie, czy lalka 
też jest aktorem. W końcu gra w filmie. Ale 
przecież nie gra, tylko ktoś nią rusza, a tego 
kogoś nie widać. Bez niego byłaby tylko 
zabawką… To jest aktorem, czy nim nie jest?

wydarzenia towarzyszące
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Atrakcje Muzeum  
Domków dla Lalek 

W Pałacu Kultury i Nauki każdy filar, każdy 
korytarz i każdy zakamarek skrywa jakąś 
tajemnicę. A co kryje się za tymi wiel-
kimi, zaczarowanymi drzwiami od szafy? 
Muzeum Domków dla Lalek. Przedstawiciele 
Muzeum – wybitni specjaliści od domkolal-
kologii, opowiedzą więcej o tym tajemni-
czym miejscu przed seansem filmu Zimowe 
przygody Jill i Joy. Będzie można dowiedzieć 
się co nieco o tym, jak to jest kolekcjonować 
te małe dzieła sztuki i poznać ich sekrety. 
To przed seansem – a co po nim? Warsztaty 
plastyczne dla wszystkich chętnych. Będą 
pocztówki z najpiękniejszymi warszaw-
skimi kamieniczkami – do wycięcia i złoże-
nia lub wysłania w świat. Ci, którzy zapiszą 
się wcześniej, będą mogli tego dnia zwiedzić 
też Muzeum Domków z przewodnikiem. 

Zapisy na zwiedzanie na www.kinodzieci.pl

Lekcja języka czeskiego 

Czeskie Centrum to instytucja, której misją 
jest aktywna reprezentacja czeskiej kultury 
za granicą poprzez organizację wystaw, spo-
tkań z twórcami, koncertów i innych. W ramach 
działalności CzC organizowane są również 
kursy językowe, prowadzone przez doświad-
czonych lektorów i native speakerów.

Specjaliści z Czeskiego Centrum przygotowali dla 
widzów Kina Dzieci krótką lekcję. Będzie można 
dowiedzieć się, jak się po czesku przywitać, jak się 
przedstawić i jak powiedzieć, że się kocha kino. 

Zapisy na lekcję www.kinodzieci.pl

wydarzenia towarzyszące

http://www.kinodzieci.pl
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VOX – partner główny 
festiwalu
Monika Mróz
Paweł Gaj
 
Kino Muranów, Warszawa 
Adam Trzopek
Bartosz Łodziński
Olga Jabłońska 

Kinoteka, Warszawa
Justyna Łuczak 
Michał Chabiera
Małgorzata Kaczyńska

Kino Nowe Horyzonty
Katarzyna Hańć

Braniewskie Centrum 
Kultury, Braniewo
Małgorzata Stemplińska

Kino Iluzja, Częstochowa
Artur Lecybil  
Iwona Kwińcińska

Pałac Kultury Zagłębia 
Dąbrowa Górnicza
Grzegorz Drygała

Kino Światowid, Elbląg
Aleksandra Bielska

Ełckie Centrum Kultury, Ełk
Ewelina Wasilewska

Klub Żak, Gdańsk
Paweł Biliński 
Magdalena Renk-Grabowska

Kino Amok, Gliwice
Agnieszka Piotrowska-Prażuch

Kino Echo, Jarocin
Małgorzata Niestrawska

Kino Światowid, Katowice
Adam Pazera

Kino Fenomen, Kielce
Jarosław Skulski

Kino Pod Baranami, Kraków
Marynia Gierat
Aleksandra Starmach

Centrum Kultury, Lublin
Izabela Śliwa
Katarzyna Tadeusz

Kino Charlie, Łódź
Krzysztof Teodorowicz
Sylwia Klimczak

Kino Awangarda, Olsztyn
Lidia Hyczko-Lenkiewicz

Kino Muza, Poznań
Małgorzata Kuzdra 
Joanna Piotrowiak

Kino Rejs, Słupsk
Elżbieta Łukaszus-Mijewska 
Joanna Gajdo

Miejski Klub, Sosnowiec 
Łukasz Będkowski

Klub Delta, Szczecin
Krzysztof Spór

Czeskie Centrum 
Taťjana Langášková
Anna Radwan-Żbikowska
Edyta Serafin

Familylab
Tamara Kasprzyk

Uniwersytet Dzieci
Anna Radziejowska
Magdalena Kowalska

EGoFILM
Ewelina Gordziejuk
Dorota Woropaj

Grupa Smacznego
Robert Jaszczurowski
Małgorzata Treselj

Koi Studio 
Agnieszka Dziedzic 

Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN
Anna Czerwińska 

Mysie Harce
Katarzyna Mioduszewska

Muzeum Domków dla Lalek 
Magdalena Molak-Szmidt

Ambasada Królestwa 
Niderlandów 
Katarzyna Kolman

Studio Sonica
Olga Szlachcic 

Good4Frame
Jakub Siedlecki 
Mariusz Pawlak 

tłumaczenie list dialogowych 
Dariusz Stępniewski
Katarzyna Szpernal

konsultacja list dialogowych  
Katarzyna Skalska

lektorzy 
Joanna Turkowska
Katarzyna Makuch
Tomasz Solich

prowadzenie spotkań
Martyna Chuderska
Anna Sańczuk
Adriana Prodeus
Joanna Olech
Beata Jewiarz
Katarzyna Makuch
Tomasz Solich

konsultacja merytoryczna 
warsztatów dla nauczycieli 
Anna Równy

spoty festiwalowe 
Marcin Sołtysik 
 
homework – identyfikacja 
wizualna festiwalu
Joanna Górska 
Julia Potocka
Katarzyna Walentynowicz

fotografka festiwalu 
Alicja Szulc 

POKA POKA
Natalia Woźniak
Weronika Szaciłowska

Drukarnia Sindruk
Eugeniusz Kowalcze
Agata Kowalcze

UNIQ POLIMEDIA
Małgorzata Burnecka

Między Nami Café
Ewa Moisan

Wydawnictwo Zakamarki  
Wydawnictwo Egmont  
Wydawnictwo EneDueRabe  
Wydawnictwo Media Rodzina 
Wydawnictwo Afera  
Wydawnictwo MiND 
 
Akcja Z książką do kina 
w  Warszawie  
Tarabuk w Teatrze Lalka
Państwowe Muzeum 
Etnograficzne, Muzeum dla 
Dzieci, Bílý Koníček
Nowy Teatr, Wars i Sawa
Muzeum POLIN, miejsce 
edukacji rodzinnej „U króla 
Maciusia”
Badet Ursynów
 
Akcja Z książką do kina 
we Wrocławiu
Kontury Kultury – Strefa 
Edukacji Twórczej
Ośrodek Centrum Edukacji 
Społecznej na Brochowie
Cocofli – books art cafe wine 
bar 
Café Księgarnia Tajne 
Komplety
Krzyki Śmiechy CAFE – 
Centrum Kreatywnego 
Rozwoju

Podziękowania 



program 
developmentowy
filmów 
pełnometrażowych
dla młodego widza  

skierowany do 
scenarzystów 
i producentów

rozwój projektów 
od synopsisu  
do drugiej wersji 
scenariusza

międzynarodowi 
tutorzy 

nabór projektów 
do 15 października; 
najlepsze projekty 
będą prezentowane 
na Warsaw Kids Film 
Forum 2018

więcej informacji na
www.kdpro.pl

kino dzieci.pro 

współfinansującyorganizator



współfinansującyorganizator

partnerzy

międzynarodowe  
forum pitchingowe

część branżowa 
4. Festiwalu Filmowego 
Kino Dzieci

27–29 września 2017
Kino Muranów
Warszawa

więcej informacji na  
www.warsawkidsff.pl

warsaw
kids film
forum

27–29
września
2017



zespół kina dzieci

Kamila Tomkiel-Skowrońska
dyrektorka festiwalu

koordynacja programu festiwalu

Maciej Jakubczyk
dyrektor festiwalu i Warsaw 

Kids Film Forum

Anna Derwich-Kołodziej
producentka festiwalu

Ewa Muszkiet
kierowniczka promocji 
i marketingu festiwalu 

Mateusz Możdżeń
kierownik logistyki festiwalu

przygotowanie kopii filmowych 

Marta Bindek
marketing festiwalu 

Mateusz Gos
koordynacja pokazów i wydarzeń 

specjalnych w Kinotece 

Stella Skiba
koordynacja pokazów 
i wydarzeń specjalnych 

w Kinie Muranów,
logistyka kopii filmowych 

Katarzyna Janiak
koordynacja Warsaw Kids 

Film Forum
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Urszula Pogorzelska i Lila Feduniak 
obsługa gości festiwalu i Warsaw Kids 

Film Forum

Krystian Buczek
promocja festiwalu

Joanna Żak i Marek Łużyński 
koordynacja festiwalu  

w Kinie Nowe Horyzonty 

Weronika Słodkowska
koordynacja wydarzeń specjalnych,

umowy, rozliczenia

Natalia Łodygowska
asystentka produkcji 

festiwalu i Warsaw Kids Film 
Forum

Joanna Kostana 
asystentka produkcji 

festiwalu

Agnieszka Wrzak
program sekcji Krótkie historie, 

marketing festiwalu

Teresa Fazan 
asystentka marketingu

Paulina Haratyk
wydarzenia specjalne

Magda Bravo i Szymon Gotowski 
koncepcja i prowadzenie 

warsztatów plastycznych w kinie 
Muranów i Kinotece 
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A
Abulele 65
Anatol i jego rondelek 72

B
Bardzo mały lis 73
Basia i Anielka  46
Basia i biwak  46
Basia i dziadkowie 46
Basia i upał w zoo 46
Biuro Detektywistyczne 
 Lassego i Mai. Cienie nad Valleby 36
Biuro Detektywistyczne  
Lassego i Mai. Sekret rodziny  
von Broms 37
Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai. Stella Nostra 38
Blanka  15
Błękitny tygrys 54

C
Chłopiec w skorupce 21
Ciasteczkowe banjo 73
Czerwony żółw 29

D
Dwaj przyjaciele 73
Dzieci z Bullerbyn 39
Dziewczynka i noc  21
Dziewczynka w króliczej masce 72

H
Hej Jelonku! 21
Hobbyhorse Revolution  30
Hokus-pokus, Albercie  
Albertsonie 34

I
Ivan Carewicz i zmienna 
 księżniczka 27

J
Jak ukraść psa 63
Jestem Tajem 72

K
Kacper i Emma na safari 60
Kacperiada – Geneza 48
Kacperiada – Król imprezy 48
Kacperiada – Najlepiej być sobą 48

Kacperiada – Pierwsze wrażenie 48
Kacperiada – Porządny bałagan 48
Kacperiada – Słucham? 48
Kacperiada – Takie buty 48
Kieszonkowy człowieczek  21
Kiosk 22
Krecik i kaczki 57
Krecik i przyjaciele 57
Krecik i robot 57
Krecik i uroczystość 7
Krecik i weekend 57
Krecik i węgiel 57
Krecik w mieście 57
Kuki powraca 55

L
Labirynt 66
Lato 1993 31
Lokator idealny 73

M
Małpia afera  62
Mały Cousteau 73
Mały ptaszek i gąsienica  21
Mama Mu i Pan Wrona 35
Mitopolis 73
Moje, moje 71

N
Na linii wzroku 67
Nic bez nas  28
Nie jestem myszką 20
Niedoparki  53    
Niedźwiedzia opowieść 22
Niesamowity świat April 69
Nils Paluszek 40
Nowe przygody dzieci z Bullerbyn 41
Nowy gatunek 71

O 
O mamie 72
O Ndugu 73
Offline  70
Opowieści świnki 10
Ośmiornica 20

P
Pan Hublot 22
Pan Patyk  20
Pat i Mat  52

Paul 22
Popłyń w tańcu 22
Przygoda Nelly  16

R
Ronja, córka zbójnika 43

S
Sabaku 21
Sekrety wojny 68
Siedem kruków 56
Skarby  26
Solan i Ludwik – wielki  
wyścig z serem 14
Sonia 42
Storm. Opowieść o odwadze 17
Superagentka 12

T
Tarapaty 64
To coś 71
Tom Sawyer i przyjaciele 44
Tsatsiki, tata i wojna oliwkowa  45
Tygrysek  20

U
Uciekające ciastko 20

V
Villads 13

W
Wielka przygoda małej linii  20
Wielka wyprawa Molly 61
Wygląd 72

Z
Zagubiony list 21
Zimowe przygody Jill i Joy 11
Zupa z kamieni 71

Ż
Żubr Pompik – Barwy ochronne 47
Żubr Pompik – Do góry nogami 47
Żubr Pompik – Duże i małe 47
Żubr Pompik – Meszka 47
Żubr Pompik – Polinka i pajęczynka 47
Żubr Pompik – Smaki 47
Żubr Pompik – Tropy na śniegu 47

Indeks tytułów polskich
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A
About the Ndugu 73
Abulele 65
Alla vi barn i Bullerbyn 39
Apenstreken met aap noot mies 62
Auf Augenhohe 67
Avril et le monde truqué 69

B
Basia i Anielka  46
Basia i biwak  46
Basia i dziadkowie 46
Basia i upał w zoo 46
Blanka 15
Bunny New Girl 72

C
Cookie-tin Banjo 73

D
Der Kiosk 22
Der kleine Vogel und die Raupe 21
Deux Amis 73

E
Eine schöne Schweinerei 10
Estiu 1993 31

G
Gae-leul hoom-chi-neun wan-byeok-
han bang-beob 63

H
Hey Deer! 21
Historia de un oso 22
Hobbyhorse Revolution 30
Hokus pokus Albert Åberg 34

I
I’m not a mouse 20
Ivan Tsarevitch et la princesse 
changeante 27

K
Kacperiada – Geneza 48
Kacperiada – Król imprezy 48
Kacperiada – Najlepiej być sobą 48
Kacperiada – Pierwsze wrażenie 48
Kacperiada – Porządny bałagan 48
Kacperiada – Słucham? 48

Kacperiada – Takie buty 48
Karsten og Petra pa safari 60
Krake 20
Krtek a kacicky 57
Krtek a kamarati 57
Krtek a robot 57
Krtek a oslava 57
Krtek a víkend 57
Krtek a uhlie 57
Kretek ve městě 57
Kuky se vrací 55

L
La galette court toujours 20
La Grande Histoire d’un petit trait 20
La petite casserole d’Anatole 72
La petite fille et la nuit 21
La Soupe au Caillou 71
La tortue rouge 29
Labyrinthus 66
LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över 
Valleby 36
LasseMajas detektivbyrå – Stella 
Nostra 38
Lasse-Majas detektivbyrå – von Broms 
hemlighet 37
Le Petit Bonhomme de poche 21
Le Renard Minuscule 73
Lichožrouti 53
Looks 72

M
Maly Cousteau 73
Mamma Mu & Kråkan 35
Mer om oss barn i Bullerbyn 41
Mig Thai 72
Min min 71
Mitópolis 73
Modrý tygr 54
Molly Monster 61
Mr Hublot 22
Nabospionen 12
Nellys Abenteuer 16
Nicht ohne uns 28
Nils Karlsson Pyssling 40

N
Novy druh 71

O
Odd er et egg 21
Offline – Das Leben Ist Kein 
Bonuslevel 70
Onnelin ja Annelin talvi 11
Oorlogsgeheimen 68

P
 Pat a Mat 52
Paul 22
Perfect Houseguest 73
Pro Mamu 72

R
Ronja Rövardotter 43

S
Sabaku 21
Sedmero krkavcu 56
Sink or Swim 22
Siv sover vilse 42
Solan og Ludvig: Herfra til Flåklypa 14
Some Thing 71
Stick Man 20
Storm: Letters van Vuur 17

T
Tarapaty 64
Tesoros 26
The Lost Letter 21
Tiger 20
Tom und Hacke 44
Tsatsiki, farsan och olivkriget 45

V
Villads fra Valby 13

Ż
Żubr Pompik – Barwy ochronne 47
Żubr Pompik – Do góry nogami 47
Żubr Pompik – Duże i małe 47
Żubr Pompik – Meszka 47
Żubr Pompik – Polinka i pajęczynka 47
Żubr Pompik – Smaki 47
Żubr Pompik – Tropy na śniegu 47

Indeks tytułów oryginalnych



Kino Muranów 
ul. Gen. Andersa 5
tel. do kasy kina: 22 635 25 29 
www.kinomuranow.pl

Kinoteka
Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1
tel. do kasy kina: 22 551 70 70 
www.kinoteka.pl

Bilety
14 zł bilet pojedynczy
12 zł dla grup zorganizowanych –   
 powyżej 10 osób, opiekunowie   
uczestniczą w seansach nieodpłatnie 

Więcej informacji  
o  filmach i wydarzeniach 
www.kinodzieci.pl

STUDIO SONICA

projekt graficzny: Homework – Kasia Walentynowicz, Joanna Górska, Julia Potocka


