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1. Wprowadzenie. 

Film – utwór audiowizualny, składający się ze scen, które z kolei składają się  

z jednego lub więcej ujęć – tyle internetowa encyklopedia. 

Tworzenie filmu nie należy do prostych przedsięwzięć. Byliśmy ciekawi, czy  

w warunkach szkolnych uda się przygotować film krótkometrażowy o tematyce dziecięcej 

wyobraźni. Czy miałaby to być bajka, czy film edukacyjny? A może ciekawszy byłby horror? 

Jaka postać wzbudzi ciekawość, a jaka zniechęci? Postanowiliśmy zbadać zainteresowania 

uczniów tematyką filmu.  

Aby jednak osiągnąć zamierzony cel, jakim było wyprodukowanie filmu, wykorzystaliśmy 

swój talent. Musieliśmy najpierw przestawić się mentalnie. Czy mówimy tak, bo przeceniamy 

siebie? Nie, my jesteśmy urodzonymi optymistami.  

Martn Seligman, to amerykański pisarz, który podpowiedział nam, jak podejść do tematu.  

W książce pt. „Optymizmu można się nauczyć” pisze: 

„Uważam, że tradycyjne wyobrażenia o sukcesie mają istotne braki. Kompozytor może mieć 

talent Mozarta i wielkie pragnienie sukcesu, ale jeśli będzie sądził, że nie potrafi 

komponować, niczego nie osiągnie. Po prostu nie będzie się wystarczająco mocno starał. [… 

] Sukces wymaga wytrwałości, umiejętności niepoddawania się w chwilach niepowodzeń. […] 

Teoria sukcesu […] twierdzi, iż wybierając ludzi, którzy powinni 

 i mogliby odnieść sukces w odpowiedniej pracy, należy szukać takich, u których występują 

jednocześnie trzy następujące cechy: 

 - uzdolnienia 

 - motywacja 

 - optymizm.  Dopiero te trzy cechy łącznie determinują sukces.”  

Przestawiliśmy się więc na myślenie optymistyczne. Ale czy odnieśliśmy sukces? Czy 

dziecięca wyobraźnia da się ograniczyć kliszą filmową lub matrycą aparatu cyfrowego?  

Dotychczas powstawały w szkole filmiki promocyjne lub informacyjne o szkole, reklamujące 

kierunki kształcenia. Nie było jeszcze w historii naszej szkoły filmu, który pokazałby jacy 

jesteśmy zdolni i że potrafimy iść z duchem czasu. Może nasz sukces nie jest na miarę słynnej 

„Katedry”, ale to do nas należy przyszłość polskiego kina. 
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1. Ula, bohaterka pierwszej części. 

filmu. 

2. Metodologia. 

2.1. Opis wykorzystanych metod. 

 Film można tworzyć na wiele sposobów. Postanowiliśmy sprawdzić (różnymi 

metodami) jakie filmy są najchętniej oglądane. Okazało się, że spośród badanych ponad 70 

osób (na sto) chciałoby nakręcić film z prawdziwymi ludźmi. Ale jak tu pokazać dziecięcą 

wyobraźnię za pomocą 17-latków? Dlatego zdecydowaliśmy się „zatrudnić”  Ulę.  

 

 

 

 

 

 

 

Ula ma 6 lat i bardzo ciekawą 

osobowość. Ujęła nas swoim 

optymizmem i zaangażowaniem  

w przedsięwzięcie. To jej dziecięcy świat wyobraźni chcieliśmy pokazać – stąd m.in. 

plastelina, jako podstawowy budulec. Otóż Ula najbardziej lubi lepić. Nasi badani, spośród 

form plastycznych, także wskazali na plastelinę. Czy to znaczy, że wyobraźnia ma zapach 

wazeliny, węglanu wapnia i kwasów tłuszczowych (skład plasteliny)? I tu zastosowaliśmy 

tzw. intuicyjną metodę obserwacji. Obserwowaliśmy podczas zabawy Ulę. Poddawaliśmy 

jej pomysły, ale ona i tak wybierała plastelinę. Nie ingerowaliśmy w to co robi, tak jak nie 

ocenialiśmy badanych. Daliśmy im możliwość wypowiedzenia się i zaangażowania 

emocjonalnego w nasz projekt: najpierw rozmawialiśmy z młodzieżą szkolną o ich 

zainteresowaniach (metoda wywiadu grupowego), czym najchętniej bawili się  

w dzieciństwie, co robili kiedy się nudzili, co kiedy się bali, a co, kiedy   byli chorzy lub 

smutni. Potem wspólnie obejrzeliśmy urywki popularnych bajek, takich jak „Kraina mrozu”, 

„Miś Uszatek”, „Magiczne drzewo”  (dla osób, które nie znają tych filmów - pierwszy jest 

rysunkowy, drugi to animacja, a trzeci film fabularny).  
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Analizując zainteresowania młodzieży, ogłosiliśmy konkurs na scenariusz do filmu 

animowanego oraz na wzór postaci do animacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety. Konkurs nie przyniósł zwycięzców, postanowiliśmy więc sami przedstawić bohatera 

jako podróżnika, bohatera własnej przygody. Postać musiała budzić zaufanie, zainteresowanie  

i jednocześnie ciepłe odczucia.  
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Śpiewana w pierwszej części filmu piosenka pochodzi z bardzo popularnego dziś filmu 

„Kraina mrozu” a w jej treści przewija się postać bałwana. Dlatego też Antek jest biały 

 i pulchny. W opinii uczniów był podobny do Taty Muminaka 

 z plakatu.  

 

2.2. Ankieta badająca zainteresowania uczniów filmem. 

Wzór ankiety:  

1. Który rodzaj filmu jest twoim zdaniem najbardziej interesujący? 

a. Fabularny, 

b. Rysunkowy, 

c. Kukiełkowy; 

2. Najchętniej w kinie oglądasz: 

a. Reklamy, 

b. Bajki, 

c. Stare nieme filmy, 

d. Najnowsze produkcje. 

3. Gdybyś był reżyserem, jako swój pierwszy, nakręciłbyś film: 

a. Z prawdziwymi aktorami, 

b. Z postaciami fikcyjnymi – przebranymi aktorami, 

c. Z postaciami bajkowymi; 

4. Największą wyobraźnią musi posłużyć się producent: 

a. Filmu animowanego, 

b. Filmu dokumentalnego,  

c. Filmu fabularnego; 

5. Film współczesny kojarzy ci się z: 

a. Nowymi postaciami, 

b. Nowymi technologiami z wykorzystaniem komputera, 

c. Dużym nakładem finansowym; 

6. Najciekawszy film to taki, w którym: 

……………………………………………………………………………………………… 

7. Gdybyś miał wybrać najciekawszą rolę, byłby/aby to: 
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a. Księżniczka,  

b. Potwór,  

c. Agent, superbohater, 

d. Biznesmen; 

8. Idąc do kina/teatru najbardziej zwracasz uwagę na: 

a. Cenę biletu, 

b. Reżysera, 

c. Występujących aktorów / bohaterów ; 

d. Miejsce (dojazd); 

9.  Film (bajka), który najbardziej utkwił ci w pamięci?……………………………… 

10. W dzieciństwie najchętniej bawiłeś się: 

a. Plastikowymi zabawkami 

b. Oglądałem bajki, 

c. Lubiłem stworzyć coś sam (kredki, plastelina, wycinanki), 

d. Nie lubiłem się bawić; 

 

 

2.3. Wyniki ankiety. 

Ankieta badała zainteresowania młodzieży filmem. Była anonimowa, przebadano 100 

uczniów klas I i II. Z badań wynika, że 88% badanych woli oglądać filmy fabularne, tylko 8% 

filmy rysunkowe, 4% kukiełkowe. 88% wybiera najnowsze produkcje, 12 % łącznie reklamę, 

bajkę czy stare nieme filmy. Gdyby 16-latek został reżyserem, najchętniej nakręciłby film  

z prawdziwymi aktorami (71%), 19% z postaciami fikcyjnym (przebranymi), zaś 10%  

z postaciami bajkowymi. 

Zdaniem badanych, największą wyobraźnią musi się wykazać twórca filmu animowanego 

(66%), 10% uważa, że filmu dokumentalnego, a 24% filmu fabularnego. 

Dla 50% uczniów film współczesny kojarzy się z nowymi technologiami i wykorzystaniem 

urządzeń multimedialnych, dla 26% z nowymi postaciami i prawie tyle samo wskazało duży 

nakład finansowy. 
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         2. Element scenografii z pierwszej sceny 

Na pytanie : najciekawszy film to taki, w którym… uczniowie odpowiadali: który nigdy się 

nie nudzi, w którym coś się dzieje, który jest śmieszny i ukazuje emocje, który ma szczęśliwe 

zakończenie, który doprowadza do łez. 

Najciekawsza rola dla badanych, to agent, superbohater (48%), biznesmen (34%), potwór 

(10%) i na końcu książę/księżniczka (8%). 

Kiedy młody człowiek idzie do kina, najwięcej uwagi przy wyborze filmu zwraca uwagę na: 

aktorów (60%), daleko za: cena biletu (17%), reżyser (12%) i lokalizacja kina (11%). 

Filmy, które najbardziej wbiły się w pamięć badanych, to: Igrzyska śmierci, Harry Potter, 

Madagaskar, Król Lew, Kubuś Puchatek, Epoka lodowcowa, Dragon Ball, Czerwony 

Kapturek, bajki Cartoon Network. Na ostatnie pytanie czym lubiłeś bawić się w dzieciństwie, 

badani odpowiadali: oglądałem bajki (60%), wykonywałem prace plastyczne (30%), bawiłem 

się plastikowymi zabawkami (7%). 

    Wniosek, jaki nam się nasunął: 

Także w szkole średniej pamiętamy co 

sprawiało nam przyjemność  

w dzieciństwie. Lubimy sięgać pamięcią 

do starych historii, zabawek, wspomnień. 

Współczesny nastolatek różni się od tego 

sprzed 10 lat, ale nawet dla niego liczą się 

marzenia  i jego wspomnienia.  Lubi 

oglądać fikcję i udawać, że jest jej 

elementem.  

 

Dla młodego pokolenia najciekawszy film to taki, który ukazuje nowoczesne technologie, 

grają w nim znani aktorzy, jest dużo ciekawych efektów specjalnych. I mimo, że większość 

badanych wskazuje film fabularny jako najciekawszy, to najbardziej zapamiętują bajki. 

Dlatego też stworzyliśmy film, który połączył film fabularny z animacją komputerową  

w technice poklatkowej; wywołaliśmy trochę emocji i niewielkim nakładem finansowym 

wprowadziliśmy widza w świat dziecięcej wyobraźni. Na koniec film obejrzą uczniowie całej 

szkoły na „prawie” dużym ekranie i to całkiem za darmo. 
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3. Innowacyjność projektu. 

„ Co jest pierwsze – optymizm czy osiągnięcia w szkole? Według opinii potocznej ludzie stają 

się optymistami dlatego, że są bardzo uzdolnieni lub dlatego, że świetnie sobie radzą .  

W badaniach (przyp. autora) zawsze okazywało się, że pesymiści wypadają grubo poniżej 

swych możliwości, natomiast optymiści znacznie ją przekraczają. […] Doszedłem zatem do 

wniosku, że pojęcie „możliwości” ma bez pojęcia „optymizm” bardzo małe znaczenie” pisze 

dalej Martin Seligman w swojej książce.   

Tak więc – idąc tym tokiem myślenia - do stworzenia filmu wykorzystaliśmy nasz optymizm, 

odrobinę talentu, komputery, sprzęt fotograficzny i mnóstwo pomocy plastycznych. Sceny 

przygotowaliśmy  w warunkach szkolnych, bo przecież chcieliśmy udowodnić że się da; 

zakupionymi aparatami wykonaliśmy zdjęcia, które później zaanimowaliśmy – jeśli obronimy 

tezę, że w warunkach szkolnych uda się stworzyć film, udowodnimy, że szkoła współczesna 

jest przyjazna uczniom, że rozwija nasze zainteresowania i współgra z nowoczesnością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

4. Jedna ze scen z części animowanej podczas obróbki w programie. 

Film nie jest typowy, zwłaszcza, że wykonany w technice animacji poklatkowej. 

Wyrósł z twórczej myśli 104 osób ( nasi ankietowani, Ula i my). Połączyliśmy film 

dokumentalny z animacją poklatkową. Zdjęcia wykonaliśmy w nowej pracowni 

fotograficznej. Najpierw trwały próby z tłem, miało być tło wykonane techniką collage. 

Jednak innowacyjność projektu wymusiła na nas wykonanie tła w technice komputerowej – 

stąd niekiedy pewne ograniczenia. Odpowiednie światło i ustawienie aparatu cyfrowego dało 

nam możliwość manipulowania porą dnia. 
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5. Kadr z pierwszej części filmu. 

Ścieżkę dźwiękową zapożyczyliśmy ze strony z darmowymi podkładami muzycznymi 

oraz – na początek  filmu z prywatnej płytoteki naszej koleżanki (nawiasem mówiąc nie 

wiedzieliśmy że tak śpiewa). Linię melodyczną nagraliśmy w standardowym programie do 

rejestracji dźwięku, następnie zmodyfikowaną podłączyliśmy do filmu. 

Nie mogliśmy wykorzystać piosenki w oryginale, ograniczała nas ochrona praw autorskich.  

Do 4 minutowego filmu fabularnego dołączyliśmy animację postaciami z plasteliny,  

wykonanymi przez nas osobiście. Aby nadać postaciom wrażenie ruchu, musieliśmy wykonać 

prawie 1000 zdjęć. Postacie poruszają się na tle Green screen, zaś w programie do obsługi  

video dołożyliśmy tło pasujące do tematyki filmu.  

W pierwszej scenie pojawia się wnętrze pokoju, w drugiej las, potem kolejno łąka, 

znów las, powierzchnia obcej planety i znów las, na koniec pokój – kiedy główny bohater 

wraca do domu po podróży. Całość trwa około 7 minut. Łączenie zdjęć i pierwszej części 

filmu wykonaliśmy w specjalnie zakupionym do tego celu programie do montażu video. Na 

początku nie było łatwo. Jednak jakość programu i jego możliwości dało nam satysfakcję  

z pracy.   
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Jaka jest fabuła filmu? 

Oto 6-letnia Ula bawi się plasteliną. Słucha muzyki z ulubionego filmu, podśpiewuje. Gdy 

zaczyna się już nudzić zabawą odchodzi. Wtedy nagle świat wykreowany jej małymi 

rączkami ożywa. I tak poznajemy głównego bohatera – Antka, plastelinową postać w bardzo 

dużym kapeluszu na głowie i żółtym płaszczyku. Pierwszą scenę filmu animowanego 

poprzedza tekst wprowadzający: 

Dawno, dawno temu, 

Kiedy światem rządził chaos, a ludzie gołymi stopami dotykali rozpalonych kamieni… 

Oj… 

5. Antek, główny bohater animacji. 6. Stefan  

8. Rick 9. Iti - 1 
11. Przybłęda 

7. Iti - 2 

10. Iti - 3 
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To nie ta bajka! 

… jeszcze raz 

Nie tak dawno temu, kiedy dzień chylił się ku końcowi, 

w umyśle dziecka rodził się nowy świat. 

Wyobraźnia nabierała żywych kolorów, 

 

a ciche dotąd Wróżki nuciły do dziecięcych uszu kojące kołysanki. 

W taki właśnie wieczór narodził się bohater tej historii 

Antek. 

Ciekawy świata cierpliwie czekał 

Aż dziecięce dłonie ukształtują jego twarz, ręce i nogi. 

Czekał na płaszczyk wędrowca i czapkę przydrożnego barda. 

Antek pojawił się w umyśle dziecka jak tęsknota za przygodą. 

Oto więc Antek wyrusza w podróż. Czy będzie bezpieczny?  

Może pozna nowych przyjaciół? A może zgubi drogę i zadzwoni do mamy? 

Idź z nim, przekonaj się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Ula, podczas prób do filmu. 
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13. Scena części animowanej filmu – Antek budzi się i wyrusza w podróż. 

 

Antka spotykamy w jego pokoju, śpiącego. Budzi się, wychodzi na poszukiwanie 

przygody. Podróżuje przez łąkę, gdzie poznaje  Stefana; potem przez las, wpada  

w tajemniczy wir i wnet spotykamy go w kosmosie, a tam zaprzyjaźnia się z Rickiem 

 i Iti-3. Poznaje też Iti-1 i Iti-2 oraz Szymona. Wraca wkrótce do swojego świata i znów 

spotyka Stefana. Tym razem nie jest to miłe spotkanie. Antek postanawia zakończyć podróż. 

Wraca do domu, a po drodze ucina sobie pogawędkę z wiecznie podróżującym 

Poszukiwaczem. Antek wraca do domu w chwili, kiedy grzeczne dzieci idą spać. Układa się 

więc do snu, a tu okazuje się, że z podróży w kosmos przybłąkał się za nim Rick. Rick, jak 

wierny piesek kładzie się obok przyjaciela i obaj usypiają.  Na każdej ścieżce Antek poznał 

kogoś nowego – świat okazał się dla niego ciekawy, ale zmęczenie skierowało go do domu. 

Bohater był snem, dlatego też w filmie pojawia się lekko przeźroczysty, co miało oddać 

wrażenie wyobrażenia, zjawy. 
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14. Scena części animowanej filmu – Antek poznaje Przybłędę. 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Scena części animowanej filmu – Antek poznaje Stefana 
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W marzeniach jesteśmy czasami bohaterami o nieprzeciętnych mocach,  wyjątkowej 

urodzie i niespożytej energii – tego chciały marzenia. Rzeczywistość okazała się 

trudniejsza niż myśleliśmy. Trudno jest wprowadzić w ruch plastelinę. Animowane 

postaci należało przytrzymać żyłką, poruszać co milimetr na każdej klatce filmowej.  

 

Miękkość materiału powodowała odkształcenia. Trudno tez było zaprzestać pracy na 

jakiś czas i wrócić następnego dnia. Nie mogliśmy poświęcić na film tyle energii ile 

chcieliśmy. W marzeniach było to realne, w Realu pozostało marzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Scena części animowanej filmu – Antek zwiedza planetę. 
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4. Wnioski 

W ankiecie młodzież wykazała duże zainteresowanie tematyką filmu. Nie tylko w ilości 

procentowej to widać. Atmosfera przy badaniu potwierdziła nasze przypuszczenia, że mimo 

wieku potrafimy rozbudzać wyobraźnię. Nawet jeśli współczesne media paraliżują nas 

reklamami nakłaniając do konsumpcjonizmu, wiemy że życie to nie tylko pieniądze. Liczą się 

emocje, starania, chęci, talent i oczywiście optymizm. Kontakt z nowoczesną technologią 

montażu filmu był dla nas przyjemny. Dzięki badaniom wiemy co w tym świecie przyciąga 

młodych. Ciekawi ich to, co jest głośne, kolorowe i bogate w sensacje, najlepiej  

ze szczęśliwym zakończeniem. Dlatego nasz bohater jest podróżnikiem – odkrywcą 

szczęśliwie powracającym do domu. 

 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Scena części animowanej filmu – Antek zostaje porwany przez wir. 

 

Praca z filmem nie jest łatwa. Gdybyśmy jeszcze raz mieli podejść do zadania, 

pamiętalibyśmy o kilku rzeczach: 
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 Scenariusz filmu powinien być klarowny i nie zmieniać się w trakcie pracy; 

 Bohater powinien mieć „zmiennika”, aby odkształcenia w trakcie robienia zdjęć nie 

paraliżowały sesji (chodzi o postać Antka, nie Uli) 

 Żeby film sprawiał wrażenie autentycznego, należałoby zrobić jeszcze więcej zdjęć 

(około 14 tys.), co oczywiście w warunkach szkolnych nie było możliwe. 

 Podkład muzyczny należy najpierw zmodyfikować w odpowiednim programie. 

Pójście „na żywioł” nie zawsze się sprawdza. 

 Każdy błąd można naprawić, ale trzeba na to odpowiedni dużo czasu; filmu nie robi 

się w przerwach między sprawdzianem a klasówką. 

 Zaangażowanie uczniów w badania i nasze w projekt – bezcenne. 

 

5. Możliwości wykorzystania wyników 

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej 

stworzyliśmy pracownię fotograficzną. Może 

nie jest profesjonalnym zakładem, ale 

całkowicie spełnia swoje zadnie. Idąc więc 

dalszym tokiem analizowania ankiety, 

będziemy nadal kręcić filmy animowane, 

dokumentalne,  robić zdjęcia do reklamy 

 i dla potrzeb edukacyjnych. Badanie 

ankietowe wykazało, że młodzież  ucząca się 

w naszej szkole jest zainteresowana 

tematyką filmu i bajek. Dlaczego więc nie 

kontynuować prac na tym polu? A jeśli 

kiedyś umiejętności zdobyte przy projekcie 

wykorzystamy w pracy zawodowej, no cóż, 

możemy się tylko cieszyć. Czy badania nad 

zainteresowaniem filmem były potrzebne? 

Jeśli nie, to skąd wiedzielibyśmy jaki film 

nakręcić? A jeśli się przydały?        18. Nasza nowa pracownia fotograficzna 
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19. Scena części animowanej filmu – Antek poznaje nowych mieszkańców planety. 

 

Wiemy jedno, jesteśmy pokoleniem obrazkowym. To co widzimy na ekranie wykracza 

czasem poza zasięg realnego świata. Lubimy marzyć, wspominać i rozbudzać wyobraźnię. 

Jeśli drzemie w nas dziecko (a przecież jesteśmy dziećmi nawet u schyłku życia), to 

stwarzajmy sobie jak najwięcej możliwości do rozwijania tej wyobraźni, nawet poprzez film. 

Badaliśmy  uczniów w wieku 16 – 17 lat. Być może rozszerzymy je na starsze klasy; a być 

może badaniom powinny być poddane osoby starsze. Dla nas to codzienność oglądać 

telewizję (pokolenia obrazkowe), ale dla nich to nie tak odległa przeszłość. Może powinniśmy 

zbadać, czym ludzie w wieku 70-80 lat interesowali się, gdy byli tacy jak my. Może chodzili 

do kina, może interesowali się fotografią i nawet przez myśl nie przeszło im, że kiedyś film 

będzie można zrobić z posklejanych zdjęć. Tak jak my to właśnie zrobiliśmy.  

Dzisiaj mamy do wyboru kilka możliwości. Badania wykazały, że nie każdy idzie tą samą 

drogą. Dla niektórych liczy się film fabularny, dla niektórych animowany. Czasami lubimy 

oglądać znanych aktorów, a czasami wolelibyśmy oglądać bohaterów w przebraniu i bawić 

się w odgadywanie nazwisk. Mamy możliwość rozwijać się w kierunku kinematografii, 

fotografii, itp. Ten projekt umożliwił nam sprawdzenie się. Nawet jeśli nie zostaniemy 

nowym George`m Lucasem, zawsze możemy powiedzieć – nasza wyobraźnia sięga daleko.  
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20. My – autorzy projektu podczas pracy nad filmem 

 

Wybraliśmy taką metodę stworzenia filmu, bo taką podsunęli nam sami badani; ale 

taką też chcieliśmy. Film animowany, krótkometrażowy. Dwa style filmu: fabularny 

 i animacja poklatkowa z wykorzystaniem podkładu muzycznego naszego autorstwa oraz do 

drugiej części – z darmowej strony WWW.  Udowodniliśmy, że w warunkach szkolnych –  

w szkole nowoczesnej, takiej jak nasza, da się stworzyć małą kinową produkcje. Po co? Bo to 

nas właśnie interesuje. 

I na koniec – dokonujmy wyborów, nawet, jeśli nie zawsze osiągniemy zamierzony cel, bo 

jak pisze znany nam już Martin Seligman „ w epoce ciągłych wyborów, w której żyjemy, 

wybór ten z pewnością należy do nas”. 
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