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Podziękowania

Film dla dzieci stanowi istotne narządzie wychowania i edukacji przyszłych pokoleń. Pozwala poznać 
nowy język – język ruchomych obrazów – i sprawić, że kontakt ze światem będzie bogaty, a proces 
poznania bardziej różnorodny. Jednak to także kosztowna produkcja, która ze względu na ograni-
czoną widownię w wielu kinematografiach narodowych spychana jest na dalszy plan i przegrywa 
w konkurencji o środki z produkcjami dla dorosłego widza. Niestety tak jest także w Polsce, gdzie 
film dla dzieci traktowany jest jako „dzieło artystyczne drugiej kategorii”, a twórcy zajmujący się 
tematyką dziecięcą zbyt rzadko są doceniani. 

Trudna sytuacja kina dla dzieci w Polsce spowodowała, że konieczne było podjęcie gruntownej ana-
lizy problemu, której efektem jest niniejszy raport. Chciałyśmy serdecznie podziękować wszystkim 
rozmówcom, którzy w wirze zajęć zawodowych znaleźli czas, by przez chwilę porozmawiać o kinie 
dla dzieci. I mimo tych zajętości, terminów czy międzynarodowych zobowiązań, nie było ani jednej 
osoby, która nie znalazła by czasu na tą rozmowę. Rozmowę o tym co ważne w polskiej kinemato-
grafii dla dzieci, czyli przede wszystkim o najmłodszym widzu. Jesteśmy przekonane, że to także, 
poza wnioskami z badań, potwierdza, że to właściwy moment, by dokonać pewnej diagnozy i by 
wyjść spoza sfery dyskusji i rozmów do rzeczywistych rezultatów i działań. Mamy także nadzieję, 
że będzie jeszcze kiedyś okazja do równie inspirujących spotkań, co te, które odbyłyśmy podczas 
opracowywania niniejszego raportu.

Szczególne podziękowania należą się Iwonie Harris, Pawłowi Wendorffowi i Małgorzacie Domin – bez 
ich wkładu nie poznalibyśmy problemów produkcji ostatnio powstałych filmów dla dzieci. Mariusz 
Wróbel i Anna Sienkiewicz-Rogowska dyskutowali jak powinno wyglądać wsparcie instytucjonalne 
ze strony Regionalnych Funduszy Filmowych i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za co im ser-
decznie dziękujemy. Doceniamy także bardzo pracę i specjalistyczną wiedzę Janka Naszewskiego, 
który przeciera szlaki jako agent i swoim krytycznym spojrzeniem celnie punktuje niedostatki na 
polskim rynku. Nie do przecenienia jest też działalność i znajomość tematyki Macieja Jakubczyka, 
który podzielił się swoją wiedzą płynącą zarówno z doświadczeń w pracy w komisji eksperckiej PISF, 
dystrybutora europejskich filmów dla dzieci w ramach „dzieciaki na horyzoncie” a także kierownika 
projektu Film for Kids.Pro (pierwszych profesjonalnych warsztatów scenariuszowych filmów dla 
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dzieci w Polsce). Kolejne wyrazy wdzięczności kierujemy do Joanny Zabłockiej - Skorek i Jerzego 
Moszkowicza. Sprawiają oni, że filmy dla dzieci znajdują swoich odbiorców i stanowią ważne prze-
życie dzieciństwa kształtujące wrażliwych obywateli. Posiadają ogromną wiedzę na temat młodej 
widowni, smak i wyczucie, co dla najmłodszych widzów będzie najbardziej wzbogacające. 

Ostatnie podziękowania składam indywidulanie - moim dzieciom: Mai, Małgosi i Maćkowi, którzy 
byli inspiracją i motywacją do podjęcia tego bardzo ważnego tematu. Życzę i im i sobie byśmy mogli 
o wiele częściej chodzić do kina na polskie filmy dla dzieci. By listę ulubionych filmów z serii Pan 
Kleks uzupełniły nowe produkcje z równie dobrą muzyką i aktualnymi młodymi gwiazdami.

Alicja Grawon- Jaksik

Marta Materska-Samek



7 | 816 | 81 czy kinematografia kręci się wokół dzieci? kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań 
edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia

Wprowadzenie

Niniejszy raport jest próbą usystematyzowania źródeł 
dramatycznej sytuacji kinematografii dla dzieci w Polsce, 
jej diagnozy oraz wskazania przedsięwzięć, jakie warto 
podjąć w tym temacie. W Europie filmy dla dzieci stano-
wią istotną część produkcji filmowej i box office’u filmów 
europejskich, dlatego można zaobserwować większą ak-
tywność organizacji na rynku kinematografii dziecięcej. 
W rozporządzeniu UE ustanawiającym program Kreatyw-
na Europa1 jednym z celów szczegółowych jest: „propa-
gowanie transnarodowego obiegu dzieł kultury i pracy 
twórczej oraz transnarodowej mobilności podmiotów 
sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności 
artystów, a także zdobywanie nowej i szerszej publiczności 
oraz poprawa dostępu do dzieł kultury i pracy twórczej 
w Unii i poza nią, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 
młodzieży, osób niepełnosprawnych i grup niedoreprezen-
towanych”. Aby zrealizować ten cel szczegółowy, powstał 
schemat dofinansowania promujący rozwój widowni (au-
dience development). 

Z jednej strony dyskusja podkreśla konieczność „wychowania 
publiczności” ze względu na starzejące się społeczeństwo i in-
westowania w przyszłych odbiorców, z drugiej filmy dla dzie-
ci i młodzieży stanowią niedoceniony „towar eksportowy”, 
co udowodniło Europejskie Obserwatorium Audiowizualne, 
publikując raport The theatrical circulation of European children’s 
films2. W raporcie wykazano, że filmy dla dzieci lepiej niż fil-
my dla dorosłych sprzedają się za granicą i średnio w kinach 
osiągają lepsze wyniki frekwencyjne.

1. Rozporządzenie (UE) NR 1295/2013, Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej z dnia 20/12/2013, (Dz.U. L347/221).
2. M. Kanzler, The theatrical circulation of European children’s films, 
European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2014.
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Innym wątkiem w europejskiej dyskusji na temat filmu 
dziecięcego jest potencjał rozwoju alternatywnych form 
dystrybucji, w tym także cross media distribution. Zagadnienie 
to było poruszane na Kids Regio Forum w Erfurcie w czerwcu 
2014 roku3, a ostatnio rozwinięte w ramach panelu The long 
tail: Children’s films beyond linear Cinema, TV and DVD − Additio-
nal business models and their share of revenues4 zorganizowa-
nego w czasie Berlinale 2015.

Temat dystrybucji filmów dla dzieci zajmował także istotne 
miejsce w programie Otwarcia Dnia Branżowego na Forum 
Finansowania Treści dla Dzieci (the Opening Industry Day 
of The Financing Forum for Kids Content) w marcu 2015 
roku w Malmö.

W Polsce natomiast dyskusja na temat filmów dla dzieci do-
piero narasta. Podejmowano co prawda kilka prób mających 
na celu zwrócenie uwagi środowiska i decydentów na pro-
blematykę związaną z produkcją kina przeznaczonego dla 
najmłodszego widza (np. wspólna inicjatywa KIPA i Media 
Desk Polska – Kids First!), lecz wydaje się, że dopiero obec-
nie dyskusja ta ma szansę realnie przełożyć się na zmiany 
systemowe. W 2015 roku podczas Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni odbyło się spotkanie prezentujące 
pierwsze, dobre praktyki z zakresu kinematografii dziecię-
cej. Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zorganizowało w dniu 
1 października 2015 roku konferencję poświęconą produkcji 
filmów dla dzieci i prezentacji wypracowanych w ramach 
projektu Film for Kids.PRO scenariuszy filmowych, w którym 
na półroczne warsztaty poświęcone rozwojowi projektów 
3. http://www.kids-regio.org/fileadmin/downloads/english/
KIDS_Regio_2014_Report.pdf .
4. http://www.kids-regio.org/berlinale-meeting-point-2015/ .
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1.Kinematografia dla dzieci

wprowadzenie

filmowych przeznaczonych dla młodego widza, z zakwali-
fikowanych 12, aż 8 pochodziło z Polski.

Kwestia filmu dla dzieci i filmu familijnego znalazła także 
swoje miejsce w koncepcji programowej Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej zaproponowanej w czasie przesłuchań kon-
kursowych na nową Dyrektor PISF − panią Magdalenę Srokę. 

Temat ten zaczyna być traktowany przez branżę jako istotny, 
a propozycja odrębnej alokacji na finansowanie kinemato-
grafii dziecięcej została urzeczywistniona w Programach 
Operacyjnych PISF na 2016 rok.

Niniejszy raport odpowiada zatem na istniejącą potrze-
bę diagnozy kinematografii dla dzieci w Polsce. Składa się 
z dwóch części, gdzie pierwsza omawia kondycję kinemato-
grafii na podstawie przeprowadzonych badań desk research, 
koncentrując się na problemach związanych z definicją fil-
mu dla dzieci, brakiem ratingów określających grupę do-
celową filmów, stanie kinematografii dla dzieci w Europie 
i ogólnym opisie sytuacji w Polsce. Druga część raportu to 
diagnoza źródeł niepowodzeń w tym obszarze. Polega na 
szczegółowej analizie przeprowadzonych wywiadów po-
głębionych z osobami zaangażowanymi w rozwój kinema-
tografii dla dzieci. Osoby te można podzielić na trzy grupy. 
Pierwsza grupa to producenci reprezentujący zarówno 
własną działalność, jak i samorząd lokalny zainteresowa-
ny promocją regionu poprzez produkcję filmów dla dzieci. 
Druga grupa osób to dystrybutorzy i agenci zaangażowani 
w marketing i promocję wśród polskiej widowni. Ostatnia, 
ale nie najmniej ważna grupa, to osoby zajmujące się wykorzy-
staniem filmów dla dzieci w edukacji i wychowaniu czy poprzez 
edukację medialną w formach pozalekcyjnych w ramach aka-
demii czy przez organizację festiwali filmów dla dzieci.
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1.1. Definicja filmu dla dzieci 
i podstawowe pojęcia

Podstawowym problemem w omawianiu kondycji kine-
matografii dla dzieci jest definicja filmu dla dzieci. Pojęcie 
to jest nieostre i nie posiada powszechnie obowiązującej 
definicji. Tym bardziej, że nierzadko wśród gatunków fil-
mowych znajdziemy takie określenia jak film familijny 
(lub kino familijne, film rodzinny), kino młodego widza czy 
dla dzieci i młodzieży. Na ogół przyjmuje się, że filmy dla 
dzieci skierowane są do widowni do 12 lat, jednak zgodnie 
z przyjętą praktyką europejskiego stowarzyszenia filmów 
dla dzieci ECFA (European Children’s Film Association) 
w bazie filmów dla dzieci znajdziemy także produkcje re-
komendowane dla widowni starszej niż 14 lub 16 lat! To, co 
nie zostało zastrzeżone dla dorosłych (+18), jest przez ECFA 
traktowane tym samym jako dostępne dla dzieci.

Biorąc pod uwagę brak precyzyjnej definicji filmu dla 
dzieci, w niniejszym raporcie przyjęto granicę 12 lat jako 
granicę pomiędzy wiekiem dziecięcym a młodzieżą, do 
której zalicza się osoby od 13 roku życia. Filmy dla dzieci, 
w odróżnieniu od filmów familijnych i dla młodzieży, będą 
skierowane zatem do osób do 12 roku życia.

Kolejne zagadnienie polega na określeniu rodzajów fil-
mów, które skierowane są do widowni do 12 roku życia. 
Największy udział w produkcji filmów dla dzieci mają 
animacje, następnie filmy fabularne oraz coraz częściej 
pojawiają się filmy dokumentalne skierowane do młodszej 
widowni.

Klasyczne rozróżnienie na film animowany oraz film fabu-
larny (live-action) traci już zastosowanie w aktualnej produk-
cji kinowej, gdzie ponad połowę wszystkich filmowanych 
scen uzupełniają efekty generowane komputerowo.

Następstwem coraz częstszego od początku lat 90. stosowa-
nia w filmach kinowych cyfrowych efektów specjalnych, było 
powstanie w 1995 roku pierwszego filmu animowanego ge-
nerowanego wyłącznie na komputerze (animacja CGI). Film 
dla dzieci pt. Toy story wyróżniono Oscarem za pionierskie 
dokonania w dziedzinie animacji. Nowe animacje CGI już od 
kilkunastu lat wypierają tradycyjne animacje w formie kre-
skówek. I choć film animowany jest o wiele droższy w pro-
dukcji od filmu fabularnego, odnosi on sukces rynkowy, co 
potwierdzają wyniki finansowe. Od czasu spektakularnego 
sukcesu animacji CGI filmy animowane stale powiększają 
swój udział w rynku. W gronie 50 najbardziej dochodowych 
filmów dla dzieci znajdujemy aż 27 filmów animowanych5.

Paweł Sitkiewicz definiuje film animowany jako „odmianę 
sztuki filmowej wyróżniającą się poklatkową techniką zdjęć, 
dzięki której powstaje sztuczny, wykreowany przez realiza-
tora ruch obiektów, płaskich bądź trójwymiarowych. Użycie 
fotografii poklatkowej musi być widocznym i znaczącym 
zabiegiem stylistycznym, nigdy zaś środkiem mającym na 
celu stworzenie iluzji rzeczywistości. Kreacja ruchu może 
się odbywać zarówno za pomocą kamery, komputera, jak 
i bezpośrednio na taśmie. „Filmowość” animacji nie jest 
związana z żadnym konkretnym medium (jak kino, telewi-
zja, Internet itd.), ale ze sposobem jej odbioru przez widza6. 
Zdaniem Jerzego Armaty „poklatkowa technika realizacji 
oznacza jednostkowe opracowanie każdej klatki. Między 
kolejnymi zdjęciami następuje zmiana położenia fotogra-

5. M. Kanzler, The theatrical circulation of European children’s films, 
European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2014, s.19.
6. P. Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin 
do końca okresu klasycznego, wyd. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 
2009.
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definicja filmu dla dzieci i podstawowe pojęcia

fowanego obiektu; w ten sposób w czasie projekcji uzysku-
je się złudzenie ruchu – nieruchomych w rzeczywistości – 
obiektów. Ten proces pozornego ożywiania nieruchomych 
obrazów to właśnie animacja”7.

Filmy animowane możemy podzielić na pięć rodzajów:

1) film lalkowy;

2) film wycinankowy;

3) film kombinowany;

4) film non-camerowy;

5) animacja trójwymiarowa8.

Poza filmami fabularnymi i animowanymi wśród filmów 
dla dzieci znajdziemy coraz częściej filmy dokumentalne. 
Stosunkowo niedawno odkryto, że widownią dla filmów 
dokumentalnych mogą być dzieci. Od kilku lat obserwujemy 
pojawienie się sekcji dziecięcych na festiwalach filmów do-
kumentalnych9, a także obecność filmów dokumentalnych 
na festiwalach filmów dla dzieci. Jak wskazują organizatorzy 
festiwali: „Filmy dokumentalne dla dzieci nie muszą być 
trudne i nudne!”10.

Wiele programów edukacji filmowej łączy różne rodzaje 
filmów w swojej ofercie już dla najmłodszych widzów (od 
4 roku życia). Istnieją także programy edukacyjne w całości 
oparte na filmach dokumentalnych – w Polsce to Akademia 
PLANETE+ DOC. Filmy pochodzą z PLANETE+ DOC FILM 

7. J. Armata, 65 lat polskiej animacji dla dzieci, Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, Muzeum Kinematografii w Łodzi 2012, s. 12.
8. Ibidem, s. 16, 18, 20, 22, 24.
9. www.akademia.planetedocff.pl.
10. http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-podstawowe-2/.

FESTIVAL, a do programu Akademii zostały wybrane filmy, 
które rozszerzają młodym ludziom horyzonty i spojrzenie 
na różnorodne tematy, często wpisując się w nową podstawę 
programową wielu przedmiotów szkolnych.

Film dla dzieci nie jest doprecyzowanym gatunkiem fil-
mowym, pozwalającym jasno określić grupę wiekową, do 
jakiej jest skierowany, a także jaki rodzaj filmów będzie 
obejmował. Mówiąc o filmie dla dzieci, w przeciwieństwie 
do filmu familijnego czy dla dzieci i młodzieży, zawężamy 
grupę odbiorców do 12 roku życia i najczęściej mamy na 
myśli filmy animowane. Jednak zauważyć należy, że odbior-
cą filmu dla dzieci są także rodzice, nauczyciele czy opie-
kunowie współuczestniczący w seansie filmowym razem 
z dzieckiem, a oprócz filmów animowanych dzieci mogą 
z sukcesem oglądać filmy fabularne czy dokumentalne oraz 
inne rodzaje produkcji filmowych, które interdyscyplinarnie 
łączą różne gatunki i techniki. 

Na potrzeby niniejszego raportu filmem dla dzieci nazywa 
się film skierowany do najmłodszej widowni (do 12 roku 
życia) niezależnie od rodzaju filmowego.

1.2. System ratingu filmów

Dziecięca rozrywka, także w związku z rozwojem nowych 
technologii i efektów specjalnych, ulega gwałtownym prze-
obrażeniom. Wiele utworów przesyconych jest grozą, czarną 
magią lub odniesieniami do innych tytułów popkultury. 
Jednak, ze względu na współuczestniczenie w seansach dla 
dzieci rodziców, nauczycieli czy opiekunów, tytuły przezna-
czone dla młodego widza mają za zadanie bawić również 
widzów starszych, ponieważ to oni decydują o zakupie biletu 
i towarzyszą swoim małoletnim pociechom podczas projek-
cji. Tym samym kino komercyjne tworzy obrazy przeznaczo-
ne jednocześnie dla różnych grup wiekowych, nie zawężając 
odpowiednio grupy docelowej.

Sztandarowym przykładem tej zmiany jest powieściowy 
cykl o przygodach Harry’ego Pottera, w którym pisarka 
Joanne K. Rowling zrealizowała misję z pozoru niemoż-
liwą, tworząc prozę, która przeznaczona jest zarówno dla 
małych, jak i dorosłych czytelników11. W niektórych krajach 
opowieści o młodym czarodzieju i jego przyjaciołach wy-
dawane są równocześnie w dwóch szatach graficznych − 
dla dzieci i dla dorosłych. Producenci filmowych adaptacji 
z początku nie potrafili zdecydować, czy zaadresować film 
również do starszych widzów. Reżyserię powierzyli spe-
cowi od kina familijnego − Chrisowi Columbusowi, który 
z dwóch pierwszych filmów: Harry Potter i Kamień Filozo-
ficzny (2001) oraz Harry Potter i Komnata Tajemnic (2002) 
stworzył adaptacje przeznaczone dla widzów w każdym 
wieku. Ten sam trop obrał meksykański autor części trze-
ciej Harry Potter i więzień Azkabanu (2004), która uważana 
jest za najlepszy film serii. Podobnie jak dwa poprzed-
nie filmy, opatrzony jest certyfikatem „PG” oznaczającym 

11. A. Komorowska, Filmy dla dzieci i nie tylko, 31/05/07, http://film.
onet.pl/wiadomosci/filmy-dla-dzieci-i-nie-tylko/n23be.

w amerykańskim ratingu, iż pod opieką rodziców mogą go 
oglądać dzieci w każdym wieku. 

Reżyserię kolejnych dwóch filmów o małym czarodzieju po-
wierzono Brytyjczykom, którzy zgodnie z atmosferą przeka-
zaną w powieściach przez autorkę sprawili, że czwarta i piąta 
część przygód Harry’ego Pottera są o wiele mroczniejsze 
niż części rozpoczynające cykl. Filmowe adaptacje zmie-
niły swój ton na bardziej przerażający. Harry Potter i Czara 
Ognia (2005) Mike’a Newella oraz Harry Potter i Zakon Fenik-
sa (2007) w reżyserii Davida Yatesa to filmy przeznaczone 
w Ameryce dla widzów od lat 13.

Amerykańscy twórcy kina głównego nurtu dzielą widownię 
na od i do 13 lat, wyższa kategoria wiekowa − od lat 18 − 
zarezerwowana jest dla wyjątkowo brutalnych horrorów. 
Ostoją rozrywki dla młodego widza są filmy animowane, 
pozbawione najczęściej ograniczeń wiekowych. Na sean-
sach wielu z nich, np. na Shreku (kategoria b.o.) dobrze bawią 
się zarówno dzieci, jak i ich rodzice.

Jednak opatrzenie filmu etykietką „bez ograniczeń” nie 
oznacza, że dziecko jest całkowicie bezpieczne przed ekra-
nem. W Polsce nie istnieje oficjalny system oceny filmów 
kinowych (tzw. rating), który chroniłby prawidłowy fizyczny, 
psychiczny lub moralny rozwój małoletniej widowni przed 
negatywnym wpływem filmów. Jedyny system oceny treści 
audiowizualnych pod względem przeznaczenia wiekowe-
go w Polsce stosowany jest w odniesieniu do programów 
telewizyjnych w oparciu o Rozporządzenie Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji z dnia 23 czerwca 2005 roku12.

12. Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 
23 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1089).
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Jeśli chodzi o klasyfikację wiekową gier komputerowych, 
to Polska korzysta z systemu PEGI (Pan European Game 
Information, pol. Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier, 
OSKG). Założony przez Interactive Software Federation of 
Europe (ISFE) w kwietniu 2003 roku, obecnie jest używany 
we wszystkich krajach UE13. We wrześniu 2009 oznaczenia 
PEGI zostały uznane za oficjalnie obowiązujące w Polsce. 
Szczególną rolę w systemie pełnią Rada Standardów Wideo 
(VSC) i Holenderski Instytut Klasyfikacji Mediów Audiowi-
zualnych (NICAM).

Rada Standardów Wideo (Video Standards Council, VSC) 
jest współadministratorem PEGI z siedzibą w Wielkiej Bry-
tanii. VSC kontroluje zgodność gier należących do wyższych 
kategorii (12, 16 i 18) z kryteriami PEGI. VSC stworzono jako 
organizację wyższej użyteczności mającą na celu rozwój 
i nadzór nad Kodeksem postępowania propagującym wy-
sokie standardy w branży gier wideo i komputerowych. Do 
VSC należą przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów branży 
oraz tysiące sklepów w całej Wielkiej Brytanii. Natomiast 
NICAM (Holenderski Instytut Klasyfikacji Mediów Audio-
wizualnych), który obok VSC jest niezależną instytucją, 
administruje systemem w imieniu PEGI. Zadania NICAM 
obejmują kontrolę zgodności gier należących do kategorii 
3 i 7 z kryteriami PEGI, szkolenia, archiwizację gier PEGI oraz 
wydawanie licencji PEGI14.

Ze względu na doświadczenia w zakresie oceny programów 
telewizyjnych, gier komputerowych i filmów, wzorcową in-
stytucją w zakresie oceny treści, w szczególności dla naj-
młodszych użytkowników, jest holenderski NICAM, a ho-
lenderski system klasyfikacji znany pod nazwą Kijkwijzer15 
może służyć za dobrą praktykę w tym względzie.

13. http://www.pegi.info/pl/index/id/377/.
14. www.nicam.cc.
15. Więcej http://www.kijkwijzer.nl.

↓ Rysunek 1. Oznaczenia dotyczące klasyfikacji wiekowej treści 
audiowizualnych 

Bez ograniczeń wiekowych

Niepolecane dzieciom poniżej 
6 lat

Niepolecane dzieciom poniżej 
9 lat

Niepolecane dzieciom poniżej 
12 lat

Niepolecane dzieciom poniżej 
16 lat

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.kijkwij-
zer.nl/index.php?id=31

Jeśli chodzi o ochronę małoletnich w Holandii, to w kraju 
tym działa spójny, samoregulacyjny, ostrzegawczy system 
klasyfikacji audycji telewizyjnych, filmów kinowych i DVD 

− Kijkwijzer (gry komputerowe obejmuje paneuropejski 
system PEGI, w którym holenderska organizacja NICAM 
pełni szczególną rolę, jeśli chodzi o dzieci do 12 roku życia). 
Kijkwijzer opiera się na podwójnym oznaczeniu graficznym. 
Pierwsze oznaczenie wskazuje treści bez ograniczeń wieko-
wych oraz niepolecane poniżej 6, 9, 12 i 16 roku życia (rys.1.). 

Drugi zbiór oznaczeń (rys.2.) dotyczy zidentyfikowanych 
zagrożeń reprezentowanych przez 6 znaków:

 ʇ przemoc; 

 ʇ seks; 

 ʇ drastyczne sceny; 

 ʇ narkotyki/nadużywanie alkoholu; 

 ʇ dyskryminacja; 

 ʇ wulgarny język.

↓ Rysunek 2. Oznaczenia dotyczące klasyfikacji zagrożeń treści 
audiowizualnych 

Przemoc

Seks

Sceny lękotwórcze

Narkotyki/nadużywanie alkoholu

Dyskryminacja

Wulgarny/obraźliwy język

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.kijkwij-
zer.nl/index.php?id=31

Holenderski system opiera się na samoregulacji nadawców 
oraz dystrybutorów filmów i DVD, którzy sami dokonują 
klasyfikacji swoich produktów. W praktyce robią to odpo-
wiednio przeszkoleni pracownicy, zwani koderami, którzy 
po obejrzeniu danej pozycji, przy użyciu specjalnego opro-
gramowania wypełniają online 60-punktowy kwestiona-
riusz, który został opracowany przez grupę ekspertów przy 
współpracy rodziców małoletnich dzieci. Kwestionariusz ten 
funkcjonuje pod szyldem NICAM – instytucji koordynują-
cej system klasyfikacji i stojącej na straży jego właściwego 
funkcjonowania, w czym mieści się również rozpatrywanie 
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skarg. NICAM powstał w 1999 roku, a w jego skład wchodzą 
przedstawiciele telewizji publicznej i komercyjnej, kinema-
tografii oraz dystrybutorzy i detaliści (w tym kina). Obec-
nie skupia on ponad 2200 członków. Ściśle współpracuje 
z Ministerstwem Edukacji, Kultury i Nauki oraz z Minister-
stwem Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, a także z Mini-
sterstwem Sprawiedliwości. W 2004 roku rząd oraz parla-
ment dokonali oceny pracy NICAM oraz samego systemu 
klasyfikacji. Nadzór nad systemem oraz jego regularna 
ocena prowadzona jest również przez organ regulacyjny 
ds. mediów, który w corocznym sprawozdaniu ze swojej 
działalności umieszcza opinię na ten temat. Ponadto sam 
NICAM dokonuje regularnych badań jakości i zgodności 
systemu z przyświecającymi mu zasadami, a także prowadzi 
testy konsumenckie obejmujące percepcję i użytkowanie 
systemu przez jego odbiorców.

Wśród innych europejskich systemów klasyfikacji wymie-
nić możemy także rozwiązania francuskie, niemieckie czy 
brytyjskie. Zestawienie porównujące poszczególne systemy 
zostało przedstawione w tabeli nr 1.

↓ Tabela 1. Zestawienie systemów ochrony małoletniej widowni w wybranych krajach UE
Francja Niemcy Wlk. Brytania Holandia Szwecja
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Tak, 5 kategorii: 

1) b. o.;

2)niepolecane poni-
żej 10 lat; 

3) poniżej 12 lat; 

4) poniżej 16 lat; 

5) poniżej 18 lat.

Tak , 7 kategorii:

1) b. o.;

2) PG – pod opieką ro-
dziców;

3) poniżej 12 lat;

4) poniżej 12 lat z opieką 
dorosłych;

5) 15 lat;

6) Poniżej 18 lat;

7) zakazane w publicz-
nej prezentacji.

TAK , 5 kategorii: 

1) b. o.;

2) niepolecane 
poniżej 6 lat;

3) poniżej 9 lat; 

4) poniżej 12 lat

5) poniżej 16 lat.

Tak, 5 kategorii: 

1) b. o.;

2) dla osób powyżej 
7 lat;

3) powyżej 11 lat;

4) powyżej 15 lat;

5) zakazane w pu-
blicznej prezentacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie E. Murawska-Najmiec, Systemy ochrony małoletnich w programach telewizyjnych 
i radiowych w wybranych krajach europejskich – Francja, Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Holandia i Szwecja, KRRiT 2011

W krajach, gdzie systemy ochrony małoletniej widowni 
kinowej nie zostały wprowadzone, w przypadku utworów 
importowanych, w szczególności filmów produkcji amery-
kańskiej, wykorzystywane są oceny przeprowadzone w kra-
ju producenta i to one nieformalnie mogą służyć do okre-
ślenia zawartości treści adekwatnych do poszczególnych 
kategorii wiekowych. Nie są to rozwiązania powszechnie 
obowiązujące, a jedynie przyjęte dla danego regionu geo-
graficznego, zatem żadne kino nie może na ich podstawie 
odmówić sprzedania biletu osobie poniżej danego progu 
wiekowego16. Może ono jedynie zasugerować opiekunowi, że 
prezentowane treści mogą być nieodpowiednie. Ta praktyka 
ma miejsce między innymi w Polsce, gdzie rodzice i wycho-
wawcy powinni być czujni i odpowiednio przygotowani, tak 
by dobrać repertuar pozytywnie wpływający na psychiczny, 
fizyczny i moralny rozwój dziecka.

16. Choć regulaminy kin zawierają zapisy typu: „Pracownik ob-
sługi ma prawo nie zezwolić na wejście na salę kina osobie, któ-
ra nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się 
uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych 
przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która 
nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w to-
warzystwie opiekuna prawnego”, [http://kinogalaktyka.pl/strona/
regulamin] kina nie mają obiektywnej podstawy do stwierdzenia, 
że dany film jest odpowiedni lub nieodpowiedni dla danej grupy 
wiekowej, zatem niesprzedanie biletu na seans jest niezgodna 
z prawem w myśl art. 135 KW mówiącym, że „Kto, zajmując się 
sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub 
w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą 
towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej 
przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze 
grzywny”.

*  KJM – Kommission für Jugendmedienschutz (Komisja ds. Ochrony Małoletnich w Mediach)
** SKEs – Selbstkontrolleinrichtungen – organizacje samoregulujące
*** http://www.bbfc.co.uk

Ze względu na rozwój nowych technologii, w szczególno-
ści dystrybucję treści audiowizualnych w Internecie i na 
urządzeniach mobilnych, regulacje w zakresie systemów 
ochrony małoletnich ewoluują i są dostosowywane do 
nowych kanałów dystrybucji. Wskazane jest, by były 
to rozwiązania uniwersalne, które pozwolą na klasyfi-
kację treści niezależnie od kanału dystrybucji. Jedno-
cześnie trzeba być świadomym, że żadne rozwiązanie 
zobowiązujące producentów i dystrybutorów do klasy-
fikacji i oceny utworów nie zwolni z odpowiedzialności 
rodziców i opiekunów, którzy muszą w tym względzie 
sprawować nadzór nad oglądanymi przez dzieci treścia-
mi. Istniejące systemy zatem jedynie wspierają w wycho-
waniu i ułatwiają dobór treści, a w żadnym wypadku nie 
zastępują kontroli rodzicielskiej. 
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1.3. Kinematografia dla dzieci w Europie

Zagadnienia związane z kinematografią dla dzieci w Euro-
pie są okresowo podejmowane przez Europejskie Obserwa-
torium Audiowizualne i opracowywane w postaci raportu. 
Ostatnie wydanie raportu z czerwca 2014 roku17 obejmuje 
okres od 2004 do 2013 roku i analizuje 648 filmów dla dzieci 
powstałych w tym okresie w Europie18. Bazując na danych 
podawanych w raporcie, roczna produkcja filmów dla dzieci 
oscyluje od 63 do 82 filmów, co oznacza, że średnio na te-
renie jednego kraju produkuje się od 1,575 do 2,05 filmów 
rocznie. Większość produkcji stanowią filmy fabularne 
(60%), podczas gdy animacje dla dzieci to 40% produkcji. 

Ważną informacją jest fakt, że trzy z czterech powstających 
w Europie animacji skierowane są do dzieci, a jedynie 4% 
filmów fabularnych to filmy dla dzieci. Ogólnie biorąc pod 
uwagę liczbę produkowanych filmów, produkcja dla dzieci 
stanowi 7% ogółu filmów produkowanych w Europie, a ich 
widownia to 11% widowni filmów ogółem. Oznacza to, że 
na filmy dla dzieci istnieje popyt proporcjonalnie górujący 
nad podażą, a co dziesiąty bilet do kina sprzedany w Europie 
to bilet na film dla dzieci.

Jest to tym ważniejsze, że dotyczy to wyłącznie widowni 
filmów europejskich, a nie brana jest pod uwagę europejska 
widownia amerykańskich filmów dla dzieci.

17. Kanzler M. (ed.),The theatrical circulation of European children’s 
films, European Audiovisual Observatory, Strasbourg 2014.
18. Europa rozumiana jest jako 40 krajów skupionych w Euro-
pejskim Obserwatorium Audiowizualnym.
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Źródło: OBS 

                                                             
20 Kanzler M. (ed.),The theatrical circulation of European children’s films, European Audiovisual Observatory, 
Strasbourg 2014. 
21 Europa rozumiana jest jako 40 krajów skupionych w Europejskim Obserwatorium Audiowizualnym. 

↑ Wykres 1. Podział europejskiej widowni 
kinowej 

Krajami o największej widowni filmów dla dzieci są w pierw-
szym rzędzie Francja i Niemcy, następnie plasuje się Wielka 
Brytania i Hiszpania, a trzecia w kolejności grupa krajów 
o największym popycie na filmy dla dzieci to Polska, Austria, 
Norwegia, Holandia, Belgia i Włochy (rys.3.). 
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Rysunek 3. Kraje o największym popycie na filmy dla dzieci 

 
Źródło: OBS 

Popyt na filmy dla dzieci przedstawiony na rysunku nr 3 liczony jest liczbą 

sprzedanych biletów (admissions). Innym wyznacznikiem popytu jest wyższy niż 

przeciętny (11%) udział widowni na filmach dla dzieci w widowni ogółem. Najwyższy, 

ponad 20% udział w widowni notują filmy dla dzieci w Norwegii, Dani, Niemczech, Austrii 

i Chorwacji.  

Rysunek 4. Kraje z największym odsetkiem widowni filmów dla dzieci 

 

↑ Rysunek 3. Kraje o największym popycie na filmy dla dzieci
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W grupie najlepiej sprzedających się fil-
mów na rynki zagraniczne znajdziemy 
filmy animowane dla dzieci, które dys-
trybuowane są średnio do 4,6 krajów. 

Kolejnym atutem wskazywanym w rapor-
cie obserwatorium jest większa widownia 
przypadająca na tytuł filmu dla dzieci. Aż 
3% europejskich filmów fabularnych dla 
dzieci osiąga widownię rzędu 5 i 10 milio-
nów, a 7% filmów może liczyć na dwumi-
lionową widownię.

Oznacza to, że średnio na film dla dzieci 
sprzedawane jest prawie 5 razy więcej bi-
letów niż na inny film.

Rozważając filmy dla dzieci jako atrakcyj-
ny produkt eksportowy (aż 38% widowni 
to widownia zagraniczna), warto wskazać 
najważniejszych liderów w tym obszarze. 
Belgijscy producenci filmów dla dzieci ge-
nerują aż 90% przychodów z dystrybucji 
zagranicznej swoich filmów. Drugą grupę 
eksporterów stanowią Finlandia, Wielka 
Brytania i Włochy, a trzecia w kolejności 
jest Szwecja i Francja (rys.5).

kinematografia dla dzieci w europie

Popyt na filmy dla dzieci przedstawio-
ny na rysunku nr 3 liczony jest liczbą 
sprzedanych biletów (admissions). In-
nym wyznacznikiem popytu jest wyż-
szy niż przeciętny (11%) udział widowni 
na filmach dla dzieci w widowni ogó-
łem. Najwyższy, ponad 20% udział 
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Rysunek 3. Kraje o największym popycie na filmy dla dzieci 

 
Źródło: OBS 

Popyt na filmy dla dzieci przedstawiony na rysunku nr 3 liczony jest liczbą 

sprzedanych biletów (admissions). Innym wyznacznikiem popytu jest wyższy niż 

przeciętny (11%) udział widowni na filmach dla dzieci w widowni ogółem. Najwyższy, 

ponad 20% udział w widowni notują filmy dla dzieci w Norwegii, Dani, Niemczech, Austrii 

i Chorwacji.  

Rysunek 4. Kraje z największym odsetkiem widowni filmów dla dzieci 

 

w widowni notują filmy dla dzieci 
w Norwegii, Dani, Niemczech, Austrii 
i Chorwacji. 

Ponadto w raporcie Europejskiego Ob-
serwatorium Audiowizualnego pod-
kreślone zostało, że filmy dla dzieci są 
lepszym produktem eksportowym niż 
inne filmy i częściej wchodzą na rynki 
zagraniczne. 

Z wykresu nr 3 wynika, że filmy fa-
bularne dla dzieci łatwiej zdobywają 
dystrybutora za granicą. Aż 71% filmów 
fabularnych dla dzieci miało swoją pre-
mierę zagraniczną, podczas gdy inne 
filmy fabularne osiągają wskaźnik 49%. 
Różnica pomiędzy filmami fabularny-
mi a filmami animowanymi nie jest 
znacząca i wynosi jedynie 5%.

Nie dość, że filmy dla dzieci częściej 
mogą liczyć na premierę zagraniczną 
niż inne filmy fabularne, to średnio je-
den tytuł filmu dla dzieci dystrybuowa-
ny jest na 3,4 rynkach zagranicznych, 
podczas gdy inne filmy wchodzą na 
średnio 2,2 rynki (jedynie 65% wyniku 
osiąganego przez filmy dla dzieci).

Źródło: OBS

↑ Rysunek 4. Kraje z największym odsetkiem widowni filmów 
dla dzieci

CZY KINEMATOGRAFIA KRĘCI SIĘ WOKÓŁ DZIECI? KONDYCJA KINEMATOGRAFII DLA DZIECI I 
ANALIZA UWARUNKOWAŃ EDUKACJI FILMOWEJ DZIECI DO 12 ROKU ŻYCIA 

 

S t r o n a  20 | 66 

 

Źródło: OBS 

Ponadto w raporcie Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego podkreślone 

zostało, że filmy dla dzieci są lepszym produktem eksportowym niż inne filmy i częściej 

wchodzą na rynki zagraniczne.  

 

Z wykresu nr 3 wynika, że filmy fabularne dla dzieci łatwiej zdobywają dystrybutora 

za granicą. Aż 71% filmów fabularnych dla dzieci miało swoją premierę zagraniczną, 

podczas gdy inne filmy fabularne osiągają wskaźnik 49%. Różnica pomiędzy filmami 

fabularnymi a filmami animowanymi nie jest znacząca i wynosi jedynie 5%. 

 

Wykres 3. Rynki zagraniczne osiągnięte przez procent filmów dla dzieci i innych 

 
Źródło: OBS 

 

Nie dość, że filmy dla dzieci częściej mogą liczyć na premierę zagraniczną niż inne 

filmy fabularne, to średnio jeden tytuł filmu dla dzieci dystrybuowany jest na 3,4 rynkach 

zagranicznych, podczas gdy inne filmy wchodzą na średnio 2,2 rynki (jedynie 65% 

wyniku osiąganego przez filmy dla dzieci). 

 

  

↑ Wykres 3. Rynki zagraniczne osiągnięte przez procent filmów dla dzieci i innych 
Źródło: OBS

CZY KINEMATOGRAFIA KRĘCI SIĘ WOKÓŁ DZIECI? KONDYCJA KINEMATOGRAFII DLA DZIECI I 
ANALIZA UWARUNKOWAŃ EDUKACJI FILMOWEJ DZIECI DO 12 ROKU ŻYCIA 

 

S t r o n a  21 | 66 

 

Wykres 4. Dystrybucja zagraniczna filmów dla dzieci 
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kinematografia dla dzieci w europie

Należy zwrócić szczególną uwagę, że 
omówione wyżej badania przeprowa-
dzone przez Europejskie Obserwato-
rium Audiowizualne dotyczą jedynie 
dystrybucji kinowej filmów dla dzieci 
i nie omawiają prężnie rozwijających 
się rynków alternatywnych do dystry-
bucji kinowej: VOD, płatnych telewizji 
czy Internetu. Brak też jest informacji 
na temat licencjonowania produktów 
związanych z marketingiem poszcze-
gólnych tytułów filmów dla dzieci, 
takich jak zabawki, puzzle, ubiory czy 
materiały papiernicze. Choć nie do-
tyczą one bezpośrednio tematyki ra-
portu, stanowią bardzo ważny wątek 
w kontekście planowania projektu fil-
mowego, jego grupy docelowej, mar-
ketingu i dystrybucji oraz wyniku nie 
tyle finansowego, ale przede wszystkim 
kulturowego inwestycji, jaką jest film 
dla dzieci.
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Wykres 7. Średnia wielkość widowni filmów dla dzieci a innych filmów 
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Rysunek 5. Eksporterzy filmów dla dzieci w Europie (udział widowni zagranicznej) 
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Źródła wykresów i rysunków: http://www.kids-regio.org/fileadmin/downloads/english/
KIDS_Regio_2014_Theatrical_Circulation_of_European_Childrens_Films.pdf
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Filmy dla dzieci w Polsce

1.4. Filmy dla dzieci w Polsce

Polska kinematografia w 1989 roku weszła w fazę kryzysu, 
który wynikał z przekształceń ustrojowych państwa, w szcze-
gólności zmiany gospodarki z modelu centralnego planowa-
nia na model rynkowy. Państwowe studia filmowe dotknęło 
załamanie finansowe, skutkujące między innymi likwidacją 
niektórych z nich. Nowe filmy, w tym dla najmłodszych wi-
dzów, właściwie przestały powstawać. 

Gospodarka wolnorynkowa okazała się zabójcza zwłaszcza 
dla produkcji filmów dla dzieci19, gdyż wytwórnie, pozba-
wione państwowych pieniędzy, ograniczyły działalność, 
a telewizja zafascynowana zachodnimi produkcjami stra-
ciła zainteresowanie rodzimą produkcją. Decyzją Komitetu 
Kinematografii państwowe studia w Łodzi, Bielsku Białej, 
Warszawie i Krakowie oddano w dyspozycję samorządów 
lub zlikwidowano.

Ponieważ produkcja filmów dla dzieci była niedochodowa, 
a telewizja nie podpisywała nowych kontraktów, wytwórnie 
szukały źródeł przychodów, realizując reklamy i czołówki 
dla telewizji. Na początku lat 90. produkcja filmów animo-
wanych nie dawała twórcom perspektywy kariery − w od-
różnieniu od reklamy, gdzie na kreatywnych ludzi „czekały 
etaty i duże pieniądze”20.

Szansę na przełamanie kryzysu stworzyła uchwalona 30 
czerwca 2005 roku ustawa o kinematografii21, powołująca 
do życia Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wtedy też nastąpił 
pierwszy międzynarodowy sukces kinematografii dla dzieci 

19. M. Hendrykowski, Polski film fabularny dla dzieci i młodzieży, 
Poznań 1994.
20. P. Sitkiewicz, Polska szkoła animacji, Gdańsk 2011, s. 251−252.
21. Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1111.

w Polsce. Tym sukcesem jest nagrodzony Oscarem Piotruś 
i wilk (2006) Suzy Templeton. Stanowi on jedną z najwięk-
szych koprodukcji w dziejach polskiego filmu dla dzieci 
(Se-Ma-For z Łodzi / BreakThru Films z Wielkiej Brytanii) 
i wspaniały przykład ożywienia branży22. Kolejnym sukce-
sem kinematografii dla dzieci było nagrodzenie międzyna-
rodową nagrodą Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych 
dla dzieci i młodzieży cyklu Magiczne drzewo Andrzeja Ma-
leszki w 2007 roku23. 

Niestety oczekiwania co do dynamicznego rozwoju kine-
matografii dla dzieci w Polsce okazały się płonne. Polska 
zajmuje dopiero 16 miejsce w rankingu europejskich pro-
ducentów filmów dla dzieci w latach 2004−2013, z wolu-
menem produkcji równym 6, z czego 4 to filmy fabularne, 
a 2 to animacje dla dzieci. Uwzględniając 254 filmy fabular-
ne wyprodukowane w Polsce w tym okresie, produkcja dla 
dzieci stanowi 2% produkcji filmów i jest znacząco niższa 
od średniej w Europie, która wynosi 7%. Tym samym Polska 
posiada, zaraz po Turcji (1%), najniższy wskaźnik udziału 
produkcji dla dzieci w produkcji ogółem w Europie. Niestety 
wskaźnik dotyczący widowni na polskich filmach dla dzieci 
także należy do najniższych i wynosi nieco ponad 1%. Wyni-
ka to głównie ze słabej rozpoznawalności polskich filmów 
dla dzieci, które rzadko są widoczne w dystrybucji kinowej. 

22. J. Armata, A. Wróblewska, Polski film dla dzieci i młodzieży, 
Fundacja KINO, Warszawa 2014, s. 40.
23. Oprócz wielu nagród i wyróżnień filmowych Andrzej Malesz-
ka jest także laureatem Nagrody IBBY dla najlepszej książki roku 
dla dzieci (za powieść Magiczne drzewo) oraz Nagrody Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek – w kategorii najlepsza książka 
dla dzieci i młodzieży [http://www.magicznedrzewo.com/autor/
nagrody].

↓ Tabela 2. Zestawienie polskich filmów dla dzieci uwzględnio-
nych w raporcie Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego 
(2004−2013)

tytuł rok i kraj 
produkcji

reżyser widownia % widowni 
zagranicznej

liczba krajów 
dystrybucji

Sztuczki PL 2007 Andrzej 
Jakimowski

264 tys. 31% 15

Magiczne drzewo PL 2009 Andrzej 
Maleszka

190 tys. 0% 1

Wenecja PL 2010 Jan Jakub Kolski 29 tys. 0% 1

Jestem PL 2005 Dorota 
Kędzierzawska

19 tys. 0% 1

Wintertochter / Zimo-
wa córka

DE/PL 2010 Johannes 
Schmid

4,8 tys. 100% 2

Piotruś i Wilk GB/PL/CH/NO/MX 
2006

Suzy Templeton 206 tys. 100% 2

Lato Muminków FI/AT/PL 2008 Maria Lindberg 184 tys. 89% 7

Król Maciuś Pierwszy DE/FR/PL 2005 Sandor Jesse
Lutz Stützner

153 tys. 67% 6

Latająca maszyna GB / PL / CN / IN / NO 
2011

Martin Clapp 
Dorota Kobiela

45,5 tys. 100% 1

El cubo mágico ES/PL 2006 Angel Izquierdo 27 tys. 73% 2

Esterhazy DE/PL 2009 Izabela 
Plucińska

5 tys. 100% 1

Tajemnica kwiatu 
paproci

PL 2004 Tadeusz Wilkosz 3,2 tys. 0% 1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie M. Kanzler, The the-
atrical circulation of European children’s films, European Audiovisual 
Observatory, Strasbourg 2014, s. 34−40

Zastanawiąjące jest, dlaczego w badaniach nie uwzględ-
niono kilku filmów dla dzieci wyprodukowanych i dystry-
buowanych w okresie objętym analizą i znajdujących się 
w bazie Lumière, tj. Gwiazda Kopernika24 czy Felix, Net i Nika 
24. http://lumiere.obs.coe.int/web/film_info/?id=33062
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oraz teoretycznie możliwa katastrofa25. Wyjaśnienia można 
upatrywać w braku kategoryzacji filmów i wyszczególnienia 
dotyczącego wieku grupy docelowej. Podczas gdy te dwa 
filmy nie zostały ujęte w badaniu, w próbie znalazł się film 
pt. Sztuczki rekomendowany na portalu EdukacjaFilmowa.
pl osobom powyżej 12 roku życia26. 

Polska posiada jednak duży potencjał rynku, gdyż widownia 
europejskich filmów dla dzieci w widowni ogółem stanowi 
średnią europejską i wynosi 11%. Oznacza to, że popyt na 
filmy dla dzieci nie odbiega od pozostałych krajów Europy, 
a 10% widowni ogląda europejskie produkcje dla dzieci, 
gdyż w repertuarach kin nie znajdują atrakcyjnych polskich 
tytułów.

Dodatkowym atutem polskiego rynku są także prężne 
kontakty międzynarodowe, wypracowane między innymi 
przez działalność organizatorów festiwali filmowych. Wśród 
nich należy wymienić Festiwale Filmów dla Dzieci (Ale Kino! 
w Poznaniu, Kino w trampkach i Kino Dzieci w Warszawie, 
Galicja czy KinoLub w Krakowie i Polsce Południowej) 27 po-
zyskujące filmy do konkursów poprzez zagraniczną selekcję. 
Oferują one widowni tytuły filmów dla dzieci niedostępne 
w dystrybucji kinowej czy telewizyjnej, a tym samym kształ-
cą świadomych odbiorców i tworzą modę na spędzanie cza-
su wolnego w kinie prezentującym „dobre kino dla dzieci”28.

25. http://lumiere.obs.coe.int/web/film_info/?id=41227
26. Film na portalu Edukacja Filmowa rekomendowany jest dla 
widzów powyżej 12 roku życia: http://www.edukacjafilmowa.pl/
materialy-edukacyjne/analizy-filmow/item/1490-sztuczki
27. http://www.ecfaweb.org/ecfnet/festivals.php?l=Polan-
d&f=146
28. „Dobre kino dla dzieci, jak to ktoś już powiedział, ma skrzydła 
i korzenie. Skrzydła to obszar związany z wyobraźnią, czarodziej-
skość, magia, coś, co funkcjonuje uniwersalnie. Korzenie to związ-
ki i tradycje lokalne, narodowe, regionalne” Jerzy Moszkowicz, 
[w:] J. Armata, A. Wróblewska, Polski film dla dzieci ..., op. cit., s. 243.

Innym ważnym czynnikiem jest udział w europejskich 
inicjatywach wspierających rozwój filmów dla dzieci (np. 
Kids Regio) oraz tworzenie krajowych struktur wspierają-
cych organizacje realizujące edukację filmową. Mowa tutaj 
w szczególności o organizacjach skupionych w Koalicji dla 
Edukacji Filmowej29. 

Niestety ogromna zapaść powstała po 1989 roku, a w kon-
sekwencji nieliczna produkcja filmów dla dzieci sprawiły, że 
„sztuka filmu dziecięcego przestała być dziedziczona: ani 
twórcy, ani ich dzieła nie dialogują ze sobą, wynosząc z tej 
dyskusji wnioski i wartości artystyczne” 30.

29. http://www.koalicjafilmowa.pl/
30. J. Armata, A. Wróblewska, Polski film dla dzieci... op. cit., s. 255.
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Cele i zakres badania 

Głównym celem badania jest określenie stanu kinemato-
grafii dziecięcej, ale także próba diagnozy, w jakim obszarze 
znajdują się największe bariery decydujące o obecnej sytu-
acji. Kolejnym celem jest próba sformułowania wniosków, 
by zniwelować bariery, a tym samym najlepiej wykorzystać 
potencjał filmu dla dzieci dla edukacji przyszłych pokoleń. 

Odpowiedzi na postawiony cel badań oraz szczegółowe 
problemy badawcze:

 ʇ kondycja kinematografii dla dzieci w Europie;

 ʇ deficyt produkcji dla dzieci w Polsce;

 ʇ promocja i upowszechnianie produkcji dla dzieci

dostarczy analiza materiału zebranego w wyniku przepro-
wadzenia wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami związa-
nymi z kinematografią dla dzieci. W próbie osób wybranych 
do zrealizowania wywiadów znaleźli się:

 ʇ producenci reprezentujący zarówno własną działalność, 
jak i samorząd lokalny zainteresowany promocją regio-
nu poprzez produkcję filmów dla dzieci;

 ʇ dystrybutorzy i agenci zaangażowani w marketing i pro-
mocję wśród polskiej widowni;

 ʇ osoby zajmujące się wykorzystaniem filmów dla dzieci 
w edukacji i wychowaniu czy poprzez edukację medial-
ną w formach pozalekcyjnych, czy przez organizację 
festiwali filmów dla dzieci.

Cele szczegółowe badania obejmują:

1. Europejski kontekst produkcji i dystrybucji filmów dla dzieci;

2. Diagnozę obecnej sytuacji kinematografii dla dzieci 
w Polsce;

3. Analizę czynników mających wpływ ten stan;

4. Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących 
przezwyciężenia barier i rozwoju rynku.

Raport stanowić będzie istotne źródło informacji na temat 
kinematografii dla dzieci. W szczególności będzie promo-
wać jej walory związane z szerszą dystrybucją zagranicz-
ną, diagnozować istniejące w Polsce problemy zarówno 
w obszarze produkcji, jak i dystrybucji i upowszechniania, 
a także zaproponuje rozwiązania, które pomogą zniwe-
lować istniejące bariery dla rozwoju kinematografii dla 
dzieci w Polsce. Opisaną konstrukcję badania przedstawia 
schemat nr 1.

By zrealizować stawiane przed raportem cele, określono sze-
roki zakres badania obejmujący kwestie związane z niejasną 
definicją filmu dla dzieci, barierami, na jakie napotykają filmy 
dla dzieci w produkcji i eksploatacji kinowej, zagadnienia-
mi z zakresu finansowania produkcji, wsparcia dystrybucji 
i upowszechniania filmów, a także edukacji filmowej. Waż-
nym elementem badania jest próba diagnozy źródeł obecnej 
sytuacji i określenia największych wyzwań stojących przed 
rozwojem polskiej kinematografii dla dzieci. Rozpoznanie 
czynników hamujących rozwój filmów dla dzieci jest niezbęd-
ne do opracowania wniosków i rekomendacji pozwalających



31 | 8130 | 81 czy kinematografia kręci się wokół dzieci? kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań 
edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia
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← Schemat 1. Cele badania

← Schemat 2. Zakres badania
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Rozwój projektu
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Eksploatacja kinowa, 
promocja i marketing

Nakłady P&A

Ograniczany dostęp do ekranów – specjalizujący się dys-
trybutorzy

Przełożenie sukcesu w kinie na sprzedaż DVD itp. 

Upowszechnianie fil-
mów dla dzieci i edu-
kacja medialna

Rating filmów

Współpraca na rzecz edukacji filmowej

Miejsce edukacji medialnej w polityce oświaty 
i  wychowania

Kształcenie kadr 
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i specjalizacje
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nakreślić konieczne zmiany. Zakres badania ilustruje sche-
mat 2. Tabela nr 1 uszczegóławia zakres badań, wskazując 
opis poruszanych zagadnień.
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Metodologia badania

Metody badawcze można ogólnie podzielić na ilościowe 
i jakościowe. Metody ilościowe pozwalają analizować zja-
wiska w kwantyfikowalnych kategoriach ilości, wielkości, 
intensywności czy częstości. Natomiast metody jakościowe 
koncentrują się na cechach, procesach i znaczeniach, które 
nie są kwantyfikowalne31. Badanie jest interpretatywne, 
gdyż uzyskana wiedza jest interpretacją rzeczywistości32, 
a „żywione przez badacza przekonania i odczucia dotyczące 
świata i tego, jak należy go rozumieć i badać”33 mogą wpły-
wać na przedstawiony obraz. Z tego względu w ramach 
badań zastosowano triangulację zmniejszającą ryzyko wy-
stąpienia błędów wynikających z ograniczeń i wad poszcze-
gólnych metod i technik badawczych.

Zakres i specyfika problematyki będącej przedmiotem ni-
niejszego badania wymagają zastosowania zarówno analizy 
materiałów i dokumentów w postaci desk research i web 
research, jak i badań jakościowych w postaci indywidual-
nych wywiadów pogłębionych (IDI, ITI) i analizy case study. 
Badania zaplanowano w dwóch etapach, tak by w jak naj-
bardziej efektywny sposób wykorzystać planowane techniki 
i metody badawcze.

W celu dokonania konceptualizacji procesu badawczego, meto-
dy i techniki badawcze, które zostaną zastosowane w badaniu, 
można uporządkować ze względu na ich rodzaj i cele/rolę w za-
planowanym postępowaniu badawczym, co ilustruje schemat 3. 

31. N.Denzin, Y.Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań 
jakościowych, Metody badań jakościowych, t.1, PWN, Warszawa 
2009, s. 34.
32. Ł. Sułkowski, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, 
Warszawa 2005.
33. Ibidem, s.51.

Zastosowane metody badań dokumentów polegają na anali-
zie dostępnych tekstów jako źródeł wiedzy o zagadnieniach 
objętych badaniem, pozwalają uzyskać dostęp do danych 
i informacji, które już zostały zgromadzone przez inne pod-
mioty. Dzięki metodom badania dokumentów planujemy 
uzyskać między innymi dane na temat ogólnej sytuacji filmu 
dla dzieci na rynku europejskim i polskim, wielkości wskaź-
ników charakteryzujących rynek i innych.

Metody jakościowe opierają się głównie na podręcznikach 
powszechnie uznanych autorów, jak N. Denzin, Y. Lincoln, 
S. Kvale oraz U. Flick. Wykorzystanie wywiadów IDI i ITI 
(częściowo standaryzowanych) pozwala na prowadzenie 
badań eksploracyjnych, mających na celu rozpoznanie, 
zdefiniowanie i zweryfikowanie problemu. Analiza wy-
wiadów zainspirowana jest metodą brikolażu. Brikolaż to 
„połączony z kawałków zespół reprezentacji, które pasują 
do specyficznej, złożonej sytuacji”, dzięki czemu „radzi sobie 
z fragmentami, strzępami całości”34. Oparty jest na regule, że 
badacz posługuje się środkami będącymi pod ręką i działa 
„pomiędzy i wewnątrz rywalizujących i nakładających się 
na siebie perspektyw i paradygmatów”35. 

Metody heurystyczne, opierające się na analizie studium 
przypadku – w niniejszym raporcie bazują na przykładzie 
ostatnio zrealizowanego filmu dla dzieci i służą wykrywa-
niu oraz kojarzeniu ze sobą w obrębie badanych zjawisk 
nowych faktów, które są pomocne w dochodzeniu do pozna-
nia nowych prawd. Studium przypadku charakteryzuje się 

34. N.Denzin, Y.Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka ba-
dań jakościowych, Metody badań jakościowych, t.1, PWN, Warszawa 
2009, s.24, 27.
35. Ibidem, s.27.



37 | 8136 | 81 czy kinematografia kręci się wokół dzieci? kondycja kinematografii dla dzieci i analiza uwarunkowań 
edukacji filmowej dzieci do 12 roku życia

metodologia badania

niać się do pogłębionego rozumienia (in-depth understan-
ding) badanego zjawiska.

Zatem zastosowanie triangulacji zapewnia wyższą jakość 
prowadzonych badań i ogranicza ryzyko wystąpienia błę-
dów wynikających z ograniczeń i wad poszczególnych metod 
i technik badawczych. Oznacza to, że dane w badaniu będą 
zbierane za pomocą różnych metod i technik badawczych 
(wskazanych na schemacie 3), a uzyskane wyniki będą po-
równywane i łączone. Triangulacja będzie również używana 
dla pogłębiania rozumienia wyników badań i do poszerze-
nia wiedzy o kontekście badanego zjawiska. Z kolei dzięki 
uwzględnieniu w badaniu różnych perspektyw możliwa 
będzie identyfikacja punktów widzenia tego samego pro-
blemu wielu funkcjonujących w branży stron: producentów, 
dystrybutorów i agentów sprzedaży, kin, widowni oraz wy-
chowawców i opiekunów.

Dodatkowym wymiarem triangulacji w badaniu będzie 
triangulacja etapów badawczych. Badanie odbędzie się 
w podziale na trzy fazy (etapy badania): 

1) Etap strukturyzacji (eksploracji) problemu;

2) Etap obserwacji (wyjaśniania) problemu;

3) Etap oceny (weryfikacji) wniosków.

Na skutek podzielenia badania na kolejne następujące po 
sobie etapy możliwe będzie wykorzystanie konkluzji z wcze-
śniejszych etapów do formułowania trafnych tez potrzeb-
nych przy realizacji późniejszych faz. Metody badań doku-
mentów dominują w pierwszym etapie badania, metody 
jakościowe – na etapie obserwacji, a metody heurystyczne 
– na etapie oceny wniosków. 

tym, że najważniejszy jest sam przypadek, a nie to, jakimi 
technikami się go bada. Można do niego podejść na wiele 
sposobów, jednak do najważniejszych należą wywiad, ob-
serwacja i analiza dokumentów36.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem w badaniu jest przyję-
cie trzech perspektyw oceny problemu, reprezentowanych 
przez trzy grupy respondentów, co zostało wskazane na 
schemacie nr 4.

Zastosowanie takiego podejścia gwarantuje zachowanie za-
sady triangulacji metod i technik badawczych oraz danych, 
jak również źródeł informacji.

Przedmiotem badania jest zjawisko ujmowane procesual-
nie, systemowo i uwarunkowane wieloprzyczynowo, dlatego 
zastosowanie wywiadów indywidualnych pozwoliło z jednej 
strony na szerszą eksplorację problematyki badania – jako 
badanie wstępne − z drugiej natomiast umożliwiło przygo-
towanie wniosków i rekomendacji. 

Wykorzystano triangulację, co dostarczyło danych pozwa-
lających na stworzenie pełniejszego, pogłębionego, wielo-
wymiarowego i przede wszystkim dynamicznego obrazu 
zjawiska. Triangulowanie oznacza tu więc uwzględnianie 
kontekstu, w jakim bada się dane zjawisko, ale – co istotne 
– kontekstu, który jest generowany przez zastosowaną me-
todę. Otrzymane rezultaty mają większą moc wyjaśniającą 
niż wyniki otrzymane dzięki zastosowaniu każdej z metod 
oddzielnie, za każdym razem bowiem interesujące zjawisko 
badane jest w innym kontekście. Taki punkt widzenia jest 
zgodny z późniejszym stanowiskiem Normana Denzina, 
który twierdził, że procedura triangulacji powinna przyczy-
36. N.Denzin, Y.Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka ba-
dań jakościowych, Metody badań jakościowych, t.1, PWN, Warszawa 
2009, s.54; M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań 
terenowych, PWN, Warszawa 2003, s.131−136.

← Schemat 3. Metody i tech-
niki badawcze

← Schemat 4. Perspektywy oceny – źródła informacji 
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Schemat 3. Metody i techniki badawcze 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Metody jakościowe opierają się głównie na podręcznikach powszechnie uznanych 

autorów, jak N. Denzin, Y. Lincoln, S. Kvale oraz U. Flick. Wykorzystanie wywiadów IDI i 

ITI (częściowo standaryzowanych) pozwala na prowadzenie badań eksploracyjnych, 

mających na celu rozpoznanie, zdefiniowanie i zweryfikowanie problemu. Analiza 

wywiadów zainspirowana jest metodą brikolażu. Brikolaż to „połączony z kawałków 

zespół reprezentacji, które pasują do specyficznej, złożonej sytuacji”, dzięki czemu „radzi 

sobie z fragmentami, strzępami całości”37. Oparty jest na regule, że badacz posługuje się 

środkami będącymi pod ręką i działa „pomiędzy i wewnątrz rywalizujących i 

nakładających się na siebie perspektyw i paradygmatów”38.  

Metody heurystyczne, opierające się na analizie studium przypadku – w 

niniejszym raporcie bazują na przykładzie ostatnio zrealizowanego filmu dla dzieci i służą 

wykrywaniu oraz kojarzeniu ze sobą w obrębie badanych zjawisk nowych faktów, które 

są pomocne w dochodzeniu do poznania nowych prawd. Studium przypadku 

charakteryzuje się tym, że najważniejszy jest sam przypadek, a nie to, jakimi technikami 

się go bada. Można do niego podejść na wiele sposobów, jednak do najważniejszych 

należą wywiad, obserwacja i analiza dokumentów39. 

                                                             
37 N.Denzin, Y.Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, Metody badań jakościowych, 
t.1, PWN, Warszawa 2009, s.24, 27. 
38 Ibidem, s.27. 
39 N.Denzin, Y.Lincoln, Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, Metody badań jakościowych, 
t.1, PWN, Warszawa 2009, s.54; 
M. Kostera, Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa 2003, s.131−136. 

Metody badań dokumentów 

 Desk research  − analiza 
danych zastanych 

 Web Research − analiza 
zasobów internetowych 

 Analiza danych z baz 
Lumiere, ECFA, Europejskiego 
Obserwatorium 
Audiowizualnego etc. 

Metody jakościowe 

 IDI (ang. Individual in-Depth 
Interview/IDI) Indywidualne 
Wywiady Pogłębione 

 ITI (ang. Individual 
Telephone in −Depth 
Interviewing) Indywidualne 
Pogłębione Wywiady 
Telefoniczne  

Metody heurystyczne 

  Studia przypadków 
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3.1. Opis poszczególnych technik 
badawczych
3.1.1. Analiza danych zastanych

Desk research (analiza danych zastanych) polega na wyko-
rzystaniu w badaniu dostępnych danych wtórnych takich 
jak raporty, katalogi, dokumenty. Przed wykorzystaniem 
danych w badaniu są one analizowane pod kątem wiary-
godności, rzetelności i aktualności. 

Dokonana zostanie analiza publikacji i badań europejskich 
ośrodków promujących kinematografię dla dzieci, a także 
innych podmiotów oferujących wsparcie dla jej rozwoju.

Lista przykładowych publikacji uwzględnionych w desk re-
search:

a) Programy Operacyjne PISF na rok 2016;

b) Jerzy Armata, 65 lat polskiej animacji dla dzieci, Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, Muzeum Kinematografii w Ło-
dzi, Łódź 2012;

c) Ewa Gębicka, Między państwowym mecenatem a rynkiem. 
Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transfor-
macji ustrojowej, Katowice 2006;

d) Marek Hendrykowski, Polski film fabularny dla dzieci i mło-
dzieży, Poznań 1994;

e) Martin Kanzler, The theatrical circulation of European chil-
dren’s films, European Audiovisual Observatory, Stras-
bourg 2014;

f) Paweł Sitkiewicz, Małe wielkie kino. Film animowany 
od narodzin do końca okresu klasycznego, wyd. Słowo/ob-

raz terytoria, Gdańsk 2009;

g) David Tornsby, Ekonomia i kultura, NCK, Warszawa 2010;

h) Ruth Towse, Ekonomia kultury, Kompendium, NCK, War-
szawa 2011;

i) Anna Wróblewska, Rynek filmowy w Polsce, Warszawa 
2014;

j)  Od przemysłów kreatywnych do kreatywnej gospodarki, 
pod red. Andrzeja Gwoździa, NCK, Warszawa 2010.

3.1.2. Analiza stron internetowych

Web research to analiza stron internetowych, która polega na 
wykorzystaniu w badaniu danych publikowanych na stro-
nach internetowych. Przeanalizowane zostaną strony inter-
netowe najważniejszych organizacji, programów i innych 
instytucji związanych z kinematografią dla dzieci, a także 
internetowe bazy danych, jak np. ECFA czy Lumière.

Lista przykładowych stron internetowych uwzględnionych 
w web research:

 ʇ http://akademiadokumentalna.pl;

 ʇ http://kreatywna-europa.eu/media;

 ʇ http://www.bbfc.co.uk;

 ʇ http://www.kijkwijzer.nl;

 ʇ http://www.pegi.info;

 ʇ http://xxx.gl/Motion-picture-rating-system13.php;

 ʇ https://www.pisf.pl;

 ʇ www.akademia.planetedocff.pl;

 ʇ www.csa.be;

 ʇ www.csa.fr;

 ʇ www.ecfaweb.org;

 ʇ www.koalicjafilmowa.pl;

 ʇ www.nicam.cc;

 ʇ www.nmhh.hu.

3.1.3. Analiza danych z bazy Lumière i ECFA

Baza danych Lumière zawiera wiele informacji na temat 
krajów koproducenckich, osiągniętej widowni w kraju pro-
dukcji i w innych krajach Europy. Natomiast baza ECFA to 
zestawienie wszystkich filmów dla dzieci i młodzieży produ-
kowanych w Europie wraz z podstawowymi informacjami na 
temat reżysera, daty produkcji, tematyki oraz otrzymanych 
nagród na festiwalach filmowych. Obie bazy stanowią war-
tościowe źródła danych do analizy europejskiej produkcji 
filmów dla dzieci.

3.1.4. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI/ITI)

Indywidualny wywiad pogłębiony (Individual in Depth In-
terview) jest formą rozmowy, która ma ściśle zdefiniowany 
cel i nakreśloną strukturę. Rozmowa ta odbywa się między 
moderatorem a respondentem i jest przeprowadzana we-
dług scenariusza zawierającego pytania dotyczące okre-
ślonych zagadnień badawczych. Wywiad nie jest sytuacją 
rozmowy między równymi partnerami, ponieważ to badacz 

definiuje i kontroluje sytuację37, samodzielnie moderując 
całość spotkania lub wskazując moderatorowi wytyczne do 
przeprowadzenia wywiadu. Niewątpliwą zaletą wywiadów 
indywidualnych jest to, że umożliwiają dokonanie eksplora-
cji możliwej różnorodności opinii respondentów, zbadania 
ich podłoża i repertuaru uzasadnień.

W celu zrealizowania całej założonej próby wywiadów 
indywidualnych wykonawca dopuścił możliwość przepro-
wadzenia części z nich w formie ITI – indywidualnego po-
głębionego wywiadu telefonicznego. Konieczność osobi-
stego spotkania się z moderatorem może być dla zajętych 
obowiązkami zawodowymi i często podróżujących respon-
dentów barierą w udziale w badaniu. Takim respondentom 
zostanie zaproponowana możliwość udzielenia wywiadu 
przez telefon. 

Wywiady pogłębione mają kluczowe znaczenie dla przebiegu 
całego badania, stąd istotny jest dobór respondentów dosto-
sowany do specyfiki rynku i uwzględnienie wszystkich graczy. 
W związku z tym przeprowadzono łącznie 10 pogłębionych 
wywiadów indywidulanych (N≥10) w ramach dwóch pierw-
szych etapów badania (etapu strukturyzacji/eksploracji pro-
blemu oraz obserwacji/wyjaśniania problemu). Respondenci 
reprezentują 10 organizacji z kategorii niżej wymienionych:

1. Festiwale filmowe (Ale Kino! Festiwal Filmów dla dzieci, 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty);

2. Producenci (Anima-Pol, Domino Film, Zielono Mi − Lol-
lipop Films);

3. Dystrybutorzy (Forum Film, Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty);

37. S. Kvale, InterViews: An Introduction to Qualitative Research In-
terviewing, London: SAGE 1996, s. 6.
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4. Programy Edukacji Filmowej (Kino Szkoła, Stowarzy-
szenie Nowe Horyzonty);

5. Agenci (New Europe Film Sales);

6. Instytucje finansujące produkcję (Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, RFF Silesia Film).

Wywiady poprzedzono badaniem ankietowym oceniają-
cym kondycję kinematografii dla dzieci w Polsce w czterech 
obszarach. Oceny respondenci przyznawali zgodnie z pię-
ciostopniową skalą Likerta, gdzie 1 oznacza, że to kryterium 
respondent ocenia bardzo nisko, a odpowiedź 5, że wysoko.

W badaniach empirycznych szczególny nacisk kładzie się 
na dwie ich charakterystyki: rzetelność i trafność. Zostały 
one zagwarantowane odpowiednim literalnym zapisem 
otrzymanych wypowiedzi oraz doborem osób do wywia-
dów, które z jednej strony gwarantują stabilność wyników 
w czasie (powtarzalność) oraz odpowiedni stopień pew-
ności, w jakim możemy polegać na wykorzystanych przez 
nas źródłach danych, a co za tym idzie, także samych da-
nych dostarczanych przez te źródła. Dane rzetelne to dane 
prawdziwe (genuine), pewne (sure), wiarygodne (dependable), 
niezawodne (unfailing) czy powtarzalne (replicable). By za-
pewnić trafność wyników (zakres, w jakim wyniki „mierzą 
to, co z założenia mierzyć powinny”38), zapewniono wysoką 
jakość nagrania, a w zapisie wypowiedzi postarano się spi-
sać wszystkie pełne słowa, pomijając dźwięki typu „eee”, 

38. Trafność odnosi się do stopnia, w jakim zebrane dane do-
starczają istotnych informacji o badanym zjawisku. Synonimami 
pojęcia trafności są zatem takie określenia, jak zasadność (legiti-
macy), sensowność (soundness), siła przekonywania (cogency) czy 
stosowność (relevance); J.P. Guilford, Rzetelność i trafność pomiarów. 
[w:] J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych, 
Wybór tekstów. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 
Gdańsk 2005, s. 62–106.

„yy” oraz powtórzenia niedokończonych słów zastępując je 
trzykropkiem. Celem transkrypcji było uzyskanie literalnego 
zapisu, który poddano interpretacji i modyfikacjom prowa-
dzącego projekt badawczy i interpretującego wyniki. Tym 
sposobem oraz ze względu na wysoką jakość nagrania nie 
było konieczności analizy rzetelności wywiadu i rozwiązano 
problemy związane z trafnością i rzetelnością transkrypcji39. 
Proces interpretacji materiału był utrudniony ze względu 
na chaotyczny styl wypowiedzi badanych, którzy nie znali 
wcześniej pytań. Intencją badacza było pozyskanie sponta-
nicznych odpowiedzi, a nie przygotowanej z wyprzedzeniem 
opinii. Badani zatem odpowiadali luźno na zadane pytania, 
często nawiązując do wcześniej omawianych wątków. Tym 
sposobem uzyskano satysfakcjonujący materiał, jednak 
jego analiza przebiegała nie „wzdłuż” pytań, ale "w poprzek” 
odpowiedzi dotyczących omawianych zagadnień. Literal-
ny zapis wypowiedzi obejmuje kilkadziesiąt stron, dlatego 
w załączniku do raportu zawarto jedynie dyspozycje do 
wywiadów. 

3.1.5. Studium przypadku 

Studium przypadku (case study) to metoda jakościowa, która 
pozwala na szczegółowe zbadanie danego obiektu bądź 
problemu. Umożliwia ono całościowe spojrzenie i dokona-
nie analizy wielopłaszczyznowej poprzez łączenie informa-
cji płynących z różnych źródeł.

W ramach niniejszego badania zgromadzone zostaną za-
tem pogłębione informacje dotyczące powstawania filmu 
Klub włóczykijów, czynników wpływających na realizację pro-
jektu, motywacji producentów i dystrybutorów, związków 
przyczynowo-skutkowych determinujących jakość i efek-
tywność realizacji. Rozpoznane zostaną bariery napotykane 
przez badane podmioty oraz sposoby ich przezwyciężania.

39. S. Kvale, Prowadzenie wywiadów, PWN ,Warszawa 2010, s.157.

3.2. Analiza danych uzyskanych pod-
czas wywiadów

Do analizy materiałów pozyskanych w wyniku przeprowa-
dzenia wywiadów pogłębionych zastosowano strategię 
brikolażu, którą wcześniej opisano w punkcie 3.1.4. Podsta-
wowym narzędziem w analizie badań jakościowych, jakimi 
są wywiady, jest cytat. Dlatego ta część raportu jest pełna 
cytatów, dzięki czemu dowiadujemy się, jakim językiem 
posługują się i co naprawdę myślą osoby badane. 

3.2.1. Definicja i istota filmu dla dzieci

Badani zostali zapytani, co dla nich oznacza film dla dzie-
ci i jakie są jego istotne elementy. Uzyskane odpowiedzi 
wskazywały na problemy z klarowną definicją filmu dla 
dzieci w Polsce ze względu na brak filmów funkcjonujących 
w świadomości zarówno widzów, jak i twórców mogących 
służyć za przykład lub ilustrację definicji.

„o czym my właściwie mówimy?!”

Badani wskazywali, że „w dziale dla dzieci (…) powstała 
wieloletnia, percepcyjna dziura”, która zdecydowała o tym, 
że „z filmem dla dzieci kojarzy się tylko jeden typ filmów 
(…) − te disneyowskie i pixarowskie”. W konsekwencji bra-
ku reprezentacyjnych polskich produkcji dla dzieci „jeśli 
mówimy o filmach dla dzieci, to jakby nie za bardzo wia-
domo, o czym mówimy, jeśli nie mówimy o Disneyu czy 
Pixarze”. 

„mądry profesor ma z tym kłopot”

Oprócz braku przykładów polskich filmów dla dzieci, które 
funkcjonowałyby w świadomości widowni i twórców, pojawia 
się także problem definicji encyklopedycznej gatunku. Jeden 

z badanych powołuje się na książkę prof. Marka Henrykow-
skiego pt. Polski film fabularny dla dzieci i młodzieży, wskazując, że 
„mądry profesor ma z tym kłopot” i „używa takiego pojęcia (…) 
bardzo subiektywnego, że wyłącznie adresat rozstrzyga o tym, 
że film jest lub nie jest dla dzieci”. Problem definicji filmu dla 
dzieci potwierdza także inna wypowiedź: „nie jestem w stanie 
w kilku zdaniach. Napisałam o tym doktorat”.

Wszyscy badani potrafili jednak określić specyficzne funkcje 
filmu dla dzieci. Wskazywali tutaj na bardzo ważną rolę 
wzmacniającą system wartości młodego człowieka:

 ʇ „film dla dzieci to powinien być film, który kształtuje 
ich hierarchię wartości (…), który sprawia, że dziecko 
jest dalej prowadzone w kręgu tych wartości, z których 
wyszło z domu, czyli takich asocjacyjno-allocentrycz-
nych, z rodziną, z dobrymi kontaktami z otoczeniem, 
ze współżyciem w środowisku rówieśniczym, z relacja-
mi międzypokoleniowymi (…), z takimi wartościami, 
które my, dorośli chcielibyśmy wspierać, które później 
się przydadzą takiemu człowiekowi w dorosłym życiu, 
w życiu w społeczeństwie, które go otacza”.

 ʇ „film dla dzieci powinien mieć pewne wartości poznaw-
cze i integracyjne. Wzbudzać ciekawość świata, poka-
zywać pewne wartości, zwłaszcza te pożądane, które 
chcielibyśmy rozwijać: (…) solidarność, braterstwo, rów-
ność, ale też zabawę, rozbudzać ciekawość świata, (…) 
i pobudzać do pewnych przemyśleń”.

 ʇ „filmy dla dzieci powinny nieść (… ) dobre przesłanie, 
(…) bo film dla dzieci nie jeśli jest tylko i wyłącznie 
rozrywką, ale jest także formą przewodnika po ży-
ciu. I chcemy przekazać dzieciom taki oto komuni-
kat: »spójrz, na całym świecie dzieci mają podobne 
problemy jak ty masz«. Żyją w różnorodności kultur, 
w różnych warunkach, różnorodności geograficznej, 
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ale problemy mają podobne. Jeżeli bardzo chcą je roz-
wiązać, to im się to uda!”

 ʇ „filmy powinny umacniać dziecko w przemianach, a nie 
rozbijać mu obraz świata. Powinny coś scalać w obrazie 
świata, powinny szukać jego pozytywnych aspektów. To 
nie oznacza, że chciałbym, żeby te filmy były lukrowane 
i opowiadały tylko o szczęściu, miłości i przyjaźni, nie, 
szczęście, miłość i przyjaźń to są rzeczy, które bohater 
stara się osiągnąć i powinno mu się to udać”.

 ʇ „powinien mieć walory i zabawowe, i edukacyjne. Czyli 
oprócz tego, że jest śmieszny i fajny, interesujący, za-
ciekawia dzieci − czyli po prostu wciągający, to jeszcze 
powinien być rozwijający”. 

„przyjąć dziecięcą perspektywę”

Bardzo ważnymi cechami filmu dla dzieci, zgodnie z opinią 
badanych, jest orientacja twórców na dzieci. Film dla dzieci 
nie może powstać „zarówno w warstwie fabularnej, jak 
i w tworzeniu bohaterów [inaczej niż] z myślą o dzieciach, 
gdzie twórca lub producent godzi się na to, że pierwszą 
i najważniejszą jego widownią będą dzieci”. Ponadto 
„potrafi przyjąć tą dziecięcą perspektywę, a nie jego wła-
sną, dorosłą, która gdzieś tam projektuje jego pomysły na 
dzieci, potem na odbiorców”. Jest to bardzo ważne, gdyż 
często się zdarza, że twórca stara się „pomieścić wszyst-
kich, często jest to tzw. kino familijne”, a przez to „tworzy 
fabułę, która jest zrozumiała tylko dla dorosłych”, „jakąś 
taką schizofrenię tego, że obraz jest dla dzieci, a ścież-
ka mówiona jest dla dorosłych”. Innym przykładem jest 
„film z przepisu” wynikający z „bardzo hipokratycznego 
widzenia dorosłych”, że „można kilkoma zabiegami lub 
dowcipami rozbawić dzieci i tworzyć po prostu produkt, 
który by im się podobał”. Bardzo ważny aspekt, który łączy 
się z „dziecięcą perspektywą”, a który podkreślali badani, 

to dopasowanie filmu do „możliwości poznawczych i emo-
cjonalnych” dziecka. 

Dodatkowym problemem jest brak badań na temat gu-
stów i preferencji dziecięcej widowni oraz mylne wyobra-
żenie o preferencjach dzieci: „jak zaczęłam zajmować się 
Niziurskim, wydawało mi się, że to jest idealne dla dzieci, 
ale okazało się, że no niestety, ten autor kompletnie nie tra-
fia w dzieciaki”. Tym bardziej, że „trudniej jest opowiadać 
do takiej widowni, którą już dawno nie jesteśmy i której 
już nie czujemy, bo teraz to się bardzo szybko zmienia, 
czas i świat”.

Nie można także zapominać, że film „powinien bawić” 
dzieci – „nic tak nie przykuwa uwagi jak dobra zabawa 
i dobra akcja”, jednak jest to bardzo trudne bez dobrej 
znajomości gustów najmłodszych.

„dzieci jako pojęcie nie da się wrzucić do jednego worka” 

Klasyfikacja filmów dla dzieci na grupy wiekowe była pod-
noszona przez wielu badanych: „z całą pewnością, w któ-
rymś momencie będzie trzeba mówić o kategoriach wieko-
wych (…) związanych z rozwojem społeczno-emocjonalnym 
i umiejętnościami” dzieci. „Jest tak, że pewne rzeczy zacie-
kawiają najmłodszych, (…), a później to już mogą nudzić”. 
W zależności od wieku odbiorców filmy odgrywają różną 
rolę: oswajają, „wprowadzają jakieś nowe pojęcia(…), zwra-
cają na coś uwagę, co jest istotne”.

Badani wskazywali, że „film, szczególnie w kategorii filmu 
fabularnego, powinien mieć dziecięcego bohatera”, tak 
by widz miał możliwość „utożsamienia się z bohaterem” 
i „przeżywania filmu z perspektywy bohatera, który jest 
mu bliski”. By bohater był „bliski”, konieczne jest precyzyjne 
określenie grupy wiekowej, do jakiej skierowany jest film.

„nowe tematy, nowa forma do nowych kategorii wieko-
wych”

„Dzieciaki są zupełnie inne i trzeba je mocno sklasyfikować 
i mocno uderzać w ich punkty, żeby do nich dotrzeć, bo jest 
teraz tyle innych bodźców zewnętrznych, że bardzo trudno 
zrobić rzeczywiście film dla dzieci”. Filmy, by zaciekawić, 
muszą być dopasowane do upodobań swoich odbiorców, 
a dzieci to widz, który bardzo szybko wyrasta ze swoich za-
interesowań i dorośleje: „przy filmach dziecięcych to idzie 
tak naprawdę co 2 lata – bardzo małe są te widełki”. Dlatego 
twórcy muszą być świadomi, że „zupełnie inny jest film dla 
dzieci 4−6, zupełnie inny dla 7 powiedzmy 9, i potem 10−13” 
i muszą „wprowadzać nowe tematy, nową formę do nowych 
kategorii wiekowych”. Niestety sytuacja bardzo odbiega 
od życzeń, gdyż „w ciągu ostatniej dekady polskie dzieci 
obejrzały ok. 5−6 filmów fabularnych powstałych w Pol-
sce z myślą o nich. Tymczasem w krajach skandynawskich, 
np. w Norwegii czy w Danii, dzieci obejrzały 20−30 takich fil-
mów. Te dzieci już teraz nie są dziećmi. Straciły bezpowrot-
nie ważne doświadczenie swego dzieciństwa”. Dziecko nie 
może poczekać na „swój” film, bo za kilka lat już nie będzie 
dzieckiem i będzie zupełnie inaczej te filmy oglądało (…). 
W kwestii kina dla dzieci trzeba być niecierpliwym, trzeba 
działać jak najszybciej, bo ileż można czekać”.

„one absolutnie nie są B.O.”

Kategoryzacja wiekowa filmów jest istotnym problemem 
zarówno dla twórców, dystrybutorów, jak i osób upowszech-
niających filmy dla dzieci w ramach edukacji filmowej. Zda-
niem edukatorów „ograniczenia wiekowe są bardzo mocno 
zniżone tylko po to, by mieć jak największą frekwencję w ki-
nie”. Respondenci zauważyli również, że „wkłada się filmy 
animowane do takiego jednego wspólnego worka, i że one 
są B.O. [bez ograniczeń]. A one absolutnie nie są B.O.!”. „Ja 
bym w ogóle nie wrzucał ich do jednego worka”, gdyż „co 

będzie dobre dla 5-latka, nie będzie dobre dla 13-latka”.

Dyskusyjna − w opinii badanych − jest także dolna granica 
wieku widzów: „tak naprawdę dzieci do 2 roku życia absolut-
nie nie powinny oglądać telewizji, chodzić do kina i tak dalej. 
Ale to też jest edukacja rodziców, żeby oni wiedzieli, jaką 
krzywdę robią swoim dzieciom, sadzając je przed telewi-
zorem”. W Europie istnieją różne podejścia: „w Anglii dzieci 
oglądają filmy od 0 i od 0 zaczyna się kino dziecięce”, a we 
Francji od 3: „ale jak od zera, u nas dla dzieci jest od 3 lat”?

I choć pozornie „dzieciom się podobają te filmy, które mają 
szybką akcję”, to małe dzieci nie są w stanie śledzić narracji 
i zrozumieć filmu. Jak wskazali Tobias Kurwinkel i Philipp 
Schmerheim z Universytetu w Bremen40, kluczowa dla zrozu-
mienia fabuły przez młodsze dzieci jest ścieżka dźwiękowa, 
bo choć „one od najmłodszych lat są atakowane obrazami” 
to często nie są w stanie na tyle skupić uwagi, by zrozumieć 
warstwę wizualną filmu, dlatego powinna zostać „powołana 
komisja, zespół ludzi, filmoznawców, psychologów, eduka-
torów medialnych, którzy zajmowaliby się ustalaniem, dla 
jakiej grupy wiekowej jest dany film”.

„to dobro narodowe, te nasze dzieci”

Na pierwszym planie wśród motywacji dla tworzenia fil-
mów dla dzieci w Polsce jest „misja”: „Jestem mamą i za-
wsze mi brakowało filmów, na które mogłabym pójść sama 
z nimi i mnóstwo było zagranicznych, które oczywiście 
są świetne, wpisują się w potrzeby dzieci, ale dlaczego 
miałoby nie być polskich filmów”? Producenci wskazują, 

40. T. Kurwinkel, P. Schmerheim, The Significance of Sound 
Design Regarding Children as Addressed Audience, University 
of Bremen 2014 [dostęp online: http://www.kids-regio.org/file-
admin/downloads/english/KIDS_Regio_2014_The_Significan-
ce_of_Sound_Design_Regarding_Children_as_Addressed_Au-
dience_Kurwinkel_and_Schmerheim.pdf ].
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że „najgorsze [w środowisku jest] przebicie się z taką świa-
domością, że nasze polskie dzieci potrzebują polskiego kina” 
oraz brak zrozumienia dla edukacyjnej i wychowującej funk-
cji filmu, że „jak empatyczne będą dzieci, tak empatyczni 
będą jako dorośli, a jak będą się wychowywać na mandze 
i hollywoodzkich miłościach, to takie będą jako dorośli”.

„filmy drugiej kategorii”

„Reżyserzy i producenci nie chcą robić filmów dla dzieci, bo 
to jest uważane za gorszą formę filmową”. Jest to szeroki 
problem, gdyż „kino dla dzieci, kultura dla dzieci w Polsce 
ma bardzo niewielki status, bardzo słaby status”, a tym 
samym „ludzie, którzy ją mają opisywać, dystrybuować 
czy też produkować, oni traktują ją w bardzo niewielkim 
poważaniu”. Badani bardzo często spotykali się z opinią, 
że jeśli ktoś zajmuje się kinem dziecięcym „to znaczy, że 
ci w życiu nie wyszło!” Filmy dla dzieci są „traktowane jako 
filmy drugiej kategorii” lub, jak wskazują producenci, któ-
rzy aplikowali o środki do PISF, że „te projekty [oceniane] 
są jako projekty komercyjne”. W polskich realiach „jest też 
jakimś rodzajem absurdu, bo trudno powiedzieć o jakim-
kolwiek filmie dla dzieci jako komercyjnym, bo po prostu 
jeszcze żaden taki nie powstał”. 

„rynek jest zróżnicowany, ale intratny”

Próżno szukać hitów komercyjnych wśród polskich produk-
cji dla dzieci, bo powstało ich bardzo niewiele. Ponadto „re-
żyserzy i producenci nie chcą robić filmów dla dzieci, bo to 
jest uważane za gorszą formę filmową”– jak konstatowała 
część badanych. Jednak w innych krajach Europy, np. w Ho-
landii czy Skandynawii, rynek filmu dla dzieci jest bardzo 
rozwinięty, a twórcy się w nim specjalizują. Jak holenderski 
producent „przynosi CV reżysera, który ma to robić, to ta 
reżyserka ma już na koncie 3 filmy dla dzieci”, a „w Norwegii 
wszyscy się zabijają, żeby robić filmy dla dzieci, bo to jest 

pierwsze 5 miejsc w box office”, a „wszystkie telewizje, wszy-
scy przedstawiciele nadawców francuskich czy krajów eu-
ropejskich mówili, że to jest świetny rynek, że świetnie na 
tym zarabiają”. Zatem „można ten rynek stworzyć i robić 
produkty wysokiej jakości, więc absolutnie ten rynek można 
stworzyć!”.

„produkt tworzy rynek. Produktu wysokiej jakości nie ma, 
nie będzie go bez edukacji”

„Największym wyzwaniem w tej chwili (…) jest otwartość 
środowiska na kino dziecięce!”. „Jeśli nie nauczymy dzieci 
chodzić na polskie filmy, to nie będą chodzić na polskie fil-
my jako dorośli”, dlatego tak ważne jest, by stworzyć modę 
i dowartościować kino dla dzieci. „No bo uczyć po prostu 
możemy jeszcze długo i długo i długo, ale te filmy nie będą 
powstawać, nie będzie dystrybutorów, którzy potrafią je 
wypromować, twórców, którzy potrafią fajne filmy nakrę-
cić…”. Musi pojawić się „w społeczeństwie świadomość, że 
istnieje inne kino niż to, które funkcjonuje na wielkich 
ekranach, i że byłoby niezwykle ważne, żeby dzieci miały 
do niego dostęp”. Badani wskazywali, że „potrzeba, by ktoś 
(…) się przyjrzał, i wyciągnął rękę do kina dziecięcego, żeby 
kino dziecięce było traktowane poważnie”. Skarżyli się, że 
„tak naprawdę jakby wszystko umożliwia” rozwój kinema-
tografii dla dzieci w Polsce, tylko nie wiadomo „dlaczego 
jest ktoś, kto nie wierzy gdzieś tam odgórnie w tę ideę” 
i oddziałuje na rynek. Brakuje także „otwartości, by było 
zielone światło na robienie filmów dla dzieci”. Z drugiej 
strony rozmówcy wykazują nadzieję, że „wszystko jest w tej 
chwili do nadrobienia”.

„na pierwszym planie jest jednak, co może zabrzmi pate-
tycznie, ale misja”

Tworzenie filmu − także dla dzieci − „jest działalnością 
przemysłową, mówi się przecież o przemyśle filmowym, to 

niewątpliwie ten aspekt ekonomiczny zawsze jest obecny”. 
I choć zdania, czy film dla dzieci powinien na siebie zarobić, 
były różne i podzielone, wszyscy respondenci podkreślali, 
że „filmowcy, którzy robią filmy dla dzieci, czują misyjność”. 
Ze względu na to, że w Polsce zainteresowanie kinem dzie-
cięcym od strony profesjonalnej jest stanowczo za małe − 
„w żadnej szkole filmowej nie ma przedmiotu pt. kino dla 
dzieci” − a rynek jest niewykształcony, jest bardzo trudno 
o specjalistów: „z reżyserami tak samo miałam problem 
ze znalezieniem”. Tematem najłatwiej zainteresować ro-
dziców i tym kluczem zaangażować ich do projektu: „mój 
operator ma dzieci, czyta książki, na podstawie których był 
pisany projekt, reżyser ma dzieci i połowa ekipy ma dzieci 
i wszyscy wiedzieli, co to za książka, jaki produkt robimy, 
i generalnie byli bardzo zaangażowani i bardzo się z tego 
cieszyli”.

„to jest sztuka, to jest jednak sztuka!”

Film dla dzieci stanowi cząstkę naszej kultury i choć „łatwiej 
licencję kupić”, to jesteśmy zobligowani do tworzenia wła-
snej kultury, także dziecięcej. Film to „wypowiedź artystycz-
na” i bardzo trudno ją sklasyfikować w pewne ramy, stąd też 
opinia, że zaangażowanie psychologów i sztabu specjali-
stów od rozwoju dzieci na etapie przygotowania projektu 
może zdecydować o tym, że „te filmy nie będą dobre”. „Reali-
zacja filmu i podejście do twórcy się niespecjalnie różni od 
normalnego filmu”, jednak „film dla dzieci powinien mieć 
pewne wartości poznawcze i integracyjne. Wzbudzać cieka-
wość świata, pokazywać pewne wartości, zwłaszcza te pożą-
dane, które chcielibyśmy rozwijać. Czyli solidarność, jakieś 
braterstwo, równość, ale też zabawę, rozbudzać ciekawość 
świata”. „ Najgorsza rzecz, to jak dziecko wychodzi z kina i nie 
ma żadnych pytań, żadnych odpowiedzi również”, dlatego 
film powinien „pobudzać do pewnych przemyśleń”. Mama 
– producentka – chciałaby „wykorzystywać filmy dla dzieci 
trochę jako bajkę terapeutyczną”, gdyż w filmie „śmierć nie 

jest już tabu”, łatwiej przedstawić „rodziny patchworkowe 
etc.”. „Ciężkie rzeczy trzeba przeżyć i im szybciej dzieciaki się 
tego nauczą, doświadczą, tym lepiej będzie im potem”. Dużą 
wartością kinematografii, także dla dzieci, są „różnorodne 
filmy”, dlatego konieczne jest tworzenie szerokiego katalogu 
filmów, m.in.:„ jak najbardziej eksperymentalne, mogą być 
patriotyczne, mogą być autorskie, bardzo dużo różnych!”

3.2.2. Zagadnienia producenckie i strategiczne

Kolejnym tematem podczas rozmowy prowadzonej z ba-
danymi były zagadnienia związane z produkcją filmów dla 
dzieci. Zostali poproszeni o ocenę polskiego rynku i istnie-
jącego systemu wsparcia dla produkcji, zaproponowanie 
rozwiązania, które mogłoby zagwarantować powstawanie 
dobrych projektów. 

„twórcy i producenci mają gwarancję, że warto w ten ob-
szar wchodzić”

Osobna alokacja środków na produkcję oznacza „zielone 
światło na robienie filmów dla dzieci”. Przykład duńskiego 
aktu filmowego, który stanowi, że 25% publicznych pienię-
dzy przeznaczonych na kinematografię musi być przezna-
czone na kinematografię dla dzieci „bardzo przekonuje” 
respondentów. Taki zapis w prawie oznacza, że „kino staje 
się mniej zależne od kaprysów polityków, a jednocześnie, że 
twórcy i producenci mają gwarancję, że warto w ten obszar 
wchodzić”. W Polsce „warunki [do produkcji filmów dla dzie-
ci] są, może nie nadzwyczajne, ale jednak są”. Niestety nie 
są zbyt atrakcyjne i dlatego „nikt specjalnie z nich nie chce 
korzystać”. „To, że jest osobny fundusz na produkcje filmów 
dla dzieci, to uważam, że jest mega”, jednak nadal istotną 
bolączkę producentów stanowi pozyskanie telewizji. „Kino 
dziecięce bez telewizji to naprawdę szkoda produkować”, 
gdyż telewizja nie tylko może partycypować w kosztach i jest 
naturalnym polem eksploatacji w okresie wszystkich dni 
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świątecznych, ale także otwiera szerokie możliwości „dzia-
łań cross promocyjnych” i „zarobku ponad tym”, co wypraco-
wać można ze sprzedaży filmu. „Wszyscy na tym zarabiają. 
Tak samo w płatnych telewizjach i wypożyczalniach, filmy 
dla dzieci świetnie tam chodzą”.

„mieć jakąś gwarancję, że zmierza w dobrym kierunku”

„W Polsce system produkcji filmu w zasadzie zamyka się 
w sobie”. Oznacza to, że „producentowi kalkuluje się przede 
wszystkim wyprodukować film” i na bardzo daleki plan spada 
jego eksploatacja. Natomiast, w szczególności w kontekście 
produkcji filmów dla dzieci, „z perspektywy producenta i dys-
trybutora potrzebne jest nowe podejście, bardzo nowoczesne, 
biznesowe”. I choć kino dla dzieci „to nie jest biznes, na którym 
się zarabia wielkie pieniądze, [jednak]nadal jest to biznes”. 
„Korzystanie z ekspertów musi stać się elementem realizacji 
filmu dla dzieci”. Pierwszym doradcą i zarazem ekspertem, już 
na etapie tworzenia scenariusza, powinien być dystrybutor. 
„Jeżeli ktoś już się pochyli nad filmem dla dzieci i zacznie 
wykładać na to pieniądze, no to na pewno chociażby z przy-
czyn ekonomicznych, żeby mieć jakąś gwarancję, że zmierza 
w dobrym kierunku, będzie szukał ekspertów”. 

„reżyser ma zero pojęcia, jak wyglądają współczesne filmy 
dla dzieci”

W stosunku do twórców polskich filmów dla dzieci podnie-
siono bardzo mocny zarzut, że „sobie nie zadają pytania, 
dla kogo jest ten film, jak go robią, bo de facto robią go 
dla siebie albo robią go jakby według swoich wyobrażeń” 
i w konsekwencji nie powstają „świadomie zrobione filmy 
dla tej publiczności”. O ile producent stara się zwykle zdo-
być podstawowe informacje o rynku dla dzieci, to zaanga-
żowany do pracy polski reżyser „nie oglądał ani jednego 
europejskiego filmu dla dzieci w ciągu 10 lat, ani jednego”, 
a przez to „tworzy w absolutnej próżni” i „absolutnie nie ma 

[pojęcia], ma zerowe pojęcie, jak wyglądają współczesne 
filmy dla dzieci robione w Szwecji, Niemczech Holandii, 
nawet na Litwie, Łotwie…”. „W producentach coś się zmienia 
pod tym względem, szczególnie w młodszym pokoleniu”, 
jednak ocena reżyserów pozostaje druzgocąca. 

„mało wartościowych scenariuszy”

Badani twierdzili, że źródeł katastrofalnej kondycji kinema-
tografii dla dzieci należy upatrywać w braku interesujących 
scenariuszy: „to nie jest kwestia producenta, tylko scenarzy-
sty”, „jest mało wartościowych scenariuszy”. Wskazali także 
na warsztaty dla dzieci Films for Kids.Pro zrealizowane przez 
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i sfinansowane z grantu 
norweskiego jako „wybitną inicjatywę, super profesjonal-
ną”, służącą wypracowaniu bardzo dobrych scenariuszy pod 
okiem międzynarodowych ekspertów. Inicjatywa może mieć 
„świetny efekt” w postaci bardzo dobrych filmów dla dzieci.

„żeby nie powstawały gnioty”

Osoby upowszechniające filmy dla dzieci argumentują, 
że „na poziomie tworzenia scenariusza filmu z twórcami, 
ze scenarzystami powinni współpracować psychologowie 
i edukatorzy medialni”, by „scenarzyści dostali wsparcie, 
jak ma wyglądać film dla dzieci”. Niestety niektórzy ba-
dani twierdzą, że scenarzystom – „im się wydaje, że jak 
robią film z młodym aktorem, to już jest film dla dzieci”. 
„Duńskie filmy dla dzieci są takie świetne, bo tam pracuje 
sztab specjalistów, czyli ludzi, którzy znają psychologię 
rozwoju dziecka, wiedzą, jakie filmy się dzieciom podo-
bają”. 

„to jest tak bardzo trudna rzecz”

Niektórzy badani wątpili, czy polscy twórcy byliby zdolni 
„zrobić świetny film dla grupy 4−6, w którym są piosenki, 

który jest mądry, w sensie edukacyjnym, a jednocześnie 
kolorowy, atrakcyjny”. Wskazywali, że to jest bardzo trud-
na rzecz. Scenarzyści czy nawet producenci „nie mają 
świadomości, bo skąd mają mieć?” jak film dla dzieci ze 
względów edukacyjnych, wychowawczych czy rozwojo-
wych powinien być skonstruowany. Brakuje „podstawo-
wego przygotowania, jeśli chodzi o analizę rynku”, które 
wynika z braku obycia z europejskim filmem dla dzieci: 
„nie widuję ich praktycznie na festiwalach filmowych dla 
dzieci, tak też trudno mi wyobrazić sobie, skąd mogą mieć 
jakiś kontekst, co powstaje na świecie?”. Ponadto eksperci 
uzasadniali, że producenci nie mają przygotowania psy-
chologicznego dotyczącego percepcji u dzieci, a „tego 
się nie da wymyślić, jeśli się tego nie wie”. Dlatego pro-
ducent „musi się oprzeć na ludziach, którzy te wartości 
poznawcze czy emocjonalne dzieci znają” i „że tego typu 
konsultant, taki jak historyczny dla filmu historycznego, 
tylko dziecięcy” powinien pomagać w tworzeniu filmów 
dla najmłodszych. Grupa 4−6 latków to najbardziej wy-
magający widz, dlatego „łatwiej jest bez jakiegoś dużego 
przygotowania − tylko z chęcią szczerą − zabrać się za 
kino przygodowe dla nastolatków niż właśnie za bardzo 
małego widza”.

„krawiec kraje, jak mu materii staje”

Wprowadzenie osobnej puli środków w PISF na dofinanso-
wanie filmów dla dzieci „jest mega”. Umożliwia pozyskanie 
„do 70% dofinansowania, gdzie normalne filmy mają 50%”. 
Jednak producenci wskazują, że limity są „za niskie”, „bo 
mamy limity do 3 mln”, a w sytuacji specyficznych przepisów 
dotyczących pracy dzieci na planie filmowym, które „nie 
mogą pracować tak długo jak dorośli, a jeszcze tych dzieci 
mamy 5−10 osób albo całe grupy lub klasy”, to bardzo kom-
plikuje i wydłuża zdjęcia, jednocześnie zwiększając budżet. 
Kolejny czynnik wpływający na budżet filmu to zwierzęta, 
które są bardzo częstym bohaterem filmów, oraz „te wszystkie 

atrakcjony”. Producenci nie wyobrażają sobie „teraz współcze-
snego filmu dla dzieciaków bez żadnej atrakcyjnej, dodat-
kowej wartości wizualnej, jak łączone efekty wizualne albo 
animacja, rysunek, 3d, nie wiem, specjalne efekty kompute-
rowe”, a to bardzo podnosi koszty. „O ile można zrobić sobie 
tani film autorski, takie ciepłe kino, to dużo trudniej byłoby 
zrobić atrakcyjne kino dla dzieci takimi małymi środkami”. 

„twórcy muszą być bardzo odpowiedzialni”

Producenci widzą możliwość współpracy ze specjalistami, tj. 
psycholog przede wszystkim „w doborze, w castingach, w re-
lacjach na planie filmowym”. Podkreślają, że twórcy pracujący 
z dziećmi powinni mieć „wsparcie w postaci innych ludzi, którzy 
są bardzo dobrze wykształceni” i muszą pamiętać, że „nie jedy-
nym celem jest film i później liczba sprzedanych biletów, ale 
również dobro dziecka”. Współpraca ze specjalistami z zakresu 
psychologii czy edukacji postulowana przez osoby zajmujące 
się upowszechnianiem filmu dla dzieci przez producentów jest 
postrzegana z rezerwą: „Jeśli psycholog – to słowo doradcze, 
a nie blokujące”. Niech jako konsultant „opiniuje niektóre rze-
czy, ale też jego zdanie nie może być dyskwalifikujące”. 

„największym wyzwaniem jest po prostu nakręcenie do-
brych filmów”

Respondenci wymieniali wiele wyzwań stojących przed kine-
matografią dla dzieci, jednak za kluczowe uznali stworzenie 
filmów, które mogłyby przyciągnąć uwagę oraz przełamać 
istniejący – negatywny – trend: „Jak powstaną konkretne 
przykłady i będzie ich więcej i któryś z nich odniesie jako 
taki sukces, to ludzie zaczną sobie zadawać więcej pytań, 
więcej poszukiwać, zauważać tematy”. Zastrzegli jednak, że 
„nic systemowo zagwarantować się nie da”, zatem musi po-
wstać wiele filmów, by znaleźć wśród nich „kilka przykładów 
dobrych (które mogą powstać tylko, jeśli będą kwoty), to po 
prostu się potem same pytania potoczą i będzie trzeba szukać 
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odpowiedzi i będzie to jakiś prototyp koła zamachowego”, 
który zainicjuje rozwój rynku. 

„jak masz dobry produkt, to po prostu rynek Cię znajduje”

Wiele osób jest przekonanych o zdolności rynku do wychwy-
tywania dobrych produktów. Z jednej strony „przykładem 
z polskiego podwórka jest Sala samobójców − nieplanowana 
dla młodzieży”. Twórcy nie kierowali filmu do odbiorcy mło-
dzieżowego: „ to nie tak, że taki miał być odbiorca, był z tego 
budżetu niedziecięcego, tylko fabularnego, ale młodzież 
poszła tabunami”. A reżyser „sam był zdziwiony, bo sam nie 
pozycjonował w ten sposób tego filmu”. Jednak wyjątek po-
twierdza regułę, że konieczne jest precyzyjne badanie rynku 
i przygotowanie dystrybucji. I choć bardzo dobre filmy dla 
dzieci są dystrybuowane w polskich kinach np. „Ant Boy, nie 
wyobrażam sobie lepszego filmu dla grupy 9−11, no nie wi-
działem w życiu lepszego filmu!”, to nie cieszą się frekwencją: 
„pies z kulawą nogą na to nie poszedł, a naprawdę, naprawdę, 
no genialny jest ten film”. Zdaniem respondentów to nie „kwe-
stia dystrybutora, że zrobił coś źle” a jedynie braku oczekiwa-
nia ze strony widowni: „po prostu ludzie nie czekają na tego 
typu kino”, gdyż nie są przyzwyczajeni do oglądania filmów 
dla dzieci w kinie. Zatem mało kto zwraca uwagę na ofertę 
i śledzi repertuar, a możliwość obejrzenia filmu dla dzieci 
w kinie „pozostaje tajemnicą” producenta i dystrybutora.

„nie jest producent nijak zmotywowany do tego, żeby jego 
film przynosił później jakieś większe dochody i zyski, jeżeli 
uzyskał znaczne finansowanie ze środków publicznych”

W Polsce, która należy do tzw. „małych kinematografii”, 
producenci mają niską motywację do dystrybucji kino-
wej oraz wzmacniania produkcji „projektami marketin-
gowymi, edukacyjnymi”. „Całe finansowanie produkcji 
powoduje, że producentowi opłaca się przede wszystkim 
wyprodukować film. A co dalej się będzie z nim działo, to 

w obecnym systemie wspierania produkcji filmowej nie 
ma specjalnie znaczenia” i „dzisiaj hamuje to troszeczkę 
inicjatywę producenta do tego, by film zaistniał później 
na szerszym forum”.

„stworzyć zintegrowane narzędzie”

Badani wskazywali na konieczność tworzenia projektu fil-
mu dla dzieci jako opowiadania transmedialnego i moż-
liwości wsparcia dystrybucji i programów edukacyjnych 
dot. filmu w ramach jednego wniosku o dofinansowanie: 
„umieszczać jako jeden projekt, produkcja filmu byłaby 
po prostu jedną z części projektu”. Ważne, by stworzyć 
„zintegrowane narzędzie” − „żeby to było w ramach tej sa-
mej puli”. Twierdzili, że system dofinansowania filmów dla 
dzieci należy „rozbudować o możliwości promocji takiego 
filmu, długofalowej, oraz wsparcie go edukacją w syste-
mie oświatowym”. Jednocześnie zastrzegali, że włączenie 
w system edukacji szkolnej powinno gwarantować róż-
norodność form i tematów. „Niech to będzie różnorodne, 
niech projekty będą różne, ale cele generalne – że odbiorcy 
mają być empatyczni, mądrzy, a jakimi środkami dziecko 
do tego dojdzie – czy to będzie przez rozrywkę, czy się bę-
dzie śmiało czy płakało − to jest mniej istotne, bo chodzi 
o jego dotknięcie.”

„to, co widzę, to jest jakieś duże pobłażanie”

Kluczem do powstania dobrych filmów są dobre scenariusze. 
„One same z siebie się nie wezmą, więc na pewno trzeba tutaj 
i edukować na warsztatach, brać dobre przykłady i adaptować 
dobrą literaturę”. Pułapką może być język „literacki, klasyczny, 
który jest niewiarygodny dla młodzieży” lub „obciachowy”. 
„Jeśli film powstaje trzy lata i bazuje na starszych wzorcach, 
no to później może być dla młodzieży nie do przyjęcia, jeżeli 
posługuje się takim językiem”. Sztuczność dotyczy także sytu-
acji czy postaci. „W tych naszych polskich filmach one są tak 

sztuczne, wszystko tak źle wypowiedziane”, „to jest takie to-
porne”. Rozmówcy wskazywali, że ze względu na niski prestiż 
produkcji dla dzieci często obserwuje się brak profesjonaliza-
cji produkcji zarówno ze strony twórców, jak i aktorów, co nie 
powinno mieć miejsca: „słaby casting albo wybranie kogoś, 
kto w reklamie świetnie się sprawdzał, bądź obcinanie kasy 
na produkcję w ostatniej chwili”. W szczególności „casting 
wypada bardzo blado”. „Jakoś w serialach dzieci potrafią grać, 
czasem lepiej, czasem gorzej, ale potrafią”. Producenci wy-
kazują duże staranie: „strategię opracowuję absolutnie, pod 
każdym względem (…), robię wszystkie badania sama. Spraw-
dzam konkurencję, międzynarodową, patrzę ile oni sprzedali, 
jakie treści, jaki był odbiór, jaka sprzedaż…”, choć często niedo-
strzegane przez innych: „zaczynając od producenta, średnio 
się do tego przykładają”. Jednak to ich praca w dużej mierze 
decyduje o tym, czy film zaistnieje na ekranach: „producent 
wniósł paradoksalnie wiele w to, żeby dystrybutora do tego 
przekonać”. 

„pieniądze są ważne, ale czy najważniejsze?”

Zdania dotyczące samofinansowania filmów dla dzieci 
były podzielone. Wiele osób twierdziło, że „film dla dzie-
ci może zarabiać. Może niekoniecznie powinien, ale może 
zarabiać albo w znacznej części zwrócić koszty swojej pro-
dukcji”. Jednocześnie większość rozmówców wskazywała 
konieczność wyodrębnionej alokacji na produkcję filmów 
dla dzieci z instytucji finansujących: „w produkcji musimy 
coś takiego zrobić, żeby te filmy się nie ścigały ze wszystkimi 
innymi filmami”, „żeby była wydzielona pula pieniędzy na 
projekcje dla dzieci, żeby 1−2 projekty czy więcej tę selekcję 
przechodziły”. Dofinansowanie z PISF to jedynie pierwsza 
część budżetu, a jego zamknięcie to duża sztuka: „bardzo 
trudno uzbierać te pieniądze, ale to jest trudno wszystkim 
uzbierać tę drugą połowę”. Bez dofinansowania jest bardzo 
trudno zrealizować film dla dzieci, dlatego tak niewiele ich 
powstaje. „Tych filmów powstałoby dużo więcej, niejeden 

producent próbowałby coś takiego zrobić, ale być może już 
się z tym zmierzył i wie, jak trudno jest zdobyć na to pie-
niądze i pewnie już nie próbuje tego robić”. Ponadto zdarza 
się, że koproducent ingeruje w film dla dzieci, który staje 
się „ewidentnym dowodem na to, że film powstał z dofi-
nansowania ze środków województwa (…), gdyż zawiera 
zbędne meczące sceny, krajobrazy”. Bez środków nie da się 
zrealizować filmu: „podchodziłam do zdjęć kilkakrotnie, bo 
zawsze na moment nam brakowało funduszy i to było dla 
mnie największe wyzwanie, jak to zrobić, żeby to zamknąć 
finansowo, żeby się to wszystko poskładało”. Jest to pierw-
sze, bardzo ważne wyzwanie, jednak nie jedyne „wydawało 
mi się na pewnym etapie, że to tylko finansowo [stanowi 
problem]”.

„jest sprawa do zrobienia”

Ze względu na ograniczone fundusze nie można zrealizować 
filmu dla dzieci bez zaangażowania emocjonalnego ekipy: 
„Dla nich wszystkich to było coś niesamowitego i właśnie 
dlatego udało nam się to skończyć, bo większość tych lu-
dzi pracowała albo za darmo albo za 1/3 stawki, dlatego że 
wreszcie coś fajnego powstaje”. „Oni wreszcie mieli misję. 
Oni czuli tę misję, i to było niesamowite, że ci ludzie tak na-
prawdę pracowali w ten sposób, bo wiedzieli, że jest rzecz, że 
jest sprawa do zrobienia”. Pojedyncze głosy wskazywały, że 
filmy dla dzieci „nie powinny przynosić twórcom pieniędzy, 
bo w momencie, gdy ktoś chce na czymś zarobić, to wchodzą 
takie wartości merkantylne…”, a tym samym produkcje tracą 
misję. Motywacja środowiska, by wzmocnić kinematografię 
kierowaną do dzieci „żeby wskrzesić jakiś gatunek” jest silna: 
„że nie można tego zostawić odłogiem”, tym bardziej, że 
na przykładzie Klubu włóczykijów sprawdzono „jak ten film 
dla dzieci funkcjonuje w Polsce” i, jak wskazuje ekipa, to 
„było inspirujące, żeby po prostu sprawdzić, jak to działa”. 
Niektórzy swoje zainteresowanie tłumaczą faktem, że „jest 
taki moment, kiedy ma się swoje dzieci i chce im się coś dać, 
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a ma się takie zainteresowania”, „to jest symptomatyczne, 
że teraz pojawiło się sporo producentów filmów dla dzieci 
i że to głównie dziewczyny” lub „no trudno – budżet mały, 
ale operatorzy −ojcowie dzieci mówią – dobrze, no ja to zro-
bię dla swoich dzieci, to będzie mój wkład rzeczowy, moja 
praca”. Niestety wypowiadane są też pojedyncze gorzkie 
słowa kwitujące zaangażowanie w tematykę dziecięcą „no 
bo byliśmy młodzi, naiwni i głupi…” i że cała sytuacja z pro-
dukcją filmów dla dzieci jest „niezbyt prawidłowa, nie tak 
powinno być”.

Podsumowując, produkcję filmów dla dzieci w Polsce cha-
rakteryzuje ogromny „wysiłek producencki, personalny, 
emocjonalny” oraz „bardzo duże obostrzenia budżetowe”, 
a „sytuacja, mimo pewnych symptomów poprawy z ostat-
nich 2−3 lat, nadal przypomina sytuację głębokiej zapaści”. 

3.2.3. Dystrybucja, promocja i upowszechnianie 

Dystrybucja filmów (uwzględniająca także alternatywne do 
kina formy dystrybucji), upowszechnianie oraz promocja 
filmów dla dzieci to ważne zagadnienia, do których odnieśli 
się respondenci wskazując na duże problemy z finansowa-
niem kampanii marketingowej filmów, brakiem zaintere-
sowania dystrybutorów filmem dla dzieci oraz niedostoso-
waniem schematów dystrybucyjnych do specyfiki widowni.

„na produkcji się film nie kończy”

Filmy dla dzieci potrzebują profesjonalnej dystrybucji: 
„może być świetny twórca, może być świetnie zrealizowa-
ny [film], ale musisz go sprzedać, na festiwale wysłać, na 
produkcji się film nie kończy”, „najtrudniejsza wydaje mi się 
dystrybucja i możliwości zbytu na rynkach zagranicznych, 
dbanie o to, by od samego początku (mówię o koproduk-
cjach) partnerzy rozumieli film tak samo jak ja, trochę jak 
misję, bo film dziecięcy jest trochę misją”. Rozmówcy na-

rzekali na brak dystrybutorów specjalizujących się w rynku 
dziecięcym: „to było nie najlepsze doświadczenie, zupełne 
niezrozumienie tematu albo zupełnie inne priorytety zo-
stawione”. Niestety brak specjalizacji w dystrybucji filmów 
dla dzieci sprawia, że nierzadko biorą się za nią przypadko-
we firmy. To sprawia, że praca przez nie podejmowana jest 
nieefektywna: „generalnie myślę, z perspektywy czasu, że 
marketingu nie było, nie było promocji, to, co powiedzia-
łam wcześniej, nawet fani książki nie dowiedzieli się, że jest 
film”, a sami producenci oceniają działania dystrybutorów 
nisko: „z poprzednich projektów mam wrażenie, że ja mam 
większe w tym zakresie kompetencje”. „Pytanie, dlaczego 
dystrybutorzy nie działają trochę jak agencje reklamowe, 
dlaczego nie używają tych samych narzędzi, dlaczego nie 
liczą kosztów, dlaczego nie budują komunikatów w różny 
sposób, chociaż jest tak różny target – bo owszem, jest to 
film dla dzieci, ale komunikujemy się nie tylko z dziećmi, 
tylko [też] z rodzicami, nauczycielami, którzy te dzieci 
przyprowadzą, z bibliotekami. Target to są dzieci, ale tak 
naprawdę są jeszcze inne podtargety. I wydaje mi się, że 
tutaj jeszcze duże pole do popisu i edukacji”. Brakuje także 
liderów mogących stanowić przykład dla dystrybutorów: 
„nawet trudno mi powiedzieć, bo też pewnie nie mają kogo 
obserwować, mogą obserwować Disney, ale wydaje mi się, 
że, no… chociaż od tego pewnie też można się uczyć. Ale to 
nie jest 1:1 przekładane do takiego dobrego marketingu 
i opracowania filmu dla dzieci”.

Jednocześnie wskazywano szansę związaną z zaintereso-
waniem filmem polskim przez Forum Film, które zostało 
dystrybutorem produkcji dla dzieci Klub włóczykijów: „mam 
bardzo dobre doświadczenia, z Forum Film”, „dystrybutor 
był zainteresowany filmem”, „absolutnie współpracujemy 
marketingowo”, a w przypadku kolejnych filmów „będę 
miała dobrego partnera w postaci dystrybutora”. „Potencjał 
dystrybucyjny też nie jest najniższy, dystrybutorów nam 
przybywa w każdej chwili, więc jeżeli znajdą się dystrybu-

torzy, którzy chcieliby się specjalizować w dystrybucji filmu, 
na razie nie ma, bo nie ma filmu, ale będą powstawać filmy, 
będą to filmy dobre”.

„kasa absolutnie tak, absolutnie!”

Wszyscy respondenci zgodzili się, że efekt kinowy jest ści-
śle powiązany z budżetem przeznaczonym na marketing 
i promocję. Oczywiście istniały głosy, że „jak masz dobry 
produkt, to po prostu rynek cię znajduje”, jednak w opinii 
wielu był to głos naiwny. „Taka jest reguła, że pieniądze 
przeznaczone na marketing i promocję zwiększają liczbę 
widzów. Natomiast jest to reguła, od której są wyjątki”. 
Wprowadzenie filmu do kin to domena dystrybutora, 
który inwestuje w promocję, licząc na zwrot ze sprzedaży 
filmu, dlatego zaraz pojawia się „pytanie, na ile dystrybu-
tor będzie chciał, będzie w stanie zaryzykować”. „Przede 
wszystkim dystrybutor nie chce się tym zajmować, bo to 
on musi wyłożyć pieniądze na promocję filmu, którego nikt 
nie chce, bo nikt nawet nie wpadnie, że może taki film być. 
To naprawdę jest klincz”.

Tym bardziej, że kampania filmu dziecięcego realizowana 
jest często w podobnych mediach, co produkcji skierowa-
nych do dorosłego widza, dysponujących o wiele więk-
szym budżetem: „biorąc pod uwagę kampanię Karbali, to 
wystarczy, żeby chociaż połowę z tego przeznaczone było 
dla jakiegoś filmu dziecięcego”. „Podobnie też myślę, że 
w dystrybucji tak naprawdę wystarczy, żeby się nie ścigać, 
znaczy przynajmniej w tym momencie, żeby się nie ścigać 
z tymi filmami, które wszyscy mają w wielkim, pozytyw-
nym poważaniu”. 

„chcemy ten film oglądać – ale nie ma już gdzie”

System dystrybucji kinowej filmów w Polsce wzorowany 
jest na systemie amerykańskim, gdzie filmy wyświetlane są 

w kinach w ramach dwutygodniowych „obiegów”. Jeśli film 
nie zgromadzi odpowiedniej widowni w pierwszym obiegu, 
schodzi on z ekranów i ustępuje nowszym produkcjom. Taki 
model faworyzuje filmy o większym budżecie, które dzięki 
intensywnej kampanii są w stanie zgromadzić największą 
publiczność na premierze podczas weekendu, natomiast 
sprawia, że filmy, których budżety promocyjne są mniej oka-
załe, a ich oglądalność rozkręca się w czasie (m.in. bazują na 
marketingu szeptanym), są spychane na mniejsze sale kinowe 
i nie mają szans długo utrzymać się na ekranie: „rzesza osób, 
która czyta te książki i czeka na ten film, nie dowiedziała się 
i po dwóch tygodniach film schodzi z afiszy”. Dystrybutor na 
podstawie wyników filmu w kinach opracowuje także strate-
gię dystrybucji w innych kanałach, dlatego jeśli widownia ki-
nowa była niewielka, często rezygnuje z tłoczenia dvd: „skoro 
się tak źle sprzedał, to nie ma dvd, itd.”. Pomimo tych trudności 
dystrybucyjnych rozmówcy byli przekonani, że „absolutnie 
jest miejsce dla filmów dla dzieci i widzowie chcą je oglądać, 
bo na wszystkie zagraniczne filmy dzieci chodzą, czy to ani-
mowane, czy dla starszej młodzieży”. Jest to zatem problem 
kampanii promocyjnej i budżetu na nią przeznaczanego. 

„tylko u nas nie ma budżetu”

Zdaniem wielu rozmówców największym wyzwaniem 
dystrybucyjnym jest inwestycja odpowiedniego kapitału 
w promocję filmów dla dzieci. Chodzi tu głównie o finan-
se, a „nie o umiejętności, bo tych nie brakuje”. „Na polskie 
produkcje potrzebne są fundusze, jeśli chodzi o dystrybu-
cję, no to trzeba przeskoczyć”. „Przy skali i masie promocji 
związanej z filmami amerykańskimi dla dzieci i młodzieży, 
to jest ogromne wyzwanie”. Polski Instytut Sztuki Filmowej, 
jak i Regionalne Fundusze Filmowe konstatują, że „to jest 
dość trudne, dyskusyjne i jak wiadomo nie wspieramy takich 
działań”, jednak ze względu na aspekt społeczny potrzeba 
rozważyć też opcję wsparcia: „być może można by znaleźć 
jakąś furtkę, gdybyśmy na to postawili”. Tym bardziej, że 
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„jeżeli się nie zainwestuje tam paruset tysięcy w promocję, 
to tak jakby filmu nie było, właściwie nie warto dystrybu-
ować”. Wielokrotnie twórcy filmów dla dzieci mieli proble-
my w znalezieniu dystrybutora: „myśmy nie przewidzieli, 
że nikt nie będzie chciał inwestować w dystrybucję i nikt 
nie będzie chciał promować filmu”. Bez wizji zarobku firmy 
dystrybucyjne „po prostu nie ruszą na pewno, ja mam bar-
dzo dobrych tam znajomych dystrybutorów, i oni szczerze 
mówili, że film im się bardzo podoba, natomiast chętnie 
będą mówić, że to dobry film, natomiast nie zainwestują, bo 
stracą”. W sytuacji, gdy dystrybucja filmu dla dzieci wymaga 
dodatkowego zaangażowania oraz rynek jest nieprzewi-
dywalny, nikt „raczej się nie podejmie, bo oni mają bardzo 
dużo pracy”, „te firmy, które wprowadzają filmy, to po prostu 
działają na zasadzie schematu”. „Absolutnie myślę, że to jest 
pewnie też jakaś umiejętność [dystrybucja filmów dla dzie-
ci], którą musi posiadać dystrybutor czy też nabyć po prostu, 
ale wcześniej, żeby ją nabyć, to musieliby też uwierzyć, że 
mają taki dobry film w ręce, żeby w ogóle chcieć się wokół 
niego angażować”. Tym bardziej, że do niedawna „nie było 
dystrybutora, który by się specjalizował w filmie dla dzieci”.

„umowa społeczna”

„Istnieją takie obszary niszowe kina, gdzie niekoniecznie 
na promocję trzeba wydać gigantyczne pieniądze”. „To jest 
niekoniecznie kwestia tylko i wyłącznie pieniędzy, ale na 
pewno jest to kwestia pewnego rodzaju umowy społecznej”. 
"Jeżeli poparcie dla kina dziecięcego będzie wszechstronne, 
także ze strony mediów polskich, to wtedy niekoniecznie 
muszą to być gigantyczne budżety”. Jednak „doradzałbym 
producentom i dystrybutorom, żeby tak czy inaczej o tych 
budżetach i działaniach nie zapominali, one są konieczne”. 
Poparcie dla rodzimej kinematografii w ramach umowy 
społecznej powinno także obowiązywać stacje telewizyjne. 
Obecnie „stacje nie są zbyt zainteresowane wypuszczaniem 
filmów dla dzieci”, a „raczej się zdecydują na kino amerykań-

skie typu Shrek albo coś, czyli taki film, który przychodzi do 
Polski już z ogromną reklamą, stworzoną poza granicami 
kraju. I po prostu to jest ciepła bułeczka, którą się łatwo 
sprzedaje”.

„wsparcie dystrybucji?”

Rozmówcy podkreślali znaczenie odpowiedniego budżetu 
i materiałów promocyjnych w dystrybucji filmów dla dzieci: 
„nie wystarczy wyprodukować serial animowany i puścić go 
gdzieś do dystrybucji, on wymaga całej otoczki gadżetów, 
artykułów, książeczek, pojawienia się w prasie dziecięcej, 
czasami jakiś komiks humorystyczny. Wszędzie gdzieś musi 
istnieć”. Stawiali za wzorzec Park Jurajski Stevena Spielberga, 
któremu towarzyszyła szeroka kampania informacyjno-pro-
mocyjna na temat różnych gatunków dinozaurów − „chy-
ba ponad 30% budżetu produkcyjnego filmu na początku 
wynosił koszt produkcji różnego typu gadżetów”, „nawią-
zywano do badań archeologicznych, pokazywano, gdzie 
można oglądać jeszcze szkielety, gdzie jakie dinozaury były”. 
Wskazywali, że trzeba się uczyć od najlepszych: „powinni-
śmy, i w ogóle ludzie tak robią na świecie, że jak jest film, 
to on ma całą wielką otoczkę i właśnie ma też bardzo dużo 
różnych interaktywnych części, czy społecznościowych, czy 
telewizyjnych, czy fizycznych, w sensie jakiegoś rodzaju 
zabawek i tak dalej”. Jednocześnie rozumiejąc europejskie 
realia małych kinematografii narodowych, podkreślali, 
że choć film dla dzieci „to nie jest biznes, na którym się 
zarabia wielkie pieniądze, natomiast nadal jest to biznes”. 
Oceniali go jako „średni”, akcentując, że „bez właściwie 
przygotowanych kampanii promocyjnych to kino się nie 
przebije. Jakie by nie było fajne i udane, nie przebije się, bo 
nigdy nie będzie dysponowało standardowymi narzędzia-
mi reklamowymi”, już nie mówiąc o takich narzędziach, 
jakie mają filmy Hollywood czy Pixaru. „Natomiast może 
wypracowywać inne narzędzia niezwiązane z reklamą, to 
inne narzędzia, przy pomocy których można docierać do 

widza”. To wszystko jest do zrobienia, bo obecnie dystry-
butorzy „tak naprawdę nie mają tzw. narzędzi jak trafić 
z innego rodzaju kinem do widowni”. Wiele rzeczy, tech-
nik i narzędzi musi zostać dopiero wypracowane, gdyż 
„w Polsce to musi być najpierw film, żeby coś takiego robić 
ewentualnie”. 

„filmy dla dzieci powinny mieć zupełnie inny rodzaj dys-
trybucji”

Jednym z problemów, na jaki napotykają filmy dla dzieci, to 
ogromna konkurencja innych filmów w walce o pozostanie 
na ekranie kinowym. Po pierwsze, filmom dla dzieci trudno 
pozyskać dystrybutora, który zapewniłby obecność filmu 
w kinach przez dłuższy okres czasu, tak by przy mniejszych 
nakładach na promocję film miał szansę „się rozkręcić”, a nie 
był zdejmowany z ekranu po pierwszym tygodniu. „Tu powi-
nien być jakiś system, który by polegał na tym, żeby te filmy 
łatwiej docierały do widzów, żeby miały większy zasięg, czyli 
że tak jak np. właśnie jest w Szwecji, (…) Szwedzki Insty-
tut Filmowy daje dotację dystrybutorowi, który zdecyduje 
się pokazywać ten film bardzo długo”. „Umowa dokładnie 
mówi, ile, w jakich dniach, o której godzinie i tak dalej, 
że oni będą pokazywać ten film tak zawsze przez pół roku 
no i to przynosi efekty”. Model dystrybucji filmów dla dzieci 
powinien różnić się od regularnego wyświetlania filmów na 
wszystkich seansach przez dwa tygodnie. Filmy dla dzieci 
niech będą „puszczane w niedziele i w soboty, co tydzień na 
dwóch porannych seansach”. Jednym z narzędzi promocji 
filmów dla dzieci jest marketing szeptany, jednak wymaga 
on długiego okresu ekspozycji na ekranach: „przez pół roku 
to już tam dzieci potrafią się dowiedzieć, że ten film jest, 
jedne drugim powiedzą”. 

Niestety „w ramach tego, co teraz się dzieje w kinach, to 
nie ma takiej możliwości, żeby był tam jakiś odrębny sys-
tem” wyświetlania filmów dla dzieci. „Jeśli kino dostaje od 

dystrybutora wyłączność na granie np. Mission Impossible na 
3 tygodnie, to nie ma możliwości grania filmu dla dzieci. 
Chyba że gdzieś byłoby jakieś odgórne prawo, że w week-
end, piątek, sobota, niedziela, ma być przynajmniej jeden 
pokaz dla dzieci”. „Takie rzeczy można wprowadzić, przy-
kładem jest umowa z PISF-em, która wylicza ilość premier 
filmów polskich na ekranie, jeżeli ktoś się zcyfryzował z do-
tacji PISF-u”. Warunkiem cyfryzacji kin z dotacji PISF-u, 
było spełnienie specyficznych wymogów repertuarowych 
tzw. kwot. „PISF może pewne warunki narzucać, dofinan-
sowując kino. Tylko PISF-owi by musiało na tym zależeć, 
nie?”. „Największa dziura w targecie w dystrybucji filmów 
na całym świecie to filmy dla młodszych dzieci, w Europie 
przynajmniej”. „Taki film dla dzieci po dwóch tygodniach 
nie ma najmniejszych szans, żeby jakoś tam się sprawdził, 
w związku z tym dystrybutor nie ma na to przełożenia 
po prostu. Np. wiek od 7 do 12 lat, czyli takie filmy dla dzieci 
de facto mają najmniejsze szanse”.

„ludzie się nie znają, nie odróżniają, czy to animacja dobra, 
czy zła”

Filmy dla dzieci są elementem wychowania i ich dobór za-
leży w dużej mierze od rodziców, od ich wiedzy i gustu. Tym 
bardziej, że „dzieci jako takie to same nie przyjdą do kina, 
prawda. Czyli jest tak, że one dopiero przyjdą z rodzicami”. 
Jednak przy doborze filmów czy książek dla dzieci rodzice 
nie zawsze kierują się jakością, ale także atrakcyjnym, kolo-
rowym wyglądem, czasami pomijając wartości merytorycz-
ne produkcji. Wskazując przyczyny „zapaści na rynku książki 
dla dzieci, kiedy upadała Nasza Księgarnia (...), a w księgar-
niach zrobiło się różowo i niebiesko”, rozmówczyni przy-
znała: „uczestniczyłam nawet w takich badaniach, jak to 
się dzieje. To są bardzo złożone procesy, to było np. wtedy 
bardzo dla mnie ciekawe, a mianowicie nie sprzedawały 
się żadne książki, które miały okładki najlepszych naszych 
grafików, nagradzanych nagrodami międzynarodowymi, 
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tylko sprzedawały się różowe, świecące, naklejone brokata-
mi okładki. I dotyczyło to nie tylko ludzi z jakimś średnim 
wykształceniem, tylko autentycznie wszystkich rodziców”. 
Rodziców bardzo łatwo jest zwieść, opakowując atrakcyj-
nie niskiej jakości produkt dla dzieci: „to, co robi w animacji 
Kino Świat, to jest bardzo ciekawe, że oni mają niepixarowe, 
nieamerykańskie animacje, a opakowują je jakby były z Pi-
xara i żaden rodzic nie ma pojęcia czy Kumba, czy żaba jakaś, 
co fatalnie wyglądała, super słaba animacja, a i tak zrobiła 
super wynik!”, „bo ludzie się nie znają, nie odróżniają czy to 
animacja dobra czy zła, naprawdę”. „Na rynku Chin czy Indii 
jest masa takich filmów, gdzie naprawdę animacja jest super 
słaba, i tak się dziwię, że to nie zalewa naszego rynku tutaj”. 
Przykłady te dowodzą słabości odbiorców, ale jednocześnie 
pokazują umiejętności dystrybutora, który potrafi świetnie 
wypromować i sprzedać produkt dla dzieci: „to, co robi Kino 
Świat w animacji jest super! Do tego stopnia, że Kumba czy 
Zambezia, oni je opakowali dokładnie jakby to były filmy Pi-
xara i zrobili z 600 000 na tym! Film, który był z RPA!”

3.2.4. Edukacja medialna, oświata i wychowanie 

W wywiadach rozmówcy podkreślali ogromną potrzebę 
edukacji medialnej zarówno dzieci, jak nauczycieli i rodzi-
ców, ale także twórców. Proponowali rozwiązania syste-
mowe w postaci regularnej współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej 

„uczenie oglądania jest tym samym, co uczenie czytania 
i pisania”

Respondenci podczas wywiadów wskazywali, że edukacja 
medialna „powinna się zaczynać jeszcze w przedszkolu”, 
„uczenie oglądania jest dla mnie w tej chwili tym samym, 
co uczenie czytania i pisania. Tak się podziało, że najpierw 
dziecko potrafi obsłużyć tablet, zanim w ogóle postawi 
jakieś pierwsze A czy B ołówkiem”. Jednocześnie podwa-

żali nieaktualne podręczniki edukacji filmowej, w których 
rozpoczęcie edukacji medialnej sugerowano w IV klasie 
szkoły podstawowej, kwitując: „to jest zupełnie za późno!”. 
„Od najmłodszych lat dzieci by były edukowane. Pokazy-
wać im dobre filmy, w jaki sposób rozmawiać z rodzicami, 
jak rodzice mają rozmawiać później o filmie, jak nauczy-
ciele mają rozmawiać, czyli bardzo dobrze prowadzona 
edukacja medialna od najmłodszych lat”. Tym bardziej 
podkreślano: „największy nacisk w edukacji powinien być 
położony na małe dzieci i dorosłych, czyli pierwsze i ostat-
nie ogniwo. Pierwsze ogniwo, czyli dzieci i dorośli jako to 
ostatnie ogniwo, które ich kształci.”

„czym skorupka za młodu nasiąknie”

Bardzo ważne jest by dzieci od najmłodszych lat miały 
kontakt ze sztuką filmową wysokiej jakości. Badani wska-
zywali przykłady dzieci, które eksponowane na wysokiej 
jakości obrazy i filmy zostały „plastycznie ukształtowane 
na wybitnym poziomie”, podkreślali również, że warto in-
westować w jakość, bo to inwestycja w kolejne pokolenia : 
„to, co ono będzie swoim dzieciom pokazywać za 30 lat, to 
jest zupełnie co innego, ono już odebrało większą edukację 
medialną do wieku 4 lat, niż to, co mam ja czy ty. Mamy 
wpływ na to, co dzieci oglądają i to jest super ważne!”. „Je-
śli ludzie nie oglądają wysokiej jakości filmów dla dzieci, 
to też nie potrafią ich zidentyfikować, a już tym bardziej 
zrobić”. Proponowali, by telewizja zainwestowała w coty-
godniowe pasmo najlepszych filmów dla dzieci: „jeśli mó-
wimy o paśmie, byłoby tych filmów te 50 rocznie z całego 
świata, które można by puścić, co tydzień coś nowego, to 
byłaby jakość, byłoby super”.

„szczególnie do 12 roku życia jest największa dziura”

Katalog polskich filmów dla dzieci oceniany jest jako bardzo 
skromny. Najgorsza sytuacja dotyczy filmów dla najmłodszej 

widowni: „To jest tragedia. Jest wielka dziura do 12 roku życia 
i tę dziurę trzeba wypełnić. No i problem jest taki, że ta dziu-
ra nie jest wypełniana, bo telewizja nie inwestuje w nowe 
produkcje, a w PISF-ie się po prostu nie przebijają. I to szcze-
gólnie do 12 roku życia jest największa dziura, bo Gabriel 
jest już dla widowni nieco starszej, czy Felix, Net i Nika. A do 
12 roku życia jest jednak wielka czarna dziura”. Jednocześnie 
badani wskazywali, że największa motywacja, by zabierać 
dzieci do kina, występuje u rodziców najmłodszych dzieci: 
„po prostu jak są takie małe dzieciaczki to sobie myślą, o, taki 
mały dzieciaczek, to wezmę go do kina, a potem jak już do-
rośnie, ma te 12−13 lat, to już im się nie chce chodzić do kina 
z dziećmi, a dzieci jeszcze same do kina nie chodzą”. Oferta 
polskich filmów dla dzieci nie dość, że jest bardzo skromna, 
to dodatkowo rozmija się z największym zainteresowaniem 
i potencjalną widownią.

„skrojone bez twórców, a z psychologami na podstawie 
badań”

Osoby zajmujące się edukacją filmową forsowały, by zachę-
cać producentów do ścisłej współpracy z osobami zajmu-
jącymi się rozwojem dziecka, tak by przygotowywane pro-
jekty możliwie najlepiej odpowiadały możliwościom dzieci. 
Niektórzy podawali przykłady: „był jeden projekt Teletubisie 
stworzony przez psychologów i on był bardzo dobry, duży 
sukces i z jakiegoś powodu te maskotki i ten cały program się 
dzieciom podobał. I to było właśnie skrojone bez twórców, 
a z psychologami na podstawie badań i rzeczywiście – działa”. 
Jednocześnie oponowali producenci: „ja chyba jednak bym 
nie chciała, ja bym chciała, żeby wypowiadali się twórcy głów-
nie poprzez swoje doświadczenia, poprzez swoją wrażliwość. 
Nie chciałabym, żeby ktoś tak bardzo budował mi postać albo 
mówił mi, w którą stronę historia ma iść”. Inny zarzut polegał 
na tym, że twórcy się nie specjalizują, nie edukują w zakresie 
potrzeb, możliwości i gustów publiczności, która w najmłod-
szym wieku jest bardzo specyficzna. „W edukacji jest problem 

zarówno widza, jak i twórcy. Największym wyzwaniem są 
po prostu wyzwania edukacyjne absolutnie. Zarówno wśród 
publiczności jak i wśród twórców”.

„brak znajomości widowni”

W rozmowach wielokrotnie punktowane było słabe przygo-
towanie twórców wynikające z braku znajomości widowni, 
tj. „niedoskonałość scenariuszy, brak ekspertów, którzy kon-
sultują te scenariusze i wiedzą, jak rozrywka dla dzieci po-
winna wyglądać”. „Nie pracują ze specjalistami, nie wiedzą, 
jakie tematy byłyby interesujące dla młodego pokolenia”. 
Dystrybutorzy sugerowali ściślejszą współpracę z twórcami 
już na etapie przygotowywań [developmentu], tak by mak-
symalnie wykorzystać elementy fabuły i dobrze powiązać 
z filmem kampanię marketingową i materiały edukacyjne.

„rodzic też tego chce, czego się nauczył, co mu się spodobało”

Wybór repertuaru dla najmłodszych dzieci dokonywany 
jest przez rodziców na bazie ich własnych doświadczeń: 
„rodzic tego chce, czego się nauczył, co mu się spodobało, 
co mu pokazano, co on przez siebie przepracował na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej”. „Wszystko zależy od tego, co 
jemu się w dzieciństwie tak naprawdę wydarzało. Mówi 
się o tym, że tatusiowe kupują kolejkę, bo to są pragnienia 
ich dzieciństwa, i to dla siebie kupują, a nie dla dziecka”. 
Niestety zdaniem wielu rozmówców rodzice „nie mają pod-
stawowej edukacji filmowej w ogóle. Czyli wiesz, jeśli mama 
czy tata nie potrafią określić, czy ten film jest w niskiej, czy 
wysokiej jakości, po prostu puszczają bajkę”. Ponadto „rodzic 
nie potrafi w dużej mierze ocenić podstawowej jakości tego 
produktu, dla nich to jest zupełnie jakby animacja we Flashu 
zrobiona za 5 zł w porównaniu do na przykład malowanej 
ręcznie czy robionej w 3d, ale naprawdę super jakości, to 
dla nich jest żadna różnica”. Ubolewano także nad ofertą 
kanałów telewizyjnych dla dzieci: „kanały dla dzieci, któ-
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re puszczają seriale, te, które są dostępne za darmo, mają 
bardzo niską jakość. Szczególnie jeśli chodzi o plastykę, to 
bardzo słabe produkty”.

Jednocześnie rozmówcy podkreślali, że jeśli chodzi o starsze 
dzieci, to „ w dzisiejszych czasach to dzieci wybierają na jakie 
filmy chcą iść, a nie rodzice. Rodzice tylko chcą mieć spokój 
i podporządkowują się swoim dzieciom. Czyli wszystkie 
kampanie, wszystkie plakaty powinny być pod dzieci, a nie 
pod dorosłych, bo to nie dorosły wybiera”.

„najlepiej, żeby najpierw sam poszedł taki film zobaczyć”

Dodatkowym problemem dla rodzica i nauczyciela jest 
brak klasyfikacji filmów, gdyż po „pierwsze nie do końca 
powinien polegać na informacjach w prasie, w mediach” – 
„ponieważ żyjemy w świecie reklamy, więc większość tych 
informacji jest po prostu nieprawdziwa”. Byłoby to wyma-
ganie zbyt duże, ale „najlepiej, żeby najpierw sam poszedł 
taki film zobaczyć. To w przypadku dystrybucji kinowej jest 
możliwe, a w przypadku festiwalu powinien zaufać jego or-
ganizatorom”. „Tutaj, w takim szerszym kontekście, pojawia 
się problem edukacji wychowujących i edukujących. Bo rze-
czywiście dopóki będzie tak, że rodzic, ale także nauczyciel, 
wychowawca, ma kłopot z rozróżnieniem tego, co dobre, a co 
takie sobie, no to to się będzie przenosiło na dzieci, prawda?”.

„świadomi rodzice mają z tym olbrzymi problem”

Jeśli chodzi o wybór filmów dla dzieci, to „rodzice mogą być 
absolutnie zagubieni i [nawet] świadomi rodzice mają z tym 
olbrzymi problem”. W obliczu braku klasyfikacji filmów oraz 
często nieadekwatnych opisów marketingowych „jedynym 
kryterium, jakim obecnie może się kierować rodzic, to jest to, 
żeby sam zobaczył film i stwierdził, czy dla jego dziecka się 
nadaje”. „Można by się wspomagać np. programem Eduka-
cja filmowa, tworzonym przez SKSiL i Gabinet, ale tam jest 

bardzo mało filmów”. Rozmówcy przestrzegali, by uważać 
na mylne recenzje pisane po to, by zgromadzić jak najwięk-
szą publiczność, i przed forami internetowymi: „na pewno 
fora na filmwebie czy stopklatce nie pomogą rodzicom”. 
Wiele osób skonstatowało, że „rodzic może być bezradny” 
i koniecznie „na tym polu absolutnie jest potrzebne jakieś 
wsparcie”. „Powinien być w Polsce ustalony zespół eksper-
tów, który rzeczywiście sprawdzałby filmy, które wchodzą do 
kin, bo niektóre filmy, które wchodzą do kin i oznaczone są 
symbolem B.O., absolutnie nie powinny być tym symbolem 
oznaczone”. „Nie może to być taka wolna amerykanka, że 
idzie nieświadomy rodzic z dzieckiem do kina na taki film, 
na którym dziecko się boi, albo po którym wynosi bardzo złe 
emocje”. Ponadto, istnieją kanały telewizyjne promowane 
wśród najmłodszych, a rodzice „nie maja w ogóle żadnej 
wiedzy na ten temat, że tak naprawdę powinien być zaka-
zany ten kanał, albo dozwolony od 15 roku życia. Po prostu 
te filmy nie mają żadnych wartości edukacyjnych, a wręcz 
mogą spowodować krzywdę dzieciom”. „Tutaj na pewno 
trzeba by było nad tym popracować”. 

„trzeba wychować całe pokolenie. Te dzieci muszą się stać 
rodzicami”

Edukacja filmowa Polaków to proces bardzo powolny. „Tak 
naprawdę my ją tworzymy dopiero teraz. Nasze pokolenie 
staje się świadome, ale dopiero nasze dzieci wejdą w zu-
pełnie inny sposób myślenia”. „Bo choć nasze pokolenie 
chce chodzić do kina z dziećmi, to nie mamy na co”. „Dzieci 
teraz przez nas edukowane muszą się stać rodzicami, żeby 
nastąpiło to, o czym mówisz. Żeby te dzieci, które my teraz 
edukujemy od przedszkola, żeby przeszły przez cały proces 
edukacji, przeszły przez studia i stały się rodzicami”. „Na-
sze dzieci muszą mieć dzieci, żeby była jakaś świadomość. 
To jest minimum naście lat, czyli 15 lat”, „szybciej tego nie 
zrobisz”.

„film pełnometrażowy w szkole, nie za bardzo jest na nie-
go miejsce”

Rozmówcy sugerowali, że ze względu na 45-minutowe lekcje 
trudno jest wyświetlać film pełnometrażowy w szkole. Pro-
ponowali jednak by „dawać nauczycielom więcej czasu, żeby 
wykorzystywali tak, jak chcą wykorzystać, żeby to nie było wy-
pełnianie w stu procentach programem nauczania, tylko 10% 
to były godziny, które mogą jakoś sobie inaczej wykorzystać”. 
Zaniepokojeni mówili: „w szkole postępuje taka reforma, która 
totalnie zmniejsza tę wolność, znaczy każda godzina będzie 
musiała być zapisana, że jest wykorzystana na ten i ten punkt 
programu nauczania”. „Programy szkolne są tak przeładowane, 
albo być może proporcje między poszczególnymi lekcjami są 
tak napięte, że jest zbyt mało czasu, żeby w miarę wyczerpująco 
temat edukacji filmowej pociągnąć i wykorzystać film”.

„nauczyciele najczęściej nie mają żadnego wykształcenia 
dotyczącego mediów”

Podstawowym warunkiem edukacji medialnej w szkołach 
jest „dobrze zorganizowana edukacja filmowo-medialna na-
uczycieli. Teraz jest tak, że tak naprawdę nauczyciele, którzy 
przychodzą uczyć do szkoły, najczęściej nie mają żadnego 
wykształcenia dotyczącego mediów. No bo jeżeli nie dostali 
dobrych zajęć w podstawówce, w gimnazjum, w szkole po-
nadgimnazjalnej, idą na studia, na studiach tak naprawdę 
nie ma żadnych zajęć medialnych, metodycznych, które by 
pokazywały, jak pracować z filmem, z mediami. Więc na-
uczyciele przychodzą do szkół totalnie nieprzygotowani do 
tego, by prowadzić zajęcia z młodzieżą dotyczące mediów, 
nie mówię nawet tylko o filmie. Także edukacja nauczycieli 
to jest absolutna podstawa do tego, żeby robić cokolwiek”. 

Rozmówcy doceniali pojedyncze wysiłki w ramach Filmoteki 
Szkolnej czy innych inicjatyw celem podwyższenia kompeten-
cji nauczycieli: „tę stronę filmową zrobiliśmy (wracam teraz 

do programów edukacyjnych instytutu, czy do programów, 
które są w nim, prawda), od strony filmowej, merytorycznej 
zrobiliśmy super, ale męka, przez którą musimy przechodzić, 
żeby wdrożyć to w szkole, uczyć się tej szkoły, zrozumieć, dla-
czego to tak a nie inaczej, no to jest trochę bez sensu”, „takie 
instytucje jak PISF, MCK, Nina będą kształciły nauczycieli”. 
Jednak wskazywali: „nie jesteśmy tak naprawdę od kształce-
nia nauczycieli!”, „nie może tak być, żeby nauczyciele, którzy 
wychodzą jako młodzi ludzie zaraz po studiach, na studiach 
nie spotykali się w ogóle z tym tematem”, „to powinna być 
umiejętność, którą nabywa pedagog w czasie studiów”, „za-
jęcia związane z filmem, z oglądaniem filmu, analizowaniem 
filmu powinny być na wszystkich studiach pedagogicznych. 
Tam, gdzie kształceni są nauczyciele, którzy później idą do 
pracy z młodzieżą. Generalnie ważna jest taka ogólna wiedza 
filmowa, tzn. żeby oni wiedzieli, jak pracować z filmem, ale 
też jak wykorzystywać, jak korzystać z filmu na lekcjach. Tak 
naprawdę nauczyciele myślą, że jedynym przedmiotowcem, 
który ma pracować z filmem, jest polonista”. „Film jest do-
skonałym narzędziem wychowania”. „Oni mogą po prostu 
korzystać z filmu na godzinach wychowawczych, a nie robią 
tego, mimo iż by mogli, bo nie wiedzą jak”.

„edukacja powinna być przynależna resortowi, który jest 
do tego powołany”

Edukacja filmowa powinna się „mieścić w zaleceniach, pro-
gramach, funduszach, które są na to wydzielane w Mini-
sterstwie Edukacji. Ale ponieważ jest to szczególna działka, 
to nie ma powodu, żeby Ministerstwo Edukacji zostawiać 
samo, tylko winno być wspomagane umiejętnie przez insty-
tuty, które zajmują się tymi działkami. Myślę, że to byłoby 
najlepsze”. Rozmówcy wskazywali, że wprowadzanie z ze-
wnątrz programów edukacyjnych w szkołach jest bardzo 
trudne: „trzeba się nauczyć ich funkcjonowania”, „nie ma 
chęci uczenia się i wyjścia, tylko musisz dostosować się do 
tego, co cię obowiązuje w szkole”, „wystarczyłoby, żeby ten 
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partner był bardziej otwarty albo przygotowany, tam cały 
czas się dzieją jakieś reformy”. 

Wprowadzenie edukacji medialnej do szkół, zważywszy 
na specyfikę działania tych instytucji, najłatwiej byłoby 
wykonać, tworząc osobny przedmiot, gdyż wtedy lekcje 
musiałyby zostać wypełnione odpowiednią treścią. „Z całą 
pewnością trzeba stworzyć jakąś podstawę, co ma wchodzić 
w ramę edukacji medialnej, odgórnie, to znaczy powinien 
być prowadzony przedmiot szkolny”. Jednak rozmówcy pod-
kreślali, że „to nie musi być dodatkowy przedmiot; mamy 
muzykę, mamy plastykę, mamy język polski, historię, to się 
wszystko da zrobić, nie trzeba specjalnej rzeczy, tylko trzeba 
wyposażyć w kompetencje nauczycieli na tych kilku etapach, 
to by poszło”. Edukację filmową, „da się sensownie wpleść 
w różne przedmioty i wtedy jest to naturalne. Edukacja czy 
media towarzyszą nam przy wszystkich dziedzinach życia, 
też nie trzeba niczego wydzielać, to powinno po prostu wy-
chodzić tak podskórnie w każdą przestrzeń”. 

„wyjście do kina uważane jest za stratę czasu”

Niestety edukacja medialna przez nauczycieli w Polsce jest 
marginalizowana, a wyjście do kina traktowane jest jako 
marnowanie czasu, który należy pożytkować na realizację 
podstawy programowej. W przeciwieństwie do „Danii, czy 
szerzej w Skandynawii, czy w Holandii, w tych krajach istnieją 
bardzo silne systemy państwowe wspierania kina dla dzieci, 
ponieważ państwo uważa, że kino dla dzieci jest elemen-
tem istotnym w procesie wychowania. Tego indywidualnego 
i tego społecznego. Że warto pokazywać mądre i dobre filmy 
dzieciom, ponieważ to procentuje w rozwoju społecznym”. 
Dzięki temu dowartościowaniu „w Holandii, w Skandynawii, 
w Niemczech dzieci mają swoje własne, ciekawe kino”.

„Dopóki nie dojdzie do takiej przemiany w polskim syste-
mie edukacyjnym, że edukacja kulturalna stanie się jednym 

z najważniejszych przedmiotów, to kino też nie będzie wy-
korzystywane, podobnie jak teatr i właściwie inne dziedziny 
kultury poza literaturą nie jest wykorzystywane”. Dopóki 
wyjście do kina uważane jest za stratę czasu, bo w tym cza-
sie można było uczyć, nie wiem, o budowie pantofelka albo 
rachunku, to niestety, system edukacji nie odegra żadnej 
większej roli”. Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że w Polsce 
„absolutnie brakuje rozwiązań systemowych, które dałyby 
chillu, a kulturze właściwe miejsce w edukacji”. 

„będziemy taką intelektualną kolonią amerykańską”

Filmy dla dzieci stanowią element wychowania, niezbędny, 
by wykształcić polskiego widza. Niestety filmów dla dzieci 
jest stanowczo za mało: „to jest tak, że w ciągu ostatniej 
dekady polskie dzieci obejrzały ok. 5−6 filmów fabularnych 
powstałych w Polsce z myślą o nich, tymczasem w krajach 
skandynawskich, powiedzmy w Norwegii czy w Danii obej-
rzały 20−30 takich filmów”. I te dzieci już teraz nie są dzieć-
mi. Straciły bezpowrotnie ważne doświadczenie swego 
dzieciństwa. Dziecko nie może poczekać na „swój film, bo 
za kilka lat już nie będzie dzieckiem i będzie zupełnie inaczej 
te filmy oglądało”.

Ponadto zamiast na rodzimej i europejskiej produkcji 
polskie dzieci „będą się wychowywały na filmach amery-
kańskich”. Powinniśmy „dbać też o kulturę polską, o swój 
sposób. Powinniśmy się bronić trochę przeciwko temu, (…) 
propagowana powinna być pewna odmienność polska kul-
turowa, która może się przejawiać w różny sposób, w takim 
podejściu do tematu, w specyfice dialogów, w pewnym in-
nym spojrzeniu, no bo pewne wzorce zachowań, pewne 
postawy moralne mamy inne, inną historię, inną kulturę, 
inną literaturę i inne filmy”. „W momencie, kiedy już dzieci 
będą wałkowane przez amerykańskie produkcje, czy to tele-
wizyjne, czy kinowe, no to one już nigdy tego nie złapią, po 
prostu będziemy taką intelektualną kolonią amerykańską!”

„straciły bezpowrotnie ważne doświadczenie swego dzie-
ciństwa”

Obcowanie z kulturą filmową, w szczególności rodzimą, 
powinno stanowić bardzo istotny element wychowania 
młodych Polaków. Sytuacja w dziedzinie kinematografii 
dla dzieci „mimo pewnych symptomów poprawy z ostatnich 
2−3 lat nadal przypomina sytuację głębokiej zapaści!” „Jeżeli 
pacjent jest w zapaści, to nie ma rozważać, co jest ważniej-
sze, a co mniej, trzeba po prostu błyskawicznie działać w róż-
nych obszarach, żeby jego stan się poprawił. To jest tak, że 
kino dla dzieci, podobnie jak ta cała kultura dziecięca, musi 
być niecierpliwe. Tu nie można czekać, tu procesy muszą być 
szybsze!”. „W kwestii kina dla dzieci trzeba być niecierpli-
wym, trzeba działać jak najszybciej, bo ileż można czekać!” 

3.2.5. Kształcenie zawodowe, profesjonalizacja i 
branża

W zakresie kształcenia zawodowego rozmówcy podkreślali 
konieczność dostrzeżenia kinematografii dla dzieci. Ważne, 
by jej nie ignorować i nie deprecjonować, gdyż to w czasie 
kształcenia zawodowego twórcy często precyzują swoje za-
interesowania i decydują o specjalizacji. 

„jest jakaś poboczna sprawa, gorsze kino” – „ten temat 
nie istnieje”

W środowisku filmowym kinematografia dla dzieci trak-
towana jest jak „jakaś poboczna sprawa, gorsze kino”. „To 
może wynikać z tego, że reżyserzy nie chcą tego robić, bo 
chcą robić ważne tematy; skoro robią raz na jakiś czas, raz 
na 5 lat jakiś film, to nie chcą robić dla dzieci – bo chcą się 
wypowiedzieć, jak każdy twórca”. Nawet jeśli ktoś mógłby 
być zainteresowany tematem, to „idzie do szkoły i przez cały 
okres szkoły nikt, na żadnych zajęciach nie zająknie się i nie 
omówi żadnej pozycji tego typu, ten temat nie istnieje; to 

znaczy, że on jest jakiś niedorobiony, to nie jest temat, który 
mógłby kogoś interesować”. „Jeśli chcemy postawić na nowo 
i odrodzić produkcję filmową dla dzieci, to musimy o tym 
mówić w trakcie kształcenia filmowców, reżyserów, opera-
torów, kierowników produkcji, musimy o tym im mówić, że 
jest też takie kino. Bo w żadnej uczelni, która jest w Polsce, 
ten temat nie istnieje”.

Wielokrotnie rozmówcy obarczali szkoły filmowe za brak 
zainteresowania tematem filmów dla dzieci, który w innych 
krajach jest powodem do dumy, narzędziem w wychowaniu 
nowych pokoleń, ale także dobrym produktem ekspor-
towym: 

 ʇ „w Polsce w żadnej szkole filmowej nie ma przedmiotu 
pt. kino dla dzieci. O filmie dla dzieci mówi się na paru 
uniwersytetach, raz ciekawie, raz nieciekawie”; 

 ʇ „naprawdę szkoda, że żadna z polskich szkół filmowych, 
a dzisiaj mamy już kilka, ale chyba najbardziej by nam 
zależało na Łodzi, że tam się nadal nie pojawił przed-
miot kino dla dzieci, który powinien dotyczyć reżyserii 
i pisania scenariuszy”; 

 ʇ „w szkole filmowej, w której już w ogóle nikt nie chce robić 
filmów dla dzieci, tylko każdy chce być autorem, robić film 
o samobójstwach, o gwałtach, dlatego, że to jest w jakimś 
sensie autorskie, głębokie. Natomiast nikt nie chce, nikt 
nie wychodzi ze szkoły filmowej z poczuciem – ok, ja się 
będę specjalizował w filmach dla dzieci”;

 ʇ „szkoły filmowe, które po prostu produkują skrzywdzonych 
autorów, to się łączy bardzo mocno ze scenariuszem, czyli 
nikt nie pisze dla dzieci i nikt nie reżyseruje dla dzieci”;

 ʇ To jest błędne koło: „nie ma kto pisać scenariusza, to 
jest problem i znowu wracamy do szkoły filmowej, je-
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„nie mają punktu odniesienia, znaczy nie oglądają innych 
filmów, tak naprawdę nie wiedzą”

Branża dopiero uczy się, jak powinien funkcjonować i wy-
glądać polski film dla dzieci, gdyż trzeba stworzyć rynek na 
nowo. Powtarzające się zarzuty dotyczą braku odpowiednie-
go przygotowania i profesjonalizmu, dotyczy to także osób 
decydujących o wsparciu produkcji dla dzieci, od których 
często zależy powstanie filmu: „skoro mamy ludzi, którzy 
oceniają te filmy i nie mają punktu odniesienia, znaczy nie 
oglądają innych filmów, tak naprawdę nie wiedzą, co to za 
historie są, jaki typ historii, ewentualnie mają taki punkt 
odniesienia do Disneya, bo taki każdy z nas gdzieś tam wi-
dział”. Problem ten dotyczy także twórców, którzy muszą 
uczyć się na własnych błędach: „Znaczy, nie mogą się tego 
nauczyć w szkołach filmowych, nie mają przykładów, które 
mogą ich pociągnąć do własnego drążenia tematu, w sensie, 
sukcesu, który był i teraz mogą przewidywać swój następny 
sukces”.

„to jest bardzo wąska specjalizacja”

Film dla dzieci w Polsce to bardzo wąska specjalizacja, jeśli 
nie „gatunek na wyginięciu”. Nie wszyscy twórcy chcą być 
identyfikowani tylko i wyłącznie z kinem dla dzieci: „Doro-
ta Kędzierzawska też się zżyma, gdy mówi się, że ona robi 
kino dla dzieci, ona nie robi filmów dla dzieci, ona ma ten 
ogromny talent, że potrafi pracować z aktorem dziecięcym, 
który gra w filmie dla dzieci”. Wszyscy młodzi twórcy chcieli 
„ być tacy jak a to Andrzej Wajda, a to Krzysztof Kieślowski, 
a mało kto by chciał być taki jak Kaniewska lub Maleszka”.

„Niewątpliwie tu znów wychodzi kwestia wykształcenia”, 
bo „przestaliśmy w Polsce kręcić filmy dla dzieci” i nie ma 
wielu specjalistów w tej dziedzinie. „To jest bardzo wąska 
specjalizacja. A tak naprawdę to jest jedna z wielu zakresów 
dyscyplin: psychologii rozwojowej, socjologii, pedagogiki”. 

żeli w szkole filmowej nikt nie rozmawia o filmach dla 
dzieci, to jest temat tabu”; 

 ʇ „chciałbym naprawdę zobaczyć, że w szkole filmowej 
łódzkiej w ciągu ostatnich 5 lat był chociaż jeden warsz-
tat tylko na temat filmu dla dzieci, że przyjechał scena-
rzysta, który opowiedział, jak to pisze i powiedział jak 
to robi, no nie ma! Jedyne warsztaty dla dzieci to Films 
for Kids Pro”.

„otwartość na produkowanie tych filmów”

Jednym z najważniejszych postulatów jest otwarcie środo-
wiska: „kompetencje jakieś specjalne nie są potrzebne, po 
prostu musi być otwartość na produkowanie tych filmów”. 
Na razie tej otwartości, zainteresowania i chęci brakuje: 
„nikt, znaczy reżyserzy się nie interesują, producenci też się 
prawie nie interesują tym, co na rynku już jest na świecie, 
jeśli chodzi o filmy dla dzieci”. Brakuje dobrych pozytyw-
nych przykładów, a ostatni film Klub włóczykijów dowodzi, 
że trzeba ponadprzeciętnej determinacji, by w tym obszarze 
coś zrobić. Sama producentka przyznaje: „strasznie trudno 
było się przebić!”.

„Coś, co nie istnieje w świadomości – polski film dla dzieci 
pojawia się niezwykle rzadko, czyli tak naprawdę go nie ma, 
biorąc pod uwagę, jak dużo jest atrakcyjnych treści, które 
dostarczają nam dystrybutorzy choćby z kina amerykań-
skiego. No i teraz tak − w momencie, kiedy patrzymy na taką 
produkcję dla młodzieży, to są ogromne budżety, zarówno 
produkcyjne, jak i te marketingowe, no to jak się dołoży te 
wszystkie wcześniejsze składowe, o których mówiłyśmy, 
to w zasadzie nie ma odwagi. Już nie tylko nie ma odwagi 
u producenta i reżysera, ale przede wszystkim dystrybutor 
nie chce się tym zajmować, bo to on musi wyłożyć pieniądze 
na promocję filmu, którego nikt nie chce, bo nikt nawet nie 
wpadnie, że może taki film być. To naprawdę jest klincz”. 

Twórcy muszą interesować się rozwojem i edukacją dzieci, 
jeśli chcą dla nich robić dobre filmy. „Zjawisko rozmowy 
z ekspertami o kinie dla dzieci w Polsce właśnie się zaczyna. 
To mnie bardzo cieszy. Projekt Film for Kids Pro Nowych Ho-
ryzontów Edukacji Filmowej jest tutaj dobrym przykładem. 
Korzystanie z ekspertów musi stać się elementem realizacji 
filmu dla dzieci, ale żeby to się stało faktem, to ktoś te filmy 
musi zacząć robić”. 

Optymizmem napawa fakt, że nowe kadry zdobywają do-
świadczenie i pomimo wielu problemów, które napotkały 
na swojej pionierskiej drodze, nie porzuciły chęci produk-
cji kolejnych filmów: „jestem bardzo mądra po tym filmie 
i planuję zrobić dwa filmy znowu dla dzieci, już tak bardziej 
dla dzieci”, „ja bym w sumie chciała opracować coś takiego, 
że co roku robię, może co dwa lata jest wypuszczany film 
rzeczywiście dla takiej grupy docelowej”. 
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studium przypadku

3.3. Studium przypadku

Klub włóczykijów (reż. Tomasz Szafrański) to jeden z niewie-
lu wyprodukowanych w ostatnich latach filmów dla dzieci 
w Polsce. Dodatkowo można go analizować w kategorii suk-
cesu kinowego, co, biorąc pod uwagę problemy w pozyska-
niu środków na jego realizację, stanowi unikatowy przykład, 
że realizacja produkcji dla dzieci jest możliwa i może zakoń-
czyć się sukcesem. 

Film został wyprodukowany przez Domino Film przy wspar-
ciu Śląskiego Regionalnego Funduszu Filmowego. Dystrybu-
torem filmu był Forum Film Poland Sp. z o.o. (FFP) – firma, 
która wprowadzała do polskich kin filmy Buena Vista Inter-
national w Polsce (Disney), takie jak: Gdzie jest Nemo (1,6 mln 
widzów), Mój brat niedźwiedź (1,2 mln widzów), Iniemamocni 
(1 mln widzów), Kubuś i Heffalumpy (600 tys widzów)41.

Premiera filmu odbyła się 18 września 2015 roku, a film wy-
świetlany był regularnie w niektórych kinach, aż do końca 
listopada osiągając widownie rzędu 120 tysięcy osób. Ze 
względu na specyfikę filmu dla dzieci powrócił na ekrany 
w pierwszym tygodniu grudnia, w styczniu i lutym 2016 
stanowiąc atrakcyjną ofertę w okresie mikołajek i ferii zi-
mowych. 

Całość budżetu wyniosła 2 755 705,62 zł, z czego ponad 
połowa środków została wniesiona w formie rzeczowej. 
Montaż budżetu produkcji filmu został przedstawiony 
na wykresie 8.

Struktura budżetu dobrze obrazuje warunki, w jakich po-
wstawał ten film dla dzieci. Zwykle wkład rzeczowy w kosz-

41. http://www.kipa.pl/index.php/dystrybucja-filmu/kino/dys-
trybutorzy-filmowi/198-forum-film-poland-sp-z-o-o.

torysie filmu oscyluje ok. 20% budżetu, natomiast problemy 
z pozyskaniem środków w formie dofinansowania spowo-
dowały, że by film powstał, budżet musiał zostać uzupeł-
niony ogromnym wkładem rzeczowym osób i instytucji za-
angażowanych w projekt. Rozmówcy wywiadów podkreślali 
wielokrotnie ogromne trudności, na jakie natrafiają filmy 
dla dzieci, ale także potrzebę ich tworzenia, ilustrując to 
przykładem Klubu włóczykijów:

„No i czekamy teraz na Klub włóczykijów, ale dobrze wiemy, 
w jakich warunkach produkcyjnych powstawał. Czyli z jednej 
strony na pewno wysiłek producencki, personalny, emocjo-
nalny, no jakiejś siły herosa, że tak powiem, a z drugiej strony 
bardzo duże obostrzenia budżetowe. (…) Być może przykrycie 
go ogromnymi pieniędzmi w kampanii mogłoby mu pomóc”.

 ʇ „Pogadaj ze swoimi znajomymi, którzy mają dzieci. No 
każdy chętnie by zobaczył dobry film z ulubionymi naszy-
mi aktorami. Ja myślę, że ten Klub włóczykijów naprawdę 
coś fajnego wniesie, pewnie przez to, że grają tam ulu-
bieni aktorzy, więc może uwierzymy, że się jednak da”.

 ʇ „Nie widziałem zbyt wielu filmów dla dzieci, współcze-
snych, które gdzieś powstają. Trzy, dwa, mieliśmy gdzieś, 
jeden dobry [przyp. Klub włóczykijów] widziałem”.

Producentka zmagała się z wieloma trudnościami. Ze wzglę-
du na problemy z „dopięciem” budżetu okres przygotowaw-
czy (development) wydłużył się o dwa lata, w konsekwencji 
zdjęcia podzielone na dwa okresy zdjęciowe także uległy 
przesunięciu, a realizacja projektu wydłużyła się o dwa 
i pół roku. 

Początkowo budżet został oszacowany na 3 256 000 zł, z cze-
go jedynie 26% (860 tys. zł) miał stanowić wkład rzeczo-
wy. Jednak w wyniku braku otrzymanego wsparcia został 
drastycznie zmniejszony o pół miliona, czyli do 2 mln 755 
tys. Ponadto wkład rzeczowy zamiast 26% wyniósł 52%. 
Ta drastyczna zmiana sprawiła, że większość producentów 
porzuciłoby chęć realizacji projektu, uznając, że nie jest on 
możliwy do wykonania. Jedynie niespotykana determinacja 
producentki i jej osobiste zaangażowanie sprawiły, że film 
powstał. Wielu producentów nie ma tyle siły, samozapar-
cia, ale także nie stać ich na podjęcie tak długiej walki oraz 
ryzyka, by zrealizować projekt i tym samym udowodnić, że 
produkowanie filmów dla dzieci w Polsce jest możliwe. Brak 
wsparcia na etapie produkcji wynikał z przeświadczenia, że 
nie uda się zrealizować projektu, a sama producentka przy-
znaje: „w momencie, kiedy ja miałam prawie skończony film 
i z tym filmem zaczęłam chodzić i go pokazywać wszędzie, to 
udało się znaleźć pieniądze, gdy pokazałam zwiastun filmu. 

↑ Wykres 8. Budżet produkcji filmu Klub włóczykijów

Źródło: Opracowanie na podstawie danych producenta Domino Film
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1 437 000 zł 

Budżet 

wkład finansowy wkład rzeczowy

Czyli tak naprawdę musiałam udowodnić, że to po pierwsze 
fajnie wygląda, a po drugie już jakby co jest zrobione”.

Pozyskanie Forum Film jako dystrybutora Klubu włóczykijów 
to jeden z kluczy do sukcesu dystrybucyjnego filmu. „Spółka 
Forum Film Poland prowadzona przez Pana Sławomira Sa-
lamona, w przeciągu dziewięciu lat odegrała znaczącą rolę 
w rozwoju oraz kształtowaniu rynku kinowego w Polsce.” – tak 
doceniła współpracę z FFP Katarzyna Westermark, wiceprezes 
oraz dyrektor generalny spółki Walt Disney Central Eastern 
Europe42. Forum Film było wyłącznym dystrybutorem naj-
większych światowych produkcji dla dzieci w Polsce do paź-
dziernika 2012 roku i dysponuje nieocenioną wiedzą w tym 
zakresie. Ponadto powiązanie kapitałowe spółki z Cinema City 

42. Współpraca Forum Film Poland z Walt Disney Company Po-
land zakończona, Global City Holdings 16 sierpnia 2012 [ http://
pl.globalcityholdings.com/a/1192,wspolpraca-forum-film-polan-
d-z-walt-disney-company-poland-zakonczona1].
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International N.V. (GPW:CCI) może pozytywnie wpływać na 
obecność filmu na ekranach kin sieci Cinema City43.

Doświadczony dystrybutor filmów dla dzieci, taki jak FFP, 
uwiarygadnia produkcję i sprawia, że łatwiej jest pozyskać 
wsparcie: „producent wniósł paradoksalnie wiele w to, żeby 
dystrybutora do tego przekonać. Dystrybutor też włożył 
pieniądze w to, żeby zakończyć, no i my też dołożyliśmy 
później więcej, jak zobaczyliśmy, że się sprawdza, bardzo 
dobrze rozkręca”. Forum Film istotnie wpłynęło na sukces 
medialny i kinowy filmu, budując tym samym doświad-
czenie w dystrybucji polskich filmów dla dzieci: „wiem, że 
się chce bardzo postarać, a z jakichś tam względów to dla 
niego też jest szansa. Ale będzie taki kłopot – kto następny?”

Pozytywny, heroiczny przykład produkcji Klubu włóczykijów, 
zwieńczony sukcesem kinowym, budzi w środowisku filmo-
wym wiele oczekiwań co do rozwoju kolejnych projektów: 
„mam nadzieję, że on zapoczątkuje… na pozytywnym przy-
kładzie pokaże, że może powstać film nieepatujący specjal-
nie przemocą, gdzie są różne wątki walki dobra ze złem, ale 
który trzyma też w napięciu, bawi przy okazji, przemyca 
wartości, na których by nam zależało”.

43. Cinema City International jest największym operatorem kin 
wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej i w Izraelu oraz 
trzecim największym operatorem kinowym w Europie. Spółka 
prowadzi 98 multipleksów z ponad 940 ekranami, w 7 krajach: 
Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Do-
datkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działal-
nością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów. W 2011 
roku Cinema City osiągnęła roczne przychody na poziomie 250 
milionów euro. Za: Współpraca Forum Film Poland z Walt Disney 
Company Poland zakończona, Global City Holdings 16 sierpnia 
2012 [ http://pl.globalcityholdings.com/a/1192,wspolpraca-fo-
rum-film-poland-z-walt-disney-company-poland-zakonczona1].
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w ramach PO Upowszechnianie kultury filmowej na opra-
cowanie, wyprodukowanie i wprowadzenie zajęć edukacji 
filmowej. Dodatkowym, bardzo oryginalnym warunkiem 
pozyskania środków byłaby licencja od twórców na włącze-
nie dzieła (np. po trzech latach od premiery) do katalogu 
Filmoteki Szkolnej realizowanej przez PISF. 

Istotnym wezwaniem stojącym przed osobami zaangażo-
wanymi w rozwój kinematografii dla dzieci jest promocja 
tematu dziecięcego w branży, edukacja zarówno twórców 
jak i publiczności oraz budowanie prestiżu produkcji filmów 
dla dzieci. Z tego względu warto zaproponować następujące 
działania:

 ʇ promocja wyświetlania filmów dla dzieci w Polskiej Sieci 
Kin Cyfrowych w ramach obowiązkowych kwot seansów 
filmów polskich;

 ʇ stworzenie nagrody PISF związanej z tematyką kinema-
tografii dla dzieci lub konkursu na najlepszy scenariusz 
filmu dla dzieci, który gwarantowałby udział środków 
PISF w produkcji;

 ʇ zachęcenie uczelni filmowych do włączenia aspektów 
dystrybucyjnych i ekonomicznych w program nauczania 
w postaci np. master class i warsztatów monograficznych 
poświęconych tematyce filmów dla dzieci;

 ʇ wprowadzenie dodatkowej punktacji wniosków o do-
finansowanie konferencji branżowych i największych 
festiwali (NH, Gdynia, KFF) za włączenie w program im-
prez spotkań na temat różnych aspektów kinematografii 
dla dzieci – case study;

Wnioski i rekomendacje

Wśród pierwszych wniosków nasuwających się w wyniku 
przeprowadzonych badań i analiz zaznaczyć należy koniecz-
ność określenia definicji i ratingów (kategorii wiekowych) 
filmów dla dzieci. Jest to niezbędne by prowadzić badania 
i analizy rynku polskiego oraz dysponować materiałem po-
równawczym do badań panelowych oraz zestawień z sy-
tuacją zagraniczną. Producentom pozwoli to precyzyjnie 
zdefiniować film (produkt) i określić grupę docelową. 

Bardzo ważnym elementem rozwoju kinematografii dla 
dzieci jest promocja i upowszechnianie filmów w kinach. 
Pozwoli na to ścisła współpraca producenta z doświadczo-
nym dystrybutorem, który zajmował się już filmami dla 
dzieci. Dystrybutor przygotowując kampanię filmu, jest 
w stanie precyzyjnie zdefiniować grupę docelową oraz po-
winien móc, pomimo ogromnej konkurencji, zagwaran-
tować miejsce na ekranie kinowym. Pożądane jest także 
wsparcie wyświetlania filmów dla dzieci w Polskiej Sieci 
Kin Cyfrowych uwzględniające specjalną premię w ramach 
istniejących kwot. Jest to kluczowe, jak zauważają badani, 
bowiem nie chodzi jedynie o siłę marketingową, która napę-
dza zainteresowanie każdym tytułem filmowym, ale przede 
wszystkim o budowanie widowni, kształtowanie przyszłego 
widza, pobudzanie ciekawości, by młody widz zechciał oglą-
dać polskie filmy, których w ostatnich kilkunastu latach, nie 
miał szans zbyt często oglądać na kinowym ekranie.

Ze względu na specyficzną formę dystrybucji filmów dla 
dzieci powiązaną z akcjami edukacyjnymi, warsztatami czy 
dodatkową ofertą dla nauczycieli warto rozważyć wpro-
wadzenie takiego powiązania pomiędzy priorytetami 
PO PISF, że film otrzymujący dofinansowanie produkcji 
mógłby niejako „z automatu” otrzymać dofinansowanie 
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 ʇ współpraca PISF z MEN w celu automatycznego objęcia 
patronatami produkcji dla dzieci współfinansowanych 
przez PISF na podstawie rekomendacji opinii komisji 
eksperckiej PISF, co umożliwiłoby dystrybucję infor-
macji o wchodzących do kin filmach na konferencjach 
dyrektorów szkół i mailing materiałów dydaktycznych 
poprzez skrzynki kuratoryjne);

 ʇ lobbing w kierunku włączenia aspektów związanych z ICT 
i wykorzystaniem filmu w edukacji szkolnej na wszyst-
kich studiach pedagogicznych uczelni publicznych.

 ʇ bardziej kompleksowe podejście do produkcji filmów 
dla dzieci, uwzględniające cyfrowe narzędzia promocji 
i budowania historii – projekty cross mediowe, trans-
medialne, produkty okołofilmowe, np. merchandising, 
gry, etc.; 

 ʇ zainicjowanie wspólnych działań między PISF a tele-
wizją publiczną, mających na celu wsparcie produkcji 
i dystrybucji filmów dla dzieci (łańcuch wartości eko-
nomicznych);

 ʇ organizacja wydarzeń międzynarodowych, mających na 
celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, szczegól-
nie w aspekcie współpracy z nadawcami telewizyjnymi.
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Spis rysunków
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Spis wykresów

Wykres 1. Podział europejskiej widowni kinowej       18

Wykres 2. Szczegółowa struktura widowni europejskich kin     19

Wykres 3. Rynki zagraniczne osiągnięte przez procent filmów dla dzieci i innych  20

Wykres 4. Dystrybucja zagraniczna filmów dla dzieci      21
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Wykres 8. Budżet produkcji filmu Klub włóczykijów      63
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PYTANIA ANKIETOWE

Przeczytam Panu/Pani teraz kilka pytań. Proszę spróbować ocenić stan polskiej kinematografii dla 
dzieci pod względem różnych kryteriów na skali od 1 do 5. Odpowiedź 1 oznacza, że w tym kryterium 
ocenia Pan/Pani projekt nisko, a odpowiedź 5, że wysoko.
Jak ocenia Pan/Pani warunki do produkcji filmów dla dzieci?

1 2 3 4 5

Jak ocenia Pan/Pani istniejące instrumenty wsparcia? 1 2 3 4 5

Jak ocenia Pan/Pani przygotowanie zasobów kadrowych, ekspertów do tworzenia 
i upowszechniania filmów dla dzieci?

1 2 3 4 5

Czy Pani/Pana zdaniem istniejące zasady dotyczące ratingu filmów dla dzieci 
odpowiednio chronią najmłodszych przed nieodpowiednimi treściami?

1 2 3 4 5

PYTANIA OTWARTE

Teraz chciałabym porozmawiać z Panem/Panią chwilę o tym, co Pan/Pani myśli o polskiej kinematografii dla 
dzieci.

1. Jaka jest według Pani/Pana definicja filmu dla dzieci ? – dla poszczególnych grup
a. co to jest film dla dzieci? 
b. co to jest film dla młodzieży?
c. co to jest film familijny? 
d. jak filmy są oceniane, dobierane dla dzieci?
e. czym rodzice winni się kierować kupując dvd dziecku?
f. jak producent wyznacza strategię, co jest dla niego ważne w filmie dla dzieci?
g. Jaki jest Pani/Pana zdaniem cel powstawania filmów dla dzieci?

2. Dlaczego Pani/Pana zdaniem filmy dla dzieci rzadko trafiają do kin?
a. czy mają eksploatację kinową?

b. co film dla dzieci powinien mieć, by stać się sukcesem w kinie? 
 /idealny projekt

Załączniki

Dyspozycje do wywiadu IDI/ITI 
Czas trwania: 60−90 minut

Dyspozycje do wywiadu IDI z 

Przedstawienie się respondenta i jego działalności

Metryczka

Wiek:

 ʇ 20−30

 ʇ 31−40

 ʇ 41−50

 ʇ 51 i więcej

Płeć:

 ʇ kobieta

 ʇ mężczyzna

Powiązanie z branżą filmową dla dzieci:

 0 producent filmów

 0 dystrybutor lub agent

 0 osoba działająca na polu edukacji medialnej i upowszechniania filmu dziecięcego

 0 inne, jakie? ……………………………………………………………..
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a. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe wyzwania produkcyjne, producenckie przy filmach dla 
dzieci i młodzieży?

b. Czy istnieją odpowiednie zasoby specjalistów mogących doradzić przy projektach skierowa-
nych do dzieci?

c. Czy korzystała Pani/Pan z doradztwa lub konsultacji jakichś ekspertów do spraw postrzegania 
kina przez dzieci, wykorzystania filmu w edukacji medialnej, edukacji dzieci?

d. Czy film w jakiś sposób był profilowany/pozycjonowany z uwzględnieniem wiedzy socjologicz-
nej, psychologicznej etc.?

7. Jakie Pani/Pana zdaniem są największe wyzwania stojące przed rozwojem polskiej kinemato-
grafii dla dzieci?

a. producenckie
b. sprzedażowe
c. produkcyjne
d. organizacyjne i prawne
e. finansowe
f. systemowe/instytucjonalne

c. czy polscy widzowie kinowi nie są zainteresowani filmem dla dzieci?  
/badania OBS wskazują, że w Europie filmy dla dzieci się lepiej sprzedają w kinach niż średnio 
pozostałe filmy?

d. czy eksploatacja kinowa jest ściśle powiązana z budżetem marketingu i promocji?

3. Co warto ulepszyć w systemie finansowania produkcji dla dzieci i młodzieży w Polsce?
a. Czy obecny system finansowania produkcji filmowych (PISF) umożliwia Pani/Pana zdaniem 

powstawanie filmów dla dzieci?
b. Czy powinna być specjalna pula, wyznaczona alokacja z przeznaczeniem na filmy dla najmłod-

szych?
c. Jakie nadzieje film Pani/Pana zdaniem powinien spełniać, by otrzymać wsparcie?
d. Jak zagwarantować powstawanie dobrych projektów?
e. Czy organizacje dofinansowujące posiadają odpowiednie/specjalne kadry eksperckie wy-

znaczone do oceny projektów dla dzieci?
f. Czy budżet filmu dla dzieci w Polsce różni się Pani/Pana zdaniem od fabularnego filmu 

skierowanego do starszej widowni?

4. Jak Pani/Pana zdaniem powinna wyglądać edukacja medialna z wykorzystaniem filmu?
a. czy producenci myślą o wykorzystaniu filmu do edukacji medialnej na etapie prac literac-

kich?
b. Czy Pani/Pana zdaniem powstają filmy dla dzieci wpisujące się w kryteria opowiadania 

transmedialnego?
c. Pani/Pana zdaniem jakie strategie przyjmują dystrybutorzy? Czy są odpowiednio wykwali-

fikowani, by przygotować materiały dla edukatorów/nauczycieli przygotowujące do anali-
zy filmu i jego upowszechniania w ramach edukacji medialnej?

d. Czy pani/Pana zdaniem nauczyciele/edukatorzy w pełni wykorzystują elementy edukacyj-
ne filmów?

e. Czy Pani/Pana zdaniem istnieje spójna polityka dotycząca edukacji medialnej?
f. Co to jest według Pani/Pana edukacja medialna i czym się powinna charakteryzować?
g. czy powinna być zarządzana odgórnie? (programy nauczania, podstawa programowa etc)
h. kto powinien ją prowadzić − PISF, MEN, ?

5. Jaki jest cel produkcji filmowej dla dzieci – czy ma się sprzedać, czy ma być misyjna, czyli wspie-
rać edukację medialną, czy ma być dziedzictwem narodowym?

6. Czy w Polsce Pani/Pana zdaniem mamy odpowiedni poziom kształcenia w obszarze filmu dla 
dzieci?
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„
„Raport Czy kinematografia kręci się wokół dzieci?... stanowi niezwykle ważny głos w dyskusji na temat kondycji 

polskiej kinematografii, który ma szansę stać się inspirującym źródłem informacji zarówno dla producentów, 
dystrybutorów, a także twórców (m.in. scenarzystów, reżyserów) zainteresowanych rozwojem kinematografii 
dziecięcej w Polsce. [...]

Czytając go, mamy okazję zapoznać się z bogatym zbiorem danych, przeglądem literatury, a także listą proble-
mów trudnych, ważnych i słabo dotychczas przebadanych. Studiując tekst, czytelnik wielokrotnie odnajduje 
interesujące, inspirujące do przemyśleń zagadnienia. Część empiryczną, dotyczącą analizy zebranych danych, 
cenię wysoko za obszerny zbiór aktualnych informacji o polskiej oraz europejskiej kinematografii dziecięcej. 
Wartościowy jest również zbiór rekomendacji i zaleceń dla tych, którzy podejmują się zarządzania kinematografią 
i polityką kulturalną w Polsce.

dr Anna Góral, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Raport podnosi problemy z zakresu niezwykle pilnej tematyki, jaką jest możliwość zreformowania kinematogra-
fii dla dzieci w Polsce. Autorka diagnozuje sytuację z dużą kompetencją i jednocześnie dyscypliną myślenia. Na 
uwagę zasługują praktyczne walory raportu, które podkreślają rolę współpracy produkcyjnej, promocji i dystry-
bucji, a także istotę finansowania. Raport stanowi spójne źródło informacji, które może być wykorzystane przez 
instytucje i podmioty kształtujące rynek kinematografii dla dzieci.

dr Anna Szopa,  Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego


