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Przez pierwszy tydzień sierpnia na Festiwalu Dwa 
Brzegi w Janowcu rządziły dzieci

Od poniedziałku do soboty w samo południe najmłodsi widzow-
ie tłumnie przychodzili na bajkowe poranki zorganizowane przez 
sieć małych kin społecznościowych Kino za Rogiem. Przez 6 dni 
bawili ich rezolutna Agatka, nierozłączni bracia Kuba i Śruba, 
nieustraszeni detektywi Hip-hip i Hurra, niezłomna Mami Fa-
tale, Warszawska Syrenka, czyli bohaterowie najnowszych bajek 
wyprodukowanych przez polskie studia animacji dla dzieci: Stu-
dio Filmów Animowanych, Studio Filmów Rysunkowych, TC Stu-
dio Filmów Animowanych, Leszek Gałysz J&P Studio Grafiki Fil-
mowej, Serafiński Studio. 

Wszystko dla młodych widzów

Dwukrotnie, we wtorek i czwartek, dzieci oglądały przygody super-
bohaterów swoich rodziców: słonia Dominika oraz słynnych braci, 
którzy próbowali ukraść księżyc. Obu zrekonstruowanym cyfrowo 
filmom, „Proszę słonia” i „Jacek i Placek” towarzyszyły warsz-
taty plastyczne, a przy okazji projekcji „Jacka i Placka” z dziećmi 
spotkał się… sam reżyser filmu, Leszek Marek Gałysz. Działo się 
naprawdę dużo!

A o tym wszystkim opowiadali na konferencji prasowej prow-
adzonej przez dyrektor artystyczną festiwalu Grażynę Torbicką an-
imatorzy z Kina za Rogiem w Cieplewie Grzegorz Cwaliński i Karol 
Lipski oraz twórca sieci małych kin społecznościowych Grzegorz 
Molewski.

Projekcja bajek w Janowcu
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Kino za Rogiem
na Dwóch Brzegach
- Przeprowadziliśmy dwa artystyczne warsztaty dla 

najmłodszych – mówi Grzegorz Antoni Cwaliński z Kina 

za Rogiem w Cieplewie (gmina Pruszcz Gdański). – Nie 

spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji. Nie zawiodły 

ani dzieci, ani ich rodzice, którzy przypomnieli sobie kul-

towe filmy z własnego dzieciństwa

- Dziękujemy Festiwalowi Dwa Brzegi, że mieliśmy możli-

wość zaprezentowania w Janowcu przykładów naszych 

działań skierowanych do dzieci - dodaje. - Bibliote-

ka filmów Kina za Rogiem świetnie służy rozbudzaniu 

w dzieciach zainteresowania sztuką filmową w kinie.

www.oksibp.pruszczgda.pl
www.kinozarogiem.pl

Akcja promocyjna 
na Rynku w Kazimierzu

Spotkanie z Leszkiem 
Markiem Gałyszem - 

pokaz filmu 
„Jacek i Placek”
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