
 

Program Polskiego Kina Młodego Widza 2022 w Warszawie 

18 października godz. 09:00 

Zestaw III 

Grupa wiekowa: przedszkole – I klasa – czas projekcji 45 minut 

Odcinek pilotażowy „Tęsknota” (seria: „Wielka Księga Uczuć”) reż. Wiola Sowa 7’ / EGoFILM 2020 

 

Zbiór zabawnych historii o pani Miłce, nauczycielce do zadań specjalnych, teatralnym pajacyku i grupie 
przedszkolaków, których nie da się nie lubić. Każdy z odcinków serii poświęcony jest innemu uczuciu. 
Historie opowiadają, między innymi, o tęsknocie, wstydzie, pogardzie, zazdrości, miłości, nienawiści. 
Na końcu każdego odcinka znajdą się praktyczne rady dla dzieci i dorosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odcinek pilotażowy „Królewicz” (seria: „Maleńkie Królestwo Aurelki") reż. Marta Stróżycka, 7’/ 

EGoFILM 2020 

 

Kto by nie chciał być królewną! Albo księciem. Przechadzać się w koronie po pałacu, wydawać rozkazy, 

siedzieć na tronie… Żadnych obowiązków, same przyjemności. Ale czy aby na pewno tak właśnie 

wygląda życie królewny? A co zrobić, kiedy korona ciśnie w głowę, tron jest twardy, najpiękniejsza 

suknia świata uwiera pod pachami, a Wielki Ochmistrz ciągle zawraca głowę jakimiś rozporządzeniami? 

Jakby tego było mało, pod wieżą zjawia się zarozumiały królewicz o imieniu dłuższym niż szyja żyrafy, 

a z krzaków wyłazi pomarańczowy smok obżerający się krówkami. Jak ma sobie z tym wszystkim 

poradzić jedna mała Aurelka…? Nawet na największe kłopoty znajdzie się sposób, jeśli tylko ma się 

poczucie humoru, odwagę i własne zdanie. Przyda się też mądra Jaga z kotem Babą… 

Odcinek pilotażowy „Złowróżbne spaghetti” (seria: „Bajka na końcu świata") reż. Marcin Podolec, 

Kacper Zamarło, 7’/ EGoFILM 2022 

 

Wiktoria i Bajka wędrują, by odnaleźć rodziców. Mijają dymiące kratery, wymarłe lasy i gruzowiska, a 

kierunek wyznaczają im tajemnicze światła na niebie. Świat po wielkim wybuchu to zdecydowanie nie 



najlepsze miejsce dla dziewczynki i psa. Jeśli już jednak mamy tam dziewczynkę i psa, pozostaje nam 

trzymać kciuki za powodzenie ich wyprawy! 

„Gwiazdka z Nieba”, reż. Sofya Nabok, 6’/ EGoFILM 2021 

 

Główną bohaterką jest urocza Orzesznica. Pewnej ciemnej nocy, na polanie, zwierzątko znalazło 

uśmiechniętą Gwiazdkę, która spadła z nieba. Choć wiele je różniło, od razu się polubiły. Choć 

cudownie mijał im czas na wspólnej zabawie i zwariowanych tańcach, Orzesznica wiedziała, że miejsce 

jej przyjaciółki jest na niebie. Poczuła, że nie może jej dłużej zatrzymywać. To krótka historia o próbie 

powrotu do domu, bezinteresownej pomocy dawanej z serdeczności, o tym że nie należy się 

poddawać. 

„Leżące drzewo” (seria: „Żubr Pompik”) reż. Marta Wojciechowska-Witek, 7’ / EGoFilm 2020 

 

Gdzieś w głębinach wielkiej, dzikiej, zielonej puszczy mieszka żubr Pompik. Właściwie to żuberek 

Pompik, jako że w porównaniu z innymi żubrami jest niewielki, do tego nie tak silny, szybki i skoczny, 

jak jego rówieśnicy. Niezbyt się nadaje do tradycyjnych żubrzych zabaw w przepychanie rogami, 



wbęcywanie na drzewa czy żubrzego berka dookoła polany, ma za to inne zainteresowania. Pompik 

jest bowiem najbardziej ciekawskim ze zwierząt w puszczy. 

„Kiepski poranek olbrzyma Grzmocicha” (seria: „Wiking Tappi”) reż. Łukasz Kacprowicz, 11’ / 

EGOFilm 2018 

 

We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki mieszka 

wiking Tappi. Nie jest on prawdziwym wikingiem, gdyż ani w głowie mu wymachiwanie mieczem. Jego 

największą bronią są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. 

18 października godz. 11:00 

„Za duży na bajki” reż. Kristoffer Rus, 103’, Polska, 2022 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa klasy klasy III-VI 

 



Pobudzająca wrażliwość opowieść o chłopcu, który musi stawić czoła trudnym tematom, dzięki czemu 

robi wielki krok w dorastanie i pokazuje, że #DzieciMajaMoc. 

19 października godz. 09:00 

Zestaw II  

Grupa wiekowa: przedszkole – czas projekcji 42 minuty 

 Seria SZMATKOWE KRÓLESTWO  

„Bianka i Albert” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Jarosław Szyszko , 7’ / Serafiński-Studio 2022 

 

Podczas spaceru po lesie Tatę Króla i Królewnę Biankę zaskoczył ulewny deszcz. Tata gdzieś się zgubił 

a Królewna znalazła schronienie pod grzybkiem, pod którym wcześniej ukrył się Chomik Albert. 

Wkrótce dołączyli do nich Pan Świerszcz i Wróbel Stefan. Zrobiło się więc tłoczno i nie obyło się bez 

kłótni. Na szczęście grzyb podczas deszczu urósł i zmienił się w duży „parasol”.  Ta przygoda jest 

początkiem znajomości i przyjaźni dwójki głównych bohaterów Królewny Bianki i Chomika Alberta.   

„Kopalnia cukru” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Paweł Czarzasty, 7’ / Serafiński-Studio 2022 



 

Królewnę Biankę naszło na coś słodkiego, ale na zamku w ogóle nie ma słodyczy. Dzieci dochodzą do 

wniosku, że skoro jest kopalnia soli, to musi też istnieć kopalnia cukru i wyruszają na jej poszukiwanie. 

Tata Alberta – Chomik Drwal prowadzi dzieci na pole buraków cukrowych. Przy pomocy Słońca udaje 

się skrócić proces i z zebranych buraków otrzymać upragnioną słodycz. 

„Popisy cyrkowe” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Szymon Adamski, 7’ / Serafiński-Studio 2022 

 

Królewna Bianka jest wielką fanką cyrkowca Pana Świerszcza, chce go też naśladować. Podczas 

wieczornego występu mistrza, nadarza się okazja , można jak on przejść po linie. Nie udaje się jej jednak 

ta sztuka i o mało nie dochodzi do tragedii. Widzowie zamierają z przerażenia a Chomik Albert nie traci 

głowy i ratuje przyjaciółkę. Ci co wcześniej wyrażali się o nim lekceważąco, zmieniają zdanie.   

„Bal” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Elżbieta Wąsik, 7’ / Serafiński-Studio 2022 



 

Na zamku odbywa się elegancki bal. Królewna Bianka wygląda olśniewająco w nowej sukieneczce, sala 

balowa zachwyca przepychem, Żabi Jazzband przygrywa. Chomik Albert ubrał się w najlepsze ciuchy, 

ale i tak wygląda biednie w tym otoczeniu. Mimo to bawi się znakomicie. Niestety połatane spodenki 

pękają podczas szalonego tańca. Dowiadujemy się, że  Chomik Albert wychowuje się bez mamy. 

Królowa Mama, mistrzyni szycia, naprawia Albertowi spodenki i zostaje jego „przyszywana mamą”. 

„Świnka skarbonka” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Jan Steliżuk , Grażyna Firląg, 7’ / 

Serafiński-Studio 2022 

 

Świnka skarbonka Królewny Bianki jest głodna, bo od dawna nie dostała ani pieniążka. Tymczasem 

Chomik Albert gubi mleczny ząb. Tata Król kojarzy te dwa fakty i zaczyna uczyć dzieci „robienia 

pieniędzy”. Mleczak włożony pod poduszkę w nocy zamienia się w pieniążek a ten następnej nocy w 

stos monet. Rozochocony Król przekarmia nimi świnkę i gdyby nie Królowa Mama mogło by się to dla 

świnki źle skończyć. 

„Żabi Królewicz” (seria: „Szmatkowe Królestwo”) reż. Bartosz Zarzycki, 7’ / Serafiński-Studio 2022 



 

Królewna Bianka marzy o królewiczu z bajki i postanawia go odnaleźć pośród żab z ogrodowej sadzawki. 

Jak wiadomo wystarczy pocałować odpowiednią żabę by odczarować zaklętego w niej królewicza. 

Chomikowi Albertowi nie bardzo się ta zabawa podoba, jest trochę zazdrosny. Wymarzony królewicz 

na szczęście okazuje się gburem i Królewna docenia Alberta. 

19 października godz. 11:00 

Warsztat „Pociąg do bajek… czyli wyprawa do krainy animacji!” 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa klasy I – III – czas warsztatów 90 minut 

Zapraszamy na spotkanie z filmem rysunkowym pt.: POCIĄG DO BAJEK...czyli wyprawa do krainy 

animacji! Spotkanie będzie miało charakter barwnej opowieści o tym, jak powstaje film animowany, 

wsparte wyświetlanymi slajdami i krótkimi animacjami. Między poszczególnymi częściami opowieści, 

uczestnicy będą rozwiązywali zadania konkursowe i nagrodami będą filmy rysunkowe z bielskiego 

Studia Filmów Rysunkowych. Całość zwieńczy quiz, po którym wszyscy otrzymają obrazki z filmowymi 

bohaterami do pokolorowania. Osobą prowadzącą będzie Roman Baran - grafik i operator obrazu od 

30 lat pracujący w bielskiej wytwórni. 

 

  



20 października godz. 09:00 

Zestaw IV 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa klasy I-III – czas projekcji 52 minuty 

„Warszawska Syrenka” (seria: „Baśnie i bajki polskie”) reż. Paweł Czarzasty, 13’ / TV Studio Filmów 

Animowanych 2016 

 

Warszawska Syrenka… czyli opowieść o tym, że umiłowanie wolności jest w życiu najważniejsze, a 

próbę odebrania jej komukolwiek, spotka z zasłużona kara… Pewna ciekawa świata Syrenka popłynęła 

w głąb nieznanego lądu. Nisza w zakolu Wisły daje jej schronienie, a ryby i raki stają się jej nowymi 

przyjaciółmi. Syrenka często śpiewa i jej piękny śpiew zachwyca rybaka Szymka. Jakże wielkie jest jego 

zdziwienie, gdy odkrywa, że Ojciec i brat uwięzili Syrenkę i chcą sprzedać ją Księciu… 

„O niezwykłej przyjaźni” (seria: „Baśnie i bajki polskie”) reż. Robert Turło, 13’ / TV Studio Filmów 

Animowanych 2016 



 

O niezwykłej przyjaźni… czyli opowieść o życiu, które naturalnie prowadzi do starości i o tym, że 

szacunek do innych jest częścią dobrego życia… W pewnym lesie spotykają się wyrzucone przez ludzi 

stare zwierzęta: Osioł - bo nie miał już sił pracować, Pies – bo nie upilnował gospodarstwa, Kot – bo nie 

polował na myszy i Kogut – bo o świcie przestał piać. Wraz z nadejściem nocy, postanawiają razem 

wyruszyć w świat i znaleźć nowy dom...  

„O drwalu i diable” (seria: „Baśnie i bajki polskie”) reż. Jacek Adamczak, 13’ / TV Studio Filmów 

Animowanych 2015 

(Unusual Friendship, series: Polish Fairy Tales) 

 

O drwalu i diable… czyli opowieść o tym, że nie taki diabeł straszny, jak go malują... Dawno, dawno 

temu, a może nie tak dawno… za górami, za lasami, a może gdzieś niedaleko… był sobie Gajowy, który 

w ostatnim lesie w okolicy, pilnował trzech ostatnich, bardzo zestresowanych ptasim śpiewem wilków. 

Był sobie też Drwal, który z braku zajęcia, budował ciągle nowe budki dla ptaków. I był sobie Diabeł, 

który robić miał to, co zwykle diabłom przypisane, czyli kusić i nakłaniać do złego, ale… Diabła skusiły 



maliny Drwala, które ten za swoją pracę dostał od Gajowego. Nawet Czart w piekle był oburzony i 

nakazał Diabłu naprawić szkodę… 

  



„Apolejka i jej osiołek” (seria: „Baśnie i bajki polskie”) reż. Joanna Jasińska-Koronkiewicz, 13’ / TV 

Studio Filmów Animowanych 2016 

 

Apolejka i jej osiołek …czyli opowieść o tym, że wdzięk, skromność i afirmacja życia przynoszą 

szczęście... Baśń Marii Krüger urzeka prostotą, skromnością i siłą przekazu. W wysokiej wieży żyje 

królewna Apolejka. Do jej komnaty prowadzi sto siedemdziesiąt sześć stopni krętych schodów, dlatego 

Apolejka bardzo nie lubi schodzić do ogrodu. Aż pewnego razu słyszy, że ktoś śpiewa o niej piosenkę, 

widzi Królewicza, ale kiedy zbiega z wieży, przy studzience stoi nie Królewicz, tylko Osiołek... 

20 października godz. 11:00 

Warsztat „Pociąg do bajek… czyli wyprawa do krainy animacji!” 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa klasy IV – VI – czas warsztatów 90 minut 

Zapraszamy na spotkanie z filmem rysunkowym pt.: POCIĄG DO BAJEK...czyli wyprawa do krainy 

animacji! Spotkanie będzie miało charakter barwnej opowieści o tym, jak powstaje film animowany, 

wsparte wyświetlanymi slajdami i krótkimi animacjami. Między poszczególnymi częściami opowieści, 

uczestnicy będą rozwiązywali zadania konkursowe i nagrodami będą filmy rysunkowe z bielskiego 

Studia Filmów Rysunkowych. Całość zwieńczy quiz, po którym wszyscy otrzymają obrazki z filmowymi 

bohaterami do pokolorowania. Osobą prowadzącą będzie Roman Baran - grafik i operator obrazu od 

30 lat pracujący w bielskiej wytwórni. 

 



20 października godz. 13:00 

„Dzień czekolady” reż. Jacek Piotr Bławut, 80’, Polska, 2018 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa klasy II-VI 

 

Dwójkę bohaterów Dawida i Monikę połączy nie tylko przyjaźń, ale też wspólny sekret. Poznaj z nimi 

tajemnicę starego zegara i odkryj świat, w którym żyją przedziwni Pożeracze Czasu. Obudź szalonego 

Skoczka Czasu, który za pomoc zażąda niecodziennej zapłaty. Dowiedz się również, kim tak naprawdę 

jest tajemnicza kotka, którą przygarnął Dawid i dlaczego Monika chodzi w hawajskiej spódniczce hula. 

A jeśli będziesz mieć odwagę… przekonaj się czy tych dwoje, by uratować drogocenne wspomnienia o 

bliskich, stawi czoła złej wiedźmie. W tym świecie pewne jest tylko to, że czasu nie można cofnąć, 

można go tylko zjeść.  

 


