
widzimy się w kinach:

3 0  M A J A  –  9  C Z E R W C A  2 0 1 9

b i l e t y

DLA SZKÓŁ I  PRZEDSZKO LI

N AG R O DA  2 0 1 8



to wyjątkowy festiwal filmowy organizowany przez Fundację Cinemania, 
organizację pozarządową, której misją jest popularyzowanie wartościowego 
dorobku audiowizualnego wśród dzieci i młodzieży. 
Festiwal jest niepowtarzalną okazją aby zobaczyć filmy z całego świata, 
w większości premierowo pokazywane w Polsce. Na Festiwalu Kino 
w Trampkach każda klasa, od maluszków po licealistów, znajdzie film 
odpowiedni dla siebie. Repertuar dostosowany jest do potrzeb oraz 
różnorodności emocji i doświadczeń młodych ludzi na kolejnych etapach 
dorastania. Prezentowane dzieła skłaniają do przemyśleń i zostają 
w głowach naszych widzów na lata! 

KINO W TRAMPKACH JEST 
LAUREATEM WARSZAWSKIEJ 
NAGRODY EDUKACJI KULTURALNEJ 
2018 – I NAGRODA W KATEGORII 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Po pokazach filmowych istnieje możliwość uczestniczenia w Filmowych 
Lekcjach Wychowawczych prowadzonych przez specjalistów z Fundacji 
Generator. Czas trwania 30 min. Rezerwacje: 
grupy@kinowtrampkach.pl 

Materiały edukacyjne do wybranych filmów dostępne są na stronie:  
www.kinowtrampkach.pl 

* Konkretne tytuły będą znane na miesiąc przed Festiwalem. W sekcjach konkur-
sowych znajdują się najnowsze, najlepsze filmy z całego świata, często mają swoją 
polską premierę właśnie na Kinie w Trampkach. Zwycięzców konkursu wyłaniają 
składy jurorskie, składające się z dzieci i nastolatków.

piątek 31 maja

 Kinoteka 
 10:00  FILM KONKURSOWY* 9+

 10:30   TĘCZA 7+

 Luna 
10:00  NA WSKROŚ 12+

 10:30  FILM KONKURSOWY* 4+

poniedziałek 3 czerwca

 Kinoteka 
10:00  FILM KONKURSOWY* 7+

 10:30   BUDZIK I INNE HISTORIE 5+

 Luna 
10:00  CHŁOPIEC I GWIAZDY 10+

 10:30  FILM KONKURSOWY* 14+

wtorek 4 czerwca

 Kinoteka 
10:00  FILM KONKURSOWY* 5+

 10:30  LEKARZ POTWORÓW  

 I INNE HISTORIE 7+

 Luna 
 10:00  WSZYSTKO, CO KOCHAM 14+

 10:30  FILM KONKURSOWY* 10+

środa 5 czerwca

 Kinoteka 
10:00  FILM KONKURSOWY* 12+

10:30  MECZ O WSZYSTKO 9+

 Luna 
10:00  GŁODNY WILCZEK  

 I INNE HISTORIE 4+

10:30  TĘCZA 7+

czwartek 6 czerwca

 Kinoteka 
 10:00  WOJNA POLSKO-RUSKA  

 + WARSZTAT 16+

 10:30  TYBETAŃSKA PIOSENKA 8+

 11:00  FILM KONKURSOWY* 7+

 11:15  GRA WOJENNA 10+

piątek 7 czerwca

 Kinoteka 
10:00  FILM KONKURSOWY* 10+

 10:30  SING SONG 11+

 Luna 
 10:00  BUDZIK I INNE HISTORIE 5+

 10:30  MAŁY GANGSTER 7+



Samodzielność i współpraca
W czym nam pomagają rodzice?
Dzikie zwierzęta
Obserwowanie natury

Zmiany 
Szacunek wobec innych
Do czego prowadzi chciwość?
Przyjaźń

BUDZIK I INNE HISTORIE 5-7 lat 
Awaker and Other Stories, 53' 
Kinotrampkowe Perełki |  zestaw filmów krótkometrażowych

Wilczek jest naprawdę głodny. Chyba dziś zapoluje 
po raz pierwszy sam. Zacznie może od... konia? 
Tak, od konia! To będzie łatwa zdobycz. Kto 
by pomyślał, że koń potrafi tak mocno kopnąć?! 
No dobrze, to niech będzie... baran. 
W bloku ta i inne historie

Osadzona w zimowej scenerii malowniczej wsi 
opowieść o starszym człowieku, którego zadaniem 
jest codzienne budzenie mieszkańców. Kolejne dni 
mijają. Śnieg, wiatr. Rutyna i powtarzalne czynno-
ści. Do czasu, gdy w jego życiu pojawia się pewien 
stary, błyszczący dzwonek. Zmieni on nie tylko jego 
pracę, ale również całe życie. 
W bloku ta i inne historie.

GŁODNY WILCZEK I INNE HISTORIE 4-7 lat 
The Hungry Little Wolf and Other Stories, 50'
Kino w Trampkach Naturalnie! |  zestaw filmów krótkometrażowych

Jaka powinna być szkoła?
Rozwiązywanie konfliktów 
Bycie sobą,co to znaczy?
Oczekiwania wobec rodziców

Najgorszy temat pracy domowej – kim chcesz 
być, gdy dorośniesz? Dla niektórych proste 
pytanie, dla innych najtrudniejsze w życiu. Czasem 
wybierasz odpowiedź, która nie budzi zrozumienia 
otoczenia, jak Dudu, który właśnie zdecydował się 
na pewną profesję. Chce zostać lekarzem, który 
zajmuje się potworami. Jakie konsekwencje będzie 
miała jego decyzja? Czy ma szansę ją zrealizować?
W bloku ta i inne historie.

LEKARZ POTWORÓW I INNE HISTORIE 7-11 lat 
Doctor of Monster and Other Stories, 71’
Kinotrampkowe Perełki |  zestaw filmów krótkometrażowych

Jak zyskać szacunek kolegów i uwielbienie dziew-
czyn? Co zrobić, żeby przestać być szkolną ofiarą? 
Rik wpada na genialny pomysł: postanawia uczynić 
swego ojca – nadzwyczaj uprzejmego i łagodnego, 
a w dodatku szalenie naiwnego entuzjastę gry 
w szachy – bezwzględnym szefem mafii. Gdy prze-
prowadzają się do innego miasteczka, Rikkie 
konsekwentnie buduje nowy wizerunek rodziny. 
Sytuacja się komplikuje, gdy wieść o konkurencji 
dociera do lokalnej gangsterskiej familii i gdy jak 
bumerang wraca nierozwiązana sprawa z dawnym 
prześladowcą.

MAŁY GANGSTER 7-11 lat 
Nagroda Publiczności Kino w Trampkach 2016
Little Gangster, reż.  A. Toonem, Holandia, 2015, 106'
Kinotrampkowe Perełki

Czy bycie samotnikiem jest wadą 
czy zaletą? 
Czym jest wyobraźnia?
Kultura
Przyjaźń ze zwierzętami



Niepełnosprawność 
Co nam dają marzenia? 
Tybet

TYBETAŃSKA PIOSENKA 8-11 lat
Ballad from Tibet,  reż. Zhang Wei, Chiny, 2017, 84’
Kinotrampkowe Perełki

Piękna filmowa opowieść, osadzona w malow-
niczej scenerii Radżasthanu. Bohaterami filmu 
są Pari i Chotu. Siostra i brat, nierozłączni. Pari 
jest dla młodszego brata oczami i najlepszą 
przyjaciółką. Oboje kochają kino. Gdy dziewczynka 
dowiaduje się, że jej ulubiony aktor kręci film 
w miejscowości oddalonej o 300 km od ich wioski, 
postanawia spotkać się z nim osobiście. Wierzy, 
że dzięki temu spotkaniu Chotu odzyska wzrok. 
Zabiera brata w niezwykłą i pełną przygód podróż.

„Tybetańska Piosenka” to oparta na prawdziwych 
wydarzeniach historia o dziecięcej determinacji 
i wytrwałości. Thupten, Sonam, Kelsang oraz 
Droma marzą, by wystąpić w konkursie talentów. 
Mimo sprzeciwu opiekunów przyjaciele kontaktują 
się z producentem programu, który zgadza się 
na ich występ pod warunkiem, że na czas dotrą 
do Shenzhen – oddalonego o 4000 km. Dzieciaki 
postanawiają same wyruszyć w podróż. Thupten 
staje na czele wyprawy, ale to praca zespołowa 
pomaga im dotrzeć do celu. Przyjaciele udowad-
niają, że stać ich na wiele więcej, niż wydawać 
by się mogło dorosłym.

TĘCZA 7-11 lat 
Najlepszy Film Dziecięcy Kino w Trampkach 2015 
Rainbow, reż. N. Kukunoor, Indie, 2015, 107’ 
Kinotrampkowe Perełki

Jak wygląda dzieciństwo w Indiach?
Czy trzeba opiekować się 
rodzeństwem?
Siła marzeń
Niepełnosprawność

Szacunek do ziemi i natury  
Rdzenni mieszkańcy Australii,  
kim są? 
Współczesny świat, a tradycje 
Podróż

CHŁOPIEC I GWIAZDY 10-16 lat 
Satellite Boy, reż. Catriona McKenzie, Australia, 2012, 90’ 
Kinotrampkowe perełki

Podróż po marzenie. Sport i przyjaźń. „Mecz 
o wszystko” opowiada o niezwykłej drużynie 
sportowej - grupie młodych ugandyjskich base-
ballistów. Młodzi sportowcy chcą zostać pierwszą 
w historii afrykańską drużyną która weźmie udział 
w Mistrzostwach Świata Małej Ligi Baseballowej. 
Swój pierwszy mecz o wszystko rozegrają w Polsce.

Na obrzeżach miasta Wyndham, w zalanej słońcem 
północno-zachodniej Australii mieszka starszy 
mężczyzna i chłopiec, obaj Aborygeni. Pete czeka 
na telefon od mamy. Kobieta mieszka w mieście, 
a jej syn wraz z dziadkiem w starej, opuszczonej 
chacie daleko od cywilizacji. Wieczorami mężczyźni 
rozpalają ognisko i oglądają niezwykle jasne gwiaz-
dy. Dziadek jest zagorzałym zwolennikiem tradycji, 
dlatego często opowiada wnuczkowi o przodkach. 
Pewnego dnia przedsiębiorstwo górnicze przybywa 
do wioski z planami zburzenia domu. Pete wymyka 
się ze swoim najlepszym przyjacielem do miasta, 
aby przekonać szefa firmy do zmiany zdania. 
Po drodze czeka ich wiele niebezpieczeństw.

MECZ O WSZYSTKO 9-15 lat 
Nagroda Publiczności Kino w Trampkach 2015 
Opposite Field, reż. Jay Shapiro, USA, 2015, 75’ 
Kinotrampkowe Perełki

Siła marzeń 
Dzieciństwo w Ugandzie 
Film dokumentalny, czy jest 
rzeczywistością? 
Sport i rywalizacja



NA WSKROŚ 12-18 lat 
Najlepszy Film Dziecięcy, Nagroda Jury Rodziców, Nagroda SkSiL 
Kino w Trampkach 2018
Cross my Heart, reż. Luc Picard, Kanada, 2017, 104’ 
Kinotrampkowe Perełki

Jedenastoletni Malte od dawna interesuje się sztu-
ką wojenną i spędza czas na studiowaniu strategii 
bitew i kampanii. Po przeprowadzce do nowej 
dzielnicy chłopak trafia w sam środek konfliktu 
między dwiema bandami dzieci, których przywódcy 
walczą o panowanie na całym osiedlu. Chcąc 
określić swoje miejsce w nowym środowisku, 
Malte gorliwie zaczyna stosować nabytą wiedzę 
w praktyce. Niespodziewanie konflikt wkracza 
na zupełnie inne tory i przestaje być tylko dziecięcą 
zabawą. Czy Malte zdoła powstrzymać uczestników 
wojny podwórkowej?

Z powodu śmiertelnej choroby ojca i depresji 
matki Manon i jej młodszy brat Mimi mają być 
umieszczeni w rodzinach zastępczych. Stanowcza 
niezgoda na decyzje dorosłych prowadzi dziew-
czynę do desperackiego czynu – razem z bratem, 
dwoma kuzynami i starą sąsiadką próbują znaleźć 
schronienie w domku na odludziu, gdzie wszyscy 
mogliby żyć szczęśliwie razem. Czy dzieciom uda się 
samodzielnie zadecydować o własnej przyszłości?
Dramat rodziny nastoletniej Manon rozgrywa się 
na tle wydarzeń politycznych lat 70. w Montrealu.

GRA WOJENNA 10-13 lat 
The War Game, reż. Goran Kapetanovic, Szwecja, 2017, 84’
Kinotrampkowe perełki

Rozwiązywanie konfliktów 
Czym jest wojna?
Przeprowadzka do nowego miejsca 
Manipulacja, co to takiego?

Relacje z rodzeństwem 
Bunt, czy jest czasem konieczny?
Jak ważna jest babcia, dziadek? 
Samodzielność

SING SONG 11-16 lat
Hang In There, Kids, reż. Mischa Kamp, Holandia, 2017, 97’
Kinotrampkowe Perełki

Kiedy nastoletnia Jasmine zostaje zaproszona 
na warsztaty wokalne w Surinamie, w tajemnicy 
przed ojcem postanawia tam pojechać. Chce 
odwiedzić kraj, w którym się urodziła, ale nie 
tylko. Ma nadzieję, że uda jej się odnaleźć mamę. 
Tę tajemniczą, piękną pieśniarkę, którą zna 

jedynie ze zdjęcia sprzed 16 lat. 
Odświeżający musical, będący okazją do poznania 
rzadko odwiedzanego zakątka świata, a zara-
zem wspaniała, podnosząca na duchu historia 
o szlifowaniu dyscypliny artystycznej i odkrywaniu 
swojego dziedzictwa.

Przynależność kulturowa 
Surinam, dlaczego mówi się w nim 
po holendersku? 
Musical 
Dorastanie bez jednego rodzica



WOJNA POLSKO-RUSKA + WARSZTAT 16+ 
reż. Xawery Żuławski, Polska, 2009, 108’
Pokaz specjalny

Historia chłopaka, jego rodziny i przyjaciół, którym 
lata młodości przypadły w Polsce na początek 
lat 80’. Przyglądamy się światu oczami Janka, 
wrażliwego osiemnastolatka, mieszkającego 
w nadmorskim miasteczku. W tle przetacza się 
Wielka Historia, manifestacje i strajki, wprowa-
dzenie stanu wojennego, a na pierwszym planie 
- głód życia, radość młodości, muzyka i gwałtowna 
pierwsza miłość, wszystko, co najpiękniejsze. 
Zderzenie idealistycznego, młodzieńczego świata 
z realną i twardą rzeczywistością dorosłych. Janek 
dowie się, że od świata dorosłych nie ma ucieczki. 
Musi z nim się zmierzyć, podjąć walkę o dziewczy-
nę, rodzinę i swoją przyszłość.

Filmowa adaptacja debiutanckiej powieści Doroty 
Masłowskiej “Wojna polsko-ruska pod flagą 
biało-czerwoną”. Pokaz połączony z warsztatem 
wokół literatury Masłowskiej i adaptacji filmowej 
jej utworu, przygotowany przez TR Warszawa. Pod-
czas warsztatu, uczniowie wspólnie z pedagogami 
teatru, będą mieli okazję przyjrzeć się współcze-
snemu językowi w filmie i teatrze. Zagadnienia 
z podstawy programowej, jakie porusza warsztat: 
stylizacja językowa (w tym socjolekt), rozpoznanie 
słownictwa o charakterze wartościującym, język 
oficjalny a język potoczny, rozumienie pojęcia zna-
ku językowego oraz języka jako systemu znaków.

WSZYSTKO, CO KOCHAM 14+ 
reż. Jacek Borcuch, Polska, 2009, 91’

POKAZ Z OKAZJI 
30 RO CZNICY WYBORÓW 
4 CZERWCA 1989 ROKU

Festiwal to żywy organizm, dlatego mogą się zdarzyć zmiany w repertuarze. 
Wszystkie informacje umieszczamy na naszej stronie internetowej:  

www.kinowtrampkach.pl 

KINO W TRAMPKACH TO WYDARZE NIE  
WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ MŁODYCH! 

W co można się włączyć?

Jury Dziecięce Każdego roku jurorzy wybierają zwycięzców Festiwalu w kategori najlepszy 
film dziecięcy, przyznają nagrodę główną oraz wyróżnienie. Zapraszamy dzieci w wieku 10-13 
lat.

Jury Młodzieżowe Każdego roku jurorzy wybierają zwycięzców Festiwalu w kategori naj-
lepszy film młodzieżowy, przyznają nagrodę główną oraz wyróżnienie. Zapraszamy młodzież 
od 14 roku życia. 

Młodzieżowa Grupa Programowa Każdego roku grupa nastolatków (14 lat lub więcej) do-
konuje selekcji filmów pełnometrażowych spośród kilkudziesięciu tytułów prezentowanych na 
międzynarodowych festiwalach. Od ich decyzji zależy, jakie filmy znajdą się w Konkursie Mło-
dzieżowym. MGP powstaje we współpracy z wybranymi szkołami. W 2019 filmy wybiera mło-
dzież z Warszawskiego Liceum Filmowego. Za rok mogą to być młodzi Kinomaniacy z Państwa 
szkoły. Zapraszamy do współpracy.

Kinotrampkowy Wolontariat W czasie Festiwalu wolontariusze zajmują się m.in. przygotowa-
niem stoisk w kinach, dystrybucją materiałów promocyjnych, organizacją konkursów, animacji 
dla najmłodszych, odbieraniem zagranicznych gości z lotniska, zapowiadaniem filmów, obsługą 
widzów. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT WŁĄCZENIA SIĘ W FESTIWAL NA: 
WWW.KINOWTRAMPKACH.PL 

KONTAKT I  MOŻLIWOŚĆ 
REZERWACJI:
Julia Korzeb
grupy@kinowtrampkach.pl
608 336 088

KOSZT BILETU:
(bezpł atne 
bi lety dl a 
opiekunów grup 
szkolnych)

LUB BEZPOŚREDNIO W KINACH:

KINO LUNA
ul. Marszałkowska 28
Paulina Jeziorek
606 544 851
edukacja@kinoluna.pl  
(dopisek w temacie: Kino w Trampkach)

KINOTEKA
pl. Defilad 1
Michał Matuszewski
604 457 745
m.matuszewski@kinoteka.pl  
(dopisek w temacie: Kino w Trampkach)



projekt  
współfinansowany

patronat
honorowy

organizator

partnerzy:

kina nie da się opowiedzieć.  
Trzeba je zobaczyć. 

Wśród klas, które zrobią

do 10.05.2019 rozlosujemy 
3 zestawy książek do biblioteki 
szkolnej o wartości 500 PLN!

okazja, by poczuć, dotknąć 
kultury w jedynej w swoim 
rodzaju festiwalowej atmosferze.

to nie tylko filmy, ale również: 
spotkania z twórcami, 
warsztaty, wystawy, dyskusje.

grupy@kinowtrampkach.pl
608 336 088
kinowtrampkach.pl


