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VIII Ogólnopolski Przegląd Filmów
Animowanych Tworzonych przez Dzieci

OKO

Bacznie i z zainteresowaniem przyglądamy się twórczości
młodych artystów. Chcemy, by ich wspaniałe dzieła – czasem
bardzo dojrzałe obserwacje i wypowiedzi, czasem świeże i pełne
radości pierwsze artystyczne próby – zobaczyli też inni, a przede
wszystkim ich rówieśnicy. Dlatego od kilku lat zapraszamy dzieci
i młodzież do przesyłania swoich filmów animowanych na
Przegląd OKO KALEJDOSKOPU, a potem organizujemy
projekcje, by zobaczył je świat!

KALEJDOSKOP

Prezentowane filmy tworzą barwną panoramę przeróżnych
opowieści: wesołych, smutnych, ważnych, zwariowanych,
prawdziwych i całkiem zmyślonych. A wszystko to
opowiedziane na wiele przeróżnych sposobów: namalowane,
narysowane, wycięte z papieru, ulepione z plasteliny, usypane
z piasku, kawy lub kaszy, wyczarowane z ożywionych
przedmiotów albo ludzkich postaci. Przyjazną przestrzeń,
w której wszystkie te historie mogą zaistnieć, tworzą
partnerzy projektu, organizując projekcje w szkołach,
w galeriach, w kinach, w plenerach, podczas lekcji, warsztatów,
wykładów. To prawdziwy kalejdoskop wrażeń!

W roku 2021 dużo się działo:

156 filmów

zgłoszonych do konkursu!
151 filmów zaprezentowanych w konkursie!
65 indywidulanych uczestników konkursu!
70 grup uczestniczących w konkursie!

7 489 odsłon filmów na kanale YouTube Centrum

Sztuki Dziecka w Poznaniu (za odsłonami filmów kryją się
zarówno pojedynczy widzowie, jak i grupy)

1720 widzów uczestniczących w stacjonarnych projekcjach podczas wydarzeń w instytucjach partnerskich,
które odbywały się w:
9 instytucjach kultury
9 szkołach
3 kinach
3 galeriach

Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU
organizowany jest przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu wspólnie z 19 instytucjami
partnerskimi. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i miejscom, które tworzą przyjazną
przestrzeń prezentacji twórczości młodych artystów:

Pani Katarzynie Michalskiej
oraz Bytomskiemu Centrum Kultury
i Pałacowi w Miechowicach
Pani Agacie Sotomskiej
oraz Filmotece Narodowej
– Instytutowi Audiowizualnemu w Warszawie
Panu Dyrektorowi Dariuszowi Delikowi
Pani Sylwii Rajkowskiej
Pani Paulinie Opałce
oraz Galerii i Ośrodkowi Plastycznej
Twórczości Dziecka w Toruniu
Pani Ewie Kokot
oraz Katowice Miasto Ogrodów
– Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek
Pani Dyrektor Małgorzacie Kemnitz
Pan Joannie Sobik
oraz Kinu za Rogiem w Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy
im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie
Pani Dyrektor Annie Przybyło
Pani Ewelinie Paździor
oraz Kreatywnemu Obiektowi
Multifunkcyjnemu w Miliczu
Pani Paulinie Wrzeszcz
Pani Małgorzacie Dancewicz
oraz Legnickiemu Centrum Kultury
Pani Katarzynie Markiewicz
oraz Pracowni Animacji w Szkole
Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Czerlejnie i Klubowi Filmowemu
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Kostrzynie
Pani Julii Błażyńskiej
Pani Annie Michalskiej
oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi
Pani Grażynie Skalniak
oraz Niepublicznej Szkole Podstawowej
Wolna Szkoła Waldorfska
im. Rudolfa Steinera w Krakowie

Pani Małgorzacie Miszczak
oraz Pracowni Filmoteki Szkolnej w Szkole
Podstawowej nr 17 im. Adama Mickiewicza
w Gorzowie Wielkopolskim
Pani Magdalenie Nogaj
oraz Publicznej Szkole Podstawowej nr 2
im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach
Pani Małgorzacie Niestrawskiej
oraz Stowarzyszeniu Jarocin XXI
– Kinu Echo im. Piotra Łazarkiewicza
w Jarocinie
Pani Dyrektor Danie Jesswein
Pani Ewie Kaptur
oraz Stowarzyszeniu OFFicyna w Szczecinie
oraz Pani Paulinie Ratajczak
z Galerii TWORZĘ SIĘ!
Pani Karinie Laskowskiej
Pani Lidii Radke
oraz Szkole Podstawowej nr 2
im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim
Panu Piotrowi Florianowiczowi
oraz Zespołowi Szkół Przemysłu
Spożywczego i VIII Liceum
Ogólnokształcącemu w Toruniu
Pani Bogusławie Ożóg
oraz Zespołowi Szkół przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim nr 2
im. Świętej Królowej Jadwigi w Rzeszowie
Pani Dyrektor Marzenie Marcinkowskiej
Pani Jolancie Sierpińskiej
oraz Zespołowi Szkół Społecznych
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
w Szczecinku

Zapraszamy

do zapoznania
się z relacjami z przebiegu

OKA KALEJDOSKOPU 2021
przesłanymi przez partnerów
projektu.

CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
26-30 KWIETNIA 2021
organizatorki: Agnieszka Krajewska, Lucyna Perz
współpraca: Łukasz Matysiak, Anna Raichenbach
VIII Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych
Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU odbył się
online w dniach 26-30 kwietnia 2021. Zgłoszonych zostało
156 filmów. W konkursie brało udział 151 animacji, które
zostały podzielone na 8 zestawów tematycznych i zaprezentowane na stronie internetowej Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu. Każdy z zestawów trwał nie dłużej niż 45
minut, a więc można było oglądać je w czasie stacjonarnych
lub zdalnych lekcji. W programie znalazły się następujące
bloki tematyczne: „Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami – baśnie i legendy”, „Czary-mary i magiczne przemiany”, „Dawno, dawno temu – opowieści z przeszłości”,
„Sekrety życia i kalejdoskop emocji”, „Horrory, senne
koszmary, wirusy… i coś słodkiego”, „W mieście, w podróży,
w kosmosie”, „Między słowami, dźwiękami, obrazami”
i „Świat zwierząt z nutą ekologii”. Równocześnie na stronie
Centrum zamieszczona została Galeria Portretów
Autorów zawierająca zdjęcia i informacje o twórcach
wszystkich filmów. Dwa składy jurorskie, Jury Dorosłych
(Anna Gawrysiak-Knez, Piotr Kardas, Bartosz Zarzycki) oraz
Jury Dziecięce (Zuzanna Cichoń, Jakub Głogowski, Emila
Zięzio), wytypowane przez Katarzynę Michalską
z Bytomskiego Centrum Kultury, wybrały nagrodzone filmy.
Werdykty zostały ogłoszone 30 kwietnia na uroczystej gali
odbywającej się online. Laureaci otrzymali nagrody za
pośrednictwem poczty.

PRACOWNIA FILMOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17
IM. ADAMA MICKIEWICZA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
26-29 KWIETNIA 2021
22 czerwca 2021
organizatorka: Małgorzata Miszczak
Filmy z tegorocznego Przeglądu OKO KALEJDOSKOPU uczniowie oglądali online, podziwiając
je podczas spotkań koła filmowego. 22 czerwca odbyły się pokazy dla uczniów klas szóstych
oraz dla klasy trzeciej. Filmowcy z Siedemnastki przybliżyli widzom proces powstawania filmów
animowanych. Uczniowie zainteresowali się zwłaszcza technikami animacji poklatkowej,
ale do dyskusji po seansach zainspirowały ich również tematy poruszane w filmach.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CZERLEJNIE
26-29 KWIETNIA 2021
organizatorka: Katarzyna Markiewicz
W Szkole Podstawowej w Czerlejnie animacje zgłoszone na tegoroczny Przegląd
OKO KALEJDOSKOPU oglądały online dzieci z klas I-III. Troje z nich napisało o tym,
które filmy podobały im się najbardziej i jakie wzbudziły w nich wrażenia i przemyślenia:
Najfajniejszym filmem animowanym moim zdaniem był „Bazyliszek”, ponieważ był ciekawy,
a najbardziej moją uwagę zwróciło to, że Janek wszedł do kamieniczki, mimo tego, że bał się tam
wejść. Wszedł i pokonał Bazyliszka lustrem. On zwrócił moją uwagę swoją odwagą. Ten film
bardzo mi się podobał.
Vanessa Dziublewska
Film „Baśń o leniwej dziewczynce” opowiada o dziewczynce, która ciągle bawiła się na telefonie
komórkowym. Ta dziewczynka była niemiła, nie chciała nikomu pomagać. Film ten podobał
mi się, bo dotyczy tego, co dzieje się teraz. Gramy za dużo na komputerach i nie chcemy robić
nic innego.
Jan Rogacki
„Baśń o leniwej dziewczynce” opowiada historię pewnej dziewczynki, która większość,
a właściwie cały wolny czas, spędza na kanapie przed ekranem swojego telefonu. W animacji
wszystko wydaje się bardzo realistyczne, wręcz znajome, włącznie z dialogami. Film cechuje
pomysłowoś w kompozycji i aranżacji. Ukazuje, jak dużo tracimy, siedząc przed ekranem.
Obrazuje, jak stajemy się obojętni na otaczające nas piękno przyrody, a także potrzeby innych.
Ta animacja to z pewnością udany film, na pewno na ważny temat i wart polecenia naszym
rówieśnikom. Beż wątpienia skłania do rozważań, aby właściwie dysponować swoim czasem
wolnym. Dzieło to z pewnością będzie chodzić za mną jeszcze przez długi czas.
Martyna Rosołek

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁECZNEGO
TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W SZCZECINKU
26-29 KWIETNIA 2021
24 CZERWCA 2021
organizatorka: Marzena Marcinkowska
W dniach 26-29 kwietnia Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku zaprosił uczniów z lokalnych szkół podstawowych na seanse online filmów nadesłanych na OKO KALEJDOSKOPU.
Podczas festiwalowego tygodnia, w ramach zdalnych lekcji, młodzi widzowie wraz ze swoimi
wychowawcami oglądali filmowe bloki tematyczne. Pod koniec roku szkolnego, a dokładnie
24 czerwca, uczniowie z zerówki oraz klas I-III oglądali filmy stacjonarnie podczas zajęć w szkole.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GŁUCHOŁAZACH
21-23 CZERWCA 2021
16-17 WRZEŚNIA 2021
organizatorka: Magdalena Nogaj
Pod koniec czerwca i w połowie września uczniowie klas szóstych i siódmych w Publicznej Szkole
Podstawowej w Głuchołazach oglądali filmy zgłoszone na Przegląd OKO KALEJDOSKOPU.
Poznali twórczość swoich rówieśników i zarówno przyjemnie spędzili kilka ostatnich dni roku
szkolnego, jak i miło rozpoczęli nowy rok.
GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
W TORUNIU
5, 7, 9 LIPCA 2021
organizatorki: Paulina Opałka, Sylwia Rajkowska
W dniach 5, 7 i 9 lipca w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka odbyły się pokazy
filmów w ramach VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez
Dzieci OKO KALEJDOSKOPU. Galeria po raz kolejny wzięła udział w projekcie, prezentując
grupie uczestniczącej w programie „Letnie warsztaty przy komputerze” filmy z zestawów:
„Za górami, za lasami za siedmioma rzekami – baśnie i legendy”, „Dawno, dawno temu
– opowieści z przeszłości”, „Czary-mary i magiczne przemiany”. Pokazy trwały 45 minut,
w każdym z nich brało udział około 15 osób. Projekcje poprzedzone były krótkim wstępem
objaśniającym techniki, w jakich tworzy się animacje, ze szczególnym uwzględnieniem animacji
poklatkowej, oraz wprowadzeniem w formułę i zasady projektu. Tak sposoby tworzenia,
jak i same filmy spotkały się z zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
KINO ECHO W JAROCINIE
25 LIPCA 2021
organizatorka: Małgorzata Niestrawska
W Jarocinie pokazy pokonkursowe odbyły się w niedzielę 25 lipca. Filmy tradycyjnie pokazywane były w plenerze, na tarasie Kawiarni Filmowej, w godzinach od 14:00 do 18:00. W czasie tych
kilku godzin przez taras Kawiarni przewinęło się ponad 100 widzów. Pokazy odbyły się w ramach
projektu Uniwersytet Kultury, którego ideą jest organizacja mikrowydarzeń aktywizujących
mieszkańców Jarocina.

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
16-18 i 21 CZERWCA 2021
organizatorka: Katarzyna Michalska
Z bogatego zbioru wszystkich filmów zaprezentowanych podczas tegorocznego OKA KALEJDOSKOPU Katarzyna Michalska przygotowała seanse przeznaczone i dostosowane do potrzeb
konkretnych grup uczestników. 16 czerwca odbył się najpierw seans dla pięćdziesięciorga przedszkolaków, a później seans dla równie licznej grupy siódmoklasistów, z którymi spotkali się
tegoroczni członkowie Jury Dziecięcego. W programie dla starszych uczniów znalazła się „zabawa
w jurora” – uczestnicy po obejrzeniu filmów z jednej kategorii mogli o nich porozmawiać i wydać
własny werdykt, a potem porównać go z werdyktem Jury Dziecięcego. 17 czerwca odbył się seans
dla trzydzieściorga siódmoklasistów, a 18 czerwca dla pięćdziesięciorga dzieci ze szkół podstawowych. Widzowie również spotkali się z tegorocznymi członkami Jury Dziecięcego, a w programie
była także „zabawa w jurora”. 18 czerwca filmy z OKA KALEJDOSKOPU oglądała jeszcze grupa
pięćdziesięciorga przedszkolaków, a 21 czerwca w projekcji uczestniczyło tyle samo uczniów klasy
siódmej z innowacją medialno-filmową oraz z klasy sportowej – w programie znalazły się filmy
ilustrujące rożne techniki animacji.
PAŁAC W MIECHOWICACH
11-12 PAŹDZIERNIKA 2021
14, 16, 17, 21-24 LUTEGO 2022
organizatorka: Katarzyna Michalska
W dniach 11 i 12 października w Pałacu w Miechowicach odbyły się projekcje filmów z ostatniej edycji OKA KALEJDOSKOPU zorganizowane dla podopiecznych świetlic środowiskowych.
Pokazy miały miejsce w ramach Bytomskiego Festiwalu Podróżniczego dla Dzieci i Młodzieży.
Uczestniczyło w nich około 100 dzieci.
Natomiast podczas ferii zimowych Pałac w Miechowicach zaprosił na seanse grupy przedszkolaków. Projekcje zostały przygotowane w taki sposób, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa
w czasie pandemii – każdego dnia na widowni znajdowały się wyłącznie dzieci z jednego przedszkola. Repertuar ułożono zgodnie z życzeniami zgłoszonymi przez opiekunów grup. Były więc
seanse filmów o podróżach, ekologii, zwierzętach lub inspirowanych baśniami i legendami.
Wybór określonej tematyki umożliwiał opiekunom przygotowanie po projekcji zajęć dla dzieci
dostosowanych do realizacji podstawy programowej.

KATOWICE MIASTO OGRODÓW
– INSTYTUCJA KULTURY IM. KRYSTYNY BOCHENEK
9 PAŹDZIERNIKA 2021
organizatorka: Ewa Kokot
Kosmos inspiruje, przeraża i popycha nas w nieznane. Stawia przed nami pytania, o których
w wygodnym zachodnim świecie nie myśleliśmy od dawna albo wcale. Mądrzejsi o doświadczenia przodków rozmawiamy o etyce w załogowych misjach kosmicznych, gdzie sytuacje
ekstremalne stają się codziennością…
dr Joanna Jurga
W Katowice Miasto Ogrodów – Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek Ewa Kokot zorganizowała w tym roku projekcje filmów kosmicznych nadesłanych na OKO KALEJDOSKOPU w kilku
minionych edycjach. Pokazy były zapowiedzią wykładu dla dzieci i dorosłych zatytułowanego
„Kiedy zamieszkamy na Marsie i czego możemy się nauczyć od astronautów?”, który odbył się
w dniu 9 października 2021 roku. Gościem specjalnym tego spotkania była dr Joanna Jurga
– analogowa astronautka i dwukrotna komandorka symulacji misji kosmicznych w Habitacie
LunAres.
W październiku odbywały się również indywidualne pokazy w Przedszkolu nr 35 i Zespole Szkół
nr 1 w Katowicach. Po każdej prezentacji dzieci wykonywały pracę plastyczną na podstawie
specjalnej karty pracy twórczej. Uczestnicy projektowali dizajnerskie kapsuły kosmiczne.
Filmy z motywami kosmicznymi znalazły się też w pięknej publikacji stanowiącej podsumowanie
projektu FUTURE ARTIST – Konstelacje. Link do animowanej wersji publikacji:
https://indd.adobe.com/view/d8c74832-be89-46ad-a9f5-c28c41fb8327
W specjalnie przygotowanym zestawie kosmicznym zaprezentowane zostały następujące filmy
z kilku edycji: „Powrót na planetę” Maxa Wróbla, „Aliens” z Białostockiego Ośrodka Kultury,
„Film o obcym” Michała Czapigi, „Wieki mały kosmita” Antoniego Dziedzica, „Kosmiczne
przejście” z Aniłapki, „Kosmita” Antoniego Dziedzica, „KosmoRosja – spotkanie zupnego
stopnia” Brunona Maja, „Kosmos” z Muzeum Kinematografii w Łodzi, „Lot” Adama Tuleja
oraz „Misja specjalna” z Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Targu i Stowarzyszenia
Lokomotywa w Rabce.

STOWARZYSZENIE OFFICYNA W SZCZECINIE
16 PAŹDZIERNIKA 2021
organizatorki: Ewa Kaptur oraz Paulina Ratajczyk (Galeria TWORZE SIĘ!)
Pokazy zestawów filmowych odbyły się w sobotę, 16 października, podczas warsztatów przeprowadzonych w Galerii TWORZĘ SIĘ! w ramach SeFF MINI’21, czyli Szczecin Film Festival’21
(SeFF’21) dla młodego widza. Pokazy odbywały się w godzinach 11:00-13:00 i 13:30-15:30
i towarzyszyły wystawie „Emocje na miarę” zaaranżowanej w Galerii. Zaprezentowane zostały
filmy czarno-białe i monochromatyczne, korespondujące z klimatem wystawy: „Blue” Eryki
Wolnej, „Chwile” Piotra Kaźmierczaka, „Koło czasu” Jana Motoczyńskiego, „Kropka nad i”
Zuzanny Wdowiak, „Pies dobra łapa” Małgorzat Stoch, „Plan” Romana Stopczyka, „Pudełko”
Lidii Sacharuk i Heleny Sacharuk oraz „The Cactus” Mileny Buczkowskiej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
I VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W TORUNIU
25 PAŹDZIERNIKA 2021
organizator: Piotr Florianowicz
Animacja, kadr, oś czasu, ścieżka dźwiękowa – to hasła „wprawione
w ruch” podczas VIII Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów
Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU.
W pokazach zorganizowanych 25 października wzięli udział zaproszeni uczniowie klas siódmych i ósmych ze Szkoły Podstawowej
nr 4 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu. Przegląd rozpoczęła uczennica Helena Halecka z klasy III TFg (technik fotografii
i multimediów), która przygotowała specjalny pokaz wprowadzający w tajniki animacji. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poznania różnych technik i programów do tworzenia filmów
animowanych, z wielkim zainteresowaniem oglądali filmy, słuchali
przekazywanych informacji. Na zakończenie młodzież zadawała
pytania dotyczące animacji i grafiki komputerowej. Szczególnie zaangażowani w koordynację oraz prezentację pokazu byli uczniowie
Liceum i to dzięki nim młodsi odbiorcy byli zachwyceni filmami
i całym wydarzeniem.

DOM KULTURY „DOROŻKARNIA”
/ KINO LUNA W WARSZAWIE
22 PAŹDZIERNIKA 2021
organizatorka: Marta Bernatowicz
Filmy laureatów VIII edycji OKA KALEJDOSKOPU zostały
zaprezentowane w Kinie Luna w Warszawie podczas Przeglądu
Najlepszych Filmów Polskiego Kina Młodych BEST OFF. Jury
wybrało do ścisłego finału sześć animacji: „Bul bul” Natalii
Wróbel, „Green Tree” Filipa Szuksztula, „Histeryka Choleryka”
Jana Grzegorzka, „Koło czasu” Jana Motoczyńskiego, „Kwiatki”
Mai Tapert, „Windę” Antoniny Szwarc-Bereżeckiej. Na uroczystej gali pokazano również filmy nagrodzone na kilku innych
festiwalach: Unia Film Festiwal, Ogólnopolskim Festiwalu
Filmów Uczniowskich MŁODE ALBATROSY, Słowackim FilmFest, Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich OGIEŃ
W GŁOWIE, Miejskim Przeglądzie Filmów Amatorskich
w Zielonej Górze.
Z twórcami – obecnymi zarówno w sali Kina Luna, jak i za
pośrednictwem połączenia online – bardzo ciekawe wywiady
przeprowadziła edukatorka, tłumaczka i krytyczka filmowa Kaja
Klimek.

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA WOLNA
SZKOŁA WALDORFSKA IM. RUDOLFA STEINERA
W KRAKOWIE
17 LISTOPADA 2021
organizatorka: Grażyna Skalniak
17 listopada w Wolnej Szkole Walfdorskiej odbyło się spotkanie
z panią Katarzyną Agopsowicz poświęcone tajnikom animacji, omówionym na przykładzie realizacji jej ostatniego filmu
„Książę w cukierni”. Reżyserka opowiedziała o trudach pracy
nad przekładem książki obrazkowej na język filmu, o niespodziankach pracy grupowej, ścieżce dźwiękowej, a także zaprezentowała uczniom sposoby ożywiania postaci. Spotkanie było
wprowadzeniem do tworzenia filmów animowanych – projektu
zrealizowanego pod opieką Grażyny Skalniak dla klasy IV szkoły
podstawowej. Uczniowie zapoznali się z technikami animacji na
przykładzie filmów nagrodzonych podczas tegorocznego OKA
KALEJDOSKOPU: „Blue” Eryki Wolnej, „Bul bul” Natalii Wróbel, „Chwil” Piotra Kaźmierczka, „Innej” Klatka po Klatce, „Zero
waste” Zespołu „Akcja Animacja” z Zespołu Szkół Społecznych
STO w Szczecinku oraz „Windy” Antoniny Szwarc-Bereżeckiej.
Zrealizowali trzy filmy – dwa w technice animacji plastelinowej:
„Typowy Mikołaj” i „Wesołe święta”, i jeden rysunkowy:
„Magic flower”.

KINO ZA ROGIEM W KOSTRZYNIE
24-27 STYCZNIA 2022
organizatorka: Joanna Sobik
Filmy laureatów tegorocznego OKA KALEJDOSKOPU zostały
zaprezentowane w nowym Kinie za Rogiem, otwartym we wrześniu 2021 roku w budynku Biblioteki Publicznej w Kostrzynie.
W czasie ferii zimowych widzowie oglądali nagrodzone animacje przed i po seansach filmów dla dzieci.
Uczestniczyło w nich 128 osób – byłoby ich trzy razy więcej,
ale ze względu na obostrzenia w jednym seansie mogło uczestniczyć tylko siedem osób (w sali jest 20 miejsc). Młodzi widzowie
chętnie zapoznawali się z twórczością swoich rówieśników.

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
1, 3, 8-10 LUTEGO 2022
organizatorka: Małgorzata Dancewicz
Filmy z VIII edycji OKA KALEJDOSKOPU zostały zaprezentowane na seansach wspólnie z przepięknymi animacjami, które
powstają podczas Legnickiej Akademii Filmowej.
1 lutego w Galerii Sztuki w Legnicy odbyła się projekcja zestawu
zatytułowanego „Świat zwierząt z nutą ekologii”.
3 lutego w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy
zaprezentowano animacje z bloku tematycznego „Za górami, za
lasami, za siedmioma rzekami – baśnie i legendy”, a 10 lutego
„W mieście, w podróży, w kosmosie”. 8 lutego – ponownie
w Galerii Sztuki w Legnicy – wyświetlany był zestaw „Między
słowami, obrazami, dźwiękami”, a w Centrum Kultury Kopernik
w Legnicy „Czary-mary i magiczne przemiany”. Z kolei 9 lutego
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie
widzowie obejrzeli zestaw „Dawno, dawno temu – opowieści
z przeszłości”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZY KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2
IM. ŚW. JADWIGI W RZESZOWIE
organizatorka: Bogusława Ożóg
W ramach współpracy z Ogólnopolskim Przeglądem Filmów Animowanych Tworzonych przez
Dzieci OKO KALEJDOSKOPU w naszej szkole odbywały się projekcje filmów animowanych dla
dzieci i młodzieży tworzonych przez ich rówieśników z całej Polski. Uczniowie z entuzjazmem
oglądali prezentowane filmy, dyskutowali na temat zaskakujących dla nich ich obrazów i zdarzeń.
Podopieczni zafascynowani pomysłami oraz wrażeniem ruchu chętnie zapoznawali się z metodami animacji, chcieli dowiedzieć, jak za pomocą tej formy wyrazić uczucia, emocje oraz przekazać
innym swoje spojrzenie na wybrany temat lub zagadnienie poruszane podczas realizacji filmu
animowanego. W czasie zajęć dzieci wykonywały rysunki poszczególnych klatek filmu, lepiły
z plasteliny postacie, wycinały z papieru, formowały elementy, które później wprawiały w ruch.
Tego typu zadania budowały w nich poczucie sprawczości i sukcesu. Działania związane z przygotowaniem filmu animowanego pozwoliły na realizację celów terapeutycznych. Pomagały w niwelowaniu stresu związanego z chorobą i pobytem w szpitalu, rozwijały wyobraźnię i kreatywność
dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU w szpitalnej szkole dają wiele satysfakcji.
Pomagają lepiej poznać wrażliwość, możliwości, predyspozycje młodego człowieka. Wzbogacają
również warsztat pracy o nowe tematy i środki dydaktyczne.
FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNY
organizatorka: Agata Sotomska
Na początku maja, bezpośrednio po zakończeniu głównej edycji OKA KALEJDOSKOPU
odbywającej się w Poznaniu, na stronie Filmoteki Szkolnej zostały zamieszczone zarówno linki do
filmów laureatów, jak i do wszystkich pozostałych, zebranych w ośmiu zestawach tematycznych.
Mogli z nich korzystać nauczyciele i edukatorzy zainteresowani edukacją filmową, którzy od lat
uczestniczą w rozmaitych programach organizowanych przez Filmotekę Szkolną.
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSTRZYNIE
organizatorka: Katarzyna Markiewicz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie zamieścił na swojej stronie zaproszenie do
udziału w seansach online zawierających osiem zestawów tematycznych, w których zebrane
zostały filmy zgłoszone na Przegląd OKO KALEJDOSKOPU w 2021 roku.
MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI
organizatorki: Julia Błażyńska, Anna Michalska
Muzeum Kinematografii i Kino Kinematograf działały w roku 2021 w ograniczonym zakresie,
zmuszone do rezygnacji z bezpośrednich spotkań z najmłodszymi, ale pomimo wszystko, jak co
roku, Muzeum współuczestniczyło w Przeglądzie OKO KALEJDOSKOPU. Pomocne były media
społecznościowe, dzięki którym zestawy animacji były udostępniane na muzealnych kanałach.
Zespół Działu Edukacji ma nadzieję, że w kolejnych latach będzie możliwość powrotu do pokazów stacjonarnych, by w pełni celebrować dziecięcą kreatywność i obserwować rozwój ich
filmowych pasji.
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